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Woord vooraf

Bijzonder is deze aflevering van De Vrije Fries, doordat het blad zich eigenlijk 
voor het eerst op het pad van de literatuur en de literatuurwetenschap begeeft. 
Het jaarboek opent namelijk met een essay van de Albertina  Soepboer. 
Zij analyseert daarin het poëtisch werk van Ella Wassenaer, pseudoniem 
van Lipkje Post-Beuckens. Onder nog weer een ander pseudoniem (Ypk fan 
der Fear) is zij bekend als schrijfster van romans. Het poëtisch oeuvre van 
 Wassenaer stamt uit de jaren vijftig. Het is bijzonder door de combinatie van 
experiment, nadruk op de vrouwelijke positie en mogelijk de door de gerefor-
meerde achtergrond van de dichteres aangereikte thematiek.

Verder biedt deze jaargang opnieuw een staalkaart van cultuurhistorische 
onderwerpen. Piet Bakker, schrijver van een dissertatie over de kunstmarkt 
in zeventiende-eeuws Friesland (2008), laat in zijn bijdrage zien hoe de ver-
nieuwende inzichten uit zijn proefschrift ook vrucht afwerpen bij de toepas-
sing op een enkele casus, namelijk die van de doopsgezinde liefdeprediker 
en schilder Lambert Jacobsz. De kunstmarkt in Friesland was veel groter en 
ook gevarieerder dan tot nu toe werd verondersteld. Het bestuur van het Fries 
Genootschap stelde ruimhartig extra subsidie ter beschikking om dit belang-
rijke artikel in kleur te illustreren.

De kerkhistoricus Regnerus Steensma leverde al enkele keren eerder aan 
dit blad gedegen bijdragen over kerkelijke interieurs en liturgisch gerei dat 
bij het kerkelijk ritueel werden gebruikt. In zijn bijdrage aan deze jaargang 
inventariseert hij achtenvijftig laatmiddeleeuwse grafstenen van priesters. 

Piter van Tuinen maakt sinds jaar en dag studie van de geschiedenis van 
het Latijnse schoolwezen in zeventiende-eeuws Friesland. De hoofdpersoon 
van zijn bijdrage is het zwarte schaap uit deze geschiedenis: Olphardus Hen-
rici Belida. Deze ambitieuze en getalenteerde Harlinger rector maakte zich 
door zijn levensstijl onmogelijk, verloor de protectie van de stadhouder en 
sleepte in zijn diepe val zijn zoon mee. Hoe uitzonderlijk was hij?

In Haren (Gr.) staat Huize de Wolf. Het pompeuze, laat-negentiende-
eeuwse huis, zo laat Kees Kuiken in zijn bijdrage zien, werd gebouwd door 
een telg uit het voorname Friese boerengeslacht Wassenaar. Hoe wordt een 
boer burger? Of was de boer Atze Nannes Wassenaar misschien al verburger-
lijkt voordat hij zich in Haren vestigde?

Bernhard van Haersma Buma reisde de Sneker Rienck Bockema achterna 
naar Litouwen. Deze nam als enige Friese ridder deel aan enkele door de Duit-
se Orde georganiseerde kruistochten tegen dat land. Buma houdt de belang-
rijkste bronnen over Bockema, vooral twee kronieken uit Thabor, tegen het 
licht van recentere literatuur en komt zo tot een nauwkeuriger reconstructie.

Lexicograaf Anne Dijkstra schrijft over het eerste, door Joost Halbertsma 
samengestelde Friese woordenboek, het in 1872 postuum gepubliceerde en 



onvoltooid gebleven Lexicon Frisicum. A-Feer. Waarom schreef Halbertsma 
dit Lexicon eigenlijk in het Latijn en niet in het Nederlands of in het Fries?

De rubriek Kritiek en Terugblik bevat een tweetal bijdragen. Op ver-
zoek van de redactie hield Ernst Taayke de archeologische bijdragen over 
Friesland in De Vrije Fries van de afgelopen tien jaar tegen het licht. Taayke 
prijst de jonge archeologen die in hun bijdragen telkens nieuwe interpretatie-
kaders voor het vondstmateriaal probeerden te ontwerpen. Wel wijst hij erop 
dat hun belangstelling wat eenzijdig, misschien te eenzijdig is gericht op de 
periode van de vijfde tot de zevende eeuw.

Otto Knottnerus gaat tenslotte in een uitvoerig gedocumenteerde recen-
sie van Benny Siewertsen De vergeten Friezen in Denemarken in op Friezen en 
Friese identiteit buiten de grenzen van Westerlauwers Friesland. 

Wij wensen onze lezers veel leesplezier en wij bedanken de auteurs en 
andere medewerkers voor hun bijdragen.

De redactie 
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Om it wurd: oer it oeuvre fan de dichteres 
Ella Wassenaer 

A L B E R T I N A  S O E P B O E R

Ta begjin: Shakespeare syn suster

Yn har ferneamde essee A Room of One’s Own yntrodusearret Virginia Woolf 
in net besteande dichteres: Judith Shakespeare. Stel, sa riddenearret Woolf, 
Shakespeare hie in suster hân mei literêre ambysjes, hoe hie dy har libben 
der dan útsjoen? Judith Shakespeare is in tragyske dichteres. Se krijt net in 
goede oplieding en moat har dichtersambysjes geheim hâlde, yn tsjinstelling 
ta har broer William dy’t wol de romte krijt. Op in dei rint Judith Shakespeare 
fuort nei Londen om te ûntkommen oan har iennichste takomstperspektyf: 
in houlik. At se by in teater as toanielskriuwster om wurk freget, wurdt se net 
serieus naam. En oft dat allegear noch net tragysk genôch is, rekket se ek noch 
yn ferwachting fan ien fan de akteurs. It betsjut de ein fan Judith Shakespeare 
as dichteres:

 Who shall measure the heat and the violence of the poet’s heart when caught 
and tangled in a woman’s body? - she killed herself one winters’s night and 
lies buried at some cross-roads where the omnibuses now stop outside the 
Elephant and Castle.1

Judith Shakespeare docht harsels tekoart, omdat de kombinaasje fan frou en 
dichteres wêze foar har gjin mooglikheid is. Har sels, dat deel fan de mins-
ke dat himsels as ien geheel ûndergiet, kin dy spanning net mear ferneare 
en siket in útwei yn de dea. Om poëzij te skriuwen is in sterk sels nedich 
dat him yn alle iepenheid úterje kin en krekt dat is problematysk foar in 
dichteres:

 the central self that speaks or sings poems must be forcefully defined [...] the 
lyric poet must be continually aware of herself from the inside, as a subject,  
a speaker: she must be, that is, assertive, authorative, radiant with power-
ful feelings while at the same time absorbed in her own consciousness - and 
hence, by definition, profoundly ‘unwomanly’, even freakish.2

Neist it probleem dat in dichteres har net like noflik fielt oer har sprek-
kende sels, wat har de romte ûntnimt om har frij te úterjen yn har poëzij, is 
der noch in probleem dat dêr nau mei gearhinget. De poëtika, de teory oer 
wat poëzij eins is, is troch de tiden hinne bepaald troch manlju. Sy hienen 
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in getalsmjittich oerwicht as dichters en teoretisi. At dan in dichteres yn har 
poëzij ôfwykt fan de ‘wenstige’ poëtika, dan wurdt dat faak óf net sjoen óf 
beskôge as in oar soart ‘froulike’ poëzij. Poëzij skriuwe foar in frou betsjut dat 
se út in sels skriuwt dat ûnder spanning stiet troch in wikselwurking fan net 
allinne ynterne, mar ek eksterne opfettings. 

Datselde aspekt fan de poëzij fan dichteressen is ûndersocht yn feminis-
tyske stúdzjes as Shakespeare’s Sisters. Feminist essays on women poets fan 
Sandra Gilbert en Susan Gubar en Slip-Shod Sibyls. Recognition, rejection 
and the woman poet fan Germaine Greer. De stúdzje fan Gilbert en Gubar 
bestiet út in rige artikels oer Amerikaanske dichteressen as Emily Dickinson 
en Adriënne Rich, en lit sjen hoe nau at de poëzij fan dichteressen ferbûn 
is mei har libben as frou. Greer toant yn har stúdzje oan hoe’t ynterne en 
eksterne opfettings oer poëzij it wurk fan dichteressen troch ferskillende 
tiden en kultueren hinne bepaald hawwe. Beide stúdzjes ferbine libbens-
beskriuwingen fan dichteressen mei ûndersyk nei har poëzij en fergelykje dy 
ek. De stúdzjes meitsje dúdlik dat in serieuze analyse nedich is, wol in lêzer 
it wurk fan dichteressen begripe yn de measte romme betsjutting fan dat
 wurd.

It is it spoar fan dy beide stúdzjes dat ik folgje sil yn dit essee, dêr’t it oeu-
vre fan ien dichteres sintraal yn stiet: de Fryske dichteres Ella Wassenaer. Har 
oeuvre bestiet út trije bondels: reade runen (1959), yn runen ritst (1978) en 
Fernijd Fiergesicht (1983). Dêrneist skreau Wassenaer as har alter ego Ypk fan 
der Fear in autobiografy dy’t nijsgjirrich is wat har libben en har idee oer poë-
zij oanbelanget: In fatsoenlik famke (1984). Yn de histoaryske roman In earme 
swalker yn ’e wrâld (1988) oer de njoggentjindieuske dichter Salverda leit se 
sels dy ferbining tusken libben en wurk fan in dichter, in ekstra reden om dat 
spoar te folgjen. Al mei al is it yntrigearjend materiaal om it spoar fan beide 
stúdzjes mei te folgjen.

Yn Fryske fermiddens

De berte fan in dichterlik sels

De dichteres Ella Wassenaer waard berne as Lipkje Beuckens yn 1908 yn in 
grifformearde famylje yn Sondel. Se groeide op yn Rotsterhaule mei twa sus-
ters en in broer op in pleats. Letter ferhuzen se nei it Hearrenfean ta dêr’t se 
as 16-jierrich-MULO-famke yn de kunde kaam mei poëzij. Har neef wie Inne 
de Jong, in Frysk skriuwer en dichter dy’t lid wie fan it Kristlik Frysk Selskip. 
Oare KFS-dichters as Fedde Schurer en Gerben Brouwer kamen wol by him 
op besite en liezen inoar dan foar. It makke in djippe yndruk op har: ‘As er 
mei har oan it bomen wie, siet ik wol op in stove yn in hoekje fan de keamer, 
dat hja my net yn ’e gaten hawwe soene. Ik harke mei sân pear earen, mar 
faak gyng it my boppe de klep.’3
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It bleau net by it harkjen nei dichters. Se skreau sels fersen dy’t se nei har 
neef stjoerde om kommintaar. Hy joech har de poëzij fan de Tachtigers dy’t 
se yn in skrift oerskreau en liet har de poëzij fan Guido Gezelle en Eeltsje Hal-
bertsma hearre. Se begûn ek poëzij te lêzen dy’t se liende yn de bibliotheek en 
foarme har dêr in eigen oardeel oer:

 Gedichten kamen ek oan bar: Jacques Perk syn Mathilde-syklus, Verwey en 
Kloos (De zee, de zee klotst voort in eindeloze deining, de zee waarin mijn ziel 
zichzelf weerspiegeld ziet), al fûn ik dat mar goddeleas. Slimmer wie noch: ‘Ik 
ben een God in het diepst van mijn gedachten.’! Foar sokken oer stie Jacque-
line van der Waals mei har ‘Geiteweitje’ en ‘Najaarslaan’, en ek Helène Lapi-
dothe-Swarth om har leafdesfertriet.4

It is net ferwûnderlik dat se as puber yn de jierren tweintich de poëzij fan de 
Tachtigers lies, mar wol dat se mei Fryske poëzij yn de kunde kaam, in fak dat 
net op skoalle jûn waard, en dat se ûnder de knibbel krigen hie by in Fryske 
Krite. Har kar om yn it Frysk te skriuwen wie opmerklik yn dy tiid, seker foar 
in frou. Utsein Simke Kloosterman en Rixt hienen froulju har net weage oan 
poëzij yn it Frysk. Dat de iennichste foarbylden dy’t se neamt Hollânske dich-
teressen binne, past yn it byld fan de tiid.

It wie net de poëzij dêr’t se har it earst oan weagje soe as offisjele publikaasje 
yn it Frysk. Under ferskillende nammen liet se fan de jierren tritich ôf in hele 
rige oan romans, stúdzjes, kritiken, sketsen en kollums fan har hân ferskine.5 
Doe’t se yn 1955 debutearre as dichteres, die se dat ûnder de namme Ella 

Lipkje Post-Beuckens publisearre har poëzij as 

Ella Wassenaer en har proaza as Ypk fan der Fear 

(Foto: Leeuwarder Courant / Tresoar)
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Wassenaer. Ella Wassenaer is net samar in namme, mar in namme mei in sig-
nifikante betsjutting. Har famkesnamme Beuckens brocht Wassenaer sels yn 
ferbân mei it âlde slot Beuckenswijck yn Sondel, in heel oar sosjaal fermidden 
as wêr’t se sels weikaam. Yn har histoaryske roman oer de dichter Salverda 
assosjearret dy datselde slot mei in ryk, Hollânsktalich fermidden fan dich-
ters, dêr’t hy as earmoedich dichter mei syn boeretaal net by heart. Har eigen 
dichtersnamme ferwiist op in yntrigearjende manier ek nei in Hollânsktalich 
fermidden fan dichters. De namme Ella Wassenaer hat in opfallende oerien-
komst mei dy fan de Hollânske dichteres Ellen Warmond dy’t yn 1953 debu-
tearre. De nammen binne hast itselde en ek de kombinearre namme Van 
Wassenaar Warmond bestiet. Geografysk sjoen leit Wassenaar tichtby War-
mond. Dat dat gjin tafal is, komt letter wiidweidiger oan bar. 

Hanneke Hoekstra hat yn har proefskrift The Orthodoxy of the Heart. 
Faith, Fryslân and Feminism in the Novels of Ypk fan der Fear oer it proaza 
fan Ypk fan der Fear al sjen litten hoe’t se wraksele mei har eigen identiteit. 
It fermidden fan Fryksinnige grifformearden joech net in soad romte foar de 
emansipaasje foar froulju. Har romans ferwize nei de noarmen en wearden 
fan Fryslân en de grifformearde tsjerke en hoe’t in meastentiids froulik haad-
personaazje dêr mei wrakselet. De namme Ella Wassenaer suggerearret insel-
de wrakseling: dat de frou en de dichteres net gearfalle yn ien sels, mar as twa 
ferskillende identiteiten sjoen wurde. De namme Ella Wassenaer betsjutte 
foar Post-Beuckens in útwei út dat dilemma: it referearret oan harsels as de 
dichteres dy’t se wurde woe en net oan de frou dy’t se wie.

Wassenaer debutearre as dichteres yn it Frysk literêr tydskrift quatre-
bras yn 1955. Earder hie se wurk nei it literêr tydskrift De Tsjerne stjoerd, mar 
allinne redakteur Jan Piebenga seach wat yn har ballade oer de boerinne fan 
Kûkherne. Letter moete se redakteur Lambert Mulder fan quatrebras dy’t se 
har fersen lêze liet. Mulder naam de fersen mei foar publikaasje. quatrebras 
wie in literêr tydskrift dat eksperimintele poëzij publisearre mei de Hollânske 
‘Vijftigers’ as foarbyld en sette him ôf tsjin yn wat se neamden de estetyk 
fan De Tsjerne. In grutte rol yn har kar foar dat eksperimintele tydskrift spile 
ek hoe’t se harsels as dichteres seach: ‘Dichtsjen wie lang bûten myn each-
weid bleaun, dat soe’k net kinne. Mar de vrije dichtkunst hat it paed foar my 
sljochte.’6 

De tsien fersen dêr’t Wassenaer mei debutearre yn quatrebras binne yn 
alle opsichten ‘frij’ te neamen en binne tekenjend foar de rest fan har oeuvre. 
De foarm is modern: sûnder klassike yndieling yn strofes, lêstekens ûntbrek-
ke, rigels steane fol mei werhellingen fan lûden en wurden en in rymskema 
wurdt los brûkt. De tematyk fan de fersen is like modern yn de sin dat it lyrysk 
subjekt, de wurdfierder yn it fers, op ’e syk is nei wa’t it is. It lyrysk subjekt yn 
moderne poëzij ûnderfynt himsels net as in ienheid, mar as in ‘ik’ dat splitst is 
yn in bewust en in ûnbewust part. It fers ‘Status nascendi’ beskriuwt de berte 
en it ta bewust wêzen kommen fan it lyrysk subjekt:
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[...]
in pylk de frijheit yn
hymjend yn oerfloerske ekstase
fan earste oerwinningsfasen
hark, bazunen en skalmeijen
de kosmostromme slacht de reien
oan alle kanten
fan stjerrende dissonanten.7

 
De berte en it bewûst wêzen fan it lyrysk subjekt wurde beskreaun as in paad 
nei de frijheid ta mei in dúdlik seksuele ûndertoan. Dat paad einiget mei de 
wurden ‘stjerrende dissonanten’. It goed klinkend (= sonare) meitsjen fan 
lûden is ien fan de basisprinsipes fan it skriuwen fan poëzij. Dat stjerrende 
dissonante lûd lit him sa ferbine oan de poëzij sels. Dêrmei lit dit fers him op 
in noch oare manier lêze: nammentlik op poëtikaal nivo en dan beskriuwt 
‘Status nascendi’ de berte fan it dichterlik sels.

Mei it fers ‘l’inconnue’, dat as in kaaifers jilde kin foar har oeuvre,8 gie 
Wassenaer yn in tradysje stean as moderne dichteres dêr’t it dichterlik 
sels in tragyske rol yn spile. De titel ferwiist nei L’Inconnue de la Seine, in 
ûnbekende jonge frou dy’t harsels ferdronken hie yn de Seine. Har motyf 
foar  selsmoard wie net bekend. Wol waard fan har deade gesicht in ôfprint 
makke dêr’t yn Europa in kultus om ûntstie yn de jierren tweintich en tritich. 
Dichters rekken troch har ynspirearre. Jonge minsken woenen op har lykje. 
Se stie foar iets dat as in magneet op de ferbylding wurke. Alvarez omskriuwt  
dat yn syn stúdzje oer skriuwers en selsmoard De wrede god: ‘Haar dode 
gezicht was als een Rorschachvlek: degenen die er naar keken konden er elk 
gewenst gevoel in projecteren. En evenals bij de Sfinx en de Mona Lisa lag de 
macht van de Inconnue in haar glimlach - subtiel, vol vergetelheid, vol belof-
ten van vrede.’9

De frou, sa suggerearret it fers, ferdrinkt harsels út pine om leafde yn de 
Seine. Mar it fers ferwiist net allinne nei selsmoard om in mislearre leafde, 
mar ek nei it dichterlik en froulik sels. Ella Wassenaer hie in namme oan har-
sels jûn as dichteres en dit fers kin lêzen wurde as de grutte eangst dy’t dêr 
by hearde: it sûnder sels wêze, symbolisearre troch de ûnbekende en fer-
drinkende jonge frou. Har identiteit as dichteres wie lykas dy fan de jonge 
frou in breklike saak, iets wat se om har hinne al jong sjoen hie.10 Ek it hege 
tal  dichteressen yn de tweintichste ieu dat in ein makke oan har libben wie 
in tragysk foarbyld fan hoe kwetsber at in dichterlik sels foar in frou wie.11 
Ek Wassenaer ûntkaam der net oan en skreau oer dat kwetsbere fan it froulike, 
dichterlike sels. Dêrmei soe se harsels net allinne in plak jaan yn dy lange rige fan 
dichteressen, se soe ek in profetyske blik ha op de resepsje fan har début 
yn Fryslân, dat yn it itselde jier ferskine soe as dat ‘l’inconnue’ publisearre 
waard.
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Omkaft fan de bondel reade runen (fan Josum Walstra)
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De dûbelsinnige resepsje fan in oeuvre

De resepsje fan it oeuvre fan Ella Wassenaer yn Fryslân is in  yntrigearjend 
ferhaal. Jelma Knol hat al wiidweidich sjen litten hoe’t de resepsje fan 
Wassenaer har début reade runen, dat yn 1959 as spesjaal nûmer fan quatre -
bras ferskynde, bepaald waard troch saken dy’t mei de ynhâld fan de bon-
del net folle te krijen hienen, mar mear mei it kabaal om quatrebras hinne.12 
Yn de parse soe it omtinken foaral útgean nei de eksperimintele foarmjouwing 
en typografy fan keunstner Josum Walstra en it feit dat it Anjerfûns wegere 
subsydzje te jaan oan de útjefte, omdat quatrebras ‘een orgaan is, waaraan in 
brede kring aanstoot wordt genomen’.

Mar der wie mear oan de hân mei de besprekken oer reade runen. Sels al 
gienen se yn op de ynhâld fan de bondel, ien saak wisten hast alle besprek-
kers har gjin rie mei: dat Wassenaer in frou wie. De toan fan in tal besprek-
ken wie iepenlik seksistysk. Sa begûn Liuwe Dijkstra syn besprek mei rigels 
as: ‘Hwer kin in dichteresse dan har seksuele need publicistysk kleije?’13 
Fedde Schurer omskreau syn ûngenoegen oer it úterlik fan de bondel as ‘mar 
dat hja har (=Wassenaer, AS) de wrâld ynstjûre moast mei in folslein oerstal-
lige en hinderlike make up.’14 Wat har kollega-dichters fan quatrebras fûnen 
fan har poëzij, wie al like dûbelsinnich. Marten Brouwer sette Wassenaer 
yn it foaropwurd dat er by reade runen skreaun hie, subtyl fansiden fan har 
 manlike kollega-dichters mei de opmerking dat it sa útsûnderlik wie dat in 
frou oer seks en agressy skreau. 

De iennichste besprekkers dy’t útspraken dienen oer it dúdlik moderne 
karakter fan de poëzij wienen Durk van der Ploeg en Anne Wadman. Van der 
Ploeg sette de bondel yn de kontekst fan tsien jier eksperimintele poëzij yn 
Fryslân. Hy skreau dat it wurk ‘yn it ramt fan de avant-gardistyske biweging 
in eigen signatuer draacht’15, mar in analyse fan hoe’t dat eigen signatuer dan 
yninoar stuts makke er net. Wadman bespruts de bondel yn it kader fan de 
eksperimintele poëzij yn Fryslân dêr’t ‘een soort van onzekerheid bestaat, 
niet alleen bij het poëzieminnend publiek dat met het modernisme nog geen 
raad weet, maar ook bij de dichters zelf.’16 Dat ûnwisse by de dichters resul-
tearre neffens Wadman by Wassenaer yn ‘de retoriek van de herhaling, in de 
variërende beeldoverlading, in de beeldenstorm.’ Hy wiisde fierder noch op 
har moderne foarkar foar it parallelisme en har relaasje fia dat ferskynsel mei 
de taal fan de bibel, de negro-spirituals en de ‘Vijftigers’. De wjerprintinge 
fan reade runen yn 1974 en it ferskinen fan de twadde bondel yn runen ritst 
yn 1978 lieten in pear ferskowingen yn de resepsje sjen. Steven de Jong, dy’t 
oan quatrebras ferbûn west hie, publisearre yn it literêr tydskrift Trotwaer in 
struktueranalyse fan yn runen ritst mei as titel ‘In frou yn de Fryske literatuer’. 
De Jong joech oan de poëzij sels as útgongspunt te nimmen foar syn ana-
lyse en liet dy doe begjinne mei: ‘Ella Wassenaer is yn it foarste plak in frou. 
En se dichtet oer de leafde.’17 Hy wiisde op in pear opfallende eleminten yn 
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har poëzij: de dûbelsinnige hâlding fan in frou foar it manlike oer, de agres-
sive toan en it wrakseljen mei religy. De Jong keppele syn fynsten wol oan it 
 feminisme dat yn dy tiid opkaam yn Nederlân, mar die fierder neat mei dat 
gegeven, want sa lei er út: ‘De Fryske faam is noch altyd in soarte fan etalage-
pop, de Fryske frou in soarte fan rashynder, tige yn fansels, mar dochs as in 
satelyt fan ’e man.’18

Besprekkers Tiny Mulder en Tineke Steenmeijer-Wielinga, de earste frou-
lju dy’t de poëzij fan Wassenaer besprutsen, rekkenen yn de jierren santich 
har ‘leafdes’ poëzij noch ta de kring fan de quatrebras-dichters. By it ferski-
nen fan har lêste bondel Fernijd Fiergesicht yn 1981 liet Mulder in kritysk lûd 
hearre oer it foaropwurd dat Jacobus Knol by de bondel skreaun hie. Mulder 
ferwiet him dat er gjin each hie foar it moderne karakter fan de poëzij wat 
foarm en ritme oanbelange. Se wiisde op de opfallend radikale en ek bittere 
toan fan dizze bondel as it gie oer frou wêze. Mar it begjin fan in feministyske 
analyse fan it wurk kaam krekt folle letter en foar’t it safier wie, ferstoar Post-
Beuckens yn 1984.

In nij sykljocht nei betsjutting

It wie Jelma Knol dy’t mei har esseebondel út syn aerd wei froulik. De Fryske 
dichteressen en it misferstân yn 1993 foar it earst wiidweidiger yngean soe op 
it oeuvre fan Wassenaer. Knol wie foar har esseebondel oer Fryske dichteres-
sen ynspirearre troch it proefskrift De Lust tot Lezen. Nederlandse dichteres-
sen en het literaire systeem fan Maaike Meijer. Meijer hie in yngeande analyse 
makke fan de situaasje en de poëzij fan Hollânske dichteressen. Se hie sjen 
litten hoe’t de poëzij fan bygelyks in dichteres as Ellen Warmond systematysk 
ferkeard ynterpretearre wie, omdat it poëzijklimaat yn de jierren fyftich foar it 
grutste part bepaald wie troch de manlike dichters fan de Vijftigers en harren 
manlike kritisi. 

Yn har essee oer Wassenaer makket Knol foaral dúdlik hoe’t it début reade 
runen ferdwûn wie yn alle kabaal om quatrebras hinne, mar se ferbynt dat 
net mei wat der barde mei de Hollânske dichteressen, in foar de hân lizzende 
fergeliking. Har ynterpretaasje fan reade runen lit se begjinne mei in ferwizing 
nei de eksperimintele poëzij fan quatrebras dêr’t se de poëzij fan Wassenaer 
ta rekkenet. In echt fernijend sicht op de poëzij, sa’t Meijer mei it wurk fan 
Hollânske dichteressen dien hie, komt der net.

Yn har ynterpretaasje giet Knol foaral yn op de betsjutting fan de titel. 
It wurd rune komt út it Aldnoarsk en betsjut letterlik geheim. Skôge yn dat 
ljocht skriuwt Knol: 

 hjir sprekt in dichteres oer har djipste hertstochten oangeande leafde en dea, 
yn in geheim hânskrift, dat allinne foar de ynwijde lêzer tagonglik is. De dich-
teres iepenbierret harsels yn teksten mei in beswarrend geheim karakter. 
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De ûntagonglikheid en moderniteit fan guon teksten binne in ûnderdeel fan 
it geheimskrift dat Reade runen eins is. Allinne in inkelde literêre fynpriuwer, 
dy’t by steat is en set syn boargerlike foaroardielen tsjinoer in ferheftige frou-
like hertstocht fansiden, sil sicht krije op it mystearje dat yn dizze bondel foar 
it ljocht brocht wurdt.19

Knol docht de poëzij gjin rjocht troch te sizzen dat dy ûntagonglik is én oer in 
djippe hertstocht giet, dy’t hast gjin inkelde lêzer benei komme kin. De twad-
de bondel skriuwt se kwalik oer en de tredde bondel lêst se foaral yn it ljocht 
fan de mystike tradysje út de Midsieuwen, dêr’t Wassenaer ien fan har histoa-
ryske romans oer skreaun hie. Knol docht nije doarren iepen oer de bestjut-
ting fan de poëzij fan Wassenaer, mar jout op in pear fragen dy’t har analyse 
oproppe gjin antwurden. Sa is der de fraach hoe at sokke moderne poëzij te 
ferbinen is mei in literêr-religieuze tradysje fan ieuwen lyn. Ek oare fragen 
bliuwe iepen, lykas wêr’t it geheimskrift fan dy moderne poëzij fan Wassenaer 
dan oer giet en hokker hertstocht at sa ferheftich beskreaun wurdt. It is tiid 
dus foar in nij sykljocht op dit oeuvre.

In ynterpretaasje fan in oeuvre

Op ’e syk nei poëzij

Wassenaer har oeuvre is net in samling losse fersen, mar in oeuvre dêr’t dúd-
lik in tal reade triedden troch hinne rinne. Dizze reade triedden ferbine de 
losse fersen ta in oeuvre mei in hiel eigen betsjutting.20 De titels fan har bon-
dels en de fersen dy’t Wassenaer as motto en kolofoan skreau, foarmje ien 
sa’n reade tried. Dy reade tried begjint mei de titels fan de earste twa bondels. 
Se ferwize beide nei it tekenskrift fan de runen. Runetekens waarden ritst yn 
ferskillende soarten materialen en har magyske wurking koe ferhege wurde 
troch se mei bloed read yn te kleurjen. Dit letterlike meitsjen fan taal wurdt 
útwurke yn it dichterlike kolofoan fan reade runen: 

dizze ferzen binne set 
 út ’e reade runen
alfa en omega
 fan bigear
en printe mei
 ljochtskouwe plasticinket
op it ribfluwiel
 fan hert en tiid

It runeskrift wurdt ferbûn mei it alfabet dêr’t ‘alfa en omega’ nei ferwize en 
assosjearre mei ‘bigear’. Dit alfabet is net allinne as in metafoar oanwêzich: 
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reade runen telt 26 fersen. De tekst sels is set yn twa ferskillende tekenskriften: 
hânskrift en typmasine wikselje inoar ôf. It dichterlike kolofoan fan yn runen ritst 
ferwiist nei dichteres en frou wêze yn relaasje ta dat letterlike meitsjen fan taal: 

dizze fersen fan ella wassenaer
binne ritst yn runen fan it oer
it oergefoel fan in frou
en sublimearre yn it hânskrift 
fan de dichteres sels

De fersen, sa sprekt de dichteres, binne sublimearre en litte har wiere be -
tsjutting dus net sa maklik fine, as it printsjen mei ‘ljochtskouwe plasticinket’. 
It ropt it byld op fan poëzij dy’t net foar it ljocht doart te kommen en de 
 drager is fan in betsjutting dy’t mar stadich ûntraffele wurde kin. De letterlike 
 betsjutting fan it wurd rune - riedsel - slút dêr by oan. De lêste bondel Fernijd 
Fiergesicht giet op itselde paad fierder en jout kommintaar op wat poëzij is. 
Dêr sprekt it dichterlike kolofoan net bepaald sachtsinnich oer poëzij: 

al dy eagen tsjoene wy wat foar
it binne mar glimmers yn it moar
bline ljochten
dy’t my op ’e doele brochten

Sintraal stiet de fraach nei hoe wier at poëzij eins is en hoe krêftich at it giet 
om it berikken fan in oar. Dit is in dichteres dy’t fragen stelt oer wat se docht, 
wat dêr de ympakt fan is en dêr grutte twifels oer hat. Fernijd Fiergesicht set it 
oeuvre fan Wassenaer letterlik yn in ‘fernijd fiergesicht’ troch fraachtekens te 
setten by de poëzij sels. 

De trije titels en de sitearre fersen jouwe dúdlik oan dat it oeuvre fan 
 Wassenaer poëtikaal is. Dizze poëzij giet oer it meitsjen en de funksje fan de 
poëzij. Dit is de reade tried dy’t nedich is om de losse fersen yn dit oeuvre 
harren betsjutting te jaan. Mar der is noch in reade tried, in tried dy’t yn alle 
fersen sit. It is it lyrysk subjekt dat yn hast alle fersen oan it wurd is en dêr mei 
de  fersen ûnderling ferbynt. Dat lyrysk subjekt is de folgjende reade tried ta 
betsjutting. 

In lyrysk subjekt ûnderweis

It lyrysk subjekt yn it oeuvre fan Ella Wassenaer is in tragysk persoan. Se stiet 
ûnder spanning wat har syktocht nei poëzij oanbelanget. Dy spanning wurdt 
al útsprutsen yn it motto-fers fan reade runen. De fraach dêr is oft ‘dit foar 
twa ivichheden’ alles is. Dat ‘dit’ wurdt net spesifyk makke en krijt sa in grutte 
klam. De fraach wurdt sa grut dat it lyrysk subjekt net oars as lyts wurde kin 
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Trije kear itselde fers: yn quatrebras yn 1955 yn earste ferzje, yn reade runen yn 1959 yn de ferzje fan 

Walstra en yn yn runen ritst yn har eigen hânskrift
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en har fertwifele fragen stelt oan de grins fan har eangsten en langsten, dêr-
mei referearjend oan de grinzen fan har eigen sels. 

De ôfwikseling fan djippe gefoelens fan langstme en destruksje fan it lyrysk 
subjekt is yn dit oeuvre in opfallend elemint. Yn reade runen wurdt in do frege 
om de lea, dêr’t se in nij wurd úthelje wol, kapot te meitsjen. Yn it manuskript 
fan yn runen ritst is in ûntheisterjende opsomming te finen fan wapens dêr’t 
it lyrysk subjekt harsels mei wapenet tsjin in man. In pear fersen yn de bondel 
hawwe sado-masogistyske ûndertoanen: ‘dyn lears / op myn frouljusnekke 
/ moat ik wol brekke // dyn swipe / oer myn frouljuslea / moat ik wol dea’. 
Yn Fernijd Fiergesicht foarmet de langstme nei de dea it grutte tema. Rigels as 
‘No wenje ik tusken deade blommen / alle opwining út my nommen’ sette de 
toan. Langstme is hast altyd ferweefd mei destruksje.

Dat de reis nei poëzij op in fiasko útrint, merkt it lyrysk subjekt al rillegau 
op yn reade runen: ‘ik moast myn reis bikoartsje / oer hege freding koe’k net 
klimme / myn boat woe amper fan de kant / myn wein bleaun yn it starten 
hingjen’. Ferskillende plakken wurde oandien, mar it soarget foar pynlike 
situaasjes. It paradys is in oard der’t de dea yn omrint mei as gefolch: ‘nou liz 
ik krôlle / as in slange / biddend / yn it skroeide gers / fan myn bistean’. Ek de 
himeldoar bliuwt sletten en de wachter ‘hy hise de helhounen / op my oan’. 
De ierde is in tsjuster en iensum ballingsoard wurden.

De twadde bondel sprekt fan in iepenlike langstme nei de dea. Yn guon 
fersen is dat ferbûn mei de figuer fan Jezus as yn it fers ‘hwer is de breugeman’ 
dat einiget mei: ‘wol my ferlosse / lit my sliepe sliepe / ik bin de breid’. Oare 
fersen roppe de dea letterlik oan as in ferlossing út it ierdske bestean. Dat sa 
de reis nei poëzij einiget mei de selsmoard fan L’Inconnue de la Seine is net 
ferwûnderlik. Dat deade sels is it tema fan de lêste bondel. De reis dy’t makke 
wurdt, giet net mear rjochting poëzij, mar rjochting ivichheid: ‘dû winkst út 
dyn ivichheid / mei fjoertoerljochten / oer djippe kleauwen / fan deadsber-
jochten / hinne / om dyn dea / oan myn libben / te binen’. En, reade runen 
einiget mei in ûntheisterjend fers: 

ferjow my 
 dizze mêdde melodij 
misberte 
 út myn skerte 
spylkeamer 
 fan dy en my

Wat út it meast froulike part fan it liif komt, is in melodij - te lêzen as de poëzij 
sels - dy’t net goed heart en fergelike wurdt mei in misberte. De reden foar 
dat mislearjen wurdt yn de lêste rigel jûn: dat dit berteplak fan de poëzij én 
de leafde neat oars west hat as in boartersplak. It dichterlike kolofoan yn de 
twadde bondel ferwiist ek nei it feit dat de fersen letterlik út in frou komme 
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en al yn it twadde fers fan dy bondel komt it tema fan de mislearre leafde en 
poëzij foarby: ‘as hy wer by my komt dan boartsje wy sabeare / wy prate ’r net 
mear oer hwant wurden sizze ommers neat’. De lêste bondel giet in stap fier-
der en einiget mei in fers dat de signifikante titel ‘Ferlern paradys’ krigen hat. 
It paradys op ierde is net mear benei te kommen en wat noch telt, is de ivich-
heid dêr’t it lyrysk subjekt har oan oerjout. Dat oerjaan jildt sawol de leafde 
as de poëzij:

Hear ik eane it net 
mar Jo ha’t wol ret
dat myn bittere langsten wiene om Jo
myn felle begearten bûten rede 
wiene om Eden
fan Jo 

In apostrof sûnder eigen gesicht

Yn de poëzij hat de stylfiguer fan in oansprutsen do-figuer in namme krigen: de 
apostrof. It giet dan om de persoan dy’t oansprutsen wurdt yn in fers, mar dy’t 
net gearfalt mei de lêzer fan it fers. De oansprutsene kin in objekt fan leafde of 
passy wêze en kin ek de muze wêze dy’t oanroppen wurdt om  ynspiraasje te 
jaan. De oansprutsene kin fierder noch de taal sels wêze dy’t oproppen wurdt.

Yn alle bondels fan Wassenaer is de apostrof as stylfiguer opfallend oan-
wêzich. De situaasje tusken dizze oansprutsene en it lyrysk subjekt dat him 
opropt en oansprekt, bestiet út tsjinstellingen: langstme en ôfstân, leafde 
en haat, binnen en bûten, dea en libben. Dizze oansprutsene is yn it foarste 
plak in swijend objekt fan leafde dat as in spegel fungearret foar de heftige 
gefoelens fan it lyrysk subjekt. Fierder wurdt er ferbûn mei natuerferskyn-
sels, magnetisme en elektrisiteit. Sa no en dan hat er it stal fan in sike of in 
deade en liket er him yn in oare wrâld te befinen. Op oare mominten hat er in 
 hanneljende funksje dy’t dêr nau mei gearhinget: in moardner, in ferlosser of 
de dea sels. Sa komt de oansprutsene bygelyks as man en as de dea nei foaren 
yn yn runen ritst yn it fers ‘wês hoeden’:

wês hoeden wês hoeden
yn myn tún
juster kaem hein
op bisite
en sloech al myn potten
oan pún

De fraach komt op wa’t of wat oansprutsen wurdt yn de fersen fan Wasse-
naer. In leafste liket it measte foar de hân te lizzen sjoen de langstme dy’t 
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út hast alle fersen sprekt en omdat it wurd leafste op guon plakken letter-
lik oanwêzich is. Mar wa’t dizze leafste krekt is, is net gewaar te wurden. 
Wol is dúdlik dat de oansprutsene oer krêften beskikt dy’t skeppend binne, 
mar tagelyk ek fernietigjend binne. Dat er siik en dea is, liket dêr net mei yn 
tsjinspraak te wêzen.

Om wat mear sizze te kinnen oer wa’t dizze oansprutsene feitlik is, is it 
goed om te sjen hokker oare persoanen streekrjocht oansprutsen wurde en 
dus ek as in apostrof fungearje. Dat binne Jezus en God. It dichterlike kolo-
foan fan reade runen ferwiist al nei Jezus as de alfa en omega, it fleiswurden 
wurd fan God op ierde. God sels wurdt ferskillende kearen oanroppen om 
stipe as yn in gebed. Dy oprop kin ynterpretearre wurde as in letterlike fraach 
om stipe, mar ek as in yndirekte fraach nei poëzij: om it wurd ta fleis en bloed 
en dus libben te meitsjen. De oansprutsene as God ferklearret ek de enoarme 
krêften dêr’t dy oer beskikt. 

Dat de oansprutsene ek faak siik en dea is yn dizze poëzij, wat in tsjin-
stelling liket te wêzen mei in almachtige God, is dêr mei noch net ferklearre. 
De oansprutsene wurdt omskreaun as siik en deadsk op de mominten dat 
er de frijer fan it lyrysk subjekt is. Want wat de frou besiket út har skurte en 
liif te skeppen yn har lichemlike relaasje mei de oansprutsene mislearret. 
De apostrof as stylfiguer is sa net allinne in almachtige God, mar ek in 
ierdske man.

Op ’e nij de fraach nei betsjutting

Wassenaer har oeuvre is poëtikaal, wat sizze wol dat it útspraken docht oer 
poëzij. Sintraal stiet in lyrysk subjekt dat as frou in tragyske reis ûndernimt 
nei har eigen poëzij. Dit is net in lokkige reis. In leafste is net te berikken mei 
iensumens as gefolch. God is net by machte en meitsje har poëzij libben. Taal 
leit bûten har macht en is likemin in middel ta kommunikaasje. Har besykjen 
ta in eigen poëzij mislearret kear op kear. It wurk rint dan ek oer mei bylden 
fan geweld, oarloch, skieding, mislearre leafde om te einigjen yn de dea en 
in ferlern paradys. It is ûntheisterjende poëzij. It is poëzij dy’t de fraach nei 
betsjutting op ’e nij twingend stelt en dêr mei de fraach opropt nei fierdere 
ynterpretaasje.

Yn har eigen tradysje

Suster Bertken 

Yn reade runen is ien eksplisite ferwizing te finen nei in oare dichteres: suster 
Bertken. Suster Bertken (1427-1514) wie in non en libbe ‘inclusa’, wat betsjut-
te dat se sânenfyftich jier fan har libben yn in lytse sel siet dy’t fêstboud wie 
oan de Buertsjerke yn Utert. Yn har sel skreau Suster Bertken nei in kryst- en 
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passyspul ek acht lieten. Nei ien sa’n liet ferwiist Wassenaer yn har bondel. 
It liet fan Suster Bertken is mystyk fan ynhâld. It giet oer de minne: de langst-
me nei ienwurding mei it gruttere. God koe dat gruttere wêze, mar faker noch 
wie it Jezus, dêr’t se as non letterlik mei ien wurde koe troch de eucharisty. 
Ut it liet sprekt de ferwachting fan in frou yn har suterige tún nei har tún-
man Jezus. It fers fan Wassenaer oer in fersutere hûs en liif is pynlik koart en 
 iroanysk. Oan de ein komt de ferwizing: ‘suster bertke sel’. De fergeliking fan 
hûs en liif mei Suster Bertken yn har sel jout oan dit fers in benearjende en 
benaude sfear.

De wjerprintinge fan it wurk fan Suster Bertken ferskynde yn 1955, itsel-
de jier dat Wassenaer har earste fersen publisearre. Grif sil Wassenaer dizze 
 wjerprintinge kend hat. Kennis fan de religieuze en mystike tradysje fan 
skriuwende froulju sprekt ek út har histoaryske romans. Yn De breugeman 
komt, dat op in pear martlersboeken basearre is, siket in tal froulike haad-
personaazjes yn de tiid fan de reformaasje nei in persoanlike bân mei God. 
De haadpersoan yn Eilân fan de silligen is de santjindieuske mystika Antoi-
nette Bourignon, dy’t har fisioenen en har streekrjochte bân mei God op 
papier sette. Mar it is de fraach yn hoe fier at it moderne dichterlike oeuvre 
fan Wassenaer ûnder dizze midieuske en tradisjonele mystyk beflapt wurde 
kin. Want tusken de belibbingswrâld en it wurk fan dizze froulju en dy fan 
Wassenaer sitte ieuwen tiid. 

Maaike Meijer hat har yn har proefskrift De Lust tot Lezen dwaande hol-
den mei de fraach hoe en oft midieuske mystyk en moderne poëzij mei inoar 
te ferbinen binne. Oan de hân fan it wurk fan Vasalis lit Meijer in tal skaaimer-
ken sjen fan wat mystyk is by moderne dichteressen. Sintraal stiet it gefoel 
part te wêzen fan it gruttere en it oare, dat bygelyks ek ûnder de term god 
beflapt wurde kin. Faak wurdt it omskreaun as it fuortfallen fan de grinzen 
fan tiid en plak en it opgean yn it gruttere. Ek it finen fan kennis fia sokke 
ûnderfiningen spilet in rol. Fierder is mystyk passyf fan aerd, wat sizze wol dat 
sokke ûnderfiningen ien oerkomme. 

Yn Fernijd Fiergesicht hat Wassenaer sokke mystike ûnderfiningen wol 
ferwurde. Dêr jout it lyrysk subjekt har oer oan moetingen mei de ivich-
heid en de dea, saken dêr’t tiid en plak gjin rol mear spylje en de eigen grin-
zen yn weiwurde. It hat ek dúdlik in passive ynslach mei’t it lyrysk subjekt  
harsels bygelyks sjocht as in breid fan Jezus en wachtet op in moeting mei 
dizze breugeman. It deistige bestean wurdt oanfield as deprimearjend, 
wat ek in skaaimerk fan mystyk yn moderne poëzij is. It ynsjoch oan de 
ein dat alles wat it lyrysk subjekt ûndernaam as frou en dichter om God 
wie en dat it paradys ferlern gien is, ek dat kin typearre wurde as mystyk: 
kennis hawwe dat it draait om it gruttere, dat wat achter de dingen stekt. 
Dochs is mei in term as moderne mystyk net de betsjutting fan Wassenaer 
har oeuvre beskreaun, want har twa eardere bondels fertelle in hiel oar 
ferhaal. 
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Emily Dickinson

Begjin jierren fyftich publisearre de dichter Obe Postma in tal oersettingen 
fan de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson (1830-1886) yn De Tsjerne, 
dêr’t Wassenaer yn dyselde tiid ek foar skreau. Dickinson is in dichteres dêr’t 
Wassenaer in protte mienskiplik mei hat. Beide hawwe op har eigen manier 
as frou en dichteres wraksele mei in protestantsk fermidden en mei de bibel 
as it wurd fan God. Har ferwizingen nei it kristendom binne hast altyd dûbel-
sinnich. In sprekkend foarbyld is hoe’t se de kristlike symboalyk fan de slan-
ge ferwurkje. Camilla Paglia makket yn har boek Het seksuele masker hjir in 
nijsgjirrige opmerking oer: ‘Het is de zwellende fantasie die Dickinson niet 
onder controle heeft. Het is de zwellende ambitie van de dichteres die een 
bedreiging vormt voor de feminiene persona in wier huid zij onopgemerkt in 
de samenleving kan bewegen.’21 De slange is yn bibelske termen it symboal 
foar sûnde, kennis en it froulike. Mar by beide dichteressen stiet de slange ek 
symboal foar in phallus of in skriuwpin. De symboalyk tsjûget fan in ynderlike 
wrakseling tusken dichteres en frou wêze en hoe’t in kristlik fermidden dêr-
mei omgiet. 

Yn it manuskript fan yn runen ritst stiet in nijsgjirrich fers wat dizze dûbel-
sinnige man-frou tekening oanbelanget. It lyrysk subjekt dêr is Bileam, in 
swarte taalmagiër yn de bibel dy’t syn krêften yn tsjinst stelle moast fan God. 
Yn de bondel is de haadfiguer yn datselde fers in frou út de bibel wurden: 
Jefta, de dochter dy’t troch de belofte fan har heit oan God ivich faam bliuwe 
moast. It is in opmerklike feroaring fan sekse dy’t yn it ljocht fan de wrak-
seling fan in frou om dichter te wêzen maklik te tsjutten falt.

Net allinne de byldtaal yn de poëzij fan Dickinson en Wassenaer sprekt 
fan in wrakseling mei it tradisjonele wurd. In oare opmerklike oerienkomst 
sit him yn hoe’t se de taal sels brûke. Dickinson is bekend om har minimale 
en faak brutsen syntaksis, dêr’t se in heel eigen taal mei makket. Wassenaer 
brûkt in selde soart fan syntaksis yn har earste bondels. Se spant de taal ta 
it uterste troch it brûken fan bygelyks inkeld losse haadwurden. Dat soarget 
derfoar dat wurden in protte klam en ek mear as ien bestjutting tagelyk krije. 
Wassenaer is krekt as Dickinson op ’e syk nei in eigen taal. It letterlike brek-
ken fan in tradisjonele syntaksis is dêr in earste stap yn. Lykas by Wassenaer 
steane Dickinson har fersen fol mei in oansprutsene dy’t ek nergens in eigen 
gesicht krijt. It is dizze oansprutsene dy’t it meitsjen fan poëzij yn it paad 
sit en dy’t as by Wassenaer it gesicht hat fan in leafste, God of in moardner. 
Adriënne Rich, sels dichteres, skriuwt dêr oer:

 In een patriarchale cultuur - de joods-christelijke, quasi-puriteinse cultuur 
van het negentiende-eeuwse New England waar Dickinson opgroeide [...] was 
de gelijkstelling van het goddelijke met het mannelijke zo fundamenteel dat 
het niet verbazingwekkend is dat Dickinson erotische en religieuze belevingen 
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en beelden met elkaar versmolt [...] Ik wil stellen dat de poëzie van een vrouw 
over haar relatie tot haar demon - haar eigen actieve en creatieve vermogens - 
in de patriarchale cultuur de taal gebruikt van de heteroseksuele liefde of de 
patriarchale religieuze beleving.22

It mei dúdlik wêze dat Wassenaer in foargongster hie yn Dickinson. In ferge-
lyking tusken har ferklearret de komplisearre relaasje tusken it lyrysk subjekt 
en de oansprutsene. It ferklearret it eksperimintearjen mei taal. Mar Dickin-
son wie in dichteres út de njoggentjinde ieu en lang net alles yn Wassenaer 
har poëzij hat noch betsjutting krigen. 

Ellen Warmond

De namme Ella Wassenaer ferwiist, lykas al earder opmurken, nei in oare 
dichteres: Ellen Warmond. Beide debutearren yn de jierren fyftich en der 
binne mear opfallende oerienkomsten. Meijer skriuwt yn har proefskrift De 
Lust tot Lezen ek oer de poëzij fan Ellen Warmond. Warmond is ien fan dy 
dichteressen út de jierren fyftich dy’t de grutte mankelikens oer it bestean ta 
har tema makke hie. It libben wurdt as sûnder nut en deadsk ôfskildere. It 
lyrysk subjekt is net by machte en doch of feroarje dingen yn har libben. War-
mond har poëzij út de jierren fyftich sit fol mei bylden fan leechte, it hûs as 
finzenis en de ferfrjemding fan it eigen liif.

Ek it skriuwen fan poëzij wurdt op dy manier beskreaun. Sa beskriuwt 
Warmond it libben fan in wiis persoan as: ‘1 boek bezitten met het alfa-
bet / letter voor letter op een ander blad geschreven / daar lang in lezen.’23 
Mar dat libben en dat alfabet lizze bûten it berik fan it lyrysk subjekt docht 
letter bliken. Dat frou wêze dêr ek in rol yn spilet meitsje de folgjende rigels 
 dúdlik: ‘vrouwen van pluis en suiker schrijven / met nerveuze voeten verwar-
de / raadsels op de lei / van het asfalt.’24 Ek de kommunikaasje mei in leafste is 
in ûnmooglikheid: ‘ nachtenlang / zoek ik de letterkombinatie die / je uit het 
onbekende / ontcijfert tot ver achter / de horizon van waar je ooit / bestaan 
kan hebben.’25 It binne deselde tema’s as dy’t Wassenaer oansnijt. 

De oerienkomsten mei Warmond binne net allinne ynhâldlik, ek de 
foarm is dat. Yn har bondel Weerszij van een wereld út 1957 brûkt Warmond 
in tal tekens yn de foarm fan in útinoar fallende sirkel. It binne riedseleftich 
 lykjende tekens dêr’t yn it mottofers by skreaun wurdt: ‘liefhebben een-
zijdig reizen / op een vreemd lichamelijk halfrond.’26 Yn reade runen is ien 
fan de lêste fersen yn twa stikken skreaun en foarmjûn. De foarm is letterlik 
en figuerlik it teken fan it mislearjen fan de leafde tusken in man en in frou. 
Der binne mear ienkomsten yn foarm oan te wizen. Yn de publisearre  fersen 
fan foar 1959 yn quatrebras brûkt Wassenaer presiis deselde koarte en útklaai-
de foarm as Warmond docht: in haadletter oan it begjin en fierder lytse  letters, 
oan de ein in punt en gjin yndelingen yn strofen. 
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It mei dúdlik wêze dat Wassenaer harsels net allinne yn namme, mar ek yn 
har poëzij keppele oan Ellen Warmond. De oerienkomsten yn tematyk en 
foarm binne frappant. It ferklearret de ûntheisterjende en ferfrjemdzjende 
bylden fan iensumens en pine, saken dy’t sa krekt nei de oarloch opfallend 
oanwêzich wienen yn in streaming as bygelyks it eksistentialisme. Yn har 
proefskrift De huid vanzelfsprekend bewonen. Literair existentialisme en mys-
tiek bij Ellen Warmond beskriuwt Trudy van Wijk hoe sterk at Warmond har 
besibbe fielde oan dat eksistentialisme. Yn ien fan Post-Beuckens har koarte 
ferhalen, publisearre krekt nei de oarloch, is dat gefoel fan ferfrjemding skerp 
útwurke. It ferhaal ‘De forlossing’ spilet yn it platbombardearre Emden nei 
de oarloch dêr’t de leafste fan de haadpersoan folslein ûnferwacht stjert. 
Dy klam op it absurde fan dea en destruksje is ek werom te finen yn har poëzij 
en jout har dúdlik it gesicht fan in moderne dichteres út de tweintichste ieu. 

Ta slot: is Ella Wassenaer de suster fan Judith Shakespeare?

Oan it begjin waarden twa dichteressen yntrodusearre: Judith Shakespeare, 
in dichteres ûntstien út ferbylding fan Virginia Woolf, en Ella Wassenaer, in 
Fryske dichteres dy’t yn de jierren fyftich debutearre. Judith Shakespeare 
har libben einige tragysk. Se wie in jonge frou dy’t dichteres wurde woe. 
Doe’t dat net slagge, die se harsels tekoart. Ella Wassenaer waard wol dich-
teres en har libben einige net sa tragysk. Dochs is dúdlik wurden dat se mear 
mienskiplik hawwe as sa op it earste gesicht liket. Wassenaer heart ta in tra-
dysje fan dichteressen dêr’t in dichterlik sels foar harsels en de wrâld om har 
hinne gjin fanselssprekend gegeven is. Hast altyd sprekke dichteressen har 
dêr ek oer út yn har poëzij.

Dat poëzij skriuwe foar froulju gjin fanselssprekkende saak is, meitsje it 
libben en de poëzij fan Wassenaer dúdlik. Wassenaer groeide op yn in grif-
formeard fermidden. Om romte te krijen en poëzij te skriuwen naam se in 

Ellen Warmond

(Collectie Letterkundig 

Museum)
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dichtersnamme oan dy’t ferwiisde nei in oare dichteres. Al yn har iere poëzij 
makket se dúdlik dat it in wrakseling is om in sels en in eigen poëzij te finen. 
Dat poëzij fan in frou in kwetsbere saak is, waard dúdlik doe’t se debutearre 
mei har bondel reade runen yn it fermidden fan quatrebras. Har moderne 
stim waard wei yn dat fermidden troch de reboelje om it tydskrift hinne, de 
minachting fan har dichters-kollega’s en har besprekkers. Lettere besprek-
kers koenen har wurk mar min teplak krije. Knol rekkene yn har essee har 
iere poëzij sûnder basis dêrfoar ta de eksperimintele dichters fan quatrebras. 
Dêrmei die se gjin rjocht oan de ynhâld fan de poëzij fan Wassenaer en 
waarden gjin ferbiningen lein mei oare dichteressen. Sa is der in diffús byld 
 ûntstien om Wassenaer as dichteres hinne. 

Wa’t Wassenaer har oeuvre lykwols yngeand lêst, komt yn de kunde mei 
in moderne dichteres dy’t út is op it skriuwen fan in eigensinnige poëzij. 
Wassenaer jout in yntelligente analyse fan wêrom’t it har net slagget as dich-
teres yn har eagen: se is in frou. Har identifikaasje as dichteres leit by har 
sels dat him útsprekke wol. Mar de wrâld en de taal wurde bepaald troch in 
 manlike figuer, wat him uteret yn in poëzij fol kontrasten en tsjinstellingen en 
wat úteinlik útrint op de moard fan it sels en de oerjefte oan it gruttere achter 
de gewoane wrâld.

It oeuvre fan Wassenaer is net it ferhaal fan ien dichteres op ien plak, yn 
ien tiid en yn ien taal. It is in ferhaal dat sokke grinzen oerstekt en dêrmei 
ek syn betsjutting krijt yn de meast romme sin fan dat wurd. Kwa dûbelsin-
nige kristlike tematyk en strak spande syntaksis binne har earste bondels nau 
ferbûn mei it wurk fan Emily Dickinson. De útklaaide foarm fan har wurk en 
har lege gefoel oer de tiidsgeast lizze tichtby Ellen Warmond, dêr’t se har as 
dichteres boppedat ek yn namme mei ferbûn. Har lettere wurk is nau ferbûn 
mei kristlike midsieuske mystyk, mar moat ek skôge wurde yn it ljocht fan 
immen as bygelyks Vasalis dy’t it begryp mystyk op in moderne manier stal 
jout yn har wurk.

En dan as lêste de fraach dêr’t de poëzij sels it bêste in antwurd op jaan 
kin: is Ella Wassenaer de suster fan Judith Shakespeare...

L’inconnue de la Seine
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l’inconnue de la seine

yn dizze lêste pine dûkt hja as yn dea
en skeint de hannen dy’t har rêdde wolle
fordronken yn ’t donker fan de seine
klonken yn har eigen keninkryk
skikt hja mei yn bleke rige clochards fan de leafde
as foar in tel har lea noch boppe driuwe
sinkt yn ’t grêf fan har brutsen eagen
bilutsen de kime fan parys
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Een schilder en zijn netwerk
Lambert Jacobsz en een nieuw beeld van de 
zeventiende-eeuwse schilderkunst in Friesland

P I E T  B A K K E R

De doopsgezinde portret- en historieschilder Lambert Jacobsz (1598/9-1636) 
is een van de weinige Friese schilders, die in het grote verhaal over de Neder-
landse schilderkunst uit de Gouden Eeuw een rol heeft gespeeld. Hoewel 
de belangstelling zich ook op zijn oeuvre richtte, gold de aandacht voor zijn 
 persoon van meet af aan vooral zijn speciale relatie met enkele van de belang-
rijkste schilders uit zijn tijd.1 Zo behandelt Arnold Houbraken (1660-1719) in 
diens ‘Groote Schouburgh’ Lambert Jacobsz niet als zelfstandig kunstenaar, 
maar als leermeester van zijn geloofsgenoten Govert Flinck (1615-1660) en, 
de in Harlingen geboren maar aan de Amsterdamse Nieuwendijk opgegroei-
de, Jacob Backer (1608-1651). Schilders dus, die sinds jaar en dag deel uitma-
ken van de canon van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw.2 
Tot diezelfde canon kan ook Abraham van den Tempel (1622/3-1672) worden 
gerekend, de zoon van Lambert Jacobsz, die in Leeuwarden door zijn vader 
de grondbeginselen van het vak werden bijgebracht.3

Nog frequenter figureert Lambert Jacobsz in de literatuur over de 
beroemdste Nederlandse schilder ooit: Rembrandt (1606-1669). Maar net 
als bij Backer, Flinck en Van den Tempel, speelt Lambert Jacobsz in de 
 Rembrandt-literatuur een dienende rol. Opnieuw betreft de aandacht voor 
zijn persoon in deze publicaties niet zijn kwaliteit als schilder maar een 
nevenactiviteit: de kunsthandel dit keer. Nadat in 1925 de boedelinventaris 
van Lambert Jacobsz was gepubliceerd, met daarin een uitgebreide beschrij-
ving van diens handelsvoorraad, werd deze een vast item in de literatuur over 
Rembrandts jaren bij de Amsterdamse kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh 
(ca. 1587-1661).4 De boedelinventaris komt dan steevast aan de orde, omdat 
daarin een origineel schilderij van Rembrandt en enige kopieën naar zijn 
werk voorkomen. Uit deze inventaris blijkt tevens, dat Hendrick Uylenburgh 
zaken deed met Lambert Jacobsz. De kwestie waar het in de regel om draait, 
is hoe het origineel en de kopieën in Leeuwarden zijn terechtgekomen.5

Lambert Jacobsz en zijn betekenis voor de Friese kunstgeschiedenis 

Lambert Jacobsz mag in de kunsthistorische literatuur uiteenlopende rollen 
vervullen, die rollen hebben ook iets gemeenschappelijks. Aan alle publica-
ties ligt namelijk een zelfde vraag ten grondslag: wat was zijn betekenis voor 
de Nederlandse schilderkunst? Die vraag is uiteraard legitiem. Maar hoewel 
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Lambert Jacobsz zijn hele werkzame leven in Leeuwarden doorbracht, werd 
nooit de vraag gesteld wat zijn betekenis was voor de Friese schilderkunst. 
Ook niet in Friesland. De verklaring voor deze ogenschijnlijke desinteresse 
is echter betrekkelijk eenvoudig: lange tijd is gedacht, dat er geen Friese 
schilderkunst heeft bestaan. Althans niet in de vorm zoals we die voor 
 Holland sinds jaar en dag kennen. In het meest recente overzicht van de 
Nederlandse schilderkunst van de Gouden Eeuw werden wel enige pagina’s 
ingeruimd voor de kunstproductie in Leeuwarden. Dat is echter vooral het 
gevolg van het bijzondere perspectief dat schrijver Bob Haak had gekozen. 
Maar ondanks alle welgemeende aandacht voor kunstcentra in andere 
gewesten dan  Holland, koos hij als titel voor zijn boek uiteindelijk toch 
‘De Hollandse schilderkunst in de Gouden Eeuw’.6 De idee, dat de voor de 
Hollandse kunstproductie zo kenmerkende veelzijdigheid in Friesland nage-
noeg ontbrak, kon mede daardoor onaangetast blijven. Het heersende beeld 
was en bleef dat de Friese schilderkunst vooral een portretkunst was, die 
werd aangestuurd door de behoefte van de adel en het Friese stadhouder-
lijk Hof om zichzelf te representeren met afbeeldingen van de eigen familie. 
Andere genres zouden in Friesland wel beoefend zijn, maar door weinigen en 
op kleine schaal. Het schilderambacht was hier in die visie voornamelijk een 
zaak van enkelingen. Een schildersgemeenschap zoals we die kennen uit de 
grotere Hollandse steden, had zich in Leeuwarden nooit gevormd. Het woord 
‘microkosmos’ waarmee Marlite Halbertsma ooit de Leeuwarder kunstwereld 
typeerde, is wat dat betreft veelzeggend.7

Welke betekenis Lambert Jacobsz had voor de schilderkunst in Friesland, 
heeft dan ook vooralsnog niemand serieus beziggehouden. Toch is die vraag 
sinds kort wel degelijk actueel. Die actualiteit komt geheel voor rekening 
van een meerjarig onderzoek naar de Friese kunstmarkt dat ik vorig jaar heb 
afgerond. Het onderzoek, dat aanving in 2003, vond plaats op initiatief van 
het Fries Museum, en werd de eerste drie jaar gefinancierd door de Mond-
riaanstichting. Het project resulteerde onder meer in een begin dit jaar door 
mij aan de Universiteit van Amsterdam verdedigd proefschrift. Van dit proef-
schrift verschijnt in december een verkorte en rijk geïllustreerde publieks-
versie.8

Om het belang van de vraag naar de betekenis van Lambert Jacobsz voor 
de Friese schilderkunst naar waarde te kunnen inschatten, schets ik eerst de 
achtergrond waartegen dit veelomvattende onderzoek naar de Friese kunst-
markt plaatsvond. Vervolgens bespreek ik kort het onderzoek zelf, zodat een 
ieder de uitkomsten - die voor het beeld van de Friese schilderkunst vergaan-
de implicaties hadden - op zijn merites kan beoordelen. Vervolgens keer ik 
terug naar Lambert Jacobsz zelf. Heeft hij naast Jacob Backer, Govert Flinck 
en Abraham van den Tempel ook leerlingen uit Friesland onder zijn hoede 
gehad? Zijn belang voor de Friese schilderkunst hangt in hoge mate af van het 
antwoord op die vraag.
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Verouderd beeld

Zowel op landelijk als op provinciaal niveau was de wetenschappelijke aan-
dacht voor de Friese schilderkunst uit de Gouden Eeuw altijd bescheiden. Wie 
bijvoorbeeld vanaf de eerste jaargang tot op heden De Vrije Fries doorneemt, 
stuit bij uitzondering op een titel die wijst op een onderwerp over de schil-
derkunst uit die periode.9 Dat zich sinds de jaren 1930 toch een beeld over 
de Friese kunstproductie ontwikkelde, was geheel de verdienste geweest van 
de bekendste ‘Friese’ kunsthistoricus: Abraham Wassenbergh (1897-1992).10 
Wassenbergh publiceerde tussen 1936 en 1963, de jaren dat hij leiding gaf aan 
het Fries Museum, tal van artikelen over uiteenlopende onderwerpen, maar 
geniet tegenwoordig zowel in Friesland als daarbuiten vooral faam als schrij-
ver van twee belangrijke boeken over de Friese portretkunst. In het bekend-
ste en meest gezaghebbende van de twee, De portretkunst in Friesland in de 
zeventiende eeuw, stelde Wassenbergh de schilderijenproductie in Friesland 
nagenoeg gelijk aan het vervaardigen van portretten. Andere genres zouden 
er in Friesland niet of nauwelijks zijn beoefend.

Dit boek verscheen in 1967 en vormde de weerslag van het onderzoek waar-
mee Wassenbergh omstreeks 1930 was begonnen. Kort na de verschijning 
veranderde de geschiedschrijving over de Nederlandse schilderkunst uit de 

Pagina uit de boedelinventaris van Lambert Jacobsz.

 (Historisch Centrum, Leeuwarden)
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Gouden Eeuw echter sterk van karakter, hetgeen verstrekkende gevolgen had 
voor het beeld dat reeds gangbaar was vanaf de tweede helft van de negen-
tiende eeuw.11 Deze veranderingen kwamen onder meer tot uiting in een 
herwaardering van bepaalde genres (zoals de historieschilderkunst) en van 
sommige groepen schilders (zoals de italianisanten, caravaggisten en classi-
cisten) die tot dan als ‘on-Nederlands’ werden gezien. Dat was de reden waar-
om ze van zowel kunsthistorici als museumdirecteuren nauwelijks aandacht 
hadden gekregen. Ook raakten nieuwe wetenschappelijke benaderingen en 
vogue. Zo ontstond er een groeiende belangstelling voor de kunstmarkt in de 
Republiek en in het bijzonder voor de invloed van marktmechanismen op de 
snelle en elders in Europa niet eerder vertoonde ontwikkeling van genres en 
stijlen. Voor die nieuwe benadering van de kunstgeschiedenis was Artists and 
Artisans in Delft. A Socio-Economic Study of the Seventeenth Century (1982) 
van John Michael Montias van grote betekenis, Het gaat hier om een breed 
opgezette studie naar het functioneren van de Delftse kunstmarkt, met veel 
aandacht voor de kunstenaarsgemeenschap en het schilderijenbezit van bur-
gers.

Het onderzoek van Montias kreeg veel navolging. Zoveel zelfs, dat de vraag 
gesteld kon worden of er binnen de kunstgeschiedenis een nieuwe onder-
zoekstraditie was ontstaan.12 Naast Boks proefschrift over de kunstmarkt in 
de Republiek (1994) zijn de bekendste studies naar plaatselijke kunstmarkten 
die van Willemijn Fock over Leiden (1990), John Loughman over Dordrecht 
(1992) en opnieuw Montias, nu over Amsterdam (1992). In 2001 promoveer-
de Marjon Goosens op een onderzoek naar de ontwikkelingen binnen de 
schilders gemeenschap in Haarlem. Minder veelomvattend, maar wel geheel 
binnen de nieuwe traditie passend, zijn de onderzoeken naar de kunstmarkt 
van Alkmaar van Paul Huys Janssen (1997) en die van Den Haag door Carola 
Vermeeren (1999). Niet alleen lokale productiecentra waren onderwerp van 
sociaal-economisch onderzoek, dat gold ook individuele genres. Zo deed 
Alan Chong (1987) uitgebreid onderzoek naar de markt voor het landschaps-
genre in de Republiek en onderzocht John Loughman (1999) die voor het stil-
leven.13 

Uit deze opsomming blijkt dat deze nieuwe benadering inmiddels een 
vaste en prominente plaats heeft ingenomen, en tevens dat het onderzoek 
zich volledig richtte op de kunstproductie in Holland. Daardoor bleef het 
onduidelijk of de nieuwe kunsthistorische inzichten die voor het beeld van de 
Hollandse schilderkunst zulke ingrijpende gevolgen hadden gehad, deze ook 
niet moesten hebben voor het Friese beeld.

Op initiatief van het Fries Museum werd een aantal jaren geleden een 
onderzoek opgezet naar de kunstmarkt in Friesland, teneinde de kunst-
productie en de verzamelcultuur in dit gewest beter in kaart te brengen. 
Dat het museum behoefte had aan een dergelijke studie bleek, toen er in 
het kader van het zogeheten Deltaplan Cultuurbehoud in de jaren 1990  
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hernieuwd onderzoek was gedaan naar de eigen collectie, waarbij veel 
 schilderijen onderhanden waren genomen. Deze opknapbeurt leverde 
een aanzienlijk aantal nieuwe toeschrijvingen op. Daarnaast werden op 
werken uit de collecties van Dekemastate (in Jelsum) en het Poptaslot (in 
 Marssum) door de Stichting  Kollektief Restauratie-atelier te Amsterdam 
niet eerder opgemerkte signaturen ontdekt. Verder leverde een stagepro-
ject rond de schilderijen van Wybrand de Geest (1592-ca. 1663) bij hetzelfde 
atelier veel interessante informatie op over zijn werkwijze en atelierpraktijk. 
Om  echter al die ontdekkingen op hun waarde te kunnen schatten, ontbrak 
het het museum aan een overzicht, dat was samengesteld aan de hand van de 
nieuwste kunsthistorische inzichten. Dat gemis bestond al langer, het werd 
reeds beginjaren 1980 gevoeld bij een onderzoek naar Wybrand de Geest en 
nog recentelijk bij de voorbereidingen op de tentoonstellingen over Jacobus 
 Mancadan (1602-1680) en Margareta de Heer (ca. 1603-ca. 1665).14

Bij al deze initiatieven bleek reeds, dat het bestaande beeld van de Friese 
kunstproductie, als zou die nagenoeg alleen hebben bestaan uit portretten, 
onhoudbaar was geworden. Vanuit de nieuwste kunsthistorische inzich-
ten viel veel in te brengen tegen het beeld dat Wassenbergh had gevestigd. 
Het belangrijkste bezwaar was, dat het berustte op de bewaard gebleven 
schilderijen, dat wil zeggen op de schilderijen in het bezit van (vooral Friese) 
musea of in particuliere collecties. Maar de bewaarde schilderijen represen-
teren niet per definitie de situatie van toen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
verhouding tussen de diverse genres. Anders gezegd: het best bewaard is niet 
hetzelfde als het meest beoefend.15 En ook het omgekeerde geldt: genres die 
minder goed bewaard bleven, hoeven in de zeventiende eeuw niet het minst 
vervaardigd te zijn geweest. 

Feit is natuurlijk wel, dat als van alle ooit vervaardigde schilderijen  
weinig voorbeelden de tijd hebben doorstaan, het schrijven van een histo-
risch overzicht een heilloze onderneming is. Zeker als die schilderijen de 
enige beschikbare bronnen zijn. Maar de eerder opgesomde onderzoeken in 
Hollandse kunstcentra lieten zien, dat een betekenisvol historisch overzicht 
van de kunstproductie ook mogelijk is vanuit het perspectief van de kunst-
markt. Voorwaarde is dan wel, dat er voldoende andere relevante bronnen 
voorhanden zijn. Dat bleek voor Friesland, of beter, voor Leeuwarden het 
geval te zijn. 

Het beeld van de kunstproductie in Friesland moest (en kon) opnieuw 
grotendeels vanaf de grond worden opgebouwd. Daarbij richtte de aandacht 
zich dit keer behalve op het portretgenre - het grootste deel van de collec-
tie van het Fries Museum, meer dan 80%, bestaat nu eenmaal uit portretten 
- tevens op andere genres. En ook werd gekeken naar andere afnemers van 
schilderijen dan de adel, waar voordien het accent had gelegen. Naar ana-
logie met de genoemde onderzoeken in Hollandse steden, werd deze keer 
het koopgedrag van burgers benadrukt. Voor Friesland sprak het als vanzelf 
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dat Leeuwarden de meest interessante en passende onderzoeksplaats was. 
De grootste stad in Friesland was behalve de residentie van de Friese stad-
houders tevens het economische, juridische, bestuurlijke en culturele cen-
trum van het gewest.

Het onderzoek

Binnen het kader van dit artikel kan ik onmogelijk op alle facetten van mijn 
onderzoek ingaan. Daarom beperk ik mij tot de voornaamste karakteristie-
ken. Het onderzoek is gemodelleerd naar de eerder genoemde studie van 
Montias over Delft, dat deels navolging kreeg in andere steden. Dat hield in 
dat ook in Leeuwarden voornamelijk gebruik is gemaakt van archivalia. 

Het onderzoek strekt zich uit over de periode 1590-1700. Voor die lange 
periode is bewust gekozen, omdat daardoor het verloop van de vraag in Fries-
land geconfronteerd kon worden met twee belangrijke ontwikkelingen in 
Holland. Voor dat gewest was aangetoond dat de vraag naar schilderijen in 
de steden vanaf 1600 explosief was gestegen en dat een precies tegenover-
gestelde ontwikkeling zich aftekende vanaf de jaren 1660. Omstreeks 1672 
stortte de vraag in, om daarna nooit meer op het oude niveau terug te keren. 
Deze periodisering bood daarnaast ook de gelegenheid om de Friese kunst-
productie in het laatste kwart van de zeventiende eeuw te analyseren. 
Deze periode, door kunsthistorici decennia lang nagenoeg genegeerd, kwam 
in de jaren 1980 plotseling in de mode en wordt tegenwoordig positiever 
beoordeeld dan ooit. De kunst uit dit tijdvak is inmiddels het onderwerp 
geweest van enkele belangrijke tentoonstellingen.16

De kopers van schilderijen, waartoe het onderzoek zich vooral bepaalt, 
waren de burgers van Leeuwarden. Uit het oogpunt van volledigheid is ook 
geprobeerd de adel en het stadhouderlijk hof in het onderzoek te betrekken, 
maar aan beider schilderijenbezit kon slechts oppervlakkig aandacht  worden 
besteed. Het grootste probleem bij de adel was de schaarste aan bronnen. 
Een onderzoek naar schilderijenbezit wordt namelijk doorgaans vooral  
uitgevoerd met boedelinventarissen. Deze bron was voor de Leeuwarder bur-
gerij ruimschoots aanwezig, maar niet voor de Friese adel. Steekproeven in 
bewaarde adellijke familiearchieven resulteerden in de vondst van enkele 
akten, maar dat was te weinig en bovendien te wisselend van informatieve 
kwaliteit om als basis te kunnen dienen voor representatief onderzoek. 
Voor het stadhouderlijk hof gold min of meer het tegenovergestelde. 
Over die collecties zijn relatief veel bronnen beschikbaar, maar deze bevatten 
zo weinig gegevens over individuele schilderijen, dat zonder een tijdrovend 
herkomstonderzoek er weinig concreets over te zeggen valt. Bovendien lijkt 
de bestudering van de stadhouderlijke collecties meer gebaat bij een cultuur-
historische benadering met een prominente plaats voor de representatie-
politiek van de stadhouders. De rol van zowel adel als hof in dit onderzoek 
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bleef daarom beperkt tot het belang van beide groepen als opdrachtgever 
voor in Friesland werkzame schilders.

De schildersgemeenschap in Leeuwarden

Waarop concentreerde het onderzoek zich wel? Begonnen is met een diep-
gaande analyse van de schildersgemeenschap in Leeuwarden. Deze analyse 
behelsde allereerst een onderzoek naar de ontwikkeling van het aantal schil-
ders in de zeventiende eeuw. Vervolgens heb ik de gevonden aantallen in 
perspectief proberen te plaatsen, door deze te vergelijken met de cijfers voor 
enkele Hollandse steden. Ook is getracht aan te tonen dat de schilders die in 
Leeuwarden werkten geen toevallig aanwezige en autonoom functionerende 
individuen waren, maar met elkaar een artistieke gemeenschap vormden, 
met onderlinge betrekkingen op verschillende niveaus. Deze gemeenschap 
kreeg een gezicht, doordat nader werd ingegaan op de organisatiewijze, de 
sociale en religieuze achtergrond van de individuele leden, hun opleiding en 
de genres die ze beoefenden. Tevens werd gekeken naar het succes dat ze als 
schilders hadden. Beschouwen we het onderzoek naar de Leeuwarder schil-

Richard Brakenburgh, Het Sint Nicolaasfeest, gesigneerd en gedateerd 1685, doek, 49 x 64,5 cm 

(Rijksmuseum, Amsterdam)
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dersgemeenschap gemakshalve als een op zichzelf staand paradigma, dan 
zal duidelijk zijn, dat de eerder geformuleerde vraag naar de betekenis van 
 Lambert Jacobsz binnen dit paradigma moet worden ondergebracht. 

Het onderzoek naar de schildersgemeenschap in Leeuwarden resulteerde 
uiteindelijk in 109 namen van schilders. Over deze schilders zijn tal van bio-
grafische gegevens gevonden, al viel de omvang daarvan (relatief gezien) in het 
niet bij de in de loop der tijd verzamelde gegevens over Hollandse  schilders. 
Dit komt onder meer, omdat in Friesland enkele archieven, die elders zeer 
belangrijk leken, verloren gingen. In de eerste plaats geldt dit voor het archief 
van het St.-Lucasgilde. In enkele Hollandse steden bestaat dit voor een deel 
nog, met daarin vaak een schat aan gegevens over de aangesloten schilders 
en hun ambacht. Een gelukkige omstandigheid was het daarom, dat ik voor 
de reconstructie van de Leeuwarder gemeenschap kon beschikken over een 
grote hoeveelheid ongepubliceerde gegevens uit diverse Friese archieven, die 
ik van oud-archivaris W. Dolk en de in 2002 overleden D.J. van der Meer heb 
gekregen. Het belang van de bijdrage van beide gereputeerde archiefonder-
zoekers kan daarom onmogelijk worden overschat. Zonder deze gegevens 
was een enigszins waarheidgetrouwe reconstructie van de schildersgemeen-
schap binnen enkele jaren onmogelijk geweest.

De grote groep geïdentificeerde schilders illustreert op treffende wijze dat 
de Friese schilderkunst geen aangelegenheid kan zijn geweest van enkelin-
gen. Een uitzondering vormde alleen het laatste decennium van de zestiende 
eeuw. Toen bood Leeuwarden emplooi aan hooguit vier schilders, vermoe-
delijk allemaal van Zuidnederlandse afkomst. Deze immigranten troffen bij 
hun komst een nog nauwelijks ontwikkelde kunstmarkt aan. Weliswaar hin-
gen bij veel burgers afbeeldingen aan de muur, maar deze werden doorgaans 
zo goedkoop getaxeerd, dat het vooral prenten zullen zijn geweest. Alleen de 
maatschappelijke bovenlaag bezat in die jaren schilderijen, al waren ook deze 
niet van hoge kwaliteit. De vraag beperkte zich in die jaren nog vooral tot reli-
gieuze voorstellingen en portretten.

Die situatie veranderde snel. De jaren erna nam het aantal schilders in 
Leeuwarden in hoog tempo toe en omstreeks 1620 bereikte de gemeenschap 
met ongeveer twintig schilders in kwantitatief opzicht een eerste hoog-
tepunt. Vervolgens stagneerde de toename en nam de omvang, mede als 
gevolg van een hevige pestepidemie in 1636, zelfs iets af. Maar nooit werd de 
ondergrens van vijftien schilders gepasseerd. In de jaren 1660 kreeg de 
 schildersgemeenschap in Leeuwarden een nieuwe impuls en net als zeven-
tig jaar eerder kwam deze van elders; dit keer vanuit Amsterdam. Het aantal 
schilders nam met de komst van deze nieuwe immigranten toe tot ongeveer 
27 in het volgende decennium. Juist in de periode die in de geschiedschrij-
ving van de Friese kunst nooit enige aandacht kreeg, bereikte de Leeuwarder 
 schildersgemeenschap de maximale omvang. Overigens haalde Leeuwarden 
met dit aantal bij lange na niet de kritische massa - het minimale aantal schil-
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ders dat nodig is, zodat zich een lokale school ontwikkelt met eigen, aan de 
stad gebonden kenmerken - die wel in bijvoorbeeld Delft, Leiden of  Haarlem 
werd bereikt en daar tot lokale schildersscholen leidde. Na 1680 nam het 
aantal schilders weer sterk af om rond 1700 uit te komen op het niveau van 
zeventig jaar eerder. Die terugval was niet kenmerkend voor Leeuwarden, 
maar gold de hele Republiek. In de meeste Hollandse steden zette deze ont-
wikkeling in na het midden van de zeventiende eeuw.

De analyse van de schildersgemeenschap liet niet alleen zien dat voor 
de productie van schilderijen tussen 1590 en 1700 relatief veel schilders ver-
antwoordelijk waren, maar ook dat tussen hen allerlei relaties bestonden. 
Maar of zij zich ooit hebben verenigd in een zelfstandig schildersgilde is 
onzeker, al is het moeilijk voorstelbaar dat een beroepsgroep met uiteindelijk 
bijna dertig leden niet was georganiseerd. Wel bestaan er aanwijzingen, dat 
de Leeuwarder schilders enige tijd tot het glazenmakergilde hebben behoord. 
In de aanhef van de keur uit 1550 wordt over de schilders weliswaar met 
geen woord gerept, maar wellicht behoorden de schilders tot de leden die 
eenichsins den selven ambachten beoefenden. Aangezien van verschillende 
gezichts bepalende schilders uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw in 
 Leeuwarden de vader glazenmaker was, kan ‘enigszins hetzelfde’ heel goed 
voor het schildersvak hebben gegolden. 

De gemeenschapszin uitte zich ook in de schildersopleiding die de 
 continuïteit van het ambacht moest garanderen. Na de Zuidnederlandse 
‘overheersing’ in de jaren 1590 waren de volgende generaties vooral samen-
gesteld uit Leeuwarders of elders uit Friesland afkomstige schilders. Bij de 
aanname van leerlingen hebben familierelaties zeker een rol gespeeld, net 
als de reputatie van de leermeester. De meeste uit Friesland afkomstige 
schilders kregen (in elk geval een deel van) hun opleiding in Leeuwarden, 
waarna hooguit een enkeling zijn opleiding buiten de provincie voltooide. 
Ook bleven de meeste leerlingen na hun opleiding in Leeuwarden werken. 
Pas tegen het eind van de eeuw veranderde dit en vertrokken sommigen van hen. 
De meesten gingen naar Amsterdam. Overigens bracht niet iedere leerling 
het tot schilder. Gebrek aan talent of kapitaal weerhield velen ervan een eigen 
atelier te beginnen. Kapitaal was een belangrijke voorwaarde voor de kans 
op een succesvolle schildersloopbaan en het was dan ook geen toeval dat de 
meeste schilders uit de betere milieus kwamen. 

Uit Hollandse onderzoeken is gebleken, dat de groeiende vraag gepaard 
ging met toenemende concurrentie. Een schilder kon zich daartegen 
teweer stellen door zich bijvoorbeeld te specialiseren in een bepaald genre. 
Door de grotere vaardigheid die hij als gevolg van zijn keuze ontwikkelde, had 
hij een voorsprong op zijn collega’s. In kortere tijd werk kon hij immers werk 
leveren van een betere kwaliteit (afhankelijk van zijn talent), dat hij kon aan-
bieden tegen een voordeliger prijs. Een schilder kon ook concurreren door 
het bedenken van nieuwe genres of bestaande zodanig veranderen dat deze 
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nieuw leken. Sloegen deze innovaties bij het publiek aan, dan kon de schilder 
profiteren van zijn voorsprong op anderen.

Aan dergelijke innovaties hebben Friese kunstschilders weinig bijge-
dragen. Wel was het zo, dat de vernieuwingen uit Holland al snel door de in 
Friesland werkzame schilders werden toegepast. Dat duidt erop, dat zij de ont-
wikkelingen in Holland op de voet volgden. Ook zullen de Hollandse s childers 
die zich in Leeuwarden vestigden, hun collega’s hebben laten  kennismaken 
met de nieuwe inzichten, die zij zichzelf eerder hadden aangeleerd.

De infrastructuur van de markt

Het onderzoek naar de kunstmarkt zelf kreeg vorm rondom de (eenvou-
dige) vraag over welke kanalen de schilders in Leeuwarden beschikten, om 
hun werk aan de man te brengen. Door het documenteren van de diverse 
afzet kanalen met verschillende bronnen, kon de infrastructuur uiteindelijk 
tamelijk overtuigend in kaart worden gebracht. Ook is getracht een analyse te 
maken van het economische belang van kunst in opdracht. Behalve voor het 
hof is dit thema onderzocht voor enkele stedelijke en gewestelijke bestuurs-
instellingen. Ook werd het belang van zowel adel als burgerij als verstrekker 
van portretopdrachten onder de loep genomen. 

Eén van de uitkomsten van deze analyse was, dat de schilders in 
 Leeuwarden door hun bestuurders bepaald niet genereus werden bedacht. 
De verschillende overheden verstrekten wel opdrachten, maar zo weinig, 
dat een schilder onmogelijk ermee in zijn levensonderhoud kon voorzien. 
Bovendien waren het zelden artistieke opdrachten. Meestal ging het om een-
voudig onderhoudswerk aan openbare gebouwen. Ook de stadhouder toon-
de zich als mecenas allerminst gul. Wybrand de Geest was de enige schilder 
die door het hof structureel met opdrachten werd begunstigd, waarbij het 
altijd om portretten ging. Wat betreft dit type opdrachten waren de adel en 
de burgerij veel belangrijker. Reeds vanaf het begin van de zestiende eeuw 
bestelde de adel afbeeldingen van het eigen gezin en van nabije familieleden. 
Vanaf 1600 bestelden ook burgers vaker portretten, al hadden zij daarvoor 
doorgaans minder geld over. De adel vergaf ook minder artistieke opdrach-
ten. Behalve voor portretten wendde de adel zich ook regelmatig tot een 
schilder voor wapen-, huwelijks- en rouwborden. 

De meeste schilders waren aangewezen op de markt. Alle eerder voor 
 Hollandse steden vastgestelde afzetkanalen werden ook in Friesland aan-
gewend. Veel Leeuwarders zullen werk hebben gekocht bij een schilder zelf, 
want in het relatief kleine Leeuwarden woonde niemand ver van een atelier. 
In andere Friese steden waar in de regel geen of nauwelijks schilders woon-
den, kon men een schilderij kopen bij een winkelier, die naast zijn eigen waar 
als bijverdienste kunst verkocht. Of bij een schipper die op Leeuwarden voer, 
want veel van dit werk kwam uit de Friese hoofdstad. Ook werd in de kleinere 
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steden veel Hollands werk ingevoerd, vooral vanuit Amsterdam. Kunsthande-
laren uit die stad staken geregeld de Zuiderzee over, om samen met een plaat-
selijke schilder of ambtenaar loterijen of veilingen te houden op jaarmarkten 
en kermissen. Leeuwarder schilders organiseerden eveneens veilingen.

Ook waren betrekkingen tussen Leeuwarden en Amsterdam soms zo 
 evident, dat het de vraag is of de komst van enkele Amsterdamse schil-
ders naar Leeuwarden in de jaren 1650-1670 niet te interpreteren valt als 
een poging om de markt hier in handen te krijgen. Mocht dat zo zijn, dan 
vestigden deze nieuwkomers zich niet in de eerste plaats in Leeuwarden 
om hier hun geluk als schilder te beproeven, maar als filiaalhouders van 
Amsterdamse kunsthandelaren. Of de situatie werkelijk zo scherp heeft 
 gelegen, is met de beschikbare gegevens niet overtuigend vast te stellen, maar 
dat er in Leeuwarden, net als in andere Friese steden, veel Amsterdams werk 
werd verhandeld, staat vast. 

Het schilderijenbezit van Leeuwarder burgers

Om het beeld van de kunstproductie te completeren is tot slot het schilde-
rijenbezit in Leeuwarden nader bekeken. Op het eerste gezicht leken de 
beschikbare bronnen in Leeuwarden zich goed te lenen voor een dergelijk 
onderzoek. In het oud-rechterlijk archief in het Historisch Centrum Leeuwar-
den zijn voor de zeventiende eeuw in de Inventarisatieboeken circa driedui-
zend en in de Aestimatieboeken bijna duizend boedelinventarissen aanwezig. 
Deze akten werden in de Hollandse steden bewaard door de Weeskamer. Een 
groot gemis bleek in Leeuwarden echter de afwezigheid van notariële archie-
ven. Voor de onderzoeken in Holland waren deze archieven van grote beteke-
nis. Wanneer welgestelde burgers reden hadden om een inventaris te laten 
opmaken, dan riepen ze immers niet de hulp in van het stadsbestuur maar 
lieten een notaris aan huis komen. Friesland kende wel een notariaat, maar 
er bestond geen wettelijk vastgelegde bewaarplicht voor minuutakten. Een 
Friese notaris zal tijdens zijn leven ongetwijfeld een administratie hebben 
bijgehouden, maar verplicht om deze over te dragen aan zijn opvolger was hij 
niet.17 Daardoor bleven ze waarschijnlijk niet bewaard. Voor het onderzoek 
naar het schilderijenbezit had deze omissie twee zwaarwegende consequen-
ties. Ten eerste was daardoor in het verzamelde materiaal het schilderijenbe-
zit van de Leeuwarder elite ondervertegenwoordigd. Een tweede consequen-
tie was, dat daardoor de resultaten voor Leeuwarden moeilijk vergelijkbaar 
waren met die in de Hollandse steden. Daarin was de elite juist oververtegen-
woordigd, omdat het onderzoek voornamelijk was uitgevoerd met materiaal 
uit de notariële archieven.

Met een selectie van ruim duizend boedelinventarissen werd het schil-
derijenbezit in Leeuwarden uiteindelijk op drie niveaus geanalyseerd. Het 
meest elementaire niveau was de ontwikkeling van de omvang van de vraag. 
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Daarna werd getracht de kwaliteit van het schilderijenbezit te analyseren.18 
Tevens is gekeken uit welke genres het bezit bestond en of de voorkeur voor 
bepaalde genres in de loop der tijd veranderde. 

De omvang van het schilderijenbezit in Leeuwarden nam vanaf de jaren 
1590 zonder onderbreking toe, maar aangezien in de bronnen namen van 
schilders niet of nauwelijks werden genoemd, viel - met uitzondering van 
het portretgenre - niet vast te stellen of die toename geheel voor rekening 
kwam van lokale kunstenaars. Al eerder werd geconstateerd, dat veel schilde-
rijen afkomstig moeten zijn geweest uit Holland. Toch wijzen de sterke groei 
van het aantal schilders en ook die van het aantal beoefende genres in 
Leeuwar den er op, dat plaatselijke schilders een meer dan gemiddelde bij-
drage aan die toename hebben geleverd en dat vermoedelijk het overgrote 
deel van de schilderijen in Leeuwarden van hun hand is geweest. 

Mocht de markt dan snel in omvang zijn toegenomen, de toegeno-
men vraag gold niet voor elk soort schilderij. De belangstelling bleek in 
Leeuwarden vooral gericht op goedkoop tot zeer goedkoop werk. Geduren-
de de hele zeventiende eeuw bestond een groot deel van het gekochte werk 
uit schilderijen van die kwaliteit; tot de jaren 1640 was dit ongeveer de helft. 

Caspar Leeuwenburgh, Gezelschap in een herberg, gesigneerd, 

paneel, 33,5 x 46 cm, huidige verblijfplaats onbekend 

(foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag)
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Daarna verbeterde de kwaliteit aanzienlijk, maar het aandeel van schilde-
rijen duurder dan vijf gulden bleef bescheiden. Daarbij moet echter worden 
aangetekend, dat het gebruikte bronnenmateriaal van grote invloed was op 
deze uitkomst. Daarin bleken portretten - die, als ze werden getaxeerd, altijd 
meer waard waren dan zeven gulden - vaak niet te zijn genoteerd. Daarnaast 
was de uitkomst niet representatief, omdat de elite in het beschikbare mate-
riaal sterk was ondervertegenwoordigd. Vermoedelijk week de situatie in 
Leeuwarden weinig af van die in Hollandse steden. Omdat een vergelijkbaar 
grootschalig ‘prijsonderzoek’ voor die steden nog niet heeft plaatsgevonden, 
kan daarover vooralsnog niets met zekerheid worden gezegd. Uit het ‘prijs-
onderzoek’ in Leeuwarden bleek overigens ook, dat bekende schilders als 
 Jacobus  Mancadan, Lambert Jacobsz en Petrus Schotanus (1610-ca. 1674) 
voor de Friese sociale bovenklasse hebben gewerkt. Uit de bronnen bleek 
namelijk, dat zij werk maakten in een prijsklasse die alleen de elite kon en 
wilde  betalen. 

De genres die de burgers in Leeuwarden kochten, waren dezelfde als in 
de Hollandse steden. Van alle bekende genres uit de zeventiende eeuw hin-
gen dus ook in Leeuwarden voorbeelden aan de muur. Ook de veranderin-
gen in de mode volgden in Leeuwarden hetzelfde patroon als in Holland. In 
beide gewesten bestond omstreeks 1600 het bezit bijna geheel uit portretten 
en schilderijen met bijbelse voorstellingen. Daarna werd het bezit allengs 
gevarieerder. Het stilleven, het landschap, het zeestuk, de batailles - deze 
in  Holland ontwikkelde genres verschenen in alle bestaande varianten ook 
op de Friese markt en maakten daar een net zo groot deel uit van het totale 
bezit als aan de overkant van de Zuiderzee. Dat gold ook voor de genrevoor-
stellingen. De genrekunst heeft in de Friese kunstgeschiedschrijving nooit 
op enige aandacht kunnen rekenen, maar na het portret kende in Friesland 
geen ander type meer beoefenaars. Dat gold vooral voor de periode na 1670, 
toen zich rond de figuur van Richard Brakenburgh (1650-1702) schilders 
groepeerden als Bernardus van Schijndel (1649-1706), Gillis de Winter (1669-
na 1704), Caspar Leeuwenburg (1668-na 1699), Hendrick de Valck (1674-na 
1709) en de jonge Wigerus Vitringa (1657-1725). Of de modeveranderingen 
in het  provinciale Friesland later plaats vonden dan in Holland, viel met 
het beschikbare materiaal niet vast te stellen. Wel bleek, dat er niet langer 
reden is om aan te nemen dat de portretkunst in Leeuwarden belangrijker is 
geweest dan in Hollandse steden. De schilderkunst in Friesland vormde in 
nagenoeg elk denkbaar opzicht een onlosmakelijk geheel met de Hollandse. 
Ook in kwalitatief opzicht kan de schilderkunst in Friesland een vergelijking 
met Holland doorstaan. Het enige significante verschil bleek, dat schilderijen 
uit het allerduurste segment niet in Friesland werden vervaardigd. De kunst-
liefhebber die daar prijs op stelde, moest ze importeren uit Holland. De meest 
getalenteerde Friese schilders werkten voor het segment daaronder. Het werk 
dat bewaard bleef, getuigt van voldoende kwaliteit om hen een eervolle plaats 
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toe te kennen in de grote groep schilders vlak achter de ‘Grote Namen’, de 
grote groep dus, waaraan de Hollandse schilderkunst tegenwoordig voor een 
deel haar internationale reputatie dankt. 

Nieuwe paden 

Na het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat het beeld van de zeventiende-
eeuwse kunstproductie in Friesland zoals dat nagenoeg een eeuw lang heeft 
bestaan, op tal van punten ingrijpend is bijgesteld. Tijdens het onderzoek 
bleek al snel, dat die bijstelling niet alleen op archivalia hoefde te berus-
ten, maar dat deze ook deels ‘gedocumenteerd’ kon worden met nieuw of 
 nauwelijks bekend werk. Het onderzoek resulteerde weliswaar niet in ‘de 
ontdekking’ van Emanuel Murant (1622-ca. 1700) en Richard Brakenburgh - 
hun verblijf in Leeuwarden was reeds door Eekhoff opgemerkt - maar nooit 
zijn deze twee bekwame schilders benaderd als kunstenaars, die een belang-
rijke bijdrage hebben geleverd aan de Friese schilderkunst. Wie bijvoorbeeld 
zoekt in het eerder genoemde overzicht van Haak, vindt hen gerangschikt 
onder respectievelijk de Amsterdamse landschapsschilders en de Haarlemse 
genre schilders. Op het eerste gezicht lijkt dit niet eens zo vreemd. Murant 
was geboren en getogen in de Amsterdamse Koestraat en Brakenburgh in 

Emanuel Murant, Boerderijen aan een beekje, gemonogrammeerd en gedateerd 1676, doek, 61 x 84 cm 

(Statens Museum, Kopenhagen)
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Haarlem. Toch speelde het grootste deel van hun loopbaan zich af in 
 Leeuwarden. Murant werkte er maar liefst dertig jaar. Hij en Brakenburgh 
kunnen dus moeilijk als passanten worden beschouwd. Ook de schilder van 
jachtpartijen Juriaen Jacobsz (1624-ca. 1685) bracht het grootste deel van zijn 
loopbaan in Leeuwarden door en voor de zeer getalenteerde stillevenschilder 
Abraham de Lust gold zelfs, dat alle bekende gegevens aangaande zijn per-
soon hem alleen aan Friesland binden. Al deze schilders hebben relatief veel 
werk nagelaten, dat voor een qua substantieel deel aantoonbaar in Friesland 
is gemaakt. Veel van dit werk is qua kwaliteit hoogstaand genoeg om klassiek 
kunsthistorisch onderzoek naar deze oeuvres te rechtvaardigen. Hetzelfde 
geldt voor de bewaard gebleven schilderijen, die nooit eerder konden worden 
toegeschreven, maar die nu gekoppeld konden worden aan Friese schilders. 
Vooral voor de landschap- en zeeschilder Jacob Pietersz van der Croos (ca. 
1642-na 1683) kan dit tot een interessant resultaat leiden. Maar er bestaan 
meer voorbeelden en onderzoek naar deze oeuvres zal ongetwijfeld een aan-
sprekende visuele ondersteuning opleveren van het nu vooral met archivalia 
geconstrueerde nieuwe beeld van de zeventiende-eeuwse Friese schilder-
kunst.

Dit nieuwe beeld zou behalve tot klassiek kunsthistorisch ook tot alge-
meen historisch vervolgonderzoek moeten leiden. Zo werd ik bijvoorbeeld 
vlak na de verdediging van mijn proefschrift geattendeerd op enkele bronnen, 
die meer licht kunnen werpen op de omvang van de Amsterdamse import - 
een belangrijk onderdeel, zo bleek, van het ‘marktparadigma’.19 En wellicht 
vormen de resultaten van het onderzoek naar het burgerlijk schilderijen bezit 
het inspirerende uitgangspunt, kennelijk nodig om eindelijk eens serieus te 
beginnen met het tijdrovende herkomstonderzoek naar de verzamelingen 
van de Friese stadhouders. 

Deze voorbeelden zijn met vele andere aan te vullen. Hoe bruikbaar en 
profijtelijk het nieuwe beeld kan zijn als uitgangspunt voor vervolgonderzoek, 
wordt hierna geïllustreerd aan de hand van de persoon van Lambert Jacobsz, 
of beter, aan de hand van het sociale netwerk waarvan deze deel uitmaakte. 

Had Lambert Jacobsz Friese leerlingen? 

De vraag naar de betekenis van Lambert Jacobsz voor de Friese schilderkunst 
vloeide voort uit de vaststelling dat de schilderkunst in Leeuwarden bij de 
aanvang van de zeventiende eeuw geen zaak meer was van enkelingen, maar 
het product van een heuse schildersgemeenschap. Deze bereikte in de jaren 
dat Lambert Jacobsz er deel van uitmaakte met ongeveer twintig leden qua 
omvang zijn eerste hoogtepunt.

Een belangrijk aspect van een schildersbiografie is de vraag van wie de 
beschreven schilder de kunst heeft geleerd. Doorgaans is een relatie leer-
meester-leerling slechts aan te tonen, indien deze onomstotelijk blijkt uit 
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contemporaine bronnen. Ontbreken deze, dan wordt vaak aan de hand van 
het nagelaten werk getracht een dergelijke relatie vast te stellen. Een derge-
lijke conclusie blijft echter doorgaans altijd onderwerp van discussie. 

Uit het onderzoek naar de schildersgemeenschap in Leeuwarden kwam 
al snel naar voren, dat van slechts weinig schilders zeker is, bij wie zij het vak 
onder de knie kregen. Van de 109 geïdentificeerde schilders is van amper tien 
hun leermeester bekend. Omdat voor betrekkelijk veel schilders bleek, dat ook 
hun vader of een nabij familielid schilderden of een verwant beroep beoefen-
den (zoals glazenmaker), viel de lijst uiteindelijk uit te breiden tot 32.20

De enige Friese leerling, waaraan Lambert Jacobsz via archivalia recht-
streeks te linken was, is de nagenoeg onbekende landschapsschilder Heere 
Innes.21 Hij wordt in 1637 in de inventaris van Lambert Jacobsz diens  
‘discipel’ genoemd en in 1654 heet hij in een ander document diens ‘knecht’.22 
Meer is over deze schilder niet bekend, maar dat hij de enige Friese leerling 
van Lambert Jacobsz is geweest, lijkt niet erg waarschijnlijk. Het kan immers 
niet anders, of de komst van Lambert Jacobsz naar Leeuwarden moet voor 
veel jongelingen die schilder wilden worden een bijzonder moment zijn 
geweest. Van alle in Leeuwarden werkzame schilders bezat Lambert Jacobsz, 
in de terminologie van Bourdieu, het grootste sociale en (met portretschil-
der Wybrand de Geest) het grootste culturele kapitaal. Die veronderstelling 
berust behalve op de kwaliteit van zijn werk vooral op zijn sociale netwerk, 
dat deels kan worden gereconstrueerd uit zijn nagelaten inventaris. Daaruit 
blijkt dat hij tijdens zijn leven zakelijke betrekkingen heeft onderhouden met 
de belangrijkste Hollandse en Utrechtse historieschilders uit zijn tijd, waar-
van sommigen in zijn Amsterdamse jaren op nog geen steenworp bij hem 
vandaan woonden.23 Ook zal hij Rembrandt hebben gekend. Deze had in 
de jaren rond zijn huwelijk met Saskia in Amsterdam de leiding over Uylen-
burghs werkplaats. Uit hoofde van die functie zal Rembrandt, als hij Saskia 
in Leeuwarden bezocht, zeker contact met Lambert Jacobsz hebben gezocht. 
Ook kende Lambert in het Amsterdamse culturele milieu kunstenaars uit 
andere disciplines, zoals de dichter en toneelschrijver Joost van den Von-
del (1587-1679), die in 1620 ter gelegenheid van zijn huwelijk een lofdicht 
schreef.24 De toneelschrijver was een goede bekende van diens hele familie, 
want Vondel schreef behalve voor Lambert Jacobsz ook voor andere familie-
leden gelegenheidswerk.25 

Het sociale kapitaal van Lambert Jacobsz beperkte zich echter niet tot 
zijn contacten met vakbroeders en andere kunstenaars. Hij speelde tevens 
een vooraanstaande rol in het maatschappelijke leven. Zijn doopsgezinde 
levensovertuiging maakte een bestuurlijke loopbaan in Leeuwarden welis-
waar onmogelijk, maar hij nam binnen de Waterlandse doperse gemeente, 
waartoe hij behoorde, een prominente plaats in. Zo was hij begin jaren 1630 
een van de initiatiefnemers voor de bouw van een nieuwe vermaning aan 
de  Wirdumerdijk. Zijn invloed bleef evenwel niet beperkt tot Leeuwarden. 
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Hij was een veel gevraagd spreker, die ook geregeld geloofsgenoten in andere 
steden in de Republiek toesprak. Dat de vader van Govert Flinck zijn zoon 
bij Lambert Jacobsz uitbesteedde, had meer te maken met zijn reputatie 
als gerespecteerde voorganger dan met zijn kwaliteit als schilder. Volgens 
 Houbraken voelde de vader er aanvankelijk niets voor om zijn zoons diepste 
wens (om schilder te worden) in te willigen. Toen Lambert Jacobsz echter op 
een dag in Flincks woonplaats Kleef kwam spreken, liet diens vader zich door 
Lambert overtuigen. Hij gaf zijn zoon aan de schilder mee, toen die terugkeer-
de naar Leeuwarden.26 Lambert Jacobsz was dus van meerdere markten thuis. 
Toen hij zich in 1620 in Leeuwarden vestigde, bleek zijn zowel in  cultureel 
als maatschappelijk opzicht belangrijke positie mogelijk niet onmiddellijk, 
maar spoedig daarna moet zijn atelier voor beginnende Friese schilders een 
bijzondere aantrekkingskracht hebben gekregen.

Margareta de Heer en Jacobus Sibrandi Mancadan 

In 1620 waren enkele van de tegenwoordig het belangrijkst geachte Friese 
schilders zo jong, dat zij nog aan hun opleiding moesten beginnen of op 
het punt stonden deze te vervolgen bij een andere leraar. Dat gold voor de 
toen 10-jarige Petrus Schotanus, de 14-jarige Gerrit de Heer (1606-1670), 
diens ongeveer 17-jarige zuster Margareta de Heer en de 18-jarige Jacobus 
 Mancadan. Bij wie deze schilders hun opleiding hebben gekregen, is onbe-
kend. Archivalia die daarover uitsluitsel geven zijn namelijk niet voorhanden. 
Dat Margareta en Gerrit de Heer een deel van hun opleiding van hun vader 
hebben gekregen, staat haast wel vast, aangezien deze glazenmaker was. 
Sinds kort is ook bekend dat Mancadans vader enige jaren ditzelfde beroep 
uitoefende.27 Maar dat zij hun hele opleiding bij hun vader hebben genoten, 
lijkt niet erg waarschijnlijk. Voor Mancadan is wel eens geopperd, dat hij 
zijn opleiding in Haarlem heeft gekregen en dat hij daarna enige tijd in Italië 
zou hebben gewerkt. Deze aanname berust echter geheel op het genre dat 
hij beoefende, het italianiserende landschap. De bakermat van dit genre lag 
weliswaar in Italië, maar in de jaren dat Mancadan actief was, was dit genre 
al zo ‘Nederlands’ geworden, dat de belangrijkste vernieuwingen in de Repu-
bliek plaatshadden. Eén van die vernieuwers was Bartholomeus Breenbergh 
(1598-1657), wiens talloze tekeningen in de hele Republiek waren te vinden. 
Ook het werk van Mancadan wijst op bekendheid daarmee. Mogelijk heeft 
hij met deze tekeningen kennisgemaakt in Lambert Jacobsz’ atelier. Lam-
bert Jacobsz heeft namelijk Breenbergh persoonlijk gekend, net als Jacob 
Backer die later Breenberghs portret schilderde.28 Mede op grond van deze 
contacten met een van de belangrijkste representanten van dit genre, heb ik 
in mijn proefschrift een meer dan oppervlakkige relatie verondersteld tussen 
Lambert Jacobsz en Mancadan. Maar nogmaals: of Mancadan ook daadwer-
kelijk zijn opleiding bij Lambert Jacobsz heeft vervolgd, valt niet te bewijzen.29
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Evenmin valt aan te tonen, dat Margareta de Heer een leerling van  Lambert 
Jacobsz is geweest. Wel moet zij met hem in nauw contact hebben gestaan 
en ook de veronderstelling dat zij enige tijd in diens atelier heeft gewerkt, 
is niet uit de lucht gegrepen. Margareta de Heer wordt tegenwoordig voor-
al geassocieerd met kunstig geschilderde stillevens van bloemen, kevers, 
vogels en vlinders. Enkele jaren geleden kwam echter na de restauratie 
van het schilderij Jozef door zijn broers verkocht onder de signatuur van 
Lambert  Jacobsz die van Margareta de Heer tevoorschijn. Deze luidde  
welis waar ‘Margareta Adrianides’, maar dit is een latinisering van ‘Margareta 
 Adriaensdr’, de naam die zij in elk geval tot 1636 droeg. Wanneer zij precies 
de familienaam ‘De Heer’ aan haar patroniem heeft toegevoegd, is onbekend. 
Het schilderij was dus van háár hand en niet van Lambert Jacobsz. Een meer 
overtuigende aanwijzing voor een vergaande relatie tussen beide schilders is 
in het kleine Leeuwarden nauwelijks denkbaar. 

Hebben Margareta de Heer en Jacobus Mancadan vooral geprofiteerd van 
Lambert Jacobsz’ culturele kapitaal, twee andere Friese schilders, Gerrit de 
Heer en Petrus Schotanus, hebben mogelijk baat gehad bij diens sociale 
 kapitaal. Althans, dat wil ik in het hiernavolgende aannemelijk maken. 

Gerrit de Heer en Petrus Schotanus en het netwerk van 
Lambert Jacobsz

Over het leven van Margareta’s broer Gerrit de Heer is weinig bekend. Hij was 
een zoon van de glazenmaker Adriaan Willems en Elisabeth Gerrits, schoon-
zus van de bekende componist Jacques Vredeman. Van zijn werk bleef slechts 

Margareta de Heer, Jozef door zijn broers verkocht, gesigneerd Margarita Adrianides, 

doek, afmetingen onbekend (particuliere collectie)
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weinig bewaard. Hoewel hij behalve tekenaar ook schilder was, is van hem 
alleen grafisch werk bekend.30 Aanwijsbaar zijn enkele fraai getekende por-
tretten en genrevoorstellingen, die een overtuigend bewijs vormen dat De 
Heer een bekwaam kunstenaar was. Of dit talent toereikend was voor een 
comfortabel bestaan, is echter hoogst onzeker. Zo heeft hij in Amsterdam 
het nevenberoep van bierverkoper uitgeoefend, een stap die meer schilders 
hebben gezet als commercieel succes uitbleef. Ook Amsterdamse archiva-
lia aangaande De Heer wijzen op een moeizaam bestaan. Zo moest hij bij-
voorbeeld in 1650, om een schuld te kunnen voldoen, gedurende enige tijd al 
zijn gemaakte tekeningen afstaan aan een collega-bierverkoper, waarbij ene 
Jacob Wiltschut optrad als borgsteller.31

Deze Jacob Wiltschut is binnen het kader van dit artikel een interessante 
figuur. Vijftien jaar later duikt zijn naam namelijk opnieuw op bij een finan-
ciële aangelegenheid met betrekking tot de familie De Heer. Toen betrof het 
de portretschilder Andries Pieters Nijhof, de echtgenoot van zijn zuster Mar-
gareta en dus zijn zwager. Deze Nijhof kreeg in 1665 vanuit Amsterdam van 
Wiltschut een machtiging om namens hem in Leeuwarden geld te innen.32 
Wiltschut stond blijkbaar in nauw contact met de familie. Een contact, dat 
heel goed tot stand kan zijn gekomen via Jacob Backer, die De Heer moet heb-
ben gekend van zijn jaren in Leeuwarden. Wiltschut was een naast  familielid 
van Backer (zie bijlage: figuur 1).33

Werk van Gerrit de Heer in boedelinventarissen

Werk van Gerrit de Heer staat, anders dan van zijn zuster Margareta, in zeven-
tiende-eeuwse boedelinventarissen nauwelijks vermeld. In Friesland wordt, 
voor zover bekend, alleen in de nalatenschap van collega-schilder Jacobus 
Sibrandi Mancadan (1682) werk van hem genoemd.34 Ook van zijn zus Marga-
reta bezat Mancadan enige stukken.

In Amsterdam waar Gerrit de Heer van circa 1645 tot zijn dood in 1670 
woonde, heeft zijn werk in archivalia iets meer sporen nagelaten. Een van de 
vier te traceren eigenaren van werk van hem was advocaat Joan Roeters (1614-
1667), vanaf 1642 stadssecretaris.35 In zijn herenhuis op de Kloveniersburgwal 
hield Roeters een omvangrijke collectie schilderijen van bekende meesters, 
waaronder tevens een werk van Gerrit de Heer. Het was een boere bruyloft met 
de pen gedaen, het genre waar De Heer tegenwoordig bij uitstek mee in ver-
band wordt gebracht.36 Vermoedelijk was het een dergelijke voorstelling die 
Hendrick Uylenburgh en schilder Dirck Santvoort (1610-1680) bij de Amster-
damse schilder Isaack van Horen (1652) op negen gulden taxeerden.37 De 
koopman Laurens Mauritsz Douci (1669) bezat van De Heer twee landschap-
jes, die Ferdinand Bol (1616-1680) en kunsthandelaar Gerrit Uylenburgh (ca. 
1625-1679) elk vijf gulden waard vonden.38 De laatste Amsterdamse eige-
naar was de bekende doperse verzamelaar van tekeningen Sijbrant Feitama 



50 P i e t  B a k k e r

(1620-1701), in wiens omvangrijke verzameling tekeningen ook een werk van  
De Heer was opgenomen.39 Deze Feitama, telg uit een van oorsprong 
 Harlinger familie, was een kleinzoon van Isaac Jacobsz Rooleeuw (ca. 1600-
ca. 1670), een broer van Lambert Jacobsz (zie bijlage: figuur 2a). Vreemd was 
het dus niet, dat Feitama naast werk van Gerrit de Heer ook twee tekeningen 
van Lambert Jacobsz bezat.40 

Buiten Amsterdam zijn in Holland nog twee eigenaren van De Heers 
werk bekend. In Haarlem bezat in 1671 de niet nader te duiden Cornelia 
Calschuyr een grote collectie tekeningen, waaronder twee van De Heer.41 
De tweede vermelding, en daarop zullen we in dit artikel nader ingaan, is te 
vinden in Weesp. Daar werd in september 1657 na het overlijden van bier-
brouwer  Adriaen Oliviers, echtgenoot van Weyntje Schouten, een inventaris 
opgemaakt van zijn bezittingen.42 Tussen de bijna veertig kunstwerken in zijn 
woning, hingen vier tekeningen van De Heer.43 Gerrit de Heer is niet de enige 
van wie werk wordt genoemd, maar aan niet één schilder schreef de notaris 
zoveel werk toe als aan hem.44

Zijn de met Lambert Jacobsz in verband te brengen namen van  Mancadan, 
Uylenburgh en Feytama in de juist opgesomde inventarissen nog aan het 

Gerrit de Heer, Rustende zigeuners voor de ruïne van een herberg, gesigneerd, perkament, 

bruine inkt op perkament, 333 x 430 mm (Fries Museum, Leeuwarden)
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toeval toe te schrijven, als - zoals in de inventaris van Adriaen Oliviers - een 
zelden genoemde schildersnaam opvallend vaak voorkomt, is er reden om 
 tussen de eigenaar(s) en de bewuste schilder een speciale relatie te vermoe-
den. Welke relatie dat in het geval van De Heer is geweest, is niet te zeg-
gen. Tussen hem en het echtpaar bestond in elk geval geen familierelatie. 
Ook documenten, waaruit blijkt dat het echtpaar en De Heer elkaar anders-
zins gekend hebben, zijn niet aanwijsbaar. De vraag hoe de tekeningen van 
De Heer in Weesp zijn beland, is niettemin intrigerend. Daarop een sluitend 
antwoord geven, is niet mogelijk. Beschouwen we echter de sociale omge-
ving van het echtpaar en combineren we deze met enkele andere bekende 
gegevens over De Heer dan bieden die samen een interessant aanknoping-
punt om te menen, dat hij zijn afnemers in Weesp wellicht te danken heeft 
gehad aan de jaren dat hij in Leeuwarder werkte. Het spoor leidt van Weyntje 
Schouten namelijk onder meer naar Lambert Jacobsz en het Amsterdamse 
doopgezinde milieu waar hij ook na zijn vertrek naar Leeuwarden deel van 
uitmaakte. Onafhankelijk daarvan leidt er ook een spoor van Adriaen Oliviers 
naar Lambert Jacobsz, in dit geval via de doopgezinde gemeenschap van 
Harlingen.

De familie Schouten en haar doopsgezinde connecties in Amsterdam 

Weyntje Schouten, de echtgenote van Adriaens Olivier, was van zeer goede 
huize. Zij behoorde tot een doopsgezinde familie, die in Weesp in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw fortuin had gemaakt in de bierbrouwerij. Haar 
vader Lambert Cornelisz Schouten (†1647) was een van die bierbrouwers, 
maar hij vervulde tevens gedurende lange tijd meerdere ambten. Zo was hij 
enige keren burgemeester. Dat is opmerkelijk, omdat doopsgezinde burgers 
officieel van elk publiek ambt waren uitgesloten. Maar de praktijk was kenne-
lijk wel eens afwijkend van de regels. Weesp was blijkbaar zo vrijdenkend, dat 
het aanhangen van een andere godsdienst dan de gereformeerde niet auto-
matisch een beletsel inhield om tot de vroedschap toe te treden. Zeker niet, 
als op dat moment bestuurlijk talent schaars was. Dat moet in een kleine stad 
als Weesp geregeld het geval zijn geweest, want meer doopsgezinden ver-
vulden daar officiële ambten. Ook Weyntje’s oom Laurens Cornelisz Schou-
ten (1568/9-1642) bracht het tot schepen. Deze oom was bij leven de rijkste 
inwoner van de stad, reden waarom stadhouder Frederik Hendrik in zijn huis 
logeerde toen hij in 1631 Weesp aandeed.45

Maar hoe kunnen we verklaren dat Weyntje Schouten tenminste vier teke-
ningen van De Heer bezat? Mogelijk ligt een antwoord in haar familiebanden. 
De Schoutens waren namelijk op velerlei wijzen geparenteerd aan welge-
stelde Amsterdamse doopsgezinde families als De Flines, Leeuw, Block, Fei-
tama en Rooleeuw (zie bijlage: figuur 2a). En ook loopt een spoor naar Govert 
Flinck, die omstreeks 1634 de leiding over Uylenburghs werkplaats had 
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gekregen. Govert Flincks vader - de man die zich door Lambert Jacobsz had 
laten bepraten - was getrouwd met een zuster van de koopman Jacob Leeuw 
(†1635). Deze Jacob Leeuw had in 1632 Flincks vader en Weyntje aangesteld 
als voogden over zijn kinderen. Twee van deze kinderen trouwden elk een 
broer van Weyntje en woonden sindsdien in Weesp.46 Ook was Weyntje via de 
Harlinger familie Haye Fries aan Hendrick Uylenburgh gelieerd.47 En zo lopen 
er vanuit Weesp meer lijnen naar de omgeving van Lambert Jacobsz. In 1626 
bijvoorbeeld trouwde de weduwe van Weyntjes oom Gerrit met de bekende 
Hoornse historicus Theodorus Velius, de vader van Lambert Jacobsz’ tweede 
vrouw.48 Al die lijnen kunnen hier onmogelijk worden besproken,49 omdat ik 
hier slechts wil aantonen hoezeer Weyntje Schouten verknoopt was met de 
doopsgezinde elite van Amsterdam en dat allerlei personen uit het sociale 
netwerk van Lambert Jacobsz een schakel vormden tussen Weyntje Schouten 
en de tekenaar Gerrit de Heer. 

Vanaf Weyntje loopt bovendien via de rijke lakenkoopman Gilbert de 
 Flines (1614-1669) een directe lijn naar de in culturele kringen van Amster-
dam invloedrijke amateur botanicus Agnes Block (1629-1704). Zij was een 
nicht van Joost van den Vondel, die op zijn beurt weer goed bevriend was 
met de familie van Lambert Jacobsz.50 Agnes Block had een passie voor bota-
nie, die haar de bijnaam Flora Batava had opgeleverd.51 Daarnaast bezat zij 
een uitgebreide kunstverzameling. Onder de vele honderden tekeningen 
bevond zich geen werk van Gerrit de Heer maar wel van diens zoon Willem 
(1638-1681). Deze Willem de Heer was in Leeuwarden geboren, maar op 
jonge leeftijd met zijn vader naar Amsterdam verhuisd, waar hij tot aan zijn 
dood bleef wonen. Agnes Block heeft bij hem meer dan honderd tekeningen 
besteld van bloemen en vlinders. Helaas is daarvan niets bewaard gebleven.52 
Aan enkele aquarellen, bewaard in het Fries Museum, is te zien dat Willem 
een navolger was van zijn tante Margareta. Mogelijk is hij enige tijd haar leer-
ling geweest.

Behalve van Agnes Block kreeg Willem ook opdrachten van een andere 
doopsgezinde coryfee uit het Amsterdamse culturele leven: Johanna Koerten 
(1650-1715). Zij genoot enige faam als borduurster, maar was vooral beroemd 
om haar knipkunst. De Heer maakte voor haar catalogus van het Kunstkabi-
net twee miniaturen met vogels en bloemen.53 

Hoe het contact tussen Willem de Heer en Agnes Block tot stand kwam, 
is evenmin bekend, maar mogelijk heeft de eerder genoemde lakenhande-
laar Gilbert de Flines daarin een rol gespeeld. Hij was namelijk getrouwd met 
Weyntjes zus Heyltje en het echtpaar woonde afwisselend in Amsterdam en 
Weesp. Dat de band tussen beide zussen hecht was, blijkt als in 1657 Gilbert 
de Flines voogd wordt van Weyntjes kinderen bij Adriaen Oliviers. Zijn vader 
en naamgenoot had belangen in de kunsthandel en vermoedelijk was hij de 
Gilbert de Flines die in 1639 samen met een compagnon Hendrick  Uylenburgh 
1600 gulden leende.54 
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Adriaen Oliviers en de doopsgezinde gemeenschap in Harlingen

Niet alleen de vrouwelijke lijn verbond het echtpaar Oliviers/Schouten via de 
doperse elite van Amsterdam met Lambert Jacobsz, ook via de mannelijke 
lijn was er een relatie. Over Adriaen Oliviers is weinig meer bekend dan dat 
hij eigenaar was van de brouwerij ’t Anker en in Weesp tussen 1637 en 1656 
naast schepen vele andere ambten vervulde.55 Hij was echter van afkomst 
geen Weespenaar, maar een Harlinger. Dat is op te maken uit het trouw-
register van die stad, waar in juni 1633 een attestatie werd afgegeven van 
het eerder in Weesp gesloten huwelijk tussen hem en Weyntje Schouten.56 
Het huwelijk vond niet in de kerk plaats, maar voor het gerecht. Daaruit 
mogen we afleiden dat Adriaen Oliviers hetzelfde geloof had als zijn vrouw. 
In Harlingen woonden veel doopsgezinden en binnen deze gemeenschap 
was ‘buitentrouw’ niet gebruikelijk. 

Meer gegevens over Adriaen Oliviers zijn in Harlingen vooralsnog niet te 
vinden. Wel over andere personen met dezelfde naam, vermoedelijk familie 
van hem. Dat gold in elk geval voor zijn zuster Elisabeth Cornelisdr. Oliviers.57 
Zij was zes jaar voor haar broer te Harlingen getrouwd met Jan Jacobs Popta, 
zoon van de rijke doopsgezinde Leeuwarder koopman Jacob Hendricks58 (zie 
bijlage: figuur 2b). Jacob Hendricks was een bekende verschijning binnen 
de doopsgezinde gemeenschap in Leeuwarden en net als Lambert Jacobsz 
een veelgevraagd voorganger. Beide mannen waren goed bevriend en traden 
omstreeks 1630 gezamenlijk op als pleitbezorgers voor een nieuwe verma-
ning in de Friese hoofdstad. Toen deze in gebruik werd genomen, tekende 
Jacob Hendricks dit heugelijke feit op in zijn bijbeltje met familieaantekenin-
gen: ‘Anno 1631 den 7 Augusti heeft Lammert Jacobszoen de eerste predica-
tie gedaen in onse nieuwe vermaenhuys.’ De aantekening was de enige die 
niet zijn familie betrof. Behalve het bijzondere karakter van deze gebeurtenis 
wordt daarmee nogmaals de speciale band tussen de beide mannen onder-
streept. De betrekkingen tussen de Popta’s en Lambert Jacobsz komen ook 
tot uitdrukking in hun woonadressen. Zo woonden enkele gezinnen in zowel 
Amsterdam als Leeuwarden naast, of opvallend dicht, bij elkaar.59

Door de relaties tussen zijn schoonfamilie en Lambert Jacobsz is het 
denkbaar dat Adriaen Oliviers, voor hij in 1633 naar Weesp verhuisde, het 
atelier van de schilder kende. Het is zelfs mogelijk dat de portretten van zijn 
ouders, die hij in 1656 aan zijn kinderen naliet, in dat atelier zijn geschilderd.60 
Mocht De Heer daar toen hebben gewerkt, dan hebben beide mannen elkaar 
zeker ontmoet.61 Als het spoor dat leidt van Adriaen Oliviers via de Popta’s 
naar het atelier van Lambert Jacobsz de hypothese ondersteunt, dat De Heer 
een leerling van Lambert Jacobsz is geweest, dan werpt dit tevens licht op een 
andere onopgeloste kwestie in de Friese schilderkunst. Die heeft betrekking 
op een collega van De Heer: Petrus Schotanus, tegenwoordig vooral bekend 
als schilder van vanitasstillevens.
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Toen Petrus Schotanus na een verblijf van enige jaren in Amsterdam in 1664 
naar Friesland terugkeerde, werd hij lidmaat van de hervormde gemeente in 
Dronrijp, met de aantekening dat hij uit Weesp kwam. Schotanus had zich 
dus voor zijn terugkeer naar Friesland enige tijd in Weesp opgehouden, al was 
nooit duidelijk waarom.62 Mogelijk biedt opnieuw de familierelatie tussen de 
Oliviers en de Popta’s de sleutel tot de oplossing. Zo trouwde een broer van 
Jan Jacobs Popta, Tiebbe, in 1629 met Walcke Hanenburgh. In 1637 werd Tieb-
be de zwager van Schotanus, toen deze Walckes zusje Aeltje huwde. Adriaen 
Oliviers en Petrus Schotanus waren dus aan elkaar geparenteerd en mogelijk 
lag in die relatie de reden besloten voor Schotanus’ oponthoud in Weesp (zie 
bijlage: figuur 2b). Bovendien roept deze relatie de vraag op of ook Schotanus 
een leerling of medewerker van Lammert Jacobsz is geweest.  Toen Schotanus 
namelijk in 1654 in Leeuwarden de schilderijen van zijn zwager Jelle Hanen-
burgh taxeerde, herkende hij een schilderij waaraan  Lammert Jacobsz ooit 
was begonnen, maar dat door diens knecht Heere Innes was ‘opgemaeckt’.63 
Iemand die achttien jaar na de dood van de maker, nog zo precies weet hoe 
dat bewuste werk in het atelier van Lambert Jacobsz tot stand is gekomen, 
wekt sterk de indruk bij het schilderen zelf aanwezig te zijn geweest. 

Besluit

De conclusie dat Lambert Jacobsz een van de belangrijkste zeventiende-
eeuwse Friese schilders is geweest, is vanzelfsprekend niet verrassend.  
Op grond van de kwaliteit van zijn bekende werk was hij dat al lang. 
Interessant is dat, na wat hiervoor is opgemerkt over zijn sociale netwerk, 
deze conclusie eveneens betrekking heeft op zijn voorname positie binnen 
de Leeuwarder schildersgemeenschap. Een onweerlegbaar bewijs dat hij de 
leermeester is geweest van enkele van de belangrijkste Friese schilders is niet 
te leveren, maar de lijnen die liepen naar schilders als De Heer en Schotanus 
wijzen erop, dat hij op het verloop van hun loopbaan minstens invloed heeft 
gehad. Al viel deze invloed niet precies te duiden. Toch is de zoektocht naar 
de betekenis van Lambert Jacobsz voor de Friese schilderkunst om een andere 
reden niet vergeefs geweest. Het leidde tot een dieper inzicht in het functio-
neren van de Leeuwarder schildersgemeenschap en tot een verdere verfijning 
van het nieuwe beeld. Het zou daarom jammer zijn als deze benaderingswijze 
beperkt blijft tot Lambert Jacobsz alleen. Deze aanpak zou ook voor belang-
rijke, maar in een Friese context nog nauwelijks bestudeerde schilders als 
Emanuel Murant en Richard Brakenburgh zijn vruchten kunnen afwerpen. 
De ontrafeling van beider netwerken (met mogelijk raakvlakken) zal ongetwij-
feld onze kennis vergroten over de verhouding Holland-Friesland, als het gaat 
om zaken als de import van schilderijen of om artistieke beïnvloeding. En ook 
de reconstructie van het (katholieke) netwerk van Wybrand de Geest is een 
belangrijke onderzoeksopdracht. Ook over zijn positie binnen de  Leeuwarder 
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schildersgemeenschap is nog zo goed als niets bekend. Hoewel mijn in dit 
artikel toegelichte promotieonderzoek heeft geleid tot een nieuw en nauw-
keuriger beeld van de Friese schilderkunst, behoeft dit op tal van  punten nog 
aanvulling en nuancering. 

 u

Noten

Met dank aan uitgeverij Waanders in Zwolle, die van alle afbeeldingen in deze bijdrage 

de scans ter beschikking stelde. Bij Waanders verschijnt in december van dit jaar mijn 

boek De Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw.

1 Zijn werk wordt ingedeeld bij de Pre-Rembrandtisten, tegenwoordig Amsterdamse 

historieschilders genoemd. Zie voor een overzicht van artikelen gewijd aan leven en 

werk van Lambert Jacobsz: Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 211.  2 Zie voor Backer: 

Bauch, Backer. Aan het werk van Jacob Backer wordt van 29 november 2008 tot 

22 februari 2009 in het Rembrandthuis in Amsterdam en van 11 maart tot 7 juni 2009 in 

het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken een belangrijke overzichtstentoonstelling 

gewijd.  3 Of Abraham van den Tempel van zijn vader les heeft gekregen, is niet vastge-

legd. Het was in de zeventiende eeuw echter gebruikelijk, dat een zoon wanneer zijn 

vader schilder was, een deel van zijn opleiding bij hem volgde. Voor Van den Tempel 

heeft het slechts de grondbeginselen van het vak betroffen, want toen Lambert in 1636 

in Leeuwarden aan de pest bezweek, was zijn zoon nog erg jong en waarschijnlijk heeft 

deze zijn opleiding begin jaren 1640 in Amsterdam voltooid bij Jacob Backer, de oud-

leerling van zijn vader. Zie: Wijnman, ‘De schilder Abraham van den Tempel’, 68-71.  

4 Straat, ‘Lambert Jacobsz’, 53-76.  5 Wijnman (‘Rembrandt als huisgenoot’, 3) en Van 

der Veen (‘Het kunstbedrijf’, 182-184) menen dat het werk in Amsterdam door mede-

werkers van Uylenburgh gemaakt is en naar Leeuwarden gestuurd om daar verkocht te 

worden; reden waarom Lambert Jacobsz wel eens de filiaalhouder van Uylenburgh is 

genoemd. Volgens Straat (‘Lambert Jacobsz’, 60) kopieerde Lambert de schilderijen tij-

dens zijn bezoeken aan Amsterdam in Rembrandts atelier. Gary Schwartz (Rembrandt, 

102-104) oordeelde dat de originelen vanuit Amsterdam naar Leeuwarden waren 

gestuurd, om daar in Lamberts atelier gekopieerd en vervolgens verhandeld te worden. 

Uit Lamberts boedel blijkt echter alleen dat Uylenburgh en hij een zakelijke relatie 

onderhielden. Over de precieze aard van hun betrekkingen wordt in de bronnen niets 

naders meegedeeld.  6 Haak, Hollandse schilders.  7 Halbertsma, ‘Lambert Jacobsz’, 15.  

8 Zie noot 1. Mijn boek, De Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw verschijnt december 

2008 bij uitgeverij Waanders in Zwolle.  9 Zie voor een kort historiografisch overzicht 

van de belangrijkste publicaties over de Friese schilderkunst in de zeventiende eeuw: 

Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 16-18.  10 Dolk, ‘Wassenbergh’, 2-4; Boschma, 

 ‘Wassenbergh’, 180-193.  11 Voor een overzicht, zie: Sluijter, ‘Nieuwe kunsthistorische 

benaderingen’, 360-398.  12 Voor een historiografisch overzicht van deze benadering: 
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Bok, ‘De schilder in zijn wereld’, 330-359.  13 Bok, Vraag en aanbod; Fock, ‘Kunstbezit 

in Leiden’; Loughman, ‘Een stad’; dez., ‘De markt’; Montias, ‘Seventeenth-Century 

Amsterdam’; dez., ‘Random Sample’; Goosens, Schilders en de markt; Huys Janssen, 

‘Schilders in Alkmaar’; Vermeeren, ‘Opdat de kunst alhier’; Chong, ‘The Market’.  

14 Jacobus Sibrandi Mancadan; Mans e.a., Margareta de Heer.  15 Hoe riskant het is de 

historische situatie af te leiden uit bewaard gebleven schilderijen blijkt, als we kijken 

naar de geportretteerden. De meeste zijn leden van de Friese adel. Over het adellijk 

schilderijenbezit is weinig bekend, slechts enkele ‘verzamelingen’ zijn gepubliceerd. 

Die lijken de voorliefde van de adel voor het portret te bevestigen, maar ook dat de 

meeste door vererving hun bezit zijn geworden. De goede conservering heeft dus niet 

alleen aan de kwaliteit gelegen, ook status speelde een rol; met portretten van voorou-

ders kon een adellijke familie de eigen stamboom zichtbaar maken en die functie moet 

voor de overlevingskans van een portret even belangrijk zijn geweest als de artistieke 

kwaliteit ervan. Zie: Bakker, ‘De Friese adel’.  16 Mai e.a., De kroon op het werk.  17 Over 

het notariaat in Friesland: Gehlen, Notariële akten, 14.  18 Kwaliteit is in dit verband 

geen artistiek oordeel, maar een verwijzing naar de toegekende waarde van een schil-

derij in getaxeerde boedels.  19 Prof. Ph.H. Breuker wees mij op enige documenten in 

de Pleidooiboeken uit het oud-rechterlijk archief (Historisch Centrum Leeuwarden) 

over de problemen die Catharia van den Dorp, echtgenote van schilder Anthony 

 Waterloo, in Leeuwarden ondervond bij de verkoop van uit Amsterdam meegenomen 

schilderijen. Vgl. Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 108-111.  20 Of zij inderdaad hun 

opleiding van hun vader of een oom hebben gekregen, berust feitelijk op speculatie, 

maar aangezien er met een schildersopleiding doorgaans hoge kosten gemoeid waren, 

ligt het voor de hand te veronderstellen dat veel schilders in elk geval een deel van hun 

opleiding bij hun vader of oom hebben gevolgd. Vgl. Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 

257-258.  21 Ook zijn zoon Abraham van den Tempel heeft zijn opleiding deels van zijn 

vader gekregen. Het kan slechts de allereerste beginselen hebben betroffen, want toen 

zijn vader in 1636 aan de pest bezweek, was Abraham amper veertien. Hij overleefde de 

epidemie, die zijn ouders het leven kostte, vermoedelijk alleen maar, omdat hij in de 

kost was in Amsterdam. Aangenomen wordt dan ook dat Van den Tempel het belang-

rijkste deel van zijn opleiding van Jacob Backer heeft gekregen, een aanname die berust 

op de geloofsverwantschap tussen Backer en Van den Tempel en de langdurige relatie 

die had bestaan tussen Van den Tempels vader en Backer. Deze bestond reeds lang 

voor Backer in 1626 naar Leeuwarden verhuisde en werd pas beëindigd na het overlij-

den van Lambert Jacobsz. Zie: Wijnman, ‘Abraham van den Tempel’, 61.  22 ‘Een land-

schap van Heere Innes L[ambert] J[acobsz] discipel geschildert ‘ (HCL, Inventarisatie-

boek, y 33, 2 oktober 1637, 16); ‘Een stuck van Lambert Jacobs begonnen ende door sijn 

knecht Here Innes opgemaeckt’ (HCL, Aestimatieboek, z 24, 4 dec. 1654, fol. 1 vv.)   

23 Zoals: Jan Lievens (1607-1674), Cornelis van Poelenburch (1594/5-1667), Gerard van 

Honthorst (1592-1656), Nicolaes Moeyaert (1592/3-1655), Jan (1581/2-1631) en/of 

Jacob Pynas (1592/3-ca. 1650). Jacob en Jan Pynas woonden net als Lamberts ouders 

op de Nieuwendijk. Tussen beide adressen lag nog geen honderd meter. Nicolaes 

 Moeyaert woonde aan het begin van de NZ Voorburgwal, dus bij beide schilders om de 
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hoek (Dudok van Heel, De jonge Rembrandt, 61, 292). Over Moeyaert als mogelijke 

 leermeester van Jacobsz, zie: Van de Meij-Tolsma, ‘Lambert Jacobsz’, 43.  24 Straat, 

‘Lambert Jacobsz’, 56-57.   25 Wijnman, ‘Nieuwe gegevens (I)’, 148-149.  26 Houbraken, 

De Groote Schouburgh II, 2.  27 Woudstra, ‘Jacobus Sibrandi Mancadan’, 15.  28 Jacob 

Backer, Bartholomeus Breenbergh, doek, 93 x 72 cm, Amsterdam, Historisch Museum, 

inv. SA 25396.  29 Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 56.  30 Hij schilderde bijvoorbeeld 

het portret van dominee Rippertus Sixtus (1583-1651), zie: Karstkarel, ‘Eekhoffs 

geschiedenis’, 134.  31 Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 202.  32 Gemeente Archief 

Amsterdam, NA not. H. Rosa, inv. 3102 (film 3036) 19 september 1665.   33 Vermoede-

lijk: Jacobus Wildschut (1624-1688), zoon van Michiel Pietersz, ‘koopgezel’ (1620) te 

Amsterdam op de Heerenmarkt, en van Maria Jacobsdr, weduwe van Gillis Carpentier. 

Wildschut was secretaris van de Assurantiekamer (in elk geval tussen 1668-1679) en 

huwde op 23 januari 1650 te Diemen Catharina Ackersloot, een dochter van Cornelis 

Adriaensz Ackersloot en Weyntgen Gerritsdr Dootshooft. Vgl. Elias, De Vroedschap, 

1153.   34 Het betreft twee tekeningen, zonder nadere aanduiding van de voorstelling. 

Beide zijn summier omschreven als een grote en een kleine van G. de Heer. Zie: Bosch-

ma, ‘Nieuwe gegevens’, 100-106.  35 Roeters was tevens de trotse eigenaar van een 

fraaie menagerie aan de Amstel. Zie o.a. De Oprechte Haarlemse Courant 7 februari. 

1668.  36 Opgenomen in de Getty Provenance Index, N-2251, 3 jan. 1668 (via 

http://piweb.getty.edu).  37 Bredius, Künstler Inventare, 768.  38 Ibid., 424.  39 Broos, 

‘Notitie der Teekeningen’, 207 (nr. 691, [Gerrit de Heer] ’t Varkensslagttijd, voor een 

boerenhuisje, met de pen geteekend omtr: a[nn]o 1680, gekocht a[nn]o 1690 volgens 

oudste Notitie 6 [gulden].’ Datering kan onmogelijk juist zijn. De Heer overleed name-

lijk in 1670.  40 Wijnman, ‘Nieuwe gegevens (II)’, 253 (noot 1).  41 [...] Twee teyckenin-

gen van Gerrit de Heer 15 [gulden] [...] via Getty Provenance Index, AVK, NA Not. Joan 

Geraerts, inv. 357, no.19, fol. 104, 24 november 1671.  42 Rijksarchief Noord-Holland, 

NA not. M. Louff, inv. 5194 (film 710), 18 oktober 1657. Ook te raadplegen via de web-

site van het Meertens Instituut (www.meertens.knaw.nl/boedelbank/. Inventaris van 

Weyntje Lamberts Schouten en Adriaen Oliviers naar aanleiding van Weyntjes hertrou-

wen met Coenraet Massenier en op verzoek van haar kinderen bij Adriaen Oliviers. 

Het document bestaat uit twee delen. Het in september opgemaakte deel betreft de 

goederen van (waarschijnlijk alleen) Adriaen Oliviers, die in 1656 was overleden. 

Het tweede gedeelte behelst alleen het lijfgoed van Weyntje.  43 Op twee daarvan stond 

een landschap, op een derde een boerenkermis. Het vierde was een afbeelding van een 

herder en herderin, vermoedelijk eveneens een tekening.  44 De andere namen van 

kunstenaars zijn ‘Ditmerse’ (1x), Govert Mijnheer (1x), Van Geijer (1x), Ruysdael (2x) en 

de Weesper schilders Gijsbert Jansz Sybilla (2x) en Pieter Porck (een tekening).   45 Zon-

dergeld-Hamer, Geschiedenis van Weesp, 39-42, 60; De Clercq , ‘Een verdwenen’, 110-121.  

46 Van der Veen, ‘Het kunstbedrijf’, 174 (nt. 162), 291.  47 Haar tante Marritgen Corne-

lisdr Schouten was getrouwd met Sijbrant Hayes de Fries, wiens zuster Ibel gehuwd 

was met de schilder Rombout Uylenburgh, Hendricks broer. Vgl. Van der Veen, ‘Het 

kunstbedrijf’, 291.  48 Wijnman, ‘Van Alderwerelt’, 215-216; idem, ‘Nieuwe gegevens 

(II)’, 249.  49 Zo trouwde een achternicht van Weyntje, Geertruy van Alderwerelt, met 



58 P i e t  B a k k e r

Abraham Rooleeuw, zoon van lakenkoper Isaac Jacobsz Rooleeuw, een broer van 

 Lambert Jacobsz.  Zie: Wijnman ‘Van Alderwerelt’, 216. Voor de banden tussen de fami-

lie Schouten en Feitama, zie bijvoorbeeld: Van Eeghen, ‘Feitama’, 335-336.  50 Alles dat 

in dit artikel is opgemerkt over Agnes Block, werd ontleend aan: Van de Graft, Agnes 

Block .  51 Zij was de eerste in Europa die een ananas wist te kweken. Een prestatie waar 

ze trots op was, getuige de afbeelding van de vrucht op het portret dat Jan Weenix in 

1674 schilderde van haar, Sijbrant de Flines en twee nichtjes. (Amsterdam, Historisch 

Museum, SA 20359).  52 Na het overlijden van Agnes Block kocht de Amsterdamse ver-

zamelaar Valerius de Rover haar tekeningen. Na diens dood ging de verzameling over 

naar Willem VIII, landgraaf van Hessen-Kassel. Vermoedelijk ging de verzameling ver-

loren in 1813 tijdens de vlucht van Jérôme Bonaparte uit Kassel. Omdat de verzameling 

door De Rover grotendeels op schrift werd gesteld, kan daarvan toch een beeld worden 

gevormd. Deze catalogus in: Van de Graft Agnes Block, 135-152.  53 Ibid., 159.  54 Van 

der Veen, ‘Het kunstbedrijf’, 186-187.  55 Hij was zes keer schepen tussen 1637 en 1652. 

Andere ambten waren weesmeester (1643-1644), scholarch (1649-1655) en kerkmees-

ter (1655-1656). Zie: Brood, Officianten.  56 Tresoar, Trouwregister Gerecht Harlingen, 

314: Adriaen Oliviers van Harlingen, trouwt Weyntjen Schouten van Weesp, attestatie 

afgegeven juni 1633, elders getrouwd (namelijk Weesp).  57 Tresoar, EEE 2, fol. 424-

425r, 21 juli 1643. Testament van Elisabeth Oliviers, echtgenote van Jan Jacobsz Popta. 

In haar testament noemt Elisabeth, Adriaen haar broer.  58 Alle gegevens over de fami-

lie Popta zijn afkomstig uit: Hulshoff, ‘Lief en leed’, 107-118.  59 In 1662 verkopen 

 Abraham van den Tempel en zijn broer Jacob - zonen van Lambert Jacobsz - een huis 

aan de Vismarkt te Leeuwarden. Het huis was vroeger van hun grootvader van moeders 

zijde. Het huis ernaast was van Jan Jacobs Popta, echtgenoot van Elisabeth Oliviers (zie 

noot 58). Ook in Amsterdam woonden leden van beide families in dezelfde straat. 

Zo bewoonde Lenert Jacobs Popta bijvoorbeeld in 1635 het huis De Roode Leeuw op de 

Korte Nieuwendijk, het geboortehuis van Lambert Jacobsz. Aan dit huis zouden later 

zijn broers Isaac en Hendrick hun achternaam Rooleeuw ontlenen. Vgl. Straat ,  ‘Lambert 

Jacobsz’, 55-57; Wijnman, ‘Nieuwe gegevens (I)’, 146.  60 In de boedel van Adriaen 

 Oliviers worden portretten van zijn ouders genoemd.  61 Lang heb ik gemeend dat 

De Heer ook anderszins aan Lambert Jacobsz was te relateren. De Heers zuster Jancke 

Adriaens was namelijk getrouwd met de chirurgijn Johannes Sibrandi Franck en woon-

de in de jaren 1630 in Harlingen. Haar man zou eigenaar zijn geweest van een schilderij 

van Titiaan die hij in 1636 verkocht aan Charles Ogier, secretaris van een Frans gezant-

schap, die dat jaar Harlingen aandeed (Vgl. Wassenbergh, ‘Reisindrukken’ 162-171). 

De achternaam Franck komt in de zeventiende eeuw in Friesland weinig voor. Om dan 

te menen dat hij een zoon was van de in Leeuwarden woonachtige dokter Isbrandt 

 Hieronimus Franck, was dus niet vergezocht. Mogelijk waren dan in zijn patroniem de 

‘i’ en de ‘s’ met elkaar verwisseld,. Deze Isbrandt Franck was getrouwd met een dochter 

van Jacob Hendricks [Popta] en hij was de dokter die Lambert Jacobsz op diens sterf-

bed begeleidde (Zie: Straat ‘Lambert Jacobsz’, 71). Bovendien kwam deze dokter uit 

Weesp (HCL, Burgerboek, M 226, 194 (1601). Het patroniem ‘Sibrandi’ is echter geen 

verschrijving. In 1640 werd een zoon van Johannes Sibrandi Franck gedoopt met de 
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naam Sibren. Het jongetje was dus vernoemd naar zijn grootvader (HCL, DTB 

20 november 1640). Toch verdient deze lijn nader onderzoek, ook omdat Johannes 

Franck zich met de kunsthandel lijkt te hebben ingelaten. Een aanwijzing vormt, behal-

ve de verkoop van de vermeende Titiaan, tevens de aanwezigheid van werk van zijn 

schoonzuster Margareta de Heer in verschillende zeventiende-eeuwse Hoornse 

 boedels. Lang is daarom gedacht dat Margareta enige tijd in Hoorn woonde. Onlangs 

bleek echter dat niet Margareta, maar het echtpaar Franck naar Hoorn was verhuisd. 

Karstkarel heeft daarom vermoedelijk gelijk, als hij stelt dat Franck deze schilderijen 

had meegenomen (Zie: Mans (e.a.), Margaretha de Heer, 23-24). Hij zal ze vervolgens in 

Hoorn hebben verhandeld.  62 Karstkarel, ‘Eekhoffs geschiedenis’, 124.  63 HCL, Aesti-

matieboek, z 24, 4 dec. 1654, fol. 1 vv. Zie ook noot 22.

 m
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Jacob Backer, Zelfportret als herder, gesigneerd, paneel, 65 x 54 cm 

(Fries Museum, Leeuwarden)
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Lambert Jacobsz, De apostel Paulus, gesigneerd en gedateerd 1629, doek, 45 x 100 cm 

(Christie’s, New York)



Lambert Jacobsz, Eliseus bestraft Gehasi, gedateerd 1629, doek, 62 x 84 cm 

(Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover)
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Petrus Schotanus, Vanitas stilleven, gesigneerd, paneel, 84 x 60 cm 

(Fries Museum, Leeuwarden; bruikleen Instituut Collectie Nederland)



Richard Brakenburgh, Familietafereel, gesigneerd en gedateerd 1680, paneel, 34 x 38,3 cm, 

(The Fitzwilliam Museum, Cambridge)
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Emanuel Murant, Landschap met boerenhuizen, doek, 47,5 x 52 cm 

(Fries Museum, Leeuwarden; bruikleen Ottema-Kingma Stichting)



Gillis Winter, Gezelschap rond een reizende artiest, gesigneerd, doek, 29,2 x 38,8 cm 

(Sotheby’s, Amsterdam) 
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Bernardus van Schijndel, De pannenkoekenbakster, gesigneerd, paneel, 48 x 39 cm 

(Rijksmuseum, Amsterdam)
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De iconografie van de laatmiddeleeuwse 
Friese priesterzerken
Spiegel van een overgangstijd

R E G N E R U S  S T E E N S M A

In verschillende Friese kerken ligt een grafsteen voor een katholieke geeste-
lijke uit de tijd vóór de Reformatie. De stenen zijn herkenbaar aan de miskelk 
met de hostie en staan bekend als priesterzerken. Dat een aantal bewaard 
bleef, is bekend, maar tot nu toe zijn ze niet nader bestudeerd. De inventa-
risatie van de stenen en de analyse van de voorstellingen leverde boeiende 
gegevens met betrekking tot het kerkelijk en maatschappelijk leven in de 
eeuw vóór de Reformatie. Ze vormen een spiegel van een overgangstijd. 
De vraagstelling van dit artikel is: wat vertellen deze stenen ons over de reli-
gieuze, sociaal-historische en stijlhistorische ontwikkelingen in het Friesland 
in de late middeleeuwen.

Het bestaande onderzoek

De bestudering van oude grafstenen bleef in Friesland in hoofdzaak beperkt 
tot de opschriften en familiewapens. Ze fungeerden als een welkome infor-
matiebron voor genealogen over een tijd dat er nog geen burgerlijke stand 
bestond en, wat de late Middeleeuwen betreft, ook geen doop-, trouw- en 
begraafboeken. De reeks Genealogyske Jierboekjes bevat verscheidene artike-
len over grafschriften en wapens, maar ook elders werden die gepubliceerd. 
Ambitieus van opzet en een rijke bron van informatie is de serie Grafschriften 
tussen Flie en Lauwers, waarvan tussen 1950 en 1969 vijf delen verschenen.1 
In dit kader moet vooral de naam van D.J. van der Meer genoemd worden. 
Hij publiceerde niet alleen in de serie Grafschriften het omvangrijke deel 
over Menaldumadeel, maar noteerde ook elders vele opschriften van stenen. 
In het recente werk van H. de Walle staan helaas alleen opschriften en geen 
voorstellingen.2  (Voor de gebruikte begrippen zie de bijlage.)

Naast genealogen hebben de stenen ook de aandacht getrokken van 
 mensen die zich bezig hielden met de kunstgeschiedenis van Friesland. 
Veel Friese grafstenen zijn excellente voorbeelden van renaissance-beeld-
houwkunst waarmee dit gewest in de zestiende eeuw uitstak boven veel 
andere gebieden in Nederland. Onderzoekers op dit terrein zijn met name 
W. Dolk, R. Ligtenberg en R.Vos. Dolk schreef vooral over afzonderlijke beeld-
houwers, zoals Benedictus Gerbrants en Vincent Lucas.3 Ligtenberg en Vos 
besteedden aandacht aan de renaissancekunst op de zerken, de eerste reeds 
in 1915 met een grondig artikel in De Vrije Fries, de tweede in 1994 met een 
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fraai geïllustreerd deel in de serie Monument van de maand.4 Voor al deze 
publicaties geldt dat hier en daar wel een priesterzerk wordt gesignaleerd, 
maar er verder geen bijzondere aandacht aan wordt geschonken.

In enkele Nederlandse studies over grafstenen wordt meer aandacht 
besteed aan het fenomeen van de priesterzerk. De eerste die dat - voorzo-
ver mij bekend - deed, was J. Belonje in het aardige Heemschutboekje Ste-
nen Charters, waarvan de eerste druk verscheen in 1941.5 H. Tummers 
schreef in 1994 een goed overzicht van de laatmiddeleeuwse grafsculptuur in 
Nederland en daarin komen ook verschillende priesterzerken ter sprake.6 
Tummers beperkt zich echter tot de zerken met levensgrote figuren van 
priesters en zerken met alleen een miskelk blijven achterwege. Datzelfde 
geldt voor de studie van Van Dijk over de grafstenen in Brabant.7

De Friese priesterzerken: aantal en verspreiding

Het onderzoek naar priesterzerken in Friesland leverde tot nu toe 58 exem-
plaren op, dat wil zeggen stenen die door de voorstelling van de miskelk 
als grafsteen voor een priester herkenbaar zijn. Twee stenen onderschei-
den zich, omdat hierop de priester zelf is afgebeeld, ook beide met een kelk. 
Dit betekent dat enige grafstenen voor priesters waarop alleen de naam voor-
komt en geen kelk, buiten beschouwing gelaten zijn. Het is zeer wel mogelijk 
dat een enkele steen aan mijn aandacht is ontsnapt, terwijl in de toekomst 
bij herstel van kerkvloeren mogelijk ook nog een enkele steen te voorschijn 
kan komen, maar aan het totaalbeeld zal dat waarschijnlijk niet veel veran-
deren. Bij de speurtocht naar de stenen kon ik gebruik maken van twee bron-
nen. In de eerste plaats de reeds genoemde literatuur. In de tweede plaats 
de gegevens van O.D.J. Roemeling te Hurdegaryp. Roemeling heeft een grote 
documentatie aangelegd van de middeleeuwse geestelijkheid in Friesland, 
een  documentatie die op den duur in druk zal verschijnen.  Roemeling was 
zo vriendelijk mij verschillende kerken te noemen waar de grafzerk van een 
priester ligt. Na het verzamelen van deze gegevens heb ik alle kerken bezocht 
en foto’s van de stenen gemaakt, in het bijzonder van de voorstellingen. 
Goede studie is pas mogelijk als men van alle stenen duidelijk beeldmateri-
aal tot zijn beschikking heeft.

Circa veertig stenen hebben het normale formaat van een liggende graf-
steen, dat wil zeggen circa een bij twee meter. De meeste stenen zijn van 
Naamse hardsteen, sommige van grijze of rode zandsteen. Enkele stenen 
van rode zandsteen hebben een iets versmalde vorm en kennelijk gaat het 
hier om een hergebruikt deksel van een sarcofaag. Dit betreft de steen zonder 
jaartal in Âldeboarn, die in Beers uit 1476 en de stenen in het kerkmuseum 
van Janum uit Beets (1508) en uit Hijum (1524). Er werden echter ook pries-
ters begraven waarbij er onvoldoende geld of animo was om een grote en dus 
dure steen te laten vervaardigen. Sommige stenen zijn kleiner, onder andere 
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1  Steen voor Poptatus Ibema, pastoor in Beets (1508), 

nu in kerkmuseum Janum. De rode zandsteen in iets 

versmalde vorm wijst op een eerder gebruik 

als sarcofaagdeksel

2  Steen voor Ysbrandus, kanunnik in Lidlum en 

pastoor te Sexbierum (1541), nu in Gemeentemu-

seum Het Hannemahuis te Harlingen

3  Húns: detail van de steen voor pastoor 

Siebren Jacobz (1577). Rijk gevormde kelkvoet en 

hoge smalle ampullen op consoles
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4  Lytsewierrum: detail van de steen voor pastoor 

Meinse Ian zoen van der Vele (1574). De ronde 

schijf boven de kelk is zeer waarschijnlijk een 

pateen

5  Beers: detail van de steen 

voor pastoor Dirk (1476). 

Oudste afbeelding van de miskelk op 

een priesterzerk in Friesland. 

Onder de strak gestileerde kelk een 

kleine ampul. Het einde van het 

opschrift luidt: ‘bid voer die ziel’, 

rechtsonder en onder de kelk

6  Burgum: deel van een steen met dubbel stel 

kelken en ampullen. Eén van de priesters is 

Galienus Galcko, tot 1550 pastoor in Warga



69I c o n o g r a f i e  v a n  l a a t m i d d e l e e u w s e  F r i e s e  p r i e s t e r z e r k e n

in Franeker (1522) en Goutum (1575). In Boksum vond men bij de restauratie 
in 2002 een steen ter grootte van een stoeptegel met daarop een miskelk en 
aan weerszijden alleen een letter. 

Een aparte groep vormen de stenen die men in 1967 vond bij het gra-
ven van een funderingssleuf aan de Schritsen in Harlingen. Ze lagen onder-
steboven en dienden als afdekking van een watergoot. Het betrof drie van 
 grijs-witte zandsteen in een formaat van 50 bij 58 cm en acht van donkere 
hardsteen in een formaat van 36 bij 36 cm. Vijf van deze stenen berusten 
in het Fries  Museum; tien, deels compleet deels als fragment, in Museum 
 Hannemahuis in Harlingen. Het Fries Museum had overigens al in 1924 een 
soortgelijke steen, die ook uit Harlingen afkomstig was, in bruikleen verwor-
ven van Nanne Ottema. Op deze stenen staan boven de kelk op een tekstband 
alleen de naam van de priester en zijn sterfjaar. De in 1967 gevonden stenen 
zijn afkomstig uit het klooster Lidlum8 en mogelijk had de in 1924 genoemde 
steen dezelfde herkomst. Waarschijnlijk staan formaat en opschrift daarmee 
in verband.

De stenen bevinden zich in de volgende kerken. Akmarijp 1601, Âldeboarn 
z.j., Beers 1476, Beets (nu Fries Museum) 1481, Beets (nu Jannum) 1508, 
Burgum na 1550, Boksum 1513, Boksum z.j., Bolsward-Martinikerk 1475?, 
Bolsward-Broerekerk z.j., Boazum 1514, Boazum 1523, Boazum 1523, Boazum 
1544, Boazum 1554, Britsum 1538, Britsum 155.?, Britsum z.j., Dronrijp 1527, 
Dronrijp 1547, Easterein 1509, Easterein 1534, Easterein z.j., Franeker 1512, 
Franeker 1522, Goutum 1528, Goutum 1541, Goutum 1575, Húns 1577, Hijum 
(nu Jannum) 1524, Jelsum 1560, Jorwert 1556, Kûbaard 14.., Leeuwarden-
Franciscaner klooster (nu Minnertsga) 1562, Leeuwarden-Grote Kerk 1549, 
Lidlum-klooster (nu Harlingen en Fries Museum): 15 of 16 stenen tussen 
ca. 1525 en 1549, Lytsewierrum 1574, Nijland 1535, Swichum 1563, Swichum 
1572, Tjerkwerd 1525, Weidum z.j., Wirdum 1509. Bij sommige stenen is 
 datering moeilijk of niet mogelijk omdat de steen beschadigd is of sterk 
afgesleten. Hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor verschillende namen. 
Deze zijn hier weggelaten omdat dit onderzoek zich richt op de voorstel-
lingen.

Bij de verspreiding over de provincie ligt de nadruk op het noordelijke 
deel van Westergo waar we de stenen vooral vinden in dorpen met een welva-
rende boerenstand. Boazum heeft er liefst vijf, Easterein drie, Boksum twee, 
Dronrijp twee en negen dorpen hebben één steen. Verder hebben Bolsward, 
Franeker en Leeuwarden alle twee stenen. Wat Oostergo betreft is de ver-
spreiding beperkt tot enige dorpen ten zuiden en noorden van Leeuwarden. 
Dat Beets in de Zevenwouden met twee stenen vertegenwoordigd is komt 
mede doordat in deze kerk een seendstoel voor de kerkelijke rechtspraak 
gevestigd was. Het opschrift op de steen uit 1508 luidt dan ook in vertaling 
uit het Latijn: ‘In het jaar ons heren 1508 op de dag van Policarpus is overle-
den de eerwaarde heer Poptatus Ibema, pastoor van de St. Geertruidskerk te 



70 R e g n e r u s  S t e e n s m a

Beets, commissaris en deken van de seendstoel te Bornego. Hij ruste in vrede’. 
Ook in Âldeboarn was de kerk een seendstoel.

Wat de periodisering betreft zien we, Harlingen buiten beschouwing 
latende, een tamelijk regelmatig verspreiding over de zestiende eeuw: 
 1500-1525 tien stenen, 1525-1550 zeven stenen en 1550-1575 tien stenen. 
De laatste steen vóór 1580, het jaar van de Reformatie, is die voor pastoor 
Siebren Jacobs in Húns. Drie stenen dateren uit het laatste kwart van de vijf-
tiende eeuw en waarschijnlijk kan ook de steen zonder opschrift in Âldeboarn 
tot die tijd gerekend worden. Dit betekent dat het aan het eind van de vijf-
tiende eeuw gebruikelijk werd het graf van een priester met een fraaie steen 
te bedekken.

Bij de navolgende analyse van de stenen gaat het primair om de voorstel-
lingen die in betrekking staan tot de priester. De opschriften worden alleen 
geciteerd als dat relevant is. Buiten beschouwing blijven ook de vragen rond 
de beeldhouwers die de stenen vervaardigden. Dit is een apart thema en hier-
voor zij verwezen naar de reeds genoemde literatuur.

Kelken, ampullen, patenen en een ciborie

Het kenmerk van een priesterzerk is de miskelk en deze vinden we op alle 
zerken afgebeeld. We mogen aannemen dat hij ook voorkwam op de steen in 
Bolsward die ten dele verloren ging. Dat het hier om een priesterzerk gaat is 
zeer waarschijnlijk daar we het leliekruis van deze steen ook elders aantreffen 
op priesterzerken, bijvoorbeeld in Borne en Weerselo. Op 25 stenen vinden 
we alleen de kelk en op 24 stenen de kelk met aan weerszijden een ampul 
voor de wijn en het water. Op de steen uit 1476 in Beers is een kleine ampul 
onder de kelk aangebracht. Opvallend is dat de stenen na 1550 op één na 
alle een kelk met ampullen hebben. Dit was dus toen een algemeen gebruik 
geworden. Opmerkelijk is een steen in Burgum met een dubbel stel kelken en 
ampullen. Hij diende kennelijk voor twee priesters, hetgeen door de bescha-
diging slechts ten dele is te reconstrueren. Een ervan is Galienus Galcko die 
tot 1550 pastoor in Warga was, wat een aanwijzing is voor de datering.9

Zowel bij de kelk als bij de ampul is een ontwikkeling in de vormgeving 
waar te nemen. De kelk op de steen in Beers uit 1476 is een strak gestileerd 
geheel waarbij de vorm van de cuppa aan een trechter doet denken en die 
van de voet aan een omgekeerde trechter. De kelk op de steen zonder date-
ring in Âldeboarn heeft dezelfde vorm wat een aanwijzing is voor de datering. 
Dit wil echter niet zeggen dat de kelken in de vijftiende eeuw nog weinig 
ontwikkeld waren want de kelk op de steen uit Beets uit 1481 heeft al wel de 
gebruikelijke zeslobbige voet. De vorm van de kelken in Âldeboarn en Beers 
is mogelijk het gevolg van een mindere bekwaamheid van de beeldhou-
wer, al is een bewust streven naar een zekere stilering ook niet uit te sluiten. 
Op de steen uit 1512 in Franeker heeft de kelk een fraai gedetailleerde voet, 
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waarbij de halfronde lobben worden afgewisseld met puntige driehoeken. 
Soms had de voet niet zes maar acht lobben en in Lytsewierrum mogelijk 
tien. Na verloop van tijd worden er steeds vaker iets uitbollende lijnen aange-
bracht op de voet, zowel tussen de voetplaat en de nodus als tussen de nodus 
en de onderkant van de cuppa. Herkenbaar is dit al in 1538 in Britsum en 
tot volledige ontwikkeling gekomen in 1575 in Goutum. De kelk op laatge-
noemde zerk is de fraaiste die in Friesland op een zerk bewaard bleef. Hij is 
in goede verhoudingen uitgebeeld, heeft een decoratie rond de nodus en een 
versiering onderaan de kelk. Dit geldt ook, zij het in iets mindere mate, voor 
de kelk uit 1577 in Húns.

De miswijn werd gereed gehouden in een klein kannetje, dat niet meer 
wijn bevatte dan voor één of enkele vieringen nodig was. In de nog te 
 consacreren wijn werd een druppel water gemengd en daarvoor was ook een 
kannetje noodzakelijk. Deze beide, meest identieke kannetjes worden aan-
geduid als ampullen. Het waren vaak eenvoudige kannetjes met een handvat 
en een klapdeksel. Op het deksel van de ene ampul was dikwijls een V aange-
bracht van Vinum ofwel wijn, en op dat van de andere een A van Aqua ofwel 
water. Het materiaal was dikwijls tin. 

Bij de ampullen op de zerken zien we in de loop der tijd een toename 
van de lengte, al geldt dat niet voor elke steen. Enigszins gedrongen met 
bol onderstuk zijn de ampullen in Boksum uit 1513 en Dronrijp uit 1547. 
Hoog en smal zijn de ampullen op de stenen in Goutum uit 1575 en Húns uit 
1577. Bij beide zijn de handvaten fraai gebogen en bij de laatste is het buik-
vormig onderstuk versierd met bogen. Ook staan op deze stenen de ampul-
len op consoles die uit de wand naar voren steken. Bij enige oudere staan 
de ampullen op het basement onder een zuiltje, bijvoorbeeld in Dronrijp uit 
1547 en Boazum uit 1554.

Zeer bijzonder is de plaatsing van kelk en ampullen op de steen voor 
Hotze Fons in Jorwert uit 1556.10 Hier wordt de suggestie gewekt dat ze op 
een altaar staan. De vooruitstekende piëdestal suggereert een altaarblok dat 
onder een baldakijn staat, een overhuiving in de vorm van een vierzijdig open 
tempeltje dat op zuilen rust. Het perspectief van de zuilengang aan weerskan-
ten suggereert een kooromgang zoals we die in Friesland in Franeker kennen. 
Deze kooromgang omgaf de centrale plaats met het hoofdaltaar. 

Op de steen in Lytsewierrum uit 1574 zweeft boven de kelk een rond voor-
werp. Zeer waarschijnlijk betreft het een pateen. Dit voorwerp had de vorm 
van een kleine ronde platte schotel die vaak op de kelk werd geplaatst. Hierop 
werd tijdens de mis de hostie voor de celebrerende priester gelegd tot het 
offertorium, de voltrekking van het offer tijdens de consecratie. We vinden 
hem ook afgebeeld op de zerk in Akmarijp uit 1601.

In Kûbaard vond men in 2004 tijdens de restauratie van de kerk twee graf-
stenen van grijze natuursteen, beide met een randschrift in gotische minus-
kels. Dit is sterk beschadigd, mede door de zachte en daardoor kwetsbare 
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steensoort. Op de ene steen zijn nog herkenbaar de letters cccc... , hetgeen 
wijst op datering in de vijftiende eeuw. Men mag aannemen dat dit ook geldt 
voor de andere steen. Op de laatste is het middenvak gevuld met een voor-
werp dat naar alle waarschijnlijkheid als een ciborie beschouwd kan worden, 
vaatwerk waarin de geconsacreerde hostie werd bewaard. Het onderstuk is 
een ronde voet. Het bovenstuk is een vijfpuntig geheel en op sommige afbeel-
dingen uit de middeleeuwen komt een ciborie voor met deze vorm, onder 
andere op een schilderij in een museum in Valencia.11

Bij de plaatsing van het liturgisch gerei is een ontwikkeling waar te nemen. 
De plaatsing van ampullen naast de kelk ontbreekt nog in de vijftiende eeuw, 
komt op in de eerste helft van de zestiende eeuw en is bijna vaste regel in de 
tweede helft van die eeuw. Aan het einde van die tijd komt het gebruik op 
de pateen af te beelden. Deze uitbreiding loopt parallel met de toenemen-
de verering van het heilig sacrament in de late Middeleeuwen.12 Wel moet 
opgemerkt worden dat de afbeelding van de ciborie in Kûbaard in de vijf-
tiende eeuw van dit patroon afwijkt. Over die periode beschikken we echter 
 nauwelijks over andere gegevens.

Calvinistisch en revolutionair kapwerk

Op één na, is op alle stenen boven de kelk een hostie aangebracht. Alleen op 
de zerk in Jorwert uit 1556 ontbreekt deze en hij heeft er ook niet gezeten. 
De hostie is bij uitstek een verwijzing naar de mis die sterk werd afgekeurd 
door de protestanten. Zij verfoeiden de aanbidding van de ‘broodgod’, zoals 
de hostie smalend werd aangeduid.13 Men zou zich kunnen indenken dat de 
calvinisten na de Reformatie in 1580 aanstoot namen aan de uitbeelding van 
de hostie op de priesterzerken. Waarschijnlijk is dat ook wel gebeurd maar 
slechts in enkele kerken is dit symbool verwijderd. Het verwijderen was lastig 
en men liep er overheen, wat op zich al een vernedering van het katholieke 
sacrament was. Na verloop van tijd kwam er ook weer een zekere verdraag-
zaamheid en toen Jacob Hotzes, pastoor van Akmarijp, in 1601 overleed kreeg 
hij nog een steen met kelk en hostie. In sommige kerken is de kelk wel iets 
beschadigd, maar dat is het gevolg van eeuwenlang belopen of door de plaat-
sing van een kerkbank op de steen (bijvoorbeeld in Dronrijp en Britsum).

In slechts vijf kerken is duidelijk gericht kapwerk verricht. Op een grote 
steen in Franeker waarop engelen eerbiedig de kelk opheffen, is de cuppa met 
de hostie weggekapt. Dit eerbetoon ging de calvinisten toch te ver. Opmer-
kelijk is dat op een andere steen in deze kerk de kelk met hostie wel bewaard 
bleef toen men in 1606 (?) de steen opnieuw gebruikte en de nieuwe naam 
keurig aan weerskanten van de kelk beitelde. Op de zerk in Nijland uit 1535 
met de levensgrote afbeelding van de priester Kempo Hottinga, is de kelk 
weggekapt en ook het gezicht beschadigd. Het is echter mogelijk dat dit in 
1795 is gebeurd en niet in 1580.
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7  Kûbaard: steen uit de vijftiende eeuw. Het vijfpuntige voor-

werp op een ronde voet is waarschijnlijk een ciborie, 

vaatwerk voor het bewaren van de geconsacreerde hostie. 

De naam van de pastoor is niet bekend

8  Franeker: middenstuk van de steen voor 

pastoor Ciricus, waarschijnlijk overleden in 1512. 

Engelen dragen een kelk met rijk gedetailleerde voet. 

De cuppa met hostie is weggekapt

9  Boazum: detail van de steen voor pastoor 

Edo Walckama (1554). Zowel de kelk met ampullen in 

het bovenste deel als het wapen in het onderste vak 

zijn weggekapt, mogelijk in 1797
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10  Britsum: detail van een steen uit midden zestiende 

eeuw met rijk gevormde kelkvoet. Kelk en ampullen zijn 

beschadigd door de plaatsing van bakstenen als steunen 

onder een bank

11  Detail van de steen voor Dodo Juwsma, 

pastoor in Beets (1481). Nu in het Fries Museum. 

De rechter figuur in de nis is de heilige Catharina, 

de linker waarschijnlijk pastoor Dodo

12  Nijland: steen voor pastoor Kempo van Hottinga (1535). 

Kempo is ten voeten uit afgebeeld, gekleed in een kazuifel 

en staande in een nis met schelpornament.
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In Swichum is de kelk weggekapt, tegelijk met het grote wapen waarin hij 
opgenomen was. Ook verdwenen toen de wapens op de hoeken. Kapwerk dus 
als verwerkelijking van het ideaal van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap 
in de jaren na de Franse revolutie. Hetzelfde gebeurde met de cuppa van de 
kleine kelk onder het wapen op de steen voor de prebendaris Tako Walta 
in Boazum uit 1544. Op deze stenen maakte de kelk onderdeel uit van het 
geheel met het wapen, maar dat was anders op de steen in Boazum uit 1554 
voor pastoor Edo Walckama. Hier stond de kelk los van het wapen, maar is 
eveneens weggekapt en mogelijk gebeurde dat ook in 1797. In dat jaar werd 
de steenhouwer K.J. van Nijs door de kerkvoogden betaald ‘voor het uitkap-
pen der wapens op de serksteenen in de kerk’. 14 Op drie andere stenen in 
Boazum is de cuppa van de kelk ook weggekapt, hoewel hierop geen wapens 
voorkomen. Vermoedelijk is dat ook in 1797 gebeurd door Van Nijs en dat 
waarschijnlijk op instigatie van ds. Eelko Alta, die als fel patriot de drijvende 
kracht achter het wegkappen van de wapens was. Mogelijk heeft hij ook de 
kelken met hosties laten verwijderen.

Het is mogelijk dat de gang van zaken in het naburige Easterein dezelfde 
is geweest. Op een steen uit 1509 is de cuppa weggekapt. Deze steen heeft 
geen wapens en op de hoeken staan de symbolen van de evangelisten. 
Op de steen voor pastoor Agge Rispens uit 1534 zijn de hoeken leeggekapt, 
kennelijk omdat er wapens stonden. Op deze steen is ook de kelk verwijderd. 
Zet men deze lijn door dan is het ook mogelijk dat in Nijland, waar de wapens 
op de hoeken verwijderd zijn, ook pas na 1795 de kelk verwijderd en het 
gezicht beschadigd is. Dit zou betekenen dat men op Franeker na, overal na 
de Reformatie de afbeelding van de kelk met hostie liet zitten.

Twee zerken met de afbeelding van een priester

In het midden en zuiden van Nederland treft men tientallen zerken aan met 
de afbeelding van een priester ten voeten uit.15 Soms in meer of minder diep 
reliëf, vaak ook met graveerwerk. Het laatste vooral in Zeeland.16 In het noor-
den van ons land komen deze zerken nauwelijks voor. In Groningen, Drenthe 
en Overijssel heb ik ze niet aangetroffen. In Friesland bleven er twee bewaard, 
beide met een opmerkelijke voorstelling.

In 1889 kreeg het Fries Museum een bijzondere zerk ten geschenke van 
de kerkvoogdij van Beets. Het is een grafsteen van rode zandsteen, waar-
van het randschrift in gotische minuskels duidelijk maakt dat de steen eens 
het graf dekte van Dodo Juwsma, pastoor van Beets en deken van Bornego. 
Hij overleed in 1481. In het middenveld van de steen is een licht verdiepte nis 
aangebracht, gedekt met een accoladeboog. Onder het rechter deel van de 
boog staat de figuur van een vrouw met in de rechterhand een zwaard en in 
de linkerhand een rad. Het betreft hier de heilige Catharina. Links van haar 
zien we een achterover neigende figuur in een lang geplooid gewaad die zijn 
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hand opheft naar de heilige, kennelijk Dodo, geknield voor Catharina. Bouvy 
noemt het werk primitief van opvatting en uitvoering: ‘De gewaden vallen 
in zeer eenvoudige archaïsche plooien neer. Kortom, het stuk is evenals het 
werk te Kornwerd zeer achterlijk voor zijn tijd’.17

De studie van Bouvy heeft betrekking op het romaans en de gotiek en 
eindigt waar de renaissance begint. Zijn oordeel zou ongetwijfeld anders 
geweest zijn als hij de andere Friese zerk met de voorstelling van een pries-
ter had beoordeeld, nl. die te Nijland.18 Het betreft de grafsteen voor pastoor 
Kempo van Hottinga, die overleed in 1535. Kempo is ten voeten uit afgebeeld, 
staande in een nis met schelpornament in de boog. Links en rechts van hem 
is een kadelaberzuil aangebracht, terwijl het vlak boven de boog versierd is 

13  Jorwert: middendeel van de steen voor pastoor Hotze Fons (1556). 

De kelk en de ampullen staan op een breed piëdestal, dat een altaar suggereert onder een baldakijn. 

Het perspectief van een zuilengang links en rechts suggereert een kooromgang 

(tekening: K.T. Meindersma)
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met putti tussen rankwerk. Kempo houdt zijn rechterhand boven de (bescha-
digde) kelk in de linkerhand. Hij is gekleed in priesterlijk gewaad: de kazuifel, 
een bovenkleed dat hij draagt over de albe. De kazuifel was vaak versierd met 
een gaffelkruis en dat is ook in Nijland het geval. Boven de linkerarm zien 
we nog net de dwarsarmen van het kruis. De priester is niet liggend weerge-
geven, zoals meestal het geval is, maar schrijdend. De indeling van het vlak, 
het samenspel van gotische letters en renaissance-decoratie en de grote 
 centrale figuur in de nis maken dat deze zerk, ondanks de beschadigingen, 
een van de topstukken is van de Friese priesterzerken.

Seculier standsverschil binnen de clerus

In Boazum liggen vijf priesterzerken. Op die van pastoor Gerardus uit 1514 
en die van prebendaris Buwe uit 1523, staat in het middenveld alleen de kelk 
met ampullen en zijn de hoeken gevuld met de symbolen van de evangelis-
ten. Dat laatste is ook het geval met de steen voor pastoor Bauke Adama uit 
1523 waarvan het middenveld later hergebruikt is. Een geheel ander beeld 
levert de steen voor prebendaris Tako Walta uit 1544. Hier is het midden-
veld gevuld met familiewapens onder een groot helmteken dat omlijst is 
met rankwerk. Renaissance-decoratie vinden we in de pilasters ter weerszij-
den van het wapen en bij de putti in de zwikken. Kelk en ampullen zijn nog 
wel aanwezig, maar klein in verhouding tot het wapen. De kelk, waarvan de 
cuppa weggehakt is, staat onderaan met als tekstband: ‘dns Taeko’. De beide 
ampullen zijn bovenaan geplaatst op consoles in de spitsbogige omlijsting. 
Het randschrift luidt: ‘Anno 1544 26 Marty obyt venerabilis ac nobilis d(omi)
n(u)s (Tako W)alta p(re)bendari(us) in Bosvm’. Onderin het middenveld 
is hieraan toegevoegd: ‘Walta Tako cvltor divini nvminus ingentis mortuus 
hoc tumulo corpvs inane teget’. [Vertaling: ‘Op 26 maart 1544, overleed 
de eerbiedwaardige en edele heer Tako Walta, prebendaris in Boazum.’ 
‘Tako Walta, verzorger van de machtige goddelijke wil, zal, als hij gestorven 
is, met deze grafheuvel zijn ijdel lichaam bedekken’].19 

Er is een groot verschil met de eerste drie stenen. Op de zerk van Walta 
staat het adellijk geslacht van de prebendaris centraal. De liturgische attri-
buten van de priester zijn nog aanwezig, maar het familiewapen is volledig 
dominant. Verder zijn op deze steen op de hoeken de gebruikelijke symbolen 
van de evangelisten vervangen door familiewapens. De vijfde steen in Boa-
zum voor pastoor Edo Walckama uit 1554 is een compromis tussen beide 
versieringsmogelijkheden, maar staat het dichtste bij de eerste drie. Op het 
middenveld staan kelk en ampullen binnen een bescheiden rondboognis met 
daaronder een bescheiden uitgevoerd familiewapen. 

In twee andere kerken vinden we dezelfde situatie: een steen met iden-
tieke rijke uitvoering en eenvoudiger stenen. De steen in Goutum, die  Vincent 
Lucas in 1546 maakte voor de in 1541 overleden pastoor Johan Roorda, ver-
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toont een grote overeenkomst met die voor Tako Walta in Boazum. Ook 
hier is het middenveld gevuld met twee wapens onder een groot helmteken, 
omgeven door renaissancistische decoratie. Onderaan staat de kelk met een 
tekstband: ‘dns io(ha)n’. Een klein verschil is dat de ampullen bovenaan 
vervangen zijn door vazen. Een groot verschil met Boazum is dat deze steen 
geheel intact is gebleven. De wapens in het midden en op de vier hoeken zijn 
ongeschonden. Waarschijnlijk lag hij in de roerige jaren na 1795 onder een 
houten vloer. Ook in Goutum zien we een standsverschil met andere pries-
ters. Op de steen voor pastoor Jella uit 1528 vinden we geen wapen maar cen-
traal een grote kelk en symbolen van de evangelisten op de hoeken. De steen 
voor Phoppius Garippius uit 1575 heeft ook centraal een kelk, maar op twee 
hoeken een zandloper en een doodskop.

In Swichum kreeg pastoor Haring Wiarda in 1572 een steen met wapens 
onder een helmteken op het middenveld en wapens op de hoeken. Deze 
steen is echter sterk beschadigd door rigoureus kapwerk na 1795. Op het mid-
dendeel is bijna alles weggekapt, inclusief een groot deel van de renaissance-
decoratie en de kelk. Hetzelfde lot ondergingen de wapens op de hoeken. Veel 
eenvoudiger is hier de steen voor Johan Hendriks uit 1563: wel wapens op de 
hoeken maar in het middenveld alleen de kelk, overigens alles weggekapt.

Verder moet in dit verband nog gewezen worden op de steen uit 1562 voor 
de Franciscaner broeder Hobbo Emminga, bewoner van het klooster van die 
orde in Leeuwarden.20 Zijn steen werd met andere bij de afbraak van de kloos-
terkerk overgebracht naar Minnertsga. Op deze zerk zien we op het midden-
veld ook twee wapens onder een helmteken, maar minder groot dan op de 
vorige, terwijl de kelk met ampullen duidelijk aangebracht zijn binnen een 
nisje. Op de hoeken staan wapens.

Het grootste deel van de priesterzerken heeft op de hoeken de symbolen 
van de evangelisten. Naast de bovengenoemde zijn die ook bij enkele andere 
vervangen door wapens: Easterein (1534), Nijland (1535) en Jorwert (1556). 
Geen van deze zerken heeft echter een dominant wapen op het middenveld.

Het verschil in de uitvoering van de stenen in Boazum, Goutum, Leeu-
warden en Swichum maakt duidelijk dat er onder de priesters standsver-
schil was dat samenhing met de status van hun familie, dus met hun secu-
liere achtergrond. Sommigen waren van hogere afkomst dan anderen en hun 
familie wilde dat na hun dood ook duidelijk bevestigen. Namen als Walta, 
Roorda, Wiarda en Emminga duiden op bekende families onder de (lagere) 
 Friese adel. Zij hadden het geld voor een fraai bewerkte steen en wisten welke 
beeldhouwers daarvoor het meest geschikt waren. Zo was de investering in 
de nagedachtenis van een priester uit de naaste familie door middel van een 
decoratie in de vormentaal van de Renaissance, als de nieuwste kunststro-
ming, ook en vooral een bevestiging van de eigen status. Mogelijk dat analyse 
van de teksten onder de voorstellingen nader inzicht verschaft omtrent de 
maatschappelijke waardering van de priesters.
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14  Boazum: steen voor prebendaris Tako Walta (1544). Dominant zijn de familiewapens onder een 

helmteken. Weggekapt zijn de wapens en daaronder de cuppa van de kelk (tekening: G. Mulder)
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15  Goutum: middendeel van de steen voor pastoor Johan Roorda 

(1541). Hier bleven zowel de familiewapens als de cuppa met de 

hostie bewaard

16  Swichum: steen voor pastoor 

Haring Wiarda (1572). 

Helmteken, wapens en kelk zijn weggekapt.

17  Dronrijp: detail van de steen voor pastoor Johannes Hiddema 

(1527). Rijke gotische versiering in de vorm van driepasorna-

menten en een kielboog met hogels.
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18  Goutum: detail van de steen voor pastoor Jella (1528). Gotisch ornament in de vorm van een 

kielboog met driepassen, hogels en kruisbloem
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Op de overgang van gotiek naar renaissance

Op de zerk in Nijland is de decoratie uitgevoerd in de stijl van de renaissance, 
maar het randschrift nog in gotische letters. Het illustreert de overgang van 
de ene naar de andere stijl. De steen in Nijland staat aan het begin van de 
stijlwisseling die zich wat de versiering van de priesterzerken betreft, uitstrekt 
over de eerste helft van de zestiende eeuw. 

Bij sommige zerken is de decoratie nog die van de gotiek, bijvoorbeeld 
bij de verdiepte kelknis op de steen in Dronrijp uit 1527. Boven de kelk is een 
kielboog geplaatst die uitloopt op een kruisbloem met hogels. Onder de boog 
bevinden zich driepasornamenten, wat ook het geval is binnen de hoge vlak-
ken naast de kruisbloem. Hier vormen ze een rijk geheel van in elkaar over-
lopende bogen. Op een zerk in Dronrijp uit 1547 is de kelk geplaatst binnen 
een eenvoudige nis met renaissancistische zuiltjes en bladwerk. In Goutum 
heeft de steen uit 1528 eveneens een nis met kruisbloem en hogels boven een 
kielboog, echter zonder het rijke driepasornament. Hier werd de renaissance 
al in volle kracht toegepast op de reeds beschreven steen voor Johan Roorda 
uit 1541.

Al vroeg is er de aandacht op gevestigd dat de grafstenen met rijke orna-
mentiek de oudste getuigen vormen van de komst van de renaissance in 
 Friesland, ‘Zoodat deze zerken een prachtig materiaal opleveren, om het 
begin en de ontwikkeling der Renaissance in Friesland, ten minste voor 
één bepaald vak der Beeldhouwkunst, te bestuderen.’, aldus R. Ligtenberg 
in 1915.21 Toen J. Belonje in 1941 een studie publiceerde over grafstenen in 
Nederland, kregen de renaissance-stenen in Friesland een apart hoofdstuk. 
‘In Friesland immers vinden wij een duidelijk centrum van ontwikkeling, het-
welk we om de gedachten te bepalen, “gevestigd te Franeker” zullen noemen. 
Want juist daar zijn grafstenen gebeeldhouwd, voor hun tijd allermodernst, 
zerken, meerendeels van ongekend royale afmetingen, versierd met prach-
tig en overvloedig Renaissance-beeldwerk - en dat niet één of twee, maar bij 
veelvouden tegelijk’.22 In het kader van een landelijk project over de renais-
sance-architectuur en -decoratie in Nederland merkte R. Vos in 1986 op: 
‘In Friesland komt de renaissance in de 16de eeuw vooral en heel bijzonder 
tot uiting in de grafzerken’.23 

Vos wees er op, dat leden van de Friese elite, zowel de adel op het plat-
teland als rijke burgers in de steden, veel geld over hadden voor een derge-
lijke steen waarvan de kosten hoog waren.24 Het betreft platen hardsteen 
van soms wel zeven vierkante meter met een gewicht van vele tonnen die 
uit het buitenland geïmporteerd moesten worden, meestal uit het Belgische 
Maasgebied. Ter plaatse moesten die nog voorzien worden van ingewikkelde 
 voorstellingen en opschriften. Een lijst van namen op de zerken geeft een aar-
dig overzicht van de Friese elite in de zestiende eeuw. Enige priesterzonen 
mochten na hun dood delen in de familie-eer.
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Naast Nijland is in het voorgaande al meer dan eens de renaissance-decoratie 
ter sprake gekomen, met name bij de beschrijving van de stenen in Boazum 
en Goutum in het kader van standsverschil. Een steen die in dit kader ook 
genoemd moet worden is die voor Hotze Fons in Jorwert uit 1556. Het cen-
trale element is de kelk met twee ampullen binnen een nis met een halfronde 
achterkant, en onder een gewelf in de vorm van een schelp. Aan weerskanten 
van de boog die de nis omgeeft, staat een figuurtje binnen een soortgelijke, 
maar smalle nis zonder schelpmotief. De figuurtjes (putti?) hebben beiden 
een voorwerp in de hand dat sterk is afgesleten, mogelijk een muziekinstru-
ment. Boven de beide zijnissen bevindt zich links en rechts van de boog een 
putto met een voorwerp waarvan het rechter herkenbaar is als een blaasin-
strument. Op de grond voor het piëdestal onder de kelk ligt een putto die 
met zijn rechterarm op een doodskop leunt. Dit geheel is geplaatst binnen de 
omlijsting van een tempel met een architraaf op twee dorische zuilen. Links 
en rechts van de zuilen is in perspectief een zuilengang met halfrond casset-
teplafond aangebracht met op de voorgrond weer een putto. Boven de tem-
pel bevindt zich het hoofdgestel van een aedicula waarin een wapen onder 
een helmteken is geplaatst. De beide vlakken ter weerszijden van de aedicula 
zijn gevuld met putti tussen rankwerk. Onder de tempel is een rechthoekig 
vlak gevuld met een Latijnse tekst. Het randschrift met (beschadigde) wapen-
schilden in de hoeken is in het Nederlands. Met een groot areaal aan renais-
sance-motieven wordt hier de aandacht gevestigd op de centraal geplaatste 
kelk, opmerkelijk genoeg hier zonder hostie. In het voorgaande is er reeds op 
gewezen dat hier de suggestie wordt gewekt van een altaar onder een balda-
kijn binnen een kooromgang.

Conclusie

In Friesland bleven 58 grafstenen bewaard, die door hun iconografie met 
miskelk en dergelijke kenbaar maken, dat zij gemaakt werden voor een pries-
ter. Ze dateren voor het overgrote deel uit de zestiende eeuw en weerspiege-
len in meer dan één opzicht de veranderingen die in die eeuw, voorafgaande 
aan de Reformatie, plaatsvonden. In de eerste plaats vormt de toename in de 
weergave van het liturgisch gerei een spiegel van de groei van de sacraments-
verering. Vóór 1550 heeft een deel van de stenen alleen de kelk, daarna bijna 
steeds met ampullen, terwijl aan het eind ook de pateen in zicht komt. In 1556 
wordt in Jorwert met de suggestie van een altaar in een uitvoerig renaissancis-
tisch bouwwerk alle aandacht gericht op de kelk. In de tweede plaats zien we 
een toenemende zelfbewustwording van de priesters. Op een viertal stenen is 
het middenveld geheel gevuld met familiewapens onder een helmteken, ver-
vaardigd door vermaarde beeldhouwers. Het zijn stenen voor priesters die uit 
de Friese adel stamden. We zien hierbij een verschuiving van de geestelijke 
naar de wereldlijke symboliek en status. In Nijland wordt in 1535 Kempo van 
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Hottinga ten voeten uit afgebeeld. In de derde plaats komt in de decoratie de 
overgang van de gotiek naar de renaissance tot uiting. In de zestiende eeuw 
viert de renaissance in Friesland hoogtij in de kunstzinnige bewerking van 
grafstenen en ook de priesterzerken hebben daarin een duidelijk aandeel. 

 u
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Bijlage: Verklaring van enige begrippen

Aedicula  door steunen gedragen opbouw met balkwerk, meestal 

bekroond met een topgevel

Albe lang gewaad van de priester van wit linnen

Ampul kannetje voor water of wijn bij de misviering

Architraaf hoofdbalk die op de zuilen rust

Ciborie  kelk van edel metaal voor de bewaring van geconsacreerde 

hosties

Cuppa beker- of schaalvormige bovenstuk van een kelk

Helmteken erfelijke versiering op de helm in een familiewapen

Hogel siermotief van stenen bladwerk

Kadelaberzuil zuil in de vorm van een kandelaar

Kazuifel bovenkleed van de priester zonder mouwen

Kielboog boog in de vorm van een naar boven gerichte kiel

Kruisbloem  bekroning die eindigt in de vorm van een knop of bloem met 

kruisvormig bladwerk

Leliekruis kruis met de vier uiteinden in de vorm van een lelie

Miskelk kelk van edelmetaal voor de miswijn

Pateen  platte ronde schotel van edelmetaal waarop de hostie gelegd 

werd

Putto klein, naakt en vaak gevleugeld kinderfiguurtje

Sarcofaag doodskist van steen

Seendstoel zetel voor de kerkelijke rechtspraak

v
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De kwestie Belida
Rectorale problemen in Harlingen (1638-1671)

P I T E R  V A N  T U I N E N

  Ick had mit de questie van die van Harlingen lang te doen en had Himstra, Rei-

nert Oetjes... en Laes Laessen bij mij mit sijn adjoinct tot oover sevenen over den 

rector Belida.1

De geschiedenis van de Latijnse scholen wordt vooral bepaald door de biogra-
fie van rectoren: hun aanwezige, maar ook vaak ontbrekende pedagogische 
en wetenschappelijke kwaliteit, hun verhouding met het bevoegd gezag en 
hun netwerk in de politieke en literaire republiek. Formeel stelde het bevoegd 
gezag de schoolwetten vast, maar in de praktijk koos de rector lesmethode en 
lesstof en hij besliste welke auteurs in welke klassen werden gelezen. Hij was 
ook verantwoordelijk voor de goede orde op school, moest de tucht hand-
haven, de andere meesters bij de les houden en het niveau van het onder-
wijs bewaken in een tijd zonder centrale examens. In de hoogste klassen gaf 
hij zelf alle dagen les aan de toekomstige studenten om ze op de academie 
en hun latere loopbaan voor te bereiden. De rectoren bepaalden dus in hoge 
mate het aanzien, de bloei of de teloorgang van de ‘echte’ Latijnse stads-
scholen. In de kleinste steden en op sommige dorpen was het meestal een 
plaatselijke predikant die een paar jongens Latijnse les gaf voordat ze naar 
een grotere school in de buurt gingen. Een falende rector maakte niet alleen 
zichzelf, maar ook de school en de stad te schande.

Verscheidene factoren hadden invloed op het succes of het falen van een 
rector. In de eerste plaats natuurlijk zijn academische opleiding, zijn karak-
ter, zijn talenten op pedagogisch en organisatorisch gebied, zijn belezenheid, 
zijn vaardigheid als classicus, jurist of medicus om zonder zichtbare moeite 
Latijnse gedichten en oraties te schrijven en vlot Latijn te spreken. Voor het 
welslagen van zijn carrière was echter meer nodig. Een goede sociale achter-
grond, een voordelig huwelijk en uitstekende familiebetrekkingen brachten 
sociaal kapitaal en standing mee voor de vooraanstaande publieke func-
tie. Welstand en eigen bezit (land of huizen) waren evenmin onbelangrijk. 
Dit alles verschafte een rector prestige, waarmee hij een stevige positie in het 
stedelijk en gewestelijk netwerk van patronage-verhoudingen kon bemach-
tigen. Zo kon hij krediet opbouwen bij zijn bevoegd gezag, maar ook bij de 
Curatoren van de Academie, Gedeputeerde Staten en de Stadhouder.

Juist als het misging, wanneer een rector in het uitoefenen van zijn func-
tie of in zijn privé-leven over de schreef ging en de grens van betamelijk-
heid, gehoorzaamheid of het algemene verwachtingspatroon overschreed, 
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 kwamen de verhoudingen op scherp te staan. Dan bleek hoe (on)afhanke-
lijk hij was en hoe sterk of zwak zijn positie. De ‘kwestie Belida’ is een goed 
voorbeeld van zo’n grensconflict. De Harlinger rector, met wie stadhouder 
Willem Frederik op aandringen van een delegatie uit de havenstad zo lang te 
doen had, trachtte het krachtenveld waarin hij functioneerde te domineren. 
Welke problemen hij daarbij ondervond en hoe succesvol hij was moge uit 
het volgende  blijken. Achtereenvolgens worden zijn achtergrond, levensloop 
en carrière, zijn publicaties, zijn ‘Godlose wandel’ en zijn rectoraat belicht. 
Tenslotte wordt een eindoordeel over deze Friese intrigerende intrigant 
geformuleerd. Dit uitvergrote kleine Harlinger verhaal mag gelden als een 
onthullend hoofdstuk uit de geschiedenis van de Friese Latijnse scholen in de 
zeventiende eeuw.2

Achtergrond en levensloop

Olphardus (Olpherdus of Olpherd) Henrici Belida werd geboren in Harlin-
gen en gedoopt in de Grote Kerk op 19 december 1616 als zoon van Hendrick 
Olpherts en Ytie (of Ytke) Hanses Cardinael.3 Hij werd vernoemd naar zijn 
grootvader Olpherd Henrici Belida, een Oostfries, die al voor 1584 gerefor-
meerd predikant was in Deteren in de classis Leer. Toen graaf Johan in 1591 
werd opgevolgd door zijn Lutherse broer Edzard II moest hij vertrekken. 
Hij kwam in Friesland terecht en werd predikant in Ferwerd (1592) en Fin-
kum (1608). In beide dorpen werd hij afgezet vanwege zijn drankproblemen. 
Hij stierf in 1620 als predikant van Oosterbierum.4

De predikant had twee zonen. De oudste, Johannes Ludgerus werd op 
2 juni 1597 voor een jaar aangesteld als rector in Appingedam.5 Deze benoe-
ming werd niet verlengd, vermoedelijk omdat hij tot woede van de magistraat 
enkele keren naar Emden was gereisd zonder daarvoor toestemming te vra-
gen. Van hem is ook een in 1598 te Franeker gedrukte lofrede over de voortref-
felijkheid van de scholen bewaard gebleven, opgedragen aan de magistraat 
van Bolsward. Hoewel dit nergens in de rede expliciet genoemd wordt, mag 
men aannemen dat het om een originele open sollicitatie naar het in dat jaar 
vacante rectoraat in de Hanzestad gaat. Maar er zijn geen aanwijzingen dat 
hij ook daadwerkelijk werd benoemd.6

Hendrick, Olpherds vader, was de tweede zoon. Hij woonde in  Harlingen, 
waar hij burgemeester was (1626-1632). Zijn vrouw was een zus van de 
beroemde Sybrandt Hansz. Cardinael, door Vondel ‘de Vriesche Euclides’ 
genoemd vanwege de door hem geschreven rekenboeken en zijn wiskunde-
school in Amsterdam. De doopsgezinde familie Cardinael was afkomstig 
uit Vlaanderen en met vele lotgenoten in de jaren zeventig van de zestiende 
eeuw in Harlingen beland. Sybrandt vertrok met een broer en twee zussen 
in 1605 naar Amsterdam, waar zus Ytke trouwde en in 1612 weduwe werd. 
Zij keerde toen terug naar Harlingen en huwde vóór 1616 als voorname 
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doopsgezinde Hendrick Belida, de zoon van een gereformeerde predikant. 
Een bijzondere verbintenis.7

De huwelijken van Olpherd en zijn enige zus Ymcke (of Emmetje) ver-
bonden de families Belida en Sibersma. Ymcke trouwde op 16 januari 1642 
met de kunstschilder Johannes (of Jan) Heeres Sibersma (Dokkum 1616-
Groningen 1652), de zoon van de Dokkumer koopman Heere Jansen en 
Olpherd met diens nichtje Anna, dochter van zijn oom Bouricius Sibersma, 
een bekende predikant in Haarlem,8 op 20 oktober 1639.9 Ymcke en Johannes 
overleden beiden voor of in 1652. Hun zoontje Hero Sibersma (1644-1728), 
later een beroemd en productief predikant, werd toen in huis genomen door 
Anna en Olpherd.

Anna en Olpherd kregen elf kinderen, zeven dochters en vier jongens. 
In 1662 waren er nog zes in leven. Drie jongens gingen naar de Franeker 
 Academie; Henricus, de oudste, in 1658, Bouritius samen met zijn neefje 
Hero Sibersma in 1660 en Philippus in 1665. Die kwam als gepromoveerd 
jurist in 1672 terug in Harlingen, waar hij ook lid van de vroedschap werd. 
Zijn zoon Jacobus, eveneens een in Franeker (in 1715) gepromoveerd jurist, 
trouwde in 1720 in Harlingen. Hij is de laatste stamhouder van het geslacht. 
Met deze kleinzoon van de kleinzoon van de eerste Belida verdwijnt de naam na 
130 jaar uit de Friese boeken (Zie bijlage I)

Carrière

Olpherd ging eerst naar de Latijnse school in Harlingen en in 1633 naar de 
Franeker Academie.10 Rector Rein Neuhusius gaf hem een Latijns afscheids-
versje mee: ‘Je hebt veel talenten, maar je moet wel flink je best doen om 
ze te ontplooien.’11 Hij woonde enige tijd in hetzelfde kosthuis als zijn 
 Harlinger medeleerling Tarquinius Popta, zoals blijkt uit een inscriptie 
van Olpherds hand in diens Album Amicorum.12 Na een korte studie-
periode (Latijn en retorica) werd hij al op 1 december 1635 conrector op 
zijn oude school, waar rector Neuhusis  hem natuurlijk weer poëtisch ver-
wel komde.13 Bijna drie jaar later, op 19 november 1638, volgde hij hem op 
als rector. Hij was toen nog niet eens 22 jaar oud. Een echte bliksemcarrière 
dus.

Die benoeming was echter niet vanzelfsprekend. De procedure duurde 
van mei tot november. Pas toen werd Olpherd benoemd ‘by meerderheid 
van stemmen’ en niet ‘eenparig’, zoals gebruikelijk was. Er was dus opposi-
tie tegen de conrector. Neuhusius, die zijn blijdschap over het verwisselen 
van het schriele en cultuurloze Harlingen voor het Muzenparadijs Alkmaar in 
vele brieven uitjubelde, schreef niet zonder leedvermaak dat het maar niet 
wilde vlotten met het benoemen van een opvolger. Er waren wel kandida-
ten, maar de één was te jong en de ander kon niet goed lesgeven. Wie wel 
capabel was, deugde in moreel opzicht weer niet.14 Over zijn leerling en con-
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rector Olpherd zwijgt hij evenwel. Maar die werd dus uiteindelijk benoemd, 
waarmee zijn langdurig Harlinger rectoraat (1638-1671) begon.

Eind 1647 overleed de Franeker rector Vibrandus Revius. Olpherd wilde 
graag naar de academiestad, waar de Latijnse school meer dan die van 
 Harlingen een voorbereiding op de academische studie was. Hij gebruikte zijn 
relaties. Er is een brief van stadhouder Willem Frederik bewaard gebleven die 
hem aanbeveelt bij de Franeker magistraat ‘op’t versoeck van toonder  deeses, 
volgens dinteressie eeniger goeden patrioten’.15 De stadhouder schreef wel 
vaker een aanbevelingsbrief voor een solliciterende rector, naar Franeker, 
Bolsward en Leeuwarden.16 In Franeker had hij beide keren geen succes, 
maar elders wel. Olpherd kwam niet eens op de voordracht en mocht dus 
ook niet ‘de vruchten deeser onser voorschryvinge effectivelycken gevoelen’. 
Van sollicitaties naar andere scholen is niets bekend. Er is alleen nog een 
opmerking in een brief van Neuhusius uit 1656, dat hij werd genoemd als 
nieuwe Franeker hoogleraar in de Eloquentia.17 Maar dat werd Ulricus 
Huber.

Een jaar later bleek dat de rector ook politieke ambities had. In juli 1649 
werd hij lid van de Harlinger vroedschap als opvolger van de overleden 
jurist I. Clingbijl. Later, in de periode 1660-1663, was hij bovendien ‘geswo-
ren gemeensman’, één van de acht raadsleden die met de acht burgemees-
ters het dagelijks bestuur vormden. Hij vormde dus toen zijn eigen bevoegd 
gezag. Een functionerende rector als politiek bestuurder was een uniek feno-
meen in Friesland. Er waren meer rectoren met dezelfde ambitie, maar zij 
moesten hun rectoraat opgeven.18 De combinatie van beide functies was 
niet vanzelfsprekend. Er was ook flinke oppositie tegen zijn benoeming in 
de vroedschap: ‘de questie van die van Harlingen’. De bezwaren van het 
genoemde Harlinger trio zullen nog ter sprake komen. In elk geval vonden 
ze de zaak zo belangrijk dat ze de stadhouder er bij betrokken. Die had dan 
wel geen formele bevoegdheid inzake benoemingen van leden van de vroed-
schap, maar informeel wel grote invloed als patroon van vele relaties in zijn 
spel van dienst en wederdienst. Hij benoemde elk jaar in december de bur-
gemeesters uit de lijsten met tweetallen van de vroedschap. De opposanten 
kregen niet hun zin van Willem Frederik. Tot zijn dood in 1671 zou Olpherd 
lid van de vroedschap blijven.

Van kwaad tot erger

De rest van zijn levensverhaal bestaat uit ambitie, geldnood en ruzies met 
collega’s op school, de magistraat en de scholarchen. Deze laatsten, twee 
predikanten en de stadssecretaris, vertegenwoordigden het bevoegd gezag 
in de contacten met de rector, maar Olpherd vond hun goedbedoelde zorg 
steeds hinderlijker en trok zich ook steeds minder van hen aan. Het was hem 
gelukt om zijn jaarsalaris in 1649 te verhogen van 450 naar 600 gulden. Dat 
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was in die tijd een topsalaris voor een rector van een niet al te grote school. 
Er zaten dus niet alleen tegenstanders van hem in de vroedschap, die de sala-
rissen vaststelde. Maar hij had nooit genoeg. Voor zijn grote gezin, als pater 
familias die ook verantwoordelijk was voor zijn schoonfamilie, om zijn stand 
op te houden als lid van de vroedschap en om zijn relaties te onderhouden 
en in toenemende mate ook voor zijn drankproblemen kwam hij steeds 
geld tekort. Hij maakte schulden, zocht bijverdiensten en raakte in de pro-
blemen, toen hij als ‘collecteur van slands imposten’ de pachtsom niet meer 
kon opbrengen. Het dieptepunt was zijn ‘annus horribilis’, het schooljaar 
1663-1664, toen hij in het Leeuwarder Blokhuis zat opgesloten. Intussen had 
hij wel twee leerboeken voor de schoolpraktijk geschreven. Ook kreeg hij de 
magistraat zo gek dat zijn in Franeker studerende zoon Bouritius werd toe-
gestaan hem te vervangen tijdens het jaar van zijn gedwongen afwezigheid, 
voor zijn rectorssalaris nog wel. Bovendien benoemden ze hem tot conrec-
tor. In 1662 had stadhouder Willem Frederik er op verzoek van Olpherd al bij 
de magistraat op aangedrongen om de jonge Bouritius toe te zeggen dat hij 
over drie jaar zijn vader als rector zou mogen opvolgen (Zie bijlage II).19

Titelblad van Manuale Grammaticum van Olphardus Belida, tweede druk uit 1654 

(Tresoar, Leeuwarden)
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Nepotisme en het verhandelen en overdragen van ambten waren in Olpherds 
tijd vrij normaal in het Friese politieke milieu. En vaders probeerden wel vaker 
baantjes voor hun zonen te bemachtigen. Zo arrangeerde de Leeuwarder rec-
tor Edo Neuhusius via oudleerlingen en relaties de benoeming van zijn zoon 
Rein - tegen diens zin - in Harlingen. Maar de actie van de stadhouder voor de 
jonge Belida is voor zover bekend zonder precedent. Formeel had hij immers 
over benoemingen op scholen niets te zeggen. Kennelijk had hij belang bij 
Olpherds ‘vrundtschap’.20

Alle goede relaties konden echter de tragische neergang in zijn laatste 
levensfase niet verhinderen. De vader sleepte daarin zijn zoon mee. Het 
kwam ook niet meer goed. Na een aaneenschakeling van conflicten op school, 
drie schorsingen en steeds weer een laatste waarschuwing zouden vader en 
zoon in 1669 nog één keer proberen opnieuw met een schone lei te beginnen. 
Olpherd, sinds 1668 ook notarius publicus,21 beloofde dat hij zijn bijbaantjes 
zou opgeven en de school niet meer zou verzuimen. Maar nog geen maand 
later was Bouritius al weer te dronken om les te geven en was de rector al weer 
twee dagen zonder toestemming in Leeuwarden geweest. Vader Olpherd 
werd vijf weken geschorst en beboet en zoonlief werd ontslagen. Olpherds 
laatste levensteken was een verzoek aan de magistraat uit begin november 
1670.22 Dan verdwijnt hij uit de archivalia en uit het bestaan van de school. 
Op 27 november 1671 werd zijn opvolger Aeldrichs benoemd. Wanneer 
Olpherd is overleden en waar hij begraven werd, is niet bekend. Hij is nog 
geen 55 jaar geworden.

Olphardus Belida lijkt een vat vol tegenstrijdigheden, ook al hebben zijn tijd-
genoten dat wellicht anders ervaren dan wij. Hoe moet een rector beoordeeld 
worden die dronkenschap en schoolverzuim combineerde met het schrijven 
van geleerde boeken, die in de gevangenis belandde en geprotegeerd werd 
door de stadhouder, die schulden maakte, maar zich steeds kon veront-
schuldigen, die meermalen geschorst werd en lid bleef van de vroedschap? 
De voorlopige conclusie is, dat zijn sterke punten als classicus en netwerker 
overheersen en dat de negatieve kanten van zijn karakter en de al te openlijke 
en grote ambitie hem in het Harlinger sociale milieu niet geheel onaccep-
tabel maakten. Althans niet voor iedereen. Om dit oordeel te onderbouwen 
worden drie aspecten uit zijn leven en werk belicht: zijn publicaties, levens-
wandel en rectoraat.

Classicus

De Harlinger rectoren Martinus Wybinga (1628-1632) en Rein Neuhusius 
(1632-1638) hebben hun leerling Olpherd vast goed voorbereid voor de 
 academie. Hij was in 1633 Reins eerste en dat jaar enige leerling die in 
 Franeker werd ingeschreven. Zijn leermeesters in de artesfaculteit waren 
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H. Rhala (Latijn en Eloquentia) en de uit Herborn overgekomen G. Pasor 
(Grieks). Vooral de laatste zal zijn liefde voor de oude talen - en dan vooral 
het Grieks - gestimuleerd hebben.23

In 1645 komt zijn Manuale Grammaticum uit, voor eigen rekening 
gedrukt in Franeker bij Uld. Balck en te koop bij de Harlinger boekhandelaar 
Wendel Pauli.24 Het is opgedragen aan de Friese Staten en Gedeputeerden, 
uit dankbaarheid voor het verleende octrooi en bovendien aan alle Friese 
stadsbesturen. Elke Friese Latijnse school zou het boek moeten aanschaf-
fen en gebruiken, want het is een bewerking van de Latijnse grammatica van 
Philippus Melanchthon die sinds 1588 overal in Friesland in zwang was. 
Eigenlijk is het een praktisch hulpboek voor de lagere klassen, dat hij als 
conrector voor eigen gebruik gemaakt had om naast de grote Melanchthon 
te gebruiken en voorzien van vertalingen in het Nederlands. Hoewel er 
 volgens Olpherd voortreffelijke nieuwe grammatica’s zijn, zoals die van Vos-
sius, lijkt men in Friesland (en Groningen) een voorkeur te houden voor de 
oude methode. Dan moeten de Staten zijn boekje ook maar voorschrijven. 
Leerlingen die met Melanchthon worstelen zullen er baat bij hebben. Nieuw 
is dat hij het accent meer legt op het Nederlands en vertalen uit het Latijn en 
minder op het spreken van die taal: ‘Wij gebruiken die taal immers niet meer.’ 
Toen was een dergelijke opvatting vloeken in de kerk der classici, maar wel-
dra zou dat het credo worden van veel jonge leraren.25

Behalve zijn conrector Annius Theodori droegen ook de Leeuwarder 
rector H. Kolde, oudleerling en medisch student G. Baardt en de Harlinger 
magistraat I. Clingbijl een Latijns of Grieks lofvers bij.26 Olpherd wordt gepre-
zen als de Friese Vossius. Het is echter onbekend of dit boekje ook buiten 
 Harlingen is gebruikt. Het wordt in geen enkele schoolwet genoemd, ook 
al moet niet uitgesloten worden dat collega’s het kenden en benut hebben. 
Velen maakten hun eigen hulpboekjes. Er waren evenveel grammatica’s als 
rectoren, werd wel gezegd. In Holland en Zeeland had de nieuwe methode 
van Vossius het alleenrecht sinds de Hollandse Schoolordre in 1625 was inge-
voerd. In Gelre, Groningen en Friesland bleef de oude Melanchthon in ere. 
Toen die in 1638 in Groningen was uitverkocht, wilde rector Borgesius zich 
niet aansluiten bij Holland, want ‘een verandering van methode sloopt de 
fundamenten van de staat’.27 Het werd dus een herdruk en in 1645 nog eens. 
Olpherd wilde wel anders, minder grammatica en eerder beginnen met de 
echte lectuur, maar hij paste zich aan. De zakenman won het van de onder-
wijsvernieuwer. Pas in 1660 schreven de Curatoren van de Franeker Acade-
mie de grammatica van Vossius voor, maar het duurde nog jaren voor hij in 
de schoolwetten werd genoemd: 1690 in Workum en Sneek, 1701 in Leeuwar-
den.

Olpherd is praktisch. Hij gebruikt de boekjes van Comenius, Vestibulum 
en Ianua, naast Melanchthon.28 In 1654 nam Gysbert Sibonis in Leeuwarden 
rechten en privileges (octrooi voor 10 jaar) over voor een tweede druk en een 
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jaar later verkocht hij alles aan stadgenoot Sixtus Regneri (Sydtse Rinnerts) 
voor een derde uitgave.29 Dit zou er op kunnen wijzen dat het Manuale toch 
een verkoopsucces was, maar het kwam ook vaak voor dat een drukker een 
‘sample’ maakte van gedeelten uit verschillende grammatica’s.

In 1664 verschijnt zijn tweede boek, ook weer voor eigen rekening. 
Op 8 april, als hij nog in het Leeuwarder Blokhuis zit, verlenen de Staten hem 
een vijftienjarig octrooi voor het drukken van de Melanchthon graecissans, 
sive Syntaxis Latino-Graeca.30 Dit werk zal Olpherd dus wel tijdens zijn gevan-
genschap hebben geschreven. Het is opnieuw een bewerking van Melanch-
thon, nu van de Latijnse syntaxis, waaraan hij een eigen Griekse vertaling 
heeft toegevoegd met veel voorbeelden en parallelplaatsen. Deze zijn voor 
het merendeel ontleend aan de bekende Griekse syntaxis van Joh. Posselius. 
Interessant is de inleiding, waarin gerefereerd wordt aan het ook toen actuele 
debat over het nut van het Grieks op de Latijnse school. De positie van die taal 
was afhankelijk van het belang dat een rector er aan hechtte. Op de meeste 
scholen was Grieks slechts verplicht voor toekomstige medici en theologen 
in de rectorsklas. Maar volgens Olpherd kan en moet dat beter, ‘want zonder 
kennis van het Grieks kan niemand naar waarheid geleerd genoemd worden’. 
In de lessen wordt teveel de nadruk gelegd op uitzonderingen en onregel-
matigheden. Daarom gaan leerlingen het Grieks haten en vervolgens ook het 
Latijn en zo worden ze ‘deserteurs’ van beide talen. Vandaar deze nieuwe 
methode, een handig en compact studieboek om spelenderwijs beide talen 
tegelijk te leren. Eerst de Latijnse grammatica en al heel snel het Griekse alfa-
bet en vervolgens de Latijnse syntaxis en de Griekse grammatica in één keer.31

Dit boek heeft meer pretenties dan het eerste. Het wil de positie van het 
Grieks op school versterken, ongetwijfeld tot genoegen van Pasors opvolgers 
in Franeker, Chr. Schotanus (1639-1646) en P. Moll (1647-1669). De eerste 
schreef een opvallend voorwoord, waarin hij een pleidooi houdt voor een 
drietalig gymnasium met Hebreeuws voor de wat slimmere leerlingen en 
toekomstige theologen. Latijn en Grieks vormen eigenlijk één taal die inder-
daad in één keer kan worden aangeleerd. Elders memoreert hij dat ‘sommige 
Rectores (‘t behoorde algemeen te zijn) oock de fondamenten van de 
Hebreeusche tale leggen’.32 Zo algemeen was het inderdaad niet. Hebreeuws 
wordt slechts in de schoolwetten van Workum (1689) en Leeuwarden (1701) 
genoemd als facultatief vak in de hoogste klas. Eerder had de Franeker 
Hebraicus Sixtinus Amama gepleit voor het opnemen van de taal in het cur-
riculum van elke Friese Latijnse school. Want in tegenstelling tot de Friezen 
konden studenten uit Holland al wel Hebreeuws lezen. ‘En verwonderen wij 
ons dan noch dat de Barbaries in onse Provincien ende Kerkken so toegeno-
men heeft?’33

Maar het boek is ook een persoonlijk ‘statement’. Het betekent Olpherds 
comeback na het jaar in het Blokhuis. Op 15 juli 1664 komt hij vrij en één 
dag eerder besluiten Gedeputeerden hem voor het boek dat hij hun heeft 
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‘geoffereert, met versoeck dat hem tot hoedinge van de oncosten van het 
drucken een liberael subsidie mochte vereert werden’ honderd zilveren 
Ducatons te geven, hoewel net was besloten om voortaan geen dedicaties 
meer te belonen.34 Hij moest natuurlijk wel zelf de drukkosten betalen en het 
werk ‘behoorlijck inbinden, ende aen yeder Lidt van dit Collegie een exem-
plaer daervan ter handt stellen’.

Het boek verscheen pas in februari 1665, in Franeker bij de academiedruk-
ker Joh. Wellens en rijk voorzien van dedicaties en lofverzen ten teken van 
zijn rehabilitatie. Olpherd somt alle namen op van zijn nieuwe  ‘patroni’, nu 
zijn beschermheer Willem Frederik is overleden: de negen Gedeputeerden, 
de twaalf Raadsheren, de Procureur-Generaal, de vier leden van de Reken-
kamer en hun secretarissen. Deze Friese bestuurselite was al goed voor dertig 
presentexemplaren. En dan nog acht voor de dichters van de drempelver-
zen. Dat waren de twee stadsgriffiers H. de Blau (Leeuwarden en  Harlingen) 
en Henricus Neuhusius (Workum), de twee predikanten Gellius Boetius 
(Leeuwarden) en R. Meyerus (Herbaijum), de latere Franeker rector en hoog-
leraar Joh. Schotanus à Sterringa, zoon van Chr. Schotanus, zijn vroegere 
conrector Annius Theodori (nu derde meester in Leeuwarden) en nog twee 
oudleerlingen.35 De Blau en Boetius stippen Olpherds verblijf in het Blokhuis 
aan, maar dat is nu verleden tijd en allen prijzen zijn grote geleerdheid.

Een jaar later (21 juli 1666) besluiten de Staten ‘de Syntaxis Graeco- Latina 
van den Rector Belida in de schoolen te introduceeren’, hoewel Vossius’ 
grammatica zes jaar eerder door de Curatoren van de Franeker Academie was 
voorgesteld.36 Een maand voor de Statenresolutie had Balthasar Bekker als 
scriba van de gereformeerde Provinciale Synode in Harlingen een aanbeve-
ling genotuleerd voor Olpherds boek ‘als een seer dienstig werk aangenomen 
ten versoeke van den auteur, by alle weghen over al smaakelijk te maaken 
om op t voegelijxt in de Triviale schoolen, tot grooten dienst der studeerende 
jeugdt, ingevoerdt te werden’.37 De voormalige Franeker rector (1655-1657) 
had het boek ook zelf in de kast staan. Maar ondanks al deze aanbevelingen 
lijkt ook dit boek van Olpherd elders niet ingevoerd te zijn, want het komt in 
de schoolwetten niet voor. Wellicht was deze syntaxis net als zijn eerste boek 
vooral interessant voor de leraren zelf. Of was zijn methode te modern voor 
de oudere collega’s en niet vernieuwend genoeg voor de jongere generatie?

Behalve deze twee schoolboeken die hem in elk geval in Friesland bekend 
maakten als geleerde auteur is geen literair werk van Olpherd overgeleverd. 
Geen gedichten, geen brieven, geen oraties. In de literaire republiek der 
zeventiende eeuw neemt hij vooralsnog een bescheiden plaats in.

Belia’s Godlose wandel

Olpherds conflicten beperkten zich niet tot de school en de omgang met het 
bevoegd gezag. Zijn naam komt ook heel vaak voor in de civiele en criminele 
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sententies van de beroepszaken voor het Hof in Leeuwarden in de periode 
1660-1670. In de civiele processen is hij meestal de eiser, altijd bijgestaan 
door de advocaten Jac. Caesarius (oudleerling en ook lid van de vroedschap) 
en H. de Blau, de Harlinger pensionaris (juridisch adviseur). Het gaat door-
gaans om geldzaken of erfeniskwesties die leden van de familie Sibersma 
betreffen en de financiële positie van de kinderen. Olpherd wil de curatele 
over alle kinderen van zijn schoonfamilie, maar dat lukt niet.

Vier civiele en acht criminele sententies onthullen de wonderlijke affai-
re in november 1661 van ‘het pasquil genaemt Belia’s Godlose wandel’.38 
Dit zo in de juridische stukken genoemde anonieme paskwil (schot-
schrift op rijm) van een onbekend gebleven auteur, waarvan helaas geen 
exemplaar bewaard is, circuleerde in die maand in Harlingen. Dat Olpherd 
zich onaangenaam aangesproken voelde blijkt uit het vervolg. Op 2 juni 
1663 dienen Olpherd en De Blau een aanklacht in tegen de Harlinger 
notarius publicus Jan van Swoll. Die had op 26 november 1661 ‘ten huyse 
van Jan Hessels boeckdrukker binnen Harlingen’ genoemd paskwil opge-
hangen, ‘een groot affront in scriptis’. Van Swoll ziet dat toch wat anders. 
‘Exempel conde sijn int boeck genoemt Nebulo Nebulorum, met octrooi 
deser lantschappe bij Hans Coopman alhier gedrukt.’39 Daarmee vergeleken 
stelde het paskwil geen fluit voor, totaal anders dan die Nebulo , ‘treffende 
alle staten en conditiën van menschen’. Volgens de aanklacht had hij het  
paskwil in het huis van Jan Hessels uit het hoofd gereciteerd en later gedruk-
te exemplaren uitgedeeld. Bovendien had hij ook in de herberg van Marten 
Hylckes, even buiten Harlingen, ‘in praesentie van verscheidene personen 
’t selve gelezen en georeerd’ en op 1 december nog eens in het beurtschip 
op Amsterdam en vervolgens ook nog bij deurwaarder Abbema thuis in 
Leeuwarden. Olpherd eist dat alle gedrukte en verspreide exemplaren inge-
leverd worden.

De verdediging komt met het argument ‘dat de naam Beliah betekende 
een ondeugend persoon die van quade doen ende spreeken geen conscien-
tia maeckte’. Van Swoll ontkent niet dat hij het paskwil in handen gekregen 
en gelezen heeft, maar wel ‘‘tselve als een pasquil van de Impetrant (eiser) 
 uitgegeven en gelezen te hebben’. Hij krijgt een kleine boete en moet de 
 proceskosten betalen: een Pyrrusoverwinning voor Olpherd.

Er was ook nog een tweede gedaagde. Op 30 juni 1663 moest Dirck 
 Fransen Visscher, lid van de Harlinger vroedschap en gesworen gemeens-
man, zich met advocaat Beilanus verdedigen in dezelfde zaak tegen hetzelfde 
duo. Maar Olpherd vroeg uitstel, want hij zat financieel in de put en kon zijn 
schulden niet meer afbetalen. Het proces zou na de zomer worden voortge-
zet. Maar toen zat hij in de bak. Op 29 maart 1664 is het eindelijk zover, ook al 
zit Olpherd dan nog steeds in het Blokhuis.40 Het gaat om dezelfde aanklacht. 
Dirck had het paskwil op 2 november 1661 voorgelezen in de gelagkamer van 
de herberg van Pytter Hettes, ‘een groot affront’. Caesarius wenst ‘genoeg-
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doening voor alle iniurien, woorden en calangien en revocatie van ’t gedivul-
geerde pasquil alsmede het gedrukte exemplaar met mee andere, onder hem 
(Dirck) berustende, in de Raadcamer ofte openbaarheid’. Hij eist 300 gul-
den (een half jaarsalaris van de rector) en wijst er fijntjes op dat volgens een 
Latijnse wetstekst, de Codex de famosis libellis, niet alleen de auteur, maar 
ook wie zo’n paskwil voorleest of verspreidt in plaats van het weg te gooien of 
te verbranden schuldig is.

De verdediging is deze keer nog slimmer: (1) Dirck wist niet dat het 
gedicht op Belida sloeg, want hij dacht dat Belia iemand anders was. (2) 
Hij kende noch de auteur, noch de drukker van het paskwil. (3) Het paskwil 
was al openbaar en gedrukt toen hij het onder ogen kreeg. Meer dan 100 
 Harlingers hadden het al gelezen, inclusief Belida zelf. Dan had die maar ‘door 
affixi ofte trommelslach’ moeten bekendmaken dat met Belia Belida, hijzelf 
dus, bedoeld werd. (4) Omdat de naam niet ‘gerept’ was en de inhoud ‘een 
generale bestraffing van een Belias mensche en desselves godlose  wandel’ 
betrof, was het niet verboden om het gedicht te drukken en te verspreiden. 
Het boek Nebulo Nebulorum is immers een goed precedent. Dirck kreeg geen 
boete, maar moest alleen de proceskosten betalen. Een morele nederlaag 
voor Olpherd dus.

In Harlingen zal flink gegniffeld zijn over de rector die zo beledigd was 
en het door dergelijke processen te voeren alleen maar erger maakte. 
Maar zijn reputatie stond op het spel. Hij was het aan zijn stand verplicht om 
het er niet bij te laten zitten. Het anonieme paskwil zal wel geïnspireerd zijn 
door Olpherds drankzucht, de conflicten en zijn schulden. Zelfs in de Friese 
havenstad, waar de zeden wat losser waren dan elders, vroeg de ‘Godlose’ 
handel en wandel van de rector om commentaar. Indirect was dat ook gericht 
tegen ‘de hoge heren’ met hun onderlinge protectie, waardoor Olpherd steeds 
weer de dans ontsprong.

Dat hij Jan van Swoll wilde aanpakken had wellicht ook te maken met diens 
financiële functie. Bij Dirck Fransen Visscher speelde zeker oud zeer mee. 
In 1656 had Olpherd tegen Dircks benoeming in de vroedschap geprotesteerd 
met het formele argument dat dit niet mocht omdat zijn vader ook lid van 
de vroedschap was.41 Toen de meningen verdeeld bleken bracht Olpherd de 
zaak voor het Hof in Leeuwarden. Dat wachtte net zo lang met een uitspraak 
totdat senior was overleden.

Het formele punt dat vader en zoon niet tegelijk lid van de vroedschap 
konden zijn, speelde vaker in Harlingen. Olpherd had met hetzelfde argu-
ment ook al in 1652 bezwaar gemaakt tegen de benoeming van Laes Laessen, 
één van de drie delegatieleden die in 1649 de stadhouder over de rector had-
den geïnterpelleerd. Maar die kaatste de bal terug. ‘Ook jouw zwager, de rent-
meester Schelte Jurjens Fontein, zat samen met zijn vader in de vroedschap.’ 
Waarop een typische Belida-reactie volgde: ‘dat de exempelen wel illustreren, 
maar niet bewijzen’.42
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Het dieptepunt in Olpherds leven, het verblijf in het Leeuwarder Blokhuis, was 
niet het gevolg van het verwaarlozen van zijn schoolwerk. De reden was dat 
hij zijn schulden niet meer kon betalen. Ook deze episode wordt geïllustreerd 
door een paar resoluties van Gedeputeerde Staten. Op 7 september 1661 - dus 
net voor de affaire met het paskwil- is sprake van ‘seeckere schult die de  Rector 
Belida tot Harlingen aen het Landt weegen eenige Collect penningen ten ach-
teren is gebleeven als meede dat syn Ed. Voorss. Belida daer over voor het Hoff 
Provinciael als een delinquant heeft laeten citeeren’. Maar hij heeft toegezegd 
alles te zullen terugbetalen en daarom wordt de Procureur-Generaal ‘na rijpe 
deliberatie geordonneert om van de Calange en proceduren teegens de voorss. 
Belida te supersederen ende hem dies aengaende ongemoeyt te laeten’. 
Geen confiscatie van zijn bezit dus. Het was hem weer gelukt.43

Olpherd was collecteur van ’s Lands Imposten en moest belastinggeld 
innen van lokale pachters en dat overdragen aan de Provinciale Ontvanger. 
Dat kon lucratief zijn en macht opleveren, maar ook haat en problemen, 
vooral voor wie er slordig mee omsprong of zichzelf te zeer wilde verrijken. 
Die werd gedaagd voor het plaatselijke nedergerecht en kon uiteindelijk in 
het Blokhuis belanden.44 Ook bij Olpherd ging het mis. Kreeg hij in 1661 nog 
uitstel van executie, in 1663 was zijn schuld ondanks de beloften zo hoog 
opgelopen dat hij het Blokhuis niet meer kon ontlopen. Voor zijn vrijlating, 
op 15 juli 1664, gold als voorwaarde dat hij ‘tot betaelinge van syn achterstal-
lige Lantsimpositien menkeerende ter saecke van drie duysent tweehondert 
drie en dertich car. gl. ses stuivers contant soude leveren een duisent car. gl. 
en de rest op termijnen’. Dat was meer dan vijf jaarsalarissen. Elk jaar moest 
hij vierhonderd gulden aflossen en hij moest een betrouwbare borg vinden. 
Dat werd zijn zwager, de rentmeester Schelte Jurjens Fontein, die getrouwd 
was met Maria Sibe(rs)ma, de zus van zijn vrouw Anna.45 Hij zat ook in de 
vroedschap en had Olpherd al vaker de hand boven het hoofd gehouden. 
Maar hij mocht pas echt naar huis toen hij ‘de onkosten van incarceratie ende 
verteeringhe op het Blockhuis’ had betaald.

Voor de zoveelste keer belooft hij beterschap. Amper vijf dagen thuis is 
hij echter al weer aan het onderhandelen met de magistraat. Als zijn zoon 
Bouritius die hem had vervangen tot conrector wordt benoemd, zegt hij toe 
dat het Belida-duo ‘sodanige devoiren sal aenstellen, dat het gekrookte riedt, 
soo men seit, van de school en ’t gemeen, als den particulieren Intres sijnder 
familie weder mocht werden opgerecht ende hersteld’. Sterker nog, hij zal 
in dat geval zo lang hij rector is geen enkele openbare functie meer ambië-
ren.46 De zoon werd een week later benoemd en vader bleef gewoon lid van de 
vroedschap. Dat zal ook in Harlingen niemand verrast hebben Het werd een 
herhaling van dezelfde zetten, waarvan de afloop bekend is. Belida’s Godlose 
wandel heeft hem echter bar weinig opgeleverd. Zijn weduwe Anna Sibersma 
gold in de quotisatie van 1672 als ‘minvermogend’. Begin 1675 voerde zij al 
weer een proces tegen enkele erfgenamen. Een echte never-ending story.
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Rector

Nu we Olpherd hebben leren kennen als een ondernemend classicus, maar 
geen gemakkelijk heer als hij zijn zin niet kreeg of als hij zich tekortgedaan 
voelde wanneer zijn positie en materiële belang in het geding waren, keren 
we tenslotte terug naar zijn school om te zien hoe hij als rector functioneerde. 
Ook zijn rectoraat werd gekenmerkt door ruzies en belangenconflicten. 
Hij had er last van dat zijn bevoegd gezag - en vooral de scholarchen - hem 
op de vingers keken. Zij eisten zijn ‘obedientia’ en legden zijn eigenzinnig-
heid uit als insubordinatie. Maar in de praktijk hadden ze (te) veel geduld 
met hem, zodat hij zijn gang kon gaan. Bovendien genoot hij steeds de steun 
van een deel van de vroedschap. Alleen als hij het gezag teveel tartte, volg-
den ultimata, boetes en schorsingen. Olpherd was niet de enige rector met 
conflicten of drankproblemen in zijn tijd.47 Ook in Dokkum was sprake van 
gezagsconflicten. In 1656 werden zowel rector Adriani als conrector Gauma 
afgezet, omdat ze de school verwaarloosden en baantjesjagers waren. 
Maar nergens in Friesland maakte men het zo bont als in Harlingen en nooit 
waren de conflicten heftiger dan in de periode-Belida.

Titelblad van Melanchton Graecissans van Olphardus Belida uit 1665  (Tresoar, Leeuwarden)
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Zijn eerste conflicten dateren uit de jaren 1641-1645.48 De rector en zijn con-
rector Annius Theodori wilden van ondermeester Drost af. De magistraat 
hield hen tegen ‘by poene van cassatie haeres Ampten’. Toen de school later 
ten gevolge van de Harlinger bevolkingsexplosie groeide was een vierde mees-
ter nodig. Drost werd in 1659 gedegradeerd en Nicolaas Jarichides Wieringa, 
de ‘meijdemeester’ van de lagere school, werd de derde meester. Olpherd kon 
met deze beroemde vertaler beter opschieten dan met Drost. Wieringa bleef 
nog 36 jaar op school en was een aantal keren stand-in voor vader en zoon 
Belida, wanneer zij weer eens dronken waren of geschorst.49

Evert Jan Matius was rekenmeester in de Latijnse school, een voor Fries-
land uniek fenomeen dat ongetwijfeld in verband stond met de aanwezig-
heid van werven en scheepsbouw in de admiraliteitsstad. Ook met hem kreeg 
de rector het aan de stok. Deze keer werd hij door de magistraat gesteund. 
Matius moet ‘Belida niet alleen selfs als Rectore in en over syn en d’ander 
scholen erkennen, respecteren en eeren, maer oock sijne discipulen daertoe 
houden, gelyck een ondermeester neffens een Rector schuldig is te doen’. 
Hij vertikt het: ‘dat hy dat niet conde doen, alwaert hy de geheele Stadt 
Harlingen daermede conde winnen’. Dat betekende ontslag. Intussen was hij 
in Franeker in de geometrie ‘gepromoveerd’.50

Wat Olpherd het meest dwars zit is dat hij niet zonder toestemming van 
de magistraat de stad uit mag. In de meeste steden gold zo’n verbod trou-
wens, want veel rectoren hadden de neiging hun niet zo riante bestaan wat 
op te fleuren met bijbaantjes, kroeglopen en andere genoegens. Maar hij was 
te trots om steeds verlof te vragen of bang dat het niet verleend zou worden. 
Conflictstof dus. Na elke overtreding werd hij op het stadhuis ontboden en 
bestraffend toegesproken.51 Wanneer hij in 1660 voor de derde keer weigert 
om het verbod te ondertekenen en weer twee dagen in Leeuwarden is, wordt 
hij publiekelijk in de vroedschap berispt vanwege zijn ‘cleynachtinge’ van 
de magistraten en twee maanden geschorst door hen, ‘aanziende het droe-
vig vervallen van des Rectors schole vermits ’t absenteren, de protesten niet 
passende en betamelijck sijnde voor een die des stadstractement treckt’.52 
In het Harlinger stadsresolutieboek staat van dit besluit dat het ‘bij plurali-
teit van stemmen’ is genomen. In de marge is de stemverhouding genoteerd: 
twee van de acht burgemeesters steunden hem en waren tegen dit besluit. 
De rector raakt ook de beslissing over ‘het opgaan der kinderen’ kwijt. Voort-
aan bepalen de scholarchen welke leerlingen bevorderd worden.

Olpherd laat het er niet bij zitten en krijgt de magistraat zo gek dat zij hem 
in 1661 herstellen in zijn ‘vorige vriigheyt om by nood en toeval met con-
sent van de President deser Stede alleen eens wt de stad te moogen gaen’.53 
Hij belooft dat hij nooit misbruik zal maken van dit recht. Een slimme zet 
van de rector, want de presiderend burgemeester die het verlof moest toe-
staan was toen iemand uit het pro-Belida kamp, zijn zwager Fontein. 
Ook dit besluit werd met meerderheid van stemmen genomen.
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Na het gedwongen verblijf in het Leeuwarder Blokhuis, toen Bouritius zijn 
vader mocht vervangen en vervolgens conrector werd, gaat het in 1666 weer 
fout. Er komen nu klachten van ouders. Brutaal dringt de rector aan op nieu-
we schoolwetten met een vaste lesindeling en boekenlijst. De scholarchen 
reageren korzelig. Hij moet eerst de bestaande schoolwetten maar eens goed 
lezen met ‘de plichten tot een welbestede schole behoorende’. Ze hopen 
dat hij ‘den inhold van gedachte schoolwetten des selfs hersenen beter sal 
indrucken als voor desen heeft gedaen’.54

De toon wordt grimmiger, want de situatie is ernstiger. Het moet uit 
zijn met ‘de negligentie van den Rector en de slappe institutie van desselfs 
soon en het onophoudelijck aenlopen van den Rector in het becomen van 
sijn voornemens’. De school is ‘notoir vervallen’, vooral veroorzaakt niet 
alleen door ‘het veelvuldich van huis reisen en absentie van de Rector’, maar 
ook, wat erger is, ‘door dien, dat hij in loco wezende zijn schooldienst naer 
vereisch ende behoren niet waerneemt, meer de herbergen onder de gestelde 
dagelijkse schooluiren frequenteerende ende hem becrodigende met andere 
zaken buiten syn beroep sijnde; als syn schuldige plicht int institueren van de 
bloeijende Jeuchd, en scholieren te praesteren, zulx dat veele qualificeerende 
Burgeren daardoor genoodsaakt sijn geworden hunne kinderen hier van de 
scholen aff te nemen ende op andere scholen buiten dese stadt te verzenden 
tot hunne seer groten Ondienst ende Costen off andersins die hen gelegen-
heit so groot niet en is om sulx te doen, worden als genooddrongen tegens 
hun eigen voorneemen ende genegentheit hunne kinderen op handtwerken 
te bestellen’.55

In 1668 is het geduld van de magistraat op. Er komt een nieuw,  strenger 
schoolreglement. Op de boekenlijst ontbreken Olpherds beide werken. 
Elke dag komen de stadsbodes twee keer op school controleren en de scho-
larchen één keer per week. Dat was nog nooit eerder vertoond. De preside-
rend burgemeester - dat jaar weer zwager Fontein - mag geen verlof meer 
geven om de stad uit te gaan. Er zullen zwaardere straffen en boetes (bestemd 
voor de armenkas) worden opgelegd. Een verboden reisje buiten de stad 
‘kost’ de eerste keer schorsing zonder salaris en de tweede keer ontslag. 
In drie maanden krijgen vader en zoon al vier boetes voor het niet op tijd 
in hun klassen zijn. De beide andere meesters krijgen een waarschuwing. 
Zij hadden de  Belida’s beter in de hand moeten houden.56

Op 11 juni 1669 vinden de scholarchen Bouritius ‘niet praesent dan 
 slapende in een ander schole (klas) so vast, dat door cloppen niet conde 
wacker gemaeckt worden’.57 Hij wordt geschorst, maar een maand later 
al weer in genade aangenomen. Hij betuigt zijn spijt voor ‘de begane mis-
slagch ende qualyk oppassen in de schole’.58 En hij vraagt een laatste kans 
om ‘de ordines lectionum te volgen, de resolutien te obtempereren  ende der 
Heren Scholarchen ordre in de scholen te pareren, tot yders contentement’. 
Weer een maand later is hij al weer twee keer zonder verlof afwezig geweest, 
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‘door syn gewoontlycke genegentheit tot dronkenschap’. Nu is het spel uit.
Er volgt een tragikomische finale. Een bode komt hem van huis halen en 
vindt hem na lang zoeken bij zijn vader thuis. Maar hij weigert mee te gaan. 
De heren moesten hun gang maar gaan. Dan komt ‘tot overvloet ende 
om in alles de maat voll te geven’ de ‘stadspriemier’ Annius Fenema met de 
bode mee om hem op te halen. Maar de vogel is gevlogen. Ze vinden hem 
tenslotte bij Boukjen Fransen Visscher op de Zuider nieuwe haven, uitge-
rekend de dochter van de man met wie Olpherd een paar jaar eerder zo’n 
ruzie had over het paskwil. Bouritius is het nu ook beu: ‘hy wilde niet 
coomen en loopen als een sabbe catt, hy gaff de plaats op’. Niet veel later is hij 
overleden.59

En nu Olpherds finale. Onder het nieuwe strenge regime vraagt hij 
twee keer toestemming voor een reis naar Leeuwarden.60 De eerste keer 
voor ‘de vercopinge van eenige pondematen landen, sullen aldaer dese de 
laetste vercopingen zijn’. De magistraat vindt dat niet nodig. Het kan ook per 
brief of via iemand anders opgelost worden. De tweede keer wil hij als gecom-
mitteerde van de vroedschap naar de Landdag, ‘te meer de heere Jongestal 
sulx hem heeft gerecommandeert’. Het antwoord is duidelijk: hij moet zich 
aan de afspraken houden. Als hij dan toch twee dagen naar Leeuwarden 
gaat wordt hij weer geschorst. Hij maakt als rector, ‘schoon oppersuppoost 
en daarom een goed voorganger behorende te wezen’, de magistraat, de 
school en de stad te schande.61 Na de schorsing belooft hij deemoedig ‘mijn 
 affairen van reizen ende Curatele afgeleit hebbende, UE ende deselver inge-
zetenen claaghloos te stellen’. Dan is het eindelijk pais en vree en dat blijft 
zo. Na Olpherds dood komen in 1672 nieuwe Harlinger schoolwetten uit 
met strengere regels voor de leraren dan elders. Niet toevallig luidt het eerste 
gebod voor de rector dat hij zijn leerlingen ‘door een deftigheid van zeeden 
met alle neerstige sorgen sal voorgaen, sonder sigh met dronkenschap ofte 
enige andere schandalen te besmetten’. De scholarchen hadden hun lesje 
geleerd.62

Het rectoraat van Olpherd was dus geen succesverhaal. Aan de andere 
kant weten we te weinig over zijn lesgeven en zijn omgang met de leerlin-
gen om een goed oordeel te kunnen vellen. Zonder informatie uit brieven 
van of aan andere rectoren en oudleerlingen blijft het geschetste portret toch 
wat eenzijdig. De drempelverzen in zijn beide boeken leveren geen concrete 
gegevens op. De school groeide in zijn tijd en er gingen meer leerlingen dan 
vroeger naar de academie. Sommige Harlinger studenten schreven Latijnse 
of Griekse gedichten.63 Zij zullen op school door hun rector gestimuleerd zijn. 
Maar het blijft opvallend dat er geen enkel Latijns vers van hem zelf bekend 
is. Wellicht is het juist te concluderen dat zijn belangstelling en ambitie 
steeds meer gericht waren op de wereld buiten de school. Maar hoe zou het 
verder met Olpherd gegaan zijn als de Franekers hem in 1648 wél benoemd 
hadden?
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De questie van die van Harlingen

Na deze beschrijving van zijn turbulente leven als ‘oppersuppoost’ en onder-
nemer ligt de vraag voor de hand hoe zo’n merkwaardige carrière mogelijk 
was en waarom deze rector zolang in functie kon blijven.

Dualisme kenmerkt zijn leven: rector en lid van de vroedschap, lesgever 
en belastingpachter, een ‘Godlose wandel’ en op goede voet met de stad-
houder, een jaar in het Blokhuis en gerespecteerd als auteur, vijanden en 
goede relaties, een talent voor netwerken en een neiging tot zelfdestructie. 
Hij had moeite met gezagsstructuren en onderdanigheid en gaf niet graag toe 
dat hij ongelijk had. Hij lijkt wel wat op Johannes Hilarides, ooit getypeerd 
als een ‘woelig rector’.64 Die werd in Hindeloopen tevens ‘collecteur in klein-
gemaal, turf en brandhout’ en had later tijdens zijn Bolswarder rectoraat ook 
problemen, waarbij hij misschien wel gelijk had, maar het niet kreeg door zijn 
manier van optreden.

Belida’s belangrijkste drijfveer lijkt het willen verbeteren van zijn positie 
en die van zijn naaste familie in sociaal en materieel opzicht. Een begrijpe-
lijk motief in onzekere tijden met ziektes, rampen, geweld en een beperkte 
levensverwachting. Soms kwam de oorlog heel dichtbij, zoal in 1666, toen 
West op Terschelling werd platgebrand door de Engelsen en de gesneuvelde 
Tjerk Hiddes in de Harlinger Westerkerk begraven werd.

Het rectoraat in zijn geboortestad zal niet zijn hoogste levensdoel geweest 
zijn. Het leverde een redelijk jaarsalaris op en enige status, maar te weinig 
‘profijt’. Olpherd probeerde meer te profiteren van de aanwezige succes-
factoren: zijn goede komaf als burgemeesterszoon, zijn verbinding met de 
schoonfamilie, het familiebezit aan land in de provincie. Hij verwachtte van 
een bestuurlijke functie meer sociaal prestige en lucratieve invloed, mis-
schien een springplank om het lokale milieu te ontstijgen. Maar hierbij reikte 
hij niet zo zeer boven zijn stand als wel boven zijn macht, als een schaker die 
zijn stelling verzwakt door zijn stukken te ver naar voren te schuiven.

De schulden, de drank en de conflicten tastten zijn reputatie aan, maar 
hebben zijn positie niet zo verzwakt dat hij niet meer als rector te handhaven 
was. Ook van kerkelijke tucht lijkt geen sprake geweest te zijn. Met slimheid 
en charme kwam hij een heel eind en het feit dat hij een echte Harlinger seun 
was zal ook geholpen hebben. Maar belangrijker: hij hoorde door afkomst en 
familiebetrekkingen bij de gegoede stand waaruit de regenten voortkwamen, 
ook al was hij geen jurist of rijke koopman. Zijn connecties en ‘vrundtschap-
pen’ met een aantal bestuurders en zijn relaties buiten Harlingen zoals de 
Leeuwarder predikant Boetius en vader en zoon Schotanus in Franeker heb-
ben voorkomen dat hij kopje onder ging. Van contacten met collega-rectoren 
is overigens niets bekend. Ook Rein Neuhusius laat nergens blijken dat ze 
een speciale band hadden. Geen drempelversjes, geen brieven. Distantieerde 
de deftige ouderwetse rector zich van zijn wat minder traditionele leerling?65 
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Evenmin komt zijn naam voor in de gedichtenbundels van Henricus Neuhu-
sius en Gutberleth.

Olpherds belangrijkste patroon was stadhouder Willem Frederik. Zij had-
den belang bij elkaars steun en de één was een ‘instrument’ voor de ander. 
De vorst vergrootte met deze ‘creatuur van de macht’ zijn invloed in 
 Harlingen.66 De rector paste in zijn profiel. Hij was gereformeerd, Fries en 
burger van de stad. Een lid van de Harlinger vroedschap moest bemiddeld 
zijn en onroerend goed bezitten met een waarde van minimaal 2000 gulden. 
De stadhouder wilde ‘de beste en de rijckste en ehrlijckste kysen’ en geeft in 
zijn dagboeken prachtige kwalificaties van door hem benoemde  Harlinger 
burgemeesters. Frederik Crol is ‘een hubs, fray cerel, spreeckt wel en van 
goedt verstandt’. Van Olpherds opponent Himstra zegt hij: ‘het schient een 
heel eerlijck man te sijn, van verstant en heel goed fatzoen, oock van goet 
postuir’. Toch werd hij in 1646 en 1647 geen burgemeester, tot opluchting van 
de Harlingers.67 Stadhouder en rector zullen elkaar niet persoonlijk gekend 
hebben. Ze bouwden wederzijds ‘crediet’ op via een zakelijke instrumentele 
vriendschap. Voor Willem Frederik was hij één van de vele pionnen, maar 
voor de rector was de relatie met de stadhouder essentieel en een belangrijke 
reden dat hij zijn positie zo lang kon behouden. Toen hij na het overlijden van 
Willem Frederik in 1664 diens steun kwijt was, kostte het hem dan ook steeds 
meer moeite om zich te handhaven.

Welke bezwaren hadden Himstra en zijn handlangers in 1649 tegen  
rector Belida? Dat blijkt uit een brief van de stadhouder aan de Harlinger magi-
straat van 6 december 1649 (zie bijlage III).68 Willem Frederik had gehoord dat 
Olpherd op 30 juli door zeven electeurs was benoemd als lid van de vroed-
schap. Daarop volgden klachten en protestbrieven. Daarbij ging het om drie 
punten: (1) de combinatie rector en lid van de vroedschap was verboden; (2) 
Belida bezat niet het voor het ambt noodzakelijke onroerend goed; (3) hij had 
geen tijd voor andere functies, want hij moest op school zijn.

Beide partijen verdedigden zich bij de stadhouder en lieten de beslissing 
aan hem over. Willem Frederik gaat in zijn brief op de drie punten in: (ad 1) 
al is het ongebruikelijk in Friese steden, het Reglement van 1637 verbood die 
combinatie niet; (ad 2) dit klopte niet, want hij had het koopcontract van zijn 
huis zelf gezien; (ad 3) de rector kon best even vervangen worden, omdat de 
vroedschap niet vaak en nooit langer dan een paar uurtjes vergaderde.

Bovendien, Belida was al officieel benoemd. Men had dus eerder moeten 
komen met de protesten.’Die van Harlingen’ wilden met hun formele bezwa-
ren voorkomen dat de rector, met zijn reputatie als ruziemaker, aanschoof 
op het regeringskussen. Maar ze zullen vooral zijn geldzucht in combinatie 
met een onstuitbare ambitie gevreesd hebben. Liever geen concurrent met 
 sterke politieke allianties, zoals zijn relatie met de stadhouder, waardoor 
diens invloed in het zo roerige Harlingen nog zou toenemen.69 Ze kregen 
hun zin echter niet. Olpherd mocht zijn rectoraat blijven combineren met 
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de  vroedschap. Burgemeester zoals zijn vader zou hij echter nooit worden. 
Willem Frederik bleef hem steunen in voor- en tegenspoed. Maar intussen 
weten we hoe het is afgelopen met al zijn ambities.

Belia of Belida? Een slecht mens of een wat excentriek kind van zijn tijd, een 
schaker op verschillende borden die hem zowel winst als verlies opleverden? 
In het vriendenalbum van Tarquinius Popta heeft hij zelf met vooruitziende 
blik zijn leven treffend getypeerd toen hij onder het bekende distichon van 
Ovidius - ‘Zolang het goed gaat tel je vele vrienden / maar als het tegenzit ben 
je geheel alleen’ - als motto één van Erasmus’ Adagia noteerde: 

Duskola ta kala / Difficilia quae pulchra
Wat mooi is kost moeite.70

 l

Noten

Dit artikel is skreaun ta oantinken oan myn heit, Sybren van Tuinen (1913-1993), dy’t 

Olpherd Belida, ‘dy frjemde snuiter’, al yn syn studintetiid yn ’e rekken hie. De auteur 

dankt prof. dr. G.Th. Jensma voor zijn kritisch commentaar en de waardevolle aan-

vullingen en verbeteringen en dr. P. Bakker voor de nuttige informatie over de familie 

Sibersma.

1 Gloria Parendi, VII, 339 (3/13 december 1649). Na Oetjes staat nog een onleesbare 

naam. Focke Piers Himstra of Heemstra (gestorven in 1662) was vroedsman en convoy-

meester-generaal. Hij probeerde tevergeefs bij Willem Frederik in een goed blaadje te 

komen om burgemeester te worden. Rinnert Oedses Grettinga (gestorven in 1653) had 

meer invloed bij de stadhouder en meer macht in Harlingen als vroedsman, gesworen 

gemeensman en burgemeester. Bovendien was hij volmacht in de Staten en Gedepu-

teerde (1644-1647). Laes Laesen Hannema was vroedsman (gestorven in 1656).  2 Voor 

Belida: NNBW, I, 280 (een warboel) en Encyclopedie van Friesland, 175 (onvolledig en 

onjuist). Fortgens, Schola Latina, 21 en Thijssen-Schoute, N.J. Wieringa, 2-3 zijn te een-

zijdig negatief. Voor Harlingen: Van Tuinen, ‘Pallas en Mercurius’, 182-184.  3 Tresoar, 

DTB Harlingen, 322.  4 Romein, Naamlijst, 108, 212, 214, 535 en Van Veen, Aanvullin-

gen, 25; Reitsma en Van Veen, Acta, 73, 81, 184.  5 Bottema, Naar school in de Ommelan-

den, 41.  6 Ad amplissimos et generis, et virtutum splendore magnificos viros, DD consu-

les et senatores, veteris societatis Hansae, Bolsverti, suos, literarumque Fautores 

perbenevolos, hanc orationem encomiasticam, de scholarum praestantia Johannes Beli-

da, Frisius scribebat, Franekerae, Ex Typographia Abdiae Vibenii, 1598 (Bib.UvA, OCLC 

69057202).  7 Sitters, Sybrandt Hansz Cardinael, 30.  8 NNBW, I, 1471 (Bouricius 

Sibersma) en NNBW, I, 1472 en Encyclopedie van Friesland, 582 (Hero Sibersma).  

9 Tresoar, Proclamatieboeken Harlingen, 238. Gegevens over de kunstschilder Jan 
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 Heeres Sibersma bij Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 233 (biografie) en 299 (boedelin-

ventaris).  10 Album Studiosorum Academiae Franekerensis, 2923 (14-01-1633): Olphar-

dus Henrici Belida, Harlingensis, phil.  11 Reinerus Neuhusius, Poemata Juvenilia, III, 

383: ‘Belida, cui miro studiorum pectus amore, / otia, te moneo, desidiosa fuge’.  12 In 

het Album met inscripties uit de periode 1635-1637 is het de 17de inscriptie: ‘amico 

meo intimo et in patria olim Academia condomestico et populari suavissimo haec pau-

cula amicitiae testandae ergo scripsi Olphardus Henrici Belida Scholae Harlingensis 

Conrector 27-01-1636’. Uit de inscriptie van de Sneker rector P. Moll blijkt dat Tarqui-

nius na de laagste klassen van de school in Harlingen de rectorsklas in Sneek gevolgd 

heeft en toen bij Moll in huis woonde. De opmerkelijkste inscriptie tussen alle hoog-

geleerde spreuken is van de jonge Geertruidt Clingbijl: ‘de vreese des Heeren is een 

beginsel van de wijsheyt. Dit hebbe ick geschreven tot opmerkinge aen den seer 

 Eersamen Tarquinio Popta mijn beste vrient’.  13 Reinerus Neuhusius, Poemata Juve-

nilia, III, 403.  14 Id., Epistolae Familiares, III, 54 (30-07-1638).  15 Wilhelm Frederick 

Grave tot Nassau aan de Ernvesten Voorsienigen en Wijsen onsen besonders goeden 

Vrienden, Burgemeestern Schepen ende Raeden der Steede Franecker, Obreen, Inven-

taris Franeker, 2867. Afgedrukt in Van Tuinen, ‘Pallas en Mercurius’, 191.  16 Franeker: 

de Dokkumer conrector Nicolaus Hachting, 23-04-1657 (Obreen, Inventaris Franeker, 

1635); Bolsward: Herman Wesselius, uit Emden afkomstig theologisch student in 

 Franeker, 08-04-1652 (Keikes, Inventaris Bolsward, 552); Leeuwarden: Caspar Rhom-

berg, student uit Heidelberg (Brief aan Willem Frederik, 22-08-1664, Tresoar, Stadhou-

derlijk Archief, 97). Ook Henriette Amalia, de weduwe van Hendrik Casimir II schreef 

zo’n aanbevelingsbrief voor J. Kiesinga, 06-07-1697, voor Bolsward (Keikes, Inventaris 

Bolsward, 552).  17 Reinerus Neuhusius, Epistolae Familiares, V, 20 (30-05-1656) aan de 

Harlinger stadsdokter G. Braam.  18 De Bolswarder schoolmeesterszoon Johan van der 

Malen, een jaargenoot van Belida in Franeker, had vergelijkbare ambities. Hij was 

 rector in Dokkum (1641-1650) en vanaf 1656 vroedsman en in 1670 burgemeester. 

Hij was tegelijk ook dokter. Ulricus Huber is een jaar bij hem in de kost geweest, maar 

omdat het onderwijs in Dokkum miserabel was stuurde zijn vader hem naar de 

 Leeuwarder school. Van der Malens opvolger Adriani moest beloven dat hij geen 

 bijbaantjes of magistraatsfunctie ambieerde. Toen hij dat wel deed, werd hij afgezet. 

Ook de Dokkumer rector Herman Hachting werd na zijn rectoraat in 1690 burgemees-

ter.  19 Missijff van Willem Frederik aan de Harlinger magistraat, 26-04/06-05-1662, 

met Requeste van Belida, ‘aan Synen E. Doorl. Gepraesenteert, ende ons bij inlage in 

gedachte missijff toegesonden’, in het Resolutieboek van de Harlinger magistraat, 

Obreen, Inventaris Harlingen, 16. ‘Op welcke missijff ende supplicatie bij de Magistraat 

rijpelijck geleth sijnde hebben de suppliant sijn versoeck geconsenteert’, 28-05-1662. 

Resolutie dat Bouritius zijn vader mocht vervangen: 03-08-1663; dat hij zijn vaders 

salaris kreeg: 30-12-1663; zijn benoeming tot conrector: 20-07-1664.  20 Het is niet dui-

delijk of de Friese rectoren ook ‘inleggeld’ voor hun benoeming moesten betalen. 

Ik ken één voorbeeld: Johannes Paulus Gaillard in Bolsward. Uit zijn acceptatiebrief 

(27-04-1696) blijkt dat hij 400 gulden moest betalen, bijna een equivalent van een jaar-

salaris. Wel mocht hij zijn medische praktijk aanhouden, maar niet onder schooltijd of 
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buiten de stad. (Keikes, Inventaris Bolsward, 552).  21 J. van Leeuwen, Naamlijst van de 

Notarissen in de Provincie Friesland 1606-1850, Leeuwarden 1850 in Koopmans, Het 

notariaat, 178.  22 Resolutie 09-11-1670: Belida wordt toegestaan om de catechismus-

lessen op woensdag- en zaterdagmiddag een uur later te geven, Obreen, Inventaris 

Harlingen, 17. Daarna komt hij niet meer voor in de resolutieboeken of de notulenboe-

ken van de scholarchen.  23 Boeles, Frieslands Hoogeschool, I, 2e dl, 128-131. Over Pasor 

en zijn ‘moderne’ didactiek: Menk,Die Hohe Schule Herborn, 223-225. Hij schreef een 

Griekse grammatica van het Nieuwe Testament voor de Latijnse scholen, uitgegeven 

door zijn zoon Matthias (Groningen, 1655)  24 Zie de literatuurlijst voor de volledige 

titel.  25 Het is een echt praktijkboek met didactische aanwijzingen zoals: ‘maar de kin-

deren moeten hier ook letten op die stuckskens (bywoordekens)...’. Hij heeft regels 

aangepast en volgordes veranderd. Critici moeten bedenken ‘nos belgice, non latine 

loqui’.  26 Annius Theodori uit lichte kritiek: ‘is het niet wat onder het niveau van een 

rector om zo’n simpel boekje voor de laagste klassen samen te stellen/te stelen uit 

andermans werk?’  27 Kuiper, Hollandse Schoolordre, 159-160.  28 Ordo Lectionum 

Harlingen (27-10-1668): in de schola tertia (één na laagste klas) en de conrectorsklas 

Vestibulum van Comenius naast de syntaxis uit (Belida’s?) grammatica en voor de oud-

ste leerlingen de Ianua. Ook in Dokkum werden deze boeken van Comenius gebruikt 

(schoolwetten 1662).  29 De uitgave van 1654 heeft een algemeen titelblad Grammati-

cae Latinae Praecepta collecta ex Donato, Diomede, Prisciano et aliis vetustis scriptori-

bus, atque iis, qui post illos videntur commode hanc rem tradidisse. Recens a multis 

mendis expurgata. Typis Gysberti Sibonis, Bibliopolae. Dan volgt de titelpagina van de 

druk uit 1645. De delen Syntaxis en Prosodia verschenen in 1655.Sixtus Regneri heeft in 

zijn uitgave in 1655 Belida’s boek ingebonden met stukken van de ‘Vossius’ uit 1649. 

Vossius stond toen synoniem voor grammatica en was commercieel een sterke ‘merk-

naam’. Het exemplaar in Tresoar (Pb A2377) is in de 18e eeuw weer ingebonden met 

inleidingen van andere grammatica’s uit 1700 en 1735. Het boek is zichtbaar door leer-

lingen gebruikt, met eigen (aan)tekeningen zoals (Lange G)Ys.  30 Zie de literatuurlijst 

voor de volledige titel.  31 Op de meeste scholen werden slechts stukjes uit het Griekse 

Nieuwe Testament gelezen. Alleen in Leeuwarden staan in de drie hoogste klassen ook 

Homerus, Plutarchus en Isocrates op het programma en Griekse taaloefeningen 

(schoolwetten 1638 en 1701). Hier was in 1608 Nic. Mulerius als ‘bovenmeester’ 

benoemd naast rector Neuhusius om een artesprogramma met Grieks en filosofie op te 

zetten. De positie van het Grieks was in Friesland in de 17e eeuw niet beter dan elders. 

De opmerking van Gerretzen, Schola Hemsterhusiana, 45, over de aantrekkingskracht 

van deze taal ‘met haar streng-logischen bouw’ op de Friese geest, is geïnspireerd door 

de opleving van de Griekse studie op de Franeker academie in de volgende eeuw.  

32 Schotanus, Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt (1664), 139.  33 Amama 

in de opdracht van zijn Hebreusche Grammatica ofte Taal-konst, Amsterdam, 1627. 

De Franeker hoogleraar Oosterse talen Campegius Vitringa (1659-1722) had veel baat 

bij de lessen Hebreeuws op school in Leeuwarden van rector Rhomberg, Boeles, 

 Frieslands Hoogeschool, II, 1e dl., 256.  34 ‘Alsoo O. Belida, gewezen Rector der Triviale 

Schole tot Harlingen, met groote vlijt en arbeyt tot dienst ende institutie der studeeren-
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de jeucht heeft geconcipieert ende geparfecteert seeker boeck genaemt Syntaxin 

 Graeco-Latinam’ kreeg hij 100 ducatons (250 gulden), ‘hoewel in’t vorige jaar besloten 

was geen vereeringen meer voor dedicatiën te geven’, Resolutie van Gedeputeerden, 

14-07-1664.  35 De oudleerlingen: F.A.B. zal Franciscus a Bemen zijn (Album Studioso-

rum Academiae Franekerensis 5685 in 1658) en Theotardus Hobbema (Ibid. 6745 in 

1664). Hij kwam van Ameland, ging eerst op school in Harlingen en vertrok na een paar 

jaar naar het kosthuis en de school van Rein Neuhusius in Alkmaar.  36 Resolutie van de 

Staten, 21-07-1666:.  37 Kalma, Friese Synodeverslagen, 296 (15-06-1666). Voor Bekker 

en zijn bibliotheek: Van Sluis, Bekkeriana, 117. Belida’s Syntaxis staat in de verkoop-

catalogus uit 1698 op bladzijde 44, nr. 19.  38 Anonieme pamfletten en paskwillen 

waren in de 17e eeuw een populair instrument voor propaganda, aanklachten en bela-

chelijk maken van autoriteiten op politiek en kerkelijk terrein. Beledigde slachtoffers 

poogden meestal tevergeefs de auteurs te vinden en te bestraffen. Voor Belida: Tresoar, 

Sententieboeken Hof van Friesland, Criminele Sententies (boek 104) op 26-11-1661, 

21-01-1662, 09-03-1662, 02-09-1662, 10-10-1662, 20-01-1663, 02-02-1663, 17-02-1663; 

Civiele Sententies (nummer 16532 en 16533) op 02-06-1663 en 30-06-1663, nummer 16; 

op 10-09-1663, nummer 10; op 29-03-1664, nummer 10.  39 Civiele Sententie 02-06-

1663. Nebulo Nebulorum is de vertaling van het Duitse origineel uit 1620 (Frankfurt) als 

Nebulo Nebulorum, dat is der Vielten afgerichten Vielt ofte Boertig Ernst, overgeset uyt 

den Latynschen in onze Nederduytche tale door Petrum Baardt, Leewaerden, Hans 

 Willems Coopman, 1634 en in 1645 door Baardt bewerkt als Deugden-Spoor; in de 

 On-Deughden des Werelts aff-gebeeldt, Leewaerden, bij Hans Willems Coopman, met 

Octroy ende Privilegie.  40 Civiele Sententies 10-09-1663 en 29-03-1664.  41 Belida’s 

protest: Resolutieboek Harlinger magistraat, 09-01-1656. Van Ruyven, Stadsbestuur-

ders, 318. Dit verbod staat niet expliciet in het Reglement op de Raads-bestellinge uit 

1637, maar het was wel de praktijk. Het wordt wel verboden in Harlingen en meer  Friese 

steden in de Poincten van 23-12-1658, art. 24 (Tegenwoordige Staat van Friesland, II, 

718).  42 Belida tegen Laes Laessen Hannema, wiens zoon ook in de vroedschap zat,  

op 18-03-1652; Van Ruyven, Stadsbestuurders, 317. Het protest werd voorgelegd aan 

Willem Frederik, maar die wilde geen uitspraak doen. Daarom werd er geloot. De zoon 

verloor, maar twee weken later overleed zijn vader en kon hij er weer in..  43 Resolutie 

Gedeputeerde Staten, 07-09-1661. ‘Calange’ is confiscatie van iemands bezittingen.  

44 Gedeputeerde Staten hadden de ‘judicature’ over pachtzaken en belastingfraude. 

Een Resolutie van 14-10-1636 geeft de Procurateur-Generaal de bevoegdheid om van 

de pachters die in het Blokhuis zitten de rest van hun schuld te vorderen en de cipier 

‘om hen in’t gat te smijten totdat ze aan hem hunne mondkost zullen hebben betaald’. 

Breuker, It wurk fan Gysbert Japix, II,1, 199-204 beschrijft de problemen van de vader 

van Gysbert Japix, die in Bolsward stadscollecteur was tot 1644 en tegelijk raadslid en 

burgemeester. Net als Belida kon hij de pachtsom niet op tijd betalen. Uit een brief van 

de stadhouder (21-05-1644) blijkt dat hij ‘om schultsaecken in giesseling isz genomen, 

daer door van syn digniteiten ende officien ontset’.  45 De familie Fontein en hun aan-

getrouwde verwanten waren erg rijk. Zij konden als bankier fungeren in Harlingen. 

Resolutie Gedeputeerde Staten, 15-07-1664. In november van hetzelfde jaar is het al 
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weer mis met het terugbetalen (Huber, Hedendaagsche Rechtsgeleerdheid, ad pag. 431, 

par. 11, criminele saken).  46 Resolutie Harlinger magistraat, 20-07-1664, door vader en 

zoon ondertekend op 01-08-1664.  47 Dokkum: de al genoemde J van der Malen, 

 Bolsward: conrector F. Reinalda in 1655 afgezet wegens drankproblemen, Joure: rector 

Keverling (1656-1679) aan de drank, Sneek: rector Moll in 1644 dronken, Franeker: rec-

tor Revius (1612-1647) problemen met kerkenraad wegens zijn ‘quaat leven’, Dominee 

Petrus Vomelius werd in Gaast afgezet in 1683, maar hij mocht wel rector worden in 

Hindeloopen (1687).  48 Harlinger magistraatsresoluties 07-08-1641 en 17-06-1645, 

Obreen, Inventaris Harlingen, 15.  49 Thijssen-Schoute, Nicolaas Jarichides Wieringa, 

2-4. Zijn vertalingen uit het Italiaans (Boccalini) en Frans (Rabelais) zijn beroemd. 

Dat Belida deze kunstzinnige, ‘moderne’ man (geen academicus) aan zijn school 

 verbond zegt iets over zijn onderwijsopvattingen.  50 Album Promotorum Academiae 

Franekerensis, 20-08-1645: Everardus Johannis Matius, magister arithmeticae scholae 

Harlinganae Geom.  51 Obreen,, Inventaris Harlingen, 16 en 17. Magistraatsresoluties 

22-01-1655 (eerste keer verbod om zonder toestemming de stad te verlaten, waarnaar 

steeds wordt verwezen), 10-01-1659 en 13-02-1660.  52 Resolutie 09-08-1660. De ‘sus-

pensie’ duurde van 22-10 tot 17-12-1660. Belida bleef intussen wel gesworen gemeens-

man.  53 Resolutie 25-03-1661.  54 Resolutie 19-11-1666: vader en zoon moeten in 

plaats van hun ‘onnutte praetjes’ eerst maar eens ‘reciteren haerder lessens, compone-

ren der exercitien, dien ook de praeceptoren geholden sullen sijn, van tijt tot tijt te exa-

mineren, corrigeren en syntactice, Rhetorice en Logice te doen solveren een jegelijck 

pro captu’‘.  55 Resolutie 22-11-1666: hij moet zich weer houden aan de resolutie van 

22-01-1655. Bij resolutie van 14-10-1668 worden alle vorige verloven ingetrokken.  

56 Resolutie 19-10-1668. Datum schoolwetten: 27-10-1668. Ze zijn afgedrukt in Thijs-

sen-Schoute, Nicolaas Jarichides Wieringa, 365-367 en (in vertaling) in Marseille, 

 Harlingen, 104-105.  57 Resoluties 14 en 16-06-1669.  58 Resolutie 05-07-1669.  59 Reso-

lutie 20-08-1669: ‘Sonder dat sij enige dronckenschap aen deselve hebben bemerkt. 

Alle welcke vilipendenties ende vrijwillige resignatie aenmerkende hebben de gezeide 

conrector sijn conrectorat ontzeidt’. Opvolger Folkerus Nauta werd in oktober 

benoemd. Bouritius’ overlijdensdatum en graf zijn onbekend.  60 23-11-1668 en 14-03-

1669.  61 Resolutie 23-08-1669. Suspensie tot 28-09-1669.  62 Leges Scholae Harlinganae 

(HCL, C 164). Twee handgeschreven afschriften (uit het Latijn vertaald) in het Gemeen-

tearchief Harlingen, Obreen, Inventaris Harlingen, 4896. Cap.I, 3 en 4: verbod andere 

boeken te gebruiken dan die voorgeschreven zijn en geen eigen boeken te verkopen 

aan de leerlingen; Cap. VII, 4: de scholarchen moeten bij toerbeurt de school elke 

maand bezoeken en ‘sigh informeeren op de neerstigheid, leven, daden en handelin-

gen der meesteren, mitsgaders de voortganggen der discipulen’.  63 Studenten uit Har-

lingen: 1630-1639: 8, 1640-1649: 23, 1650-1659: 30, 1660-1669: 33. Harmannus Sapaei-

des is de beste dichter onder de oudleerlingen. Hij was conrector in Harlingen 

1657-1664. In 1642 verscheen een bundeltje met Latijnse en Griekse felicitatieverzen 

van Harlinger studenten voor Chr. Schotanus, toen hij Rector Magnificus werd in 

 Franeker.  64 Waterbolk, titel opstel ‘Johannes Hilarides (1649-1725), een woelig rec-

tor’, Verspreide Opstellen,224.  65 Neuhusius, Thalia, 152 is kritisch over Belida: ‘Jij leeft 



110 P i t e r  v a n  T u i n e n

anders dan ik. Mercurius geeft jullie zijn rijkdom, in Alkmaar dienen wij Minerva. 

Jij mag dan trots zijn op je eretitels en baantjes, wij houden ons ver van het pluche en 

verkopen niemand onze steun. Wij verschillen in levenswijze, maar zijn beide tevre-

den’. Tijdens zijn rectoraat telde Belida in de vijf andere grotere steden 23 collega’s: 3 in 

Leeuwarden, 4 in Bolsward en Sneek en 6 in Dokkum en Franeker.  66 Janssen, Creatu-

ren van de macht, 61-80; Faber, ‘De toegankelijkheid van de elf Friese vroedschappen’ , 

30-31.  67 Gloria Parendi, IV, 264 en V, 26 (Himstra); V, 280 (Crol); VIII, 354 (Paulus Jan-

sen).  68 In het Reglement van 1637 gaat het vooral om de combinatie van twee ambten 

binnen en buiten de stad, maar in de Poincten van 23-12-1658 staat: ‘dat niemant rede 

in eenige stadtsbedieninge synde als Secretaris, Rentemr., Rector, Ontvanger der Boel-

goederen etc. het Burgemeesterschap sal mogen versoecken ofte aenvaerden’. 

Van Ruyven, Lijst van Stadsbestuurders, 138-153. Tjerk Hiddes was sinds 02-12-1661 

ook vroedsman, maar in de herfst van 1665 kwam er oppositie tegen de combinatie met 

zijn functie in de Admiraliteit en moest hij op last van weduwe Albertina Agnes uit de 

vroedschap.  69 Jansen, Creaturen van de macht, 79 en Gloria Parendi, passim, o.a. IV, 

37 (19-03-1646): ‘Keth bij mij geweest, seidt dat te Harlingen een derde parthie opkompt 

in de regering, Grettinga mit Paulus Jansen’. Grettinga (Reiner Oetjes), Gerrit Keth, 

Paulus Jansen (Innema) en dr. Jacobus Hillebrandt waren in deze jaren in de belangrij-

ke haven- en garnizoensstad in onderling wisselende allianties de ‘bosses’.  70 Het citaat 

uit Ovidius, Tristia I, 9, 5 ook als spreuk van Leeuwarder studenten, Visser, Album 

Collegii Studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi(1626-1668), 74, 190 en 195.Het (Latijn-

se) motto is ontleend aan Erasmus, Adagia 1012 (= II, 1.12). De eigenzinnige Belida heeft 

in de Griekse versie difficilia met duskola vertaald in plaats van het oorspronkelijke, aan 

de wijze Solon toegeschreven, chalepa. Deze vorm is wel door de Harlinger predikant 

Wessel Acronius gebruikt voor zijn inscriptie in hetzelfde Album op 02-02 1636. 

k
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Bijlage I: Vijf generaties Belida en de verwantschap Belida-Sibersma 

Olpherd Henrici Belida (156.-1620) 

Johannes L. Belida (..1597..) - Hendrik O. Belida (?-voor 1636) x Ytje Hanses Cardinael 

Emmetje Belida - Olpherd H. Belida (1616-1671) x Anna Sibersma

Bouritius Belida (1640-1669) - Philippus Belida (1647-1720) 

Jacobus Belida (geh. 1720)

Bouricius Sibersma  (broers) Heere Jansen Sibersma

vader van  vader van

Anna Sibersma x Olpherd H. Belida Johannes Sibersma x Emmetje Belida

  Hero Sibersma

Anna’s zus Maria Sibersma was gehuwd met Schelte J. Fontein

Bijlage II: Brief van Willem Frederik aan de Harlinger magistraat 
(26 april / 6 mei 1662) met de Requeste van Olphardus Belida (s.d.) 
(Bron: Resolutieboeken Harlinger magistraat, 16). 

Eerntveste, Achtbare, Wijse ende Discrete Heren, besondere goede Vrienden, Wat 

Olphardus Belida, Rector in de Latijnsche Schole binnen U.E..ende achtb. Stadt op 

ons is versoekende, willen de selve onbeswaert sien uit de bylaegen, die wij tot dien 

einde niet hebben willen ledig staen aen deselve over te senden: Gelijck wij nu niet en 

twijffelen, off U.E. ende Achtb. daerheen verdacht sijt om altoos met bequame subjec-

ten tot onderholdinge ende meerder voortplantinge van hare Schole te mogen blijven 

 versien. Also sullen de selve best weten, wat haer in desen te doen sal staen, immers so 

de qualiteiten van des Supplts.Sone geoordeelt souden worden sodanig te sijn, om het 

Rectoraedt na verloop van drie à vier jaren behoorlijck te konnen bekleden, willen wi 

U.E. ende Achtb. versocht hebben, den voors. petitie te consenteren, te meer omdat 

hij Supplt. de Schole aldaer so lange wel heeft bedient en voorgestaen. Sullende vader 

ende soon niet in gebreke blijven, sodanige gunst om U.E. ende Achtb. te erkennen, wij 

oock gaerne tonen dat dus daer aen welgevallen is geschiedt. Blijvende oversulcx voor 

altoos, U.E. ende Achtb. Dienstwillighen Diener, 

Wilhelm Fridrich F.zu Nassau

Leuwarden 26 April / [6 May 1662]

Requeste 

Aan Syn Furstlijke Doorluchticheit Wilhelm Fredrick, bi der Gratie Godes Furst zu 

 Nassau, Graef tot Catszen-ellebogen, Vianden, Dietz etc., onze genadiger Heer. 

Remonstreert U.F. Doorlt. zeer onderdaniglijck Olphardus Belida, Scholae Rector 

binnen Harlingen, dat hij drie jaren het Conrectoraat ende over de 23 jaren het Rec-

toraat ende also conjunctim over de 26 jaren beide tot dienst van voors. stadt heeft 
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bediend. Ende also hij middelaertijt onder andere kinderen, ses in leven sijnde, heeft 

geprocreerd, een son met name Bouricius Belida, die hem sodanich comporteert, so in 

lingua Graeca als Philosophia, volgens annexe copielycke testimonia der Heren Profes-

soren, dat hij in corte kan syn bequaem omt voors. Rectoraat van syn vader supplt. in 

desen te bedienen, ende waertoe deselve (so uit vaderlyck amplexie ende natuur lijcke 

liefde gedreven, als oock door continuele instantie van syn huisvrou Anna Sibema 

bewogen, om, so mogelijck mede post obitum sijne familie te versorgen) de voorn. sijn 

Soon na verloop van drie ofte vier Jaren tot believen van U.E. F. Doorlt. ende Achtb. 

Heren  Burgem.ren der voorsz. Stede seer geerne solden willen promoveren: ende tot 

sulcx geen nodiger ende profijtelijcker middel acht als sich ’t adresseren aan U.E. F. 

Doorlt., ten fine van sijn Hoogheits Gratie in desen te imploreren ende impetreren: 

So ist dat de Supplt. seer ootmoedig versoeckt U.F.Doorlt. te believen hem te verlenen 

Syne serieuse brieven van recommendatie aen de Achtb. Heren Burgemrs. der Stede 

voorsz. ten fine dat haer Achtb. wil gelieven hem Supplt. de provisionelen opdracht 

van sijn Rectoraat op bovenges. soon te consenteren ende accorderen om naet overlij-

den van hem supplt. als Vader, off anderszins bij des selffs leven na verloop van gestel-

de jaren, met wille van de Supplt. in volle bequaemheit te mogen possideren ende 

becleden. Blijvende de Supplt. middelaertijt Rector substitutus ende de achtb. magy. 

nevens de heren Scholarchen subject ende onderdanig in forma. U. Furstel. Doorlt. 

ootmoedige Diener, O.Belida

Bijlage III: Brief van stadhouder Willem Frederik aan de Harlinger 
magistraat, 6 december 1649. 
(Bron: Tresoar, Stadhouderlijk archief, 480, p. 364.)

Decisie. Dat een Rector niet admissibel is in de magistraat, maer wel in’t Vroedtschap.

Ons is by Borgemeesteren, Rechters ende Raeden der Stadt Harlingen sub D. 27 aug.

1649 uytvoerig bekent gemaeckt, hoe dat op den 30 july desselven jaers naer voorgae-

nde aensegginge van de Magistraat de Vroetschap vergadert zijnde, door 7 Electeurs 

by pluraliteit van stemmen de persoon van Olph. Belida genomineert is tot Vroedt-

schap uwer steede. Waerop hy Belida aen praesideerenden Borg.Geersma en Sanstra 

den eedt van getrouwicheit heeft gedaen sonder oppositie, off eenige teegenspraecke. 

En dat nae verloop van tijdt oover deese Electie geprotesteert en tusschen partieen 

eenige differentie ontstaen is; tot dien fine ons diverse Brieven en Remonstrancien 

toegesonden tendeerende daerheenen dat het Ampt van Scholmeest. of Rector niet en 

is compatibel met het Vroedtschapsampt, alsmeede, dat by ’t Reglement, twelcke de 

Regenten met vaste goederen wil versien hebben, niet voldoen conde. Dienvolgende 

syn beide partien voor ons alhier gecompareert, en deselve mondeling gehoort, als 

meede alle stucken en papieren dienaengaende nevens ’t Reglement gevisiteert synde, 

hebben deselve goetgevonden alles tot onse decisie te stellen, soo veel dit aengat. 

Naardien wy dan alles ooverwoogen hebben, dat op deese saecke isbygebracht, soo 
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bevinden wij 1 : Dat in’t Reglement sich niet met all bevindt, twelcke teegens d’electie 

van een Rector obsteert, en dat tot soodaenige electie noch toegestaen noch ver-

booden is; strijdende alleene teegens dusancie van de steeden in deese Provincie, en, 

dat hy door pluraliteit van stemmen vercooren, en daernaer tot den eedt geadmitteert 

weesende, niet en behoort teegens syn wille en dank daervan gepriveert te worden, 

immers niet sonder reedenen die in rechten souden connen bastant syn, off strydende 

teegens ’t Reglement, om yemand ab officio te removeeren. 

Ten 2: wat belangt de reedenen bij voorss. partien by geschrifte geallegeert noopens 

de vasticheeden gerequireert in ’t Reglement, bevinden wy deselve insuffisant, alsoo 

den coopbrieff voorhanden is, en niemand twijffelt off dat hy ’t Huys gecocht heefft 

en de rechtvaerdige Possesseur daervan is; soo en can off en mag met rechte op 

 soodaene allegata geen regard genommen werden. Belangende ten 3 : Dat hij, Belida, 

op de Schoole moet passen, ’tselve is waer. Dan alsoo ’tvroedtschap niet en requi-

reert  absentie uyt de Stadt, off daegelycksche off veelvoudige empeschementen, maer 

alleene de  Vroetschappen incumbeert de vergaederingen derselver die heele selden 

geschieden, waerteneemen, en dat de schoole voor een paar uhren wel door een ander 

can bestiert werden. Dat sich meer Vroetschappen vinden die op haere neeringen 

 moeten passen; soo staet meede weinich te leeren op d’argumenten, die daeruyt by 

desselfs partie werden geformuleert. Ten 4 : Alsoo de protestatie in de beginne hadde 

behooren te geschieden en niet eenige weecken naer dat hij solemniter aengenommen 

en beeedicht was, soo en can daerin volgens de Keyserl. wetten niet ter contrarie gede-

cideert werden ; sulx dat den meergenoem. Oliphardus Belida, uyt oorsaeck als booven 

niet en mach verstaen werden onbequaem te syn tot het voorss. ampt; veelmin behoort 

hy, by meerderheit van stemmen wettelyck geeligeert, aengenommen en beeedicht 

synde, daervan werden gepriveert. Kennelyck synde dat groot onderscheidt is tus-

schen ’t removeeren van yemandt off niet daertoe te admitteeeren, sonderling alsoo de 

remotie soude causeeren infamiam facti die cesseerende is, soo wanneer yemandt a 

principio niet en werdt geadmitteert.

Verclaerende hierop, dat de voorverhaelde verkiesing als niet strydende tegens ’t Regle-

ment wettich sy, en vermaenende de magistraat en vroedtschap hem voor een Vroedt-

schapspersoon te willen erkennen en dat sy in toecomende voorvallende occasien en 

nieuwe verkiesingen hunne oogen niet anders als op persoonen gequalifficeert ende 

bequaam tot des Stadts meesten dienst ; conform ’t Reglement sullen staan. En voor all 

dat sy voortaen onder malcanderen leven en regeeren in oprechte liefde, rust en Vreede 

gelyck sulx eerlycke Regenten betaemt volgens haeren eedt en plicht, sonder eenigen 

twist off tweedracht van ’t gepasseerde te voeden, op dat de goede ingeseetenen gerust 

blijven en haere welvaert mach bevordert werden.

Twelcke te Lewarden den 6 Decembris 1649.

j
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De burgerlijke glorie van Atze Nannes Wassenaar 
(1867-1916)

K E E S  K U I K E N

Inleiding: beelden van burgerlijkheid

Het Huis de Wolf aan de Rijksstraatweg in Haren lijkt wel een pastiche op 
Slot Bommelstein. Het werd gebouwd in 1892 en was tot 1999 in handen van 
de Groninger Rijksuniversiteit. Na een restauratie wordt het tegenwoordig 
weer particulier bewoond.1 De opzichtige villa is illustratief voor de belle 
époque, het ‘hoogtij van burgerlijke cultuur’.2 De architect van het huis is niet 
bekend, maar wel de bouwheer: de 24-jarige rechtenstudent Atze Wassenaar, 
zoon van een veefokker uit St.-Jacobiparochie.3 Is het huis nu een toppunt 
van burgerlijkheid of eerder een studentengrap van een rijke Friese boeren-
zoon?

Er is de laatste jaren veel verschenen over de belle époque in het Noorden. 
De cultuur van Groninger herenboeren en studenten is belicht in de proef-
schriften van Ynte Botke en Pieter Caljé; de elitewooncultuur onder meer in 
de bundel Beelden van de buitenplaats, bezorgd door Rob van der Laarse en 
Yme Kuiper. ‘Was de Groninger boer niet eigenlijk een burger?’, vroeg Goffe 
Jensma zich naar aanleiding van Botke’s boek af.4 Geldt dat misschien ook 
voor de Friese plattelander Atze Wassenaar? Wat bewoog hem als student tot 
het scheppen van een hoogst burgerlijk monument? En hoe werd burgerlijk-
heid in zijn tijd geconstrueerd? Over deze vragen gaat dit opstel.

Tegenwoordig bestaat er in het publieke debat een neiging om burgerlijke 
‘normen en waarden’ op te voeren als een constante die de gehele (christelij-
ke) Nederlandse cultuurgeschiedenis kleurt. De historische realiteit was en is 
anders. In de ‘burgerlijke’ negentiende en twintigste eeuw was de  Nederlandse 
samenleving een samenspel van sociale groepen die ieder hun eigen gedrags-
normen volgden, gedifferentieerd naar geslacht en levensfase. Deze complexe 
verhoudingen kregen vorm in een veelheid van rituelen, zowel inclusieve als 
exclusieve. Tekenend hiervoor is de beschrijving van het Leeuwarder socie-
tyleven door een negentiende-eeuwse adellijke jongedame. In haar dagboek 
vertelt zij hoe zij op jonge leeftijd onbekommerd met kinderen van midden-
standers speelde. Tegen de tijd dat zij debuteerde in de ‘uitgaande wereld’, 
de exclusieve huwelijksmarkt, werden deze contacten even vanzelfsprekend 
afgebouwd. Voor de vaders gold dat zij samen naar de plaatselijke sociëteit 
gingen, maar verder speelde hun bestaan zich vooral in gescheiden werel-
den af. Het studentenleven in Groningen en elders was in al zijn aspecten een 
scherpe afspiegeling van deze ingewikkelde verhoudingen.5
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Ik vat het begrip ‘burgerlijkheid’ op als een complexe verzameling negentien-
de-eeuwse normen en rituelen: niet als een stelsel van ‘universele waarden’ 
maar gedifferentieerd naar stand, status en levensfase. Met differentiatie 
naar stand en status bedoel ik geen tweedeling in ‘grote’ en ‘kleine’ burge-
rij, en ook geen meerlagige kwantitatieve stratificatie zoals Pim Kooij in zijn 
studie Groningen 1870-1914 aanbiedt. Stand en status kunnen beter worden 
 afgeleid uit onderzoek van een cultuur of samenleving als een netwerk of spel 
van symbolen en betekenissen.6 Levensfasen en processen zoals opleiding, 
gezinsvorming en rentenieren zijn eveneens te beschouwen in termen van 
symbolen en (overgangs)rituelen. In dit verband krijgen de begrippen ‘boers’ 
en ‘burgerlijk’ betekenis, zowel vanuit een ‘wij-perspectief’ (zelfbeelden) als 
in andermans ogen.7 

Boerse zelfbeelden

‘Dat wij als boeren hier tennissen is wel een merkwaardigheid.’  In kringen 
van Groninger herenboeren kwam kort na 1900 de lawntennissport, die 
elders in het Noorden al langer als tijdverdrijf voor de aristocratie gold, in 
zwang. Er was wel enig verschil. In de adellijke ‘uitgaande wereld’ hoorden 
tennispartijen bij het ritueel van de bruidsdagen, terwijl de elitaire tennis-
clubs op het Groninger platteland juist als huwelijksmarkt fungeerden.8 Toch 
schuilt de merkwaardigheid niet in het kennelijk aristocratische karakter van 
deze vrijetijdsbesteding maar in de nadrukkelijkheid waarmee de hier aange-
haalde zegsman naar de eigen boerse status verwijst. Het mag waar zijn dat 
de Groninger plattelandselite zich omstreeks 1900 spiegelde aan de levens-
stijl van de welgestelde burgerij, maar de hier geciteerde herenboer vond zelf 
blijkbaar niet dat hij ‘eigenlijk een burger’ was. Broersma en Jensma zien de 
constructie van deze boerse identiteit vanaf de negentiende eeuw als een 
invention of tradition en vinden dat ‘noch in Groningen, noch in Friesland 
ooit sprake is geweest van authentieke plattelandscultuur’. In Friesland zou 
deze identiteit zich niettemin van andere beelden hebben bediend dan in 
Groningen: geen classicistische villa’s, maar traditionele kop-hals-romp-
boerderijen. Friese grootgrondbezitters, veelal stedelingen, zouden immers 
liever nostalgische, ‘echt’ Friese boerderijtypen bouwen.9

Toch zijn tijdens de belle époque ook in Friesland hier en daar monumen-
tale villaboerderijen verrezen. Langs de Stienserweg in Jelsum vallen de rijke 
voorhuizen van Vijverzate en Haskerazate op. De courantier Hepkema sprak 
in 1894 van ‘boerderijen van de eerste rang zoals men die in gans Friesland 
niet bij en naast elkaar zal vinden’ en die ‘de aantrekkelijkheid van het nieu-
we bezitten, zo wat de bouw als de indeling betreft’.10 Is Jelsum nu de uitzon-
dering die de regel bevestigt, of bestond ook elders in Friesland omstreeks 
1900 een boerenelite met de zelfbewuste mentaliteit van de Groninger graan-
baronnen? Het laatste lijkt het geval. Wanneer Hepkema in 1894 vanaf de 
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Stienserweg naar het westen was gereden, had hij in Het Bildt, vanouds de 
Friese ‘graanrepubliek’, meer villaboerderijen kunnen zien.11 Ook de bouw-
heren van Vijverzate en Haskerazate in Jelsum waren van Bildtse herkomst. 
Het waren ooms van de hierboven genoemde Atze Wassenaar. Zijn vader 
Nanne had in 1889 tussen Jelsum en Leeuwarden, en in het zicht van Vijver-
zate en Haskerazate, eveneens een villaboerderij laten bouwen. Hij was in 
heel Friesland gegoed.12 Grootgrondbezitters, maar geen traditionalisten. 
Waren deze ‘Friese Wassenaars’, zoals ze in een boek uit 1963 heten, dus 
eigenlijk Friese graanbaronnen?13 

Het antwoord is, dat de Jelsumer Wassenaars geen graanbaronnen 
waren maar rundveefokkers. Toen in de negentiende eeuw de graanprijzen 
daalden, schakelden veel Friese boeren over op veeteelt. De internationale 
vraag naar hoogwaardig fokvee creëerde een markt voor gespecialiseerde 
fokbedrijven, vanaf 1879 ondersteund door een rundveestamboek.14 Ook de 
behoefte aan opleidingen groeide. De provincie Friesland subsidieerde vanaf 
1845 de Landhuishoudkundige School in Groningen. De Friese studenten 
 kwamen uit notabele families zoals Dorhout, Fontein en Lycklama à Nijeholt. 
Ook aan ‘burgerscholen’ werden landbouwvakken gedoceerd.15 De doorbraak 
kwam met de Rijkslandbouwwinterscholen, die vanaf 1893 veel boerenzoons 
naar steden zoals Leeuwarden trokken. Een en ander had gevolgen voor hun 
levensstijl. Bezocht een traditionele boer in de stad vooral de graanbeurs of 

Het Huis de Wolf te Haren (foto: Jan Koster, Haren)
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de veemarkt, de grote exporteurs van fokvee maakten zelf deel uit van de 
nationale dienstensector. Ze waren in de stad naar school gegaan en namen 
er deel aan het culturele leven van genootschappen en toneelvoorstellin-
gen.16 Wie het kon betalen, verkaste naar de stad om te rentenieren. Zo liet 
de weduwe van een van de Jelsumer Wassenaars in 1911 aan de Leeuwarder 
Spanjaardslaan een gerieflijke woning bouwen. In het ontwerp kondigden art 
nouveau en art déco zich voorzichtig aan. Aan de tuinzijde had het een serre 
die aan Vijverzate deed denken, in de badkamer op de verdieping een royaal 
ligbad.17 

Deze grote boeren waren dus echte burgers geworden. Hun woon cultuur 
deed niet onder voor die van de Leeuwarder burgerelite of de Groninger 
graanbaronnen. Toch was en bleef hun zelfbeeld boers. In 1963 prees de 
redactiecommissie van de door de familie Wassenaar geautoriseerde genea-
logie hen als ‘één der best bekende families uit Friesland [die] niet alleen in 
de laatste 50 jaar naam gemaakt heeft, dank zij het wereldberoemde stam-
boekvee, maar die ook 150 jaar geleden reeds aan de top van de Nederlandse 
boerenstand stond.’18 De inhoud van het boek versterkt dit beeld. Bij de zeven-
tiende- en achttiende-eeuwse boedelinventarissen is er veel aandacht voor 
linnen, zilveren brandewijnkommen en gouden oorijzers, en veel minder 
voor het boekenbezit dat nu juist zoveel vertelt over de cultuur en  mentaliteit 
van deze ontwikkelde en vermogende plattelanders.19 Ook de ‘gestudeerde’ 
Atze Wassenaar wordt stiefmoederlijk bedeeld. De meeste aandacht gaat 
uit naar zijn halfbroer Jan Nannes Wassenaar (1890-1958): ‘veefokker te 
Jelsum, voorzitter Bond van Coöp. Zuivelfabrieken in Friesland, voorzitter 
van het Fries Rundvee Stamboek’. Een bestuurslid van het Stamboek looft 
in een apart hoofdstuk de Wassenaars als veefokkers.20 Zo presenteerden de 
Wassenaars zich niet alleen als voorname boeren, maar ook met nadruk als 
Fries. Het achttiende-eeuwse ‘verfrieste’ wapen van de betovergrootvader 
van Atze en Jan Nannes Wassenaar getuigt daarvan evenzeer als de foto die 
Jan Nannes in een onbekend jaar op Vijverzate nam. Aan de rand van de ‘slot-
gracht’ zit zijn echtgenote Richtje, in onberispelijk Fries kostuum.21

‘Boeren waren we - maar bijzondere boeren’, lijkt het familiestamboek 
met een variant op Titaantjes te zeggen. Een snelle telling geeft een andere 
indruk. De generatie van Atze en Jan Nannes Wassenaar omvat 124 gezinnen. 
In niet meer dan 44 gevallen staat de kostwinner als ‘landbouwer,’ ‘veehou-
der’ of ‘veefokker’ te boek. De volgende generatie, waartoe ook de opdracht-
gever tot het familiestamboek uit 1963 behoort, telt op 126 gezinnen nog maar 
32 boeren. Opvallend is het sterk gestegen aantal landarbeiders. Is het boerse 
zelfbeeld waarvan het stamboek getuigt misschien een vorm van nostalgie, 
zoals die bijvoorbeeld ook in de burgerlijke Friese genootschapscultuur aan-
wijsbaar is?22 Daarvoor gaan we terug naar de generatie van een ‘echte’ boer: 
de betovergrootvader die in 1787 zijn familiewapen, vermeerderd met de 
Friese adelaar, liet aanbrengen op zijn traditionele winkelhaakboerderij aan 
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de Oude Bildtdijk. Een broer van deze voorvader, eveneens landbouwer, had 
de kerk van St.-Jacobiparochie in 1761 een glas met hetzelfde wapen geschon-
ken.23 Van de 44 gezinnen in hun generatie woonde echter 30% als burgers in 
diverse Friese steden. Slechts tien kostwinners staan te boek als boer. Al vóór 
1800 telde de familie dus aanzienlijk meer burgers dan boeren. De slotsom is 
dat het twintigste-eeuwse zelfbeeld van de Friese Wassenaars eenzijdig boers 
was, precies zoals de ‘burgerlijke’ Friese genootschapscultuur in de negen-
tiende eeuw zwijmelde over een Fryslân that never was.

Notabiliteit

Maar wanneer deze familie dan niet ‘eigenlijk’ burgerlijk was, althans niet in 
de eigen beleving, wat was zij dan? Een pragmatisch antwoord is: zij was nota-
bel. ‘Notabel’, letterlijk: ‘vermeldenswaard’, is een relatief begrip. Iemand kan 
op één terrein notabel zijn en op andere niet. Het kan gaan om economische, 
maar ook om sociale notabiliteit. De eerste is af te meten aan belastingaan-
slagen, de laatste aan het bekleden van eervolle functies, al dan niet bezol-
digd. In 1814 stemde bijvoorbeeld de schatrijke boer Klaas Arjens Wassenaar, 
een oudoom van Atze en Jan Nannes, als een van 600 ‘notabelen’ in Amster-
dam mee over de nieuwe Nederlandse grondwet.24 Van 1848-1917 zijn leden 
van de familie, waaronder ook Atze, voortdurend verkiesbaar geweest in de 
Eerste Kamer. Daarvoor gold destijds een vermogenstoets: men moest tot de 
‘hoogstaangeslagenen’ behoren.25 

Tweetalige prentbriefkaart (Nederlands en Engels) van de villaboerderij Vijverzate 

te Jelsum rond 1900 (Tresoar, Leeuwarden)
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Kennelijk behoorde Atze Wassenaar op landelijk niveau tot de economisch 
notabelen. In sociaal opzicht vervulde hij op provinciaal niveau (en waar-
schijnlijk ook landelijk) bestuursfuncties in de paardenwereld. Zijn halfbroer 
Jan was voorzitter van enkele grote Friese boerenorganisaties. Een andere 
tak van zijn familie is te kenschetsen als dorpsnotabelen: rijke graanhande-
laars die in de negentiende eeuw voortdurend in het locale kerkbestuur en 
na 1850 ook in de gemeenteraad werden gekozen. Een en ander getuigt van 
aanzienlijk en duurzaam sociaal krediet. Bij deze continuïteit kunnen we van 
een ‘notabele familie’ spreken - in dit geval op dorpsniveau. Families die op 
het ene gebied (of ‘veld’) notabel zijn, streven dikwijls ook naar notabiliteit 
op andere velden. Economisch kapitaal wordt dan bijvoorbeeld omgezet 
in cultureel kapitaal. Zo investeerde in de achttiende en negentiende eeuw 
een handvol Wassenaars in universitaire opleidingen voor hun kinderen.26 
Ook het ontwikkelen - en vooral het tonen - van ‘goede smaak’ kan als zo’n 
kapitaalconversie worden gezien. 

Wat maakt dit begrip ‘notabiliteit’ nu zo praktisch? Volgens Kuiper en Van 
der Laarse geeft het ons een scherpere kijk op de processen van elitevorming 
in het negentiende-eeuwse Nederland: geen statische gemeenplaatsen zoals 
‘burgerlijke cultuur’ of ‘standensamenleving’, maar een dynamische voorstel-
ling van gelaagdheid als een voortdurende constructie van groepsculturen.27 
De term ‘notabel’ lost schijndilemma’s op zoals ‘boers’ versus ‘burgerlijk’, 
maar weeft bijvoorbeeld ook draden tussen zogeheten adellijke en patricische 
eliteculturen. Wanneer we de term ‘adellijk’ associëren met het rode boekje 
en ‘patricisch’ met het blauwe, dan kunnen we het begrip ‘notabel’ nader 
definiëren als de paarse vereniging van beide. Dit laatste was omstreeks 1900 
de omgangspraktijk binnen de Nederlandse notabelenelites. Kooij vond in de 
stad Groningen vergaande integratie tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ elites. Het por-
tret van het echtpaar Gockinga-Fränckle uit 1884 (de ‘Groninger Arnolfini’s’) 
getuigt ervan dat paarse huwelijken onder Groninger notabelen betrekkelijk 
gewoon waren.28 Zo trouwde de dochter van Atze Wassenaar in 1919 een zoon 
van jhr. Quirijn van Swinderen, een adellijke studievriend van haar vader. 
Zelfs in het standsbewuste Leeuwarden kwamen paarse huwelijken voor. 
Een zuster van de hierboven genoemde adellijke dagboekschrijfster huwde 
een schatrijke notariszoon, haar broer de dochter van een doopsgezinde 
 rechter. In al deze voorbeelden trouwde de adel overigens wel met ‘oud 
geld’.

Exhibitionisme en eclecticisme

De Groninger en Harener jaren van Atze Wassenaar vallen samen met de belle 
époque. Hoewel een enkele tijdgenoot in het culturele leven een verernstiging 
opmerkte, trof latere onderzoekers vooral de opzichtige consumptie.29 Zowel 
in Groningen als in Leeuwarden vormde de top van de notabelenelite in deze 
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periode een leisure class. Van de hoogstaanslagenen in de stad  Groningen tus-
sen 1890 en 1910 staat 35% als ‘zonder beroep’ vermeld. Slechts 10% van de 
notabelen was hier in de nijverheid actief.30 Toch drukte de industrialisering 
een stempel op de symbolen en rituelen van deze vrijetijdsklasse. Op ‘wereld-
tentoonstellingen’ werden industriële vooruitgang en koloniale rijkdom 
getoond: Parijs (1900), Groningen (1903), Leeuwarden (1906). We kunnen dit 
gezicht van de Europese notabelencultuur omstreeks 1900 karakteriseren als 
‘industrieel exhibitionisme’.

Al dit vertoon van technisch vernuft daargelaten, was er tijdens de belle 
époque in Nederland meer aandacht voor nostalgie dan voor vernieuwing. 
Het in 1894 geopende Groninger Museum van Oudheden (sic) was nog lang 
niet de tempel van (post)moderne kunst die het honderd jaar later zou wor-
den. Toch werd al in 1896 in een afzonderlijk zaaltje van dit in ‘Oudholland-
se stijl’ ontworpen museum door studenten een Van Gogh-tentoonstelling 
gehouden. Voor de goegemeente werd het beeld van het Groninger kunstle-
ven tussen 1890 en 1914 niettemin overheerst door de academische roman-
tiek van Otto Eerelman (1839-1926). In de muziek voerde nostalgie evenzeer 
de boventoon. In 1905 engageerde de sociëteit De Harmonie als vaste orkest-
dirigent Peter van Anrooy, die in 1901 zijn oernationalistische Piet Hein Rhap-
sodie had gecomponeerd. In Amsterdam heerste een soortgelijke mentaliteit, 
maar daar vierde de grote muziekvernieuwer Mahler toch al triomfen in het 
Concertgebouw. Ook de Groninger universiteit poseerde naar buiten toe 
als een traditioneel instituut. Toen het neoclassicistische Academiegebouw 
in 1906 afbrandde, werd het in de stijl van de Gouden Eeuw herbouwd.31 
Het motto van het in 1815 opgerichte studentencorps: ‘Handhaaft en 
Beschaaft’, klinkt al even behoudend.

Provinciesteden zoals Groningen en Leeuwarden gonsden tijdens de belle 
époque van de bouwactiviteit. Kort na inwerkingtreding van de Vestingwet 
van 1874 ontstond in Groningen een bouwstroom van villa’s, zowel langs de 
nieuw aangelegde stadssingels als langs de Verlengde Hereweg. De veelheid 
van stijlen zoals neorenaissance (‘Oudhollands’), neoclassicisme (um 1800) 
en Jugendstil (art nouveau) wordt samengevat als ‘eclecticisme’. Dit eclecticis-
me was op zichzelf, in de woorden van de architectuurhistoricus Schoonjans, 
‘geen stijl en geen richting’ maar ‘een culturele strategie van de opkomende 
“burgerij” voor het omgaan met veelheid en verscheidenheid’.32 Zo weer-
spiegelde de negentiende-eeuwse bouwgolf in Groningen de liberale triomf 
van 1848: kiesrecht, zij het voorlopig voor de happy few. De grootindustrieel 
W.A. Scholten, vader van de Groninger societyfiguur J.E. Scholten (1849-
1918), liet in 1871 in Helpman zijn ‘Villa Gelria’ bouwen. Wat we weten 
van de inrichting van Scholtens huizen, doet sterk denken aan die van de 
familie Kegge in de Camera Obscura van Beets. Wie Scholtens  pompeuze 
grafmonument op de Groninger Zuiderbegraafplaats kent, zal dit niet 
verbazen.33
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De ‘Oudhollandse’ neorenaissancestijl was bij de Nederlandse vrijetijdsklas-
se bijzonder in trek. Een goed bewaard Gronings voorbeeld is het huis dat de 
‘rustend landbouwer’ K. Haverkamp in 1894 aan de Grotestraat 3 in Bedum 
liet bouwen. Aan de Verlengde Schrans onder Leeuwarden staat  Borniastate, 
een voorstadsvilla die de bekende architect H.H. Kramer in 1888 bouwde 
voor de bejaarde jonker Duco Vegilin van Claerbergen.34 De versiering is ont-
leend aan de vormentaal van de Franse renaissancekastelen, maar aan de 
noordzijde voegde Kramer een opvallend Fries detail toe: het torentje van 
het  zestiende-eeuwse Martenahuis in Franeker. Zijn adellijke opdrachtgever, 
die in 1865 koninklijk verlof had gekregen om zich ‘jhr. Duco Martena van 
Burmania Vegilin van Claerbergen’ te noemen, zal dit gebaar zeker hebben 
gewaardeerd. Een andere Leeuwarder creatie van Kramer was de renteniers-
woning aan de Harlingerstraatweg voor de politicus T. Velstra (1840-1918), 
een boerenzoon die naam maakte als liberaal Statenlid, Fries volkstoneel-
schrijver en paardenfokker. Het meest in het oog springend aan deze ‘Villa 
Baens-Ein’ was een uitbouw die aan de woontoren van een middeleeuwse 
stins doet denken. Het huis stond aan de finish van de Leeuwarder drafbaan, 
waar ook Velstra’s paarden met veel succes meedraafden. Hij placht hun 
t riomfen in Friestalige verzen te vereeuwigen.35 

Moeten we hieruit afleiden dat er een Friese vorm van neorenaissance-
bouwkunst bestond: een soort oranjekoekstijl? Vast staat dat het eclecticisme 
een rol heeft gespeeld bij de uitvinding van ‘oude’ tradities, vooral tradi-
ties die we thans tot het regionalisme rekenen. Zo riep de Franse architect 

Personeel van de familie Wassenaar te Jelsum voor de auto (Tresoar, Leeuwarden)
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C. Daly (1811-1894) zijn collega’s op om ‘regionale modellen’ te ontwikkelen.36 
In Nederland leidde dit echter vooral tot nationalistische bouwkunst - bij-
voorbeeld de Oudhollandse stijl met zijn verheerlijking van de Gouden Eeuw. 
Binnen dit proces van eenwording en vermenging was hooguit ruimte voor 
een enkel persoonlijk of regionaal détail. De vormrijkdom kwam bovendien 
grotendeels uit de door vrijwel alle architecten gebruikte modellenboeken. 
Wat op het oog getuigde van uitbundige creativiteit, was in feite het resultaat 
van een industriële productiewijze. 

De industrialisering die, het duidelijkst in Groningen, voor de opkomst van 
veel ‘nieuw geld’ zorgde, hield niet op bij de stadsgrenzen. Terwijl Groninger 
akkerbouwers zich onder meer op de strokartonindustrie stortten, ontwikkel-
den grote veeboeren en -fokkers in Groningen en Friesland zich tot zuivel-
fabrikanten. De vader van Atze Wassenaar was in 1887 samen met zijn broers 
Boyen en Jan (die tot 1890 voor de liberalen in de Bildtse gemeenteraad zat) 
medeoprichter van de Bildtse Coöperatieve Stoomzuivelfabriek.37 Hij trouw-
de in 1867 met een rijke Jelsumer erfdochter. Het was een moetje: zes maan-
den later werd hun zoon Atze geboren. De moeder stierf in 1870. Omstreeks 
1890 verhuisden de broers kort na elkaar naar Jelsum. De drie ondernemende 
nieuwkomers hebben Jelsum opgestoten in de vaart der vooruitgang, van de 
oprichting van een zuivelfabriek naar Bildts model in 1891 tot en met de aan-
sluiting op de lokaalspoorweg in 1901. Pikant is dat de excentrieke bewoner 
van de plaatselijke Dekemastate zich tot zijn laatste ademtocht tegen deze 
aansluiting heeft verzet.

De landbouwhistoricus Eelco Bonnema noemt als mogelijke motieven 
van de verhuizing naar Jelsum de slechte economische omstandigheden in 
de akkerbouw en de roerige arbeidersbeweging op Het Bildt, waar in oktober 
1889 een vakbond van landarbeiders was opgericht - de eerste in Nederland.38 
Dit laatste zal evenwel niet de rechtstreekse aanleiding zijn geweest, want al 
in augustus van dat jaar had Atze’s vader de eerste steen laten leggen voor een 
nieuwe villaboerderij in Jelsum. Ook de landbouwprijzencrisis zal wel niet de 
doorslag hebben gegeven. De omschakeling van akkerbouw naar stamboek-
veefokkerij was immers al veel eerder voltooid.39 Er lijkt een minder dramati-
sche reden te zijn geweest. Voor het vervoer van akkerbouwproducten waren 
goede vaarten en kanalen nodig, voor het vervoer van hoogwaardig fokvee 
snelle wegverbindingen naar de stad. St.-Jacobiparochie bood het eerste, 
Jelsum het tweede - zeker nadat de spooraansluiting was voltooid.40 

Beide bedrijfstakken stelden verschillende eisen aan de inrichting en de 
representatie van de boerderij. Vond de graanhandel op de beurs plaats en de 
melk- en slachtveehandel op de veemarkt, voor de promotie van Fries stam-
boekvee diende niet alleen het uiterlijk van de dieren maar ook de presentatie 
van het bedrijf zelf als visitekaartje. Soms letterlijk: de Jelsumer Wassenaars 
lieten Nederlandse en Engelse prentbriefkaarten drukken van hun villaboer-
derijen.41 Daar moesten potentiële afnemers en andere hoge gasten worden 
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onthaald. Was het voorhuis van de Groninger graanbaronnen voor alles een 
woonhuis, in Jelsum diende het als ontvangstpaleis.

Van de inrichting van deze villaboerderijen is vrijwel niets bewaard. 
Datzelfde geldt voor de villa die Atze Wassenaar in 1892 in Haren liet bou-
wen. Een Harense die als klein meisje in het huis speelde, herinnert zich 
alleen de monumentale trap, de prachtige keuken en de dienstbodenkamer-
tjes (upstairs-downstairs). Bij de restauratie zijn wel siernissen, muurreliëfs 
en plafondschilderingen aan het licht gekomen, waaronder een Eerelman-
achtig portret van de jonge koningin Wilhelmina. Schouwen en lambrise-
ringen zijn gereconstrueerd.42 Iets meer van de wooncultuur van de familie 
is te bespeuren in Heremastate, een neoklassiek landhuisje uit 1829 aan de 
bosrand in Oudeschoot, tussen de straatweg en het spoor naar Leeuwarden. 
De rentenier Arjen Gerrits Wassenaar (1864-1938), een volle neef van de drie 
Jelsumers, kocht het in 1903 van een artsenweduwe. Bij de verbouwing  kregen 
de drie dubbele bordesdeuren glas-in-lood in Jugendstil en het neoklassieke 
stucplafond humoristische schilderingen, waaronder een beeldverhaal van 
een jongeman die een dame groet en daarbij van zijn fiets valt.43 Achteraf 
getuigt deze decoratie meer van boertige humor dan van ‘burgerlijke’ goede 
smaak. 

Dat in Jelsum een grote staat werd gevoerd, blijkt ook uit de vroege voor-
liefde voor luxe automobielen. Nanne Hendrik, de zoon van Atze Wassenaar 
en stagiaire op het fokbedrijf van zijn oom, liet in 1915 als tweede in het dorp 
een auto registreren. Zijn oom volgde in 1919. Het personeel, waaronder 
een chauffeur in uniform, poseerde bereidwillig voor de nieuwe aanwinst. 
De eerste ‘Friese Wassenaar’ die we als automobilist kennen, is de zojuist 
genoemde Arjen te Oudeschoot (1906). Met zijn auto had hij de draverijen 
in Wolvega, Groningen en Leeuwarden onder handbereik. Dat hij een paar-
denliefhebber was, blijkt uit zijn intekening op het kostbare album Paar-
denrassen (met litho’s naar schilderijen van Otto Eerelman) omstreeks 1900. 
Ook Atze tekende in.44 Beiden vestigden zich later in Den Haag, het Mekka 
van de Nederlandse renteniers én van de paardensport.

Een leven met paarden

Eén blik op de entree van het Huis de Wolf maakt duidelijk hoezeer Atze Was-
senaars leven om paarden draaide. Een tegeltableau met renpaarden, een 
geëtst glas met hoefijzer en rijzweep, een paard als windwijzer: meer nog dan 
Velstra’s villa in Leeuwarden was dit landhuis een laat negentiende-eeuwse 
paardentempel. De hoge en droge ligging op de Hondsrug maakte het terrein 
bij uitstek geschikt om er paarden te houden. Van de omstreeks 1900 aange-
legde trainingsbaan achter het koetshuis resteert nog een houten stal aan de 
Kerklaan. De bewoners zelf hadden een uitstekende wegverbinding naar de 
ren- en drafbaan in Glimmen.
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Het kenmerkt Atze Wassenaar dat hij al twee jaar voor zijn inschrijving aan de 
Rechtenfaculteit actief lid was van de Groninger Studenten Rijvereniging.45 
Atze, die zijn in 1880 in Leeuwarden aangevangen gymnasiumopleiding nooit 
heeft voltooid, was geen studiehoofd. Na zijn letterenpropedeuse in 1892 
(verplicht voor niet-gymnasiasten) is hij voor geen enkel examen geslaagd. 
Na zijn verhuizing naar Haren bleef hij nog twee jaar lid van het corps en van 
het bittergenootschap Frisia.46 Ook in die omgeving ging hij om met paar-
denliefhebbers. Zijn corpsvader Tjeerd Boelstra stamde uit een paardenfok-
kersfamilie uit Stiens en zijn hospes was in 1887 een der eerste leden van de 
Groninger Harddraverijvereniging. De eerste steen voor het Huis de Wolf 
werd in 1892 gelegd door ‘mevrouw A. Wassenaar, geb. H. van Wely’. Riek 
van Wely was in 1891 met de drie jaar oudere Atze getrouwd. Zij kwam even-
als hij uit een ondernemersgezin. Haar vader dreef vanaf 1879 tegenover het 
Leeuwarder station een logement (nu Oranjehotel) en stalhouderij. Het werd 
al snel de vaste vergaderplaats voor het Fries Paardenstamboek. Riek groeide 
blijkbaar op met en tussen de paarden.

Ook in het leven van de familie Wassenaar speelden paarden vanouds 
een voorname rol. Al in 1552 staan de eerste familieleden in Het Bildt te boek 
als weerbare mannen met paard en harnas.47 De familie weerde zich in de 
negentiende eeuw op de drafbanen in Leeuwarden en Groningen. Er waren 
veel Bildts-Groningse contacten. In 1886 vielen op de oprichtingskoers van 
de Groninger Harddraverijvereniging drie Bildtse paarden in de prijzen. 
Niet bekend is of Atze daarbij betrokken was, maar wel dat hij twee jaar later 
bij zijn aankomst in Groningen een volleerd ruiter was.48 De Studentenrijclub 
was in de voorafgaande jaren opgebloeid onder leiding van de rechtenstudent 
jhr. Quirijn de Marees van Swinderen (1854-1902). In 1885 staakte deze zijn 
studie en trouwde hij. Op zijn buiten in Paterswolde leefde hij zich evenals 
Atze in Haren uit in de paardensport. Weldra werd hij bestuurslid van de Hard-
draverijvereniging. De Rijclub leidde na zijn vertrek een kwijnend bestaan.49

Voor Atze was het lidmaatschap daarvan echter geen verloren tijd. 
Het vulde zijn Frisia-lidmaatschap op ideale wijze aan. Dit laatste verstevigde 
zijn banden met studenten uit de kring van de Friese notabelen: het Friesland 
dat in de negentiende eeuw werd uitgebeeld door de societyschilder W.B. van 
der Kooi. Atzes toetreding tot de Rijclub was zijn paspoort tot het Gronin-
gen van Otto Eerelman - en tot een paardenvriendschap met Van Swinderen. 
In 1898 volgde Atze hem op als bestuurslid van de Harddraverijvereniging.50 
In dat jaar trad hij ook op als jurylid. Op de ledenvergaderingen bleek hij uit-
stekend op de hoogte van wat er elders in de Nederlandse draf- en rensport 
gebeurde. Als ‘A. Wassenaar te Haren’ was hij op de ledenvergadering van 
november1891 tot lid benoemd en drie jaar later kocht hij een trainerskaart. 
In december 1894 werd hij voor het eerst (met 101 stemmen) in het bestuur 
gekozen. Bij de eerstvolgende langebaandraverij maakte hij deel uit van de 
stallencommissie.
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De oprichting van de Groninger Harddraverijvereniging past in het patroon 
van de verdeftiging van de ren- en drafsport in de negentiende eeuw, waarbij 
het Huis van Oranje steeds de toon heeft gezet.51 In de stad Groningen stonden 
de draverijen vanouds onder auspiciën van de Vereniging voor Volksverma-
ken (sic). De oprichting van de Harddraverij- en Renvereniging in 1886 diende 
de ‘bevordering en veredeling van het schone paardenras’. Men wilde, anders 
gezegd, de volkse harddraverijen combineren met de aristocratische rensport. 
In de nieuwe vereniging speelden rooms-katholieke notabelen een voorname 
rol. In 1898 werd tegelijk met Atze Wassenaar de katholieke  ijzerhandelaar 
H.J. Rikkers tot bestuurslid gekozen. De oorspronkelijk uit het Italiaanse 
Rezzago afkomstige Sormani’s, wijnhandelaren en likeurstokers, zaten al 
vanaf de aanvang in het bestuur. De katholieke familie Meddens bezat een 
landgoed in Glimmen, waar vanaf 1892 langebaandraverijen plaatsvonden. 
Bij de openingskoers op ‘Vogelzang’ waren koningin Wilhelmina en haar 
moeder in de ereloge aanwezig. Kort na dit evenement werd J.E. Scholten, de 
voornaamste oprichter van de Harddraverijvereniging, geridderd.

Atze Wassenaar en andere (oud-)bestuursleden van de Harddraverijvereniging in 1892.

Wie van het Atze is, weten we niet 
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Het verschil met andere plaatselijke elitegezelschappen zoals de Groote 
of Herenclub was dat in de Harddraverijvereniging homines novi zoals 
Scholten, de Sormani’s en Wassenaar veelal de toon zetten. Toch bevat 
de oudste lijst van aandeelhouders (1888-1890) nog 4% namen met een 
adellijke titel of predikaat. Ter vergelijking: de landelijke intekenlijst op het 
album Paardenrassen telde elf procent adellijken (waaronder De Marees van 
Swinderen uit Groningen). Op het eerste gezicht lijkt de Groninger Harddra-
verijvereniging dus democratischer dan de Nederlandse paardenwereld als 
geheel. Uit ander onderzoek is echter bekend, dat de Friese en Groninger 
adel tijdens het fin de siècle massaal naar Arnhem of Den Haag verhuisde.52 

De zojuist genoemde percentages zijn hiervan niet los te zien. Het lijdt niette-
min weinig twijfel dat de paardensport omstreeks 1900 notabelen van diverse 
pluimage heeft verbroederd: van oud geld tot nieuwkomers. De meetings en 
draverijen fungeerden bij de vorming van deze notabelenelite onmisken-
baar als een inclusief ritueel dat voor sommigen, zoals de notoir onkerkelijke 
Scholten, zelfs de plaats innam van de zondagse kerkgang. Naast de stoeterij 
van Scholten in Helpman en de drafbaan van Meddens in Glimmen moet de 
Harense villa van de Wassenaars in de belle époque een brandpunt van deze 
Groninger paardencultuur zijn geweest.53

Klein Wassenaar in Haren

Dankzij de erfenis van zijn moeder kon de rechtenstudent Atze Wassenaar 
in 1891 trouwen en een kavel land in Haren kopen. Haren was nog lang 
niet het ‘Wassenaar van het Noorden’. Afgezien van een enkel buiten lagen 
aan de Rijksstraatweg bijna alleen boerderijen. In de nasleep van de land-
bouwcrisis stonden de grondprijzen onder druk. Toen de verlopen herberg 
De Wolf aan de Rijksstraatweg in 1891 werd geveild, namen de verkopers dan 
ook genoegen met een bescheiden opbrengst.54 De architect van het Huis de 
Wolf is onbekend. Het is een villa met twee étages en een lage zolder, zoals 
deze omstreeks 1900 veel aan de Groninger stadssingels zijn gebouwd.55 
De aandacht wordt van de hoofdmassa afgeleid door uitbundig versierde 
aanbouwsels aan de straatzijde. Links van de middenas springt een renais-
sancegebouw met erker en topgevel uit. Op de kroonlijsten staan naam en 
bouwjaar. Nog verder links staat een toren van drie bouwlagen met een 
achtzuilige lantaarn en een rondbogig ingangsportaal. Van de decoraties 
 vallen de jacobsschelpmotieven in de erker van het voorhuis op. Wordt in dit 
laatste wellicht de relatie met de in Het Bildt geboren bouwheer verbeeld? 
Het voorbeeld van het Martenatorentje op Borniastate wekt immers enig 
vermoeden in deze richting. Het torentje op Huis de Wolf lijkt sterk op dat 
van de in 1844 mede onder patronaat van de Wassenaars voltooide kerk van 
St.-Jacobiparochie. Een en ander nodigt uit tot een breed opgezet onderzoek 
naar decoratieprogramma’s in de belle époque.
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Maar zou Atze Wassenaar, die blijkens zijn grote kennis van de nationale ren-
wereld veel heeft rondgereisd, zijn inspiratie niet buiten het Noorden heb-
ben opgedaan? Te denken valt aan Hydepark in Doorn of Oud-Wassenaar 
in Wassenaar. Het neo-renaissancekasteel Oud-Wassenaar, niet ver van 
de renbaan Duindigt, is in 1879 gebouwd voor een topnotabele uit de 
Nederlandse paardenwereld: C.J. van der Oudermeulen, de opperstalmees-
ter des konings.56 Hij tekende evenals Atze in op het album Paardenrassen 
en heeft op zijn château ongetwijfeld veel paardenvrienden ontvangen. 
Wilde Atze Wassenaar soms van zijn Harense villa een ‘Klein-Wassenaar’ 
maken, zoals zijn vriend Scholten zijn ‘Villa Gelria’ had? Niet alleen doet de 
zijgevel van Oud-Wassenaar denken aan het front van Huis de Wolf, ook de 
lantaarns op de torentjes lijken erg op elkaar. De paarden bij de ingang van 
Huis de Wolf lijken weggegaloppeerd van de gobelins in Oud-Wassenaar.

Maar waarom noemde Atze Wassenaar zijn huis dan niet ‘Villa 
Wassenaar’ maar ‘Huis de Wolf’? En wat was de inbreng van mevrouw 
Wassenaar vóór de eerstesteenlegging? De kunsthistorica Inger Groeneveld 
heeft de rol van een ‘bouwvrouw’ gereconstrueerd voor een typisch laat 
negentiende-eeuwse ontvangstpaleis: het in 1886 gebouwde Hydepark bij 
Doorn. Dit eclectische  kasteel, aan de buitenzijde overheerst door renais-
sancevormen, lijkt zo mogelijk nog meer op Huis de Wolf. De bewoonster, 
de schatrijke Amsterdamse bankiersvrouw Louise van Loon-Borski, liet op 
de plaats van het oude landgoed Heidepark een kruising tussen een Frans 
 château en een grand hôtel verrijzen, dat van binnen het moderne com-
fort van het Amstelhotel paarde aan de grandeur van de Parijse Opéra. 
Ieder detail van het interieur was afgestemd op de choreografie van de aris-
tocratische ontvangsten waarin mevrouw Van Loon excelleerde: per acte een 
vertrek in een passende bouwstijl. Wat voor niet-ingewijden een eclectische 
hutspot van stijlen leek, was in feite een zorgvuldig geregisseerd toneeldecor. 
Twee jaar voordat de eerste steen voor het Huis de Wolf in Haren werd gelegd, 
verscheen in het breed verspreide blad Eigen Haard de volgende recensie van 
Hydepark: 57

 Bij de beoordeling [...] behoort [...] een particuliere bezitting [...] slechts [te] 

voldoen aan de eisen en de smaak van de eigenaar [waarbij aan] de architect 

vooral te danken is de schone harmonie [...] en [...] de aangename kleurschake-

ring, het afwisselende in de gevels en geveltoppen, in de finalen van hoektorentjes 

en lisenen, alles in overeenstemming met [de omgeving].

Hierop volgde een uitvoerige rondleiding door het huis, dat zo het droomhuis 
van iedere notabelenvrouw werd. Eerder was ook Oud-Wassenaar besproken. 
De rol van tijdschriften en tentoonstellingen bij de vorming van de ‘goede 
smaak’ van de belle époque kan moeilijk worden overschat. Kenmerkend is 
dat de abonnees van Eigen Haard in 1891 een premiealbum met Nederlandse 
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kunstreproducties ontvingen. In het geval van Hydepark bood Eigen Haard 
niet alleen een programma voor het ontwerp van een droompaleis, maar ook 
voor de omgang tussen de opdrachtgever en de architect. De eerste leverde 
het concept, de laatste vulde de details in.58 Dit moet veel lezers en lezeressen 
hebben geïnspireerd om bij het ontwerp van hun huis hun eigen fantasie de 
vrije loop te laten, maar bovenal om de architect daarbij niet teveel de vrije 
hand te geven. In deze zin zal Hydepark zo niet als voorbeeld voor het Huis de 
Wolf, dan toch zeker als paradigma voor de totstandkoming hebben gefun-
geerd.

Groenevelds analyse biedt een verrassende kijk op de ‘zij-kant’ van zulke 
eclectische huizen. Hier werd het culturele kapitaal van de vrouw getoond: 
haar goede smaak en haar natuurlijk gastvrouwschap.59 Een mooi Gronings 
voorbeeld van zo’n huis is de ‘Zwitserse villa’, die in 1894 aan de Groninger 
Heresingel werd gebouwd voor jkvr. H.E. Gockinga. De buitenkant verwees 
naar de buitenlandse reizen van de ‘bouwvrouw’, maar het interieur vertoont 
het van Hydepark bekende programma van ontvangst- en dienstruimten 
in diverse stijlen.60 Riek Wassenaar-van Wely had als hoteliersdochter 
ongetwijfeld eveneens heldere ideeën over ontvangstrituelen en de ruim-
telijke organisatie daarvan: een monumentale entree, een professionele 
 keuken en dienstboden upstairs en downstairs, precies zoals onze Harense 
informante zich dit herinnert. Of zij hiermee ook als notabelenvrouw vol-
doende in de smaak viel, is minder duidelijk. Want aan welke ‘goede smaak’ 
appelleerde haar huis eigenlijk? Aan die van het oude geld of aan die van de 
nouveaux-riches? Aan de Gockinga’s of aan de Scholtens? De naamgeving 
van het huis kan een aanwijzing vormen. Omstreeks 1900 was het bon ton 
om een nieuwe villa of buitenplaats te voorzien van een bestaande huis- of 
veldnaam, desnoods iets verdeftigd. Zo werd Heidepark in 1886 ‘Hydepark’, 
betrok Atze Wassenaars vriend jhr. Quirijn van Swinderen op het voormalige 
landgoed Lemferdinge in Paterswolde zijn Huis Lemferdinge (in feite een 
oude  boerderij) en bouwde jhr.dr. O.J. Quintus omstreeks 1840 op de oude 
Hof te Hemmen (schuin tegenover De Wolf) een nieuw Huize Hemmen.61 
Namen zoals ‘Villa Gelria’ waren kortom voor parvenus. Echte notabelen 
kozen voor ‘oud’.

Het einde van de belle époque

Atze Wassenaar was 44 jaar oud, toen hij in 1911 met zijn gezin verhuisde van 
Haren naar Den Haag. Dit belastingparadijs voor renteniers telde toen meer 
welgestelde inwoners ‘zonder beroep’ dan Amsterdam en Rotterdam samen. 
Op 1 januari 1911 was hier een inkomstenbelasting met een toptarief van 4% 
ingevoerd.62 In maart schreven de Wassenaars zich met hun dochter Anna in 
Den Haag in. Hun zoon Nanne volgde in september 1913. Huis de Wolf werd 
in deze jaren verhuurd als herstellingsoord voor tuberculoselijders.63
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Atze Wassenaar en de zijnen betrokken in Den Haag een herenhuis vlakbij 
Station Staatsspoor, waar de treinen naar Friesland en Groningen vertrokken. 
De naaste buren waren een rentenier en een majoor bij de huzaren. De vorige 
bewoner van het huis was de weduwe van de destillateur De Kuyper. Zij had 
in 1911 een jaarinkomen van bijna een ton. De Haagse belastingaanslagen 
van Atze wijzen op een inkomen van ongeveer 25.000 gulden per jaar, geheel 
uit het van zijn ouders geërfde vermogen. Het Bezuidenhout waar hij woon-
de, was een echte renteniersbuurt. Tellen we banketbakkerij Krul op de hoek 
van de Rijnstraat niet mee, dan staan acht van de dertien hoofdbewoners, 
waaronder Atze, in 1912 met de aanduiding ‘zonder beroep’ in de kohieren. 
De rijkste buurman was de verzekeringsmagnaat J.W. Opstelten (circa 80.000 
gulden), de deftigste jhr.mr. J.H.J. Quarles van Ufford (lid van de Raad van 
State, circa 12.000 gulden) en de eenvoudigste de hotelier W.J. de Louw (circa 
3600 gulden).64

Het jaarinkomen van Atze Wassenaar bedroeg elf maal dat van de gemid-
delde Hagenaar (2200 gulden). Dit zou hem in de stad Groningen ruim-
schoots als lid van de topelite hebben gekwalificeerd.65 In Haren stond hij 
jaar in jaar uit te boek als de rijkste inwoner van zijn wijk. In 1895 eindigde 
hij met zijn geschatte inkomen van 15.000 gulden ver voor burgemeester 
jhr. C.Q. Quintus en de wijnhandelaar C.P. Sormani. Er waren in heel Haren 
maar twee hogere aanslagen. In 1911 was Atze’s inkomen gestegen tot 25.000 
gulden. De staat die zijn gezin voerde, hield hiermee gelijke tred. In 1911 gin-
gen maar liefst drie dienstbodes mee naar Den Haag.66 Ook in de opleiding 
van hun kinderen handelden de Wassenaars naar hun stand. Zoon Nanne en 
dochter Anna werden na hun derde leerjaar van de openbare dorpsschool 
genomen en volgden daarna particulier onderwijs in Groningen. Het school-
geld dat hun vader betaalde, plaatst hem alweer in de toptien van de rijkste 
Hareners.67 Anna ging jarenlang naar de stad met de paardentram, die vrijwel 
voor de deur van Huis de Wolf stopte.

De belle époque eindigde abrupt, toen in vrijwel heel Europa op 31 juli 1914 
de mobilisatie werd afgekondigd. In Nederland kwamen vijftien  lichtingen 
dienstplichtigen tot 35 jaar onder de wapenen. Het leidde tot chaotische tafe-
relen. Aan het gezin Wassenaar ging deze beker voorbij. De 21-jarige zoon 
Nanne vertrok in 1914 naar Grouw en kort daarop naar Haskerazate in Jelsum. 
Op 8 mei 1916 stierf vader Atze in Den Haag: rijk naar Noordelijke maatstaven, 
maar binnen de Haagse verhoudingen een modale Bezuidenhoutse rentenier. 
Op vrijdag 12 mei vertrok de rouwstoet van het Leeuwarder station, tegenover 
het hotel waar Riek Wassenaar-van Wely was opgegroeid, naar Jelsum. Daar 
werd Atze bijgezet in de familiegrafkelder. Mogelijk is bij deze begrafenis iets 
opgebloeid tussen zijn dochter en de jonge promovendus Johan Wytzius, de 
zoon van zijn oude vriend Quirijn van  Swinderen, want drie jaar later trouwden 
zij vanuit het huis van Anna’s moeders in Den Haag. Een zoon herinnert zich 
de logeerpartijen bij zijn grootmoeder, waar hij een eigen speelkamer had.
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Nanne Wassenaar bleef tot 1922 in Jelsum. Na zijn vaders dood breidde hij zijn 
geërfde grondbezit daar nog enigszins uit. Hij trad in Groningen nog eenmaal 
in zijn vaders sporen, toen hij in mei 1923 als ‘heerrijder’ de draverij in de eer-
ste klasse won op de nieuwe baan in het Stadspark (een schepping van Schol-
ten). Nanne mende toen een kleinzoon van een hengst, waarmee Quirijn van 
Swinderen ooit triomfen had gevierd.68 Het was een passend eerbetoon aan 
zijn vader en diens paardenvriend. In 1966 werd Nanne Hendrik Wassenaar 
als ‘Nanne Atzes Wassenaar’ (en als laatste familielid) in de grafkelder op het 
kerkhof in Jelsum bijgezet. De ouderwetse vermelding van zijn patroniem in 
plaats van zijn deftige dubbele voornaam op de sobere deksteen is een monu-
ment voor het boerse zelfbeeld dat de Jelsumer Wassenaars in de twintigste 
eeuw koesterden. De belle époque met zijn flamboyante woon cultuur en zijn 
life of leisure was in hun beleving voorgoed voorbij.

Besluit

Dit opstel ging over de burgerlijke of notabelencultuur en zijn symbolen 
en betekenissen in Noord-Nederland omstreeks 1900 en over de rol die 
een  Friese boerenfamilie binnen dit complexe ‘paarse’ netwerk speelde. 
De standsverschillen binnen dit netwerk zijn in de literatuur hier en daar 
wel eens wat erg scherp getekend, van de Camera Obscura van Beets tot de 
 Bommelverhalen van Toonder (die zelf in de belle époque werd geboren). 
Hoe de paarse praktijk honderd jaar later zelfs het koningshuis kleurt, is dit 
jaar nog eens gedemonstreerd tijdens het bezoek van de Oranjes aan Mak-
kum en Franeker. De invloed van de ‘burgerlijke’ prinsessen op de stijl van 
de familie is symbolisch maar onmiskenbaar. De andere kant van de paarse 
elitevorming blijkt uit anekdotes. De historicus Johan Huizinga, telg uit een 
doopsgezind boerengeslacht, schreef in 1935: ‘Of wij hoog springen of laag 
springen, wij Nederlanders zijn allen burgerlijk’. Zijn eigen verhouding met 
zijn adellijke schoonfamilie lag echter gecompliceerd. Hoe gevoelig de gren-
zen soms lagen, kwam in de inleiding hierboven al aan de orde.

Door een gelukkig toeval kwam ik dit voorjaar in contact met een klein-
zoon van Atze Wassenaar. Van zijn moeder wist hij dat Huis de Wolf inder-
daad het project was van Riek Wassenaar-Van Wely. Zij was ook zakelijker 
ingesteld dan haar echtgenoot. Wanneer de pachters van diens boerderijen 
met de pet in de hand hun opwachting in Haren maakten, wilde hij tot haar 
ongenoegen nog wel eens een deel van de pacht kwijtschelden. Hun dochter 
Anna Jeannette wilde na haar huwelijk weinig van de ‘Wassenaarkant’ weten. 
In de opvoeding van haar kinderen betoonde zij zich eveneens standsbe-
wuster dan haar ruimdenkende ‘paarse’ schoonfamilie. Zij heeft ook geen 
bijdrage geleverd aan het in 1963 verschenen stamboek. De kloof tussen het 
boerse zelfbeeld van de Friese familie en de notabele levensstijl van haar 
ouders was voor haar kennelijk onoverbrugbaar geworden.
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 BBT: Beeldbank bouwtekeningen 1904-1920

Regionaal Archief Alkmaar (RAA)

 Stedelijk of Murmelliusgymnasium (SMG) 1904-1960

RHC Groninger Archieven (GA)

 467: Groninger Studentencorps’Vindicat atque Polit’

 552: Familie De Marees van Swinderen

Tresoar, Leeuwarden (Tresoar)

 11: Gedeputeerde Staten 1814-1879
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 26: Notariële archieven 1809-1925 (nadere toegang op: ww.tresoar.nl)

 CKE:Collectie kopieën van elders

FFA Fries Fotoarchief (digitaal op: www.friesfotoarchief.nl)

Leeuwarder Courant (LC; digitaal op: www.archiefleeuwardercourant.nl)
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Rienck Bockema, Fries strijder in Litouwen

B E R N H A R D  V A N  H A E R S M A  B U M A

Inleiding

De turbulente levensloop van de Sneker hoofdeling Rienck Bockema (circa 
1350-1436) heeft vanouds tot de verbeelding gesproken. Zes eeuwen na dato 
werd door de Friese schrijver Willem Tjerkstra zelfs een roman in drie delen 
aan zijn leven gewijd.1 Zijn bekendheid heeft Rienck Bockema te danken aan 
drie aspecten: zijn rol als Fries hoofdeling, zijn tochten naar verre landen en 
de stichting van het klooster Thabor in Tirns. De voornaamste bron voor het 
leven van Rienck is de daar geschreven kroniek van Worp van Thabor.2

Het meeste is in recente tijd gepubliceerd over Rienck Bockema’s bemoeie-
nissen met het klooster Thabor in 1406 en volgende jaren, in het bijzonder in 
de dissertatie van Steensma uit 1970.3 De rol van Rienck als hoofdeling in zijn 
relatie met de graaf van Holland, Albrecht van Beieren, (de jaren 1398-1402) 
is belicht door Halbertsma4 en door Janse.5 

Over de drie reizen van Rienck Bockema, een veldtocht tegen de Turken, 
een bedevaart naar het Heilige Land en een reis naar Litouwen, is wel het 
nodige geschreven, maar niet in de vorm van een samenvattende publicatie. 
De berichten over de eerst twee reizen zijn zo summier en fragmentarisch, 
dat daar ook geen goed beeld van valt te krijgen. Niettemin, of juist daardoor 
hebben ze tot de nodige fantasie aanleiding gegeven. 

In deze bijdrage wordt getracht een samenhangend beeld van de reis 
van Rienck Bockema naar Litouwen te schetsen. Weliswaar wordt ook de 
derde reis door Worp in enkele korte passages samengevat, maar die bevat-
ten een aantal sleutelwoorden, die een bredere uitwerking mogelijk maken. 
Daarbij komt ook de vraag aan de orde, in hoeverre het verhaal van Worp 
over Rienck Bockema door andere bronnen wordt bevestigd of aangevuld en 
hoe de reis in breder Europees verband kan worden geplaatst. 

Rienck Bockema’s leven

Rienck Bockema is wellicht de bekendste inwoner van Sneek in de late 
 Middeleeuwen. Aan het eind van de veertiende eeuw was zijn positie in Sneek 
als hoofdeling schier onaantastbaar. Zijn thuisbasis was een sterke stads-
stins, de Rodenburg, waaraan na zes eeuwen nog altijd de Wijde en de Nauwe 
Burgstraat herinneren. Hij had ook een aanzienlijk grondbezit. Maar op het 
hoogtepunt van zijn macht kwam hij ten val. In 1398 stelde de Hollandse 
graaf Albrecht van Beieren pogingen in het werk om het in zijn ogen wettige 
gezag van de graven over Friesland te herstellen. In Friesland had hij een aan-
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tal medestanders van wie Rienck Bockema er één was. Deze werd beloond 
met de benoeming tot baljuw (hoogste rechterlijke functionaris) in Wymbrit-
seradeel, Gaasterland en Doniawerstal. 

Met zijn keus voor graaf Albrecht had Rienck Bockema echter op het 
verkeerde paard gewed. Albrecht trok het volgende jaar zijn handen van 
 Friesland af, nadat zijn pogingen om in dat gewest vaste voet te krijgen waren 
mislukt. Evenals de andere medestanders van de graaf werd Rienck Bockema 
verjaagd. Zijn stins is afgebroken en niet meer herbouwd. Rienck Bockema 
ging in ballingschap naar Holland en leefde van een jaargeld dat hem door 
Albrecht van Beieren werd toegekend. In1402 mocht Rienck Bockema weer 
naar in Sneek terugkeren, maar het hoofdelingschap droeg hij enige tijd later 
over op schoonzoon Agge Harinxma, die met zijn dochter Hisse was getrouwd 
en de Sneker Harinxma-dynastie stichtte.

Rienck Bockema’s leven nam nu een wending. In 1406 stichtte hij 
met medewerking van de Reguliere Kanunniken van St. Augustinus van 
 Windesheim het klooster Thabor bij Tirns en in 1410 trad hij daar zelf in, om 
met God en zichzelf in het reine te komen. De priesterwijding was voor hem 
niet weggelegd, omdat hij te veel bloed had vergoten.6 In 1436 is hij in Thabor 
overleden. Tijdens zijn verblijf daar heeft hij een levensbeschrijving gemaakt, 
die in het klooster werd bewaard maar die helaas verloren is gegaan.

Thabor zou een grote naam krijgen vanwege de daar ontstane geschriften 
op godsdienstig en vooral op historisch gebied. De belangrijkste geschied-
schrijver Worp Tjaarda van Rinsumageest, meestal Worp van  Thabor  genoemd, 
schreef rond 1520 een vijfdelig werk over de geschiedenis van Friesland. In het 
vierde boek wijdde hij een aantal passages aan Rienck  Bockema, waarvoor hij 
van diens eigenhandige aantekeningen gebruik heeft gemaakt.

Bronnen en literatuur over Rienck Bockema

De oorspronkelijke bronnen, waarop onze kennis van het leven van Rienck 
Bockema berust, dateren uit de tweede helft van de vijftiende en de eerste 
decennia van de zestiende eeuw. De voornaamste bron voor het leven van 
Rienck Bockema is zoals gezegd de beschrijving van Worp van Thabor, zoals 
die voorkomt in het vierde boek, dat wordt gedateerd rond 1520. In 1850 is 
het voor het (Koninklijk) Fries Genootschap in druk uitgegeven.7 Een tijdge-
noot van Worp, Peter van Thabor, vermeldt Rienck Bockema slechts terloops, 
namelijk als schoonvader van Agge Harinxma.8

De kroniek van Worp van Thabor is echter niet de oudste bestaande bron 
voor het leven van Rienck Bockema. Dat is een korte passsage over de reis 
naar Litouwen in het zogenaamde ‘Sneker kroniekje’, dat in 1952 door H. 
Bruch werd gepubliceerd.9 Deze kroniek, die van 1464 dateert en ook uit Tha-
bor afkomstig is, heeft tot nog toe als bron voor het leven van Rienck Boc-
kema, afgezien van een vermelding bij Steensma, geen aandacht gekregen.10



141R i e n c k  B o c k e m a  i n  L i t o u w e n

In de zeventiende eeuw schrijven Winsemius11 en Schotanus12 over hem. 
 Beiden hebben Worp geraadpleegd. Winsemius laat veel weg en geeft soms 
een overschildering. Schotanus volgt Worp getrouw, maar laat het slot van 
de passage over Litouwen weg. Het is zijn geschrift, dat in de volgende twee 
eeuwen als bron voor het leven van Rienck Bockema dienst heeft gedaan.

De gedrukte uitgave van 1850 geeft in de tweede helft van de negentien-
de eeuw aanleiding tot bijdragen van Sminia13 en van Miedema,14 die beide 
Worp tegen het licht houden. In het derde kwart van de twintigste eeuw is de 
originele tekst van Worp door Halbertsma en Steensma opnieuw onder de 
aandacht gekomen. 

Uitsnee uit de vroegste plattegrond van Sneek (Nicolaas Geelkercken, 1616). 

Op de plaats van het blok tussen Coornmerckt, Finckenburgh en Potterzyl stond de in 1399 gesloop-

te stins van Rienck Bockema. Daarboven de Kleine- of Broerekerk waarin Rienck Bockema de 

Maria-icoon plaatste (B). Meer naar links de laatmiddeleeuwse Martinikerk (A), waarvan 

Rienck Bockema het romaanse torenfront nog heeft gekend (Fries Scheepvaartmuseum, Sneek)
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De reis naar Litouwen

Bronnen

Het oudste bericht over de reis van Rienck Bockema is te vinden in het Sneker 
Kroniekje:

 I-13 Anno Domini mocccoxciiii doe waren die heeren van Prusen ende her-
toech Willem van Gelre ende andere veel heeren in [...] Ende sloghen doot, als 
men seyde, omtrent iiii m heydenen, ende gingen liggen voer een burch vors. 
opten negenden dach, ende omtrent iiii m bleven daer.

 I-14 Ende doe creech Rennick Bockema Ons-Vrouwen-beelde aldaer, dat nu 
te Sneeck is in dat capel van den gasthuus. Want dat beelde hadde toebehoert 
(hs toegebrocht) den coninc Wijcolt toebehoorde, diewijl hij kersten was. Ende 
Rienck Bockema brochte dat beelde to Sneeck in den zelven jare.

Bij de vermelding van Agga Harinxma, de schoonzoon van Rienck Bockema, 
wordt de ridderslag van Rienck Bockema in het Heilige Land vermeld:

 VI-2 [...] Dese Haringhen zoen Aggo toech to Sneeck mitter woen ende nam 
heer Renicks dochter, ende dese was ridder gheslagen ten Heyligen lande. 
[...]15

Worp van Thabor bericht over Riencks reis het volgende:

 Int jaer ons Heeren duisent drie hondert drie ende tnegentich, reisde hy met 
hartoch Willem van Gelre ende andere Duitsche princen ende heeren, ende 
oeck met huer die Pruissche heeren, in Letouuen, ende hebben daer belecht 
een slodt, genoempt Gaerde, dat toe hoorde Wykolt, prince van Letouuen, die 
Kersten hadde geweest, maer was weder vanden geloue in affgoderye gefal-
len. Den negenden dach des belechs hebben die Kersten dat slodt geuonnen, 
ende omtrent vier duisent menschen doot geslaegen. Op dat slodt vonde heer 
Rienick voorsz., nae dattet geuonnen waer, een beelde van Maria, die reine 
moeder Godes, welke Wykolt voorsz. plach toe eeren, doe hy noch Kersten 
waere; dit beelde heeft heer Rienick met hem in Frieslandt gebrocht, doen 
hy thuys quam, en sette dat thoe Sneeck in S. Anthonis kercke, dat nw die 
 Crucebroeders kercke is, ende staet daer noch op deesen tyt. Oeck brochte hy 
wt Letouuen tuee jonge knechten, dien hy toe Sneeck liet doepen ende setse 
ter schoelen. Deene van dese twee jongen en wolde niet doogen: want als hy 
met andere kynderen speelde, soe nam hy de coot in zyn handt, ende worpe 
die int water, seggende; Ick doope dy, als ick gedoopt ben. Voor dese en andere 
quade wercken heeft heer Rienick hem vaeck gestraft ende scherpelick gecor-
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rigeert; maer als hy daer gheenen beteringe in fonde, heeft hy hem ouer syde 
laeten brengen, op dat hy andere kynderen niet solde verleiden. Die andere 
jonge, die genoempt was van heer Rienick Mauritius, heuet neerstelick geleert 
ende hem duechdelick geregeert, ende is nae toe Thabor int clooster gegaen, 
ao. duisent vier hondert ende acht, dat heer Rienick daer hadde fundeert, als 
ick nae sal schryuen. Ende Mauritius heeft int clooster soe geleeft dat hy daer 
procurator vant clooster is geworden, ende aldaer, int jaer ons Heeren duisent 
vier hondert ende drie ende twintich, is gestorven, den achthienden dach in 
Maio.

Hij laat dit verslag voorafgaan door korte berichten over de twee eerdere 
 reizen van Rienck Bockema:

 Hy reisde metten coninck van Engelandt stryden op den ongelouige Turcken, 
daer hy hem soe vroom tegen die ongelovige hielde, dat hy daer om zynen 
vromicheyt worde ridder geslaegen.
 Daer nae, int jaer ons Heeren duisent drie hondert ses ende tachtich, storff 
Bott, zyn wyff.
 Nae zyn wyffs doot, anno duisent drie hondert seuen ende tachtich, den 
 derden dach Februarij, reisde heer Rienick nae Hierusalem, ende quam weder 
opten veerthienden dach Octobris.16 

Peter van Thabor heeft alleen een bericht over de ridderslag van Rienck 
 Bockema, in Litouwen en in het Heilige Land:

 Dese Harings ene zoen, hietende Agga, toech ter Sneeck mitter wone, ende 
nam heer Renicks dochter ridder: want doe ter tydt ridders hyr int lant 
waren, die hertoch Willem gheslaghen had. Oeck was heer Reenick ridder ten 
 Heilighen graue.17

Bespreking van de bronnen

Worp van Thabor staat bekend om zijn zorgvuldige bronnenstudie. De vraag 
rijst dan, van wat voor bronnen hij zich heeft bediend. Wanneer hij over 
Rienck Bockema schrijft, merkt hij op, dat hij van diens eigenhandige aan-
tekeningen gebruik heeft gemaakt. Heeft hij ook andere bronnen geraad-
pleegd? Met name voor de gebeurtenissen die betrekking hebben op het 
klooster Thabor kan hij wellicht ook van interne bronnen van het klooster 
of van mondelinge overlevering gebruik hebben gemaakt. Maar wat de rei-
zen van Rienck Bockema betreft, zal hij toch wel afhankelijk zijn geweest 
van Riencks eigen mededelingen daarover. En overigens kan Worp de door 
hem gebruikte bronnen met eigenhandige toevoegingen hebben aangevuld.
Worps bericht over de reis naar Litouwen is in het verleden op twee manie-
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ren gelezen. Meestal werd het opgevat als een letterlijk verslag, dat kritiek-
loos werd gereproduceerd; soms ook werd het voorzien van een wat meewa-
rig commentaar, waarbij het als een fantastisch en oncontroleerbaar verhaal 
werd opgevat.18 Steensma stipte in zijn dissertatie over het klooster Thabor 
als eerste de mogelijkheid van een verder onderzoek naar de verhalen over 
Rienck Bockema aan.19 Wat dat betreft, mag met ere het onderzoek in loco 
van Halbertsma worden genoemd, die in het begin van de jaren 1990 eerst 
Litouwen heeft bezocht en in een wat later stadium ook Wit-Rusland.

Helaas is Riencks geschrift verloren gegaan. De vraag is in hoeverre het 
mogelijk is, dit oorspronkelijke geschrift te achterhalen. In bepaalde geval-
len kan de inhoud van de tekst van Worp zelf daartoe aanleiding geven. 
Zo is het opvallend, dat Worp bij de vermelding van Riencks bedevaart naar 
het  Heilige land de exacte begin- en einddatum van de reis geeft. Het kan wel 
haast niet anders, dan dat deze gegevens uit Rienck Bockema’s levensbe-
schrijving afkomstig zijn.

Nu hebben we voor de reis naar Litouwen een bijzonder vergelijkings-
materiaal in het in 1952 door Bruch gepubliceerde Sneker Kroniekje. 
Bruch meende dat het hier berichten betrof, die van elders niet bekend waren, 
maar Steensma heeft er op gewezen, dat de inhoud ook voorkomt bij Worp. 
De teksten zijn echter noch door hem noch later geanalyseerd.

Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de twee bronnen in 
de bijlage naast elkaar gezet. Er blijkt tussen beide bronnen een opvallen-
de overeenkomst te bestaan. De zinswendingen zijn soms vrijwel identiek. 
Er hoeft dan ook niet aan te worden getwijfeld, of Worp en het Sneker 
 Kroniekje hebben beide van de aantekeningen van Rienck Bockema gebruik 
gemaakt. Waar de teksten samenvallen hebben we in elk geval met de tekst 
van Rienck Bockema zelf te maken.

In het bericht van Worp van Thabor over Rienck Bockema’s reis naar 
Litouwen vallen drie onderwerpen te onderscheiden: de reis naar Pruisen, 
de veldtocht naar Litouwen en de meegeroofde buit. In de beschrijving van 
de reis naar Pruisen vragen de volgende zaken de aandacht: de persoon van 
Willem van Gelre, zijn reis in 1393 en het reisgezelschap dat aan de tocht 
deelnam. Bij de veldtocht zijn dit: prins Wykolt, het slot Gaerde, het beleg 
en de (niet door Worp maar door Peter van Thabor vermelde) ridderslag van 
Rienck Bockema. Bij de buit gaat het om een Mariabeeld en om twee Litouwse 
jongens.

Wanneer wij nu de teksten meer in detail met elkaar vergelijken, blijkt het 
volgende. De aanhef is hetzelfde, zij het dat Worp in het Nederlands begint 
en het Kroniekje in het Latijn. Het verschil in het jaartal - 1393 en 1394 - kan 
worden verklaard als een schrijffout, een teveel geplaatste i in het Romeinse 
 cijfer. De opsomming door Worp van het gezelschap waarmee Rienck Boc-
kema reisde lijkt logisch. De tekst van het Kroniekje is hier corrupt. Het lijkt, 
alsof de tekst is gedicteerd en de schrijver de laatste naam (Pruisen) heeft 
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onthouden en zich er verder maar van heeft afgemaakt. Waar Litouwen zou 
moeten staan geeft Bruch een aantal puntjes. Dit suggereert dat het woord 
dat daar staat onleesbaar is of uitgewist of dat er ruimte is vrijgelaten. In wer-
kelijkheid loopt de tekst echter zonder onderbreking door,20 zodat Bruch een 
verkeerde indruk wekt.

De tekst van Worp loopt dan logisch door, maar het Kroniekje loopt al op 
de gebeurtenissen vooruit, door het doodslaan van vierduizend heidenen te 
vermelden, wat een paar regels verder zal worden herhaald. Beide noemen 
vervolgens de belegering van het slot, waarbij het Kroniekje de naam Gaerde 
achterwege laat en suggereert dat die al eerder is genoemd. Worp introdu-
ceert hier de afvallige prins Wykolt. Beide memoreren vervolgens dat op de 
negende dag vierduizend man zijn doodgeslagen, waarbij het Kroniekje de 
getalswaarde weer in het Latijn geeft. 

Dan volgt het verhaal van het Mariabeeld, waarbij Worp iets uitvoeriger is 
en het slot speciaal vermeldt als vindplaats. Er is overigens een aardig verschil 
tussen Worp en het Sneker kroniekje. Dat de een spreekt van die beelde van 

De Kleine- of Broerekerk, nog in zijn laatmiddeleeuwse gedaante met een torentje op de overgang 

van schip naar koor. Tekening van J. Stellingwerf, 1722. De tekeningen van Stellingwerf zijn niet 

altijd in detail betrouwbaar, maar de hoofdlijnen zijn hier zeker juist weergegeven 

(Fries Scheepvaartmuseum, Sneek)
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Maria en de ander van Ons-Vrouwen-beelde is inhoudelijk niet van betekenis. 
Maar Worp voegt er nog wat aan toe: die reine moeder Godes. Die toevoeging 
heeft een theologische lading, want daarin kan een verwijzing naar de zon-
deloze staat van Maria worden gezien, die eeuwen later haar bevestiging zou 
krijgen in het dogma van de onbevlekte ontvangenis. Het ligt voor de hand, 
hierin een toevoeging van de theologisch onderlegde Worp te zien. 

Ook in de volgende zin zitten een paar opmerkelijke verschillen. Het Kro-
niekje schrijft: ‘hadde toegebrocht den coninc Wijcolt toebehoorde’. De tekst 
lijkt weer te zijn gedicteerd. De schrijver heeft zich vergist en ‘toegebrocht’ in 
plaats van ‘toebehoord’ geschreven en corrigeert zichzelf haastig door even 
verder de tekst alsnog met ‘toebehoorde’ aan te vullen. Bruch verbeterde 
‘toegebrocht’ in ‘toebehoord’, maar hij had als uitvloeisel daarvan het tweede 
toebehoorde moeten weglaten of tussen haakjes moeten zetten.

De relatie tussen Vytautas en het Mariabeeld wordt door de twee 
 documenten verschillend weergegeven. Worp gebruikt een devotionele ter-
minologie (vereren) en het Kroniekje een juridische (toebehoren, bezitten). 
Aangezien het slot (‘doe/diewijl hy christen was’) vrijwel identiek is, kan 
worden aangenomen dat de zin in zijn geheel van Rienck Bockema afkom-
stig is. De oudere zakelijk versie van het Kroniekje zal aan Rienck Bockema 
zijn ontleend en door Worp spiritueel zijn bijgewerkt. Overigens schrijft het 
Kroniekje ten onrechte ‘coninc Wijcolt’. Vytautas bezat deze waardigheid niet 
en het is niet waarschijnlijk, dat het Kroniekje dit zo uit de aantekeningen van 
Rienck Bockma heeft overgenomen.

De mededeling over de huidige plaats van het beeld is, zoals blijkt uit het 
door beide schrijvers gebruikte woord ‘nu’, een toevoeging aan het geschrift 
van Rienck Bockema. 

Opvallend is dat het Kroniekje hier met de berichtgeving over Rienck 
 Bockema ophoudt, terwijl Worp vervolgt met het omstandige verhaal over 
de twee buitgemaakte jongens. Bij de bespreking van de lotgevallen van de 
jongens wordt hierop nader ingegaan. Als we het geheel overzien brengt 
Worp een goed lopend verhaal met een logische samenhang, terwijl het 
Kroniekje een slordige en wat rommelige indruk maakt. Het wijst er ook op, 
dat Worp het Kroniekje niet als bron heeft gebruikt.

Achtergrond van de reis: Kruistochten naar Litouwen

Voorafgaand aan de bespreking van de reis van Rienck Bockema volgt nu 
eerst een korte beschouwing over de kruistochten naar Litouwen in het 
 algemeen. Het begrip Kruistochten was vanouds min of meer synoniem 
met de kruistochten naar het Heilige Land om Jeruzalem te bevrijden uit 
handen van de Turken. Geleidelijk heeft het echter een bredere betekenis 
gekregen. Als Kruistochten worden dan beschouwd alle pogingen van de 
Westerse Christenheid om met militaire dwang het ware katholieke geloof 
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over heidendom en ketterij te laten zegevieren. Zo wordt het begrip verruimd 
tot vormen van gewelddadig optreden die tot het eind van de middeleeuwen 
duren.21

Tegen het eind van de dertiende eeuw waren de Kruistochten naar het 
Heilige Land op een faliekante mislukking uitgelopen. De organisatie met 
de grote ridderorden zoals de Johannieters en de Duitse Orde had zijn doel 
verloren. Voor de Duitse Orde werd gaandeweg een nieuw ideaal gevon-
den: de verovering en bekering van de heidense Slavische rijken Pruisen en 
Litouwen. In de dertiende eeuw werd het langs de Oostzee gelegen Pruisen 
door de Duitse ridders veroverd en geleidelijk gegermaniseerd.22

Op tal van plaatsen verrezen sterke burchten. Het indrukwekkendste 
complex was de Marienburg (nu Malbork) nabij Dantzig (Gdansk) in West-
pruisen. Vanaf 1309 was de Marienburg het centrum van de Duitse Orde, 
toen de grootmeester de zetel van de Orde van Venetië daarheen verplaatste. 
Later, in 1455/1466, zou Koningsbergen (nu Kaliningrad) in Oostpruisen zich 
tot het ordecentrum ontwikkelen.Na de pacificatie van Pruisen richtte de 
aandacht zich op Litouwen. Het toenmalige Litouwen was niet te vergelijken 

Grondslagen van de in 1932-1934 opgegraven bovenburcht van Grodno (Hrodna), 

zoals die in 1399 door Vytautas in steen en met vijf torens was herbouwd. In het 

centrum de burchtkerk die van oudere datum was (tekening bij P. Reklaitis)
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met het tegenwoordige. Het was een machtig rijk, dat zich op zijn hoogtepunt 
in de vijftiende eeuw zou uitstrekken tot en met Kiew in de Oekraïne en een 
personele unie zou vormen met Polen. Het was voorzien van sterke vestin-
gen waarmee het land verdedigd kon worden en bovendien was het moeilijk 
toegankelijk. Nadat de Pruisen waren gekerstend, was Litouwen het enige 
land in Europa dat nog heidens was. Het lag tussen twee invloedssferen, de 
 Katholieken in de Duitse landen en Polen en de Orthodoxen in Rusland.

Gedurende vrijwel de gehele veertiende eeuw nam de bloem van de 
 Europese ridderschap deel aan de door de Duitse Orde tegen Litouwen geor-
ganiseerde kruistochten.

Deze reizen van de Europese adel om de Duitse Orde in haar strijd 
tegen Litouwen te ondersteunen, waren veel meer dan alleen krijgstochten. 
Ze waren een onderdeel van het hoofse ridderleven: in Koningsbergen wissel-
den schitterende banketten, jachtpartijen, toernooien en kansspelen elkaar 
af, waarbij men elkaar in verkwistende overdaad trachtte te overtreffen.23

Uiteraard was het ook een krijgtocht, waarin verbitterd moest worden 
gestreden. Een krijgstocht naar Litouwen kon in twee perioden van het jaar 
plaatsvinden, in de winter en in de zomer. Tussen Pruisen en Litouwen 
bevond zich een niemandsland van vele tientallen kilometers, een wilder-
nis, doorkruist door tal van rivieren met daartussen meren en moerassen. 
In het voor- en najaar was het onmogelijk dit drassige gebied door te trek-
ken. Maar in de zomer, wanneer de ondergrond droog was, en in de winter, 
 wanneer het water was bevroren, kon men op pad gaan.24

De kruistochten hadden in feite een dubbel doel: bekering van de 
 Litouwers en uitbreiding van de invloedssfeer van de Duitse Orde. Dat laatste 
was zeker een zelfstandig doel. Toen Litouwen in 1387 het Christendom had 
aangenomen, bleven de aanvallen nog twintig jaar doorgaan. In het verloop 
van ongeveer een eeuw is de Duitse Orde er echter niet in geslaagd Litouwen 
te overmeesteren. De vernietigende slag bij Tannenberg in 1410 betekende 
het feitelijke einde van de kruistochten tegen Litouwen.

In Europees verband legde de Duitse geleerde Werner Paravicini (1942) 
zich in het laatste kwart van de twintigste eeuw toe op een omvangrijke  studie 
over de kruistochten naar Litouwen. Het resultaat was het standaardwerk over 
de rol van de Europese adel in de strijd van de Duitse Orde tegen  Litouwen, 
Die Preuszenreisen des Europäischen Adels.25 Het eerste deel verscheen in 
1989, het tweede in 1995; het derde deel, voornamelijk met de bronnenuit-
gave, laat nog op zich wachten. Het werk geeft een indrukwekkend beeld van 
het Europese ridderideaal om met de Duitse Orde het laatste bolwerk van het 
heidendom in Europa, Litouwen, tot het Christendom te bekeren.

De vraag rees nu, in hoeverre door deze studie nieuw licht op de reis van 
Rienck Bockema kon worden verwacht. Het mooiste zou natuurlijk zijn, als 
de naam van Rienck Bockema zelf uit de Duitse of Litouwse bronnen te voor-
schijn zou komen. Jammer genoeg hoeft daar niet op te worden gerekend.26 
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Nieuwe gegevens over de persoon en het optreden van Rienck Bockema zelf 
zijn dus niet te voorschijn gekomen, maar de van Worp bekende gegevens 
worden door Paravicini in een breder Europees verband geplaatst. Zo blijken 
de thans door hem beschikbaar gekomen gegevens over de kruistochten naar 
Litouwen van onschatbare betekenis te zijn als context van het  verhaal over 
Rienck Bockema,27 maar omgekeerd blijkt het verhaal van Rienck  Bockema 
enkele saillante details te bevatten, die elders in de literatuur niet voor-
komen.

Willem I van Gelre en zijn reis in 1393

Willem I van Gelre, ook bekend als Willem van Gulik (1363-1402), was een 
strijdbaar man. Hij was een man van internationale allure en een van de 
belangrijkste bondgenoten van de Engelse koning tegen Frankrijk. Hij had 
met de Engelse koning Richard II een relatie, die kan worden gekenschetst 
als een bondgenootschappelijke leenverhouding, waarbij Willem de Engelse 
koning als leenheer erkende.28 In 1390 werd hij door Richard van Engeland 
begiftigd met de Orde van de Kouseband.29 Voor zijn reis naar Litouwen vroeg 
Willem Richard formeel toestemming om de tocht te mogen maken. Toen 
hij na zijn terugkeer verslag had uitgebracht over de goede afloop, stuurde 
Richard aan Willem een lovende felicitatiebrief, waarin hij diens krijgsver-
richtingen samen met de Pruisische heren prees.30 

Niet minder dan zeven maal heeft Willem van Gelre in de periode dat hij 
hertog was (1371-1402) een tocht naar Litouwen ondernomen. De hoofd-
lijnen van deze reizen kunnen worden afgeleid uit de hertogelijke rekeningen. 
De boekhouding van de reizen zelf is helaas verloren gegaan, zodat over namen van 
leden van het gezelschap dat hem begeleidde vrijwel niets bekend is.

Zijn eerste reis maakte hij in de winter van 1383-1384 en de laatste in 1399.31 
Vaak liepen de reizen zonder succes af en werd het doel niet eens bereikt. 

Van Willem van Gelre zijn helaas geen afbeeldingen 

bekend, maar zijn zegel uit 1393 is er nog 

(Gelders Archief, Arnhem)
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Het meest succesvol was de reis, die in het seizoen 1392-1393 plaatsvond. 
Nadat Willem in 1388-1389 zijn vierde reis naar Litouwen had gemaakt, waar-
bij hij zelf op een gegeven moment gevangen was genomen - zonder risico 
waren de reizen nu eenmaal niet - besloot hij eind 1392 opnieuw naar Litou-
wen te trekken. Men kon daartoe twee routes kiezen, over land of over zee via 
kaap Skagen. Voor de vracht - de zware wijnvaten - was transport over zee 
veel goedkoper dan over land. Daar stond tegenover, dat met name in de win-
ter de tocht over zee gevaarlijker was door optredende stormen. Bovendien 
bestond het risico dat vooral de meer oostelijk gelegen havens dichtvroren, 
zodat de schepen dan meestal niet verder voeren dan Dantzig.32

De reis over land ging gewoonlijk via Hamburg, Lübeck en dan verder via 
de kustweg naar Dantzig, langs de Hanzesteden aan de Oostzee. Bij de Oder 
nam men meestal het veer bij de monding, om de omweg via Stettin, waar 
een brug lag, te kunnen vermijden.33 De reis naar Dantzig duurde ruim een 
maand. Vandaar trok men naar het Ordecentrum de Marienburg en vervol-
gens naar Konigsbergen. Die reis duurde nog drie tot vier dagen. 

Willem maakte van beide routes gebruik. De vracht ging per schip en hij-
zelf koos de landroute.34 Nadat Willem een met wijn en proviand beladen 
schip vooruit had gestuurd, dat op 13 december in Dantzig zou aankomen, 
en nadat hij op 18 november een stadhouder had benoemd, die hem tijdens 
zijn afwezigheid moest vervangen, vertrok hij op 19 november uit Arnhem. 
Kort na 20 december kwam hij in Pruisen aan.

Worp schrijft, dat de reis in 1393 plaatsvond. Dat jaartal zal aan de aan-
tekeningen van Rienck Bockema zijn ontleend. Weliswaar was de start in 
november 1392, maar de krijgstocht in Litouwen voltrok zich geheel in de 
winter van 1393. 

Vaak kozen de deelnemers aan de Pruisenreizen ter afwisseling een ande-
re weg voor de terugtocht. Willem nam echter altijd dezelfde route. Hij reisde 
via Hamburg terug en kwam op 14 april 1393 weer in Gelre aan.35 In Groenlo 
ontmoette hij een delegatie die hem tegemoet was gereden. Al met al was 
Willem van Gelre ongeveer drie maanden onderweg geweest, een voor deel-
nemers uit de Nederlanden gebruikelijke periode. In het voorjaar van 1393 zal 
Rienck Bockema ook weer in Sneek zijn teruggekeerd.

Het reisgezelschap

Tussen 1328 en 1413 namen leden van de de hoge en lage adel in Frankrijk, 
Engeland, Schotland, Scandinavië, de Nederlanden, Italië en zelfs Spanje 
deel aan de pogingen van de Duitse Orde tot onderwerping van Litouwen. 
Wat de Nederlanden betreft, kwamen de deelnemers in de eerste plaats uit 
Henegouwen, vervolgens uit het Nederrijnse gebied en in de derde plaats uit 
Holland en Zeeland. Andere gewesten leverden minder deelnemers of pas in 
de laatste periode.36
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Wie deden er nu mee aan deze reis naar Litouwen? Worp spreekt van 
‘andere Duitsche princen en heeren’ en ook van de ‘Pruissche heeren’. 
Het was gebruikelijk, dat veel Duitse edelen met hun gevolg aan de tochten 
naar Litouwen deelnamen. Voor deze reis wordt dat ook uit andere bronnen 
bevestigd.37 In Koningsbergen plachten de ‘inheemse’ Pruisische heren zich 
bij de overigen aan te sluiten. Zij worden speciaal genoemd in de bedankbrief 
van de Engelse koning aan Willem van Gelre. Daarnaast waren er deelnemers 
uit het graafschap Holland en uit Frankrijk. Wie de Hollanders waren, is niet 
bekend. Van de Fransen is een tiental namen overgeleverd.38 Engelsen deden 
aan deze tocht, in tegenstelling met de meeste tochten in deze jaren, niet 
mee.

Worp laat de vraag onbesproken, of meer deelnemers uit Friesland of, 
nauwkeuriger, uit Westergo mee optrokken. Paravicini stelt, dat er weinig 
Friezen aan de reizen deelnamen. In het verband van deze reis noemt hij 
naast Rienck Bockema de Bolswarder olderman Juw Juwinga. Een tijdgenoot 
van Rienck, de Henegouwse geschiedschrijver Jean Froissart, schrijft dat Juw 
Juwinga diverse veldtochten mee ondernam en had gevochten in Pruisen, 
Hongarije en Turkije, op Rhodos en op Cyprus. Paravicini en anderen met 
hem nemen daarom aan, dat Rienck Bockema en Juw Juwinga samen aan 
de tocht van Willem van Gelre hebben deelgenomen.39 Er bestond trouwens 
een band tussen beiden via het bezit van Rienck in Tirns.40 De relatie tussen 
Rienck en Juw zou echter niet van lange duur zijn. Enkele jaren later, in 1396, 
zou Juw Juwinga bij Schoterzijl sneuvelen in de strijd tegen de Hollandse 
graaf Albrecht van Beieren. 

Overigens ligt het natuurlijk voor de hand te veronderstellen, dat Rienck 
zijn eigen gevolg van medestrijders heeft meegenomen. Maar in de geschied-
schrijving van de Duitse Orde worden de namen van onderhorigen zelden 
vermeld.41

Wat was nu voor Rienck Bockema de reden, om het gezelschap van de 
Gelderse hertog te zoeken? Er was wat dat betreft een wederzijds belang. 
De reis naar het onbekende Litouwen was vol gevaren. Het was daarom 
gewenst zich bij een vorst en diens gevolg aan te sluiten. Soms was het ook zo, 
dat de vorsten aan de Pruisenvaarders een bijdrage gaven in de kosten van de 
expeditie. Zo kregen de Franse ridder Geoffrey le Meingre en de schildknaap 
Henri de Badencourt, die aan dezelfde reis deelnamen, een belangrijke bij-
drage van de hertog van Bourgondië.42 Het lijkt niet waarschijnlijk dat de ver-
mogende Rienck Bockema een dergelijke hulp nodig had. Wat was nu ander-
zijds het belang van de vorst, een belang dat hij dus soms in een financiële 
bijdrage tot uitdrukking bracht? Voor hem telde, dat zijn gezelschap erdoor 
werd vergroot. Dat was niet zozeer een kwestie van grotere veiligheid onder-
weg, als wel van vergroting van zijn aanzien. Hoe aanzienlijker het gevolg dat 
men had, hoe meer indruk de vorsten maakten als zij in Koningsbergen hun 
intocht deden.43
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Prins Wykolt

Het slot Gaerde, waartegen de veldtocht was gericht, behoorde volgens Worp 
toe aan Wykolt, prins van Litouwen. Wie was deze Wykolt?44 Twee maal schrijft 
Worp de naam met een k. Dit is echter onjuist. Het moet Wytolt (Duits) of 
Vytautas (Litouws) zijn. Omdat ook het Sneker kroniekje over Wijcolt spreekt, 
mag worden aangenomen, dat de naam zo door Rienck Bockema zelf is opge-
schreven. Vytautas is een van de groten uit de geschiedenis van Litouwen, een 
nationale held, tijdens wiens bewind Litouwen zijn grootste omvang kreeg. 
Het strekte zich toen uit tot Moskou en de Zwarte Zee. Vytautas werd groot-
hertog van Litouwen onder zijn neef Jogaila, die vanaf 1386 als koning over de 
personele unie van Polen en Litouwen regeerde. Om een sterk front tegen de 
Duitse Orde te vormen, was Jogaila met de Poolse koningsdochter getrouwd 
en als Wladyslaw II had hij de Poolse troon bestegen. In 1387 aanvaardden 
Jogaila en Vytautas het Christendom voor Litouwen en vanaf dat jaar werd 
daar het heidendom afgezworen. De oudste nog bestaande kerk in Vilnius en 
de voorganger van de huidige Dom werden in 1387 gebouwd en in het land 
werd een parochiestelsel opgezet.45

Vytautas was een behendig evenwichtskunstenaar, die door wisselen-
de coalities zijn macht en aanzien trachtte te vergroten. Hij had graag het 
 koningschap over Litouwen willen verwerven,46 maar dat gunde Jogaila hem 
niet. 

In de ingewikkelde geschiedenis van Litouwen en Polen was de houding 
van Vytautas tegenover de Duitse Orde ambivalent. Van tijd tot tijd werkte hij 
ermee samen, dan weer bestreed hij haar. Perioden waarin Vytautas samen-
werkte met de Duitse Orde waren de jaren 1382-1384, 1389-1391, 1398-
1401 en 1404-1409.47 De jaren 1392-1393 vielen juist in een periode, waarin 
Vytautas vijandig tegenover de Duitse Orde stond. Een aantal jaren later 
waren de rollen weer omgekeerd. Toen trok Vytautas in 1399 samen met de 
Duitse Orde en Polen op tegen de Tataren, die hem in de slag aan de Vorskla 
bij Charkow (Oekraïne) een verpletterende nederlaag toebrachten. Van de 
nog bestaande Vytautaskerk in Kaunas wordt gezegd, dat hij deze na afloop 
heeft laten bouwen als dank aan de Heilige Maagd, die hem uit de handen 
van de Tataren had gered.48

Het slot Gaerde

Een wat raadselachtige naam: een slot dat tuin heet. Halbertsma heeft aan-
vankelijk gemeend, dat het om het historische slot Trakai bij Vilnius ging. 
Dit ligt op een eilandje in een groot meer en Halbertsma identificeerde 
dat eilandje met Gaerde.49 Trakai was het machtigste kasteel van Litouwen 
en de vesting waar Vytautas het meest verblijf hield. Vytautas had niet een 
bepaalde vaste residentie, maar hield zich afwisselend op in verschillende 
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 vestingen.50 Halbertsma bezocht het slot kort na de ingrijpende restauratie, 
die in de Russische tijd heeft plaatsgevonden. Dit was echter niet het juiste 
spoor.

De veldtocht, waaraan hertog Willem van Gelre deelnam, was gericht tegen 
de burcht Grodno aan de Memel. Het was het sterkste kasteel in  zuidelijk 
Litouwen en een van de voornaamste kastelen van Vytautas. Eeuwenlang was 
Grodno een van de belangrijkste steden van Litouwen. Het was een pleister-
plaats op de weg naar de Poolse koningsstad Krakau. In 1905 werd de plaats 
zelfs naar voren geschoven als mogelijke toekomstige hoofdstad van een vrij 
Litouwen.51 Maar na de Eerste Wereldoorlog kwam de stad aan Polen en na de 
Tweede Wereldoorlog werd deze deel van Wit-Rusland. Grodno heet tegen-
woordig Hrodna en is nu een stad met ongeveer 300.000 inwoners.

Het zal duidelijk zijn, dat met het slot Gaerde de burcht Grodno wordt 
bedoeld. De naam Gaerde is geen verhaspeling van de naam Grodno, maar 
etymologisch hetzelfde woord. Grodno, het Russische grad, betekent oor-
spronkelijk omheining en vervolgens omheinde ruimte. In het Germaanse 
taalgebied is het groene ruimte, lusthof, tuin, gaan betekenen, in het Slavische 
versterkte ruimte, vesting, stad. In de Duitse literatuur heet het slot Garten.

Men moet zich het kasteel van Grodno voorstellen als een versterkt 
gebied met een grote oppervlakte, waarin een deel van de stadsbevolking 
in tijden van nood haar toevlucht kon nemen. 52 Het bestond uit een boven-
burcht en een benedenburcht. Het was zoals veel kastelen in die tijd van hout 
gebouwd. Alleen bij de toegang naar de bovenburcht stond een stenen toren. 
Enkele jaren na de verwoesting, in 1399, liet Vytautas het in steen herbouwen.53 
Uit opgravingen is de grondslag van de vernieuwde bovenburcht bekend.54 

Het was een indrukwekkend complex met een ommuring die versterkt werd 
met vijf torens. Van deze middeleeuwse burcht zijn nog slechts enkele bouw-
vallen over. Het op een heuvel aan de rivier gelegen slot is bezocht door Hal-
bertsma, die schrijft dat hij het als een ruïne aantrof.55 In de nabijheid staat 
een monument voor Vytautas. 

Grodno was in de veertiende eeuw herhaaldelijk het doel van belegerin-
gen geweest en al diverse keren verwoest.56 Hoe ingewikkeld de politieke ver-
houdingen waren, blijkt wel uit het feit, dat de Duitse Orde in de winter van 
1391 nog samen met Vytautas het beleg voor Grodno had geslagen. Dit beleg 
was trouwens door de invallende dooi geen succes. Maar in 1392 had Vytau-
tas zich van de Duitse Orde afgekeerd en nu was Grodno een steunpunt van 
hem tegen de Duitse Orde.

Het beleg

Hoewel Grodno aan de middenloop van de Memel lag, was het niet per schip 
bereikbaar. Men moest het daarom over land benaderen en daarvoor was, 
zoals eerder uiteengezet, de winter zeer geschikt. De veldtocht duurde van 
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9 januari tot 11 februari en nam daarmee drieëndertig dagen in beslag.57 
Het begin wordt bevestigd door de Franciscanen van Torun (Thorn) aan de 
Weichsel, die in hun kroniek noteerden, dat de veldtocht na het feest van 
Epiphanie of Verschijning des Heren dat op 6 januari werd gevierd was begon-
nen.58 Die datum is geen toevallige dag in het begin van de winterperiode. 
Men nam de kerkelijk feestdagen nauwgezet in acht en vertrok na dit feest, 
waarmee de periode van de kerstviering werd afgesloten. Als de omstandig-
heden er toe leidden om later op pad te gaan, placht men na het feest van 
Maria Lichtmis, dat op 2 februari werd gevierd, te vertrekken.

Worp deelt mee, dat het beleg negen dagen duurde. Gezien de totale duur 
van de veldtocht lijkt deze mededeling, die uit geen andere bron bekend is 
en die van Rienck Bockema zelf afkomstig zal zijn (ook het Sneker Kroniekje 
spreekt over negen dagen), betrouwbaar.

Over het verloop van het beleg weten we verder niets. Het is bekend dat 
de Duitse Orde vanaf omstreeks 1380 vuurgeschut ging inzetten.59 Dat zal 
hier dus ook wel zijn gebruikt. Ook Vytautas begon in deze tijd trouwens van 
geschut gebruik te maken. Dat Vytautas zich zelf op het slot bevond, zoals de 
Sneker kroniekschrijver Napjus zegt,60 moet een vergissing zijn. Dan zou hij 
gevangen zijn genomen of zijn gesneuveld. Vytautas overleed in 1430 op hoge 
leeftijd en gevangenneming zou een dusdanig wapenfeit zijn geweest, dat het 
zeker aan de grote klok zou zijn gehangen. Volgens Worp werden bij het beleg 
4.000 man doodgeslagen. De kroniekschrijver van Torun noteert, dat bij het 
beleg meer dan duizend man zijn omgekomen en vierduizend gevangen zijn 
genomen.61 Deze aantallen lijken op het eerste gezicht nogal onwaarschijnlijk. 
Toch worden bij dergelijke gelegenheden wel meer hoge aantallen genoemd. 
Bij het beleg van het kasteel van Vilnius in 1390 varieert de opgave van het 
aantal doden en gevangenen tussen drieduizend en zevenduizend.62 

Al moet men rekening houden met de mogelijkheid, dat in het opgegeven 
aantal enige overdrijving heeft gezeten, dat zeer veel slachtoffers zijn omge-
komen of gevangen genomen, mag men wel aannemen.

De ridderslag

De verheffing tot de ridderlijke waardigheid door het verlenen van de ridder-
slag aan strijders die zich door hun moed hadden onderscheiden, was een 
steeds weerkerend gebeuren. De plechtige ridderslag kon worden verleend 
in het aangezicht van de tegenstander, na de eerste strijd, voor of tijdens de 
bestorming van een vesting, maar altijd op het terrein van de tegenstander.63

De ridderslag was een eerbetoon, dat iemand in zijn leven meer dan 
een keer ten deel kon vallen.64 Dat was met Rienck Bockema ook het geval. 
Wanneer we de summiere berichtgeving op dit punt volgen, dan is hij drie-
maal tot ridder geslagen: tijdens een veldtocht tegen de Turken, in het Heilige 
Land en in Litouwen. Merkwaardig genoeg zwijgt Worp van Thabor over de 
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ridderslag die door hertog Willem van Gelre aan Rienck Bockema was ver-
leend. Daarvoor moeten we bij Peter van Thabor te rade gaan.

De oudste min of meer terloopse vermelding van een ridderslag komt voor 
in het Sneker Kroniekje. Als de schrijver een bericht over Agge Harinxma geeft, 
deelt hij mee, dat die een schoonzoon was van Rienck Bockema en voegt daar 
dan aan toe ‘ende deese was ridder gheslagen ten Heyligen lande’. 

Peter van Thabor, die het Sneker Kroniekje als bron heeft gebruikt, neemt 
het bericht over. Maar hij geeft er een draai aan, want na de vermelding van 
heer Renick ridder voegt hij er ter verklaring aan toe: ‘want doe ter tydt ridders 
hyr int lant waren, die hertoch Willem gheslaghen had’, en daarop laat hij dan 
een weer aan het Sneker Kroniekje ontleende mededeling volgen: ‘Oeck was 
heer Reenick ridder ten Heylighen grave’.65 Dit is dus de bron van de ridder-
slag van Rienck Bockema in Litouwen. 

Worp vermeldt als enige nog een andere ridderslag. Hij zegt dat Rienck 
Bockema met de Engelse koning een veldtocht tegen de Turken meemaak-
te, die dan voor 1386 moet hebben plaats gevonden en waarbij hij om zijn 
 dapperheid door de koning tot ridder werd geslagen. Wat hiervan zij - in deze 
tijd is niets bekend van een kruistocht van een Engelse koning tegen de Tur-
ken, noch op de Balkan, noch in het Heilige Land, of naar Cyprus of Rhodos66 - 
dat Rienck tijdens een veldtocht tegen de Turken de ridderslag heeft ontvan-
gen is heel goed mogelijk.67 De ridderlijke waardigheid was voor Friezen zoals 
Rienck Bockema een eerbewijs en niet meer. In hun land van herkomst geno-
ten ze er geen bijzondere sociale of fiscale voorrechten door.68

Overigens heeft de drievoudige ridderslag tot een fraaie legendevor-
ming aanleiding gegeven. De stad Sneek voert vanaf het begin van de vijf-
tiende eeuw een wapen met drie kronen. Aanwijsbaar vanaf de achttiende 
eeuw69 is het verhaal de ronde gaan doen, dat dit oorspronkelijk het wapen 
van Rienck Bockema was, die deze drie kronen als wapenfiguur in zijn wapen 
had geplaatst ter herinnering aan zijn drievoudige ridderslag en die dit wapen 
later aan de stad Sneek had geschonken. Halbertsma heeft dit verhaal in 1956 
naar het rijk der fabelen verwezen.70

Het Mariabeeld

De roof van een Mariabeeld is een van de merkwaardigste gedeelten van het 
verslag van Worp, met name vanwege de opmerking dat Vytautas het had 
vereerd, toen hij nog christen was. Dezelfde passage komt bijna letterlijk zo 
voor in het Sneker Kroniekje. Hij zal dus van Rienck Bockema zelf afkomstig 
zijn. Maar het is een passage, die wel vragen oproept. Wanneer was  Vytautas 
dan van zijn geloof afgevallen? En hoe kon Rienck Bockema een Mariabeeld 
aantreffen in een heidens slot? Had Vytautas toch heimelijk een band met 
het beeld gehouden? Halbertsma heeft die tegenstrijdigheden al gezien. 
In zijn vroegste beschouwing over Rienck Bockema heeft hij zijn twijfel geuit 
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over de berichten van de afvalligheid van Vytautas en - niet zonder jeugdige 
humor - opgemerkt: ‘We kunnen moeilijk geloven, dat Rienck dit beeld op 
zolder vond.’71

Het antwoord is heel eenvoudig. Vytautas had het christelijk geloof 
 helemaal niet afgezworen. Hij is na zijn toetreding tot de kerk (hij is zelfs twee-
maal gedoopt, eerst orthodox en in 1387 katholiek)72 zijn hele leven christen 
gebleven. Maar omdat hij zo zwart mogelijk moest worden afgeschilderd, liet 
de Duitse Orde het voorkomen, alsof Vytautas tot het heidendom was terug-
gekeerd. Dat was een taktiek die men meer algemeen toepaste. Litouwers 
werden afgeschilderd als heidenen, als afvalligen of op zijn best als slechte 
christenen (namelijk Oosters-Orthodoxen). Dat zich in het slot een Maria-
beeld bevond, is dus allerminst verrassend. Dat temeer niet, omdat Maria in 
het geloofsleven van Vytautas een centrale rol speelde. Hij heeft verscheidene 
door hem gebouwde kerken aan Maria toegewijd.

Wat valt er van het beeld te zeggen? Paravicini meent dat het een icoon 
is geweest73 en Rowell veronderstelt hetzelfde. De laatste wijst erop, dat in 
 Litouwen geen beelden uit die periode bekend zijn. Naar het oosten was men 

Kleine- of Broerekerk met de gevel uit 1766. Links daarvan de poort van het 

Old Burger Weeshuis, sinds 1581 in de gebouwen van het Kruisherenklooster gehuisvest. 

Tekening van J. Bulthuis, 1790 (Fries Scheepvaartmuseum, Sneek)
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meer met iconen vertrouwd. Bekend is, dat de keizer van Byzantium Vytautas 
een icoon van Maria had geschonken, die geïdentificeerd wordt met een icoon 
die in de door Vytautas gebouwde parochiekerk in Trakai wordt bewaard. 
Het Litouwse Katholicisme was sterk beïnvloed door Russisch-Orthodoxe tra-
dities.74 Ook in Vilnius bevindt zich al eeuwenlang een Maria-icoon, waaraan 
wonderdoende kracht wordt toegeschreven. Bovendien valt op te merken, dat 
wij bij het woord beeld denken aan een driedimensionaal voorwerp, maar dat 
in het middelnederlands het woord beelde de bredere betekenis had van voor-
stelling. Daar kon dus ook een geschilderde voorstelling als een icoon onder 
vallen. Het is niet bekend waar Rienck Bockema het Mariabeeld heeft aan-
getroffen. Mogelijk bevond de icoon zich in de burchtkerk, waarvan de grond-
slagen in 1932-1934 binnen het gebied van de bovenburcht zijn opgegraven.75

Het bericht van Worp vraagt nog om een andere reden aandacht. Er kan in 
zeker opzicht van een unicum worden gesproken. Paravicini heeft er name-
lijk op gewezen, dat in de hele literatuur over de krijgstochten naar Litouwen 
dit het enige geval is, waarin een concreet voorwerp wordt genoemd, dat uit 
Litouwen is meegeroofd.76 Later horen we er niets meer over. De icoon zal 
wel in de Reformatietijd zijn verdwenen. Interessant is nu, de berichten van 
Worp en het Sneker kroniekje te vergelijken (zie bijlage). Het Sneker kroniekje 
schrijft over ‘dat capel in den gasthuus’. Worp schrijft: ‘S. Anthonis kerkcke, 
daer nw die Crucebroeders kerkcke is’. In het begin van de jaren 1460 hadden 
de  Kruizebroeders zich in Sneek gevestigd en het bestaande gasthuis overge-
nomen. Traditioneel wordt voor de vestiging het jaar 1462 genoemd, maar 
Mol heeft aangetoond, dat dit (op zijn vroegst) 1464 moet zijn.77 Het Sneker 
 Kroniekje is in 1464 geschreven en het woord gasthuiskapel bevestigt de 
juistheid van Mols stelling. Mol schrijft, dat de Kruizebroeders zich in de 
 gebouwen van het gasthuis vestigden en dat de kapel, waarin zij hun intrek 
namen waarschijnlijk verbonden was aan een gasthuis.78 Uit de vermelding 
van de kapel als gasthuiskapel in het Sneker kroniekje blijkt, dat dit inderdaad 
het geval is geweest.

Waarom gaf Rienck Bockema het Mariabeeld een plaats in de Sint 
 Antoniuskerk, de latere Kleine Kerk die in 1845 is afgebroken en waar de Kleine 
Kerkstraat nu nog aan herinnert? Men zou veronderstellen, dat de imposante 
Martinikerk, die sinds een eeuw met zijn twee torens het stadsbeeld beheers-
te, in de eerste plaats in aanmerking kwam. Ook Halbertsma is de keus van 
Rienck opgevallen.79 Mogelijk heeft Rienck Bockema via zijn voorgeslacht een 
relatie met het gasthuis gehad, maar er bestaat voor die veronderstelling geen 
enkele aanwijzing. Toen het gasthuis in 1464 van functie veranderde werd het 
gasthuis zelf verplaatst naar de Oude Koemarkt, waar ook een nieuwe kapel 
werd gebouwd. Het Mariabeeld werd echter niet meegenomen. Worp deelt 
immers mee, dat het in zijn tijd nog steeds in de Sint Antoniuskerk stond. 
De band met het kerkgebouw moet dus sterker zijn geweest dan de band met 
het gasthuis als instelling.
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Tenslotte, met welke bedoeling gaf Rienck Bockema het Mariabeeld een plaats 
in de Sint Antoniuskerk? Mol veronderstelt, dat het mogelijk de  bedoeling is 
geweest een Mariacultus te bevorderen, waardoor een stroom bedevaartgan-
gers naar Sneek zou worden gelokt.80 Dat zou ook weer de nodige inkomsten 
voor de stad opleveren en dus voor de stedelijke economie van betekenis zijn. 
Van enige bedevaartfunctie of wonderdoende kracht is echter geen spoor 
nagelaten.81

De twee jongens

Rienck Bockema nam als buit ook twee jongens mee uit Litouwen. Dit bericht 
is minder vreemd dan het lijkt. Het kwam geregeld voor, dat men gevangenen 
meenam die in de hofhouding of als huishoudelijk personeel dienst konden 
doen. Van Willem van Gelre is bekend, dat hij niet minder dan dertien man-
nen en vrouwen als buit meenam. Uit rekeningen blijkt, dat ze aan het hof 
soms in mooie kostuums of livreien werden gestoken. De meisjes werden ter 
beschikking van de hertogin gesteld.82

Worp beschrijft gedetailleerd, hoe het de beide jongens verging en hoe het 
met hen afliep. In de uitvoerigheid van zijn beschrijving is ook dit bericht uniek.83 
Het is opvallend hoeveel aandacht Worp aan hun lotgevallen besteedt. De 
beschrijving is bijna even lang als het verslag van de reis naar Litouwen zelf. Begrij-
pelijk is het in zoverre wel, omdat de ene jongen een eervolle functie bekleed had 
in het klooster Thabor, waardoor Worp zich met hem verbonden moet  hebben 
gevoeld. Thabor stond voor Worp centraal. Zelfs het hele levensverhaal over 
Rienck Bockema heeft Worp geplaatst onder het hoofd: ‘Van den fundatoer des 
conuents Thabor, by Sneeck’. Als eerste maatregel heeft Rienck Bockema de twee 
jongens laten dopen en ze vervolgens naar school gestuurd. Nu sluit dat laten 
dopen wonderwel aan bij het beeld van de heidense toestanden in Litouwen. 
De jongens waren natuurlijk ook kleine heidentjes. Maar is dat met de werke-
lijkheid in overeenstemming? Litouwen was sinds 1387 een gedoopte natie. 
Met duizenden waren de Litouwers volgens zeggen naar de rivieren gedreven, 
om door Poolse bisschoppen gedoopt te worden. Waarschijnlijk wordt hier dan 
ook een vertekend beeld gegeven. De jongens zullen in Sneek wel zijn gedoopt, 
maar die doop was een in feite overbodige overdoop.

Wat de school betreft, met ‘schole’ wordt in het Middelnederlands niet 
alleen school in het algemeen bedoeld, maar met name ook de Latijnse 
school. Worps mededeling mag daarom waarschijnlijk worden gezien als de 
oudste vermelding van de Sneker Latijnse school. Ook Halbertsma ziet hier 
een aanwijzing dat de Latijnse school reeds in 1393 bestond.84 Hoewel het 
jaar 1393 voor Friesland op het eerste gezicht vroeg lijkt, hoeft dat niet zo te 
zijn. Workum had in 1399 al een Latijnse school.85

De beschrijving van het lot van de twee jongens lijkt aan te sluiten bij een 
klassiek motief: twee broers (hier twee lotgenoten) waarvan de een deugt en 
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de ander niet: zwart tegen wit, Kaïn en Abel. Het is een literaire figuur, waar-
door het gave karakter van de voorbeeldige jongen des te scherper kan  worden 
geaccentueerd. Verschillende schrijvers hebben met het verhaal, in het bij-
zonder over de trieste afloop van de deugniet, gezeten. De twee zeventiende-
eeuwse historici hebben het ieder op hun manier verwerkt.  Winsemius geeft 
duidelijk een overschildering van Worp en zegt, dat Rienck de twee  jongens 
in het klooster Thabor plaatste om te worden onderwezen in de christe-
lijke religie.86 En dat, terwijl het klooster toen nog helemaal niet bestond! 
Schotanus, die, zoals gezegd, in het algemeen Worp getrouw volgt, breekt het 
verhaal over het Litouwse avontuur af na het Mariabeeld. Mogelijk kan dit 
weglaten als een vorm van impliciete kritiek worden beschouwd. Schotanus 
zou aan de geloofwaardigheid hebben kunnen twijfelen of het om de moreel 
 verwerpelijke strekking hebben kunnen weglaten. Hij heeft er kennelijk zo 
mee gezeten, dat dit voor hem de enige oplossing was. Na het verschijnen van 
de gedrukte uitgave van de tekst van Worp in 1850 komt het verhaal weer aan 
het licht. Aan de juistheid ervan wordt dan niet getwijfeld, maar de discussie 
spitst zich toe op de vraag, wat Worp met het begrip over syde laeten brengen 
heeft bedoeld.

Sminia geeft een milde uitleg en schrijft, dat een van de jongens door 
Rienck Bockema van de overige jongens werd afgezonderd.87 Hij interpre-
teert over syde dus als: terzijde. Traditioneel wordt er echter van uitgegaan, 
dat Rienck Bockema de jongen heeft laten ombrengen. Dat ligt ook wel voor 
de hand. Het was voor de hardhandige Rienck Bockema de goedkoopste 
oplossing. Ook Paravicini gaat daarvan uit. Hij gebruikt, als hij Worp citeert, 
het vrijwel identieke woord beseitigen, een minder gebruikelijk Duits equiva-
lent voor het gangbare umbringen. Hij wijst er op, dat het een wel heel erge 
misslag was, iemand die gedoopt was, te laten ombrengen.88 Halbertsma 
betwijfelt of dat zomaar kon. Hij neemt aan, dat er aan de moord wel een 
gerechtelijk schijnproces vooraf zal zijn gegaan.89 Zou Rienck Bockema dit 
verhaal met zijn omineuze klank met zoveel woorden in zijn levensbeschrij-
ving hebben verteld? Of zouden hier overlevering en legendevorming een rol 
kunnen hebben gespeeld? 

Het is opvallend, dat de passage over de Litouwse jongens in het Sne-
ker Kroniekje ontbreekt. Dat houdt met het bericht over het Mariabeeld op. 
De vraag is daarom, of Worp dit stuk aan andere bronnen dan Rienck 
Bockema zelf, mogelijk een mondelinge overlevering, heeft ontleend. Kan 
hier een literaire constructie in het spel zijn? Het verhaal over Mauritius past 
geheel in de Thabor-traditie. Maar kan het verhaal over de naamloze ook 
extra zijn aangezet? Met andere woorden: zouden we wèl aan de juistheid van 
het verhaal moeten twijfelen?

Er is trouwens ook nog een derde mogelijkheid, die volledigheidshalve 
onder ogen moet worden gezien. Overside betekent in het Middelneder-
lands zowel ‘terzijde’ en ‘apart’ als ‘terug’. Rienck Bockema zou de knaap ook 
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 hebben kunnen terugsturen. Dat is misschien niet een voor de hand liggende 
oplossing, maar helemaal ondenkbaar is het niet. Ook hertog Willem stuurde 
enkele malen knapen terug naar Litouwen.90 Halbertsma had trouwens in zijn 
vroegste bijdrage over Rienck Bockema ook aan deze mogelijkheid gedacht.91 

De jongen die deugde kreeg de naam Mauritius. Dat is een opvallende 
naam, want Mauritius is een ridderheilige.92 Hij was een Romeins officier die 
in de derde eeuw leefde. Kan de naamgeving op de afkomst van de jongen 
uit hoge kringen slaan? Of klinkt de verwachting door dat hij als een ridder 
Rienck Bockema terzijde zou staan? Een monastieke carrière lag in elk geval 
minder voor de hand.

Toch zou dat uiteindelijk het geval zijn, zij het pas vijftien jaar later. 
Ongestoord verliepen de eerste jaren niet. Toen de Rodenburg vijf jaar na 
zijn komst in Sneek met de grond gelijk werd gemaakt, zal Maurits nog wel 
eens aan zijn kinderjaren op de burcht Grodno hebben teruggedacht. Rienck 
Bockema zal hem in de jaren van zijn ballingschap wel hebben meegeno-
men naar Holland. In 1408 werd hij in het door Rienck Bockema gestichte 
klooster geplaatst, waar hij opklom tot de vertrouwensfunctie van procurator. 
De procurator was de door de prior aangewezen kloosterbroeder, die met het 
opzicht over de stoffelijke zaken belast was. Eveneens vijftien jaar maakte hij 
deel uit van de kloostergemeenschap. Op 18 mei 1423 overleed hij, na dertig 
jaar in ballingschap te hebben vertoefd. Rienck Bockema zal ongetwijfeld de 
begrafenis van broeder Mauritius hebben bijgewoond. Hij overleefde hem 
nog dertien jaar.

Conclusie

Het geheel overziend kunnen we concluderen dat Worp vanuit Thabor met 
zijn verhaal over Rienck Bockema’s reis naar Litouwen niet alleen heeft bij-
gedragen aan de Friese geschiedschrijving, maar - op microniveau - ook aan 
de Europese.

Tenslotte rijst, aan het eind van deze bijdrage, de vraag in hoeverre de reis 
van Rienck Bockema vanuit Friesland gezien een unicum was. Het is bekend, 
dat de Friezen als ervaren zeevaarders bij verscheidene kruistochten naar 
het Heilige Land actief hebben meegestreden. Het meest heeft hun rol bij de 
belegering van Damiate in de Nijldelta tot de verbeelding gesproken.93

Nu valt wel te bedenken, dat bij de herkomst van de vermelde Friezen 
niet alleen aan de tegenwoordige provincie Friesland moet worden gedacht. 
Als in de Duitse literatuur over Friezen wordt gesproken, wordt in de  eerste 
plaats gedoeld op de in Niedersachsen wonende Friezen, de Oostfriezen dus.94 
Enkele malen is er zo sprake van deelname van Friezen aan de veroverings-
tochten naar Pruisen. In de literatuur over de reizen naar Litouwen komen 
echter geen berichten over deelname van Friezen voor, behalve dan de deel-
name van Rienck Bockema en de indirecte berichten over Juw  Juwinga.95 
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Overigens is het natuurlijk waarschijnlijk, dat Rienck Bockema de reis niet 
alleen maakte, maar zich van een behoorlijk reisgezelschap van Friese mede-
strijders had voorzien. Aan de hand van de beschikbare bronnen mag dus 
inderdaad van een unicum worden gesproken.

l

Noten

1 Reizen naar Polen in 1990 en naar Litouwen in 2006 waren de aanleiding tot dit arti-

kel. Ik dank prof. Hans Hauben uit Leuven, prof. Udo Arnold uit Bonn, prof. Stephen 

Rowell uit Vilnius en prof. Hans Mol uit Leiden/Leeuwarden voor hun aanwijzingen 

en suggesties. Het enthousiasme van dr. Herre Halbertsma, wiens publicaties over 

Rienck Bockema zich over een periode van meer dan veertig jaar hebben uitgestrekt, 

was zeer stimulerend, de diepgravende studie van dr. Regnerus Steensma verhelde-

rend. Willem Tjerkstra publiceerde de driedelige roman Ridder van Snits (1999, 2000 

en 2001). Hij ontving hiervoor in 2003 de Gysbert Japickspriis.  2 Worp, Kronyken.  

3 Steensma, Het klooster Thabor.  4 Halbertsma en Keikes, Sneek.  5 Janse, Grenzen.  

6 Meestal is hierbij gedacht aan een afwijzing door de plaatselijke geestelijkheid. 

Het is echter een voorschrift dat steunde op de regels van het Kanonieke recht. Er viel 

aan te ontkomen door in Rome dispensatie van de Paus te vragen (vriendelijke mede-

deling van prof. E.C. Coppens, Nijmegen). Dit was eerder met succes gedaan door graaf 

Adolf IV van Schaumburg Holstein, die in 1243 een pelgrimsreis had gemaakt naar 

Rome en inderdaad dispensatie had gekregen (Rüdebusch, Der Anteil, 146). Rienck 

Bockema heeft echter kennelijk van die mogelijkheid afgezien.  7 Worp, Kronyken, 5-9.  

8 Peter van Thabor, Historie, 15.  9 Bruch, Kroniek, 44.  10 Steensma, Thabor, 11. Para-

vicini is voornemens de kroniek in het nog te verschijnen deel III af te drukken (zie: 

Paravicini, Die Preuszenreisen II, 105, noot 473).  11 Winsemius, Chronique, 227, 228.  

12 Schotanus, Geschiedenissen, 228.  13 Sminia, ‘Rienck Bockema’, 1-14.  14 Miedema, 

Sneek, 41, 42; dez., ‘Het wapen’, 146-164.  15 Bruch, Kroniek, 44-50.  16 Worp, Krony-

ken, 5.  17 Peter, Historie, 15.  18 Miedema gebruikt het woord legende (‘Het wapen’, 

147).  19 Steensma, Thabor, 11.  20 Dr. A.Th. Bouwman, U.B. Leiden, brief 26 mei 2008.  

21 Housley, Crusades.  22 Mol, De Friese huizen, 35-36.  23 Paravicini, Die Preuszenrei-

sen I, 288-309.  24 Paravicini, Die Preuszenreisen II, 52.  25 Prof. Hans Mol heeft mij op 

dit werk gewezen.  26 Brief prof. Stephen Rowell, 27 november 2006: ‘Rienck Bockema 

will not be mentioned in any Lituanian, Russian or Polish sources’. Hij herinnerde 

zich ook niet de naam in het archief van de Duitse Orde in Koningsbergen (Geheimes 

Staatsarchiv, Preuszischer Kulturbesitz, Ordensbriefarchiv - nu in Berlijn-Dahlem; ) 

te zijn tegengekomen.  27 Brief prof. Udo Arnold, 28 november 1991, ‘Die von Ihnen 

mitgeschickte Chronikdarstellung wird von preuszischer Seite voll bestätigt in den 

Quellen wie in der Literatur. [...] Insgesamt passen die preuszischen Quellen und die 

Schilderung in der Chronik von Worp einwandfrei zusammen, wenn auch die preuszi-

schen Quellen nicht so in die Details gehen, wie es mit Worp ein einzelner Teilnehmer 
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tut.’ Prof. Hans Hauben uit Leuven heeft mij op prof. Arnold gewezen.  28 Paravici-

ni, Die Preuszenreisen I, 216.  29 Janse, Grenzen, 262.  30 Paravicini, Die Preuszenrei-

sen I, 63, noot 131 (‘unacum dominis de Prucia’).  31 Voor deze alinea: ibid. I, 60-66.  

32 Ibid. I, 94.  33 Voor deze aline: ibid. I, 197, 220, 222, 271.  34 Halbertsma vergist 

zich dan ook, als hij Rienck Bockema zich in Staveren met zijn kogge bij de hertog laat 

voegen (‘Gebouwen’, 25 mei 1993).  35 Paravicini, Die Preuszenreisen I, 201, 64, noot 

140.  36 Ibid. I, 58.  37 Rüdebusch, Der Anteil, passim.  38 Paravicini, Die Preuszenrei-

sen II, 143; I, 100.  39 Ibid. I, 58. Zie ook: Halbertsma, ‘Verrassend nieuws’ (2 juli 1992) 

en Janse, Grenzen, 125.  40 Brief van Mol aan Halbertsma, 19 januari 1992: ‘Hy (Juw 

Juwinga) hie in relaesje mei Rienck Bockema. Ommers (Sipma III, nr. 1) yn 1381 wie 

hy syn kastelein (bewarder) tho Thernsehuse, dus op syn kastieltsje yn Turns, dat wy 

yn 1511 yn it besit fan Thabor fine.’ Helemaal zeker is dit echter achteraf niet, temeer 

niet omdat de inhoud van de kasteleinsfunctie hier niet duidelijk is.  41 Rüdebusch, 

Der Anteil, 229.  42 Paravicini, Die Preuszenreisen II, 197.  43 Ibid. I, 220.  44 Dat is in 

Sneek lang onduidelijk gebleven. ‘Een zekere Wykolt’, schreef Halbertsma nog in 1990 

(‘Keizerskroon’, 12 februari 1990).  45 Housley, Crusades, 353.  46 Kieniewicz, Poland, 

116. Op dit werk werd ik gewezen door prof. Hauben uit Leuven.  47 Paravicini, Die 

Preuszenreisen II, 50.  48 Kieniewicz, Poland, 116; Rowell, brief 27 november 2006.  

49 Halbertsma, ‘Keizerskroon’, 12 februari 1990.  50 Rowell, brief 27 november 2006.  

51 Ibid.  52 Rowell, brief 17 januari 2007.  53 Paravicini, Die Preuszenreisen II, 48, noot 

42.  54 Reklaitis, ‘Die Burgkirchen’, 219.  55 Halbertsma, brief 15 januari 1992.  56 Voor 

deze alinea: Paravicini, Die Preuszenreisen II, 20-40, 59.  57 Paravicini, Die Preuszen-

reisen I, 63, noot 135.  58 Rowell, brief 17 januari 2007.   59 Paravicini, Die Preuszen-

reisen II, 49.  60 Napjus, Chronyk, 14. Het verhaal van de lokale auteur heeft verder 

geen rol gespeeld, totdat het aan het eind van de twintigste eeuw weer opduikt. Zie: 

Halbertsma, ‘Keizerskroon’, 1 maart 1990: ‘Wykolt (die) zich in het jaar 1393 tegen het 

ridderleger der Duitse Orde op een eilandje in een meer (Halbertsma denkt hier nog 

aan Trakai, schr.) had verschanst’ en Kerst Huisman, die bij de beschrijving van de 

afloop van het beleg over ‘de no deade prins Wykolt’ spreekt (‘Kleaster’).  61 Rowell, 

brief 27 november 2006.  62 Paravicini, Die Preuszenreisen II, 105, noot 470.  63 Ibid. 

II, 130.  64 Vriendelijke mededeling van Paul Noomen.  65 Peter van Thabor, Historie, 

15.  66 Housley, Crusades , 70-78.  67 Zie noot 65.  68 Mol, De Friese huizen, 91.  69 Fer-

werda, Wapenboek, ad Harinxma, 55, 57.  70 Halbertsma, Sneek, 93.  71 Halbertsma, 

‘Vertellingen’, 12 maart 1954.  72 Rowell, brief 17 januari 2007, aan wie deze alinea 

verder grotendeels is ontleend. 73 Paravicini, Die Preuszenreisen II, 105.  74 Rowell, 

brief 27 november 2006.  75 Reklaitis, ‘Die Burgkirchen’, 217.  76 Paravicini, Die Preus-

zenreisen II, 105.  77 Mol, ‘Kruisheren’, 337.  78 Ibid., 339.  79 Halbertsma, Thabor, 56; 

dez., ‘Op zoek’, 16 juli 1973.  80 Mondelinge mededeling.  81 Ook Halbertsma heeft 

hieraan gedacht: ‘Wonderen heeft het ook niet bewerkstelligd’ (‘Bekering’, 30 juli 

1992).  82 Paravicini, Die Preuszenreisen II, 106.  83 Ibid.  84 Halbertsma, ‘Verrassend 

nieuws’, 4 augustus 1992.  85 Obreen, Workum, 234.  86 Winsemius, Chronique, 228.  

87 Sminia, ‘Rienck Bockema’, 5.  88 Paravicini, Die Preuszenreisen II, 106: ‘[...] einen 

Mord an einen getauften Christen nicht verschweiget, ja gar nicht einmal misbil-
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ligt [...]’.  89 Halbertsma, ,’Keizerskroon’, 1 maart 1990: ‘Rienck heeft zijn pleegzoon 

zonder meer laten vermoorden, al zal hij als ‘capitaneus’ van Sneek of grietman van 

Wymbritseradeel wel een voorwendsel hebben weten te vinden om deze moord 

als gerechtelijk vonnis te laten voltrekken. Worp doet er nogal onverschillig over en 

schijnt Rienck Bockema schoon gelijk te geven. Volwassen was het slachtoffer zeker 

nog niet maar in die tijden werd men al op zijn twaalfde jaar volwassen voor de wet 

en kon men voor de doodstraf in aanmerking komen.’ Zie ook ‘Verrassend nieuws’, 

4 augustus 1992.  90 Paravicini, Die Preuszenreisen II, 106, noot 478.  91 Halbertsma, 

‘Vertellingen’, 12 maart 1954.  92 Paravicini, Die Preuszenreisen II, 106, noot 474. Ook 

hij toont zich verrast over deze naamgeving.  93 Zie: Brassat, Die Teilnahme, 139-150; 

Rüdebusch, Der Anteil, passim.  94 Zie: Rüdebusch, Der Anteil, 6, 79, 213, 229.  95 Zie 

noot 39.
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Bijlage: Worp en het Sneker Kroniekje over de reis naar Litouwen

Links is de tekst van Worp afgedrukt, rechts die van het Sneker kroniekje. Terwille van de 

vergelijkbaarheid is een passage van het Sneker Kroniekje verplaatst.

Int jaer ons Heeren duisent drie hondert 
drie ende tnegentich, 
 
reisde hy met hartoch Willem van Gelre 
ende andere Duitsche princen ende 
heeren, ende oeck met huer 
die Pruissche heeren,

in Letouuen, 

ende hebben daer belecht een slodt, 
genoempt Gaerde, 
dat toe hoorde Wykolt, prince van 
Letouuen, die Kersten hadde geweest, 
maer was weder vanden geloue in 
affgoderye gefallen. 

Den negenden dach des belechs hebben 
die Kersten dat slodt geuonnen, 

ende omtrent vier duisent menschen 
doot geslaegen. 

Op dat slodt vonde heer Rienck voorsz. 
nae dattet gewonnen waer, een beelde 
van Maria, die reine moeder Godes, 

welke Wykolt voorsz. plach toe eeren, 
doen hy noch Kersten waere; 

dit beelde heeft heer Rienck met hem 
in Frieslandt gebrocht, doen hy thuys 
quam, ende sette dat toe Sneeck 
in S. Anthonis kercke, daer nw die 
Crucebroeders kercke is, ende staet daer 
noch op deesen tyt.

Anno Domini m0 ccc0 xciiii

 doe waren die heeren van Prusen ende 
hertoech Willem van Gelre ende andere 
veel heeren 

 
in . . . . . . 

ende sloghen doot, als men seyde, 
omtrent iiii m heydenen,
ende gingen liggen voer een burch vors.

opten negenden dach,

ende omtrent iiii m bleven daer.

Ende doe creech Rennick Bockema Ons-
Vrouwen-beelde aldaer [….] 

Want dat beelde hadde toebehoert 
(hs toegebrocht) den coninc Wijcolt 
toebehoorde, diewijl hij kersten was.

Ende Rienck Bockema brochte dat 
beelde to Sneeck in den zelven jare. 

[dat nu te Sneeck is in dat capel van den 
gasthuus]

o
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Joost Halbertsma, het Latijn en het Lexicon Frisicum

A N N E  D Y K S T R A

Inleiding

Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) is de grondlegger van de Friese lexico-
grafie. Vanaf circa. 1820 tot aan zijn dood heeft hij gewerkt aan het Lexicon 
Frisicum. Lang beperkte zich dat tot het verzamelen van materiaal en het 
ordenen daarvan. Halbertsma begon waarschijnlijk pas rond 1860 met het 
bewerken van zijn materiaal in woordenboekvorm. Het Lexicon Frisicum is 
maar tot het lemma FEER in druk verschenen.1 Halbertsma heeft de  publicatie 
zelf niet meer meegemaakt. In 1872 verzorgde zijn zoon Tjalling, die classicus 
was, de posthume uitgave van het woordenboek.

Halbertsma presenteert in het Lexicon Frisicum niet alleen het moderne 
Fries, maar alles wat hij geografisch en temporeel als Fries beschouwt. Daar-
bij is het gericht op een internationaal publiek van taalkundigen en andere 
geleerden. Het Lexicon Frisicum zou men op grond daarvan kunnen beschou-
wen als een zogenaamd gesamtsprachbezogen woordenboek. Dergelijke woor-
denboeken, zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), het Oxford 
English Dictionary (OED) en het Deutsches Wörterbuch (DWB), zijn in de regel 
verklarende woordenboeken. Meestal is de verklarende taal, ook wel metataal 
of voertaal genoemd, van een dergelijk woordenboek gelijk aan de standaard-
landstaal. Dat betekent Nederlands voor het WNT, Engels voor de OED en 
Duits voor het DWB. Het Lexicon Frisicum wijkt wat dat betreft af, want het 
verklaart het Fries niet in het Nederlands (of het Fries), maar in het Latijn. 

Halbertsma’s keuze voor het Latijn heeft tot een aantal negatieve reacties 
geleid. Het Latijn werd als een anachronisme beschouwd, de verminderde 
toegankelijkheid van het woordenboek werd betreurd en er werd gewezen 
op de ontoereikendheid van het (klassieke) Latijn als verklarende taal voor 
moderne(re) talen.2 In dit artikel belicht ik Halbertsma’s argumenten om 
voor het Latijn te kiezen. Eerst ga ik na wat de positie van het Latijn als weten-
schapstaal in de negentiende eeuw was en kijk ik naar het gebruik van het 
Latijn in contemporaine woordenboeken. Tenslotte bespreek ik de lexico-
grafische consequenties van de keuze van het Latijn als metataal voor het 
Lexicon Frisicum.

Latijn als wetenschapstaal

Het Latijn is ook in Nederland lang de taal van de wetenschap geweest. 
Roelevink wijst er in haar artikel over Latijn in het achttiende en de negen-
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tiende-eeuwse Nederlandse universitaire onderwijs op, dat nog in 1815 
bij Koninklijk Besluit werd voorgeschreven dat professoren, met enkele uit-
zonderingen, zich op de universiteiten van het Latijn moesten bedienen 
(Roelevink 1990: 38). Dissertaties moesten in het Latijn worden geschreven. 
In de praktijk, betoogt Roelevink (1990: 33-34), werden de verplicht in het 
Latijn uitgesproken oraties door veel studenten, en zelfs door hoogleraren, 
amper begrepen. De eens zo sterke positie van het Latijn in de wetenschap 
begon in Nederland langzaam maar zeker af te brokkelen. Reeds in de twee-
de helft van de achttiende eeuw correspondeerden professoren onderling 
steeds vaker in het Nederlands en in het mondelinge verkeer is dat waar-
schijnlijk niet anders geweest (Roelevink 1990: 35). De zeventiende- en acht-
tiende-eeuwse internationale doelgroep van Nederlandse geleerde werken 
was ‘blijkbaar het Latijn nog wel voldoende machtig’, zegt Roelevink (‘ibid.), 
‘aangezien auteurs en uitgevers zich daarvan vaak bleven bedienen.’

 ‘In de achttiende eeuw’, brokkelde ‘de actieve beheersing van het Latijn’, 
volgens Roelevink (1990: 36), ‘internationaal nog veel sneller af [...] dan de 
passieve. De Verlichte wetenschap bediende zich principieel van de lands-
talen, ten behoeve van allen die zich wilden laten beschaven.’ Ze komt tot de 
conclusie dat ‘ook de wendbaarheid van het Latijn als taal van wetenschap 
nog verder af(brak). Op den duur werd de kloof tussen nieuwe terminologie 
en latiniteit, de worsteling om helderheid gepaard aan schoonheid, ook in het 
universitaire onderwijs te groot. Al met al werd de functie van het Latijn als 
geleerd paspoort steeds verder beperkt.’ Bij de wet op het Hoger onderwijs 
van 1876 werd het Latijn als verplichte voertaal aan de universiteiten formeel 
afgeschaft (Roelevink 1990: 39).

In de eerste helft van de negentiende eeuw verloor ‘het Latijn als commu-
nicatiemiddel [...] internationaal prestige. De wereldwijde wetenschapsbeoe-
fening vond plaats in de moderne talen’ (Roelevink 1990: 40). Het is dan ook 
geen wonder dat J. van Leeuwen op 10 maart 1838 aan Halbertsma schrijft: 
‘Ik zie [...] dat uw woordenboek geheel in ’t Latijn is, dit is zoo goed zoo kwaad 
in onze Stoomtijden’ (Tresoar 6158 Hs). Eekhoff (1873: 60) ergert zich in zijn 
in 1869 uitgesproken necrologie van Halbertsma duidelijk aan diens keuze 
voor het Latijn. Hij denkt dat veel Friezen zich met hem

 [...] dáárover zullen beklagen, dat de bewerker de vertaling en woordver-
klaring alleen in het Latijn geschreven en de Nederduitsche beteekenis der 
woorden bij het drukken weggelaten heeft, in weerwil deze laatste er bij was 
geschreven in de Handschriften A en B, in het testament vermeld. Het zal hen 
bedroeven, daarin weder een zijner caprices te zien, waarop hij zoo dikwijls 
jagt  maakte, als hij voor zijne bewerkingen andere vormen koos dan die zijner 
geestverwanten. [...] [H]et (is), alsof de schrijver zijn werk alleen voor geleer-
den en voor buitenlandsche bibliotheken bestemde, zonder acht te geven 
op de groote ontwikkeling van den lust voor taalstudie, welke zich, vooral op 
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zijn voortgang, in Friesland zelf onder ongeleerden heeft geopenbaard, 
en welke hij had behooren te bevredigen en niet voor het hoofd te stooten. 
Daar het getal geleerden, die hier werk maken van taalstudie, gering is, 
zoo zullen weinige Friezen genot kunnen hebben van een arbeid over hunne 
taal [...].3 

Latere beoordelaars van het Lexicon Frisicum, zoals Buma (1969: 103), wij-
zen ook op de uitstervende gewoonte om geleerde werken uit te geven in het 
Latijn. Sybrandy (1969: 136) zegt in zijn artikel over het Latijn in het Lexicon 
Frisicum terecht dat een woordenboek in het Nederlands in Halbertsma’s tijd 
al niets bijzonders meer was. Hij wijst in dat verband op Weilands  elfdelig 
Nederduitsch Taalkundig Woordenboek (1799-1811). Tjalling Halbertsma 
schrijft in het voorwoord van zijn vaders woordenboek zelfs dat het Latijn op 
sterven na dood is (Halbertsma 1872: VI; zie: Dykstra 2005: 153). Muller (1938: 
110) verbaast zich over de Latijnse rectorale rede uit 1874 die zijn leermeester 
Matthias de Vries gehouden heeft ‘in een tijd toen dit reeds lang niet meer in 
zwang was.’ Van der Sijs (2004: 39) geeft aan, dat het Latijn als voertaal van in 
Nederland gedrukte boeken al in de eerste helft van de achttiende eeuw sterk 
aan het afnemen was.

Toch was het voor filologen in die tijd niet ongewoon om in hun publi-
caties het Latijn te gebruiken. Leerboeken voor talen verschenen nog wel 
in het Latijn, zoals bijvoorbeeld de Hebreeuwse (1831-1833) en Arabische 
(1835) grammatica’s van Taco Roorda. De Belgische filoloog Jan Hendrik 
Bormans (1801-1878) publiceerde in 1836-1837 een studie over Mone’s editie 
van de Ysengrimus en hij deed dat volgens Leerssen (2006: 141) in het Latijn, 
omdat hij ‘tot de grote strenge traditie van ouderwetse tekstwetenschappers 
 gerekend wilde worden.’ Een bepaalde status had het Latijn dus toen nog 
wel. Buma (1969: 103) wijst op M. Heyne die nog in 1864 zijn studie over de 
Oudfriese stafrijmen in het Latijn publiceerde.

Latijn in woordenboeken

Jacob en Wilhelm Grimm, tijdgenoten van Halbertsma, gebruikten het Latijn 
ook in hun Deutsches Wörterbuch. Jacob Grimm spreekt in zijn voorwoord 
geringschattend over eerdere woordenboekschrijvers, die nodeloos energie 
staken in saaie definities van zulke bekende voorwerpen als een tafel, waar 
ze met één Latijns woord, namelijk mensa, toe hadden gekund. Grimm (1854: 
xl) vond het Latijn, ‘die bekannteste und sicherste aller sprachen’, bij uitstek 
geschikt voor zijn definities, maar daarbij moet opgemerkt worden dat hij er 
niet echt op uit was om de betekenis van de lemmata logisch en  consistent 
weer te geven (Reichmann 1991: 316-318).4 Grimms keuze voor het Latijn 
als beschrijvende of verklarende taal stuitte op kritiek van vakgenoten en 
de vraag of het Latijn in de negentiende eeuw nog wel de meest geschikte 
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beschrijvende taal was voor een woordenboek, kwam naar aanleiding 
van het Deutsches Wörterbuch regelmatig aan de orde (Kirkness 1980: 186f, 
210f).

In 1864 verscheen de eerste aflevering van het WNT. Hoofdredacteur Mat-
thias de Vries heeft de opzet van zijn woordenboek besproken met de gebroe-
ders Grimm, maar hij heeft hun keuze voor het Latijn niet gevolgd (De Vries 
1882: lxii). Voor het WNT koos hij het Nederlands als beschrijvende taal. De 
Vries achtte het Latijn juist niet geschikt om te gebruiken in een woordenboek 
dat bestemd was voor ‘de geheele beschaafde natie’ (De Vries 1882: lxiv). 
Verklaart men de betekenis ‘in het Latijn’, zegt De Vries, 

 het zal menigeen afschrikken, menigeen ook, die inlichting zoekt, in verlegen-
heid laten. Daarenboven is aan het gebruik van die vreemde taal een tweele-
dig gevaar verbonden. De woordenboekschrijver zelf kan zich licht vergissen 
in de ware kracht eener Latijnsche uitdrukking, en door het bezigen van een 
verkeerden term onwillekeurig den lezer op een dwaalspoor brengen. Of weet 
hij, volkomen voor zijne taak berekend, altijd het juiste woord te kiezen, wie 
verzekert hem, dat de lezer, die misschien een minder fijn Latinist is, dit in 
denzelfden zin zal opvatten? Hoeveel abuizen kunnen niet woorden veroor-
zaken als cadaver, continuo, perpetuus en dergelijke, die veelal onjuist worden 
verstaan! Waarom tot zulke misvattingen aanleiding te geven, terwijl men in 
zijne eigene taal terstond door iedereen wordt begrepen? (De Vries 1882: lxiv)

De handschriften Lexicon Frisicum A en B van J.H. Halbertsma (foto: Jacob van der Vaart)
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De Vries spreekt zich duidelijk uit voor een Nederlandstalige doelgroep. 
Het woordenboek ‘moet voor iedereen verstaanbaar zijn, ook al heeft hij 
geene classieke opvoeding genoten.’

De Vries stelt vast dat men in het DWB, vooral in het door Jacob Grimm 
bewerkte gedeelte, ‘geene bepaling van de beteekenis der woorden (vindt), 
hier en daar slechts eene vluchtige aanduiding. [...] Bij elk woord wordt een-
voudig de overeenkomstige Latijnsche term of eene zinverwante Hoogduit-
sche uitdrukking opgegeven.’ Hij benadrukt dat niemand beter dan Grimm 
de behoeften van zijn doelgroep, de ‘Duitsche natie’, kon beoordelen en hij 
valt Grimms methode dan ook niet aan. Volgens hem verlangen de ‘meer 
practische Nederlanders [...] van het Woordenboek meer stellige onderrich-
ting. Zij willen dat de schrijver hen voorlichte, hun te gemoet kome met de 
vruchten zijner ervaring’ (De Vries 1882: lxii). De Vries heeft serieuze beden-
kingen tegen Grimms manier van verklaren. Het was hem ‘meer dan eens [...] 
gebeurd’ dat het woordenboek van Grimm hem in de steek liet, ‘aangaan-
de de juiste beteekenis van een Hoogduitsch woord’ (De Vries 1882: lxiii). 
Toch was De Vries (1882: lxiv) van mening dat ‘er geenerlei bezwaar’ tegen 
het Latijn als metataal zou bestaan, wanneer de doelgroep van een woorden-
boek alleen uit geleerden bestond.

Metataal en doelgroep

Halbertsma had al heel gauw besloten dat hij zijn woordenboek in het Latijn 
zou schrijven. In het ‘Voorbericht’ op Het Geslacht der Van Haren’s (1829) 
schrijft hij al, dat een ‘Latijnsch Woordenboek van het Friesch [...], op de 
inlassching van een honderdtal woorden wacht om naar mijn maatstafje 
voltooid te heten.’ Hij maakt dan impliciet ook al duidelijk welke doelgroep 
hij voor zijn woordenboek op het oog heeft. Hij wil namelijk met het woor-
denboek proberen om ‘in de vermeende misslagen der Engelsche, Fransche 
en  Hollandsche etymologisten te voorzien’ (Halbertsma 1829: IV). Het Lexi-
con Frisicum is dus vanaf het begin gericht op een deskundig publiek buiten 
Friesland, ja zelfs buiten Nederland. In 1840 geeft Halbertsma in Letterkun-
dige Naoogst duidelijk aan wat hij de belangrijkste doelgroep voor zijn weten-
schappelijke publicaties vindt. Hij draagt zijn bundel op aan Charles Octave 
Castiglioni á Milan voor zijn inspanningen voor het Gotisch en de studie van 
de Germaanse talen. De mensen, schrijft hij, ‘qui etudient les langues du 
Nord d’après la grande méthode de nos jours, entendent également le Latin 
et le Grec et tous les idiomes Germaniques, il suffit de dire, que c’est surtout 
pour eux que j’ai ecrit’ (Halbertsma 1840: IX-X). De belangrijkste doelgroep 
bestaat dus uit de internationale taalwetenschappers van het Germaans. 

Er lijkt een tegenstrijdigheid in Halbertsma’s argumentatie te zitten, want 
wanneer de internationale taalwetenschappers alle Germaanse talen ken-
nen, dan zou Halbertsma ook in het Fries of het Nederlands kunnen schrij-
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ven, maar dat zijn nu juist de beide talen ‘peu connues en Allemagne même’ 
(Halbertsma 1840: VIII). Cnoop Koopmans (1841: 478) wijst erop, dat die 
tegenstrijdigheid een pagina later herhaald wordt wanneer Halbertsma 
zegt dat ‘zij, die den zin van het Friesch van GYSBERT JAPIX of van de taal van 
den Nederduitschen FERGUT willen vatten, onmogelijk het tegenwoordige 
Nederduitsch kunnen missen, zoodat hij ook daarom zijne Aanteekeningen 
op deze in het Hollandsch geschreven heeft.’

In de aanloop naar het DWB heeft Jacob Grimm enkele malen het 
 Vocabolario degli Academici della Crusca (1612) als voorbeeld genomen. 
Volgens Haß (1991: 555) heeft het Vocabolario zelfs een wezenlijke invloed 
gehad op Grimms denken over het DWB (ze verwijst hiervoor naar  Dückert 
1987: 12), onder andere op het punt van de anderstalige equivalenten. Grimm 
beroept zich op een ‘übernational-europäische Wörterbuchtradition’ wan-
neer hij in de Kasseler Algemeinen Zeitung van 29 augustus en 1 september 
1839 het DWB aankondigt. Hij zegt daar dat het DWB zo ingericht moet 
zijn dat het ook ‘von Ausländern gebraucht werden könne’ en hij noemt 
het Vocabolario als navolgenswaardig voorbeeld. Het resultaat zal zijn dat  
‘endlich mal einem von Deutschen wie von Fremden längst gefühlten 
Bedürfniß abgeholfen (wird).’ Aan taalkundigen buiten Duitsland schrijft 
Grimm in die tijd dat het DWB ook voor buitenlanders bruikbaar zal zijn. 
Aan de Engelsman Kemble schrijft hij bijvoorbeeld dat het DWB, in navolging 
van het Vocabolario, een ‘lateinischer, nöthigenfalls französischer überset-
zung des wortes’ zal geven, ‘so daß ausländer ohne mühe [...] zurechtkommen 
werden’ (Haß 1991: 555, uit Dückert 1987: 12). Halbertsma stond dus niet alleen 
in zijn overwegingen om aan een internationale, academische doelgroep 
tegemoet te komen door middel van het Latijn. Hierboven hebben we 
gezien dat Matthias de Vries geen bezwaar tegen het Latijn als metataal zou 
hebben, wanneer de doelgroep van een woordenboek alleen uit geleerden 
bestond.

Halbertsma geeft in een handschrift over het Lexicon Frisicum (Tresoar 
224 hs, p. 8 a/b) aan, dat het niet meevalt om in het Latijn de betekenis van 
de Friese woorden precies weer te geven. In datzelfde handschrift verklaart 
Halbertsma opnieuw waarom hij dan toch voor het Latijn heeft gekozen. 
Het blijkt dat ook in dit document de keuze voor het Latijn te maken heeft met 
de doelgroep die hij voor ogen had. Het doel van zijn taalstudie was ook om 
van de zuiver Engelse woorden, ‘voor zo verre deze niet door de Eng. Etym. 
tot de naaste wortels zijn teruggeleid’, de wortels aan te wijzen in het Fries. 
Het Oudengels heeft hij ook in zijn studie betrokken. Zo denkt Halbertsma wat 
nuttigs te kunnen doen ‘ter opdelving der ware gronden van de Eng. taal, die 
aan alle einden der aarde bestaat.’ Halbertsma’s doelgroep is daardoor aan-
merkelijk breder dan de ‘weinige grondige taalbeoefenaars’ van  Nederland. 
Daarmee valt het Nederlands af als taal om de resultaten van zijn onderzoek 
in bekend te maken: ‘De andere natiën behoren het te kunnen verstaan.’ 
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‘Zou ik dan mijne uitlegging in het Hollandsch doen?’, zo vraagt Halbertsma 
zich af, ‘in het Hollandsch zoude het zijn ten opzigte van andere landen: ‘bar-
barus hic ego sum quia non intelliger ulli’ (ik ben hier een vreemde (barbaar), 
omdat ik door niemand word verstaan). Vroeger is dat misschien anders 
geweest, maar tegenwoordig beheersen zelfs de meest geleerde Duitse taal-
kenners het Nederlands niet goed. Met de Engelsen is het al niet veel beter 
gesteld. Halbertsma is zodoende wel ‘gedrongen’ om het Fries in het Latijn te 
verklaren, al verwacht hij dat dat hem in Nederland zeker kopers zal schelen.

Lübben, die het Lexicon Frisicum in 1875 recenseerde, vond dat de 
 voertaal van het woordenboek best het Nederlands had kunnen zijn, omdat 
men van geleerden die het Fries bestuderen toch mag verwachten dat ze het 
Nederlands beheersen (Lübben 1875: 348). Volgens Sybrandy (1969: 135), 
een latere beoordelaar van Halbertsma’s woordenboek, rechtvaardigt de 
internationale doelgroep juist wel de keuze voor het Latijn als metataal voor 
het Lexicon Frisicum. Buma (1969: 103) kan zich daar tot op zekere hoogte in 
vinden, hoewel hij uiteindelijk Halbertsma’s beslissing betreurt.

Dat enkele wetenschappers Halbertsma vroegen om in het Latijn over 
het Fries te publiceren, zal hem verder hebben gesteund in zijn overtuiging 
dat hij die taal moest kiezen als medium voor zijn woordenboek. B.H. Lulofs 
dringt er op 27 maart ca. 1822 bijvoorbeeld bij Halbertsma op aan, om iets 
over de Friese grammatica te schrijven. Dat zou in het Latijn moeten worden 
geschreven, ‘zoo ware ook buiten ’s lands hiermede veel eer te behalen’ (zie: 
Folkertsma 1973: 132-133). Bosworth drong er niet alleen verschillende keren 
op aan dat Halbertsma’s woordenboek spoedig afgemaakt en uitgegeven 
moest worden, hij sprak zich ook duidelijk uit voor het Latijn als de voertaal 
voor het woordenboek (brief van 19 december 1836, zie: Stanley 1990: 449).

Enkele mensen die bezwaar maken tegen het Latijn als metataal van het 
Lexicon Frisicum, maken in feite bezwaar tegen Halbertsma’s keuze voor een 
internationale, wetenschappelijke doelgroep. Eekhoff (1873: 60) vindt dat 
Halbertsma te weinig oog had voor de ‘groote ontwikkeling van den lust voor 
taalstudie’ in de eigen provincie. Doordat Halbertsma voor het Latijn heeft 
gekozen, hadden vooral de ‘ongeleerden’ in Friesland niets aan het Lexicon 
Frisicum.5

Jongsma (1933: 91) is zestig jaar na Eekhoff van mening dat Halbertsma 
voor de ‘gewone’ Fries een korte vertaling in het Nederlands aan de Latijnse 
vertaling of verklaring toe had moeten voegen. Buma (1969: 103) meent dat 
het Latijn in het Lexicon Frisicum veel mensen heeft afgeschrikt. Die ‘mensen’ 
zijn voor Buma de Friezen zelf, want hij vindt dat Halbertsma de ‘heitelânske 
tael’ had moeten gebruiken voor zijn woordenboek. Buma (1969: 103) is van 
mening dat Halbertsma zich ook wat de voertaal betreft had moeten spiege-
len aan Jacob Grimm. Buma gaat er echter ten onrechte van uit, dat Grimm in 
eerste instantie voor het Duits als enige voertaal van zijn woordenboek heeft 
gekozen.
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Aan het eind van zijn leven blijkt Halbertsma bereid om van het Latijn af te 
stappen, zij het niet van harte. In 1866 schrijft hij aan Verwijs: ‘Ik krijg mijn 
Fr. Lexicon lang niet af; de dood roept mij veel vroeger op [...]. Daar de werk-
ader van ’t Fr. Genootschap is gebarsten heb ik Gedeputeerden verzocht, 
mijn Lexicon te vervolgen, waar ik ’t liggen laat, waartoe zij wel genegen zijn. 
Wat ik echter afwerk gaat zo ter perse, en wat er ligt is een nudis in digesta qui 
moles, zowel in ’t Latyn als Hollandsch, tot wier redactio en [in?] ’t Latyn een 
specialiteit als myn persoon onmisbaar is. Daar die waarschijnlijk wel niet te 
vinden zal zijn, zit er niet anders op, dan dat iemand, tamelyk met ’t Friesch 
bekend, de blaffers volgende de woorden opgeeft en kortelijk in ’t Latijn (des-
noods in het Nederlandsch) vertaalt, zonder wijders’ (Tresoar, Familiearchief 
Telting, 79).6 Misschien begon Halbertsma, door ervaring wijs geworden, het 
onmogelijke van zijn keus voor het Latijn in te zien.

De latiniteit van Halbertsma

Hoewel Tjalling er in zijn voorwoord niet aan twijfelt dat het onvoltooide 
woordenboek bij de doelgroep, de viri docti, in goede aarde zal vallen, denkt 
hij toch dat de geleerde heren het met hem zullen betreuren dat zijn vader zich 
er niet tevreden mee heeft gesteld slechts het eigentijdse Fries uit de Neder-
landse provincie Friesland op te nemen en in het Nederlands te  verklaren. 
Dan zou zijn vader zich bovendien niet vergist hebben met zijn Latijn 
(Halbertsma 1872: VIII, zie: Dykstra 2005: 158-159).

Halbertsma accepteerde zelf overigens absoluut geen kritiek op zijn Latijn. 
Dat blijkt uit een brief die zijn zoon Tjalling op 28 september 1892 schreef aan 
Van Loon. Deze was voorzitter van de begeleidingscommissie van het Friesch 
Woordenboek (1900-1911), dat als een voortzetting van het Lexicon Frisicum 
kan worden gezien. Tjalling is lid van die commissie. Aanvankelijk was het 
de bedoeling om ook in het Friesch Woordenboek het Latijn te gebruiken. 
Hij vertelt in die brief dat hij zijn vader eens gewezen heeft op enkele Latijnse 
fouten in diens woordenboek. Hij heeft toen aangeboden om het Latijn in de 
drukproeven na te kijken en te verbeteren, maar daar kwam niets van in: ‘[...] 
in plaats van dit in dank aan te nemen was mijn vader zeer gepiqueerd op 
mij, dat ik aanmerkingen dorst maken op zijne Latiniteit, waarop hij, evenals 
velen zijner tijdgenooten, zich nogal iets liet voorstaan. Ik heb toen natuurlijk 
mij verder met de zaak niet ingelaten en kwam ook nooit weer eene proef te 
zien, daar hij deze zorgvuldig voor mij verborgen hield.’ Tjalling Halbertsma 
is ook later niet erg te spreken over het Latijn van zijn vader in het Lexicon 
Frisicum. Wanneer hij Van Loon op 28 september 1892 een drukproef van 
het Friesch Woordenboek terugstuurt met zijn opmerkingen over het Latijn, 
dat volgens hem voor het grootste deel uit het Lexicon Frisicum komt, zegt 
hij dat ‘dit [...] noodig herziening eischt. [...] Het is goed, dat de Heer Bui-
tenrust Hettema dit wete en zich bij het toevoegen der Latijnsche beteekenis 
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niet schroomvallig aan het Latijn van het Lexicon Frisicum houde, maar dit 
aan eene grondige critiek onderwerpe’ (zie: Hoekema 1971: 155). Buitenrust 
Hettema was een van de schrijvers van het Friesch Woordenboek. Uit een brief 
van Buitenrust Hettema aan Van Loon van 6 oktober 1892 (Tresoar Hs. 45 III 
c2, zie: Faber 2003: 355) blijkt dat hij zelf ook al gezien had dat het Latijn van 
Halbertsma niet overal even betrouwbaar was. 

Sybrandy (1969: 137-138) merkte veel later op, dat het Latijn van het 
 Lexicon Frisicum niet verschilt van het andere Latijn van Halbertsma. Volgens 
Sybrandy hoeft men bijvoorbeeld in het stuk over de Lectio Publica (Naoogst 
II, 371ff) niet lang te zoeken om dezelfde soort fouten tegen te komen als die 
welke Halbertsma in het Lexicon Frisicum maakt.7 Tegenover alle kritiek op 
het Latijn van Halbertsma staat maar één positief geluid, namelijk dat van 
Eekhoff (1873: 22), al heeft die het dan ook maar van horen zeggen. Toen 
Halbertsma in 1836 zijn Leids eredoctoraat kreeg, vertelt Eekhoff, bedankte 
hij de Senaat daar in een brief voor. Volgens Eekhoff heeft hij indertijd zelf 
gehoord dat de mensen in Leiden die brief hogelijk prezen ‘wegens den voor-
treffelijken latijnschen stijl.’

Metataal en betekenisomschrijving

Het hangt van het doel van een woordenboek af, of een woordenboek dat 
niet de brontaal als metataal gebruikt, beschouwd moet worden als een 
tweetalig woordenboek. Van der Sijs (2007: 23) zegt bijvoorbeeld dat het 
woordenboek van Kiliaan uit 1574, dat toch het Latijn als metataal gebruikte, 
‘het eerste verklarende woordenboek van het Nederlands [was]. Het Latijn - 
de toenmalige wetenschapstaal - diende niet meer ter vertaling, zoals bij zijn 
voorgangers.’ 

Gezien zijn doelgroep is het onwaarschijnlijk dat Halbertsma het Lexicon 
Frisicum zelf als een tweetalig woordenboek heeft beschouwd of bedoeld. 
Volgens zijn opvattingen over de (on)mogelijkheid van vertalen van de ene 
taal in de andere zijn de mogelijkheden van een tweetalig woordenboek 
beperkt:

  [...] elke vertaling is door de algemeene natuur der talen gebrekkig. Het 
woord onzer moedertaal, en de zaak welke het voorstelt, vergroeijen in onzen 
geest tot eene en dezelfde bevatting. Het zinnelijk voorwerp is met de voor-
stelling, welke ons geest er van maakt, in den spraakklank, het teeken der 
voor stelling, vereenzelvigd. Zet er eenen vreemden spraakklank als teeken 
voor in de plaats, en het verband is gebroken [...]. Ook al zou de vertaler beide 
talen volledig beheersen, ‘dan nog moet bij het gering aantal woorden, die 
in twee talen juist hetzelfde betekenen, de waarheid der voorstelling van den 
oorspronklijken schrijver veel bij elke overbrenging verliezen (Halbertsma 
1851: 21).
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Zo bezien kan een tweetalig woordenboek in ieder geval niet de (exacte) 
betekenis van de woorden uit de brontaal geven. Ook Grimm is zich daarvan 
bewust, maar hij vindt het voor zijn woordenboek geen bezwaar. Men moet 
gewoon niet van de toegevoegde Latijnse vertalingen verlangen dat ze ‘dem 
deutschen nach jeder richtung hin entsprechen sollen, was bei dem abstand 
aller sprachen von einander unmöglich wäre.’ Met het Latijn wordt slechts 
het ‘mittelpunkt des worts’, de ‘hauptbedeutung’ aangegeven en er wordt 
beslist niet geprobeerd om de precieze betekenis van de woorden te geven, 
‘dies kann am besten in der nachfolgenden deutschen erläuterung gesche-
hen’ (DWB 1: XL-XLI). Door het Latijn kan Grimm ‘mit einem schlag’ (DWB 1: 
XLVI) aangeven waar het in grote lijnen om gaat. Vooral bij bekendere woor-
den hoeft hij dan geen uitgebreide Duitse definities te geven. In het DWB 
(XXXIX ff.) verdedigt Grimm zich tegen kritiek op het gebruiken van het Latijn 
in het woordenboek door erop te wijzen dat de taalkundige terminologie 
immers ook al Latijn was en ‘daß der Gebrauch des Lateinischen zur früheren 
Tradition in der (deutschen) Lexikographie gehöre, nicht als pedantisch oder 
unpatriotisch gelten könne und die Erklärung anstößiger Wörter verdecke; 
insbesondere aber daß sich eine umständliche, eher fach- als sprachbezo-
gene Realdefinition erübrige, wenn ein bekanntes lateinisches Wort als kurze 
Nominaldefinition eingesetzt werde.’ Men zou dus met Reichmann (1990: 
107-108) kunnen zeggen dat Grimm het Latijn voornamelijk voor het gemak 
gebruikt. Merk op, dat Grimm wel gebruik maakt van een ‘erläuterung’ in het 
Duits om de betekenis van een woord nader aan te duiden.

In 1862, toen hij zelf nog midden in het werk aan het Lexicon Frisicum 
zat, heeft Halbertsma zijn gedachten laten gaan over de voertaal in de 
woordenboeken van Kiliaan en Plantijn. Hij kwam toen tot de volgende 
conclusie:

 Kiliaen vertolkt zijne woorden slechts in het Latijn; Plantijn daertegen in 
’t Latijn en Fransch beiden. Dit nu is een groot voordeel, [...] want die dubbele 
vertaling stelt ons in staet om niet slechts de algemene betekenis des woords, 
maer ook de juiste schakering (nuance) der betekenis (en daer komt het eigent-
lijk op aen) te bepalen. [...] Huidecoper maekt twemalen [...] de opmerking, 
dat, waer Kiliaen wankelt, Plantijn ons gids is en den rechten weg wijst.

Dat komt volgens Halbertsma o.a. door de dubbele vertaling van Plantijn, ‘die 
elke onzekerheid nopens de betekenis des woords opheft [...]’ (Halbertsma 
1863: 229). Halbertsma geeft hier dus zelf met nadruk aan dat er veel te zeg-
gen is voor het gebruiken van een tweede taal naast het Latijn als voertaal 
in een woordenboek. Toch heeft hij dat in zijn eigen Lexicon Frisicum niet 
in praktijk gebracht, zodat de gebruiker bij hem meestal volledig afhankelijk 
is van het Latijn.8 En dát terwijl hij wist dat het gebruiken van het Latijn als 
metataal voor het Lexicon Frisicum serieuze problemen met zich meebracht. 
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Het is ‘niet zeer gemakkelijk’, zegt hij, ‘om het woord in de juiste schakering 
der betekenis te attraperen’ en ‘om in ’t Latijn te vinden dat er nabij koomt’ 
(Tresoar 224Hs, p. 8 a/b). Met die observatie ziet Halbertsma feitelijk af van 
de door hem zo belangrijk geachte betekenisnuance.

Reichmann (1990:107) zegt terecht dat Grimm ‘einen Erläuterungstyp 
verwendet, der im strengen Sinne gar nichts erläutert, sondern nur ande-
re deutsche oder fremdsprachige Wörter für das Lemmazeichen angibt. 
Diese Wörter erläutern nur indirekt, und zwar dadurch, daß der Wörterbuch-
benutzer von ihnen aus auf die Bedeutung des Lemmazeichens schließt [...]’. 
Dat lukt echter niet altijd. Hierboven hebben we al gezien dat zelfs Matthias 
de Vries soms grote moeite had om aan de hand van het Latijn in het woor-
denboek van Grimm de betekenis van Duitse woorden en uitdrukkingen te 
bepalen. Henne (1990: 92-93) geeft een concreet voorbeeld van een dergelijk 
probleem. Henne gaat er overigens van uit dat Grimm waarschijnlijk eerst 
de woordenboekartikelen heeft geschreven en pas daarna, tamelijk mecha-
nisch, met behulp van een Latijns woordenboek het Latijn heeft toegevoegd. 
Dat leidt tot problemen en inconsistenties, meent Henne: ‘For the learned 
user of the dictionary can engage in this activity himself with the help of a 
Latin dictionary, as and when necessary, while the user who lacks this learn-
ing will find himself faced with the special and only partly accurate glosses, 
which he cannot understand.’

Frank (1999: 100) is positiever over het gebruik van het Latijn. Ze merkt 
op dat het lemma ARBEIT in het Deutsches Wörterbuch van Grimm de Latijn-
se parallel ‘labor’ bij zich heeft, dat zowel ‘Mühe, Anstrengung, als auch Not 
und Arbeit selbst sowie Werk zum Inhalt hat. Somit macht dieses einzige lat. 
Wort die Bedeutungen von Arbeit, [...] auf einmal transparant.’ Frank kan 
echter tot die conclusie komen omdat Grimm het lemma Arbeit in het uit 
bijna vijf kolommen bestaande artikel zowel etymologisch als semantisch 
gedetailleerd uitwerkt. Grimms aanpak is niet te vergelijken met het artikel 
ARBEID in het Lexicon Frisicum, dat slechts acht regels beslaat, waarvan de 
helft voorbeeldzinnen, waardoor de gebruiker niet in staat is om de verschil-
lende betekenissen van labor terug te vinden:

 ARBEID, cg. labor. F.v. arbed, n. G.J. ærbeide, Nl. arbeid, m. Nl. v. aerbeid. Ags. 
earfoth, f. Anglis periit. Dat is nin arbeid lyk, (hoc nullæ operæ simile est) hoc 
effrenatum et præposterum est; hoc minime decet. It is ‘n droewich arbeid mei 
undoagensce bern, liberi improbi parentum miseria.

In het Lexicon Frisicum komt het vaker voor dat de gebruiker door het 
Latijn slechts een zeer globaal idee van de betekenis van het lemma krijgt. 
S.v. DRUCH, DRUGH, DROEGH is het voor de gebruiker bijvoorbeeld tamelijk 
lastig om op grond van de simpele Latijnse vertaling siccus de betekenis te 
bepalen:
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 DRUCH, DRUGH, DROEGH, adj. siccus. Ang. North. drue; drink the pot 
drue, ebibe cyathum. Ags. drîg, dryg, Ags. North. druig, drui, Ang. drye, dry, 
idem. F.b. drüügh, drue, Nl. droog. Druch yn ’e kiel, guttur torridum. Phrases; 
Sa drugh as kork vel korkdrugh, subere siccior. W.o. bunk-drûch, osse siccior, 
E. I. 90; F. bien-druch, idem. - Hy mei syn wiet ind drugh wol, cibi et potus avi-
dus est. Drugh, substantive, cibus, opponitur [...] wiet, humiditas, i.e. potus. 
- Hi is noch nat druch efter di earen, aurium terga ei adhuc madent ut infan-
tibus, i.e. adhuc imberbis loquitur et agit ut adultus; Hy snydt op as prefester 
ind is noch uat [= nat] druch efter di éaren. Sax. l. He is nog nig dröge achter 
de oren, Bnl. I. 252, Holstein I. 257. W.o. Dan wol fri un is noch ni drûch tâft 
(to aft) d’ôr, adhuc puer ambit virgines. - It bern sliept al drugh, infans somno 
jam vesicam continet. Tropice, Myn wiif is drugh, vel sliept al drugh, purga-
tiones menstruæ uxoris meæ cessant; Di frouliu wolle leáfst nat drugh sliepe, 
menstruorum  cessatio, provectioris ætatis et sterilitatis indicium, feminis 
ingrata est. 

Siccus kan, volgens Pinksters Woordenboek Latijn/Nederlands, de  navolgende 
betekenissen hebben: ‘1. droog, uitgedroogd, dor, zonder vocht 2. niet gedron-
ken hebbend, dorstig 3. (metaf.) sober, matig 4. (v.h. lichaam) tanig, taai 
5. (retor.) sober, eenvoudig.’ Het is voor de gebruiker, ook na het bestude-
ren van de voorbeeldzinnen, onmogelijk om vast te stellen of alle beteke-
nissen van het Latijnse siccus samenvallen met die van het Friese DRUCH. 
De gebruiker wordt s.v. DRUCH bij het bepalen van de juiste betekenis enigs-
zins geholpen door de eerdere en eigentijdse varianten uit andere Germaanse 
talen die Halbertsma in de kop en in de voorbeelden van het artikel geeft. 
Voldoende duidelijkheid geeft dat echter niet.

Tjalling Halbertsma is van mening dat zijn vader door het Latijn vaak wordt 
gedwongen om heel lange omschrijvingen te gebruiken, mede doordat eigen-
tijdse zaken nu eenmaal niet gemakkelijk beschreven kunnen worden met de 
taal van Cicero en Cesar (Halbertsma 1872: VI, zie: Dykstra 2005: 153). Tjalling 
ondervindt later in verband met het Friesch Woordenboek zelf in de praktijk 
hoe moeilijk het is om bevredigende Latijnse betekenisomschrijvingen te 
maken. Op 12 december 1893 schrijft Tjalling in een brief aan commissie-
voorzitter Van Loon het volgende: ‘Daar ik mij bij het nazien der proeven er 
bijna uitsluitend toe bepaald heb om die beteekenissen in het Latijn of de 
nieuwe talen te controleeren of er bij te voegen, heb ik ruimschoots de gele-
genheid gehad om op te merken met hoeveel moeite dit gepaard gaat en hoe 
weinig voldoende de resultaten zijn.’ Tjalling is het daarom met Van Loon 
(en met redacteur Buitenrust Hettema) eens, dat aan Gedeputeerde Staten 
voorgesteld wordt om in het woordenboek de betekenissen in het Latijn en in 
de nieuwe talen te laten vervallen (Sybrandy 1969: 136-137). Zelfs de classicus 
Tjalling Halbertsma had er dus grote moeite mee om de Friese woorden in 
het Latijn te verklaren (zie: Hoekema 1971: 159-160).
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Honderd jaar na Halbertsma’s overlijden komt het Latijn in het Lexicon 
Frisicum aan de orde in artikelen van Buma en Sybrandy. Volgens Buma 
(1969: 103) moet men wel een latinist van formaat zijn om de betekenissen 
en nuances van sommige Friese woorden in het zilveren ‘Latyn fan it klas-
sike tiidrek’ weer te kunnen geven. Hier sluit Buma zich dus aan bij Tjalling 
Halbertsma’s eis voor ciceroniaans Latijn als norm. Sybrandy (1969:139ff) 
wijst die eis terecht af. Dat is misschien vol te houden in een oratie of een 
brief, maar een woordenboek is heel wat anders. Vasthouden aan die eis 
zou volgens Sybrandy immers betekenen dat een groot deel van het Latijn 
niet gebruikt zou kunnen worden. Tjalling Halbertsma, en ook de mensen 
die later instemden met zijn kritiek op de kwaliteit van het Latijn, hebben 
daar volgens Sybrandy niet genoeg rekening mee gehouden. Sybrandy vindt 
het dan ook niet vreemd dat vooral wat de woordkeus betreft niet volledig 
aan het klassieke Latijn werd vastgehouden. Lübben (1875: 348) neemt het 
Halbertsma op zichzelf niet kwalijk dat hij niet het klassieke Latijn heeft 
gebruikt, omdat moderne woorden en begrippen zich nu eenmaal niet in het 
Latijn laten vertalen, maar, zegt Lübben, dat had nu juist voor Halbertsma de 
reden moeten zijn om niet voor het Latijn te kiezen.

Twee paginas uit het handschrift Lexicon Frisicum A van J.H. Halbertsma 

(foto: Jacob van der Vaart)
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In een brief van 8 februari 1892 aan Van Loon geeft Tjalling een voorbeeld 
van een (te) lange woordenboekomschrijving die volgens hem een gevolg 
is van het gebruiken van het Latijn. Hij is er op dat moment nog wel voor 
om in het Friesch Woordenboek waar dat kan achter de Friese woorden een 
korte Latijnse vertaling te zetten. In zijn optiek dus niet bij een woord als 
bollebuiskes, want, schrijft hij, daar heeft zijn vader zes regels Latijn nodig 
gehad voor de betekenisomschrijving, ‘zonder dat men dan nog recht weet 
wat het woord eigenlijk beteekent’ (Tresoar hs. 45/IIIc). Lübben (1875: 348) 
komt tot dezelfde conclusie als Tjalling en hij maakt zijn punt, toevallig of 
niet, naar aanleiding van de omschrijving van het ‘bekannte gebäck “bol-
beisjes”’. Hier zou volgens hem de ‘entsprechende holländische oder auch 
niederdeutsche ausdruck mit einem schlage die richtige vorstellung’ gegeven 
hebben. Het is evenwel de vraag of de kritiek van Tjalling en Lübben in dit 
specifieke geval terecht is. Laat ons het artikel bòllebuiskes eens bekijken:

 bòlle-buiskes, paniculi rotundi spongiosi ex farre optimo, lacte et uvis Corin-
thiacis, cocti in scrobunculis hemisphæricis butyro linitis sartaginis æneæ. 
F.o. bol-beisjes; bal-bel-beuskens, Stür. 13, idem, Hol. poffertjes. Confer Gal. 
les bouillon-baises de Marseille, Hol. boter-biesjes. - Bolle-buiske igitur proprie 
est scriblita tumens et rotunda (kolom 441).

De betekenisomschrijving laat zich zo vertalen: ‘ronde luchtige broodjes, 
gemaakt van het beste spelt, melk en krenten, gebakken in halfronde, met 
boter besmeerde uithollingen van een bronzen braadpan.’ Aan het einde 
van het artikel komt Halbertsma tot een soort van conclusie van het voor-
gaande: ‘Bolle-buiske is dus eigenlijk een opgezwollen [gerezen] en rond 
gebakje.’ Wanneer we de omschrijving van het lemma BOLLEBUIS uit het 
WNT hiermee vergelijken, is het niet goed vol te houden dat het Latijn hier 
verantwoordelijk is voor Halbertsma’s lange en zogezegd onduidelijke 
betekenisomschrijving. Het WNT geeft een Nederlandse omschrijving die 
niets langer of korter of duidelijker of onduidelijker is dan de Latijnse van 
Halbertsma in het Lexicon Frisicum: ‘naam van zekere bolvormige gebakjes, 
van meel met eieren en melk, soms met krenten enz., in eene pan met hol-
ronde vormen gebakken, dus hetzelfde als poffertjes.’

Sybrandy (1969: 140) geeft aan dat de noodzaak om lange Latijnse omschrij-
vingen te geven o.a. voortkomt uit het feit dat veel begrippen en zaken die 
Halbertsma in het Lexicon Frisicum beschrijft, in de tijd van Cesar en Cice-
ro (of in de Middeleeuwen) onbekend waren. Er bleef Halbertsma dus niets 
anders over dan te omschrijven. Het Latijn zou, met andere woorden, wel 
degelijk de oorzaak zijn van de lange betekenisomschrijvingen. Colmjon is als 
bewerker van het Friesch Woordenboek ook gestruikeld over het uitgebreide 
Latijn van Halbertsma, dat volgens hem ‘op vele plaatsen zeer verkort zal moe-
ten worden’ (brief aan Murray Bakker van 22 juni 1880; zie: Faber 2003: 168). 
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De brief is nog uit de tijd dat er Latijnse vertalingen in het Friesch Woordenboek 
opgenomen zouden worden en Murray Bakker zou dat op zich nemen. 
 Colmjon vond de Latijnse betekenisomschrijvingen van Murray Bakker ook 
te uitgebreid (Faber 2003: 353). Murray Bakker is dus, net als Halbertsma, niet 
altijd bij machte geweest om kort en krachtig in het Latijn te verklaren. 

Enkele betekenisomschrijvingen nader bekeken

Tjalling Halbertsma en Sybrandy hebben gelijk wanneer ze zeggen dat veel 
lange betekenisomschrijvingen aan het gebruiken van het Latijn als meta-
taal moeten worden toegeschreven. Maar dat is een verklaring die niet overal 
opgaat. Halbertsma maakt in het Lexicon Frisicum namelijk ook gebruik van 
omschrijvingen waar hij in principe had kunnen volstaan met een Latijns 
equivalent. Bijvoorbeeld s.v. BEITEL, cg. cuneus ferreus acutus, qui malleo 
adigitur ad dolanda vel conformanda ligna, waar scalprum ook had gekund. 
Hij voelde dus blijkbaar (soms) de behoefte om uitgebreide betekenisom-
schrijvingen te geven.

Sybrandy laat zien dat Halbertsma in zijn woordenboek beter gebruik 
maakte van het Latijn dan Kiliaan. Kiliaan vertaalt borghmester met het 
 anachronistische ‘consul, tribunus plebis’, terwijl Halbertsma bur-mes-
ter (kolom 563) omschrijft als ‘rector vici vel urbis’.9 Doordat Halbertsma 
omschrijft, in plaats van het ‘nêst inoar setten van twa folslein ûngelikense 
begripen’ (boargemaster en consul), geeft hij de betekenis beter weer en daar-
om kan Tjalling Halbertsma volgens Sybrandy (1969: 140) ook schrijven dat 
zijn vader meestal de betekenis tamelijk duidelijk weergeeft’  (Halbertsma 
1872: VIII, zie: Dykstra 2005:159). Brouwer (1941: 23) prijst het Lexicon 
 Frisicum o.a. om ‘het met fijn taalgevoel afwegen van betekenisschakerin-
gen.’ Gezien het voorgaande wekt Brouwers lof, net als de constatering van 
Tjalling en Sybrandy, enige bevreemding. In veel gevallen geeft Halbertsma 
in zijn woordenboek immers slechts Latijnse equivalenten, die eigenlijk niets 
verklaren, laat staan dat ze betekenisnuances aangeven. Tjalling, Sybrandy 
en Brouwer hebben hun oordeel waarschijnlijk gebaseerd op die geval-
len waar Halbertsma wel moeite doet om nuances aan te geven, want dat 
doet hij zeker. Dat kan gezien worden als een aanwijzing voor het feit dat 
Halbertsma het Lexicon Frisicum inderdaad als een verklarend woordenboek 
beschouwde. Ik geef een paar voorbeelden. S.v. BAKKE gebruikt Halbertsma 
het object van het werkwoord (panes, carnes, pisces en liba) in zijn betekenis-
omschrijving om duidelijk te maken dat brood in de oven gebakken wordt en 
vlees, vis en koek op een vuur:

 BAKKE, vb.a. coquere panes, torrere carnes, pisces, liba. Bakke semper fit 
torrente igne, numquam aqua bulliente. Bréa, pankuken bakke, sed eárte 
siede, torrere panem, liba; coquere pisa ex aqua.
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Hij voegt daaraan toe dat bakke altijd door middel van verhitting op of door 
vuur plaatsvindt en nooit door middel van kokend water. Door de toevoeging 
en de daarop volgende voorbeelden maakt hij het verschil tussen bakke en 
siede (koken) duidelijk.

Halbertsma probeert soms ook de Latijnse betekenisomschrijving te 
 verduidelijken. S.v. libbens-dei (kolom 637) geeft hij eerst de letterlijke 
 vertaling ‘dies vitæ’, en daarna de eigenlijke vertaling of betekenis ‘i.e. vita’ 
(leven), waarna hij de betekenis van het lemma via een tegenstelling nog 
eens extra duidelijk maakt: ‘opponitur mortis nocti’ (stervensavond). Bank 
(kolom 176) vertaalt hij als ‘scamnum’ (bank, krukje, stoel), waaraan hij voor 
de  duidelijkheid toevoegt dat er meerdere mensen tegelijk op kunnen zitten: 
‘in quo plures simul sedent.’ Eén van de betekenissen van BÉAR is verres 
(mannetjesvarken), Halbertsma maakt duidelijk dat het dan wel om een 
‘echt’ mannetjesvarken moet gaan: ‘porcus non castratus.’ Soms lijkt een toe-
voeging overbodig. BAERCH is bij Halbertsma ‘porcus in genere’ (varken in 
het algemeen), op zich duidelijk, maar hij voelt blijkbaar toch de noodzaak 
om eraan toe te voegen dat het om een mannelijk of een vrouwelijk exem-
plaar kan gaan: ‘porcus fæmina et mas.’

Het is in het Lexicon Frisicum niet ongewoon dat woorden onder een 
lemma worden behandeld waarmee ze niets te maken hebben. S.v. awend 
(kolom 137) zet Halbertsma bijvoorbeeld akker tegenover eker en ikker. Akker 
wordt volgens Halbertsma gebruikt voor de rechthoekige stukken land waar-
op turf te drogen wordt gelegd. Ikker en eker betekenen daarentegen niet de 
hele ‘akker’ (ager), maar één van de langronde delen waarin de Friezen hun 
bouw- en weidegrond verdelen, met voren ertussen. Het komt dan ook niet 
als een verrassing dat hij bij EKER, IKKER niet simpelweg het Latijnse ager geeft, 
maar de omschrijving: ‘pars agri inter duos sulcos marginales’, stuk grond 
tussen twee greppels.

Tot besluit

Jacob Grimm en Matthias de Vries, lexicografen en tijdgenoten van 
Halbertsma, hebben zich respectievelijk vóór en tegen het gebruik van het 
Latijn in hun woordenboek uitgesproken. Bij beiden speelde de keus van 
hun doelgroep een rol. Grimm wilde ook buitenlanders toegang geven tot 
zijn woordenboek, terwijl De Vries zich richtte op een Nederlandstalige 
doelgroep. Grimm accepteerde het feit dat door het Latijn de betekenis van 
woorden minder precies kon worden beschreven, voor De Vries was dat juist 
een onoverkomelijk bezwaar. Halbertsma’s standpunt komt heel dicht in de 
buurt van dat van Grimm.

Zowel door tijdgenoten als laat-negentiende eeuwers is kritiek  geleverd 
op Halbertsma’s keuze voor het Latijn als metataal voor het Lexicon Frisicum. 
Sommige kritiekpunten vinden we terug bij twintigste-eeuwse beschou-



183J o o s t  H a l b e r t s m a ,  h e t  L a t i j n  e n  h e t  L e x i c o n  F r i s i c u m

wers van het woordenboek. De bezwaren tegen het Latijn zijn van verschil-
lende aard: 1) het Latijn is in de negentiende eeuw als internationale weten-
schapstaal een anachronisme; 2) door het Latijn is het Lexicon Frisicum 
ontoegankelijk voor de ‘gewone’ Friese gebruiker en 3) het (klassieke) Latijn is 
ongeschikt om de betekenis(nuances) van Friese woorden mee aan te geven.

Halbertsma lijkt ten aanzien van punt 1) vrij zeker van zichzelf, toch voelt 
hij zich blijkbaar gedwongen om (voor zichzelf) argumenten te geven voor 
zijn keuze voor het Latijn. Hij kiest voor een internationale doelgroep en hij 
neemt daarmee voor lief dat de binnenlandse markt (zie bezwaar 2), niet 
goed wordt bediend doordat het Latijn wordt gebruikt als metataal voor het 
Lexicon Frisicum. Het derde bezwaar is lexicografisch relevant. Halbertsma 
was er zich van bewust dat het Latijn bij het verklaren van Friese woorden 
voor problemen zou kunnen zorgen. In het woordenboek zelf blijkt dat niet 
altijd, vooral wanneer hij slechts een ambigu Latijns equivalent van een Fries 
lemma geeft. Het verwijt dat het Latijn gezorgd zou hebben voor extra lange 
omschrijvingen is deels terecht. Er zijn echter ook lange(re) omschrijvingen 
in het Lexicon Frisicum aan te wijzen die erop zouden kunnen duiden dat 
Halbertsma zich ten doel had gesteld om een verklarend woordenboek van 
het Fries te schrijven. Tjalling zou gelijk kunnen hebben wanneer hij zegt dat 
het Latijn zijn vader onnodig veel tijd en moeite heeft gekost. Dat zou onder 
andere kunnen verklaren dat het Lexicon Frisicum een torso is gebleven, 
ondanks dat Halbertsma er zo lang aan heeft gewerkt.

Wat rest is de vraag of Halbertsma een alternatief had. Buma’s suggestie dat 
hij voor het Fries had moeten kiezen kan ook achteraf gezien totaal onrealis-
tisch worden genoemd. Gezien het feit dat Grimm zelfs het Duits niet geschikt 
achtte voor een internationaal publiek, is het begrijpelijk dat Halbertsma het 
Nederlands voor zijn woordenboek afwees. Hij had voor het Engels kunnen 
kiezen, maar het is de vraag of hij die taal voldoende beheerste. In 1836 was 
dat volgens hemzelf zeker nog niet het geval (Halbertsma, 1836: 35).

k
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Noten

1 Het Lexicon Frisicum is niet strikt alfabetisch ingericht. De lemmata in hoofdletters 

bepalen het alfabet. Na een dergelijk lemma kunnen allerlei lemmata in kleine letters 

staan, die daar semantisch, etymologisch of morfologisch iets mee te maken hebben. 

Tussen BARNE en BARTE vinden we onder andere âf-barne, for-barne, yn-barne, barn-

de-man, báern-stien, brânje, brân, morth-brand en brander. Het laatste lemma van het 

Lexicon Frisicum is op die manier niet FEER, maar forfearje. Bij lemmata in kleine let-

ters wordt hier tussen haakjes het kolomnummer uit het Lexicon Frisicum gegeven.  

2 Sybren Sybrandy en Bouke Slofstra hebben mij geholpen bij het vertalen uit het 

Latijn. Ik dank hen daar hartelijk voor.  3 Aant. 11a (deze noot hoort bij p. 26, maar 

wordt daar niet aangegeven).  4 Grimm verdedigt in het voorwoord van band twee van 

het DWB het gebruik van het Latijn door te wijzen op oudere Duitse woordenboeken, 

die  ‘wörter und phrasen lateinisch wiedergeben und dasz es daran liegen musz ihre 

oft treffend gewählten ausdrücke zu behalten und anzuführen’ (zie: Dückert 1987: 39). 

Grimm veronderstelt dat twee-derde van de Duitse gebruikers van het DWB het Latijn 

begrijpt, de rest kan zonder moeite de betekenis van een woord uit de rijkelijk aanwe-

zige voorbeelden opmaken. In een woordenboek met veel, op betekenis  geordende, 

voorbeelden, zoals het DWB nastreeft, zijn betekenisomschrijvingen eigenlijk 

helemaal niet nodig (Brief uit 1860 aan uitgever Hirzel, zie: Kirkness 1980: 210).  

5 Eekhoff (1873: 79) geeft in zijn overzicht van Halbertsma’s publicaties commen-

taar bij een stuk van Halbertsma in De Gids 1856, waarin hij  ‘belangrijke onderwer-

pen behandelt [...] met zulk eene rijke belezenheid en smaak, met tusschenvoeging 

van artikels uit zijn Friesch Woordenboek, dat wij het des te meer beklagen, dat dit 

laatste werk niet in dezer voege, maar in het Latijn is gedrukt.’ De artikelen in De 

Gids verschillen dusdanig van de overeenkomende in het Lexicon Frisicum, dat het 

waarschijnlijk lijkt dat ze voor de gelegenheid geschreven zijn en niet uit het Lexicon 

Frisicum komen.  6 Goffe Jensma was zo vriendelijk om mij op deze brief te wijzen.  

7 Sybrandy noemt bijvoorbeeld  ‘foute konstruksjes’, als die  ‘yn kol. 7 s.v. ad: id genus 

vasa ynsté fan id genus vasae; yn kol. 28: Postquam forboun mei immunita erat ynsté 

fan mei it perfectum; kol. 106 s.v. antk: Quaestio est num ... formavit ynsté fan de 

coniunctivus formaverit; kol. 278 s.v. biggelje: prosiliunt miserae viduae lacrimae = 

de  triennen  ‘springen’ yn de eagen; kol. 472 s.v. bout: rui ano super caput = mei it 

efterste boppe de holle nei ûnderen falle, it “mei” is hjir mei de ablativus werjown!; yn 

kol. 607: Quaeritur an non ... transiit ynsté fan transierit; ensfh.’ Dan zijn er nog  ‘de 

wurden dy’t net ciceroniaenskernôch binne’, zoals:  ‘kol. 121 s.v. as: molendinum = 

mounle (post-klassyk); kol. 236 s.v. biar: cerevisia (postklassyk)’ en  ‘kol. 289 s.v. bilie-

de: campana = liedklok (postklassyk; Halbertsma brûkt ek it forlytsingswurd cam-

panula, bijvoorbeeld yn kol. 310, s.v. bingelje).’  8 Soms lijkt hij het principe van het 

toevoegen van een Nederlandse verklaring wel in praktijk te brengen S.v. for-aka, F.v. 

Hol.  vermeerderen, augere, bijvoorbeeld, waar hij eerst de Nederlandse variant geeft 

en daarna pas de Latijnse omschrijving. Halbertsma geeft ook regelmatig vormen uit 

andere en oudere talen die kunnen helpen bij het bepalen van de betekenis, maar 
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die vooral bedoeld lijken te zijn om de positie van het lemma in het Germaans aan te 

geven. Vergelijk: BAI, f. F.b. bacca. Bend. 31. F. bei, cg. pl. beyen. Apud Gothos videntur 

viguisse formæ duæ hujus vocis, basi, f. et bagi vel bagns, unde bainabagms. [...] Nl. 

frequentabant tum bese, besie, bes, ex basi, tum baeye, beye, ex bag. Confer Kilianum. 

Ags. beg, et berie, berige, f. Ang. berry, (r = s) Nl. bezie, f. Goth. basi, f. Neutra sunt Isl. 

ber et Alam. peri, bacca.  9 Sybrandy (1969:141) signaleert dat Halbertsma, hoewel hij 

over het algemeen wel gespitst was op anachronismen als consul voor boargemaster, 

s.v. aeis-diérre (kolom 70) en BINOMIA toch datzelfde consul gebruikt wanneer hij 

boargemaster in een lopende zin in het Latijn moet vertalen.

u
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In het spoor van Wijnaldum
De Vrije Fries als eigentijds platform voor 
archeologische interpretaties

E R N S T  T A A Y K E

Inleiding

Vroeger stond er in De Vrije Fries - in dit artikel verder aangeduid als DVF - 
vrijwel ieder jaar iets over oud-tijdse vondsten, in de vorm van een verslag 
van de archeologische afdeling van het Fries Museum. Je zou kunnen spre-
ken van een archeologische kroniek avant la lettre. Ten tijde van de restyling 
van het jaarboek, in 1998, besloot de redactie het roer om te gooien. Van alle 
kronieken bleef slechts het onderdeel archeologie, en deze kroniek groeide 
verder uit. Daarnaast besloot de redactie actief archeologische artikelen 
te gaan werven. Inmiddels verscheen daarvan een twaalftal. Elf daarvan 
behandelen het tijdvak van de Romeinse tijd tot de Vroege Middeleeuwen, 
met een sterke nadruk op de vierde tot en met zevende eeuw. Slechts één 
artikel, gewijd aan zandstenen sarcofagen, wist aan dit zwaartekrachtveld te 
ontsnappen.1

Na tien jaar achtte de huidige redactie blijkbaar de tijd rijp voor een soort 
tussentijdse balans en vroeg mij om de verschenen artikelen tegen het licht te 
houden. Wordt er kwalitatief goede waar geboden? Waar ligt het zwaartepunt 
in de belangstelling? Wat zijn de verschillen met de tijden van Van Giffen en 
Boeles, maar ook met die van hun opvolgers? Door welke bril keken zij, door 
welke kijken onderzoekers nu? Onderscheidt een jaarboek als De Vrije Fries 
zich op dit punt van andere (regionale) periodieken?

Laat duidelijk zijn dat het in deze bijdrage gaat om mijn persoonlijke visie, 
niet om die van de redactie.2 Eigen smaak en opvattingen, maar ook akelige 
vooroordelen, spelen daarin een belangrijke rol. Om een wat breder kader te 
scheppen, laat ik de behandeling van de artikelen vooraf gaan door een kort 
overzicht van relevante ontwikkelingen in de Friese archeologie, gevolgd door 
een paar opmerkingen over mensbeeld en taakopvatting van enkele genera-
ties archeologen. 

Overzicht

De introductie van de metaaldetector zorgde vanaf de jaren tachtig voor 
een stroom nieuwe vondsten. Met name de verzamelaar Jan Zijlstra speelde 
een belangrijke rol in het aanwakkeren van de publieke belangstelling voor 
 metalen voorwerpen. Hij richtte daarbij met name zijn pijlen op de resten 

K r i t i e k  e n  t e r u g b l i k
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van een gouden, met almandijn ingelegde fibula, uit Wijnaldum: een zeven-
de-eeuwse mantelspeld van, gelet op overeenkomsten met vondsten elders, 
een koninklijke allure. 

Zijn enthousiasme - dat hij tot op deze dag in eigen geschriften uitdraagt3 - 
werkte door in het professionele circuit. De archeologische instituten van de 
Rijksuniversiteit Groningen (Groninger Instituut voor Archeologie, GIA) en 
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (Instituut voor Pre- en Proto-
historie) zetten aan het eind van de jaren tachtig samen het Klei-veen-project 
op, later omgedoopt in Frisia-project. De verantwoordelijke personen waren 
aanvankelijk Jurjen Bos (uit Amsterdam afkomstig) aan Groningse zijde en 
Anthonie Heidinga en Jan Besteman. De groep als geheel bestond verder 
uit wetenschappers als Casparie en Prummel, enkele promovendi (Knol, 
De  Langen, ikzelf) en andere belangstellenden; op de achtergrond deed ook 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek mee. Gaandeweg 
raakte het veen naar de achtergrond en richtte alle aandacht zich op de klei, en 
dan die van Wijnaldum in het bijzonder. Voornoemde fibula zette de  sluizen 
der verbeelding wijd open. Had hier een koninklijke residentie gestaan? 
De aantrekkingskracht van een lokale Childerik was zo groot, dat de weten-
schappelijke distantie een beetje in het gedrang raakte. In boeken en artikelen 
uit die tijd duikt tenminste de verleidelijke gelijkstelling van goud = koning als 
een basso continuo op. Met erosie door ploegschade als excuus werd besloten 
tot het opgraven van een deel van de desbetreffende terp. 

Dit onderzoek (1991-1993), onder dagelijkse leiding van Jan Schoneveld 
en later Danny Gerrets, bleek op allerlei terreinen succesvol en de publieke 
belangstelling was overweldigend. Wetenschappelijk gezien werd de opgra-
ving op een ongekend hoog niveau uitgevoerd. Alle grondsporen werden 
afzonderlijk uitgegraven en gezeefd. Vermenging van vondstmateriaal uit 
verschillende perioden bleek naderhand minimaal.4 Een keur van specialis-
ten (o.a. botanici, zoölogen, geologen) werkte mee en bewerkte naderhand 
het vondstmateriaal. Het vinden van diverse andere gouden voorwerpen en 
van een speciale matrijs maakte zeer aannemelijk dat er daadwerkelijk een 
goudsmid op de terp had vertoefd, maar de aangetroffen grondsporen wezen 
toch vooral op een landelijke nederzetting. De eerste resultaten kwamen in 
1999 in boekvorm uit.

Het succes smaakte naar meer. In het spoor van Wijnaldum volgden 
andere, kleinschaliger opgravingen (Dongjum, Birdaard, Peins, Teerns), 
onder leiding van Jos Bazelmans en Danny Gerrets. Echter, in 2000, aan de 
vooravond van de opgraving te Englum (Gr.) viel het samenwerkingsproject 
plotseling stil. De beide dragende personen vertrokken om uiteenlopende 
redenen naar elders, terwijl de betrokken onderzoekers van de Amsterdamse 
universiteit hun aktiviteiten op een lager pitje moesten stellen. Deze deceptie 
werd echter overwonnen. De opgraving van de steilkant in Englum (Gr.) werd 
door Annet Nieuwhof (GIA) tot een goed einde gevoerd en naderhand leid-
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de ze een vergelijkbaar onderzoek in Wierum.5 Jurjen Bos startte een groot 
fibula-project6 en een studente van hem bestudeerde het Angelsaksische 
aarde werk (zie verderop in dit artikel). Na een proefschrift over Romeins 
metaal in midden-Nederland met succes te hebben afgerond (aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam), keerde de voormalige GIA-student Johan  
Nicolay terug naar zijn oude plek, boog zijn belangstelling voor metaalvondst-
en weer om naar de Vroege Middeleeuwen en wist daarvoor ook De Vrije Fries 
te vinden (zie verderop). In 2006 leidde hij een spectaculair steilkant-onder-
zoek in Anjum en hij hoopt dergelijk onderzoek elders in de provincie te kun-
nen voortzetten.7 Wat het uitwerken en publiceren van eerder onderzoek 
betreft, zal Nieuwhof binnenkort Englum in druk laten verschijnen. De hier 
genoemde kleinere GIA-opgravingen van tien jaar geleden worden momen-
teel in studentenprojecten tot een goed einde gebracht. En er wordt zelfs 
gesproken over een tweede Wijnaldum-boek.

Er waren in de afgelopen twee decennia echter ook onderzoekers, die op 
individuele basis en meer of minder op eigen kompas een bijdrage leverden 
aan het onderzoek in de noordelijke kustgebieden. Miedema inventariseer-
de stapsgewijs de terpen en terpvondsten in de provincie Groningen, Knol 
bekeek alle vroegmiddeleeuwse voorwerpen en ikzelf beschreef het handge-
maakte aardewerk uit de IJzertijd en de Romeinse periode.8 Erdrich analy-
seerde de geografische en temporele verspreiding van Romeinse vondsten 
in het vrije Germanië en De Langen schreef een samenhangend beeld over 
de kolonisatie van de klei- en veengebieden in Oostergo tussen de achtste en 
veertiende eeuw.9 Halbertsma behandelde de periode van het Friese konink-
rijk, maar vergat daarbij zijn lezers een beetje. Gelukkig heeft hij nog  kunnen 
meemaken dat er door anderen een publieksuitgave van zijn proefschrift 
werd gemaakt.10 

Mensbeeld

In de eerste decennia van de twintigste eeuw was Kossinna niet de beste, 
maar vermoedelijk wel de meest lawaaiige Duitse archeoloog. Wellicht 
 beïnvloed door het gedachtegoed van Hegel, waarin de wereldgeest op 
 dialectische wijze een einddoel nastreeft, zag hij archeologie als een ‘her-
vorragende nationale Wissenschaft’, een middel om de ontwikkeling van 
de Duitse / Germaanse superioriteit te boekstaven.11 In zijn theorie lag een 
agressief mens-idee opgesloten: geen vreedzame coëxistentie, maar invasies 
en veroveringen bepaalden de voorgeschiedenis. Het zal niet verbazen dat 
de nazi’s naderhand enthousiast met dit concept aan de haal zijn gegaan 
en het vak voor langere tijd grondig bedierven. Hij is tevens bedenker van 
het begrip Siedlungsarchäologie: ‘scharf umgrenzte archäologische Kultur-
provinzen decken sich zu allen Zeiten mit ganz bestimmten Völkern oder 
Völkerstämmen’.12 



192 E r n s t  T a a y k e

Na de Tweede Wereldoorlog was het gebeurd met het identificeren (‘ethni-
sche Deutung’) en bezingen van Germaanse stammen en hun existentiedrang. 
De nadruk kwam te liggen op de studie van nederzettingen in hun landschap 
en de rol van de Wirtschaft; de vraag verschoof dus van: ‘waartoe leefden zij’ 
naar: ‘hoe leefden zij’. Eigenlijk vielen hoe en waartoe samen: men leefde om 
te eten, men at om te leven.13 Een niet geringe verschuiving in het mensbeeld, 
kunnen we zeggen; het zwaard was tot ploegijzer omgesmolten en zou dat 
lange tijd blijven. Sommige studies werden zelfs opgesierd met calorie-tabel-
len.14 Ook de ideeën van Waterbolk over bewoningscontinuïteit passen in dit 
beeld.15 Geen onrust en migraties, maar vreedzame generaties die elkaar tot 
in alle eeuwigheid aflosten op vrijwel hetzelfde lapje grond. Een a-historisch 
bestaan, zonder ontwikkeling. Archeologie stond hierin overigens niet alleen. 
Ook geschiedkundigen ontdekten de charmes van het alledaagse leven.

In Nederland was Van Giffen, van huis uit bioloog, hen al voor gegaan. 
Die Fauna der Wurten heette zijn proefschrift.16 Tussen 1916 en 1934 onder-
zocht hij drie terpen: de Wierhuizen en Ezinge in Groningen, en Hatsum II 
in Friesland.17 Veel later verrichtte hij nog enkele proefonderzoekjes in Fries-
land, maar tot een afrondend overzicht is hij nooit gekomen. Hij was teveel 
een omnivoor, vond alles interessant wat zijn pad kruiste, schreef daarover 
in een wijdlopige copy and paste-stijl, maar zijn opgravingen waren van een 
destijds ongekend niveau. Theorievorming speelde daarbij geen grote rol. 
‘Die Tatsachen bleiben, die Interpretation schwankt’, was een van zijn 
motto’s.18

Mr. Boeles, gedurende meer dan een halve eeuw deeltijd-conservator 
archeologie in het Fries Museum, wordt vaak neergezet als een tegenpool 
van Van Giffen, maar dat had wellicht vooral met onverenigbaarheid van 
karakters te maken. Hij was accurater ingesteld dan Van Giffen, maar zijn 
benadering van het vak was vergelijkbaar: eerst de gegevens, dan de gevolg-
trekkingen. Zijn meest bekende theorie, gedurende een halve eeuw ontwik-
keld, werd hem overigens niet in dank afgenomen.19 Uit het voorkomen 
van - daarvoor ontbrekende - grafvelden met Angelsaksische aardewerk, en 
later uit de observatie van Van Giffen van ‘brandlagen’ en daarin uitgegraven 
hutkommen in terpen, trok hij de conclusie dat de Friezen in de Vroege 
Middeleeuwen vrijwel volledig door de Angelsaksen waren weggevaagd. 
Enerzijds raakte hij hierbij Fries sentiment, anderzijds paste zijn stellingna-
me niet goed in de gematigde, non-ethnische opvattingen van de jaren vijftig 
van de vorige eeuw. 

Na Boeles bleef het een tijd stil in de Friese archeologie. Er werd veel ver-
zameld, maar er werd niet op interpretatieve wijze over geschreven. Een grote 
opgraving te Tritsum (1958-1961) verdween betrekkelijk anoniem naar de 
achtergrond.20 Een uitzondering vormde een kritische studie van Russchen 
uit 1967 over Dark Age Frisia, maar het boekje bleef publicitair gezien zelf 
ook het duister steken.21 In de Geschiedenis van Friesland (uit 1968) schreven 
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Waterbolk en Van Es gedegen overzichten van de stand van zaken, waarin 
de trek van Drenthe naar Friesland een belangrijk nieuw element vormde.22 
De titel van een door medewerkers van het Groninger archeologisch instituut 
geschreven populair-wetenschappelijk boekje, Terpen; mens en milieu, dekte 
de lading precies: de mens leek definitief vervallen tot homo economicus, zon-
der een sociaal leven of persoonlijke preoccupaties.23 Het uitvoeren van expe-
rimenten met graanverbouw op buitendijkse kwelders paste in dit beeld.24

De start van voornoemd Klei-veen-project zorgde voor een kanteling in de 
benadering van de Friese voorgeschiedenis. De groep onderzoekers die het 
roer hielden, behoorde voor een groot deel tot een nieuwe lichting archeo-
logen. Onder invloed van Amerikaanse en Engelse archeologen, op hun beurt 
schatplichtig geraakt aan theorieën uit de sociaal-wetenschappelijke hoek, 
werd met name in Amsterdam tijdens de opleiding steeds meer nadruk gelegd 
op de rol van theorievorming als leidend principe voor onderzoek. Dit leidde 
soms tot studies met een waterhoofdige inleiding, waaraan een wormvormig 
materiaalstudietje vastgeplakt zat. Maar als geheel werd de benadering van 
het vakgebied prettig opgeschud. De voorhistorische mens die decennia lang 
als verdoofd achter zijn ploeg was aangesukkeld - in zekere zin was er na de 
oorlog lobotomie op hem gepleegd - , werd opeens weer voorzien van allerlei 
aandriften, onderhield relaties met buurgemeenschappen en verre gebieden, 
leefde opeens in zo’n surplus dat geschenkenuitwisseling een bijna dagelijkse 
bezigheid werd, keek als hij uitgefeest was met kosmologisch bewustzijn naar 
de nachtelijke hemel en plaatste vervolgens offers in de bodem in een kuilen-
patroon, dat de vorm van sterrenbeelden volgde.25 Ik chargeer, maar doe dat 
op goede gronden.

Correct opgraven en vondsten determineren zijn bij uitstek archeologi-
sche vaardigheden, maar voor interpretaties van de resultaten en het leggen 
van grotere verbanden zijn archeologen vaak aangewezen op theorieën uit 
andere disciplines. Geschiedenis lag natuurlijk altijd al voor de hand, maar 
sinds de jaren zeventig lenen ze vaak ook ideëen uit vakken als psychologie, 
sociologie en culturele antropologie. Nu heb ik zelf een sociaal-wetenschap-
pelijke achtergrond, maar in mijn herinnering overheerst vooral het beeld van 
een oneindig defilé van theorieën die elkaar op het eerste gezicht uitsluiten, 
maar elkaar in de praktijk zelden bijten. Het falsificeren van theorieën blijkt 
in de menswetenschappen een vrijwel onmogelijke opgave. Het voorspellen 
van gedrag loopt spaak, zodra elementaire gedragingen - vermijden van pijn 
en honger - worden overstegen en soms al daarvóór. Veronderstelde verban-
den tussen oorzaak en gevolg zijn vaak zwakjes zichtbaar. Niet voor niets is 
statistiek binnen de menswetenschappen tot grote hoogte gegroeid.

Het bedrijven van naïeve archeologie, in de zin van eerst de ‘feiten’ en 
dan de interpretatie - de aanpak van Van Giffen, waarin ik mijzelf herken - 
kent overduidelijk zijn beperkingen. Een pragmaticus legt de lat nu eenmaal 
niet hoger dan zijn eigen arm reikt. Echter, een bepaalde theorie als uitgangs-
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punt nemen en vervolgens menselijk gedrag reduceren tot een ritueel, waarin 
een bepaald aspect de boventoon voert, en dat als een matrix over gegevens 
 leggen, is evenmin van gevaar ontbloot. De grens tussen zachte matrix en hard 
procrustusbed is een zeer geleidelijke. Het aanreiken van gedurfde gedachte-
kaders verlevendigt het beeld echter aanzienlijk en de af en toe doorklinken-
de postmoderne toon (alles kan en alles is ingewikkelder dan je denkt) zorgt 
ongewild voor relativering.

Artikelen uit de jaren 1998-2007

Toen het redactionele besluit genomen werd om archeologische artikelen 
op te nemen in De Vrije Fries was er sprake van grote activiteit op en in de 
terpen. Naast enkele kleinschalige opgravingen waren het vooral piepende 
metaaldetectoren die voor rooie oortjes zorgden. Het aantal officieel gemelde 
vondsten van munten en andere waardevolle objecten in met name noorde-
lijk Westergo liep zo sterk op dat het leek alsof oudere verspreidingskaarten 
van bijvoorbeeld munten een volledig verkeerd beeld gaven van vroeghistori-
sche bewoningskernen.26

Het eerste artikel uit de serie, van Bazelmans e.a., buigt zich over 
deze kwestie en het stuk vormt meteen een hoogtepunt in archeologi-
sche  reflectie.27 Weerspiegelt de relatieve rijkdom aan vroegmiddeleeuwse 
vondsten in Westergo een werkelijke situatie, zoals Nicolay in zijn doctoraal-
scriptie poneerde, of is zij, zoals de auteurs poneren, het gevolg van regio-
nale verschillen in het afgraven van terpen en/of van selectief zoeken met 
metaaldetectoren op beakkerde terpenreeksen? Meteen worden ook allerlei 
mogelijkheden aangesneden waarom bepaalde categorieën wel of niet, of 
op andere wijze, in de grond belandden. Maar om de potlach (het dwang-
matig overstelpen met geschenken) van de Kwakiutl-indianen en naburige 
stammen aan te halen om variaties in depositiepatronen te onderbouwen, 
vind ik minder gelukkig. Geconstateerde gewoonten bij de overburen hoeven 
niet vergelijkbaar te zijn met gedrag in gemeenschappen op de achterkant 
van de maan. 

In het volgende jaarboek beschrijven Bazelmans e.a., ditmaal  uitgebreid 
met de geoloog Peter Vos, de opgravingen te Dongjum (1998) en Peins (1999).28 
De zeer interessante ontdekking van lage dijksegmenten, mogelijk onderde-
len van ringdijken, doet hen teruggrijpen op de gegevens van  Wijnaldum, 
en ook daarin blijken dergelijke sporen aanwijsbaar. De zodenstructuren 
waren in alle gevallen ouder dan de bewoningspodia. Werden nederzettin-
gen in noordelijk Westergo destijds planmatig opgezet? Pigorini en vader en 
zoon Elema, die vroeger al ringdijken in respectievelijk Aalsum en Toornwerd 
meenden waar te nemen, werden na ruim een eeuw op charmante wijze 
weer even in het zonnetje gezet, maar van rehabilitatie kon geen sprake zijn. 
De dijken beschermden geen huizen, maar zorgden voor opslibbing en maak-
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ten het mogelijk het ingedijkte gebied voor akkerbouw te gebruiken alvorens 
er een nederzetting te stichten.

In hetzelfde nummer behandelt Waldus een onderzoek in Oostergo, bij 
Teerns, op de grens van klei en veen.29 In de Romeinse tijd werden de rand-
zones van de veengebieden herhaaldelijk opgezocht. Bevolkingsdruk - de eer-
ste eeuw kende blijkbaar weinig wateroverlast en had veel nieuwe bewoners 
naar de kwelder getrokken -, kan daarbij een rol hebben gespeeld. Er ontston-
den nederzettingen, misschien alleen voor seizoensgebruik bedoeld, en men 
groef sloten om gedeelten van het veen te ontwateren. Wat gebruik betreft 
kan men denken aan akkerbouw, beweiding en turfsteken. Daarnaast kan 
zoutwinning uit het van zeewater doordrenkte veen een rol hebben gespeeld. 
Er wordt tegenwoordig bij opgravingen vrij vaak aanvullend geologisch 
onderzoek verricht, waardoor meer inzicht ontstaat in de samenhang tussen 
landschapsontwikkeling en de effekten van menselijk ingrijpen. Opgravings-
resultaten uit dezelfde periode in West-Nederland geven een vergelijkbaar 
beeld: kleinschalige, maar systematische ontginning van laagveengebieden 
nam onmiskenbaar een aanvang in de Romeinse tijd.

Zelf heb ik een bijdrage geschreven waarin ik probeer Friesland een plaats 
te geven in de Laatromeinse tijd.30 Al gedurende de tweede eeuw liep de kust-
bevolking terug, maar het aantal nederzettingen bestond nog uit honderden, 
mogelijk een duizendtal. Een eeuw later resteerden er enige tientallen en 
in de vierde eeuw was Westergo verlaten, was Oostergo vermoedelijk gere-
duceerd tot een klein leefbaar gebied ter hoogte van Ferwerd en Hallum en 
kende de Groningse kwelder alleen nog spaarzame bewoning langs de Hunze. 
Het aantal zekere vierde-eeuwse vondsten valt echter op twee handen te 
tellen.31 Mogelijke redenen: verslechterde afwatering door een steeds hoger 
opslibbende kustlijn, een toenemende (politieke) druk uit het oosten en 
natuurlijk de ineenstorting van de Romeinse rijksgrens. Een combinatie van 
factoren lijkt waarschijnlijk. Een helpende schriftelijke hand wordt ons niet 
aangereikt: Romeinse bronnen zwijgen na de eerste eeuw over de Friezen.32 
Daarvoor in de plaats duiken andere, nieuwe namen op, die van de Franken 
en later van de Saksen. Het waren aanduidingen van stamverbanden, niet van 
individuele stammen, en vroeger is al door De Boone aannemelijk gemaakt 
dat er Friezen schuilgingen onder de Franken, zoals de Chauken vermoede-
lijk zijn opgegaan in de Saksen. De berichten betreffen invallen, over land, en 
over water. Van degenen die vertrokken zien we flintertjes terug: Friezen in 
Engeland, als huursoldaat in Romeinse dienst, en heel sporadisch duikt Fries 
aardewerk op in gebieden ten zuiden van de limes, maar het spoor van tien-
duizenden anderen is volledig opgelost. Als bewijs van existentie kan archeo-
logie volledig falen.

Van Es gaf zijn bespreking van Wijnaldum deel I, in de volgende DVF, een 
motto mee: hoe meer er verandert, hoe meer hetzelfde blijft.33 Hij behandelt 
het boek, maar tegelijk alles er omheen en zo ook de door Bazelmans uitvoerig 
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behandelde kwestie van de continuïteit van de Friezennaam. Daarin ziet hij 
zoveel mogelijkheden dat hij uiteindelijk bij bovengenoemd motto uitkomt. 

Waar Van Es wortelt in een lange traditie en kan bogen op een zeer rijke 
ervaring, vormt Bazelmans onmiskenbaar een exponent van de nieuwe 
archeologie. Zijn achtergrond toont een sterk theoretische affiniteit met 
vakken als antropologie, filosofie en geschiedenis. Een postmoderne trek is 
zijn neiging om oude theorieën te problematiseren en tegelijk te relativeren. 
In zijn dissertatie-onderzoek over Tacitus en de Beowulf speelde archeologie 
nog geen rol van betekenis,34 maar als leider van het Frisia-project  maakte 
hij zich de specifieke wereld van het onderwerp in zeer korte tijd eigen. 
Zijn artikel in de Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek over 
het laatromeinse bewoningshiaat, tegelijk een historie van de Friese archeo-
logie vormend, is een wonder van belezenheid en subtiel vernuft. In het jubi-
leumboek (De Vrije Fries 82) vat hij zijn ideeën nog eens kort samen.35

Uit de materiaalstudies van Erdrich en mijzelf was gebleken dat er nau-
welijks aanwijzingen zijn voor bewoning van de kwelders in de vierde eeuw. 
Opgravingen bevestigen dit vermoeden. Bazelmans neemt derhalve een 

Een paar voorbeelden van Angelsaksisch aardewerk. De grootste pot, uit Hooghalen (Dr), 

met allerlei plastische ornamenten, is de meest exuberante vertegenwoordiger van deze stijl in 

Nederland. Links een pot uit Stiens, rechts twee uit de stad Groningen (foto: NAD)
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bewoningshiaat als voldongen feit aan en vraagt zich vervolgens af hoe het 
komt dat de naam van de Friezen is blijven voortbestaan. Zijn behandeling 
van het onderwerp blijft ver verwijderd van Friese bodem. Hij bezoekt de 
schrijvende bronnen aan het hof van de Frankische koningen, neemt ze op 
in een discours waarin het uiteindelijk draait om legitimiteit: men noemde 
Friesland niet zo omdat de bewoners zich Friezen noemden, nee, de oud-
tijdse naam verleende eerbiedwaardigheid aan een gebied dat inmiddels 
eigen bezit was. Het argument bezit logica, lijkt mij. De Frankische koningen 
noemden zich immers ook opeens Hugonen, omdat hen mogelijkerwijs een 
sprankje Chaukisch bloed door de aderen vloeide - ook weer een stamnaam 
die sinds de tweede eeuw in onbruik was geraakt. Van Es laat zich er even-
wel niet door overtuigen. Hij denkt dat de Friezennaam bij elders wonende 
migranten levend is gebleven en door teruggekeerde verre nakomelingen 
weer in ere is hersteld.

En zo belanden we ongemerkt in de Volksverhuizingstijd. Omstreeks 
het jaar 400 meerden ergens langs de kust - ongetwijfeld na enkele verken-
ningstochten - de eerste scheepjes af met mannen, vrouwen, kinderen, vee, 
huisraad en bouwhout. Ongeweten stonden deze mensen aan de wieg van 
een periode die ons, na zoveel eeuwen, nog steeds en vermoedelijk blijvend 
fascineert. Drie artikelen beslaan dit tijdvak, van Krol, Brouwer en Bos, en van 
Nicolay.

Maar ik blijf even bij het water. We weten dat er al millennia werd geva-
ren, maar het oudste enigszins bewaard gebleven schip in Noord-Nederland 
dateert pas uit de Late Middeleeuwen.36 Bij de recente opgraving aan de voet 
van de Oldehove te Leeuwarden kwam echter scheepshout uit de Romeinse 
tijd tevoorschijn en in DVF 87 schrijven Reinders en Aalders over vroegmid-
deleeuwse klinknagels, zoals gebruikt bij overnaads gebouwde schepen. 
De drie in het Deense Nydam gevonden schepen, uit het eind van de 3e en 
het begin van de 4e eeuw daterend, behoren bijvoorbeeld tot dit type. Klink-
nagels en -plaatjes uit inheems-Romeinse context kennen we niet, maar in 
Wijnaldum werden ze wel in de tweede bewoningsfase (circa 425-550) aange-
troffen. Ook in vroegmiddeleeuwse graven komen ze soms voor en soms zelfs 
bepaalde een boot de vorm van het graf (Den Haag-Solleveld). Daar gaat het 
artikel niet verder op in; het vormt eigenlijk een inventariserende rondblik 
over een onderwerp dat hopelijk in de toekomst meer duidelijkheid verschaft 
over varende Friezen.

In 2004-2005 voerde de toenmalige GIA-studente Tessa Krol onder leiding 
van Jurjen Bos een inventarisatie uit van Angelsaksisch aardewerk, eerst in 
de provincie Drenthe, later met de beide kustprovincies erbij. Alles bij elkaar 
omvat de lijst ongeveer 760 stuks aardewerk, overwegend fragmenten; Fries-
land tekent voor de helft. Haar scriptie kreeg de hoogst mogelijke waardering, 
maar het samenvattende artikel in DVF 86 is wat stroef van stijl en soms is 
niet helemaal duidelijk wat ze bedoelt. Haar invalshoek is sterk voorwerp-
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gericht. Ze bespreekt dateringen, geeft mogelijke herkomstgebieden aan, op 
grond van literatuurstudie, maar houdt zich verre van interpretaties.37

De term Angelsaksisch is een vuilnisvat-benaming. Ruwweg gaat het om 
handgemaakt aardewerk dat dateert uit de vierde tot zesde eeuw, dat op 
grond van vormen, baksels en versieringspatronen (soms en/en, soms lou-
ter of/of) zo wordt genoemd, maar dat niet daadwerkelijk door Angelen of 
 Saksen hoeft te zijn vervaardigd. Het is voor een deel uitbundig vormgegeven 
en gedecoreerd, maar de ontwikkeling van de verschillende kenmerken is niet 
strikt lineair en dat schept problemen. Tussen aardewerk uit de vierde en bij-
voorbeeld de zesde eeuw is wel degelijk onderscheid, maar losse  fragmenten 
zijn vaak niet te dateren; hoewel Krol vooruitgang heeft geboekt op het gebied 
van baksels.

De belangrijkste type-indeling, die van Plettke, is inmiddels bijna een 
eeuw oud, maar diens type-aanduidingen worden nog steeds gebruikt.39 
De chronologie is de laatste decennia evenwel aangescherpt, op grond van 
stratigrafische gegevens uit de terp Feddersen Wierde en van recent graf-
veldonderzoek langs de Duitse kust.39 Daaruit blijkt onder meer dat de stijl 
(S-vormig profiel, plastische wandversiering) al rond 350 tot ontwikkeling 
was gekomen. Verwacht mag worden dat14C-onderzoek aan crematieresten 
- veel Angelsaksisch-aardewerk is als urn gebruikt - een scherper beeld zal 
opleveren dan de huidige dateringen met behulp van houtskool. 

Volgens Krol werd Angelsaksisch aardewerk rond 380 in Friesland geïn-
troduceerd. Deze datering is niet op het aardewerk zelf gebaseerd, maar 
neemt ze gemakshalve over van het fibula-onderzoek van Bos en Brouwer 
(zie  hierna). Deze aanname wringt een beetje omdat ze in haar scriptie ruim 
tien procent van de Friese vondsten in de vierde eeuw dateert. Dit houdt in 
dat een flink aantal vondsten uit de laatste twee decennia voor 400 zouden 
stammen,  terwijl daarvoor geen dwingende redenen kunnen worden aange-
geven.

In de provincie Drenthe was daarentegen sprake van een geleidelijke 
ontwikkeling. Het gebied behoorde al enkele eeuwen tot de Nordseeküsten-
gruppe, om de Duitse term te hanteren, werd continu bewoond - de vierde 
eeuw was daar juist een periode van grote voorspoed40 - en vanaf de vierde 
eeuw vonden Angelsaksische invloeden een eigen plek in een overigens ver-
anderend repertoire.41 Een vroege Angelsaksische urn in Midlaren bevatte 
 verbrande scherven van een vierde-eeuwse terra nigra-schaal,42 maar het valt 
niet mee om een begindatering aan te geven. In nederzettingen als Wijster 
en Peelo zijn verschillende nederzettingskuilen met ‘inheemse’ en Angel-
saksische scherven aangetroffen, maar de ouderdom van zo’n kuilinhoud 
valt vaak slechts globaal aan te geven - mede door de kans op oudere en, in 
mindere mate, jongere intrusies.

Krols conclusies over de chronologie van versieringsvormen en bak-
sels, mede gebaseerd op Duits en Engels onderzoek,43 zijn zeer bruikbaar. 
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Voor het eerst heeft iemand de ontwikkelingen op de klei en het zand tamelijk 
uitputtend naast elkaar geplaatst en bovendien het voorkomen van regionale 
varianten (Fries versus Gronings/Drents, maar ook binnen Westergo) aan de 
orde gesteld. Het is wenselijk dat er vervolgonderzoek komt dat zich richt op 
het onderscheid tussen lokale vervaardiging (wellicht door herkenbare pro-
ducenten) en importen, maar bij de huidige stand van fysisch-chemisch aar-
dewerkonderzoek is dat misschien iets te veel gevraagd.

De meeste vondsten in Noord-Nederland zijn herleidbaar tot die van de 
Nordseeküstengruppe, met het Elbe-Wezergebied als centrum. De meeste 
vondsten kennen gemengde wortels (Mischgruppe), maar in enkele gevallen 
denkt Krol onderscheid te kunnen maken tussen Angelse en Saksische vor-
men. In Oostergo zouden enkele potvormen uit oostelijk Holstein herkenbaar 
zijn. Aardewerk van het Deense schiereiland, het land der Juten, is uiterst 
zeldzaam en ontbreekt mogelijk geheel. Daarentegen zou een door haar afge-
beelde Schalenurne uit Ezinge heel goed een midden-Duitse herkomst kun-
nen hebben.44 Maar of het daarbij gaat om volksverhuizers?

Bos en Brouwer werpen een licht op de kruisvormige fibulae uit de Volks-
verhuizingstijd, mantelspelden met een gestileerde dierkop aan het ene uit-
einde en drie knoppen aan de brede kopplaat.45 Ze gelden als een Angelsak-
sisch gidsfossiel. Zoals al vermeld, gebruiken de auteurs de datering van de 
vroegste variant om de trek van Noordduitse en Deense migranten richting 

Twee Schalenurnen uit Ezinge. Niet Angelsaksisch, maar wel uitheems (foto: NAD)
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Engeland rond 380/400 na Chr te laten aanvangen. Het onderliggende corpus 
van bodemvondsten is zo groot (165 exemplaren) dat er zinvolle relaties met 
vondsten elders kunnen worden gelegd. De auteurs laten genuanceerd aller-
lei mogelijkheden over internationale contacten de revue passeren en staan 
lange tijd stil bij het lastige fenomeen van het - destijds vanwege de schaarste 
zeer gebruikelijke - omsmelten van bronzen voorwerpen. Ze opperen dat er 
naast de kruisvormige mantelspelden allerlei andere typen (met een niet-
Angelsaksische herkomst) in omloop waren, maar dat die niet waard bevon-
den werden om afgedragen of eventueel als grafgift gebruikt te worden en dat 
die uiteindelijk weer in de smeltoven verdwenen. Ook hier zien we weer iets 
uit de huidige conceptuele doos: wat wij anno nu in de bodem aantreffen is 
geen reële afspiegeling van het bovengrondse toen maar vormt een al dan 
niet bewust uitgevoerde selectie.

Nicolay geeft in twee artikelen over Friese goudvondsten uit de zesde en 
zevende eeuw een uitgebreide en zorgvuldige presentatie van de door hem 
onderzochte materiaalgroepen, en plaatst de vondsten in een internationale 
context.46 Voor de interpretatie van de vondsten grijpt hij naar diverse heden-
daagse theorieën en opvattingen, zoals de uitwisseling van luxe artikelen 
tussen elite-netwerken en de symbolische betekenis van edelmetaal. Zijn bij-
dragen kunnen state of the art worden genoemd.

Fibulae komen zelden gaaf uit de grond. De veer en de naald ontbreken meestal en bij 

kruisvormige mantelspelden ook vaak de knoppen. Hier een paar voorbeelden van dit type uit de 

opgraving Wijnaldum (Foto NAD)
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In de gift exchange theory, ontwikkeld in de antropologie en sociologie, spe-
len wederkerigheid en daarmee het versterken van de onderlinge band een 
grote rol. Over de duurzaamheid van de werking kan men twijfels hebben, 
want in het ceremonieel afdwingen van dankbaarheid ligt mijns inziens ook 
conflictstof opgesloten. Een bijzondere rol is weggelegd voor zogenaamde 
prestigegoederen. Hierbij zou je kunnen denken aan voor ons onzichtbare 
schenkingen, land bijvoorbeeld, maar de vakmatige belangstelling richt zich 
vooral op goederen als kostbare gewaden, sieraden en wapens. Men droeg 
ze om gezag af te dwingen, men schonk ze aan de volgende generatie of aan 
derden om hun loyaliteit te waarborgen en men gaf ze mee aan de doden, om 
uiteenlopende redenen. Het meeste goud komt gewoonlijk uit graven tevoor-
schijn, zoals uit Childeriks graf bij Doornik of uit Duitse rijengraven, maar 
deze kennen geen pendant in Noord-Nederland en hier betreft het vooral 
losse vondsten, mogelijk opzettelijke deponeringen.

In zijn eerste artikel gaat Nicolay enigszins aarzelend akkoord met het 
4e-eeuwse hiaat, memoreert de daaropvolgende Angelsaksische invasie, die 
zijn wortels vooral in het Wezer-Elbegebied lijkt te hebben, maar poneert 
dan een tweede, kleinere migratiegolf, bestaande uit Juutse edelen, in de 
eerste helft van de zesde eeuw. Zijn these is opmerkelijk, omdat hij deze in 
feite baseert op slechts elf vondsten van één enkele soort (waarvan vijf tesa-
men gevonden), ook al gaat het om kostbare bracteaten. Het centrum van de 
verspreiding van dit munt-achtige, maar éénzijdig beslagen goudblik ligt in 
Denemarken, met ettelijke honderden vondsten - opmerkelijk genoeg zijn ze 
er nooit in graven aangetroffen. In navolging van Deense archeologen spreekt 
Nicolay van politiek-religieuze machtssymbolen, insignia van een opkomen-
de elite.47

Nicolay heeft vermoedelijk gelijk dat de bracteaten ook hier in een betrek-
kelijk kleine, elitaire kring circuleerden. Ze kunnen wijzen op een heroriën-
tatie op Jutland, van een deel van de lokale machthebbers ten onzent, maar 
aangezien Nicolay op grond van stijlkenmerken tevens aannemelijk maakt, 
dat de meeste Friese vondsten buiten Jutland zijn vervaardigd, haalt hij 
zijn eigen migratie-theorie een beetje onderuit. Men had of verkreeg geen 
 orginele bracteaten en daarom maakte men ze na, zou ik denken. Nicolay 
onderscheidt bovendien vijf verschillende typen en varianten, hetgeen een 
homogene herkomst minder aannemelijk maakt.

Taalkundig krijgt hij enige steun van Seebold, die de Euten of Juten met 
de Friezen wil laten mengen,48 maar uit de studie van Krol wordt duidelijk dat 
eventuele nieuwkomers uit het Deense gebied geen aardewerk-producerende 
aanhang meebrachten. Aardewerk met Juutse kenmerken ontbreekt immers 
nagenoeg aan de Noordnederlandse kust en dat zou je juist verwachten als 
groepen mensen - edellieden reisden niet zonder gevolg - de oversteek had-
den gewaagd. Bovendien zou je een geografische concentratie verwachten, 
hetgeen bij de bracteaten niet echt het geval is.49
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De verspreiding van bracteaten beperkt zich niet tot Denemarken en 
 Friesland. Engeland spreekt tamelijk vanzelf - een connectie met Jutland 
is ook anderszins aangetoond -, maar verspreid over Duitsland zijn er ook 
veel (meer dan 80 stuks) gevonden, waaronder meerdere in Sievern, in noor-
delijk Niedersachsen. De streek van Land Wursten (klei) en Sievern (zand), 
kerngebied van de Chauken, was gedurende de gehele Romeinse tijd een 
machtscentrum met een uitstraling tot voorbij de Friese streken. Het kent 
goudvondsten, uitgestrekte omwallingen (Heidenschanze) en grote welva-
rende nederzettingen zoals Feddersen Wierde. Sinds enkele jaren kan men 
in een museum te Bederkesa de unieke houten ‘troon’ van de Fallward en 
andere prachtig bewaard gebleven meubelen en andere grafgiften uit de vier-
de en vijfde eeuw bewonderen. Niet onbelangrijk: vermoedelijk kwam een 
niet gering deel van de in Friesland belande ‘Angelsaksen’ uit deze contreien. 
De bracteaat van Hitzum en een exemplaar uit Sievern stemmen sterk over-
een.50 Kan de bracteaten-mode zich niet geleidelijk aan langs de Noordzee-
kust hebben verspreid?

In het tweede artikel behandelt Nicolay de grote fibulae en het andere 
goud (samen anderhalve kg) dat met name in de zevende eeuw (en mogelijk 
later) in de Friese bodem is beland. De beschrijving is opnieuw uitmuntend. 
Hij constateert dat veel vondsten vermoedelijk van regionale of lokale  origine 
zijn (Friese stijlgroep) en dat de stijlelementen in de loop van de zevende 
eeuw verschuiven. Aanvankelijk zijn ze Scandinavisch georiënteerd, maar 
daarna duikt een Engelse invloed (Kent) op en soms zijn vormelementen uit 
het Frankische en het Alamannische rijk zichtbaar.

Vervolgens behandelt hij de betekenis van de vondsten en plaatst ze in 
een maatschappelijke hiërarchie. De met almandijn ingelegde fibula van 
Wijnaldum zou zijn voorbehouden aan de koninklijke elite, munthangers aan 
de aristocratie, en munten en hakgoud aan lagere volgelingen.51 Aan de hand 
van deze indeling concludeert hij tot een sociale differentiatie in de Friese 
samenleving,52 maar dat zat al in de premisse opgesloten. Voor een archeolo-
gisch zeer goed onderzocht gebied als de streek rond Gudme op het Deense 
eiland Fyn, met emmers vol goud en een baaierd aan allerlei soorten neder-
zettingen en individuele gebouwen - mogelijk zelfs een royal hall - lijkt me 
een sterke sociale differentiatie zeer aannemelijk, maar in Friesland is terug-
houdendheid geboden.

Dit brengt mij op een algemeen punt van kritiek. De wijze waarop Nicolay 
probeert de maatschappelijke rol van edelmetaal te duiden - en dat geldt voor 
zijn beide artikelen - vind ik minder sterk. Het vondstmateriaal is intrinsiek 
van grote waarde, maar kwantitatief gezien nogal mager en omdat er over de 
Friese maatschappij van de zesde en zevende eeuw - buiten schaarse archeo-
logische gegevens - verder niets maar dan ook niets bekend is, moet hij op veel 
aannames steunen. Dat is op zich begrijpelijk, maar vervolgens stapt hij wel 
erg gemakkelijk over op concluderende formuleringen.53 In zijn hoofd heeft 
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hij blijkbaar de redenering voltooid, maar aan ons, lezers, heeft hij intussen 
geen dwingende argumenten aangedragen. Zijn gezichtspunten zijn interes-
sant en prikkelend genoeg, dus waarom hardlopen op lemen voeten?

Wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij de herkolonisatie van de 
Friese kwelders? Diverse auteurs, Bos en Nicolay incluis,54 spreken van een 
snelle bevolkingaanwas, maar waarop is die aanname gebaseerd? Het  aantal 
vondsten en vindplaatsen uit de vijfde en zesde eeuw is maar een fractie van 
wat de Romeinse tijd ons heeft nagelaten. De grootschalige opgravingen van 
Tritsum en Wijnaldum hebben enkele honderden scherven uit dit tijdvak 
opgeleverd, tegenover tienduizenden uit de tweede en derde eeuw. Het aar-
dewerkcorpus van Krol - die beide genoemde opgravingscomplexen slechts 
beperkt kon meenemen in haar studie - bedraagt enkele honderden Friese 
vondsten. Men streek neer op enkele tientallen oude woonheuvels in relatief 
goed ontwaterd gebied, maar de bewoningsintensiteit moet tamelijk laag zijn 
geweest. Er werden geen nieuwe terpen opgeworpen; dat gebeurde vermoe-
delijk pas vanaf de zevende eeuw.

Een vergelijking tussen de vondstcategorieën aardewerk en edelmetaal 
werpt een wat eigenaardig beeld op de toenmalige samenleving. Uit de 
Romeinse tijd kennen we vele honderdduizenden aardewerkscherven, tegen-
over letterlijk een handjevol edelmetaal. Uit de eerste helft van de Vroege 
Middeleeuwen kennen we bij elkaar misschien 2000-3000 scherven tegen-
over tientallen gouden voorwerpen. Droegen dan vrijwel alle kolonisten edel-
metaal aan hun lijf? Was goud minder elitair dan ons wordt voorgehouden?

Volgens historische bronnen moet er veel goud in omloop zijn geweest. 
Vanaf de derde eeuw belandden duizenden kilo’s Romeins en later Byzan-
tijns goud in barbaarse handen, enerzijds verzameld tijdens rooftochten 
maar daarnaast simpelweg ontvangen omdat de Romeinen dergelijke acties 
wensten af te kopen.55 De verdeling van de verkregen goudbergen zal onge-
twijfeld aanvankelijk een monopolie-zaak van regionale machthebbers zijn 
geweest. Een deel werd aan de goden geofferd (vgl. de depots van Beilen en 
Velp),56 maar in het circuit van geschenken en handel zal een groot deel van 
het materiaal ook vrij snel bij mindere goden zijn terechtgekomen.

Bij systematisch onderzoek wordt overigens weinig goud aangetroffen. 
In Wijnaldum zijn tijdens de opgraving enkele fragmenten van de zeef 
geplukt, maar bij de opgravingen Foudgum en Tritsum, met duidelijke bewo-
ningsfasen in de zesde en zevende eeuw, is geen flinter goud aangetroffen, 
al moeten we ons wel realiseren dat deze destijds (jaren zestig) op vrij grove 
wijze en bovendien zonder metaaldetector zijn onderzocht.57

Nicolay benadrukt herhaaldelijk de grote maatschappelijke rol van gou-
den voorwerpen, maar kent op dit vlak betrekkelijk weinig betekenis toe aan 
het zesde-zevende eeuwse, op de draaischijf vervaardige import-aardewerk.58 
Ook in deze vondstcategorie laat het vroegmiddeleeuwse Friesland namelijk 
uitzonderlijke cijfers noteren. De hoeveelheden geimporteerd ruwwandig 
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en, in mindere mate, knikwand-aardewerk, en het relatieve aandeel ervan 
(dat wil zeggen afgezet tegen handgemaakt aardewerk), zijn vermoedelijk 
een factor vijftig groter dan in Groningen, om maar te zwijgen van Drenthe.59 
De aantallen import-aardewerk in een nederige nederzetting als Tritsum, in 
midden-Westergo, die vermoedelijk in de zesde eeuw weer bewoond raakte, 
suggereren dat de inwoners ruim boven het bestaansminimum verkeerden 
en over (ruil)middelen beschikten om gebruiksaardewerk uit het Duitse, des-
tijds Frankische Rijngebied te laten komen.

Of was het minder een kwestie van handel dan van politiek handelen? 
Liet de in westelijk Duitsland residerende Frankische elite grote hoeveel-
heden aardewerk verschepen om het Friese kustgebied tevreden en daarmee 
onder controle te houden? Het niveau is basaler dan dat van de goudimport 
en -productie, maar wellicht minstens zo effectief. Ook Van Es, een Vroege 
Middeleeuwen-kenner met een niet-Fries, ik zou bijna zeggen nuchter tem-
perament, houdt daar sterk rekening mee.60

In dit verband is het opmerkelijk dat het fraaie Angelsaksische aardewerk 
rond het midden van de zesde eeuw in korte tijd het veld moest ruimen. 
Handgemaakt aardewerk bestond voortaan uit zak- en tonvormig, zeer 
matig afgewerkt aardewerk (typen Hessens-Schortens en Tritsum),61 terwijl 
de betere waar - soms bijna de helft van alle gebruiksgoed uitmakend - uit 
voornoemd draaischijf-aardewerk bestond. In Engeland daarentegen bleef 
de Angelsaksische stijl nog minstens een eeuw gehandhaafd, en ook in 
Drenthe werd nog lange tijd dergelijk aardewerk vervaardigd. Vanwaar 
deze diep ingrijpende ommezwaai in het kustgebied? Ik heb daar zelf geen 
 antwoord op, maar het lijkt me dat een theorie die de kolonisatie en de maat-
schappelijke veranderingen in de kwelders vanaf de vijfde eeuw adequaat wil 
verklaren een veel omvattender benadering vraagt. 

 
De archeologische bijdragen in perspectief

De Vrije Fries stopt veel archeologie in zijn katernen. De Kroniek geeft een 
zeer uitgebreid beeld van (kleinere) opgravingen en losse vondsten. Daarin 
lijkt het jaarboek op andere regionale periodieken, zoals de Drentse Volks-
almanak bijvoorbeeld, of het Gronings Historisch Jaarboek, de kronieken 
van provincies als Noord- en Zuidholland en Utrecht, en in Niedersachsen 
eertijds de Archäologische Mitteilungen. De artikelen geven een heel ander 
beeld. Sommige zijn een ouderwetse opsomming van onderzoeksresultaten, 
met voorzichtige conclusies, andere zouden niet misstaan in een Engelstalig, 
theoretisch getint vaktijdschrift. En daarin kent DVF als regionale uitgave zijn 
gelijke niet. In feite kunnen we het adjectief ‘regionaal’ gerust weglaten.

Voor de presentatie van wetenschappelijk archeologisch onderzoek, 
al dan niet met een speculatief tintje, bestaat tegenwoordig weinig ruimte. 
De nadruk ligt op ad hoc opgravingsrapporten van commerciële opgravings-
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firma’s, gewoonlijk vervaardigd onder grote tijdsdruk en mede daarom zon-
der veel diepgang. Nieuwsgierigheid wordt overvleugeld door economische 
dwang. De Berichten van de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek, ooit een boegbeeld van archeologisch onderzoek, zijn van 
het toneel verdwenen, niet uit geldgebrek maar vanwege herziening van de 
bedrijfspolitiek. Het Nederlands-Belgische archeologie-tijdschrift Helinium 
is al jaren ter ziele. Het GIA in Groningen geeft gelukkig nog steeds Palaeo-
historia uit, met degelijke maar zelden hemelbestormende artikelen; zijn 
populair-wetenschappelijke jaarboekje Paleo-aktueel bevat louter smaakop-
wekkers van drie tot vier bladzijden. Sinds jaar en dag zijn er de Jaarverslagen 
van de Vereniging voor Terpenonderzoek, maar daarin komt gewoonlijk louter 
traditioneel onderzoek aan de orde. In Duitse periodieken, zoals de kwalita-
tief hoogstaande Probleme der Küstenforschung van het onderzoeksinstituut 
in Wilhelmshaven, is tot dusver geen plek voor kosmologisch getinte bena-
deringen. Voor artikelen met vergelijkbare theoretische invalshoeken, maar 
op andere gebieden, moeten we terecht bij uitgaven van de archeologische 
instituten van de beide Amsterdamse universiteiten en de Leidse universiteit. 
Op dat niveau verkeert de DVF en dat mag als een compliment worden 
gezien.

De generatie auteurs die in de DVF aan het woord komt heeft in meer-
derheid weinig affiniteit met de vasteland-traditie van zorgvuldige opsom-
mingen binnen een sober denkkader. Oude gegevens en ideeën worden 
 kritisch tegen het licht gehouden, en men zoekt, in het licht van de vergaarde 
nieuwe informatie, naar verklaringsmodellen met een grotere reikwijdte en 
met onvermoede invalshoeken. Het is wat dit betreft jammer dat Bazelmans 
slechts enkele jaren het Frisia-project gestalte gaf. Zijn bijdragen aan de DVF 
maar ook zijn imposante geschiedkundige artikel over de Friese archeologie 
in de Jaarverslagen geven stof tot de gedachte dat hier iemand doende was 
die het terpenonderzoek op een hoger niveau had kunnen tillen - niet zozeer 
als opgraver, maar als debunker en systeembouwer. Maar ook zonder hem 
wordt er voortvarend gebouwd aan een fundament voor nieuwe visies op de 
vroege Friese geschiedenis. En het is vooral de DVF die daaraan in sterke mate 
bijdraagt. Het jaarboek verschaft op ruimhartige wijze een platform om nieu-
we opvattingen en inzichten voor een breder publiek toegankelijk te maken, 
maar vormt ook - en misschien vooral - voor wetenschappers een belangrijke 
inspiratiebron.

Deze kracht wordt echter enigszins ondermijnd door de beperkte periode-
keuze. De positieve kant is dat er veel energie op heel weinig wordt gericht, 
waardoor het effect van een deeltjesversneller ontstaat, maar tegelijk lijkt er 
sprake - om de metafoor te handhaven - van een tunnel-visie. Waarom is de 
aandacht voor de het tijdvak van de vijfde tot zevende eeuw zoveel groter dan 
voor bijvoorbeeld het Mesolithicum, of de Vroege IJzertijd, met de fascineren-
de kolonisatie van de kwelders, of de overgang van boerengemeenschappen 
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naar vroege stedelijke vorming in de Late Middeleeuwen? Zit het verschil in 
die paar flarden tekst met mogelijke koningsnamen, of in het goud? Heeft het 
te maken met de voorkeuren van de redactie en de lezers? Het doet me een 
beetje denken aan de bezetenheid waarmee bijna twee eeuwen lang in weste-
lijk Duitsland gezocht is naar de locatie van de Varusslag, waar drie Romeinse 
legioenen volledig het onderspit dolven. In de loop der jaren zijn niet minder 
dan 700 theorieën bedacht en is op de verkeerde plek een reusachtig stand-
beeld van de Germaanse leider ‘Hermann’ neergezet. Nu het oord met grote 
zekerheid is vastgesteld, wordt deze episode - volgend jaar 2000 jaar geleden! - 
op bijna obscene wijze uitgemolken.62

Met de Friese sentimenten valt het op dit gebied tegenwoordig nogal mee. 
Boeles kon bijna zestig jaar geleden nog voor opschudding zorgen, maar 
Bazelsmans constateerde in 2002 spijtig dat zijn eigen artikel over de Friezen-
naam geen enkele rimpeling veroorzaakte. Hij vermoedde dat dit te maken 
had met de ‘onthistorisering’ van de gemiddelde Nederlander.63 Misschien is 
de vroegmiddeleeuwse preoccupatie dan ook louter iets van archeologen en 
liefhebbers.

Hoe dit ook zij, het lijkt me dat op den duur het blikveld verruimd moet 
worden. Zoiets laat zich echter maar moeizaam realiseren. Universitaire 
onderzoeksprogramma’s worden tegenwoordig voor langere perioden vast-
gesteld en voor solistisch onderzoek is weinig ruimte. Je zou bijna wensen dat 
er binnen Friesland zelf middelen worden gevonden om een integrale her-
waardering van de voorgeschiedenis op poten te zetten. Er is wat dit betreft 
wel eens geroepen om een nieuwe Boeles, maar dat lijkt me geen goed idee. 

Hermann herdacht, op een ansichtkaart uit 1909. 

In Duitsland wordt nog altijd serieus rekening 

gehouden met de mogelijkheid dat de Siegfriedsage 

op hem valt terug te voeren 

(afbeelding: Wiegels 2007)
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De tijd is voorbij om uit de mond van één schijnbaar Alwetende een cohe-
rent verhaal te horen. Postmodernisme voert gemakkelijk tot de drankfles, 
maar maakt ook één ding duidelijk: de enkelvoudige waarheid bestaat niet. 
Een nieuwe Friesland tot de 11e eeuw, maar dan uitgebreid met de Late 
Middeleeuwen, zou moeten bestaan uit een bundeling visies, die soms 
 eenzelfde lijn zullen vertonen, elkaar soms zullen tegenspreken - een gere-
digeerde bundeling van artikelen uit De Vrije Fries wellicht? Maar daarvoor 
is het wel nodig dat het jaarboek als een pluriform en als eigentijds platform 
blijft bestaan.

k

Noten

1 Kuiken 2004. Deze bijdrage wordt hier verder niet behandeld.  2 Ik dank de redac-

tie overigens graag voor enkele zeer welkome verbeteringen.  3 Zijlstra, Friese Bodem-
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wegneemt dat er een aantal relatief oude vondsten in jongere grondsporen zijn aan-

getroffen. Tijdens de bewoning van de terp werd natuurlijk ijverig gespit, maar van 

sommige Romeinse terra sigillata-scherven wordt wel aangenomen dat ze pas in de 

Vroege Middeleeuwen als curiosa zijn aangevoerd (Volkers 1999, 152-53).  5 Englum: 

Nieuwhof e.a. in druk; Wierum: Nieuwhof 2006.  6 Bos 2005-2006.  7 Anjum: Nicolay 

en Postma 2007.  8 Miedema 1983, Knol 1993, Taayke 1996.  9 Erdrich 1996; De Lan-
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mens nodig om net in leven te blijven. Vgl. volgende noot.  14 Zie bijv. Woltering 2000, 

313-62 (paragraaf Subsistence), met gedetailleerde berekeningen van opbrengsten per 

hectare en energiebehoefte per huishouden (met uitgebreide literatuurverwijzingen).  

15 Waterbolk 1979; 1987. Het voorkomen van bewoningssporen uit opeenvolgende 

tijdvakken binnen de oude markegrenzen zou volgens hem wijzen op continuïteit 

van de marken vanaf de Midden Bronstijd. Vervanging van de grillige markegrenzen 

door vierkante blokken geeft echter vergelijkbare resultaten. Een relatie tussen neder-

zettingen uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen met de historische dorpen is ech-

ter  evident.  16 Van Giffen 1913.  17 Wierhuizen: Van Giffen 1917; Hatsum: id., 1924; 

Ezinge: id. 1936.  18 Van Giffen 1913.  19 Boeles 1951. Voor de ontwikkeling van zijn 

these en de receptie ervan: Bazelmans 2002, 17-28.  20 Taayke 2007.  21 Russchen 

1967.  22 Waterbolk 1968; Van Es 1968.  23 Boersma e.a. 1972.  24 Van Zeist e.a. 1976.  

25 Therkorn (2004) heeft in een vijftal Noordhollandse nederzettingen, daterend tus-

sen de zesde eeuw v.C. (Velzerbroek) en de derde eeuw n.C. (Schagen), patronen vast-

gesteld die gelijkenis vertonen met sterrenbeelden als Hercules, Taurus en Pegasus. 

De hemelse lichten werden op aarde gerepresenteerd door offerkuilen, gevuld met 

aardewerk en dierlijk materiaal, en haardplaatsen.  26 Vgl. Van Es 1960 en Knol 1993.  
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27 Bazelmans e.a. 1998.  28 Bazelmans e.a. 1999.  29 Waldus 1999.  30 Taayke 2000.  

31 Ik doel hier met name op gebruiksaardewerk; munten en mantelspelden konden 

een langere omlooptijd hebben en belandden soms een-twee eeuwen later in de 

bodem.  32 Ze worden pas weer genoemd na een inval in het Scheldegebied, in 297. 

Vgl. De Boone 1954, 15.  33 Van Es 2001.  34 Bazelmans 1996.  35 Bazelmans 2000; 

2002.  36 Onlangs aangetroffen bij Sneek (Ten Anscher 2007).  37 Krol 2006.  38  Plettke 

1921 (postuum gepubliceerd).  39 Schmid 2006; Schön 2003.  40 Dit geldt voor heel 

oostelijk Nederland; vermoedelijk is er een samenhang met intensief contact tussen de 

Franken, zoals we de bewoners van dat gebied mogen noemen, en de Romeinen langs 

de limes. Vgl. Taayke 2003.  41 Hoekige potprofielen werden in de loop van de 4e eeuw 

geleidelijk afgelost door potten met een S-vorm en door kommen. Deze ontwikkeling 

is niet specifiek Angelsaksisch. In de laatste Romeinse bewoningsfase van Wijnaldum, 

begin vierde eeuw, kwamen ook al potvormen met een afgerond rand-hals-profiel 

voor (eigen onderzoek, t.z.t. te publiceren in Wijnaldum deel II).  42 Van Es 1967, 

Fig. 81. De introductie van urnen en urnenvelden geschiedde in Oost-Nederland 

 overigens al in de loop van de derde eeuw, ruim voor deze gewoonte in het kwelder-

gebied arriveerde.  43 Krol, schema op p. 12-13.  44 Krol, fig. 8. Dergelijk aardewerk is 

voorts aangetroffen in Drenthe en Gelderland.  45 Bos en Brouwer 2005.  46 Nicolay 

2005; 2006.  47 Nicolay 2005, 66.  48 Seebold 2003.  49 Nicolay spreekt van een clus-

tering in twee kleine regio’s (Nicolay 2005, 82), maar de verspreidingskaart van brac-

teaten en bracteaatachtige hangers (ibid., fig. 26) ondersteunt die gedachte slechts in 

beperkte mate. In het volgende artikel benadrukt hij overigens noordelijk Westergo 

als centrum van de verspreiding, tevens een verband suggererend met het machts-

centrum van een eeuw later (Nicolay 2006, 82).  50 Nicolay 2005, 57.  51 Nicolay 2006, 

fig. 8.  52 Ibid., 63.  53 ‘Geconcludeerd kan worden’ (Nicolay 2006, 81) en ‘duide-

lijk geworden’ (Nicolay 2005, 62). In beide gevallen komen de gevolgtrekkingen uit 

de lucht vallen. In een ander geval is bij Nicolay sprake van een drogreden: gouden 

vondsten in Groningen ‘wijzen vermoedelijk op een afhankelijkheidspositie ten 

opzichte van de Friese elite’, ‘aangenomen dat de kostbaarheden in Westergo zijn ver-

vaardigd’ (2006, 79).  54 Knol 1993; Heidinga 2000; Bos en Brouwer 2005, 16; Nicolay 

2005, 69.  55 Heather 2006, 364-65. Attila de Hun ontving in korte tijd minstens 6000 

pond goud (ibid., 307). Voor de Gotische leider Alarik worden vergelijkbare getal-

len genoemd. Van (anoniem gebleven) stamhoofden in onze contreien ging wellicht 

minder directe dreiging uit, maar ook zij werden wel eens afgekocht. Cassius Dio ver-

meldde bijvoorbeeld goudschenkingen aan stammen rond de monding van de Elbe, 

ten tijde van Caracalla (ca. 211-217).  56 Op een achttal plaatsen in oostelijk Nederland 

en het aangrenzende deel van Duitsland zijn schatvondsten uit de eerste helft van 

de vijfde eeuw aangetroffen, bestaande uit één of meer gouden halsbanden (torques) 

en gouden munten (solidi). Heidinga beschouwt ze als votiefdepots, geplaatst door 

lokale Germaanse leiders (Heidinga 1990).  57 Foudgum: De Langen 1992; Tritsum: 

Taayke 2007.  58 Nicolay 2006, 80 en afb. 33. Hij ziet het grote aantal vindplaatsen van 

Rijnlands aardewerk - terecht - als indicatie voor een goed geolied netwerk, maar 

verbindt er geen politieke konsekwenties aan.  59 In de database van het Noordelijk 



209D e  V r i j e  F r i e s  e n  d e  a r c h e o l o g i e

Archeologisch Depot staan medio 2008 voor Friesland bijna 600 records met Mero-

vingisch draaischijf-aardewerk genoteerd, tegenover slechts acht Groningse en drie 

Drentse vermeldingen.  60 Van Es 2001, 92.   61 Type Hessens-Schortens is gemagerd 

met steengruis; het komt voor langs de Duitse kust en een deel van de Nederlandse. 

Type Tritsum is gemagerd met organisch materiaal en komt incidenteel voor van 

Friesland tot Vlaanderen en aan de Engelse oostkust.   62 De slag in Kalkriese, door 

Mommsen aangeduid als ‘Wendepunkt der Weltgeschichte’ (Wiegels 2007, 9), wordt 

volgend jaar onder andere in drie musea en in diverse boeken herdacht. En onvermij-

delijk wordt de slag nagespeeld.   63 Bazelmans 2002, 306.

w
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De vergeten Friezen
Mislukt pamflet van Benny Siewertsen over een 
boeiend thema

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

De Friezen in Denemarken vormen geen gemakkelijk onderwerp. Niet alleen 
is de Deense zuidgrens in de loop der eeuwen meermaals verschoven, maar 
de hele grensstreek met Duitsland - van Husum tot aan Ribe - was tussen 
1835 en 1955 het toneel van verbeten etnische conflicten. Voor Denen is het 
woon gebied der Friezen een deel van Sønderjylland, voor de Duitstaligen 
eerder een stuk van het oude hertogdom Schleswig, dat zich ten noorden van 
de grens rivier Wiedau (Vidå) tot aan de Köningsau (Kongeå) voortzet. Benny 
 Sierwertsen, oud-redacteur van het conservatieve dagblad Berlingske Tidende, 
waagde zich aan het hachelijke avontuur van een historisch overzicht van de 
verhouding tussen de Friezen en Denemarken. Zijn in 2004 verschenen boek 
kreeg de titel Friserne - vore glemte forfædre (‘onze vergeten voorouders’).1

Het is vooral onduidelijk wie we tot deze Friezen moeten rekenen en wie 
niet. Als we alleen maar kijken naar de taal, dan gaat het heden ten dage 
om een gaandeweg krimpende groep van 6.000 tot 8.000 inwoners, die zes 
 verschillende dialecten spreken of kunnen spreken. Twee dialecten zijn al 
eerder verdwenen; drie andere staan op het punt van uitsterven. Enkele dui-
zenden sprekers hebben de regio verlaten. Zij beheersen de taal nog wel, maar 
gebruiken deze doorgaans zelden. Onderling zijn deze dialecten soms moei-
lijk verstaanbaar. Vanouds gebruikte men daarom het Nederduits als grootste 
gemene deler. Tegenwoordig neemt het Hoogduits deze rol als lingua franca 
over, met name op de eilanden Amrum, Sylt en Föhr. Het overgrote deel van 
deze Friezen woont in de Bondsrepubliek. Het gebied in Denemarken waar 
vroeger Fries werd gesproken, beperkt zich tot enkele poldergehuchten vlak-
bij de Duitse grens.2

Het gebied waar de mensen zichzelf als Friezen beschouwen is echter 
veel groter. Daaronder vallen ook streken, waar de Friese taal al in de vroege 
zeventiende eeuw werd ingeruild voor het Nederduits, zoals het schiereiland 
Eiderstedt, de nabijgelegen Hattstedtermarsch en de eilanden Nordstrand en 
Pellworm.3 De geletterde elite van herenboerenen en kooplieden in dit gebied 
oriënteerde zich vooral op de Hanzesteden. De aangrenzende zand- en veen-
gebieden werden in de loop van de vijftiende en zestiende eeuw gekoloniseerd 
door Friestalige immigranten uit de door stormvloeden getroffen kuststreek. 
De nieuwkomers vestigden zich tussen de oorspronkelijke bevolking, die een 
Juts dialect - het Sønderjysk of Plattdänisch - sprak. ‘Ze gaan dagelijks met 
de Denen om’, schreef de geleerde herenboer Peter Sax in 1637, ‘ze hebben 

K r i t i e k  e n  t e r u g b l i k
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1. Grens hertogdom Sleeswijk en koninkrijk Denemarken tot 1864; 2. Verspreiding biikenbrennen en 

pedersblus (voorjaarsvuur); 3. Friese dakdektechnieken; 4. Friese topgevels; 5. Gebied waar het drie-

beukige woonstalhuis zich het langst handhaafde; 6. Grens Duitsland en Denemarken sinds 1920
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daarom tevens de Deense taal geleerd en spreken even goed Deens als Fries, 
maar ze hebben geen last van de Deense luimen en blijven bij hun Friese taal 
en gebruiken, omgangsvormen, manier van werken en andere gewoontes’.4 
Verder naar het zuiden kwamen de Friese immigranten tussen Saksische 
bevolkingsgroepen te wonen, die al eerder vanuit Holstein het gebied waren 
binnengetrokken. Vanaf de vijftiende eeuw ontwikkelde de zuidelijke haven-
plaats Husum zich tot de feitelijke hoofdstad van Noordfriesland, ondanks 
het feit dat het Friese element er, vergeleken met het Nederduitse, slechts een 
bescheiden rol speelde.

Nog in 1855 spraken naar schatting 30.000 mensen een van de Friese 
dialecten. Niet alleen voor hen, ook voor de kustbewoners die alleen het 
Nederduits beheersten was de Friese identiteit min of meer vanzelfspre-
kend. In een deel van de kuststreek gold tot 1900 het Friese gewoonterecht, 
 aangevuld met het Jutse recht. Het Deense wetboek van 1683 werd in de 
hertogdommen Sleeswijk en Holstein nooit ingevoerd. Een uitzondering 
vormde een handvol dorpen op de eilanden, die eigendom waren van de bis-
schop van Ribe en in 1536 in handen van de Deense kroon kwamen. Tot deze 
koninklijke enclaves behoorden behalve de stad Ribe ook enkele dorpen in de 
omgeving van Tønder.

De Noordfriese kustdistricten of ‘landschappen’ en de nieuwste polderdis-
tricten (oktroyierte Köge) hadden tot in de negentiende eeuw een verregaande 
mate van zelfbestuur. Zij mochten zelf de belasting innen, de militaire dienst-
plicht bestond hier tot 1800 niet en ook daarna was het voor de  dorpselite 
gemakkelijk om remplaçanten te vinden, die in hun plaats de diensttijd 
vervulden. In de kleidorpen maakten de grotere boeren de dienst uit, op de 
eilanden waren dat de de scheepskapiteins en de reders. Zij benoemden 
ook de predikanten en schoolmeesters. Hun leefwijze was toonaangevend 
voor de overige bevolking. Deze elite was ontvankelijk voor nieuwe modes 
van overzee. De kleurrijke materiële cultuur, de belangstelling voor nieuwe 
geestesstromingen en de beschaafde omgangsvormen waren het resultaat 
van levendig handelsverkeer. Met name op de eilanden werkte een belang-
rijk deel van de mannelijke bevolking op Nederlandse, Duitse en Deense 
handelsschepen of in de walvisvaart. Dat gold ook voor de Deense eilanden 
en tot op zekere hoogte voor de dorpen op het tegenoverliggende vasteland.5 
Verder landinwaarts, langs de zoom van de hogere zandgronden, hadden de 
boeren minder in de melk te brokkelen. Toch voelde de bevolking van deze 
geestrand zich nauw verbonden met het dagelijkse leven in de kuststreek.

Het zwarte Jutland

De identiteit van de kustbewoners kreeg vooral vorm in de confrontatie met 
het achterland, ‘het zwarte Jutland’, in hun ogen: ‘het land van heide,  klompen, 
adders, luizen en snotziekte’.6 Jutland was voor de Noordfriezen in de eerste 
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plaats het thuisland van arme heideboeren, gewiekste marskramers, lompe 
boerenmeiden en uitgehongerde seizoenarbeiders. De lokale  economie kon 
niet zonder hun bijdrage, maar voor het overige was men de Jutlanders liever 
kwijt dan rijk. ‘Denkend aan de omstandigheden van zijn buren, wordt hij 
gemakkelijk overvallen door een gevoel van trots en superioriteit’, schreef de 
radicale journalist Theodor Mügge in 1846 over de herenboeren op de klei. 
‘De Jutlander, die als veedrijver en arbeider in het land komt en die - van-
wege zijn afkomst uit een land dat vanwege armoede, viezigheid, eenvoud en 
onwetendheid berucht is - door de Friezen als paria behandeld wordt, ziet hij 
in het geheel niet als gelijkwaardig’.7 Daarnaast zetten de kustbewoners zich 
af tegen de Duitstalige adel, die zijn machtsbasis vooral aan de oostkust had, 
maar waarvan de landgoederen over de hele Sleeswijkse heuvelrug verspreid 
lagen. Hoe verder oostelijker, des te drukkender de macht van de adel en het 
juk van de lijfeigenschap, die pas werd afgeschaft in 1788.

Die afkeer van de eigen omgeving werd gedeeld door de Duitstalige 
burgerij in handelsplaatsen als Tønder, Højer, Løgumkløster, Haderslev en 
Aabenraa. Niet alleen bij hen, ook bij de boerenbevolking op de Sleeswijkse 
heuvelrug bestond de behoefte zich tegen hun standgenoten uit het arme 
noorden af te zetten. Het zuidelijke dialect gold als beschaafder dan het 
eigenlijke Juts of zelfs het Københavnsk. Nog rond 1860 beweerde iemand uit 
de Karrharde, aan wie men in het Deens de weg vroeg: Æ forstær int Dansk, 
æ er en Tydsker! (Ik versta geen Deens, ik ben een Duitser).8 Daarbij speelde 
zeker een rol dat het Nederduits - en vanaf het midden van de zeventien-
de eeuw het Hoogduits - de taal van het geschreven woord was. Op school 
kreeg men onderwijs in de Duitse taal, de bijbel las men in de vertaling van 
 Martin Luther en Johann Bugenhagen, en in de kerk werd Duitstalig gepreekt. 
Een Lutheraan kon zodoende vol trots zeggen dat hij den Tysk religion (het 
Duitse geloof) met zijn opvoeding had meegekregen. Ten noorden van de 
grensrivier Vidå was dat anders, maar ook daar was het Duits tot 1840 de taal 
van de overheid. In de koninklijke enclaves op de eilanden gold het omge-
keerde: het overheidsbestuur was Deenstalig, maar de schrijftaal was Duits, 
aangevuld met het ‘beschaafde’ Nederlands dat de mannen in het zeevaart-
onderwijs leerden.9 De eilanden Fanø, Mandø en de zuidelijke helft van Rømø 
waren volledig Deenstalig, evenals de kustdorpen Møgeltønder en Ballum. 
Het eiland Helgoland stond tussen 1807 en 1890 onder Brits bestuur.

Dat alles maakt het niet gemakkelijk de Noordfriezen als een zelfstandige 
natie tussen Denen en Duitsers te beschouwen. Hun taal is nooit een geschre-
ven taal geweest, zeker niet voordat de aanhangers van de Friese beweging 
zich daarover gingen ontfermen. Het Noordfries bleef altijd in de schaduw 
staan van het Nederduits en later van het Hoogduits, dat toegang gaf tot de 
hogere cultuur en de beschikbare politieke netwerken.

Sleeswijk-Holstein viel aanvankelijk uiteen in meerdere dwergstaatjes, 
ieder met een eigen bestuurlijk apparaat dat vanouds Nederduitstalig was. 



217D e  v e r g e t e n  F r i e z e n

Eén daarvan was het hertogdom Gottorf, dat in 1713 gedeeltelijk en in 1773 
definitief door Denemarken werd geannexeerd. Op alle niveaus, van het 
 voormalige hof te Gottorf tot de koninklijke hofhouding en de kanselarij te 
Kopenhagen was het Duits de voertaal, ook toen de hertogdommen in de 
loop van de achttiende eeuw werden geïntegreerd in de Deense multi-etni-
sche staat. Als schrijf- en kanseltaal maakte het Nederduits pas in 1650 defi-
nitief plaats voor het Hoogduits. Dat ging overigens niet vanzelf: de predikant 
van Ostenfeld bij Husum hield hardnekkig vast aan het Nederduits totdat 
 hertogin Maria Elisabeth, die in tegenstelling tot haar schoonfamilie deze taal 
kennelijk niet machtig was, hem met ontslag dreigde.10

Aan de loyaliteit van de Friezen aan hun landsheer hoefde niemand te 
twijfelen. Als de koning van Denemarken het gebied bezocht, werd hij tot ver 
in de negentiende eeuw, zoals overal in de kuststreken, door bewapende boe-
renruiters met gejuich ontvangen. Maar de wereld van de Friezen was groter. 
Die strekte zich uit tot wereldhavens als Hamburg, Amsterdam, Londen en 
Kopenhagen. Hun mentale horizon werd gevormd door de maritiem-burger-
lijke cultuur van de landen rond de Noordzee en door het egalitaire besef dat 
aan de kustvaart eigen was. Dit alles aangevuld met de huisvaderlijke moraal 
van het lutheranisme, die waarschuwde tegen de verlokkingen van het grote 
stadsleven. Identificatie met de natiestaat - in de moderne zin van het woord 
- was hun vreemd. De angst voor de krijgsmacht was hun ‘met de paplepel 
ingegeven’, zo lezen we over de inwoners van Föhr, die in 1782 in opstand 
kwamen tegen het voornemen hen op de Deense oorlogsvloot te werk te stel-
len. ‘Zodra zij het woord ‘oorlogsschip’ horen, sidderen ze van top tot teen’.11

Daarmee is niet gezegd dat er bij de Noordfriezen helemaal geen sprake 
was van een gedeelde Friese identiteit. Al sinds het einde van de Middel-
eeuwen bestond er bij de regionale elite het besef dat de kuststreken een 
gemeenschappelijke voorgeschiedenis hadden. De hele leefwijze, van eten 
en kleding tot gewoonterecht en huwelijksgebruiken, ja zelfs het voorkomen 
van bloedwraak vertoonden volgens tijdgenoten een sterke onderlinge ver-
wantschap. In tegenstelling tot andere volkeren zouden de Friezen nog op 
de oorspronkelijke plek wonen. Met der Freschen sprake (waartoe men ken-
nelijk ook het Nederduits rekende), hoezeer die ook in verschillende dialec-
ten was opgedeeld, kon men zich van Jutland tot aan de Elbe en vandaar tot 
aan de monding van de Zuiderzee verstaanbaar maken. Dat laatste beweerde 
tenminste Johannes Petreus in 1597. Andere auteurs als Peter Sax en Anton 
Heimreich onderschreven dit.12 Ze beseften desondanks goed dat het in de 
praktijk met dat gemeenschappelijke erfgoed in de praktijk nogal tegenviel. 
Identificatie met het eigen dorp en district overheerste.

De gewone man, constateerde Peter Sax, houdt vast aan het verkeerde 
idee dat deze Friezen niet met elkaar te vergelijken waren. De Nederlandse 
Friezen zouden zich - volgens hem - zelfs beledigd voelen, als men het tegen-
deel beweerde, en ongetwijfeld hun baard vooruitsteken en beweren dat zij 
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veel hoger van geboorte en afkomst waren dan hun oosterburen. Zelf gaf 
deze Eiderstedter herenboer ook een staaltje van een dergelijk vooroordeel 
ten beste, toen hij het gebrek aan beschaving bij zijn Friese noorderburen 
hekelde: de inwoners van de Wiedingharde waren in zijn ogen baldadige, 
brutale en wrevelige mensen. Ondanks het feit dat hun hoofden al zo vaak 
door de zee waren gewassen, hadden ze hun leven niet gebeterd. De zeelui 
op de  Halligen leefden er maar wat op los, terwijl de eilandbewoners grof, 
 onbeleefd en onbehouwen waren; hun eigen belang verloren ze geen moment 
uit het oog.13

Pas toen de eilanders na 1650 een vaste plek op de Nederlandse vloot ver-
wierven en hun welvaart toenam, werd het oordeel van hun buren milder. 
Van een krachtig gemeenschapsgevoel was echter geen sprake. De onder-
linge overeenkomsten in de kustcultuur lijken evenzeer het gevolg te zijn 
van de gemeenschappelijke oriëntatie op de Hollandse stapelmarkt en de 
 Nederlandse burgerlijke cultuur als van een gemeenschappelijk Fries ver-
leden. De identificatiemodellen waren asymmetrisch: de periferie identifi-
ceerde zich met het centrum, maar van het omgekeerde was geen sprake.14

Volkskundigen hebben Noordfriesland wel eens beschreven als een tradi-
tie-eiland, een relictgebied van materiële cultuur, waar men hardnekkig vast-
hield aan de culturele verworvenheden uit eerdere tijdvakken. Daar is zeker 
iets voor te zeggen. Ook elders zien we dat enclaves met kleurrijke tradities 
(Marken, Spakenburg, Volendam, Hindeloopen) dikwijls in het voorland van 
de grote steden liggen. Dat is geen teken van isolement, laat staan van de oor-
spronkelijkheid van deze tradities. Eerder deden de betrokken gemeenschap-
pen hun best zich door middel van deze verworvenheden positief van hun 
omgeving te onderscheiden. Een voorbeeld is het eerder genoemde zanddorp 
Ostenfeld bij Husum, waar de kleurige, achttiende-eeuwse klederdracht meer 
dan anderhalve eeuw standhield. De Nederduits sprekende inwoners, wier 
predikant zich eerder had verzet tegen de invoering van het Hoogduits, iden-
tificeerden zich met de rijkere kuststreek en eigenden zich als het ware een 
‘Friese’ identiteit toe, waarmee ze zich succesvol tegen het ‘Deense’ achter-
land konden afzetten. Het hardnekkig vasthouden aan de Friese taal elders 
in Noordfriesland had volgens Hans Christian Nickelsen, die in 1964 een 
 klassieke studie naar het ontstaan het Noordfriese taalbewustzijn schreef, 
een soortgelijke functie.15

Mobilisatiekaders

Deze introverte en conservatieve plattelandscultuur veranderde pas onder 
invloed van het nationale eenwordingsproces. Duitstalige liberalen in 
Slees wijk-Holstein hoopten op een zekere mate van zelfstandigheid binnen 
de autoritaire Deense staat. De Deense liberalen wilden, geïnspireerd door 
de Groot-Scandinavische gedachte, het overwicht van de Duitstalige adel aan 
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het hof doorbreken. Het lokale patriottisme van de Friezen werd zodoende 
in nationalistisch vaarwater geleid. Eerst gebeurde dit nog met betrek-
kelijk weinig succes, zoals de Sylter landvoogd Uwe Jens Lornsen in 1830 
ondervond, toen hij opriep tot omvorming van de hertogdommen tot een 
 constitutionele monarchie. Lornson belandde in de gevangenis; zijn mede-
standers werd de mond gesnoerd. Veertien jaar later was het tij gekeerd. 
Uitgedaagd door de Deense massameetings op de Skamlingsbanken (het 
hoogste punt van Zuid-Jutland) organiseerden Duitse liberalen vanaf 1844 
drie grote volksfeesten in Bredtstedt, waar ze de meerderheid van de Noord-
friezen voor hun zaak wisten te winnen.16 Zij betoogden dat Sleeswijk-
Holstein als geheel (dus tot aan het riviertje de Kongeå) diende toe te treden 
tot een toekomstige, te vormen Duitse eenheidsstaat. Liberale democraten 
van de westkust en reactionaire edellieden uit het oosten vonden elkaar in 
een gemeenschappelijk program van eisen. De Friese taal speelde hier-
bij slechts een bescheiden rol, zeker in vergelijking met het Nederduits, de 
 Friese identiteit echter des te meer. De culturele eigenheid van de Friezen 
vormde een belangrijk mobilisatiekader dat hen aan de nationaal-liberale 
beweging bond. De woordvoerders van dit Friese regionalisme waren, net 
als in Nederland, vooral leden van de nieuwe, geschoolde middenklasse, die 
hun eigen lot verbonden aan de emancipatie van hun achterban.17

De Sleeswijk-Holsteinse volksopstand van 1848 tot 1851 werd door de 
 conservatieve regering in Kopenhagen, die zich voor deze gelegenheid 
gesteund wist door zijn liberale tegenspelers, met harde hand onderdrukt. 
Ook de taalpolitiek van de nationaal-liberale Ejderdanske, die het hele her-
togdom Sleeswijk ten noorden van de Eider - door hen voortaan Sønderjyl-
land genoemd - bij Denemarken wilden inlijven, werkte als olie op het vuur. 
De heideboeren van Noord-Sleeswijk steunden deze politiek van harte, 
maar de plattelandsbevolking van het zuiden verzette zich heftig tegen het 
terugdringen van hun Duitse schrijf- en kanseltaal.18 Toen de Duitse kan-
selier Bismarck tenslotte in 1864 Sleeswijk-Holstein (met inbegrip van de 
Deense enclaves) gewapenderhand annexeerde, werd dit door de Noordfrie-
zen en hun Zuid-Sleeswijkse buren met instemming begroet. De economi-
sche en militaire successen van het Keizerrijk deden de weerstand tegen het 
regime echter al snel verdampen. Het autoritaire karakter van de Pruisische 
staat werd daarbij over het algemeen voor lief genomen. Alleen op Föhr en 
Amrum bleef de oude loyaliteit aan Denemarken nog een tijdlang werkzaam. 
Honderden mannen emigreerden om aan de Duitse dienstplicht te ont-
komen.

Bij de liberale elite aan de Westkust bleef niettemin de nodige onvrede 
bestaan. Die twijfel werd mede gevoed door het rigide karakter van de Duitse 
taalpolitiek, die in Noord-Sleeswijk veel weerstand opriep. De spanningen 
kwamen tot uitbarsting na de Eerste Wereldoorlog, toen de geallieerden 
een volksstemming afdwongen, die als resultaat had dat Noord-Sleeswijk 
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aan Denemarken moest worden afgestaan. De bevolking van grensplaatsen 
als Tønder, Højer en Ubjerg, die overwegend Duitsgezind was, moest zich 
neerleggen bij de beslissing van de meerderheid in hun kiesdistrict, die voor 
Denemarken koos. 

Het resultaat van de volksstemming leidde tot een tweespalt binnen de 
ontluikende Noordfriese beweging, die aanvankelijk vooral uit een kleine 
kring van intellectuelen en deftige burgers bestond, maar die nu een veel 
 bredere aanhang kreeg. De overgrote meerderheid van de Noordfriezen 
 sympathiseerde met pro-Duitse groeperingen, hetgeen culmineerde in de 
verklaring van Bohmstedt uit 1926. Hier werd het standpunt onderschreven 
dat de Friezen onherroepelijk deel uitmaakten van het Duitse volk. Ruim 
dertien duizend mensen ondertekenden deze verklaring. De Nordfriesische 
Verein en de daarbij aangesloten plaatselijke verenigingen werden daarmee 
een voertuig voor nationalistische gevoelens, die de bevolking vatbaar maakte 
voor verdergaande politieke boodschappen. Eerst eigenden de protesterende 
boeren van de Landvolkbeweging zich het motto van de Friese beweging 
‘liever dood dan slaaf’ toe. Daarna behaalden de nationaal-socialisten het 
ene verkiezingssucces na het andere. Noordfriesland werd in de tweede helft 
van de jaren dertig een belangrijk bolwerk van het nazi-regime.

Boerderij Vester Anflod in Møgeltønder, rond 1920, gebouwd naar model van een haubarg. 

De Friese nationalist Cornelius Petersen liet deze in 1914 bouwen door de jonge architect 

Georg Rieve (1888-1965) te Flensburg (foto: Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie, Aabenraa)
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Aan de Deense kant van de grens gebeurde precies het omgekeerde. 
Onder leiding van de herenboer en krantenuitgever Cornelius Petersen 
 ontstond de radicale boerenprotestbeweging Bondens Selvstyre, die naar 
zelfbestuur voor de hele regio streefde. Dit gebeurde naar het model van de 
middeleeuwse boerenrepublieken in Noordfriesland. Petersen stamde uit 
Eiderstedt, waar de autonomie van de boerenelite het langst had standgehou-
den. Hij benadrukte de eigen identiteit van Friezen en Juten, die zijns inziens 
eeuwenlang door de Duitstalige adel, geestelijkheid en overheids bestuur 
waren geknecht. In de polders bij Møgeltønder liet hij in 1914 een deftige 
haubarg (stolpboerderij) bouwen, die model stond voor de boerentrots waar-
van hijzelf de belichaming meende te zijn. In het Noordfriesland - ten zuiden 
van de grens - werd de fakkel overgenomen door de minderheidsbeweging 
van nationale Friezen (de huidige Friisk Foriining), die zich tegen het Duitse 
nationalisme bleef verzetten. Haar leiders kwamen dan ook in conflict met 
de nazi’s; enkelen van hen belandden in strafkampen. Petersen op zijn beurt 
ontwikkelde sympathieën voor het Italiaanse fascisme.19

Na de Tweede Wereldoorlog

Afkeer van en spijt over de uitwassen van het Derde Rijk leidden na 1945 tot 
een onverwachte wederopleving van de pro-Deense sentimenten. In het 
 verarmde Zuid-Sleeswijk ontstond een krachtige beweging die pleitte voor 
toetreding tot het koninkrijk Denemarken. Overal in de regio werden Deens-
talige privé-scholen opgericht, die - deels gefinancierd door de Deense staat - 
vooral op de geschoolde middenklasse aantrekkingskracht uitoefenden. 
Aanvankelijk identificeerden minstens 120.000 mensen (een veelvoud van 
het aantal Deenstaligen) zich met de Deense beweging. Meestal uit princi-
pe, maar soms ook vanwege de ruimere voedselrantsoenen waarop zij dan 
aanspraak konden maken. Spottend sprak men daarom wel van ‘spekdenen’. 
In Noordfriesland koos bijna de helft van de kiezers voor de Deensgezinde 
politiek van het Südschleswigscher Wählerverband (SSW). Toen het beter 
ging met de economie, liep het enthousiasme voor de Deense zaak snel terug. 
Voor het deelstaatparlement werd in 1955 een uitzondering gemaakt, zodat 
de vertegenwoordigers van de Deensgezinde minderheid de kiesdrempel van 
vijf procent niet meer hoefden te halen.

Heden ten dage worden volgens officiële bronnen nog ongeveer 40 tot 
50.000 inwoners van Sleeswijk-Holstein tot de Deense minderheid gere-
kend; de werkelijke omvang bedraagt vermoedelijk slechts een deel daarvan. 
Bij verkiezingen weet de SSW - door een beroep te doen op regionale gevoe-
lens - echter een veel grotere groep aan te spreken. Zij beschouwt zichzelf 
tevens als spreekbuis voor de aanhangers van de Friisk Foriining en kan als 
zodanig op acht tot negen procent van de stemmen in de Landkreis Nord-
friesland rekenen.20
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Omgekeerd profiteerden ook de Duitstaligen in Zuidwest-Denemarken (zo’n 
10.000-15.000 mensen) van de groeiende aandacht voor nationale minder-
heden. Met de volkstaal had dat weinig meer te maken. Ten noorden van de 
grens werden de Deense taal en cultuur maatgevend. De leden van de Duits-
gezinde minderheid spraken in het dagelijks leven geen Nederduits, zoals 
vroeger, maar doorgaans Sønderjysk.21 Hun politieke partij - de Slesvigsk 
Parti - leidde in tegenstelling tot zijn Zuid-Sleeswijkse tegenhanger een mar-
ginaal bestaan. Ten zuiden van de grens domineerde daarentegen al snel het 
Nederduits, ook bij liefhebbers van het Deens. Het oorspronkelijke dialect 
stierf hier grotendeels uit en maakte plaats voor een regionale variant van het 
Standaarddeens, die ook wel als Sydslesvigdansk wordt betiteld. Slechts een 
handvol ouderen in grensdorpen als Rodenäs en Aventoft beheerst tegen-
woordig nog het Sønderjysk. De identiteit van beide minderheidsgroepen is 
dus nauw verweven met de geschreven cultuurtaal en niet met het dialect.

De beweging van de nationale Friezen liftte aanvankelijk mee op het succes 
van de Deensgezinde beweging. Haar woordvoerders kregen op deze manier 
zitting in het deelstaatparlement. Zelfs in Eiderstedt ontstond enig enthou-
siasme voor de Deense zaak, echter niet vanwege de Friese taal en identiteit, 
maar vanwege de teloorgang van de vroegere autonomie, die door de  gezeten 
boerenstand werd betreurd. Daarnaast werd na de Tweede Wereldoorlog 
ook in Denemarken een Fries-Deense vereniging (Frisisk-Dansk  Selskab) 
opgericht.22 Maar uiteindelijk bleken de verwachtingen te hoog gespannen. 
Op tientallen scholen worden al sinds de jaren twintig Friese, Deense en 
Nederduitse taallessen gegeven, maar er ontstond slechts één school waar 
Deens en Fries samen de kern van het lesprogramma vormden. De Friisk 
Foriining telt tegenwoordig ongeveer 600 leden, de Nordfriesische Verein met 
de daarbij aangesloten lokale groepen bijna acht maal zoveel (4700), waarvan 
slechts een minderheid Friestalig is. Daarbij komt nog de Heimatbund Land-
schaft Eiderstedt met 800 leden, die sinds 1952 nauw met de Nordfriesische 
Verein samenwerkt.

Identiteitspolitiek

De Friese taal maakt inmiddels deel uit van een breed pakket aan regio-
naal cultuurgoed, waartoe ook museale ensceneringen, verkleedpartijen 
in  klederdracht en popularisering van historische wetenswaardigheden 
behoren. ‘In het Nederduits en het Fries kan de Sleeswijk-Holsteiner een 
stuk van zijn identiteit vinden en bewaren’, heet het treffend in een wer-
vende tekst van de Schleswig-Holsteinische Heimatbund.23 Het is met name 
de Landkreis Nordfriesland, die zich over de Friese erfenis heeft ontfermd. 
Deze Landkreis ontstond in 1970 uit de oude ambtsdistricten Husum, 
Eiderstedt en  Südtondern, met het oud-Hollandse stadje Friedrichstadt en 
twee naburige dorpen. Driekwart van de 167.000 inwoners woont in dorpen 
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en steden met een Friese voorgeschiedenis. Een derde tot de helft van de 
bevolking beschouwt zichzelf als ‘Fries’. Volgens een recent onderzoek geldt 
dit ook voor veertig procent van alle middelbare scholieren.24 Daarbij spe-
len vooral identificatie met de geboortestreek, de familiekring, de regionale 
cultuur en het landschap een belangrijke rol. Het overgrote deel van deze 
zelfverklaarde Friezen spreekt in het dagelijks leven Hoog- of Nederduits. 
Recente cijfers zijn niet beschikbaar, maar in 1965 werd vastgesteld dat drie-
kwart van de inwoners Nederduits sprak.25 Het resterende deel bestond - 
afgezien van de Friestalige minderheid - voornamelijk uit oorlogsvluchtelin-
gen en hun kinderen.

De Friese taal wordt desondanks als zeer beschermingswaardig 
beschouwd.26 Dat was al zo volgens de grondwet van Sleeswijk-Holstein uit 
1950, die de rechten van het Friese volksdeel - samen met die van de Deense 
minderheid - uitdrukkelijk erkent. Op grond van het Europese Handvest voor 
Regionale Talen of Talen van Minderheden mogen burgers sinds 1998 alle 
overheidsinstanties aanschrijven in één van de Friese dialecten, dan wel in 
het Nederduits, Deens of Romani. Op 11 november 2004 nam het deelstaat-
parlement van Sleeswijk-Holstein tenslotte een wet aan, die het de overheid 
verplicht de Friese minderheidstaal te beschermen en te bevorderen. In de 
Landkreis Nordfriesland en op Helgoland geldt het Fries voortaan als tweede 
overheidstaal. Dat slechts enkele honderden mensen deze schrijftaal actief 
beheersen en slechts enkele tientallen ambtenaren in staat zijn in diezelfde 
taal een antwoord te formuleren, doet daarbij minder ter zake. De Friese taal 
geldt als een wezenlijk onderdeel van de regionale identiteit en de culturele 
rijkdom van de regio, ook voor hen die hem niet beheersen.

Deze bescherming van de Friese minderheidstaal gaat aanmerkelijk 
 verder dan die van het Nederduits, dat in Noordfriesland doorgaans wat stief-
moederlijk behandeld wordt. Het Nederduits heeft in Noord-Duitsland - net 
als in Nederland - de status van een streektaal. Het Sønderjysk geniet geen 
enkele bescherming, ook niet in Denemarken, dat uitsluitend het Duits en 
het Færøers als minderheidstalen erkent. 

Ondanks de voorkeursbehandeling is het met de overlevingskansen van 
het Fries in Sleeswijk-Holstein slechter gesteld dan in Nederland. Het aantal 
sprekers is beperkt, de onderlinge verschillen tussen de dialecten zijn groot. 
Op dit punt wreekt zich het feit dat een politiek centrum in deze streek van-
ouds ontbreekt. De regionale elite van Noordfriesland heeft zich, om toe-
gang te krijgen tot belangrijke machtsbolwerken buiten de eigen regio, altijd 
 moeten bedienen van het Nederduits dat in de steden en aan het hof werd 
gesproken. Het Hoogduits heeft deze rol later stilzwijgend overgenomen.

Er bestaan weliswaar parallellen met de Nederlandse situatie, waar de 
stadsdialecten eveneens een brug sloegen naar de centra van de macht. 
Maar in Westerlauwers Friesland waren de dialectverschillen veel  geringer, 
zodat de regionale elite in het onderlinge verkeer gebruik kon blijven maken 
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van het ‘Boerenfries’. Dankzij de democratisering en de opkomst van 
 moderne massamedia kreeg dit Boerenfries vervolgens weer toegang tot het 
publieke domein, terwijl de stadsdialecten op hun beurt in verval raakten. 
Een dergelijke situatie was in Noordfriesland - waar het Nederduits nog altijd 
een belangrijke rol speelt - ondenkbaar.

De ‘vergeten voorouders’

Het zijn deze hoofdlijnen die een auteur in zijn achterhoofd moet houden, 
als hij zich wil wijden aan het hachelijke onderwerp van de Friezen in Dene-
marken. Zo op het oog deed Benny Siewertsen dat ook in zijn boek Friserne - 
vore glemte forfædre (‘onze vergeten voorouders’). Het deftige Velux-fonds 
in Kopenhagen vond zijn resultaat in ieder geval de moeite waard om een 
vertaling in het Nederlands te subsidiëren. Die vertaling werd gemaakt door 
Anton van der Ploeg uit Oudega, met steun van Wim Verseput, verslaggever 
van het Agrarisch Dagblad. Siewertsen overleed in 2007, voordat hij een uit-
gever voor de vertaling had kunnen vinden. Het Velux-fonds stemde ermee 
in om een deel van de toegezegde subsidie te gebruiken voor een publicatie 
op het internet. De zoon Bjarne Siewertsen heeft zich over de erfenis van zijn 
vader ontfermd en probeert via het internet belangstelling te wekken voor 
oprichting van een nieuwe Friese vereniging in Denemarken.27

Omslag De vergeten Friezen,.
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Jammer genoeg lijdt het boek aan enorme manco’s, die rechtvaardigen dat 
de vertaling nimmer in druk is verschenen. De tekst is rommelig opgebouwd 
en lijkt soms eerder een bundeling van losse krantenartikelen. De vertaling 
is bovendien slordig, niet altijd correct en bevat bovendien veel spelfouten. 
De weergave van de plaatsnamen in het Deens of het Duits is inconsequent 
en door de auteur soms onherkenbaar verbasterd.28

Eigenlijk kunnen we beter spreken van een pamflet. Het grootste probleem 
van dit boek is de indringende ‘nationale’ toon, die de auteur - kennelijk in 
navolging van de door hem bewonderde Cornelius Petersen - aanslaat en die 
hem geregeld het zicht op de historische werkelijkheid ontneemt.  Siewertsen 
is opgegroeid in een Friestalig gezin in de polders van de Tønder Marsk. 
Hij voelt zich op en top Fries en herkent de Friese karaktereigenschappen 
niet alleen bij zijn kinderen, maar ook in zijn directe omgeving. Hij wil daar-
om aantonen dat bewoners van de hele regio oorspronkelijk Friezen waren. 
Volgens hem is er reden te veronderstellen ‘dat de meeste Zuidjutten en 
Zuidsleeswijkers misschien in werkelijkheid van Friese afkomst zijn’ (p. 3).

Zijn landgenoten neemt hij kwalijk dat ze zo weinig aandacht voor dit 
Friese erfgoed hebben. De Friezen in Denemarken zijn volgens hem ten 
onrechte uit de herinnering verdwenen, in tegenstelling tot hun volksgeno-
ten in Duitsland en Nederland. Hij wil hun sporen echter blootleggen en hun 
nakomelingen ervan bewust maken dat zij een rijke erfenis kunnen claimen. 
Daarvoor duikt hij diep in de geschiedenis, bestudeert hij hun standvastige 
volkskarakter en construeert hij verregaande historische verbanden.

Siewertsen ziet de Friezen in de eerste plaats als slachtoffers van de 
moderne geschiedenis. Daarbij denkt hij uiteraard aan de conflicten tussen 
Duitsland en Denemarken. De Friezen hielden zich volgens hem meestal 
afzijdig, tenzij ze, door de situatie gedwongen, niet anders konden, of zich 
door mooie woorden lieten misleiden. Ze werden beschouwd als dissiden-
ten, omdat ze weigerden zich de nationale taal te laten opleggen. ‘De Friezen 
waren maar weinig geïnteresseerd in de politieke problemen van anderen’ 
(p. 27), ze werden daarom ‘door beide partijen [...] beschouwd als reële of 
potentiële landverraders; in ieder geval als onbetrouwbaar’ (p. 29).

In een eerste hoofdstuk stelt Siewertsen zich de vraag waar de Friezen 
vandaan kwamen. Volgens hem woonden ze al sinds mensenheugenis in 
Zuidwest-Jutland, in elk geval sinds de Vroege Ijzertijd en mogelijk al sinds de 
laatste IJstijd. Eerst behandelt hij de omstreden theorieën van Knut Jungbohn 
Clement en Jürgen Spanuth, die de verstrooide Friezen als erfgenamen van 
een verdronken Noordzeerijk beschouwden.29 Daarna buigt hij zich over de 
gedachten van de Goudse baptist Bert Otten en de Friese amateurhistoricus 
Ade van der Wal, wiens internetpublicaties hij per ongeluk toeschrijft aan een 
‘Engels onderzoeksteam’.30

Het hoeft allemaal niet waar te zijn, maar het tegendeel is volgens 
 Siewertsen ook niet te bewijzen. Daarna komen Plinius, Beowulf en Saxo 
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Grammaticus aan de beurt, die ieder voor zich het eigen karakter van de 
Friezen zouden hebben onderschreven. Volgens de auteur hadden de 
Friezen sinds 400 na Chr. korte tijd een eigen staat, met legendarische 
koningen als Finn Folcwalding en Brøns. Verderop in het boek beweert hij, 
dat de beroemde gouden hoorns van Gallehus, die in 1639 en 1734 bij Tønder 
werden gevonden, een opschrift in Friese runentekens hadden.31

Een volgend hoofdstuk is gewijd aan de Friese taal. We weten natuur-
lijk niet wat de Angelen en Saksen hebben gesproken, betoogt Siewertsen, 
maar het is ‘heel goed mogelijk dat die taal een soort Fries is geweest’ (p. 20). 
In de loop der eeuwen hebben de Friezen altijd vastgehouden aan hun eigen 
taal en identiteit, ondanks de onderdrukking door de buurvolkeren. De Duit-
sers probeerden het Fries volgens hem uit te roeien, de Denen toonden zich 
daarbij ‘verbluffend onverschillig’. Hij noemt in dit verband de verlichtings-
gezinde staatsman Adam Struensee, die hij ten onrechte kenschetst als een 
godsdienstfanaat die probeerde de bevolking zijn eigen taal te ontnemen. 
De toenmalige Deense staat was in Siewertsens ogen een bananenrepubliek, 
die het volk in onzinnige oorlogen heeft geleid. Verderop gaat hij in op de 
politiek van de nazi’s, die zouden hebben verboden in het openbaar Fries te 
spreken. Dat is onjuist: in 1938 werd het uitsluitend verboden over de Friezen 
als nationale minderheid te spreken.32 Het boek staat bol van dergelijke mis-
verstanden.

De rest van het boek biedt een aardige mengelmoes aan historische 
anekdotes, vooral over de negentiende eeuw, waarover de auteur nog het 
meest te melden heeft. Maar ook daar gaat het geregeld fout. Zo rekent hij de 
huisindustrie van het kantklossen rond Tønder tot het Friese erfgoed. Maar 
tijdgenoten merkten reeds op, dat de Friese kustbewoners een dergelijk een-
tonige armeluiswerk dikwijls beneden hun stand achtten.33 Verderop beweert 
Siewertsen dat een deel van de kolonisten uit het Waterland, die zich in 1521 
op het eiland Amager bij Kopenhagen vestigden, waarschijnlijk Fries heeft 
gesproken. In werkelijkheid was Amager echter één van de laatste bolwerken 
van het geschreven Nederduits, nadat men onder druk van de overheid de 
gereformeerde religie en de Nederlandse taal had moeten laten schieten.34

Als de auteur vervolgens ingaat op de Friezen in zijn geboortestreek 
Sønderjylland, raakt hij weer helemaal op dreef. Het hele kustgebied met de 
eilanden Rømø, Mandø en Fanø werd volgens hem vanouds door Friezen 
bewoond. Hoe vallen immers de gedeelde cultuuruitingen en familiebanden 
anders te verklaren? Iedere autoriteit die een andere mening heeft, van Durk 
Gorter tot Alastair Walker, krijgt van hem het lid op de neus. Hij gelooft niet 
in volksverhuizingen en al helemaal niet in het idee, dat zich tussen de 
achtste en twaalfde eeuw Friese immigranten uit het westen als nieuwkomers 
in het gebied hebben gevestigd. De terpennederzetting van Misthusum bij 
Skærbæk vormt voor hem het zoveelste bewijs dat hier al vanouds Friezen 
woonden.
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Als voorbeeld van de Friese karaktervastheid behandelt hij Cornelius 
Petersen en de schilder Emil Nolde, twee dwarse persoonlijkheden, wier flirt 
met het rechts-extremisme wordt geëxcuseerd als het product van teleurstel-
ling dan wel als boerenslimheid. Daarna komt het Friese volkskarakter nog 
weer voorbij: wie anders dan de Friezen hadden het land op de zee kunnen 
veroveren? Dat de kwelders van Zuidwest-Jutland (met uitzondering van de 
Tønder Marsk) pas in de twintigste eeuw zijn bedijkt, past dan ook niet erg in 
zijn straatje. 

De literatuurlijst is tenslotte teleurstellend: Siewertsens bronnen blijken 
nauwelijks verder te gaan dan overdrukjes, oudere naslagwerken en popu-
laire streekliteratuur, soms met foutieve titels.

Siewertsen heeft de zaak, die hij zegt met dit boek te willen bevorderen, 
geen goede dienst bewezen. Met een rustige en zakelijke aanpak, die de ver-
spreiding van taal en cultuur als een empirisch gegeven benadert, had hij 
meer bereikt. Taal en cultuur hebben nu eenmaal weinig te maken met de 
gekwetste volksziel. Mensen kunnen zich de elementen van een cultuur toe 
eigenen, eraan vasthouden als een verworvenheid of ze juist loslaten, omdat 
de alternatieven aantrekkelijker lijken. Identiteiten zijn niet eeuwig en onver-
anderlijk, ze vormen een aanbod waaruit mensen kunnen kiezen. De geschie-
denis van Noordfriesland laat zien, dat dit laatste dikwijls met enthousiasme 
is gebeurd, zij het dat de nationale sentimenten zich niet altijd in de richting 
hebben ontwikkeld die Siewertsen graag had gezien.

Benny Siewertsen
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Terug naar een zakelijke aanpak

Als voorbeeld van zo’n empirisch-zakelijke aanpak kunnen de diepgravende 
studies naar het ontstaan van nationale en regionale identiteiten dienen, die 
de laatste decennia in Duitsland en Denemarken zijn verschenen. Dankzij 
intensieve samenwerking tussen onderzoekers, instellingen en verenigin-
gen uit beide landen is een gemeenschappelijk discussieplatform ontstaan, 
waarin de historie van minderheden aan beide kanten van de grens centraal 
staat.35 Ook de Friestalige minderheid profiteert van deze aandacht, zij het in 
mindere mate dan de Duitse en Deense buren, die gemakkelijker een beroep 
kunnen doen op steun vanuit het buurland. De overgrote meerderheid van 
de Noordfriezen spreekt bovendien geen Fries en kan voor het behoud van de 
Friese taal slechts beperkt enthousiasme opbrengen.

Andere voorbeelden betreffen de studie naar de materiële en immateriële 
cultuur. Vanuit de volkskunde is er al jaren geleden studie gedaan naar het 
Friese erfgoed in Zuidwest-Denemarken. Volgens Alan Hjorth Rasmussen was 
er geen sprake van een uniforme cultuur, maar van afzonderlijke cultuurele-
menten, zoals baksteenarchitectuur en dakdekkerstechnieken, die ieder voor 
zich een ander verspreidingsgebied hadden. Makkumer tegeltjes vinden we 
bijvoorbeeld tot in de omgeving van het Ringkøbing Fjord; het bekende Sint 
Pietersvuur (biikebrennen of pederblus) komt ook op Rømø voor. Beide zijn 
het resultaat van een gemeenschappelijke oriëntatie op de kust. In de dagen 
voorafgaand aan Sint Pieter vierden de jongelui feest en maakte het scheeps-
volk zich klaar voor vertrek naar Holland om daar aan te monsteren. De tradi-
tionele vreugdevuren, die vooral dienden om aangespoelde rommel, rietkra-
gen en sprokkelhout in brand te steken, vielen zodoende samen met andere 
festiviteiten die oorspronkelijk op Vastenavond plaatsvonden. Bij terugkeer 
uit de vreemde namen de zeelui vervolgens allerlei gewilde zaken mee, zoals 
Makkumer tegels en Hollandse meubels. De Noordfriese cultuur vertoonde 
echter ook uitgesproken conservatieve trekken, zoals het vasthouden aan het 
middeleeuwse gebruik om kaarsen voor de overledenen te branden.36

Niet alleen de arbeidsmigratie speelde een rol bij de verspreiding van 
maritiem cultuurgoed. Burgerij en landadel in Zuidwest-Jutland onderhiel-
den goede betrekkingen met Nederland vanwege de ossenhandel. Familiele-
den vestigden zich in de Hollandse havensteden en organiseerden van daaruit 
de verkoop van het aangevoerde slachtvee. Hollandse, Friese en Overijsselse 
schippers verzorgden het transport. Daarnaast vond er in Sleeswijk-Holstein 
rond 1600 een belangrijke instroom plaats van pachtboeren, schippers en 
kooplieden uit de Holland en Friesland, die uiteraard de eigen gewoonten en 
voorkeuren meenamen naar hun nieuwe woonplaatsen. Zowel het nieuwe 
stadje Friedrichstadt als de overige polderdistricten en landgoederen waar 
de nieuwkomers terecht kwamen, vormden belangrijke centra van waar-
uit de Hollands-Friese kustcultuur zich verder over de wijde omgeving ver-
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spreidde. De meeste grootgrondbezitters besteedden de zuivelbereiding uit 
aan gespecialiseerde pachters, die als Holländer werden betiteld. De opkomst 
van moderne zuivelverwerkingstechnieken was zonder de komst van deze 
vreemdelingen nauwelijks denkbaar geweest. Ook toen de immigratiegolf 
stagneerde, bleven de oude banden met het moederland nog jarenlang intact. 
Omgekeerd koesterden de Noord-Duitse en Deense migranten, die zich 
definitief in Holland vestigden, hun contacten met het thuisfront. Deze ori-
entatie op het welvarende, maar vooral ook beschaafde Nederland bleef tot in 
de negentiende eeuw belangrijk. 37

In een uitvoerige studie toont de historicus Poul Holm aan dat er in Zuid-
west-Denemarken scherpe tegenstellingen bestonden tussen de luxueuze 
leefwijze van de handeldrijvende boerenstand en het sobere bestaan van de 
vissers en strandbewoners. De rijke ‘Friese’ kustcultuur, waarmee de plaatse-
lijke elite zich verwant voelde, stond in contrast tot de armoede van hun ‘Jutse’ 
dorpsgenoten. In enkele congresbundels worden hierbij kritische kantteke-
ningen geplaatst. Ook de economie van het ‘arme’ Jutland was immers, dankzij 
de export van magere ossen, ruw aardewerk, textiel en arbeidskrachten wel 
degelijk met het internationale handelsverkeer verweven. We mogen er van 
uitgaan dat de rijke cultuur van boeren, schippers en kooplui ook voor hun 
armere buren maatgevend was.38 In de nieuwste studies naar het culturele 
erfgoed van de Waddenkust komt het Friese element nadrukkelijk aan bod.39

Op andere terreinen was er evenzeer aandacht voor de Friese erfenis. 
Archeologen toonden aan dat de Friese kooplui niet alleen hun sporen in 
vroegmiddeleeuwse marktplaatsen als Ribe en Haithabu (Hedeby) hebben 
nagelaten. Ook in Eiderstedt, op de Noordfriese eilanden, in de Wieding-
harde en in de directe omgeving van Ribe vestigden zich vanaf de achtste 
eeuw Friese kolonisten. Van continuïteit lijkt evenwel geen sprake te zijn. 
De terpen in de Tønder Marsk en Ballum Marsk - er zijn er een stuk of vijftig - 
dateren allemaal uit de tijd rond 1200 of daarna. Ze hingen samen met een 
volgende immigratiegolf die in de elfde eeuw vanuit Oostfriesland op gang 
kwam. Een belangrijk deel van deze tweede kolonistengolf vestigde zich op 
de randen van het hoogveen op het vasteland en op het eiland Nordstrand. 
De typerende strokenverkaveling vinden we onder andere langs de geest-
rand ten oosten van Niebüll en in delen van Eiderstedt.40 In de Ballum Marsk 
 streken vervolgens rond 1400 weer nieuwe kolonisten uit Holland neer. 
Ook toen al onderhielden de nieuwkomers goede contacten met hun moe-
derland. Er was tenminste sprake van een levendige onderlinge handel. Bjørn 
Poulsen toonde aan, dat de grote boerenopstand in Noordfriesland in 1472 
vooral werd uitgelokt door een dreigend exportverbod voor graan en slacht-
vee naar de Nederlanden.41 

Het zijn slechts losse voorbeelden, die niettemin aantonen dat er over 
de Friezen in het Deens-Duitse grensgebied heel wat meer te melden is, dan 
 datgene waarvan Siewertsen kennis heeft genomen.
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Nordsee - Mordsee

Over de mentaliteit van de Friese kustbewoners valt heel wat meer te melden 
dan we bij Siewertsen kunnen lezen. Met name het boek Nordsee - Mordsee 
van de Weense psychoanalyticus en volkskundige Bernd Rieken uit 2005 heeft 
de afgelopen tijd opzien gebaard. Deze tegendraadse Oostfries betoogt dat de 
eeuwenlange strijd van de Friezen tegen de zee heeft geleid tot een obstinate 
persoonlijkheidsstructuur (Rieken spreekt over een borderline-syndroom), 
die veel van de eigenheid van de Friese geschiedenis zou kunnen verklaren. 
Het boek is uitgegeven door het Nordfriisk Instituut én door de Ostfriesische 
Landschaft, waardoor het een brede lezerskring heeft gekregen.42

De stormvloeden die de vruchtbare kuststreek geregeld teisterden, 
hebben in Riekens ogen diepe sporen in het collectieve onderbewustzijn 
van de Friezen nagelaten. Ze hebben geleid tot een fundamenteel gebrek 
aan vertrouwen in de natuur, in de medemens en in het eigen kunnen. 
Voorspoed en verderf liggen dicht bij elkaar: de hand die voedt, straft ook. 
Telkens wanneer het goede leven de herinnering aan vorige rampen deed 
verbleken, volgden nieuwe traumatische ervaringen, die de innerlijke zeker-
heden van de kustbewoners grondig aantastten. Zelfs als concrete rampspoed 
een tijdlang uitbleef, hielden volksverhalen en gedenktekens de ingesleten 
interpretatiekaders in stand, waardoor men toekomstig leed telkens weer 
op dezelfde manier tegemoet trad. De Friese kustbewoner is daarom een 
individualist, die tegenspoed alleen kan verwerken door de verantwoorde-
lijkheid op zijn eigen schouders te laden. De overweldigende ervaring van 
machteloosheid tegenover het natuurgeweld leidt tot een groteske ont-
kenning, die slechts te vergelijken is met het verzet van een kind tegen de 
alomtegenwoordige moederfiguur. Ieder kwaad lijkt in dit licht het gevolg 
van eigen falen.

Het beeld is herkenbaar, maar daarom nog niet juist.43 Ook Rieken haalt, 
om het eigen gelijk te bewijzen, zijn bewijsmateriaal uit alle mogelijke hoeken 
en gaten. Dat begint al met zijn beschrijving van de strijd tegen de Vikingen 
als een therapeutisch proces. De Friezen zouden daarbij hebben geleerd hun 
eigen angsten te beteugelen, zodat ze zich daarna met des te meer ijver aan 
het bouwen van dijken konden wijden. Zijn ideaalbeeld van de  middeleeuwse 
Friese vrijheid heeft bijna mythische proporties, zijn beschrijving van de 
opeenvolgende stormvloeden een hoog melodramatisch gehalte. Toch bevat 
Riekens boek veel mooie passages. Zijn biografie van de bekende kroniek-
schrijver Emo van Wittewierum is ronduit origineel, de beschrijving van de 
ondergang van het eiland Nordstrand (1362 en1634) is niet altijd in overeen-
stemming met de feiten, maar wel erg verhelderend.

Problematisch zijn vooral de theoretische uitgangspunten, die de ontwik-
keling van de samenleving ondergeschikt maken aan de wisselwerking tussen 
de menselijke psyche en het geweld van de natuur. Een historisch-socioloog 



231D e  v e r g e t e n  F r i e z e n

als Norbert Elias, die net als Rieken uit het vaatje van de psychoanalyse heeft 
getapt, gaat daar veel genuanceerder mee om.44 Elias laat zien dat fundamen-
tele angsten niet samenhangen met het gevaar zelf, maar met de gezamen-
lijke pogingen dat gevaar te bezweren. Door het bouwen van dijken - zo volgt 
uit deze gedachtegang - hebben de mensen zich weliswaar minder afhanke-
lijk gemaakt van de natuur, maar ze zijn daardoor meer afhankelijk geworden 
van elkaar. Als één van hen bij het dijkonderhoud faalt, worden allen daarvan 
het slachtoffer. Deze fundamentele gedachte roept diepe sociale angsten op: 
een stormvloed is geen tijdelijke overwinning van de natuur, maar een men-
selijk falen dat het individu zichzelf kan aanrekenen.

Pas als de dijken steviger en betrouwbaarder worden en er maatschap-
pelijke organisaties worden gevormd die ervoor kunnen zorgen dat individu-
ele misstappen niet tot collectieve rampen leiden, treedt er een zekere mate 
van ontspanning in, die het mogelijk maakt onze sociale angsten te relative-
ren. Rieken laat deze sociale component geheel buiten beschouwing, waar-
door het lijkt alsof het individu - overweldigd door angst en overmoed - de 
 machten der natuur in zijn eentje moet trotseren.

Op dergelijke psychologische generalisaties over het Friese volkskarakter 
valt natuurlijk veel af te dingen. Desondanks zijn ze veel uitdagender en inte-
ressanter dan de nationalistische clichés waar Benny Siewertsen ons op heeft 
getracteerd.
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dewerk: Mehl, ‘Windmühle, Makkum, Meierei’. Arbeidsmigratie: Bohn, Nordfriesi-
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Inleiding

Het jaar 2007 kende een aantal reguliere activiteiten waaraan de leden van de Ver-

eniging konden deelnemen: twee lezingen en een excursie. Daarnaast verschenen de 

 uitgaven Fryslân  en De Vrije Fries. Het bestuur boog zich verder over maatregelen om 

nieuwe leden te werven. Deze werden voor een deel nog in 2007 uitgevoerd.

De besluitvorming over de bouw van het nieuwe Fries Museum en een apart nieuw 

depot gaf enige voortgang te zien, maar niet van dien aard dat het te verwachten ver-

zoek om instemming van het KFG aan de orde kwam. Zoals bekend staat het KFG als 

bruikleengever van een deel van de collectie van het Fries Museum niet afwijzend 

tegenover de nieuwbouw (zie Fryslân 2006-1, pag. 4). De definitieve instemming is 

echter afhankelijk gemaakt van een nieuwe en passende invulling van het Eysinga-

huis. Bovendien heeft het KFG een voorbehoud gemaakt met het oog op de zekerheden 

betreffende de toekomstige exploitatie van het Fries Museum. Aan het eind van het 

verslagjaar werd bekend dat een belangrijke bankinstelling belangstelling heeft voor 

aankoop van het het Eysingahuis (en de Kanselarij), wat, gevoegd bij de monumenten-

status van het Eysingahuis, perspectief biedt op een zekere  toekomst en een  passend 

gebruik van het pand.

Het bestuur

Het bestuur kwam zeven keer in vergadering bijeen. Op de Algemene Ledenvergade-

ring op 24 april werd afscheid genomen van de secretaris Heleen Varekamp-Vos, die 

om persoonlijke redenen het bestuur verliet. De voorzitter prees haar in zijn afscheids-

woord vanwege haar grote inzet en toewijding. Er werden drie nieuwe bestuursleden 

gekozen: Minke Hoelen, advocaat en mediator te Leeuwarden; Jantsje Sikma, lerares 

Frans in  Dokkum; en Jan Folkerts, directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden, 

waarmee het bestuur op maximale sterkte is gekomen.

Eind 2007 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

dr. Piet  Hemminga voorzitter periodiek aftredend in 2009

(pr-commissie)

mr. Siebe Swart vicevoorzitter periodiek aftredend in 2008

Durk Osinga RA penningmeester definitief aftredend in 2008
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drs. Teake Oppewal secretaris definitief aftredend in 2009

drs. Hugo ter Avest lid definitief aftredend in 2010

(lezingencommissie)

drs. Jan Folkerts lid periodiek aftredend in 2011

mr. Minke Hoelen-Hoekstra lid periodiek aftredend in 2011 

drs. Tjebbe de Jong lid periodiek aftredend in 2010

(website en pr-commissie)

Lourens Oldersma lid periodiek aftredend in 2010

(lezingencommissie)

drs. Frédérique van der Palm lid periodiek aftredend in 2009

(collectieregistratiecommissie)

drs. Jantsje Sikma lid periodiek aftredend in 2011

(excursiecommissie)

Het nieuwe Fries Museum en de renteloze lening van het KFG

Piet Hemminga en Frédérique van der Palm hadden op 8 maart 2007 een overleg met 

Jan Weitenberg (bestuur Fries Museum) en Cees van ’t Veen (directie) over de stand 

van zaken aangaande het nieuwe Fries Museum. Daar bleek dat de financiering van het 

project Nieuw-Zaailand nog niet rond was (het aandeel van het Fries Museum wel) en 

dat de Stichting Kanselarij zich concentreerde op de bouw van een nieuw depot. 

De besluitvorming over de bouw van een nieuw Fries Museum kwam een stap ver-

der met het tekenen van het samenwerkingsconvenant tussen alle betrokken partijen 

op 28 juni. Eind december echter zag het Fries Museum zich genoopt uit dat verband 

te treden omdat de vertraging in de planning de toegezegde subsidies in gevaar zou 

brengen. De hoop bleef evenwel dat het Museum na herziening van de voorwaarden in 

de loop van 2008 opnieuw zou kunnen participeren in het project Nieuw-Zaailand.

Het KFG heeft in 1993 aan het Fries Museum renteloos een som geld ter waarde 

van 1,1 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de aankoop van het Eysingahuis (via 

de beheersstichting ‘Stichting Kanselarij’). Deze lening zou slechts dan worden opge-

eist, wanneer het Eysingahuis zijn museale bestemming zou verliezen. Daarmee werd 

tot uitdrukking gebracht dat het KFG aan het al in 1970 verzelfstandigde Museum het 

Eysingahuis gratis als Museum ter beschikking stelde. De lening werd aanvankelijk 

alleen als een pro-memoriepost op de balans van het KFG aangegeven.

Toen er vanaf 2002 plannen werden gemaakt voor nieuwbouw van het Fries 

 Museum met als consequentie dat het Eysingahuis zijn museale functie zou verlie-

zen, achtte het bestuur het in 2006 noodzakelijk de lening van € 1,1 miljoen expliciet 

te maken in de jaarcijfers over 2005. De goedkeuring van de jaarcijfers over 2005 door 

de leden van de Vereniging werd in 2006 echter een jaar uitgesteld, in afwachting van 

de ontwikkeling in de besluitvorming aangaande de nieuwbouw. Met het besluit van 

de Provinciale overheid op 8 november 2006 tot subsidie voor de nieuwbouw van het 

Fries Museum (met daaraan verbonden strikte condities voor de exploitatie) werd het 

perspectief op nieuwbouw reëel. Op de Algemene Ledenvergadering in 2007 stemden 
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de leden daarom in met de jaarcijfers over 2005 en over 2006 met vermelding van de 

lening op de balans.

Administratieve activiteiten

De administratie van het Genootschap werd bijgehouden door mw. Hilda Dekkinga, 

die een dagdeel in de week kantoor houdt in het Fries Museum.    

Subsidies

In het verslagjaar werd € 2000 bijgedragen aan de biografie Pier Pander (1864-1919) - 

Zoektocht naar zuiverheid van Marcel Broersma, verschenen in het kader van de grote 

Pier Pandermanifestatie in de zomer van 2007; een samenwerkingsproject van Fries 

Museum, Historisch Centrum Leeuwarden, Omrop Fryslân en Friese Pers Boekerij.

Lezingen

Op 21 februari was er in het kantoor van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden voor een gehoor 

van circa 40 mensen een lezing van drs. Frits David Zeiler over de watersnoodramp van 

1825, die Fryslân bijzonder zwaar trof. Op 28 juni hield Jaap Kerkhoven, conservator van 

het Zuiderzeemuseum te  Enkhuizen, aan het einde van de middag in restaurant Routiers 

te Zurich een lezing over de bouw van de Afsluitdijk, zoals die werd vastgelegd door de 

Rotterdamse schilder J.H. Mastenbroek. Er waren ongeveer 25 aanwezigen.  

Excursiecommissie en excursie naar Oostfriesland

In mei moest drs. Piter van Tuinen zich vanwege de druk van andere bezigheden 

terugtrekken uit de excursiecommissie. Zijn plaats werd ingenomen door bestuurs-

lid Jantsje Sikma. De excursiecommissie bestond daarmee naast laatstgenoemde uit 

dr. Sipke Feenstra, drs. Hotso Spanninga en drs. Peter Karstkarel.

Op 29 september vond de eendaagse excursie plaats, deze keer naar Krummhörn, 

het gebied ten noorden van Emden in Oostfriesland. Met ongeveer tachtig aanmel-

dingen was de animo overweldigend groot, en de excursiecommissie moest zeer tot 

haar spijt dertig mensen teleurstellen. In Krummhörn liggen nog vele terpdorpen op 

de oorspronkelijke hoogten in het landschap, elk terp met een eigen karakteristieke 

middeleeuwse kerk. ‘Kenn’ jimm’ de marsk fan de Krummhörn’, dichtte Obe Postma, 

‘[...] Dat alles is Fryslân’ - anders maar toch ook heel herkenbaar. Voor de deelnemers 

aan de excursie was het een geweldige belevenis om dat gevoel te ervaren.

De collectieregistratie

Bestuurslid Frédérique van der Palm voerde enkele gesprekken met drs. Saskia Bak 

van het Fries Museum. Het belangrijkste onderwerp was de voortgang van het ‘project 
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basisregistratie’, dat eind 2007 werd afgerond. Op 4 juni was Saskia Bak aanwezig op 

een bestuursvergadering om het project nader toe te lichten. Het doel van het project 

was om alle voorwerpen in het Fries Museum (in eigendom of in bruikleen) op basis-

niveau geregistreerd te krijgen. Deze registratie was niet wetenschappelijk en evenmin 

direct te vertalen naar een open database voor derden.

Naar schatting ging het om 170.000 objecten. Het project werd uitgevoerd uitgaan-

de van de objecten, maar de aanwinstenlijsten van het Fries Museum en het archief van 

het Genootschap werden intensief gebruikt. Tegelijk vond er een herindeling van de 

depots plaats. De kwetsbaarste en kostbaarste voorwerpen werden in de beste depots 

opgeslagen, maar de toestand van de depots werd door Saskia Bak allesbehalve opti-

maal genoemd. Na afronding van het project krijgt het KFG een volledige lijst van zijn 

eigendommen. Als vervolg op het project zou ook het ontzamelen aan de orde komen, 

waarvoor een vaste procedure beschikbaar is. Daarbij wordt altijd teruggegaan naar 

de juridische eigenaar. (Voor meer informatie over het project basisregistratie, zie het 

artikel van Trineke Kamerling in Fryslân 2008-1).

Fryslân en De Vrije Fries

De uitgave van het historisch en cultureel kwartaalblad Fryslân besloeg met € 32.000 de 

helft van het totale Genootschapsbudget. Daarmee wordt het belang van het blad voor 

de Vereniging voldoende aangegeven. De redactie bestond aan het eind van het jaar 

uit Kerst Huisman, Martha Kist, Meindert Schroor (hoofdredacteur), Meindert  Seffinga 

en Marlies Stoter. De heer Seffinga nam vanaf nummer 2 de plaats in van Hans Mol. 

Op 1 november hadden Piet Hemminga en Hugo ter Avest een overleg met Meindert 

en Klazien Schroor. Daar kwam naar voren dat de redactie van Fryslân geen gebrek 

aan kopij heeft, maar dat de planning het grootste knelpunt vormt. De redactie vroeg 

verder aan het bestuur de mogelijkheid te onderzoeken of Fryslân volledig in kleur zou 

kunnen verschijnen. Het bestuur besloot zich verder te beraden op formule, profiel en 

kosten van het blad teneinde mogelijke verbeteringen te kunnen realiseren.

De Vrije Fries nam ruim een kwart van het budget van het Genootschap.  Hoewel het 

bestuur zo nu en dan signalen ontvangt dat het jaarboek niet voor alle leden ‘verteer-

bare kost’ is, blijft DVF een belangwekkend en gewaardeerd podium voor de publicatie 

van wetenschappelijke kennis aangaande de geschiedenis, de cultuur en de archeologie 

van Fryslân - waarmee het op uitstekende wijze bijdraagt aan de realisatie van de doel-

stelling van de Vereniging. Speciaal in deze jaargang was de aandacht voor (de actuele 

betekenis van) het werk van J.J. Kalma (1907-1991) in een gemeenschappelijke bijdrage 

van vijf auteurs. In wetenschappelijke kringen wordt het jaarboek goed  ontvangen. 

De redactie geeft aan dat het kopijaanbod goed is. Aangezien DVF van 2007 pas na 

afloop van het kalenderjaar verscheen, heeft de redactie een scherpe planning gemaakt 

met het doel in 2008 uiterlijk in november te kunnen verschijnen. Aan het eind van het 

verslagjaar bestond de redactie uit drs. Piet Bakker, dr. Johan Frieswijk (eindredactie), 

dr. Derk Jansen (secretaris), prof. dr. Goffe Jensma (voorzitter), drs. Otto Knottnerus en 

dr. Gilles de Langen.
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De website

De website van het Genootschap heeft tot nu toe voornamelijk een eenvoudige 

 ondersteunende functie, bijvoorbeeld voor het geven van contactinformatie over het 

Genootschap of het vermelden van de inhoud van Fryslân en De Vrije Fries. De aanloop 

op de website bedroeg in 2007 gemiddeld circa 100 unieke bezoekers per dag, een  lichte 

daling ten opzichte van voorgaande jaren. Webbeheerder dr. Harm Nijboer breidde de 

informatievoorziening uit met een artikel uit Fryslân (zowel een Nederlandse als een 

Fryske versie) en twee digitale bijlagen (waarvan één flinke) bij het jongste nummer 

van De Vrije Fries. Daarnaast werd er  programmatuur ontwikkeld om de artikelen uit 

De Vrije Fries die in de Digitale Historische Bibliotheek Friesland ‘Wumkes.nl’ te 

raadplegen zijn, op een goede manier vanuit de inhoudsopgave op de website 

van het KFG aan te roepen. Dit is nu gerealiseerd voor de eerste vijftien nummers. 

Voor 2008 zal gewerkt worden aan een verbetering in de afhandeling van de formulie-

ren en zal de vormgeving van de website worden aangepast. Verder wordt gestreefd 

naar de  invoering van een eenvoudig ‘content management systeem’, zodat bestuurs-

leden direct de nieuwspagina kunnen bedienen, wat de actualiteit van de website ten 

goede zal komen.   

Grafsteen Arjen Roelofs

Het KFG betaalt elk jaar € 50 grafrechten voor vier graven op het kerkhof van Hijum, 

namelijk die van de broers Arjen, Piter en Albert en van hun zuster Atsje.  Eerstgenoemde 

is een van de bekende Friese sterrekundigen-instrumentmakers uit het begin van de 

negentiende eeuw, over wie Durk van der Ploeg zijn grote roman It himelsk oerwurk 

schreef. Op de graven ligt één steen. Deze was in slechte staat en daarom heeft het 

bestuur steenhouwerij Hutting uit Leeuwarden opdracht gegeven hem te restaureren. 

Het terugplaatsen is voorzien in het voorjaar van 2008. 

Financiële situatie

Op de jaarvergadering benadrukte de penningmeester dat voor het gezond houden 

van de financiën van de Vereniging bij een ledental van 1500 de contributie voor het 

volgende jaar verhoogd zou moeten worden van € 30 naar tenminste € 34. In novem-

ber verleende de Belastingdienst het Genootschap de status van een ‘Algemeen Nut 

Beogende Instelling’, een zogenaamde ANBI-status. Daardoor werd het Genootschap 

vrijgesteld van het betalen van successie- of schenkingsrecht over erfenissen en schen-

kingen. Voor donateurs aan het Genootschap betekent dit dat giften belastingvrij 

kunnen worden gedoneerd. Een en ander werd aan de leden meegedeeld in Fryslân 

2007-4, pag. 3.
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Ledenwerving

In het kader van de ledenwerving werden in juni de nieuwgekozen leden van  

Provinciale Staten die nog geen lid waren van het Genootschap (42 van de 43) per brief 

benaderd met de uitnodiging om lid te worden. Dat resulteerde in vier aanmeldingen. 

Op een vergelijkbare brief aan de zes hoogste bestuurders van de provincie kwam geen 

positieve reactie.

Eind december kregen alle leden van de Vereniging een brief toegestuurd waarin 

de voorzitter zijn zorg uitte over het teruglopend ledental, met het verzoek aan de leden 

om mogelijke nieuwe leden uit hun omgeving te interesseren voor het Genootschap.

Ledenbestand

In totaal konden 36 nieuwe leden worden ingeschreven. Daar staat tegenover dat het 

lidmaatschap van in totaal 66 leden werd beëindigd, waaronder 21 vanwege overlijden. 

Het ledenaantal aan het eind van 2007 bedroeg 1554 leden. De systematiek van tellen 

werd gewijzigd; terugrekenend naar 2006 betekent dit dat het ledenaantal eind 2006 

1584 bedroeg. 

Nieuwe leden

Mw. F. Beetstra-Dijk, Dokkum; Dr. G. Benedictus, De Jouwer; Prof.dr. Th.H. Bianchi, 

Lollum; Sies Bleeker, Heerenveen; Th.M. van de Bles, Noordwolde; Jhr. M.L. de Blocq van 

Scheltinga, Spanje; P. de Boer, Leeuwarden; A.F. van den Bosch-Kuipers,  Leeuwarden; 

L.W. Braber, Stiens; Jan Buenk, Burdaard; I. van Dijk, Leeuwarden; A.J. Diks, Sneek; 

A. Groen, Amsterdam; Th.W.L. van Heemstra, Baarn; I. Hemstra,  Wytgaard; Jacob 

W. van der Hoek, Bakkeveen; M. Hoelen, Leeuwarden; E.C. Hopperus Buma, Beverwijk; 

T.S. Jellema-Sikma, Sneek; Eric ter Keurs, Stiens; M. Klijnstra, Sintjohannesga; Johannes 

Kramer, Sibrandabuorren; H.Th.M. Lambooij, Schagen; Bert Looper, Zwolle; Renate 

van der Meer, Amsterdam; B. Nijboer, Harkema; F. Radboud A. van Meer, Bioggio 

(Lugano) Zwitserland; Mw. B.H.J. Ras-Wiersma, Amsterdam; Eelke Scherjon, Noard-

burgum; J.A. Sikma, Burgum; Hylke Speerstra, It Hearrenfean; Peter Terpstra, 

Drachten; T. Viersen, Haren; George Visser, Midsland en Mw. G. Zwier, Franeker.

u
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Over de auteurs

Dr. Piet Bakker studeerde Culturele Studies aan de Universiteit van Amsterdam. 

Begin 2008 promoveerde hij op Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de 

markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, waarvan in december bij Waanders een 

publiekseditie verschijnt. Nu doet hij in opdracht van de Leiden Gallery in New York 

onderzoek naar de zeventiende-eeuwse schildersgemeenschap in Leiden. Hij is redac-

teur van De Vrije Fries.

(pbakker_01@hetnet.nl)

Mr. Bernhard van Haersma Buma was burgemeester van Workum en Sneek en is 

 oud-voorzitter van het Fries Genootschap. Hij publiceert over historische en kunsthis-

torische onderwerpen. Meest recent: De Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden (2008).

(Diaconessenpark 36, 8917 GA)

 

Drs. Anne Dykstra is lexicograaf bij de Fryske Akademy. Hij werkt aan een dissertatie 

over het Lexicon Frisicum van Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869).

(adykstra@fa.knaw.nl)

Drs. Otto S. Knottnerus is historisch socioloog. Hij publiceert vooral over de historie 

van het Nederlandse, Duitse en Deense waddengebied. Recente publicaties gingen 

over Oostelijk Fivelingo en het water, de Fivelboezem en landelijke  proteste  -

be wegingen aan de Benedenelbe en de Duitse Noordzeekust. Hij is redacteur van 

De Vrije Fries.

(ottoknot@xs4all.nl)

Dr. Kees Kuiken, godsdiensthistoricus en sinoloog, doceert Chinees aan de Rijks-

universiteit Groningen en doet onderzoek naar memorie, mobiliteit en mentaliteit. 

Hij publiceerde onder meer over taalbeleid in Hongkong, over middeleeuwse en 

negentiende-eeuwse elite-grafcultuur in Friesland en over doopgezinden in Het Bildt.

(Emdaborg 29, 9751 SH Haren)

Dr. Regnerus Steensma schreef verschillende studies over kerkbouw en kerkinrichting, 

met name in Friesland en Groningen. 

(Poelruit 24, 9285 LH Buitenpost, 0511-544141 / r.steensma@kpnplanet.nl)

Drs. Albertina Soepboer hat Romaanse Talen en Culturen en Friese Taal- en Letter-

kunde studearre oan de Rijksuniversiteit Groningen. Se is skriuwster en hat poëzij, 

proaza en toaniel publisearre yn it Frysk en yn it Nederlânsk. Se skreau earder in artikel 

foar Us Wurk oer de poëzij fan Tsjits Peanstra.

(soepboer@ home.nl)
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Dr. Ernst Taayke is archeoloog. Hij promoveerde op handgemaakt aardewerk uit 

de IJzertijd en en de Romeinse periode in de Noord-Nederland (1996). Is sinds 2002 

beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis. 

(taaykee@xs4all.nl)

Drs. Piter van Tuinen is classicus. Hij werkte in het voortgezet onderwijs. Zijn belang-

stelling gaat uit naar de Neolatijnse literatuur uit Friesland in de zeventiende eeuw en 

de geschiedenis van de Friese Latijnse scholen. 

(p.van.tuinen@hetnet.nl)
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