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Aan de lezer

Net als vorig jaar opent De Vrije Fries met een literair-historisch artikel en wel 
over Fokke Sierksma. Deze godsdienstwetenschapper en literator, afkomstig 
uit Dokkum, zou vanaf de jaren zestig bijvoorbeeld door zijn publicaties over 
de invloed van de televisie landelijke bekendheid verwerven, in de jaren veer-
tig en vijftig verkeerde hij veel in Friese kringen. Door zijn optredens als lite-
rair criticus in regionale radioprogramma’s speelde hij toen, zoals Rik Ubbink 
laat zien, een belangrijke rol in de ontwikkeling en bloei van de Friese litera-
tuur in deze jaren.

Han Nijdam, die onlangs cum laude promoveerde op een studie naar eer, 
lichaam en recht in middeleeuws Friesland, vat vervolgens de stof uit zijn 
proefschrift nog eens samen door deze toe te passen op een uiterst merkwaar-
dige, in het Oudfriese recht vastgelegde gewoonte. Wanneer in een gevecht 
iemand tot op het bot verwond was, werden de afgehakte botsplinters in 
een metalen schild geworpen en werd de hoogte van de ‘boete’ vervolgens 
bepaald door het volume van het geluid dat zo’n splinter op het metaal van 
het schild maakte. Deze bizarre procedure trotseerde de eeuwen en Nijdam 
maakt duidelijk waarom.

In de tweede helft van de negentiende eeuw kenmerkte het intellectuele 
klimaat Leeuwarden zich door liberale vooruitstrevendheid. Landelijk beken-
de ‘hygiënisten’ als Asman en Coronel speelden er een belangrijke rol. Corien 
Rattink onderzocht het leven van Samuel Senior Coronel, die zich erg heeft 
ingespannen voor de volksgezondheid in de Friese hoofdstad.

Jelle Jan Koopmans hanteert in zijn bijdrage over de elite van Sneek tus-
sen 1870 en 1910 een andere methode om de geschiedenis van een stad te 
benaderen, namelijk de sociaal-economische. Hij laat zien hoe de elite van 
Sneek in deze periode beter dan die van Harlingen of andere steden wist 
te profiteren van de opkomende industrialisering. Sneek groeide uit tot de 
tweede stad van Friesland.

Opnieuw presenteren we in deze aflevering een tweetal (fraai in kleur geïl-
lustreerde) kunsthistorische artikelen. Jasper Hillegers presenteert de resul-
taten van zijn onderzoek naar de atelierpraktijk van Lambert Jacobsz en Sytse 
ten Hoeve inventariseert en analyseert het werk van de Sneker schilder Jan 
Buiteveld. Ten Hoeve laat zien hoe zo’n wat minder bekende schilder toch 
uitermate interessant kan zijn. Buitevelds uitgebreide oeuvre van behangsel- 
en haardstukkenschilderstukken maakt namelijk zichtbaar hoe in Friesland 
in de achttiende eeuw de schilderkunst functioneerde. 

In de rubriek ‘Kritiek en terugblik’ gaat Tico Koopmans in op de canonitis 
– de over elkaar heen rollende golven van canons – die recentelijk in Neder-
land en ook in Friesland heerst. Vergelijkenderwijs analyseert Koopmans de 
nationale en de verschillende Friese canons.



Met ingang van deze jaargang heeft Gilles de Langen onze redactie verla-
ten. Sinds 1998 stelde hij als redacteur archeologie niet alleen de archeologi-
sche kroniek samen maar zorgde hij er ook voor dat er – meest van de hand 
van jonge archeologen – steeds vernieuwende bijdragen over het archeolo-
gisch onderzoek in Friesland werden aangeleverd en opgenomen. We zeggen 
hem hartelijk dank voor de zorgvuldigheid en de ijver waarmee hij elf jaren 
lang zijn redactionele taken vervulde. Zijn plek wordt ingenomen door Ernst 
Taayke, archeoloog-beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot te 
Nuis. In deze aflevering verzorgt Taayke een eerste archeologische kroniek. 
Voortaan zal hij jaarlijks, op zijn eigen bondige manier, de voornaamste 
onderzoeksbevindingen en bodemvondsten melden. 

Rest ons om het bestuur van het Fries Genootschap hartelijk te danken 
voor het royale gebaar waarmee het ons toestond om dit jaar twee kleurenka-
ternen mee te laten drukken en om alle leden van ditzelfde genootschap veel 
kijk- en vooral leesplezier toe te wensen. Hebt u op- of aanmerkingen, wij 
horen ze graag: vrijefries@friesgenootschap.nl.

De redactie
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‘Literair kwartier’. Fokke Sierksma als literair 
radiocriticus bij de Regionale Omroep Noord, 
1946–1955

R . A .  U B B I N K

Inleiding

Fokke Sierksma (Dantumawoude 30 mei 1917 – Leiden 22 augustus 1977) 
heeft naam verworven als literator en als wetenschapsman. In zijn jeugd 
verbleef hij vaak op de boerderij van zijn grootouders in Reitsum, waar hij 
indrukken opdeed van het leven op het Friese platteland en Fries leerde 
spreken.1 Na het gymnasium in Leeuwarden doorlopen te hebben ging 
hij theologie studeren in Groningen en onderging daar de invloed van de 
theoloog en godsdiensthistoricus Gerardus van der Leeuw en van de wijsgerig 
antropoloog Helmuth Plessner. Vormend voor zijn persoonlijkheid waren 
ook zijn ervaringen in het verzet tijdens de Duitse bezetting. Zijn literaire 
bezigheid, waarover hieronder meer, ontplooide zich vooral in kritiek en essay 
alsmede in redactioneel werk. Zijn aanstelling als godsdiensthistoricus aan de 
Leidse theologische faculteit op 1 november 1953 markeerde een beslissende 
keuze voor de wetenschap, al zou hij ook in later jaren zijn pen scherpen om in 
vraagstukken van uiteenlopende aard stelling te nemen. Tot aan zijn dood zou 
hij aan de Leidse faculteit verbonden blijven, vanaf 1973 als hoogleraar. Zijn 
wetenschappelijke hoofdwerken zijn De religieuze projectie (1956), De mens 
en zijn goden (1959), Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (1961) en Tibet’s 
Terrifying Deities (1966). Posthuum verscheen Religie, sexualiteit & agressie 
(1979), de wetenschappelijke versie van De roof van het vrouwengeheim 
(1962). In deze boeken worden de thema’s projectie, acculturatie, sexualiteit en 
agressie in hun relatie tot de godsdienst vanuit antropologisch gezichtspunt 
behandeld.

In dit artikel wil ik ingaan op een onderdeel van Sierksma’s literaire 
activiteit, namelijk de radio-uitzendingen die hij verzorgde voor de Regionale 
Omroep Noord. Bij mijn werk aan de bibliografi e van Sierksma stuitte ik 
op eerder niet beschreven materiaal; met een overzicht van de betreffende 
uitzendingen en een beschouwing op basis van het geheel der hierop 
betrekking hebbende teksten wil ik dit aspect van Sierksma’s werkzaamheid 
afzonderlijke aandacht geven. In deze beschouwing belicht ik, na enige 
historische context aangebracht te hebben, de belangrijkste thema’s die uit 
Sierksma’s radiowerk naar voren komen. Hierbij zal ik zoveel mogelijk door 
middel van citaten Sierksma zelf aan het woord laten om zo het eigene van 
zijn persoon het dichtst te benaderen.2
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De radio

‘Groningen bezit een eigen radiostation, dat om de veertien dagen de 
litterator Fokke Sierksma de aether in slingert, waardoor er binnen onze 
grenzen althans één radioprogramma bestaat, dat niet uitsluitend op 
zwakzinnigen is berekend’ schreef W.F. Hermans in Het Parool van 7 augustus 
1954. Met dat eigen radiostation bedoelde hij de Regionale Omroep Noord, 
de gemeenschappelijke voorloper van de huidige noordoostelijke provinciale 
omroepen. Het programma was ‘Literair kwartier’, dat van 4 oktober 1946 
tot en met 21 januari 1955 door Sierksma werd gevuld met voornamelijk 
boekbesprekingen. Sierksma was toen in zijn dertiger jaren en gedurende 
bijna deze hele periode als wetenschappelijk ambtenaar verbonden aan 
de Universiteitsbibliotheek in Groningen. Daarnaast werkte hij aan zijn 
proefschrift, waarop hij in 1950 promoveerde. Sierksma’s literaire kritiek voor 
de radio moet in samenhang gezien worden met zijn werk voor Podium: hij 
was nauw betrokken bij de oprichting van dit tijdschrift en was vanaf maart 
1945 tot halverwege 1951 redacteur.3 Hierin onderscheidde hij zich vooral 
door zijn essays, vaak beschouwingen van een bepaalde schrijver en zijn 
werk, waarvan een aantal werd gebundeld in Schoonheid als eigenbelang dat 
in 1948 verscheen. In deze bredere context passen tevens het ter verdediging 
van Simon Vestdijk geschreven Tussen twee vuren (1952) en het door hem 

Fokke Sierksma in 1952 (Foto: Piet Boonstra, collectie RHC Groninger Archieven, 2248-23162)
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geredigeerde Commentaar op Achterberg (1948).4 In de eerste helft van 
1946 maakte Sierksma ook deel uit van de redactie van De Vrije Pers, een 
onafhankelijk weekblad dat, voortgekomen uit een combinatie van voormalig 
illegale bladen in Drente, zich richtte op de gehele noordelijke regio.

Sierksma’s eerste contacten met de regionale omroep lagen op het 
organisatorische vlak en kwamen voort uit zijn functie bij het Militair Gezag, 
dat in de periode volgend op de bevrijding in 1945 de Nederlandse overheid 
vertegenwoordigde. Sierksma woonde toen nog in Leeuwarden, waar hij 
tijdens de oorlog een baan had gevonden aan de Buma-bibliotheek en waar 
hij ook begin 1944 getrouwd was. Dat hij bij het Militair Gezag terecht was 
gekomen en daar belast was met culturele zaken, hing ongetwijfeld samen 
met het feit dat hij zowel oud-verzetsman als redacteur van het aanvankelijk 
illegaal in Leeuwarden verschenen Podium was. Onder het toeziend oog van 
het Militair Gezag in Groningen waren in deze andere noordelijke hoofdstad 
enige studenten, waaronder Gijs Stappershoef, begonnen met het verzorgen 
van locale radio-uitzendingen, omdat de landelijke zender niet goed te 
ontvangen was en kranten niet gedrukt konden worden. Vanuit Leeuwarden 
zocht Sierksma aansluiting bij deze omroep, maar gaf er de voorkeur aan ook 
de op Friesland gerichte uitzendingen vanuit Groningen te laten doen. Nadat 
Drente erbij was gekomen, was de basis gelegd van wat vanaf 19 januari 1946 
de Regionale Omroep Noord zou gaan heten.5 Sierksma moet in Groningen 
geen onbekende zijn geweest, want zijn eerste literaire schreden zette hij in 
het Groninger studentenweekblad Der Clercke Cronike, waarvan hij in het 
laatste jaar voor de oorlog redacteur was.

Het programma
 
Toen Sierksma’s eerste ‘Literair kwartier’ werd uitgezonden, bestond het 
programma al ruim een half jaar. Het was geïnitieerd door de Groningse literator 
en omroepmedewerker van het eerste uur A. Marja. Literaire programma’s 
waren bij de landelijke omroep een reeds langer bestaand fenomeen: P.H. 
Ritter jr. had sedert 1928 een literaire rubriek bij de AVRO, terwijl A.M. de Jong 
vanaf 1930 bij de VARA de literaire criticus was, na de oorlog opgevolgd door 
Garmt Stuiveling. In Ritters ‘Boekenhalfuur’ van 29 augustus 1948 zou Marja 
Sierksma’s Schoonheid als eigenbelang bespreken.6

In de beginperiode bespreekt Sierksma ook niet-noordelijke schrijvers, 
maar vanaf 1948 behandelt hij vrijwel uitsluitend schrijvers uit of publicaties 
over de noordelijke regio. Dat deze wijziging niet spontaan is geschied, blijkt 
uit een brief van Sierksma aan Marja van eind 1947:

De zaak is, dat de Heer Aukes bij monde van Gijs Stappershoef ernstige 
kritiek heeft uitgebracht op mijn literaire kwartieren. Ik zie je al gnuiven! 
Nu ben ik niet godslasterlijk, maar wel veel te weinig regionaal. Eigenlijk 
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had ik veel zin om langs mijn neus ‘barst’ te zeggen en te verdwijnen, 
maar de pegels kan ik vooralsnog niet goed missen. Dus worden we weer 
regionaal. In principe heb ik nu twee series opgezet: Friese poëzie en 
Groninger dichters. Het eerste kan ik zelf wel bekokstoven met behulp van 
Anne Wadman;7 maar je begrijpt al dat punt twee voor mij een gelegenheid 
is om van jouw kennis en relaties te profi teren, wanneer zulks geoorloofd 
is.8

Vanaf 1948 ook krijgt het programma in plaats van een wekelijkse een 
veertiendaagse frequentie. In de eerste helft van 1949 houdt Sierksma in 
het ‘Literair kwartier’ een reeks interviews, waarin hij afwisselend Friese en 
Groninger schrijvers en dichters te gast heeft. Hij volgde daarbij een min of 
meer vast stramien, waartoe vragen behoorden naar de plaats van de schrijver 
in de regionale, in het gegeven geval Friese setting en naar de verhouding 
tussen volkskunst en literatuur.9 In een brief aan Marja zegt Sierksma over 
de nieuwe invulling van het programma: ‘Naast de interviews doe ik niets 
anders. Er wordt dus geen enkel boek meer besproken. Voorlopig of voorgoed; 
soms denk ik erover om met de RON op te houden. Deze interviews waren 
al een escape.’10 De tweede helft van 1949 laat inderdaad een onderbreking 
zien van Sierksma’s medewerking aan het ‘Literair kwartier’.11 Inmiddels was 
hij wel gaan meewerken aan de Friestalige uitzending van de R.O.N. en van 
november 1949 tot juli 1951 redigeerde hij daarvoor een poëziereeks, waarin 
hij de verbindende tekst verzorgde tussen door anderen, maar ook wel door 
hemzelf voorgedragen gedichten.12 Aanvankelijk maakte men hierbij gebruik 
van de zojuist verschenen bloemlezing uit Friese lyriek sinds 1880 door Anne 
Wadman.13 Een voordrachtserie was, voordat Sierksma ermee begon, onder 
de titel ‘De Reinbôge’ al ruim tweeënhalf jaar verzorgd door de Groningse 
hoogleraar Fries J.H. Brouwer, die zich overigens niet tot poëzie beperkte 
en zelf de voordracht deed. Sierksma nam deze titel over, maar men komt 
in plaats daarvan ook wel omschrijvingen als ‘Fryske dichters’ en dergelijke 
tegen. Ook in het ‘Literair kwartier’ kon men een aantal malen een speciale 
voordrachtstem beluisteren, die toebehoorde aan de actrice Heleen van 
Meurs.14 

In de periode dat Sierksma het ‘Literair kwartier’ verzorgde vielen, behalve 
Willem Diemer in de tweede helft van 1949, incidenteel ook anderen voor hem 
in. Anne Wadman voert met zeven beurten de lijst aan, maar ook Freark Dam, 
A. Marja en J.B. Charles/W.H. Nagel traden meerdere keren op.15 Onder de 
enkelvoudige gastsprekers bevonden zich Th.P. van Baaren,16 Gerrit Borgers, 
J.H. Brouwer, Marten Brouwer, W.F. Hermans,17 Sjoerd Leiker, H. Redeker, 
Fedde Schurer en Victor van Vriesland.18 

Voor de Friese uitzending werkte Sierksma ook aan niet-literaire 
programma’s mee. In de periode tussen februari 1951 en mei 1952 trad hij op 
als gespreksleider in ‘It wurd is oan ’e jongerein’ en ‘Nei alle gedachten’.
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De teksten

Een tachtigtal van de ongeveer 190 teksten die door Sierksma in het 
‘Literair kwartier’ werden uitgesproken, is bewaard gebleven in een door de 
bibliotheek van Tresoar te Leeuwarden gedigitaliseerde collectie stencils en 
doorslagen.19 Deze collectie is online beschikbaar via de bibliotheekcatalogus 
onder de tijdschrifttitel Literair kwartier en bevat overigens ook teksten 
van invallers en opvolgers (t/m 1974). Ook de universiteitsbibliotheek in 
Groningen bezit een onder de tijdschrifttitel Literair kwartier gecatalogiseerde 
papieren verzameling, die 65 teksten van Sierksma bevat, die zich op drie 
na in de Leeuwarder digitale collectie laten terugvinden. Tenslotte is in 
verspreide archieven nog aanvullend materiaal te vinden. Wanneer ik nu in 
het volgende een indruk wil geven van wat er in de bewaarde teksten staat, 
verwijst in het notenapparaat de aanduiding LK – met de desbetreffende 
datum – naar de online op de website van Tresoar raadpleegbare tekst. In het 
geval dat de tekst waarnaar verwezen wordt niet aanwezig is in de digitale 
collectie, wordt de vindplaats afzonderlijk vermeld. Helaas schaarser zijn de 
bewaarde geluidsdocumenten. Blijkbaar werd het programma doorgaans live 
uitgezonden, want wat ervan op geluidsdrager bewaard gebleven, althans 
gevonden is, betreft alleen interviews en een recensie door een gastspreker 
uit de randstad.20 Van vier uitgezonden en bewaarde teksten werden in het 
tijdschrift De Tsjerne al of niet aangepaste Friese versies gepubliceerd, van zes 
andere uitzendingen is alleen een Tsjerne-artikel over hetzelfde onderwerp 
bekend.21

Methode van literatuurkritiek

Sierksma kijkt als leerling van Ter Braak en Du Perron niet alleen naar de 
vorm, maar beoordeelt ook hoe de ‘vent’ in zijn werk ‘een stuk van de wereld 
schroeit met zijn stempel’.22 Als dichter is Marsman programmatisch.23 Keer 
op keer blijkt de vraag of de auteur zijn ziel in zijn werk heeft gelegd, het 
belangrijkste criterium te zijn bij Sierksma’s oordeel. Wanneer hij bij Fedde 
Schurer en Marten Sikkema het gevaar van afglijden in ‘het moeras van het 
onpersoonlijke’ constateert, stelt hij dat een dichter ‘zijn vitaliteit [zal] moeten 
bewaren, het levend contact [zal] moeten onderhouden tussen zijn hart en zijn 
werkelijkheid’.24 In dit opzicht toont hij zich teleurgesteld in de ontwikkeling 
van het dichterschap van Douwe Tamminga. Deze heeft zich in de nog 
betrekkelijk korte loop van zijn oeuvre reeds als een meester van verstechniek 
bewezen, maar daar staat een toenemend gebrek aan eigen wezen tegenover, 
op enkele grootse uitzonderingen als het gedicht ‘De sitadel’ na.25 De eis van 
een persoonlijke kern in het werk betekent trouwens geen onderwaardering 
van de vorm, want persoonlijkheid kenmerkt zich door overwinning op 
zichzelf en de daarmee verworven afstand maakt eerst stilering mogelijk.26
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Persoonlijke inbreng wordt ook van de criticus zelf gevraagd. Aan het begin 
van zijn werkzaamheid als literair criticus bij de R.O.N. schreef Sierksma over 
zijn eigen aanpak in De Vrije Pers: ‘Een criticus is iemand, die men geregeld 
naar zijn mening vraagt. Ik geef mijn mening, eerlijk en naar beste weten. 
Voorzover mij bekend, is het nog niet één criticus gelukt om een andere norm 
te vinden dan zijn eigen, eerlijke mening.’27 En aan het eind vat hij in drie 
uitzendingen zijn inmiddels door de ervaring gerijpte inzichten over het 
métier van de literaire criticus nog eens samen en citeert hij met instemming 
uit Writers and Their Critics van Henri Peyre: ‘Criticism must always remain 
an adventure or an act of faith.’28 Deze positiebepaling schept ook weer de 
ruimte voor de zelfrelativering waarmee Sierksma zijn R.O.N.-bijdragen 
besluit: ‘Al het geharrewar en gepolemiseer om de literatuur, waaraan de 
criticus hartstochtelijk moet blijven deelnemen, laat ons tenslotte op een 
rustig ogenblik achter met het besef, dat wij ook in de literatuur uiteindelijk 
alleen te maken hebben met de grootheid én de kleinheid van de mens, die 
nog altijd zijn eigen raadsel is.’29

Wie Sierksma’s favoriete criticus is, blijkt wanneer hij over de literaire 
essays in Muiterij tegen het etmaal (1947) te spreken komt, die ‘bewijzen, dat 
in de tegenwoordige literatuur de trappen van vergelijking voor de literaire 
critiek luiden: goed, beter, Vestdijk’.30 Overigens onderwerpt Sierksma de 
literaire kritiek zelf aan een verder gaande cultuurkritiek:

Met literaire critiek maakt men geen literatuur en de bloei van critiek en 
essay in onze tijd wijst niet bepaald op een grote kracht van het scheppend 
vermogen in het algemeen. Niettemin, wij zitten met deze tijd van bijna 
overbewuste mentaliteit, wij zitten eenvoudig met ons zelf. Zelfs de 
dichters en de romanciers zijn critisch en analystisch.31

Deze negatieve waardering van de dominante positie van het essay, die 
men ook weer tegenkomt in de bespreking van de eerste afl evering van het 
Friese literaire tijdschrift Quatrebras, is opmerkelijk gezien Sierksma’s eigen 
bijdrage aan dit genre.32 Zij maakt ook begrijpelijk waarom hij de literatuur 
zou verruilen voor de wetenschap.

 Friese literatuur

Het programma ‘Literair kwartier’ was gericht op de hele noordelijke regio 
en Nederlandstalig. Dat neemt niet weg dat ruim de helft van het aantal 
afl everingen dat Sierksma voor zijn rekening nam, gewijd was aan Friese 
boeken, Friese schrijvers of Friese onderwerpen. 

In de bespreking van het in 1952 verschenen tweede deel van het Friese 
woordenboek van Buwalda e.a. Nederlânsk-Frysk merkt Sierksma op, dat juist 
dit deel voor Friezen van belang is. ‘Want het is droevig misschien, maar in 
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ieder geval waar, dat de meeste Friezen hun eigen taal niet zo bijster goed 
beheersen en in veel gevallen vanuit het Nederlands in het Fries denken 
en schrijven’ en dat terwijl hun taal het enige is, dat zij van hun cultuur 
hebben overgehouden.33 Daarom noemt hij dit woordenboek ‘eenvoudig het 
belangrijkste Friese boek, al beginnen dan ook alle regels met een Nederlands 
woord’.34 De schrijver die Fries schrijft, staat in een groter verband dan dat 
van de literatuur alleen, want ‘het schrijven en lezen van een Fries boek [is] 
op zichzelf reeds een politiek-regionalistische daad’.35 En ‘alleen een bewuste 
aanvaarding van de eigen taal, die berust op een bewuste verwerking van 
die taal in gesprek en literatuur, [kan] de kern [...] zijn van een eigen Friese 
cultuur’.36

Deze stand van zaken heeft consequenties voor de literatuurbeschouwing. 
Zo kan de literaire criticus in Friesland de veelgelezen boerenroman 
– Sierksma gebruikt hiervoor ook de term volksroman – niet, zoals zijn 
verstedelijkte Hollandse collega doet, eenvoudigweg buiten beschouwing 
laten. Een zelfbewuste Fries leest namelijk zo’n beetje alles wat er in het Fries 
verschijnt, een situatie die overigens niet zo kan blijven.37 De bespreking die 
Sierksma wijdt aan Ta him dyn bigearte (1949) van Ypk fan der Fear laat zien 
hoe hij dit probleem aanpakt.38 Hij verwijt de schrijfster niet zozeer, dat zij 
een ‘onvermijdelijk’ thema uit de Friese boerenroman als verhaalstof heeft 
gekozen: de sociaal ongewenste verhouding tussen een rijke boerenzoon en 
een arme arbeidersdochter, want dit sociaal confl ict zit zo verankerd in de 
Friese samenleving, dat men daarover moet blijven schrijven en lezen. Maar 
Sierksma ziet als literaire tekortkomingen dat de schrijfster teveel óver de 
tegenstellingen spreekt in plaats van deze indirect voelbaar te maken en dat 
het verhaal te melodramatisch is. In een latere voordracht zal hij zich voor 
zijn ‘hardvochtige’ kritiek op de volksromans enigszins verontschuldigen, 
die hij niet leverde ‘uit lust tot critiseren, maar uit een verlangen om 
Friesland groter te zien’.39 In dit verband refereert hij aan Anne Wadman, die 
‘zoals algemeen bekend [...] nogal [heeft] huisgehouden in de zogenaamde 
boerenromans in een wanhopige poging het Friese proza naar een hoger 
niveau toe te schelden’.40 Overigens is het de volgende – historische – roman 
van Ypk fan der Fear De Breugeman komt (1953), die de recensent weer even 
moed geeft ‘waar de hoop op een Friese roman zo langzamerhand aan het 
uitdoven was’, maar alweer een uitzending verder kan hij toch niet tot een 
andere vaststelling komen dan dat een goede, moderne roman in Friesland 
niet verschijnt.41 Is het hierom dat hij in twee daarop volgende uitzendingen 
van ‘een sociaal-geographische toevalligheid’ gebruik maakt om ‘met 
veel genoegen’ werk van de in Groningen woonachtige W.F. Hermans te 
bespreken? Voordat hij de verhalenbundel Paranoia (1953) tot onderwerp 
neemt, laat hij niet na mee te delen, dat het ‘voor een criticus [...] bepaald 
een opluchting [is] om nu eens te kunnen zeggen, wat voor een voortreffelijk 
boek ‘De tranen der acacia’s’ is’.42
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Overigens zijn er wel degelijk schrijvers die de regionale literatuur op een 
literair niveau hebben gebracht: Reinder Brolsma, ‘de schepper van de 
boerenroman in ons gewest’, U. van Houten met De sûnde fen Haitze Holwerda 
(eerste uitgave in boekvorm 1938) en P. Akkerman met Hessel Ypma (1949).43

De Friese Sitz im Leben kenmerkt ook het beschouwend proza van E.B. 
Folkertsma, wiens verhandelingen, goed geschreven als ze zijn, essays 
genoemd zouden kunnen worden, maar toch in de eerste plaats de mobilisatie 
voor de Friese zaak dienen. Dat kunst op die manier functioneel is, noemt 
Sierksma ‘het voordeel van zogenaamde jonge beschavingen of van culturen 
die een nieuw begin maken’.44 

In deze notie van cultuurvernieuwing vindt hij ook de verklaring voor 
het hoge peil waarop – in tegenstelling dus tot de roman – de Friese poëzie 
staat.45 Sierksma noemt haar de trots van de Friese letterkunde en hij prijst 
de ambachtelijkheid van zowel de oudere als de jongere generatie.46 Er is 
wel een duidelijk verschil in stemming en toon tussen beide. Jubelende 
strijdverzen en nationalistisch pathos hebben plaats gemaakt voor een 
betrokkenheid op Friesland die er eerder een van wanhoop is en voor een 
gedesillusioneerdheid die een ruimere horizon verraadt. Van de jongere 
generatie heeft Tamminga met de technische en psychologische verfi jning 
van zijn Hollandse voorbeelden ook hun skepsis ingezogen, het werk van 
Wadman is te beschouwen als de defi nitieve invloed van het nihilisme van Ter 
Braak op Friesland, G. N. Visser is door Europese spleen aangevreten en in de 
titel van Marten Brouwers debuutbundel Blauwe riten (1952) hoort Sierksma 
de echo van de blues.47 In de inleiding bij zijn al eerder vermelde bloemlezing 
traceert Wadman de eerste sporen van dit sentiment in de Friese poëzie al in de 
jaren dertig en verklaart hij het uit ‘een verruiming van gezichtskring, die men 
ruwweg en met vele restricties de ontdekking van Europa (via de ontdekking 
van Holland) zou kunnen noemen’.48 In een uitgezonden interview relativeert 
op zijn beurt de oudere Fedde Schurer tegenover de jongere Sierksma de 
gemaakte generatietegenstelling, wanneer hij ook bij de jongeren romantiek 
onderkent en vaststelt, ‘dat hun activiteit een levendige tegenspraak vormt tot 
hun theoretisch negativisme’.49

Friese taal en cultuur

Sierksma is voor de R.O.N.-microfoon niet optimistisch over de kansen 
van het Fries. In een verder gunstige bespreking van Het Fries in Nederland 
(1952) van Y. Foppema stelt hij bij diens vaststelling dat het Fries zich tot een 
cultuurtaal aan het ontwikkelen is, de nuchtere, economische vraag: ‘zijn 
er zoveel cultuurdragers, dat het fi nanciëel mogelijk is cultuurproducten in 
het Fries op de markt te brengen?’ De beeldspraak die hij kiest, is bepaald 
alarmerend: ‘Friesland vecht voor zijn leven, terwijl het zwaar gewond is.’50 In 
vier achtereenvolgende uitzendingen in juli 1953 met als serietitel ‘Kunstenaar 
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en beweging in Friesland’ knoopt Sierksma aan bij een artikel in De Tsjerne 
van Inne de Jong en de reactie daarop van Anne Wadman in de volgende 
afl evering van hetzelfde tijdschrift.51 De Jongs sombere diagnose van de staat 
der Friese cultuur valt hij bij, maar al ondersteunt hij diens eis van verplicht 
Fries onderwijs op de lagere school, hij acht zijn verwachting dat daarmee 
de Friese cultuur gered zal zijn niet realistisch. Het probleem voor Sierksma 
is juist, dat er in Friesland weinig meer van de Friese cultuur over is dan de 
taal. In het oeuvre van de al eerder genoemde Reinder Brolsma leest Sierksma 
de tweespalt tussen het verleden van een agrarische samenleving met een 
eigen Fries karakter en de moderne tijd, ‘vaal en grijs van karakterloosheid’.52 
In het artikel ‘De wrâld en Fryslân’ trekt hij een parallel tussen het Friese 
en het Bretonse nationalisme en hij verklaart beide uit een reactie van 
traditionele plattelandscultuur tegen de stedelijke moderniteit.53 Sierksma 
ziet de Friese cultuur bedreigd door ontwikkelingen die zich op wereldschaal 
afspelen: ‘Wanneer de Friese beweging enige zin zal hebben in onze steeds 
kleiner wordende wereld, dan is het als een zakelijke poging om op een klein 
oppervlak het menselijk leven te redden van de mechanisatie.’54 De goede 
afl oop staat niet vast ‘in een tijd, waarin grote culturen genivelleerd worden 
door de civilisatie der 20e eeuw. Zo gezien is de poging tot herstel van een 
lilliputterslandje als Friesland ridicuul, maar ook tragisch.’55 ‘Daarbij komt voor 
een provincie als Friesland het grote bezwaar van het kleine getal. Het getal, 
of dat nu op guldens of op mensen betrekking heeft, heeft een beslissende 
betekenis voor de cultuur. Is het te klein, dan loopt het mis. Is het te groot, dan 
gaat de cultuur ook kapot.’56 

Naar aanleiding van het verschijnen van de vijfde druk (1947) 
van De sûnde fen Haitze Holwerda haalt hij in De Tsjerne fel uit naar 
Hollandse gezaghebbenden in Friesland, zoals dominees, onderwijzers, 
bestuursfunktionarissen en ‘guon noch al tige heech’, die een bedreiging 
vormen voor het Friese zelfbewustzijn.57 Overigens waarschuwt hij voor de 
kwalijke kanten van het nationalisme en hij wijst daarbij op de houding van 
vooraanstaande Friese nationalisten, die meenden hun zaak het beste te dienen 
door aan de kant van het nationaal-socialisme te gaan staan en die ‘dêrmei de 
forantwurdlikheit op har nommen [hawwe] foar alle Dútske skanddieden’.58 In 
de twee uitzendingen die hij aan Douwe Kalma wijdt, stelt hij vast dat na diens 
overlijden zijn door Fries nationalisme ingegeven sympathiseren met het 
nationaal-socialisme vrijwel niet is gememoreerd en hij ziet daarin een sluiten 
van de ogen voor de gevaren van een verabsoluterend nationalisme, dat de 
zaak van het eigen volk boven die van de menselijkheid stelt.59

Bij de vijfde druk (1953) van Waling Dykstra’s De Fryske Thyl Ulespegel, 
die voor het eerst in 1860 verscheen, vraagt Sierksma zich af of deze schrijver 
met zijn volkse verhalen, waarop literair van alles is aan te merken, ‘niet veel 
meer voor Friesland [heeft] gedaan dan de schrijvers die zich aan literatuur te 
buiten gaan’, omdat ‘een volk niet zonder de basis van een allerminst verfi jnde 
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volkscultuur van sterke verhalen op en over de schreef kan bestaan’.60 In de 
al eerder genoemde beschouwingen ‘Kunstenaar en beweging in Friesland’ 
schrijft hij, uitgaande van een sombere diagnose, een vrolijke therapie voor: 
‘Het Friese volk is nog niet eens aan een gewoon volksbestaan toe, laat staan 
dat het aan cultuur toe zou zijn. En daarom zou het waarachtig niet zo gek 
zijn, wanneer de schrijvers gingen schrijven voor het amusement van het 
volk.’61 En zo stelt hij in een bespreking van een bundel cabaretliedjes, ‘dat het 
cabaret méér voor de Friese zaak doet dan welke selskippen, rieden of andere 
hoge of diepe instanties ook’.62 

Ook wanneer men Sierksma’s pessimisme ten aanzien van de toekomst van 
de Friese taal en cultuur ontdoet van zijn romantische componenten, blijkt er 
na ruim een halve eeuw nog steeds grond voor te zijn. Terugblikkend op de 
ontwikkelingen die hij in het hoofdstuk ‘Cultuur in Friesland en Friese cultuur 
na 1917’ heeft geschetst, vraagt de historicus Johan Frieswijk zich retorisch 
af ‘of langzamerhand slechts de Friese taal is overgebleven als het enige 
onderscheidende element in onze culturele Friese identiteit’.63 Veranderingen 
in cultuur en levensstijl worden bepaald door internationale ontwikkelingen. 
De agrarische sector is gemechaniseerd, het onderscheid tussen platteland 
en stad is vervaagd en mobiliteit en media zetten het streekeigene onder 
druk. Ook de taal zelf vertoont in haar gesproken vorm aanpassingen aan het 
Nederlands. Daar staat echter tegenover, dat er wat betreft het gebruik van 
het Fries op het juridische en institutionele vlak vooruitgang is gemaakt. Ten 
tijde van Sierksma’s werkzaamheid voor de R.O.N. liep een demonstratie voor 
het gebruik van de Friese taal in de rechtszaal nog uit op een treffen met de 
politie (‘Kneppelfreed’, 16 november 1951), maar in 1956 werd dit wettelijk 
geregeld. Ook in andere sectoren van het ambtelijk leven deed het Fries zijn 
intrede. Belangrijk was dat het Fries een plaats verwierf in het lager onderwijs. 
De eigen taal van de provincie heeft in de laatste helft van de twintigste eeuw 
een hogere sociale status weten te verwerven en is niet meer alleen de taal 
van het platteland. Toch blijkt uit een rondgang die de taalkundige Marc 
van Oostendorp in 2006 langs het Friese taalfront maakte, dat ondanks deze 
verworvenheden procentueel minder mensen in Friesland de taal spreken 
dan vroeger64 en krijgt het Fries in de UNESCO Atlas of the World’s Languages 
in Danger anno 2009 het predikaat unsafe. Dat er nog steeds reden tot 
ongerustheid is, blijkt ook uit het in oktober 2007 door de Fryske Akademy, 
de Ried fan de Fryske Beweging en de Feriening Frysk Underwiis gelanceerde 
‘Oanfalsplan Frysk’, dat maatregelen voorstelt die verder gaan dan voorheen en 
die beogen het gebruik van het Fries als eerste taal af te dwingen in openbare 
domeinen als onderwijs, recht, bestuur, zorg en omroep.
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Oorlog en verzet

De Duitse bezetting heeft een diepgaande invloed gehad op Sierksma’s 
persoon. In de in 1948 verschenen roman Grensconfl ict verwerkte hij onder 
het pseudoniem Frank Wilders de emoties en spanningen waaraan hij tijdens 
het telefonisch afl uisteren van verhoren door de Duitse Sicherheitsdienst had 
blootgestaan. Nog geen jaar na de bevrijding moet hij verbitterd vaststellen, dat 
de oude politieke tegenstellingen de idealen van het verzet hebben verstikt en 
dat de opportunisten het weer voor het zeggen hebben, zodat men zijn illegale 
verleden maar beter kan verzwijgen als men niet voor onmaatschappelijk wil 
worden aangezien.65 Wanneer hij in een aantal uitzendingen, dat overigens 
objectief gezien niet onevenredig groot is, publicaties behandelt die op de 
een of andere manier te maken hebben met de periode 1940-1945, komt 
zijn betrokkenheid duidelijk naar voren. Dit betekent niet dat hij nu andere 
kritische maatstaven gaat aanleggen, want ook voor literatuur over oorlog en 
verzet geldt de eis ‘dat de schrijver afstand genomen heeft van zijn stof, ook 
al is die stof zijn diepste leed’.66 Met deze woorden vat Sierksma zijn kritiek 
samen op de verzetsmemoires en de daaraan verbonden beschouwingen in 
Volg het spoor terug (1953) van J.B. Charles, waarin hij deze afstand te weinig 
gerealiseerd vindt. In ander verband vestigt hij de aandacht op het verschijnsel, 
dat er na de bevrijding een vloed van oorlogs- en verzetsliteratuur verscheen 
en constateert ook hier bij de meeste auteurs hetzelfde tekort: ‘Hja hawwe neat 
dien as alle feiten dy‘t harren ûnthâld tergen, mannichfâldigje, en forgeaten, 
dat men dy oantinkens net mannichfâldigje moat, mar se forarbeidzje.’67

Ook Bert Voetens oorlogsdagboek Doortocht (1946) voldoet niet aan het 
gestelde criterium. Loden Vogels in hetzelfde jaar verschenen Dagboek uit een 
kamp daarentegen ‘heeft karakter, omdat het door een karakter geschreven 
is’. Sierksma typeert laatstgenoemd boek als ‘een poging om menselijke 
waardigheid te bewaren in een omgeving, waarin dat zo goed als onmogelijk 
is’ en kan dit niet beter duidelijk maken dan door Vogel bij herhaling zelf aan 
het woord te laten. De recensent wil niet uitweiden over de gruwelijkheden 
van Bergen-Belsen, ‘omdat iemand die die dingen niet zelf meegemaakt heeft 
er beter niet over kan spreken. Hij zou anders maar vervallen in de fout, die ik 
Voeten verweet: literatuur.’68

Over de tijdens de oorlog in Friesland verschenen literatuur merkt Sierksma 
op, ‘dat de aan poëzie bizonder rijke Friese literatuur een bedroevend klein 
aantal [zogenaamde] verzetsverzen heeft opgeleverd’ en dat men de illegale 
tijdschriften Podium (waaraan hijzelf dus meewerkte) en De Rattelwacht 
(waaruit na de oorlog De Tsjerne zou voortkomen) ‘alleen onder homerisch 
gelach illegaal [kan] noemen’.69 

Aan Volg het spoor terug wijdt hij in augustus en september 1953 vier 
uitzendingen. Het is duidelijk, dat hij hier als oud-illegaal in een spiegel kijkt:
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De neiging van vele verzetsmensen, waaronder ook Charles, om na de 
oorlog zo snel mogelijk weer in hun oude doen te geraken, wijst erop, 
dat voor velen de abnormale situatie van de illegaliteit een gevaarlijk 
karakter had, dubbel gevaarlijk omdat men dit gevaar liefhad en vreesde. 
Aan de ene kant kon men er driften in uitleven, waarvoor de burgerlijke 
maatschappij zo goed als geen legale kanalen kent, aan de andere kant 
weet men intuïtief, dat deze driften zoals alle driften, verband houden met 
lust èn met dood; ze hebben een gevaarlijke, zuigende kracht, de kracht 
van drijfzand. Maar hoe snel men ook weer naar het oude leven en de oude 
maatschappij verhuist, in het hart van de verzetsman is zo’n verhuizing 
een onmogelijkheid. Want wat er uit dat hart tevoorschijn gekomen is, dat 
heeft er altijd in gezeten en dat zal er altijd in blijven zitten.70 

In dit verband is het van belang, dat Sierksma niet wil weten van een aparte 
psychologie van de illegale werker. In een lovende bespreking van Ypma’s 
geschiedenis van het Friese verzet stelt hij:

Er waren evenveel motieven als verzetsmensen. Er waren zuivere en 
onzuivere en het allermerkwaardigste en het allergewoonste was wel, 
dat die dikwijls in één mens tegelijkertijd een rol speelden. En al weer 
moeten we vaststellen, dat hetzelfde geldt voor de mens in normale 
maatschappelijke verhoudingen. [...] Het enige verschil is, naar mij 
voorkomt, dat de bezettingstoestand het leven op een ongekende manier 

Omslag van het door Sierksma in 

het ‘Literair kwartier’ van 26 mei 

1950 besproken boek
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verhevigde. De mens kwam in wat Karl Jaspers noemt ‘grens-situaties’, in 
confl icten aan de grens van het menselijk leven en daar pas kon men zien 
wie men voor zich had en wie men zelf was.[...] Het beeld van het verzet is 
een psychische röntgenfoto van de mens.71

Forgetten post (1949) van R.W. van Tuinen bood Sierksma al eerder stof tot 
herkenning. Evenals in Grensconfl ict wordt de hoofdpersoon, hier een uit het 
verzet afkomstige saboteur, onder de hoogspanning van het gevaar met zijn 
eigen levensvragen geconfronteerd. Wanneer hij tegen een medelid van zijn 
commando zegt: ‘Wij blijven overal halfweg in steken, ook in de vrijheid’, geeft 
Sierksma hierop het volgende commentaar:

Dat is het kernprobleem der illegaliteit geweest. Zij konden niet vechten 
zonder hoop op iets nieuws. Zonder deze hoop zouden ze niet zijn gaan 
vechten. Maar aan de andere kant wist men, dat men halfweg zou blijven 
steken. Zij, die niet alleen maar tegen iets hebben gevochten, hebben allen 
deze onplezierige tweespalt gekend. En dan is het toch ook weer niet zo 
gek, dat er kunstenaars zijn, die de bezettingstijd niet kunnen vergeten. 
Want dit probleem is met de bevrijding niet opgelost voor dergelijke 
mensen. Het is er alleen maar scherper van geworden.72

Sierksma heeft grote waardering voor deze novelle: ‘Van Tuinen heeft 
voldoende afstand genomen van het verzet om in een volgende publicatie een 
plaats naast de eerste Friese prozaïsten te kunnen innemen.’73 Als dezelfde 
auteur later met de bundel Read en grien (1951) als dichter naar buiten komt, 
constateert Sierksma ook hier zowel persoonlijkheid als vakmanschap en 
spreekt hij de hoop uit, ‘dat deze schrijver het wel heel kleine gilde van hen, 
die zowel poëzie als proza schrijven in Friesland, zal uitbreiden’.74

In een uitzending getiteld ‘Nieuwe uitgaven’75 besteedt hij enige aandacht 
aan de Verzamelde gedichten (1947) van Jan Campert en kondigt aan later nog 
eens apart te willen ingaan op de ontwikkeling van diens dichterschap.76 Hij 
distantieert zich van hen die twijfelen aan Camperts verzetsmotieven en wil geen 
scherpe scheiding maken tussen de man en de dichter: ‘Degenen, die beweren 
dat hij toevallig in de illegaliteit terecht is gekomen, hebben hem persoonlijk 
misschien goed gekend, maar zijn werk met te weinig intuïtie gelezen.’ 

Sommige ervaringen raken zozeer de kern van iemands persoon, dat ze 
niet objectiveerbaar zijn en dan schieten woorden tekort. In de bespreking 
van het kampdagboek van Loden Vogel roert Sierksma dit gegeven even 
aan zoals hierboven bleek, maar hij maakt het tot het hoofdmotief van zijn 
beschouwing over het nagelaten werk van Yke Boarnstra (Waeksen ark, 
1945).77 Hij citeert een gedicht dat zich op de spanningsboog tussen pathos 
en distantie bijna aan de eerste pool (‘oan de grins fan de dichtkunst en yn it 
hert fan in minske’) bevindt en dat aan negen woorden genoeg heeft om de 
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ontzetting van de oorlog tot uitdrukking te brengen:

Motoare-gegûl,
In fallende bom.
Dan berneskriemen –
Hear Jezus, kom.

Favorieten

Alvorens deze indrukken van Sierksma’s beschouwingen voor de R.O.N. af te 
ronden, wil ik nog enkele namen naar voren halen die bij hem in hoge achting 
stonden. In de eerste plaats moet Obe Postma worden genoemd, ‘de grootste 
van Frieslands levende dichters’, aan wie hij verschillende uitzendingen 
wijdt, zowel in het ‘Literair kwartier’78 als in de voordrachtserie79 van de Friese 
uitzending. Daarnaast fungeert het werk van deze dichter geregeld als ijkpunt 
in Sierksma’s bespreking van anderen. In 1953 verschijnt als zelfstandige 
publicatie Bern fan de ierde. In essay oer it dichtwurk fan Obe Postma. De 
grote betekenis van het dichterschap van Postma is voor Sierksma dat daarin 
het tijdloze opgeroepen wordt door benoeming van de aardse werkelijkheid. 
De spanning tussen nu en eeuwigheid blijft niettemin voelbaar in een meer 
verzwegen dan verwoorde tragiek, die in humor zijn uitweg kan nemen. 

Behalve Obe Postma fungeert ook A. Roland Holst herhaaldelijk als 
maatstaf bij de beoordeling van werk van anderen. In een uitzending waarin 
hij aan het slot de aandacht vestigt op het verschijnen van het eerste deel van 
diens Verzamelde werken (1948), noemt Sierksma hem ‘misschien de grootste 
dichter van deze tijd’. Roland Holst is voor hem een der ‘weinigen die, nu 
West-Europa verloopt, hun houding weten te bewaren’ en ‘een stem van het 
geweten, nu meer dan ooit de geest verslonst’ en hij slaagt erin om ‘zijn zo 
persoonlijke boodschap geldigheid te verlenen buiten zijn eigen persoonlijk 
domein’.80 In een latere uitzending valt op dat hij zijn waardering voor de 
Bergense dichter bijna op dezelfde wijze motiveert als die voor Obe Postma: 
het heimwee naar een andere wereld wordt beleden in aardse beelden.81

Aan het in De gouden rider (1952) verzamelde dichtwerk van Rixt wijdt 
Sierksma zijn meest lyrische bespreking. De Friese versie hiervan in De 
Tsjerne draagt de titel ‘Forhael fan in ivige jonkheit’.82 ‘De droom van haar 
dichterschap was de stralende verre ster van een jeugd, de donker glanzende 
kern van haar ouderdom.’ In de gedichten uit de laatste periode komt haar 
talent tot voltooiing: ‘Haar gedichten worden sterk, concreet en trefzeker 
van beeldspraak, beheerst hartstochtelijk van allure en met het oude gevoel 
voor welluidendheid en klankwaarde. Het zijn gedichten met een lenige gang 
en een rijpe passie, van een dichterlijke zakelijkheid en een eenvoudige en 
daarom indrukwekkende menselijkheid.’83

Anne Wadman werd hier al herhaaldelijk als literaire strijdmakker genoemd. 
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Zijn veelzijdigheid en onvermoeibare redactionele ijver worden door Sierksma 
geprezen, maar als diens leeftijdgenoot kan hij uiteraard niet een status als die 
van de genoemde ouderen krijgen. En om te eindigen met twee veelbelovende 
romandebuten uit 1947: van Simon van het Reve’s De Avonden luidt het: ‘een 
bizonder merkwaardig boek, dat het werk is van een geboren kunstenaar’ en van 
Willem Frederik Hermans’ Conserve: ‘vooral psychologisch een opvallend debuut’ 
met ‘bizonder knappe passages, die garanderen dat Hermans een rasschrijver is’.84

Besluit

Sierksma was een man met een scherp oog voor tegenstellingen. Als student 
had hij van de fi losoof Helmuth Plessner de mens leren zien als een gespleten 
wezen, Ter Braak toonde hem het demasqué en de bezettingsjaren deden 
wat dit betreft de rest. Men zou kunnen zeggen dat Sierksma’s Forum-criteria 
door zijn ervaringen in bezettingstijd nog zijn verscherpt.85 De eis van een 
persoonlijke stellingname bleek er een van leven en dood te zijn geweest en 
de compromisloosheid die het gevolg van deze gewaarwording is, doortrekt 
voortaan elk oordeel.

Sierksma’s besprekingen boeien door de psychologische observaties, 
die soms de hoofdzaak vormen zoals in de verhandeling naar aanleiding 
van de tweede druk (1952) van Nyckle Haisma’s Peke Donia.86 Dat hij hier 
goed beslagen ten ijs komt, dankt hij mede aan zijn studie van Freud en 
Jung ten behoeve van zijn dissertatie. Op vergelijkbare wijze herinnert 
in zijn wetenschappelijk werk van later tijd de studie van acculturatie en 
cultuurconfl ict aan de in R.O.N.-uitzendingen uitgesproken beschouwingen 
over de tegenstelling tussen Friese boerencultuur en moderne tijd. Reeds 
Jenner wees erop dat Sierksma in de R.O.N.-besprekingen ‘had put questions 
and made observations about society, which reappear as leading motives in 
his later scientifi c work’. In dit verband spreekt hij van ‘Sierksma’s acumen in 
placing a book or a set of books within the frame-work of a general critical 
discussion’ en typeert hij de boekbesprekingen niet ten onrechte als kleine 
essays.87

Programma-aankondiging in de Leeuwarder Courant van 29 mei 1953
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Sierksma zou zijn medewerking aan de R.O.N. beëindigen ruim een jaar 
nadat hij aan de theologische faculteit in Leiden een aanstelling had gekregen 
als godsdiensthistoricus. Op dit gebied lagen ook de enkele uitzendingen 
die hij nadien nog voor de AVRO- en VPRO-microfoon zou verzorgen. Dat 
de omroep zijn belangstelling bleef houden, blijkt uit zijn latere publicaties 
over televisie. Zijn boek Testbeeld. Essays over mens en televisie (1963) werd 
bekroond met de Henriette Roland Holst-prijs. Anne Wadman schreef later 
in een terugblik over dit boek: ‘Hy wie by myn witten...de earste yn Nederlân 
en faaks hat er ek de lêste west, dy ‘t it fenomeen TV yn in breed minsklik, 
maatskiplik en kultureel ramt sette, en dêrfan in boadskip oan de minske 
makke.’88 Het omroepbestel was ook een weerkerend thema in de opiniërende 
stukken die Sierksma in dag- en weekblad schreef, waarin hij zich fel keerde 
tegen de in de zestiger jaren opkomende televisiereclame.

 u

Noten

1 Voor biografische gegevens over Sierksma zie Jenner, ‘Rough sketch’, en ‘Fokke Sierk-

sma’, Van Iersel ‘Fokke Sierksma’ en het interview in Boomsma, Om fan dit lân te hâlden. 

Voor een primaire bibliografie zie Beck en Ubbink, Fokke Sierksma – bibliografie.  2 Bijlage 

1 bevat de lijst van uitzendingen. Bijlage 2 verwijst naar bewaarde en op de website van 

Tresoar te beluisteren poëzievoordrachten die ten behoeve van de uitzending op plaat 

werden vastgelegd.  3  Met een onderbreking in 1950. Voor Sierksma en Podium zie Calis, 

Het ondergronds verwachten, Speeltuin van de titaantjes, De vrienden van weleer, Het elek-

trisch bestaan.  4 Tussen twee vuren. Een pamflet en een essay (Amsterdam 1952). Separate 

editie van Podium 7, afl. november / december 1951. Hierin gaat Sierksma in de tegenaan-

val op de van theologische zijde geleverde kritiek op Vestdijks De toekomst der religie (Arn-

hem 1947); Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van 

Gerrit Achterberg, verzameld door Fokke Sierksma (‘s-Gravenhage 1948). De tekst van 

Sierksma’s essay hierin, getiteld ‘Poëzie als ernst’, was eerder als beste inzending bekroond 

met de Essayprijs van de gemeente Amsterdam 1947.   5 Sierksma, ‘M.G. in Friesland’; 

Pjotr, ‘Omroep in het Noorden’; Kalma, ‘Friese stem’; Schaaf, ‘Studenten’; Boonstra, Mar-

tinikerkhof 23; TV-documentaire 50 jier Omrop Fryslân.  6 Van Herpen, Al wat in boeken 

steekt, 249. De tekst van Marja’s bespreking is aanwezig in Den Haag, Koninklijke Biblio-

theek, archief Sierksma 79 – 43 en werd in licht gewijzigde vorm onder de titel ‘De volle-

dige mens’ gepubliceerd in Critisch Bulletin 15 (1948), 481–489.  7 Sierksma en Wadman 

stonden in nauw contact met elkaar in verband met Podium, waarvan Wadman van mei 

1946 tot najaar 1948 mederedacteur was. Zie Calis, Speeltuin van de titaantjes.  8 Brief 

Sierksma aan Marja van 23/12/1947, collectie Letterkundig Museum, Den Haag.  9  De 

interviews met J.B. Charles, Anne Wadman en Fedde Schurer zijn te beluisteren op de 

website van Tresoar. De tekst van het interview met Abe Brouwer is bewaard gebleven in 
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Tresoar, handschrift 913/II. Zie de lijst van uitzendingen hieronder in Bijlage 1.  10 Brief 

Sierksma aan Marja van 3/5/1949, collectie Letterkundig Museum, Den Haag.  11 Willem 

Diemer trad op als vervanger, volgens Sierksma in een brief aan Marja van 4/10/1949 (col-

lectie Letterkundig Museum, Den Haag) een keuze van Stappershoef, terwijl hijzelf Marja 

had gesuggereerd. Ook buiten het bestek van het ‘Literair kwartier’ verzorgde Diemer bij-

dragen voor de R.O.N., zie Diemer, Dagwerk, 509vv.  12 De verbindende tekst van één afle-

vering uit deze programmareeks, over Marten Sikkema, is toevallig terechtgekomen in de 

door Tresoar gedigitaliseerde collectie Literair kwartier (zie Bijlage 1 bij 27/3/1951). Van 

een andere, over Rixt, is Sierksma’s inleiding bewaard gebleven in de Tresoar-knipselmap 

over Rixt (zie noot 83 en Bijlage 1 bij 12/6/1951). Anderzijds is van de vooraf op plaat vast-

gelegde poëzievoordrachten een selectie te beluisteren op de website van Tresoar (zie Bij-

lage 2). Het treft, dat zich hieronder een aantal bevindt van de in de uitzendingen van 

27/3/1951 en 12/6/1951 ten gehore gebrachte voordrachten.  13  Wadman, Frieslands 

dichters.  14 In het jaar 1951, zie Bijlage 1. Het idee om de poëzie door een tweede stem te 

laten voordragen was blijkens een brief van Sierksma aan Marja van 23/12/1947 (collectie 

Letterkundig Museum, Den Haag) afkomstig van Stappershoef.  15 W.H. Nagel besprak 

16/4/1948 Sierksma’s Grensconflict.  16 De Groningse hoogleraar godsdienstgeschiedenis 

Th. P. van Baaren besprak op 21/3/1952 Tussen twee vuren (zie noot 4). Deze bespreking is 

opgenomen in de door Tresoar gedigitaliseerde collectie (zie noot 19).  17 Op 4/12/1953. 

Zie Delvigne, ‘Tot U spreekt’; hierin ook het Parool-citaat aan het begin van dit artikel.  18 

Victor van Vriesland besprak op 4/3/1949 Sierksma’s Schoonheid als eigenbelang. Te 

beluisteren op de website van Tresoar. De tekst van deze bespreking was al op 26/2/1949 

verschenen in het Haagsch Dagblad en in Het Rotterdamsch Parool en is opgenomen in 

V.E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog. Verzameld critisch en essayistisch proza (Amster-

dam 1958), deel 2, 620-623.  19 In Bijlage 1 met het teken (+) aangegeven. De uitzendingen 

van 27/3/1951 en 30/10/1951 vallen eigenlijk buiten het bestek van ‘Literair kwartier’, 

want maken deel uit van de Friese uitzending.  20 Zie noten 9 en 18 en Bijlage 1. Ook van 

het programma ‘De Reinbôge’ zijn alleen voordrachten – niet de verbindende tekst B op 

geluidsdrager overgeleverd; zie noot 12 en Bijlage 2.  21 Zie Bijlage 1.   22 LK 2/5/1952, p. 3.  

23 Sierksma, Schoonheid als eigenbelang, 56.  24 LK 30/5/1952, p. 6.  25 Van Sierksma’s 

bespreking van de poëzie van Tamminga voor de R.O.N. op 28/2/1947 is mij geen tekst 

bekend, maar in De Vrije Pers van 3/5/1946 geeft hij op grond van het tot dan toe versche-

nen werk de waardering die ik hier weergegeven heb. Een verkorte versie van het Vrije 

Pers-artikel vindt men in Podium 2, afl. maart 1946. Het jaar daarop verscheen ‘De poëzy 

fan D.A. Tamminga’ in het Frysk Jierboek 1946, waarbij Sierksma in een voetnoot echter 

aantekent, dat hij dit essay reeds in 1943 geschreven heeft en dat hij inmiddels op verschil-

lende punten van mening is veranderd. Inderdaad ontbreekt hier nog nagenoeg het gemis 

aan ‘vent’, maar voor een bespreking van afzonderlijke gedichten blijft men op dit essay 

aangewezen.  26 LK 25/9/1953, p. 1.  27 Sierksma, ‘Literatuur voor de R.O.N.-microfoon’, 

9.  28  Henri Peyre, Writers and Their Critics. A Study of Misunderstanding (Ithaca 1944). 

Het citaat in LK 21/1/1955, p. 7.  29 LK 21/1/1955, p. 8.  30 29/2/1948, tekst aanwezig in 

collectie Sierksma van het Letterkundig Museum in Den Haag met als titel ‘Vestdijk als 

overtreffende trap’; het geciteerde aan het eind op p. 3. Een inleidend essay over Vestdijk 
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publiceerde Sierksma onder de titel ‘Collaboratie en verzet’ in het ter gelegenheid van de 

vijftigste verjaardag van de schrijver uitgegeven Vestdijknummer van Podium (17/10/1948), 

1-16.  31 LK 24/4/1951, p. 5.  32 LK 5/11/1954, p. 6.  33 LK 14/11/1952, p. 2 en 5.  34 LK 

14/11/1952, p. 6.  35 LK 8/9/1950, p. 4. Vgl. de vaststelling van J.H. Brouwer, door Sierksma 

in zijn bespreking van diens Hedendaagse aspecten van de Friese literatuur (Drachten 

1954) geciteerd, dat de Friese schrijver ‘organisch verbonden is met de ontwikkeling van 

taal en taalbeweging’, LK 13/8/1954, p. 4.  36 LK 23/1/1953, p. 7.  37 LK 22/5/1951, p. 7, LK 

3/7/1953, p. 2. Sierksma is hier als criticus getuige van het proces van de scheiding tussen 

volkslectuur en literatuur in Friesland, die zich als gevolg van het uiteengaan van litera-

tuur en Friese beweging na 1945 zal voltrekken; zie Gezelle Meerburg, ‘De binding verbro-

ken’, 156. Riemersma stelt in zijn Proza van het platteland, 81, dat de bijklank van minder-

waardigheid die de term ‘streekliteratuur’ heeft, het vooroorlogse genre in zijn 

algemeenheid geen recht doet. Hetzelfde brengen in ruimer geografisch verband De Geest 

e.a., ‘Streekliteratuur in Vlaanderen en Nederland’, 91 naar voren, wanneer zij erop wij-

zen, dat de literaire kritiek van vorige generaties de literair waardevolle streekliteratuur 

kon onderscheiden van de clichématige.  38 LK 25/8/1950.  39 LK 24/4/1951, p. 3.  40 LK 

17/4/1953, p. 2.  41 LK 5/3/1954, p. 4; LK 19/3/1954, p. 1–2.  42 LK 2/4/1954, p. 2.  43 LK 

27/6/1952, p. 4, LK 22/5/1951, p. 6 en LK 24/4/1951, p. 6.   44 LK 8/9/1950, p. 5 en LK 

6/10/1950.  45 LK 24/4/1951, p. 2.  46 LK 12/12/1952, p. 6 en LK 4/6/1954, p. 1.  47 Sierk-

sma, ‘Greatskens fan ‘e dichter’, LK 21/11/1950, p. 6 en LK 12/12/1952, p. 5. Al in Sierksma, 

‘Fryske spleen’ uit eind 1945/begin 1946 ziet hij bij de jongste generatie Friese dichters 

scheuren ontstaan in de band tussen volk en dichter.  48 Wadman, Frieslands dichters, 46.  

49 Het interview werd uitgezonden in het ‘Literair kwartier’ van 3/6/1949 en is op de web-

site van Tresoar te beluisteren; vgl. noot 9. De tekst is, op het begin na, gepubliceerd in 

Hartsema (red.), Fedde Schurer (het citaat op p. 19).   50 LK 25/7/1952, p. 6–7. Vgl. LK 

22/5/1951, p. 7.  51 LK 3/7/1953, 10/7/1953, 17/7/1953 en 31/7/1953. Inne de Jong, ‘De 

biweging en wy’, De Tsjerne 8 (1953), 119-126. Anne Wadman, ‘Replyk foar yntern gebrûk’, 

De Tsjerne 8 (1953), 150-156.  52 LK 27/6/1952.  53 Sierksma, ‘De wrâld en Fryslân’, 356–

357.  54 LK 31/7/1953, p. 3.  55 LK 6/11/1953, p. 6.  56 LK 20/11/1953, p. 2.  57 Sierksma, ‘By 

in jubileum’, 379. Van het ‘Literair kwartier’ dat Sierksma 3/10/1947 aan de heruitgave van 

Van Houtens boek wijdde, is mij geen tekst bekend.  58 Sierksma, ‘De wrâld en Fryslân’, 

355.  59 LK 19/2/1954 en LK 16/7/1954.  60 LK 29/5/1953, p. 6.  61 LK 31/7/1953, p. 6.  62 

LK 8/10/1954, p. 6.  63 Frieswijk, ‘Cultuur in Friesland’, 334; verder is voor deze alinea 

gebruik gemaakt van de laatste paragraaf ‘Friese identiteit en tweetaligheid’ op p. 322-334.  

64 Van Oostendorp, ‘Grootste vijanden’.  65 Sierksma, ‘Wij herdenken’, evenals Grenscon-

flict gepubliceerd onder de naam F(rank) Wilders. Zie ook LK 2/7/1954, waarin Sierksma 

van het in het besproken Nationale snipperdag opgenomen artikel ‘Psychologie ener 

teleurstelling’ van de psychiater J.H. Plokker zegt, dat het ‘wellicht voor menige oud-ille-

gaal een hulpmiddel [kan] zijn om zich op een meer bevredigende manier aan te passen 

aan de werkelijkheid van zijn wereld en zichzelf’. De balans wordt opgemaakt in Sierksma, 

‘De forsetsstriid’.  66 LK 25/9/1953, p. 1.  67 Sierksma, ‘Fryske kampliteratuer’, 299; de 

tekst van de corresponderende R.O.N. Buitzending 11/7/1947 is mij niet bekend.  68 ‘Twee 

dagboeken’, uitzending van 4/4/1947, tekst aanwezig in de collectie Sierksma van het Let-
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terkundig Museum in Den Haag. Over het boek van Voeten zie ook ‘Journaal van een jour-

nalist’, Podium 3 (1947), 129–133; opgenomen in Sierksma, Schoonheid als eigenbelang, 

129-137.  69 LK 18/6/1954, p. 3–4. Illegaal hier dus in de betekenis die Dirk de Jong later 

zou definiëren als ‘rechtstreeks gericht tegen de bezetter en zijn trawanten’, De Jong, Het 

vrije boek, 7 .  70 LK 28/8/1953, p. 2.  71 Sierksma besprak Y.N. Ypma’s Friesland annis 

Domini 1940–’45. B ijdrage tot de geschiedenis van het Georganiseerde Verzet in Friesland 

(Dokkum 1953) in twee uitzendingen op 8/1/1954 en 22/1/1954. Tekst aanwezig in Leeu-

warden, Tresoar, knipselmap Y.N. Ypma en knipselmap R.O.N.O. 1954 en in Groningen, 

Universiteitsbibliotheek, collectie Literair kwartier. Het geciteerde staat op p. 4 en 5 van 

het tweede deel.  72 LK 26/5/1950, p. 3. Het vervolg op dit citaat verduidelijkt verder Sierk-

sma’s gedachtengang, maar is te lang om hier in extenso weer te geven.  73 LK 26/5/1950, 

p. 5.  74 LK 13/6/1952. Voor een Friese versie van deze bespreking zie Sierksma, ‘Biseten 

dichterskip’. Van dezelfde schrijver besprak Sierksma voor de R.O.N. ook het in 1946 onder 

pseudoniem verschenen Efter it tried en het in 1947 eveneens onder pseudoniem gepubli-

ceerde verhaal ‘Thúsreis’; zie Bijlage 1 bij 11/7/1947 en 26/5/1950.  75 28/11/1947, tekst 

aanwezig in collectie Sierksma van het Letterkundig Museum in Den Haag.   76 Een aparte 

uitzending over Campert is er voorzover ik weet niet meer van gekomen, waarschijnlijk 

vanwege de eis van regionaliteit die rond deze tijd door de programmaleiding werd aange-

schroefd (zie noot 8).  77 Sierksma, ‘Waeksen ark’, naar alle waarschijnlijkheid de Friese 

versie van de uitzending die Sierksma op 27/12/1946 aan deze auteur wijdde.  78 De eerste 

op 17/1/1947, een bespreking van de in 1946 verschenen bundel It sil bistean. De tekst van 

deze uitzending is bewaard gebleven in Tresoar, Leeuwarden, onder signatuur Hânskrift 

Sierksma, Fokke 22. Een Friese versie hiervan is Sierksma, ‘In âlde Fryske master’. In Vrij 

Nederland (30/8/1947), 18 verscheen een verkorte tekst. De tweede uitzending was op 

17/2/1950, naar aanleiding van de verschijning in 1949 van Postma’s Samle fersen. Hier-

van is mij geen tekst bekend, maar een beschouwing over hetzelfde onderwerp is Sierks-

ma, ‘Complete poëzij’.  79 28/11/1950, maar wellicht ook al eerder; zie Bijlagen 1 en 2.  80 

28/5/1948, tekst aanwezig in collectie Sierksma van het Letterkundig Museum in Den 

Haag.  81 LK 20/10/1950, p. 7–9. In het archief van Sierksma’s nalatenschap in de Konink-

lijke Bibliotheek te Den Haag bevindt zich een aantal cahiers met studies over het werk 

van A. Roland Holst, die zo uitgewerkt zijn dat de vraag zich opdringt waarom ze nooit tot 

een publicatie zijn gebracht.   82 LK 26/12/1952. Sierksma, ‘Forhael’.  83 LK 26/12/1952, p. 

7–8. Al anderhalf jaar eerder, op 12/6/1951, besteedde Sierksma aandacht aan het werk 

van Rixt in een uitzending van de voordrachtserie ‘De Reinbôge’. De tekst van zijn inlei-

ding bij de ten gehore gebrachte gedichten is te vinden in de Tresoar-knipselmap over 

Rixt; vgl. noot 12. In deze inleiding trekt hij een parallel tussen de vroege Rixt – De gouden 

rider was in 1951 nog niet verschenen, zodat het latere werk buiten beschouwing blijft – en 

Kloos. De liefdespoëzie van Rixt betekende een bevrijding en zij is voor Sierksma, meer 

nog dan Douwe Kalma, symbool van de literaire vernieuwing van de Jong-Friezen, zoals 

Kloos de heraut was van de Tachtigers. Aan het slot worden de voor te dragen titels 

genoemd: Joun, ’k Sil foar dy sjonge, Freze en de nummers 40 t/m 42 uit Bijlage 2.  84 

‘Nieuwe uitgaven’, uitzending van 28/11/1947, tekst aanwezig in collectie Sierksma van 

het Letterkundig Museum in Den Haag. Aan De Avonden wijdde Sierksma een uitvoerige 
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bespreking onder de titel ‘Absolutie van een konijn’ in Podium 4 (1948), 317–331; opgeno-

men in G.F.H. Raat (red.), Over De avonden. De eerste roman van Gerard Reve. Kritieken, 

artikelen en interviews (Schoorl 1989), 143–159.   85 Illustratief hiervoor is Sierksma, ‘Een-

maal, andermaal’.  86 LK 1/5/1953. Aan dit boek wijdde Sierksma naar aanleiding van de 

posthume toekenning van de Gysbert Japicx-prijs aan de auteur eerder al een bespreking 

op 29/10/1948, die ook in druk werd uitgegeven; zie Bijlage 1.  87 Jenner, ‘Rough sketch’, 

15–16.  88 Wadman, ‘Fearnsieu’. In het jaar van verschijnen besprak hij het boek in Wad-

man, ‘Televisie-essays’.
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Bijlage 1. Lijst van radio-uitzendingen voor de Regionale Omroep Noord door Fokke 

Sierksma

De op de website van Tresoar beschikbare teksten (zie noot 19) zijn hieronder aangegeven 

met het teken (+). Behalve in de rubriek ‘Literair kwartier’, die Nederlandstalig was, 

verzorgde Sierksma literaire bijdragen in het Friestalige programma van de R.O.N. Wanneer 

in onderstaand overzicht het programma niet is vermeld, gaat het om ‘Literair kwartier’.

Vindplaatsen van niet in de digitale Tresoar-collectie opgenomen teksten worden 

telkens afzonderlijk vermeld. Bij het merendeel der uitzendingen is echter de uitgesproken 

tekst zelf niet bekend en konden de gegevens slechts ontleend worden aan aankondigingen 

in contemporaine programma-overzichten, waarvoor hier als bron de Leeuwarder Courant 

en het Nieuwsblad van het Noorden zijn gebruikt. Met name in het begin komt het voor, 

dat hierin het onderwerp van bespreking onvermeld blijft. Soms ook komt dezelfde 

aankondiging twee keer voor en in zo’n geval is in onderstaand overzicht de eerste tussen 

vierkante haken geplaatst.

Niet opgenomen zijn hier Sierksma’s bijdragen als gespreksleider aan de Friestalige 

programma’s ‘It wurd is oan ’e jongerein’ en ‘Nei alle gedachten’ in de periode tussen 

februari 1951 en mei 1952.



1946

4/10/1946. 

11/10/1946. 

18/10/1946.

25/10/1946. 

1/11/1946.

8/11/1946. 

15/11/1946. 

22/11/1946. 

29/11/1946. 

Hoewel het onderwerp van bespreking in de geraadpleegde programma-overzichten bij 

bovenstaande data niet wordt genoemd, kan enige invulling ontleend worden aan 

het artikel van Sierksma in De Vrije Pers van 6/12/1946, p. 8-9: ‘De literatuur voor de 

R.O.N.-microfoon. Notities bij het R.O.N.-programma’. Hij geeft hier een opsomming 

van enkele – naar men mag aannemen door hemzelf – ‘reeds behandelde of nog 

te bespreken boeken of schrijvers in het literair kwartier der R.O.N.: Herdenking 

van Slauerhoff; St. Maarten op de Montparnasse; de dichter Cola Debrot; het Friese 

tijdschrift De Tsjerne; de (uit het Noorden afkomstige) dichter Van Hattum; het 

Drentse tijdschrift Erica; de essayist S. Vestdijk; Yke Boonstra †.’ De beschrijving 

van de hier genoemde boektitel luidt volledig: A. Marja red., Sint Maarten op de 

Montparnasse. Een bundel b dragen van Groninger schr vers, Bussum, Kroonder, 

1946. De eerste afl evering van De Tsjerne signaleerde Sierksma kort in Podium jrg. 

2 (1946), p. 91-92.
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opgenomen in J.H. Brouwer en D.A. Tamminga red., De reinbôge. Lêsboek foar skoalle 
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1947

[3/1/1947. Over Douwe Tamminga. Zie 28/2/1947.]
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fan A.S. Wadman troch Auck de Boer, D.A. Tamminga en Sjoerd Leiker, mei forbinende 

tekst fan Fokke Sierksma. 

6/12/1949. (Fries programma) De Reinbôge, Fryslâns dichters (II), foardrachten út it boek 

fan A.S. Wadman troch Auck de Boer, D.A. Tamminga en Sjoerd Leiker, mei forbinende 

tekst fan Fokke Sierksma.
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1950

3/1/1950. (Fries programma) De Reinbôge fan Fryslâns dichters (III), foardrachten út it boek 

fan Anne Wadman troch Auck de Boer, D.A. Tamminga en Sjoerd Leiker, mei forbinende 

tekst fan Fokke Sierksma.

6/1/1950. ‘Friesland en Holland’. N.a.v. Anne Wadman red., Frieslands dichters. Bloemlezing 

uit Friese lyriek sinds 1880 met vertalingen in het Nederlands, Leiden, Stafl eu, 1949. 

20/1/1950. ‘Friesland en de wereld’. N.a.v. Anne Wadman red., Frieslands dichters. 

24/1/1950. (Fries programma) De Reinbôge fan Fryslâns dichters (IV), foardrachten 

út it boek fan Anne Wadman troch Auck de Boer, D.A. Tamminga en Sjoerd Leiker; 

forbinende tekst: Fokke Sierksma.

(27/1/1950. Bespreking van Johan v.d. Woude, Reederij Waterman, Amsterdam, Veen, 1947. 

(+) Op het als doorslag bewaarde Tresoar-exemplaar is later met potlood ‘F. Sierksma’ 

geschreven. De tekst is echter niet van hem, maar van Willem Diemer, in wiens Dagwerk 

1948-1958. Proeve van een Noordoostnederlandse litteraire kritiek, Groningen, Niemeijer, 

1958, hij op p. 226-232 is opgenomen. Als datum wordt hier in noot 45 opgegeven 

14/3/1950, terwijl volgens noot 33 door Diemer op 27/1/1950 een ander boek werd 

besproken. De Leeuwarder Courant en het Nieuwsblad van het Noorden bevestigen dit, 

maar geven als aannemelijker datum 24/3/1950 in plaats van 14/3/1950.)

3/2/1950. Bespreking van Ab Visser, Het agentschap, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1949.

7/2/1950. (Fries programma) De Reinbôge fan Fryslâns dichters (V), foardrachten út it boek 

fan Anne Wadman. De foardragers binne Auck de Boer, Sjoerd Leiker en D.A. Tamminga. 

De forbinende tekst is fan Fokke Sierksma.

17/2/1950. Bespreking van Obe Postma, Samle fersen, Snits, Brandenburgh, 1949. Vgl. 

‘Complete poëzij’ in De Tsjerne jrg. 5, 1950, p. 75-83; opgenomen in De bûter út de 

tsjerne. Kritiken, skôgings en bisprekken fan Fryske skriuwers en harren wurk, sammele 

út ‘De Tsjerne’ 1946-1968, Ljouwert, Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, 1971, p. 

54-62. 

28/2/1950. (Fries programma) De Reinbôge (VI), foardrachten út it boek Fryslâns dichters 

fan Anne Wadman. De foardragers binne Auck de Boer, Sjoerd Leiker en D.A. Tamminga. 

Forbinende tekst fan Fokke Sierksma.

3/3/1950. Bespreking van Anne Wadman, Reedridder, Drachten, Laverman, 1949 

(Reiddomprige II, 1). (+)

31/3/1950. Over nieuwe Friese poëzie: Sjoerd Spanninga en Kees Jongsma.

14/4/1950. Bespreking van G.A. Wumkes, Nei sawntich jier. Tinkskriften, Boalsert, Osinga, 

1949. (+)

18/4/1950. (Fries programma) De Reinbôge (VII), foardrachten út it boek fan Anne Wadman. 

Forbinende tekst fan Fokke Sierksma.

28/4/1950. Bespreking van B. Tuinstra, Earste keur. Samle sketsen, Snits, Brandenburgh, 

1949.

9/5/1950. (Fries programma) De Reinbôge (VIII), foardrachten út it boek “Frieslands 

dichters” fan Anne Wadman. Forbinende tekst fan Fokke Sierksma.

[12/5/1950. Bespreking van Sjoerd Leiker, Buitengaats. Zie 9/6/1950.]



37F o k k e  S i e r k s m a  a l s  l i t e r a i r  r a d i o c r i t i c u s ,  1 9 4 6 - 1 9 5 5

23/5/1950. (Fries programma) De Reinbôge (IX), foardrachten út de Fryske poëzy. 

Foardragers: Auck de Boer, Hinne Feenstra en D.A. Tamminga. Forbinende tekst fan 

Fokke Sierksma.

26/5/1950. Bespreking van R.W. van Tuinen, Forgetten post, Snits, Brandenburgh, 1949. 

(+) Sierksma refereert in deze uitzending aan een niet verder traceerbare bespreking 

door hem een jaar eerder van Van Tuinens verhaal ‘Thúsreis’. Dit verhaal werd onder 

pseudoniem gepubliceerd in twee afl everingen in De stim fan Fryslân van 24/1/1947, 

p. 4-6 en 14/2/1947, p. 6-7 en later onder de eigen naam opgenomen in J.H. Brouwer 

en D.A. Tamminga red., De reinbôge. Lêsboek foar skoalle en hûs, diel II, Grins, Wolters, 

1950, p. 227-239.

9/6/1950. Bespreking van Sjoerd Leiker, Buitengaats, ’s-Graveland, De Driehoek, 1949 

(Podiumreeks). Tekst aanwezig in Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, archief Sierksma 

79 – 42 en in Leeuwarden, Tresoar, knipselmap Sjoerd Leiker.

13/6/1950. (Fries programma) De Reinbôge (X), foardrachten út de Fryske poëzy. Forbinende 

tekst fan Fokke Sierksma.

23/6/1950. Bespreking van J.B. Charles, Zendstation, ’s-Graveland, De Driehoek, 1949 

(Podiumreeks).

7/7/1950. Bespreking van Georges Simenon, L’assassin, Paris, Gallimard, 1937.

21/7/1950. Bespreking van Hendrik de Vries, Vers tegen vers, ’s-Gravenhage, Daamen, 1949.  

18/8/1950. Bespreking van Hans Redeker, De dagen der artistieke vertwijfeling. Een essay over 

de crisis van het kunstenaarschap, Amsterdam, De Bezige Bij, 1950. Vgl. de bespreking 

in Podium 6 (1950), 446-457.

25/8/1950. Bespreking van Ypk fan der Fear, Ta him dyn bigearte. Genesis 3: 16b: Ta dyn man 

sil dyn bigearte wêze, Drachten, Laverman, 1949. (+)

8/9/1950. Bespreking van Kr. Boelens, Nes. In doarp yn ’e Dongeradielen, Dokkum, 

Kamminga, 1949/1950. (+)

6/10/1950. Bespreking van E.B. Folkertsma, Eachweiding, Dokkum, Kamminga, 1950. (+)

20/10/1950. ‘Verzamelde werken’. (+)

3/11/1950. ‘Christelijke Friese romans’. (+)

21/11/1950. Bespreking van T. Straatsma, Jerk, Dokkum, Kamminga, 1949 en Sjoerd 

Spanninga, Núnders. Fersen, Drachten, Laverman, 1950 (Reiddomprige II, 2). (+)

28/11/1950. (Fries programma) Fryske dichters (I), foardrachten út it wurk fan dr. Obe 

Postma, mei forbinende tekst fan Fokke Sierksma.

1951

9/1/1951. (Fries programma) Foardrachten út ’e Fryske poëzij ûnder redaksje fan Fokke 

Sierksma (II). Fersen fan Anne Wadman.

30/1/1951. (Fries programma) Foardrachten út ’e Fryske poëzij ûnder redaksje fan Fokke 

Sierksma. Trêdde yn dizze rige is Freark Dam.

2/2/1951. ‘Sprookjes’. Bespreking van S. Kloosterman, Twiljocht teltsjes, tweede druk, 

Boalsert, Osinga, 1950 en De wûndere wrâld. Reakaperke, Sniewytsje en oare mearkes, 

neiforteld fan Geart Jonkman, Boalsert, Osinga, 1950. (+)
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16/2/1951. Bespreking van Ed. Hoornik, Verzamelde gedichten, ’s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 

1950.

20/2/1951. (Fries programma) Foardrachten út ’e Fryske poëzij ûnder redaksje fan Fokke 

Sierksma. Fjirde útstjûring yn dizze rige: de ferskunst fan D.A.Tamminga.

6/3/1951. (Fries programma) Foardrachten út ’e Fryske poëzij ûnder redaksje fan Fokke 

Sierksma. Fiifde útstjûring yn dizze rige: de ferskunst fan Fedde Schurer.

16/3/1951. ‘Prof. dr. G. van der Leeuw als essayist en journalist’.

27/3/1951. (Fries programma) De Reinbôge fan de Fryske poëzij (anders in Tresoar-kopie: 

‘Fryske dichters’). Foardrachten út it wurk fan M. Sikkema. De forbinende tekst wurdt 

forsoarge en útsprutsen troch Fokke Sierksma. (+) Zie noot 12.

30/3/1951. Bespreking van Hendrik de Vries red., Liefdespoëzie. Een verzameling, Assen, 

Born, 1950. Voordracht: Heleen van Meurs. (+) 

17/4/1951. (Fries programma) De Reinbôge, ûnder redaksje fan dr. F.  Sierksma. Foardrachten 

út it wurk fan D.H. Kiestra.

24/4/1951. Bespreking van P. Akkerman, Hessel Ypma, Dokkum, Kamminga, 1949. (+)

1/5/1951. (Fries programma) De Reinbôge, ûnder redaksje fan dr. F. Sierksma. Foardrachten 

út it wurk fan G.N. Visser.

8/5/1951. Bespreking van Tj. R.W. de Haan, Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen 

volkscultuur en offi ciële literatuur, Assen, Van Gorcum, 1950. Proefschrift Nijmegen.

[15/5/1951. (Fries programma) De Reinbôge, ûnder redaksje fan dr. F. Sierksma. 

Foardrachten út it wurk fan Yke Boarnstra. Zie 3/7/1951.]

22/5/1951. ‘Friese romans’. (+)

29/5/1951. (Fries programma) De Reinbôge, ûnder redaksje fan Fokke Sierksma. 

Foardrachten út ‘e poëzij fan Ype Poortinga.

5/6/1951. Noordelijke dichters over Noordererf (I), Groningen. Redactie: Fokke Sierksma. 

Voordracht: Heleen van Meurs.

12/6/1951. (Fries programma) De Reinbôge, ûnder redaksje fan Fokke Sierksma. 

Foardrachten út it wurk fan Rixt. De inleidende tekst van Sierksma is aanwezig in 

Leeuwarden, Tresoar, knipselmap Rixt. Zie noten 12 en 83.

19/6/1951. Noordelijke dichters over Noordererf (II), Friesland. Redactie: Fokke Sierksma. 

Voordracht: Heleen van Meurs.

26/6/1951. (Fries programma) De Reinbôge, ûnder redaksje fan Fokke Sierksma. 

Foardrachten út it wurk fan Joh. D. de Jong. De meiwurkers binne: Auck de Boer en 

Hinne Feenstra.

3/7/1951. (Fries programma) De Reinbôge, ûnder redaksje fan Fokke Sierksma. Foardrachten 

út it wurk fan Yke Boarnstra.

3/8/1951. Noordelijke dichters over Noordererf (III), Drenthe. Redactie: Fokke Sierksma. 

Voordracht: Heleen van Meurs.

17/8/1951. Noordelijke dichters over Noordererf (IV), Groningen. Redactie: Fokke 

Sierksma.

7/9/1951. Noordelijke dichters over Noordererf (V), Friesland. Redactie: Fokke Sierksma. 

11/9/1951. (Fries programma) De jiergearkomste fan de Fryske Akademy, in reportaezje fan 

Siebe Veenstra. De sprekkers binne û. o. prof. dr. J.H. Brouwer en dr. F. Sierksma.
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21/9/1951. Noordelijke dichters over Noordererf (VI). Redactie: Fokke Sierksma. 

2/10/1951. Bespreking van G. Jonkman, Frjemde epistels. Twa forhalen, Drachten, Laverman, 

1951 (Reiddomprige II, 4). (+)

30/10/1951. (Fries programma) Over de Friese boekenweek. (+)

6/11/1951. Bespreking van K. Dykstra, Untwyk. Fersen, Drachten, Laverman, 1950 

(Reiddomprige II, 3). (+)

20/11/1951. Josef Cohen spreekt over eigen werk. De schrijver wordt ingeleid door Fokke 

Sierksma.

[4/12/1951. Bespreking van E. Bruna red., Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland. 

Zie 18/4/1952.]

1952

4/4/1952. Bespreking van Anne Wadman, Kritysk konfoai. Essay’s, Drachten, Laverman, 

1951.

18/4/1952. ‘De Friezen en de godsdienst’. Bespreking van E. Bruna red., Bijdrage tot de 

kerkgeschiedenis van Friesland, Franeker, Wever, 1951. (+)

2/5/1952. ‘De Reiddomp-generatie’. Bespreking van Freark Dam, Klaes Dykstra, Ypk fan der 

Fear, Geart Jonkman, Marten Sikkema, Sjoerd Spanninga, Anne Wadman, Sawn is in 

galgefol. Koarte forhalen, Drachten, Laverman, 1951 (Reiddomprige III, 3). (+) 

16/5/1952. Bespreking van H.J. Prakke, Deining in Drenthe. Historisch-sociografi sche 

speurtocht door de ‘Olde Lantschap’. Een studie in acculturatie, Assen, Van Gorcum 

[etc.], 1952. Proefschrift Groningen.

30/5/1952. Bespreking van Marten Sikkema, Skaedbylden. Fersen, Drachten, Laverman, 

1951 (Reiddomprige III, 1). (+)

13/6/1952. Bespreking van R.W. van Tuinen, Read en grien. Fersen, Drachten, Laverman, 

1951 (Reiddomprige III, 2). (+) Vgl. ‘Biseten dichterskip’, in De Tsjerne jrg. 7, 1952, p. 

213-217.

27/6/1952. Bespreking van R. Brolsma, Sa seach ik Fryslân. Forhalen en sketsen, Drachten, 

Laverman, 1951 (Nije Fryske rige 5). (+)

11/7/1952. Bespreking van Ypk fan der Fear, Ik en menhear. Novelle, Drachten, Laverman, 

1952 (Reiddomprige III, 4). (+)

25/7/1952. Bespreking van Yge Foppema, Het Fries in Nederland, Drachten, Laverman, 

1952. (+)

8/8/1952. Bespreking van Simke Kloosterman, De wylde fûgel. It samle ferse-wurk, Drachten, 

Laverman, 1952 (Nije Fryske rige 6). (+)

[5/9/1952. Bespreking van J.B. Charles, Het geheim. Zie 17/10/1952.]

19/9/1952. Bespreking van Theun de Vries, Anna Casparii, of Het heimwee, Arnhem, Van 

Loghum Slaterus, 1952. (+)

3/10/1952. Bespreking van J. den Haan, Het eiland der sirenen, ’s-Gravenhage, Daamen, 

1952. (+)

17/10/1952. Bespreking van J.B. Charles, Het geheim, Amsterdam, Holland, 1951/1952 (De 

windroos 21). (+)
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31/10/1952. Over de Friese boekenweek. (+)

14/11/1952. Bespreking van H.S. Buwalda, G. Meerburg en Y. Poortinga red., Frysk wurdboek 

II: Nederlânsk-Frysk, Bolswert, Osinga, 1952. (+) Gedeeltelijk gepubliceerd onder de 

titel: ‘Taal en volk’ in Fryx 2 (1981), 152-153. 

28/11/1952. Bespreking van Chr. Kroes-Ligtenberg, Joost en Eeltje Halbertsma in Bolsward, 

Bolsward, Osinga, 1952. (+)

12/12/1952. Bespreking van Marten Brouwer, Blauwe riten. Fersen, Drachten, Laverman, 

1952 (Reiddomprige 1952/1). (+)

26/12/1952. Bespreking van Rixt, De gouden rider. Fersen, Dokkum, Kamminga, 1952. (+) 

Vgl. ‘Forhael fan in ivige jonkheit’, in De Tsjerne 8 (1953), 53-58; opgenomen in De bûter 

út de tsjerne. Kritiken, skôgings en bisprekken fan Fryske skriuwers en harren wurk, 

sammele út ‘De Tsjerne’ 1946-1968, Ljouwert, Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje, 

1971, p. 96-101. 

1953

9/1/1953. Over de toekenning van de Hendrik de Vries-prijs 1952 aan Sjoerd Leiker en 

bespreking van Welmoed Hemrica, Konduktrise. Deiboek, Boalsert, Osinga, 1952. (+) 

Vgl. ‘De sûnde fan Welmoed Hemrica’, in De Tsjerne jrg. 8, 1953, p. 26-28. 

23/1/1953. Bespreking van J.H. Brouwer, Fryske styl. Ynlieding ta it genietsjen fan literaire 

moaijens oan ‘e hân fan R. P. Sybesma syn Boerke Thae, Assen, Van Gorcum [etc.], 1952. 

(+)

20/2/1953. Bespreking van A. Marja, Confi dentieel. Gedichten, Amsterdam, De 

Arbeiderspers, 1952. Tekst aanwezig in Groningen, Universiteitsbibliotheek, collectie 

Literair kwartier.

6/3/1953. Bespreking van W.A. Braasem en R. Nieuwenhuys, Volkspoëzie uit Indonesië, 

Groningen [etc.], Wolters, 1952.

20/3/1953. Gesprek o.l.v. Fokke Sierksma met J. Haveman en G. Stappershoef over K. 

van Dijk, Radio en volksontwikkeling, Assen, Van Gorcum [etc.], 1953. Proefschrift 

Groningen.

3/4/1953. Bespreking van De Tsjerne jrg. 8, 1953, afl . 1. (+)

17/4/1953. Bespreking van A. Wadman, Fryske fersleare, Drachten, Laverman, 1953 

(Reiddomprige 1952/2). (+)

1/5/1953. Bespreking van Nyckle Haisma, Peke Donia, de koloniael, tweede druk, Boalsert, 

Osinga, 1952. (+)

15/5/1953. Bespreking van G.J. Soldaat, Ynspekteur Terpstra, Snits, Brandenburgh, 1952. 

(+)

29/5/1953. Bespreking van Waling Dykstra, De Fryske Thyl Ulespegel, of De wonderlike 

libbensskiednis fan Hantsje Pik, vijfde druk, Boalsert, Osinga, 1953. (+)

[12/6/1953. ‘Kunstenaar en beweging’. Zie 3/7/1953 en volgende uitzendingen.]

26/6/1953. Bespreking van J. Cohen, Nederlandse volksverhalen, Zutphen, W.J. Thieme, 

1952. (+)
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3/7/1953, 10/7/1953, 17/7/1953 en 31/7/1953. ‘Kunstenaar en beweging in Friesland’. (+) 

Vier uitzendingen n.a.v. Inne de Jong, ‘De biweging en wy’, in De Tsjerne 8 (1953), 119-

126 en de reactie daarop van Anne Wadman, ‘Replyk foar yntern gebrûk’, in De Tsjerne 

8 (1953), 150-156. 

14/8/1953. ‘J.B. Charles en het nationaal-socialisme’. Bespreking (I) van J.B. Charles, Volg het 

spoor terug, Amsterdam, De Bezige Bij, 1953. (+)

28/8/1953. ‘J.B. Charles en zijn boek’. Bespreking (II) van Volg het spoor terug. (+)

11/9/1953. ‘J.B. Charles en de nationaliteiten’. Bespreking (III) van Volg het spoor terug. (+)

25/9/1953. ‘J.B. Charles en zijn God’. Bespreking (IV) van Volg het spoor terug. (+)

9/10/1953. Bespreking van M.P. van Buijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid, Assen, 

Van Gorcum [etc.], 1953. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. (+)

23/10/1953. Bespreking van P. Akkerman, Just, jawol! Piper en sâlt út Frysk en Frij, Drachten, 

Laverman, 1953; R. Brolsma, De skarlún, tweede druk, Drachten, Laverman, 1953; 

Freark Dam, Rjochtdei. In boartlik rymstik, Drachten, Laverman, 1953 (Reiddomprige 

1952/4); Marten Sikkema red. en vert., Noarderljocht. Moderne Sweedske poëzij, 

Drachten, Laverman, 1953 (Reiddomprige 1952/3). (+)

6/11/1953. ‘Gronings en Fries regionalisme’. (+) Vgl. ‘Grinslânsk en Frysk regionalisme’, in 

De Tsjerne 9 (1954), 36-40. 

20/11/1953. Bespreking van De Tsjerne 8 (1953), afl . september. (+)

18/12/1953. Bespreking van John Bunyan, De pylgerreize fan dizze wrâld nei de takommende, 

in het Fries vertaald door G.A. Wumkes, Boalsert, Osinga, 1953. (+)

1954

8/1/1954. Bespreking (I) van Y.N. Ypma, Friesland annis Domini 1940–’45. B ijdrage tot de 

geschiedenis van het Georganiseerde Verzet in Friesland, Dokkum, Kamminga, 1953. 

Tekst aanwezig in Leeuwarden, Tresoar, knipselmap Y.N. Ypma en knipselmap R.O.N.O. 

1954 en in Groningen, Universiteitsbibliotheek, collectie Literair kwartier.

22/1/1954. Bespreking (II) van Y.N. Ypma, Friesland annis Domini 1940–’45. Tekst aanwezig 

in Leeuwarden, Tresoar, knipselmap Y.N. Ypma en knipselmap R.O.N.O. 1954 en in 

Groningen, Universiteitsbibliotheek, collectie Literair kwartier.

5/2/1954. Bespreking van Trijekaert. Yn de priisfraech Boekewike 1953 bekroande forhalen, 

Leeuwarden [etc.], Jelsma [etc.], 1953. (+)

19/2/1954. ‘In memoriam Dr. D. Kalma’. (+)

5/3/1954. Bespreking van Ypk fan der Fear, De Breugeman komt, Drachten, Laverman, 

1953. (+)

19/3/1954. Bespreking van J.P. Wiersma, Lyoeske, Boalsert, Osinga, 1953. (+)

2/4/1954. Bespreking (I) van W.F. Hermans, Paranoia, Amsterdam, Van Oorschot, 1953. (+)

16/4/1954. Bespreking (II) van W.F. Hermans, Paranoia. (+)

7/5/1954. Bespreking (I) van Geart Jonkman, Li Fu en oare forhalen, Drachten, Laverman, 

1954 (Reiddomprige 1953/3). (+)

21/5/1954. Bespreking (II) van Geart Jonkman, Li Fu en oare forhalen. (+)
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4/6/1954. Bespreking van Jan Wybenga, Amoeben. Fersen, Drachten, Laverman, 1954 

(Reiddomprige 1953/2). (+)

18/6/1954. ‘Vertraagd effect der zuivering’. (+)

2/7/1954. Bespreking van Nationale snipperdag, Baarn [etc.], Hollandia [etc.], 1954. (+)

16/7/1954. Bespreking van Ta de oantins fan Douwe Kalma (3 April 1896 - 18 Oktober 

1953), Drachten, Laverman, 1954 en van Douwe Kalma, De lytse mienskip. Fersen fan 

oantinken, tweede druk, Drachten, Laverman, 1954 (Nije Fryske rige 7). (+)

30/7/1954. Bespreking van Jan Boelens, Unvollendet, Amsterdam, Holland, 1953 (De 

windroos 26). (+)

13/8/1954. Bespreking van J.H. Brouwer, Hedendaagse aspecten van de Friese literatuur, 

Drachten, Laverman, 1954. (+)

27/8/1954. Bespreking van A. Marja, Buiten het boekje. Geschreven portretten van vrienden 

en vakgenoten, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1954. (+)

10/9/1954. Bespreking van [J.J. Kalma red.], Dokkum. Bolwurk fan it Noarden, Assen, Van 

Gorcum [etc.], 1954 (overdruk uit It Beaken 16 (1954), afl . 5-7). (+)

24/9/1954. Bespreking van J.J. Kalma, “De granaet en syn freonen”, Dokkum, Zeijl en Kuipers, 

1954. (+)

8/10/1954. ‘De tiende muze in Friesland’. N.a.v. S.J. van der Molen en B. Tuinstra red., De 

bûnte akster. Fryske kabaretlietsjes, Drachten, Laverman, 1954 (Reiddomprige 1953/4). 

(+)

22/10/1954. Bespreking van F. Schurer, Bonifatius. Histoarysk spul yn trije bidriuwen, 

Drachten, Laverman, 1954. (+)

5/11/1954. “Quatrebras”, een nieuw Fries literair tijdschrift’. (+)
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Bijlage 2. Op de website van Tresoar te beluisteren poëzievoordrachten uit het program-

ma ‘De Reinbôge’ onder redactie van Fokke Sierksma

Van november 1949 tot juli 1951 redigeerde Sierksma voor de Friestalige uitzending 

van de Regionale Omroep Noord het poëzieprogramma ‘De Reinbôge’ (opgenomen 

in Bijlage 1). Van de daarin ten gehore gebrachte en op geluidsdrager vastgelegde 

voordrachten is een aantal door Tresoar online beschikbaar gesteld, waarvan hier de 

lijst volgt. De gegevens over opnamedatum en namen van auteurs en voordragers 

zijn, evenals de opnamen zelf, afkomstig uit het archief van Omrop Fryslân, die ook 

de digitalisering van het audiomateriaal heeft verzorgd. Tussen haakjes de titel van de 

bundel waarin het betreffende gedicht werd gepubliceerd; in het geval van Obe Postma 

wordt verwezen naar de laatste editie van zijn Samle fersen, Leeuwarden, Friese Pers 

Boekerij, 2005.

 

I. Opnamedatum 4/2/1950 (1-3). Voordracht door Fokke Sierksma en Sjoerd Leiker:

1. Yke Boarnstra, Copla’s oer de ûndergong fan it Fryske folk (Waeksen ark, 1945)

2. Marten Sikkema, Nachtjagers (Swart en wyt, 1946)

3. Willem de Jong [R.W. van Tuinen], De reade frou (Read en grien, 1951)

II. Opnamedatum 29/3/1950 (4-17). Voordracht door D.A. Tamminga, Auck de Boer en 

Fokke Sierksma:

4. R.P. Sybesma, Sliepende hynsders (Ta de moarn, 1927)

5. Fedde Schurer, Genôch (Vox humana, 1949)

6. Ype Poortinga, Oktober (Sinneblink, 1941) 

7. Fedde Schurer, Peaske (Vox humana)

8. D.A. Tamminga, Folk (Nije gedichten, 1945)

9. D.A. Tamminga, Joadetsjerkhof (Nije gedichten)

10. Obe Postma, De apelbeam (Samle fersen 2005, p. 26-27) 

11. Obe Postma, Peaskemoandei (Samle fersen 2005, p. 169) 

12. Fedde Schurer, Petear mei God (Vox humana)

13. Marten Sikkema, Út in journael (2) (Stjerrerein, 1946)

14. Marten Sikkema, Widzesang 1944 (Stjerrerein) 

15. Marten Sikkema, Diaspora (Stjerrerein)

16. Marten Sikkema, Maitiid (Stjerrerein)

17. Ype Poortinga, Septimber (Sinneblink)

III. Opnamedatum 6/4/1950 (18-25). Voordracht door Fokke Sierksma en Sjoerd Leiker:

18. Obe Postma, Novimberdream (Samle fersen 2005, p. 84-85)

19. Obe Postma, Hjerst (Samle fersen 2005, p. 118)

20. Obe Postma, It húske (Samle fersen 2005, p. 165)

21. Obe Postma, Sinneskyn (Samle fersen 2005, p. 197)

22. Obe Postma, Faam (Samle fersen 2005, p. 201) 

23. Obe Postma, Produksjeslach (Samle fersen 2005, p. 275)
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24. Obe Postma, Mei de auto nei de trein (Samle fersen 2005, p. 166)

25. Obe Postma, Unierdsk petear (Samle fersen 2005, p. 261-262)

IV. Opnamedatum 4/4/1951 (26-31). Voordracht door Sjoerd Leiker en Fokke Sierksma:

26. D.H. Kiestra, Ôfl jochtsjen (Efter it oargel, 1935)

27. D.H. Kiestra, Sinne op  ’ e striesek (Sinne op ’e striesek, 1947)

28. D.H. Kiestra, Winter (Efter it oargel)

29. G.N. Visser, Komselden (Jolm, 1947)

30. G.N. Visser, Foarjier (Jolm)

31. G.N. Visser, ‘Forlake, húnd, melaetsk’ (Jolm)

V. Opnamedatum 6/6/1951 (32-42). Voordracht door Hinne Feenstra en Auck de Boer:

32. J.D. de Jong, Pake (Lunchroom, 1936)

33. J.D. de Jong, “Steun” (Lunchroom)

34. J.D. de Jong, Joun (Lunchroom)

35. J.D. de Jong, Need (Lunchroom)

36. J.D. de Jong, ‘Ljeafste, kom’ (Lunchroom)

37. J.D. de Jong, Mûnts (Lunchroom)

38. J.D. de Jong, It skip (Lunchroom)

39. J.D. de Jong, De faem (Lunchroom)

40. Rixt, ‘O hja, dy’t út ’e stiltme komme’ (De gouden rider, 1952)

41. Rixt, De lyster (De gouden rider)

42. Rixt, Iensume hjerst (De gouden rider)
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Klinkende munten en klinkende botsplinters in 
de Oudfriese rechtsteksten: continuïteit, 
discontinuïteit, intertekstualiteit

H A N  N I J D A M

Inleiding

Geweld is van alle tijden. Waar mensen samen zijn hebben ze elkaar niet 
alleen lief, maar maken ze ook ruzie en slaan elkaar soms letterlijk de hersens 
in. Zeker in kleinschalige samenlevingen heeft het gebruik van geweld echter 
altijd gevolgen. Waar ruzie is gemaakt, moet namelijk ook weer goed gemaakt 
worden.

Deze inzichten leiden ons naar enkele dieperliggende patronen in 
de menselijke natuur. Geweld wordt doorgaans met geweld betaald en 
vriendelijkheid met vriendelijkheid. Dit zijn de twee zijden van dezelfde 
medaille die reciprociteit heet. We zouden ze onder de noemers do ut des 
enerzijds en ‘met gelijke munt terugbetalen’ anderzijds kunnen vangen. 
Evenals geweld en empathie behoort reciprociteit tot de menselijke 
universalia.1

Sterk met reciprociteit verbonden is een gevoel van evenwicht. Niet alleen 
geef ik iemand een klap terug als hij mij slaat, of bewijs ik hem een wederdienst 
als hij mij geholpen heeft, maar actie en reactie moeten ook met elkaar in 
balans zijn.2 En als na de actie geen reactie volgt, ontstaat er een gevoel van 
disbalans. Als iemand mij een klap geeft, wil ik hem terugslaan. Dan staan 
we weer quitte. Wraakneming is dus niet een slechte zaak, zoals we in onze 
verchristelijkte cultuur zijn gaan geloven.3 Het dient een zeer concreet doel: 
het herstel van evenwicht in een samenleving. Daartoe dient wraakneming 
echter gedoseerd te zijn: oog om oog, tand om tand, zoals het Oude Testament 
ons nog voorhoudt. En dus niet oog om twee ogen, of tand om gebit.

Al lang geleden is bovendien de mogelijkheid gecreëerd om tot een andere 
oplossing van een confl ict te komen. Wie een ander iets heeft aangedaan kan 
de reactie of wraakneming afkopen. Sinds millennia bestaat het besef dat 
het verlies van bijvoorbeeld een tand gecompenseerd – ‘goedgemaakt’ – kan 
worden door betaling van geld of goederen. Voortvloeiend uit dit mechanisme 
zijn lijsten ontstaan waarin voornamelijk lichaamsdelen en hun mogelijke 
kwetsuren opgesomd worden, gevolgd door een te betalen compensatie. 
Tot de oudste attestaties hiervan behoren de Mesopotamische wetten van 
Hammurabi (ca. 1780 v.C.). Dit teksttype bestaat tegenwoordig overigens nog 
steeds. In Nederland worden ze letselschadelijsten genoemd.4

Als in de vroege Middeleeuwen, onder de Merovingische en later 
Karolingische koningen, de mode ontstaat om het stamrecht van de diverse 
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Germaanse volkeren aan het perkament toe te vertrouwen – onder de slogan 
‘elk gens (“volk”) zijn eigen lex (“wet”)’ – zien we dat relatief veel aandacht 
wordt besteed aan deze opsommingen.5 Ze staan bekend als wondlijsten, 
wondtarieven of boeteregisters. 

De Lex Frisionum of ‘Wet van de Friezen’ neemt onder deze Leges 
Barbarorum een speciale plaats in, om twee met elkaar samenhangende 
redenen. Van deze wet, die aan het einde van de achtste eeuw moet zijn 
opgesteld, toen de Friezen net onder Karolingisch bestuur waren gekomen, 
zijn geen middeleeuwse handschriften overgeleverd. We kennen de tekst 
slechts uit een vroege druk uit 1550. De bezorger, Johannes Herold, gaf in dit 
werk een collectie van Leges uit en beschikte klaarblijkelijk over een handschrift 
met de Lex Frisionum. Wat Herold afdrukte was hoogstwaarschijnlijk een 
tekst die is blijven steken in de ontwerpfase en nog door de eindredactie had 
gemoeten.6

Dankzij de staat waarin de tekst van de Lex Frisionum verkeert, is er erg 
veel materiaal in overgeleverd. Niet alleen is de wondlijst in de hoofdtekst 
van de Lex zeer uitgebreid (titel 22, De dolg), er zijn nu bovendien nog twee 
additiones sapientum ‘toevoegingen van wijze mannen’ overgeleverd, die elk 
ook een wondlijst leveren. Hierdoor is de Lex Frisionum vergeleken met de 
andere Leges Barbarorum gezegend met het rijkste materiaal over wonden en 
hun compensaties.7

Na de optekening van de Lex Frisionum volgen in de Friese landen onge-
veer vijf eeuwen van bronnenstilte, voordat er in de dertiende eeuw opnieuw 
wetten van de Friezen aan het perkament worden toevertrouwd. Ditmaal 
niet in het Latijn, maar in de eerste plaats in het Oudfries. Het Oudfriese 
tekstcorpus, dat voornamelijk rechtsteksten bevat, loopt van ca. 1250 tot ca. 
1550. En opnieuw treedt hier een genre naar voren dat nauw verwant is aan 
de wondlijsten in de Lex Frisionum. Door de onderzoekers van de Oudfriese 
overlevering worden deze teksten vanouds boeteregisters genoemd. 

De Oudfriese boeteregisters vormen een essentieel onderdeel van het 
Oudfriese corpus aan rechtsteksten, maar waren tot voor kort nog nauwelijks 
diepgaand bestudeerd. Ze stellen ons echter in staat om heel dicht bij de 
middeleeuwse Fries en zijn cultuur te komen. Tegelijkertijd zijn ze een 
uitingsvorm van de hierboven geschetste universele menselijke trekken en 
fenomenen. Dat zal ik hierna als eerste laten zien.8 

In het vervolg van dit artikel wordt één specifi eke bepaling uit de 
boeteregisters nader belicht, namelijk de procedure waarmee werd bepaald of 
stukken bot die als gevolg van een hoofdwond uit de schedel waren gekomen 
gecompenseerd moesten worden. Deze botsplinters moesten in een schild of 
schaal worden geworpen. Als het geluid dat dat produceerde van een bepaalde 
afstand te horen was, en de splinters dus groot genoeg waren, moest er betaald 
worden. Deze bepaling blijkt bij nadere beschouwing op verrassende manieren 
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te resoneren met andere, nog centralere teksten in het Oudfriese tekstcorpus, 
die vertellen over de ideologie van de Friese Vrijheid. Dit leidt tot interessante 
inzichten in de relatie tussen continuïteit, discontinuïteit en intertekstualiteit.

Middeleeuws Friesland en de Oudfriese boeteregisters

Van Lex Frisionum naar Oudfriese boeteregisters

De Oudfriese boeteregisters kunnen gezien worden als de voortzetting van 
de wondlijsten in de Lex Frisionum. Een dergelijke lange continuïteit vraagt 
om bewijsvoering. Was er met andere woorden een context waarbinnen deze 
teksten konden blijven bestaan? De verklaring is dat de Friese landen in de 
Middeleeuwen (tussen de twaalfde en de vijftiende eeuw) autonoom waren en 
hun eigen rechtssysteem bleven gebruiken. Deze ‘Friese Vrijheid’ maakte dat 
landsheren of koningen zich niet mengden in de Friese rechtspraktijk. Men 
kan derhalve concluderen dat het inheemse Friese recht voor een belangrijk 
deel uit geëvolueerd Germaans recht bestond. Bovendien was de sociaal-
politieke setting waarbinnen dat recht gold sinds de vroege Middeleeuwen 
niet veel veranderd: het waren nog steeds de vrije mannen die eens in de 
zoveel tijd op een rechtsvergadering of ding (Ofri. thing) bij elkaar kwamen 
om te beslissen over belangrijke zaken. 

De tekstuele overlevering van de Oudfriese boeteregisters bevestigt deze 
analyse. Nergens in de overlevering is sprake van fossilisering. De boete-
registers zijn bijvoorbeeld geen letterlijke vertalingen van de Lex Frisionum, 
maar zelfstandige teksten, die op punten overeenkomsten vertonen met 
wat we in de wondlijsten van de Lex vinden. Dat kan op woordniveau zijn. 
De Lex noemt in enkele gevallen termen uit de volkstaal om een lastig begrip 
weer te geven. Voor veel van deze woorden is de Oudfriese variant van deze 
term aan te wijzen en klopt ook de context van de bepaling. Ik geef hier een 
voorbeeld: de term wlitivam ‘gezichtsverminking’, die in vorm en betekenis 
geheel overeenkomt met het Oudfriese wlitewemmelse. Beide varianten zijn 
opgebouwd uit de elementen wlite ‘gezicht’ en wam ‘beschadiging’ (dat door 
i-umlaut tot wem- geworden is in het Oudfries).9 Het komt ook voor dat in 
de Lex Frisionum in het Latijn wordt weergegeven wat we in de Oudfriese 
boeteregisters in de volkstaal vinden. Een voorbeeld hiervan is deze bepaling: 
‘Als een man door een ander dusdanig op zijn hoofd geslagen is, dat hij vanwege 
deze verwonding hitte noch koude kan verdragen, moet dit met driemaal 4 
solidi gecompenseerd worden’. In de Oudfriese boeteregisters vinden we dit 
terug met het beknopte hete and kelde, letterlijk ‘hitte en koude’. Doordat van 
enkele boeteregisters in de vijftiende eeuw in de Groninger Ommelanden en 
in Ostfriesland Nederduitse redacties zijn opgesteld, beschikken we voor deze 
bepaling over de vertaling Heeth vnd kolth nicht mogen vordragen ‘Hitte en 
koude niet kunnen verdragen’.
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Ook binnen de hoog- en laatmiddeleeuwse rechtstraditie is geen sprake van 
fossilisering. Als de schriftelijke overlevering aan het einde van de dertiende 
eeuw begint, vinden we een groot Oosterlauwers Algemeen Boeteregister en 
verder regionale Oosterlauwerse boeteregisters. Deze kleine teksten tellen 
gemiddeld 90 bepalingen, en dat is ook ongeveer het aantal bepalingen van de 
wondlijsten in de Lex Frisionum. Als dan in de veertiende en vijftiende eeuw 
de verschriftelijking van de Oudfriese rechtsteksten goed op gang komt en de 
Westerlauwerse overlevering begint, zien we de boeteregisters fl ink groeien, 
naar teksten met over de 200 bepalingen, tot uitschieters met 300 en zelfs een 
met ruim 400 bepalingen.

Vergeleken met de wondlijsten in de Lex Frisionum bevatten de 
boeteregisters in drie categorieën meer materiaal. Ten eerste is de behandeling 
van het menselijk lichaam vaak uitgebreider dan in de Lex Frisionum. De 
opstellers van de boeteregisters probeerden steeds meer het gehele menselijke 
lichaam in kaart te brengen en alle mogelijke verwondingen te noemen. Ten 
tweede is er de categorie ‘eerkrenkende handelingen’. Al in de Lex Frisionum 
vinden we daar enkele van genoemd, zoals iemand aan het haar trekken of in 
zulk diep water gooien dat hij moet zwemmen om er weer uit te komen, maar 
in de boeteregisters wordt deze categorie fl ink uitgebreid. In tabel 1 is hiervan 
een overzicht te vinden. Ten slotte worden in de boeteregisters compensaties 
opgesomd voor vergrijpen ten aanzien van iemands bezittingen of van 
zaken die onder iemands bescherming vielen, zoals diens vrouw, kinderen, 
vee en dienstlieden. Deze categorie is in de wondlijsten in de Lex Frisionum 
nauwelijks vertegenwoordigd.

Tabel 1. Onderwerpen die in de Oudfriese boeteregisters behandeld 
worden
1) Verwondingen aan het menselijk lichaam (wondlijst) 
2) Eerkrenkende handelingen

a)  Haartrekken / haar afsnijden / baard trekken / baard in brand steken 
etc. (faxfang, berdfang)

b)  Iemand in het water gooien (wapeldepene)
b)  Iemand vastbinden en/of gijzelen (bende)
c)  Roof / beroving / panding / met geweld wegnemen (raf)
d)  Bedreiging / wegversperring (quade ber, weiwendene)
e)  Iemand achtervolgen (gelene, jagia)
f)  Iemand op vernederende wijze slaan (dustslek, halsslek, 

daveddusinge)
g)  Iemand slaan zodat hij op de grond valt (gersslinge, muldeslek, bekhlep, 

fotsperne)
h)  Iemand bewusteloos slaan (soldede, dathswima)
i)  Iemand met onrein vocht begieten / bespugen / bepissen / met modder 

begooien (swarte sweng, biarhlem, onspia, pissia, horewerp)
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j)  Iemands kleren kapot maken / iemand ontbloten / hoofdbedekking 
afrukken [vrouw]

k)  Iemand met woorden beledigen (unieve word)
3) Andere vergrijpen

a)  Land afgraven, onrechtmatig ploegen, onrechtmatig oogsten (lond-
brekma)

b)  Huisvredebreuk (hemsekene)
c)  Vrouw aanvallen / verkrachten / onzedelijk betasten (nedmund)
d)  Vee mishandelen, roven of zonder toestemming berijden (sketquelene)

Ten slotte maken de boeteregisters een belangrijk deel uit van het corpus 
aan rechtsteksten in het Oudfries. In elk verzamelhandschrift met Oudfriese 
wetten staat er minimaal een, en meestal zijn er meerdere boeteregisters 
opgenomen. In enkele handschriften, bijvoorbeeld Codex Fivelgo uit ca. 1430 
nemen de boeteregisters ruim een kwart van het handschrift in.

De functie van de boeteregisters in middeleeuws Friesland

Dat de boeteregisters zo’n prominente plaats innemen in het Oudfriese 
corpus heeft alles te maken met de samenleving die middeleeuws Friesland 
was: een vetemaatschappij met bijbehorende eer-economie. Door de 
afwezigheid van een landsheer en de daaruit voortvloeiende autonomie van 
de Friese landsgemeenten was er sprake van een afgeknotte machtspiramide; 
een bredere laag van adel en vrije boeren – de ‘Vrije Friezen’ – had het voor 
het zeggen. Zij hadden toegang tot de rechtsvergadering, het thing, waar 
men gemiddeld drie keer per jaar samenkwam om over belangrijke zaken te 
beslissen. De voorzitter hiervan en bestuurder van de regio werd jaarlijks uit 
hun midden gekozen. In de meeste gevallen bekleedde natuurlijk de adel, dus 
de toplaag van de Vrije Friezen, deze posities.

Deze Vrije Friezen moesten telkens opnieuw onderling zoeken naar een 
machtsevenwicht. Hun eer was synoniem aan hun status, sociale positie 
en daarmee van essentieel belang voor hun overleven in deze samenleving. 
Antropologische studies van dergelijke samenlevingen, die als eer-economieën 
getypeerd kunnen worden, leveren inzichten die direct toepasbaar zijn op 
middeleeuws Friesland.10 Ten eerste had niet iedereen dezelfde hoeveelheid 
eer: de een was meer waard dan de ander. Binnen de groep van eervolle peers 
bestond competitie om eer. Het groeien van de eer van de een ging altijd ten 
koste van de eer van een ander.

De boeteregisters brengen de eer van een Vrije Fries in kaart. Deze begon 
bij zijn fysieke lichaam en strekte zich uit tot zaken die zich onder zijn 
mund of were bevonden. Deze twee Oudfriese woorden betekenen beide 
‘bescherming’, ‘voogdij’ en ‘verantwoordelijkheid’. In mijn dissertatie stelde 
ik een model van belichaamde eer op. Om het fysieke lichaam ‘bestaan’ 
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twee cirkels, respectievelijk het sociale en het politieke lichaam, waarin zich 
elementen bevinden die tot de eer van een Vrije Fries behoorden. 

Voor de elementen in de tweede ring, het sociale lichaam, vond ik in 
het Oudfriese corpus lichaamsmetaforen. Iemands land, huis, goud en 
eerstegraads verwanten waren zo belangrijk voor zijn identiteit en eer, dat 
ze vergeleken werden met het lichaam. In de buitenste cirkel, het politieke 
lichaam, bevonden zich elementen als zijn echtgenote, dienstlieden, vee, 
zilver en textiel. Ook deze vielen onder zijn were, maar werden niet als 
synoniem van het fysieke lichaam gezien. 

De boeteregisters brengen dus al deze elementen in kaart en stellen de 
compensaties van eventuele beschadiging ervan vast. Immers, door de 
compensatie kon het eerverlies dat een Vrije Fries had opgelopen weer 
goedgemaakt worden. De teksten bieden daarmee tevens een inkijk in de 
strategieën die de Vrije Friezen gebruikten om hun eigen eer te vergroten en 
die van de concurrent te verkleinen. Vee werd bijvoorbeeld geroofd, maar 
ook opzettelijk verminkt. Dat laatste was klaarblijkelijk een zware belediging, 
die met een gerechtelijk tweekamp of met een hoge geldelijke compensatie 
rechtgezet kon worden. 

Het beschadigen van de ander of zijn bezittingen was dus een van de 
mogelijke strategieën in de eer-economie die middeleeuws Friesland was. De 
boeteregisters speelden hierin een tweeledige functie. Ten eerste stelden zij de 
compensatie vast die betaald moest worden door de dader aan het slachtoffer. 
Als de dader spijt had van zijn daad, op het gerecht werd gedwongen te 
betalen, of terugdeinsde voor de mogelijke gevolgen van zijn daad kon hij de 
compensatie betalen en zo een vete voorkomen. Een vete lag namelijk altijd 
op de loer. 

Daarmee komen we op de tweede functie van de boeteregisters. Als er een 
vete tussen twee families of facties ontstaan was door zware eeraantasting 
(meestal zoiets ernstigs als doodslag of zware verminking) en men wilde 
een verzoening tot stand brengen (vaak nadat er verscheidene doden aan 
weerszijden waren gevallen), dan hielpen de boeteregisters om alles tot op 
het laatste uitgestoken oog aan toe weer goed te maken. Hierdoor kon er weer 
een echte toestand van vrede en evenwicht tussen de twee partijen ontstaan.

Nu we een beter beeld hebben van de Oudfriese boeteregisters en hun 
betekenis, wil ik inzoomen op een opmerkelijke bepaling in dit tekstbestand, 
namelijk die over het taxeren van botsplinters door ze in een schaal of schild 
te werpen. Waarom heeft deze bepaling ruim dertien eeuwen overleefd? Om 
het probleem helderder in beeld te krijgen laat ik eerst zien hoe het opmeten 
van wonden juist drastisch veranderd is in de loop der eeuwen.
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Het opmeten van wonden
Een verwonding die tijdens een confl ict was opgelopen moest naar zijn af-
meting gecompenseerd worden. Hoe groter de wond, des te meer compensatie 
er voor betaald moest worden. Als er complicaties optraden verviel de simpele 
compensatie voor de afmeting, en moesten deze – functieverlies of ander 
blijvend letsel – gecompenseerd worden.

Voor het opmeten van een wond zijn in de Lex Frisionum maar liefst 
drie systemen te vinden. Niet alleen in titel 22 van de hoofdtekst, De dolg, 
maar ook in beide Additiones Sapientum. Elke wijze man had dus zijn eigen 
meetsysteem en vond dat de moeite waard om het te laten optekenen, een 
aanwijzing dat er grote variatie zal zijn geweest. De drie systemen waren de 
volgende:11 

I. Lex Frisionum, Titel 22, 66-70
1.  De afstand tussen de uitgestrekte duim en de gekromde wijsvinger (ca. 

12 cm.) – 4 solidi
2.  De afstand tussen de uitgestrekte duim en de uitgestrekte wijsvinger 

(‘spanne’, ca. 15 cm.) – 6 solidi
3.  De afstand tussen de uitgestrekte duim en de uitgestrekte middelvinger 

(ca. 18 cm.) – 8 solidi
4.  De afstand tussen de elleboog en het handgewricht (ca. 31 cm.) – 12 

solidi
5.  De afstand tussen de elleboog en het topje van de duim (ca. 43 cm) – 18 

solidi
6.  De afstand tussen de elleboog en de toppen van de vingers (ca. 49 cm.) 

– 24 solidi

II. Lex Frisionum Additio Sapientum, Titel 2, 50-58
1.  De lengte van het bovenste lid van de wijsvinger (ca. 2,5 cm.) – 1 solidus
2.  De lengte van de twee leden van de wijsvinger (ca. 5 cm.) – 2 solidi
3.  De lengte van de twee leden van de wijsvinger plus de helft van het 

derde lid (ca. 6 cm.) – 3 solidi
4.  De lengte van de gehele wijsvinger (ca. 8 cm.) – 4 solidi
5.  De lengte van de gehele wijsvinger plus de ruimte tussen de wijsvinger 

en de duim (ca. 11 cm.) – 5 solidi
6.  De afstand tussen de wijsvinger en het onderste lid van de duim (ca. 15 

cm.) – 6 solidi
7.  De afstand tussen de wijsvinger en de uitgestrekte duim (‘spanne’, ca. 

15 cm.) – [3x] 8 solidi
8.  De afstand tussen de middelvinger en de uitgestrekte duim (ca. 18 cm.) 

– [3x] 12 solidi
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III. Lex Frisionum Additio Sapientum, Titel 2, 58 (toevoeging)
1.  Elke uncia ‘inch’ (ca. 2,5 cm): 1 solidus.

Het zou te ver voeren om op alle details van deze meetsystemen in te gaan. 
Voor nu zijn de volgende observaties relevant. De Additio-tekst (II) voegt een 
soort proloog toe van kleinere maten wonden aan Titel 22 (I). Deze begint pas 
bij vrij grote verwondingen van ca. 12 cm lang. De overlap zit in verwondingen 
van ca. 12, 15 en 18 cm lang. In tabel 2, waar afmetingen, teksten en bedragen 
naast elkaar zijn gezet, is goed te zien dat tekst I en tekst II met andere 
compensatiebedragen rekenen voor dezelfde wonden: in tekst I kost een 
wond van ca. 12 cm lang 4 solidi, en in tekst II kost dezelfde wond 5 solidi. 
Een snelle blik op de reeksen maakt de afwijking begrijpelijk. Die in tekst I is 
namelijk 4 – 6 – 8 – 12 – 18 – 24, terwijl die in tekst II is: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 
12. Zowel in deze laatste reeks als in de bewoording van tekst II zelf is in deze 
passage bovendien een las te herkennen. De eerste zes stappen (waarvoor dus 
de bedragen 1 t/m 6 solidi gelden) zijn metingen in porties van de wijsvinger, 
in vingerkoten. Pas in stappen 7 en 8 wordt gemeten met de afstand tussen 
respectievelijk de duim en de wijsvinger en de duim en de middelvinger. Dit 
zijn beide varianten van de zogenaamde ‘spanne’. De compensatiebedragen 
zijn niet de verwachte 7 en 8 solidi maar 8 en 12 solidi. Bovendien leveren 
stap 6 en 7 ongeveer dezelfde lengte op, en duikt vanaf hier plots het woordje 
ter ‘driemaal’ op in de tekst van de Lex Frisionum.12 Het derde meetsysteem 
tenslotte, tekst III, rekent simpelweg 1 solidus voor elke uncia ‘inch’ die de 
wond lang is, en komt daarmee overeen met stap 1 van tekst II. Het heeft 
er dan ook alle schijn van, dat er in vroegmiddeleeuws Friesland fl ink wat 
manieren rouleerden om wonden op te meten, en dat het bovendien een 
belangrijk onderwerp was, gezien de aandacht die het genereerde.

Als vijf eeuwen na de Lex Frisionum de Oudfriese boeteregisters beginnen 
te spreken, zien we een opmerkelijke simplifi catie en rationalisering van 
het systeem. In alle boeteregisters wordt gewerkt met de mete, de standaard 
wondmaat, die her en der in het tekstcorpus nader wordt gedefi nieerd als 
de lengte van de bovenste duimkoot, dat is ca. 2,5 cm. Daarmee kan men 
continuïteit zien met tekst III in de Lex Frisionum, ook al wordt daarvan 
juist gezegd dat dat systeem voor de Friezen ten westen van het Vlie gold, de 
Westfriezen of latere ‘Hollanders’ dus.

In de boeteregisters is dus geen spoor meer te vinden van de verschillende 
varianten van de spanne, de afstand tussen de duim en uitgestrekte wijsvinger 
of middelvinger, hoewel die manier om zaken op te meten zeer algemeen was 
en tot in de nieuwe tijd bleef bestaan.13 Sterker nog, omdat we deze maten altijd 
letterlijk bij de hand hebben, worden ze bijna overal ter wereld gebruikt.
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Het taxeren van botsplinters

Tegen de achtergrond van de ingrijpende ontwikkeling van het systeem om 
wonden op te meten in de periode tussen de Lex Frisionum en de Oudfriese 
boeteregisters, is het des te opmerkelijker dat we in de boeteregisters een 
bepaling terugvinden die ook rijp leek voor modernisering. Botsplinters 
die uit een schedelwond naar buiten traden moesten als hiervoor al 
gezegd in een schild of schaal worden geworpen, zodat ze een geluid 
produceerden. Dit geluid moest over een bepaalde afstand hoorbaar zijn 
om een compensatie te kunnen verkrijgen: de botsplinters waren dan groot 
en zwaar genoeg. 

In de Lex Frisionum komt de beschrijving van de procedure om deze 
botsplinters te taxeren op twee plaatsen voor, namelijk in titel 22 en in de 
Additio Sapientum. In de ‘toevoeging van de wijze mannen’ luidt de tekst:

Als uit de wond botsplinters naar buiten treden van een dusdanige 
afmeting dat ze, als ze in een schild worden geworpen, gehoord kunnen 
worden door een man die op een afstand van twaalf stappen staat, dan 
moet de eerste botsplinter met driemaal 4 solidi, de tweede met driemaal 
2 solidi en de derde met driemaal 1 solidus gecompenseerd worden.14

Als eerste moet opgemerkt worden dat ongetwijfeld bedoeld werd dat de 
botsplinters geworpen moesten worden in de schildknop: de metalen kom die 
in het midden van een (vaak rond) houten schild zat en die als handbeschermer 
diende. Op deze plek zat aan de achterzijde van het schild een houten greep, 
waarmee het vastgehouden en gehanteerd werd.15 Hierdoor wordt ook 
begrijpelijk waarom het schild in de latere Oudfriese teksten vervangen kon 
worden door een metalen bekken of lewen.

De wond waarnaar in dit citaat wordt verwezen is een schedelwond. De 
eraan voorafgaande paragrafen gaan namelijk over iemand harde klappen op 
het hoofd geven, die uiteindelijk resulteren in een schedelbreuk. Het gaat dus 
expliciet om stukken bot die uit een wond in de schedel naar buiten treden. 
Dit blijkt ook duidelijk uit de voorkomens van deze bepaling in enkele andere 
Leges Barbarorum, namelijk de Lex Alamanorum, de Lex Baiwariorum, de Lex 
Thuringorum en de Lex Saxonum.16 

De tekst in titel 22 komt grotendeels overeen met die in de Additio 
Sapientum. Het enige substantiële verschil tussen de twee teksten betreft de 
afstand waarover het geluid van de botsplinters gehoord moet worden. In 
het bovenstaande citaat wordt gesproken over 12 stappen, maar in titel 22 is 
sprake van trans publicam viam ‘over een openbare weg’.17 

De bezwaren tegen deze procedure zijn niet moeilijk te bedenken: hoe 
hard moet men precies gooien, hoe goed moeten de oren zijn van degene die 
op de voorgeschreven afstand staat te luisteren, wat als er een harde wind 

K l i n k e n d e  m u n t e n  e n  b o t s p l i n t e r s  i n  d e  O u d f r i e s e  r e c h t s t e k s t e n



54

waait, in wat voor soort schild moeten de botsplinters geworpen worden? Nog 
meer kortom dan de meetsystemen voor de lengtes van wonden, lijkt deze 
taxatiemethode uiterst fraudegevoelig.

Desondanks treffen we de bepaling in nauwelijks veranderde vorm weer 
aan in de Oudfriese boeteregisters, met de kanttekening dat dit uitsluitend 
Oudwestfriese boeteregisters zijn (dus afkomstig uit het gebied ten westen 
van de Lauwers). Ik geef eerst een representatief citaat uit het boeteregister 
Bireknade Bota, om vervolgens de varianten te bespreken:

43. Dis forma benis wtgongh dera breinpanna: xxxii graet.
44. Dis lettera benis wtgong: xvi graet.
45. Dis tredda benis wtgongh: viii graet. Somlike bota willet dat dis forma 
benis wtgongh se fi ouwer schillinghen, dis lettera tueen schillingen, dis 
tredda een schillingh. So schil hyt suara mit ene ede, datmet mochte hera 
clippa in een lewyn, ief hit foel fan sine kne wr ix stapen; ielkirs thoermet 
naet beta.18

43. Het naar buiten treden van de eerste botsplinter uit de schedel: 32 
groten.
44. Het naar buiten treden van de tweede botsplinter: 16 groten.
45. Het naar buiten treden van de derde botsplinter: 8 groten. Sommige 
boeteregisters zeggen dat het naar buiten treden van de eerste botsplinter 
op 4 schellingen komt, van de tweede op 2 schellingen, van de derde op 
1 schelling. De eiser moet onder ede verklaren, dat men de botsplinter op 
een afstand van negen stappen kon horen klinken in een schaal, als hij viel 
vanaf kniehoogte; anders hoeven de botsplinters niet gecompenseerd te 
worden.

Hoewel in dit citaat expliciet wordt gesproken van het naar buiten treden 
van stukjes bot uit het schedeldak (breinpanna), is deze bepaling in de 
Oudwestfriese boeteregisters een subtype van de algemenere categorie benis 
utgong ‘het naar buiten treden van botsplinters’, die overal op het lichaam kon 
optreden. De boeteregisters maken altijd wel een duidelijk onderscheid tussen 
benis utgong aan het schedeldak of elders aan het lichaam. Meestal moeten 
botsplinters die uit de schedel komen twee keer zo hoog gecompenseerd 
worden. Het werpen van de stukken bot in een schaal of schild is van 
toepassing op beide vormen van benis utgong.

Daarnaast is er nogal wat variatie waar te nemen met betrekking tot het 
object waar de botsplinters in moeten worden geworpen, en tot de afstand 
waarover het geluid hoorbaar moet zijn.. Er wordt gesproken over een schild 
(skeld) – waarvan bovendien soms expliciet vermeld wordt dat het rood of 
bruin moet zijn – of een schaal. Voor dat laatste gebruikt het Oudfries de 
term lewen, dat ‘schaal’ of ‘bekken’ betekent. In de Oudfriese Druk of Freeska 
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Landriucht van ca. 1485 werd lewen waarschijnlijk niet meer helemaal 
herkend, en voegde men voor de zekerheid toe: dat is in en becken ‘dat is in 
een bekken’.19 De afstand die wordt gedefi nieerd varieert van ‘negen stappen’ 
tot ‘negen huisvakken’ en ‘een erf’. In de meeste gevallen wordt de afstand niet 
nader gespecifi ceerd.

Klinkende munten en klinkende botsplinters in de Oudfriese rechtstek-
sten: naar de kern van de Friese Vrijheidsideologie

Waarom nu is deze vreemde zo fraudegevoelige bepaling blijven bestaan in de 
Oud(west)friese overlevering? Wellicht omdat op een andere, centralere plek 
in het Oudfriese corpus ook objecten in een schild worden geworpen? 

De Oudfriese verzamelhandschriften fungeerden tegelijkertijd als 
wetboek en pamfl et voor de Friese Vrijheid. Naast de wetsteksten zijn er 
teksten te vinden over de Friese Vrijheid en hoe de Friezen deze verkregen 
zouden hebben. Bovendien zit de vrijheidsideologie in menige rechtsbepaling 
vervlochten.20 De boeteregisters zelf hangen, zoals reeds gezegd, ten nauwste 
met die ideologie samen. Iedere Vrije Fries had immers het voorrecht om al zijn 
vergrijpen met geld te compenseren en hoefde geen lijfstraffen te ondergaan, 
zoals in de omringende gebieden in die periode wel gebeurde.

De kern van het verhaal van de Friese Vrijheid is dat de Friezen ooit 
onder het juk van de Vikingen / Denen gebukt zouden hebben gegaan, en 
dat zij daarna onder de heerschappij van Karel de Grote kwamen, die hen 
verregaande privileges verleende. Er bestaan van dit verhaal twee varianten. 
Ik begin met de jongere traditie, omdat die grotendeels buiten beschouwing 
zal blijven in dit artikel. Volgens deze verhalen veroverden de Friezen de stad 
Rome voor Karel de Grote, om diens broer, Paus Leo, te ontzetten. In ruil voor 
deze heldendaad maakte Karel de Friezen vrij van hun onderhorigheid aan de 
Denen en promoveerde hen tot vrije mannen, ‘gelijk aan de hoogste ridders’ 
onder Karels gevolg.21

In mijn dissertatie besteedde ik vooral aandacht aan de jongere traditie, 
omdat deze sterk de nadruk legt op de Vrije Fries als krijger en man van eer. 
Voor het onderwerp van dit artikel is echter de oudere – beknoptere – traditie 
van speciaal belang. Deze vertelt dat de Friezen hun vrijheid bij Karel kochten. 
In de zevende van wat als de oudste Friese wetstekst wordt beschouwd, de 17 
Keuren, is de traditie als volgt verwoord: 

Thet iste soghende kest, thet alle Fresa a fria stoel sitta mothe; thet uwerief 
him thi kenneng Kerl, truch thet hia cristen vrde anta suther keninze 
hendsegch and heregch vrde, clepscelda urtege and huslotha gulde bi asega 
dome and bi worde, and capaden thermithe hira etheldom and hira fria 
helse, huandet alle Fresa er north herden ouer thet hef anda grimma herna 
and thet al hethen was, theter Fresena was.22
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Dit is de zevende keur, dat alle Friezen een vrije stoel (in het gerecht) mogen 
bezitten. Dat schonk koning Karel hun, doordat ze christenen werden en de 
koningen van het zuiden gehoorzaam en onderdanig werden, de belasting 
klipskelde opgaven en de belasting huslotha betaalden volgens het oordeel 
en de uitspraak van de rechtspreker (asega). En daarmee kochten ze hun 
adeldom en hun vrijheid (lett. ‘vrije hals’), want alle Friezen behoorden 
vroeger aan het noorden toe, aan het grimmige gebied aan de overzijde 
van de zee, en alle Friezen waren toen heidenen.

De Friezen kochten dus hun Vrijheid en de privileges die ze onder Karel de 
Grote mochten genieten door het betalen van de belasting huslotha. Tegelijk 
wordt gezegd dat ze de belasting die klipskelde heette verlieten. Uit het einde 
van het citaat blijkt dan dat die klipskelde klaarblijkelijk aan de Vikingen 
betaald werd, de bewoners van ‘het verschrikkelijke gebied aan de overzijde 
van de zee’. De twee belastingen in dit citaat symboliseren de overgang van de 
ene naar de andere situatie, en ook elders in het corpus wordt het betalen van 
de huslotha als een absolute voorwaarde genoemd voor de privileges die de 
Friezen genieten.

De betekenis van klipskelde is goed te doorgronden. Het woord betekent 
letterlijk ‘klinkende schuld / belasting’. Het eerste element is afgeleid van 
Ofri. klippa ‘klinken’, en het tweede wordt gevormd door Ofri. skelde ‘schuld, 
belasting’. De tweede term, huslotha, is qua betekenis helder: ‘huisbelasting’, 
i.e. een per huis (Ofri. hus) op te brengen belasting. Met betrekking tot de 
exacte etymologie van het tweede element, -lotha, zijn er verschillende 
mogelijkheden geopperd – ‘lot, aandeel, stuk textiel, mantel, opbrengst’ – die 
echter in het licht van dit artikel niet in extenso behandeld kunnen worden.23 
Ook kan alleen maar geconstateerd worden dat huslotha in sommige redacties 
voorkomt als huslaga en huslowa.

In het kader van dit artikel moet de aandacht echter niet gericht worden op 
de etymologie van huslotha, maar op de relatie tussen klinkende botsplinters 
en klinkende munten.24 Van zowel de Karolingische huslotha als de Deense 
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klipskelde wordt namelijk verteld dat de munten die door de Friezen moesten 
worden afgedragen in een schild of schaal moesten worden geworpen zodat 
ze over een bepaalde afstand te horen waren. In de negende van de 17 Keuren 
komt de huslotha opnieuw ter sprake, en daar wordt in enkele – opnieuw 
Westerlauwerse – redacties verteld dat de penningen zo zwaar moeten zijn 
dat ma him moeghe hera clinna jn ene lewen wr nioghen fecke huses ‘dat men 
ze kan horen klinken in een schaal over een afstand van negen huisvakken’.25 
Er is dus een sterke tekstuele relatie tussen de klinkende munten van de 
huslotha en de klinkende botsplinters uit de boeteregisters.

Dat de klipskelde, de Deense belasting dus, ook in klinkende munt moest 
worden betaald, doet het woord zelf al vermoeden. De bevestiging ervan komt 
niet uit een Friese, maar uit een Deense bron. De historicus Izaak Gosses heeft 
er reeds in 1923 op gewezen dat in de Gesta Danorum van Saxo Grammaticus 
uit de tweede helft van de twaalfde eeuw een opmerkelijke passage te vinden 
is. Saxo beschrijft hoe een Deense vorst Gothricus in 810 tijdelijk in Friesland 
regeerde en de Friezen tribuut liet betalen. Hij had daartoe een hal laten 
bouwen van 240 voet lang, onderverdeeld in 12 secties van 20 voet elk. Aan 
het ene einde van de zaal stond een rond schild. De Friezen moesten hun 
munten in de schildknop ervan werpen. Aan het andere eind van de zaal 
stond de schatmeester. Hij telde alleen die penningen mee die hij kon horen, 
maar degene die hij niet kon horen kregen de Friezen niet terug.26 Saxo eindigt 
zijn verhaal met de opmerking dat de Friezen volgens de overlevering later 
door Karel de Grote van deze ‘wrede belasting’ verlost zijn.

Er is over de klipskelde en zijn mogelijke historische achtergrond al veel 
gediscussieerd.27 Het is inderdaad zo dat stukken van Friesland in de negende 
eeuw een tijdlang onder Deens bewind zijn geweest. Toen de Friezen aan het 
einde van de achtste eeuw defi nitief onder Frankisch bewind gebracht waren, 
en de grenzen van het Frankische en het Deense rijk daarmee op elkaar 
stootten, was dat het begin van een aaneenschakeling van confrontaties 
tussen de Denen en de Franken. Het Friese gebied was daarbij niet alleen 
doelwit van een groot aantal raids, maar onderdelen ervan werden soms 
zelfs – door een tandenknarsende Lodewijk de Vrome en enkele van zijn 
opvolgers – in leen gegeven aan Deense vorsten. Daardoor ontstonden er dus 
een aantal Deense ‘rijkjes’ in het Friese gebied, onder andere in Riustringen, 
Zeeland, Kennemerland en rondom Dorestad.28 Deze Deense aanwezigheid 
in Friesland heeft bijna de gehele negende eeuw geduurd. Daarna is er slechts 
sprake van overvallen op het Friese kustgebied, waarvan de laatste rond het 
jaar 1000 plaatsvonden.

Dat de Denen de Friezen in de negende eeuw een belasting of tribuutbetaling 
hebben opgelegd – de klipskelde dus – is alleszins mogelijk. Drie aspecten van 
het verhaal dat Saxo ons vertelt maken het verder aannemelijk dat hij het uit 
Friese bronnen heeft gehaald. Ten eerste worstelden de Friezen gedurende 
de gehele Middeleeuwen met hun muntslag en dalende zilvergehaltes en 
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waarden van hun munten, die telkens gerepareerd moesten worden.29 Het is 
in die zin dus heel goed mogelijk dat er een historische kern van waarheid 
schuilt in de bepaling over de te kleine en lichte muntjes die de Friezen aan de 
Denen wilden betalen, maar die door de schatmeester niet meegeteld werden. 
Ook van de huslotha wordt verteld dat de penning zo zwaar moet zijn dat hij 
hoorbaar moet zijn. Het enige verschil tussen de ene en de andere belasting 
schuilt er dus in dat de Friezen de te lichte munten bij de Vikingen eveneens 
kwijt waren en bij de Karolingers klaarblijkelijk niet.

Overigens zijn de Friezen hier niet alleen maar slachtoffer. In de Negende 
Keur wordt verteld dat de huslotha jaarlijks betaald moet worden voor Sint 
Remigiusdag (1 oktober) en bovendien in penningen die door muntmeester 
Rednath zijn geslagen. Deze muntmeester Rednath komen we op een klein 
aantal plekken in het Oudfriese corpus voor. In de Tweede Keur en in het 
Eerste Landrecht komt Rednath opnieuw voor, soms vergezeld van een zekere 
Kawing / Kanka. Van hen wordt verteld dat zij de eerste Friese muntmeesters 
waren. Henstra houdt het inderdaad voor zeer wel mogelijk dat er in de 
negende eeuw een muntmeester met de naam Rednath bestaan heeft.30 

Deze inheemse Friese muntmeesters en muntplaatsen spelen een speciale 
rol in de Tweede Keur. In deze Keur behouden de Friezen zich het recht voor 
om een ernstige vredebreuk met betrekking tot godshuizen en geestelijken niet 
langer in dure Keulse ponden te betalen, maar in inheemse Friese penningen, 
en bovendien meteen minder.31 De reden die daarvoor opgegeven wordt in 
enkele Oosterlauwerse redacties is deze: tha was thiu mente te fi r end thi 
penneng te suer, tha warther elowad end elagad wither tha tua end sogentech 
punda tua en sogentech scillenga Rethnathes slachta ‘toen was de muntplaats 
te ver en de penning te zwaar, en toen werd er bepaald en vastgelegd dat de 72 
ponden vervangen zouden worden door 72 schellingen van de muntslag van 
Rednath’. De Friezen waren er kortom zelf ook niet afkerig van om minder te 
betalen als ze daarmee weg konden komen.

Ten tweede is er de merkwaardige vermelding van de lengte van de hal die 
de Vikingkoning liet bouwen volgens het verhaal van Saxo. Deze bestond uit 12 
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secties van 20 voet, zodat de totale lengte op 240 uitkwam. Deze maten lijken te 
zeer op de onderverdeling van het Karolingische pond om toevallig te zijn. Dit 
bestond uit 240 penningen, die op hun beurt bestonden uit schellingen van 12 
penningen en onzen van 20 penningen. Een pond was dus 12 ons (12 x 20 = 240) 
of 20 schellingen (20 x 12 = 240). Als deze maten zo expliciet genoemd worden 
in een tekst die over het betalen van belasting gaat, is er iets aan de hand. Dit 
geldt des te sterker als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat de Vikingen 
dit rekensysteem niet kenden, maar rekenden in baar zilver, dat ze afwogen. Zij 
kenden dus principe van gemunt geld niet.32 Of de maten van de hal een soort 
geheugensteun voor de Vikingen waren om het Karolingische geldsysteem te 
onthouden of dat er iets anders speelt bij deze passage is niet duidelijk.

Ten derde besluit Saxo de passage als gezegd met de vermelding dat 
het – volgens de geschreven bronnen – Karel de Grote was die de Friezen 
van deze wrede belasting bevrijdde.33 Hierin klinkt zozeer de echo door van 
wat we later uit Oudfriese bronnen vernemen, dat Saxo haast wel de Friese 
Vrijheidslegende onder ogen moet hebben gekregen.34 Hieruit zouden we dan 
kunnen afl eiden dat er in de twaalfde eeuw al schriftelijke versies van deze 
verhalen de ronde deden, en zelfs tot in Denemarken verspreid waren.

Alvorens van de mogelijke historische achtergronden van klipskelde en 
huslotha over te gaan naar de intertekstuele relaties in het Oudfriese corpus 
met betrekking tot klinkende botsplinters en klinkende munten, moeten 
we eerst trachten de traditie van het gooien van objecten in een schildknop 
te traceren tot zijn oorsprong. Is het mogelijk dat deze procedure ooit echt 
bestaan heeft? En valt dan op te maken of het gooien van botsplinters of juist 
van munten primair was? Helaas is er in de literatuur tot nu toe niet over dit 
fenomeen geschreven. Het aanslaan van een metalen schildknop kon zeker 
een geluid produceren. Een schildknop lijkt in dat opzicht op een metalen 
schaal: het is dan ook niet gek dat in enkele Oudfriese varianten van de 
bepaling over de botsplinters sprake is van een lewen (een metalen schaal 
of bekken dus). Er is overigens een grote variatie van schildknoppen waar te 
nemen voor de Germaanse wereld in de vroege Middeleeuwen: van rond tot 
extreem konisch, en soms met een opmerkelijke punt. Op afbeeldingen 1 en 2 
zijn moderne versies van dergelijke schildknoppen afgebeeld, die ten behoeve 
van de re-enactmentindustrie worden geproduceerd. Op afbeelding 3 is een 
Langobardische versierde schildknop uit de zevende eeuw te zien.

Het is dus bij de huidige stand van het onderzoek onmogelijk vast te 
stellen welke van de twee procedures de oorspronkelijke was, of dat beide 
op een gemeenschappelijk ‘oertype’ teruggaan. Er kan hier slechts worden 
opgemerkt dat een schildknop symbolisch in relatie zou kunnen staan met 
een schedelpan, gezien hun uiterlijke overeenkomsten. Ook hiervoor zijn in 
de literatuur geen verdere aanwijzingen te vinden.

Op vastere bodem komen we als we de tekstpassages op synchroon 
niveau, dus binnen de Oudfriese overlevering, onder de loep nemen. Dan 
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blijkt opnieuw hoezeer het gehele Oudfriese corpus – kort: de teksten die in 
de verzamelhandschriften staan – aan elkaar geknoopt is door intertekstuele 
lijntjes.35 Een aantal kernmotieven komt overal terug, in zowel ideologische als 
rechtsteksten, en achter de simpele adjectieven rood of bruin gaan werelden 
van intertekstualiteit schuil. In het hier behandelde motievencomplex draaide 
alles om de overgang van Denen naar Karel, dus van slavernij naar vrijheid.

In de retoriek van de Friese Vrijheidsideologie speelden de Denen een aan-
tal duidelijke rollen. Ten eerste waren zij het die de Friezen heidens hadden 
gemaakt. In de jongere verhalen komt dit het duidelijkst naar voren, als wordt 
verteld dat de Friezen eerst christenen waren, maar door de heidense Denen 
gedwongen werden de heidense goden te aanbidden.36 De overgang naar Karel 
betekent een overgang naar het christendom – opnieuw of voor het eerst, 
afhankelijk van de traditie. Hiermee samen hangt een Noord-Zuid-tegenstelling: 
het Noorden is het gebied van de heidense Denen (de grimma herna), het 
Zuiden staat voor het christelijke rijk van Karel de Grote en zijn opvolgers. 

Een ander voordeel dat de Vikingen de Friezen achteraf opleverden was 
de aanspraak die zij konden maken op een beperkte heervaartsplicht om de 
kust te verdedigen. De Friezen hoefden niet verder dan een dagreis van hun 
woonplaats heervaartsdiensten te vervullen – ‘uit met de eb -en terug met de 
vloed’ zeiden ze zelf – omdat ze 

den ower wariath deis ende nachtis iens den noerdkoning ende iens den 
wilda witzenges sees fl oed mey dae fyf wepenum: mey swirde ende mey 
sciolde, mey spada ende mey furka ende mey etekeris orde.37

de kust dag en nacht beschermen tegen de koning van het Noorden en 
tegen de zeevloed van de wilde Vikingen met de vijf wapens: met zwaard 
en met schild, met schep en vork en met de speer.
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Dit citaat is afkomstig uit de zogenaamde Magnuskeuren, een 
Westerlauwerse tekst, maar ook op andere plekken in het Oudfriese corpus 
komen we dit concept tegen, namelijk in de tiende bepaling van de Riustringer 
(dus Oosterlauwerse) tekst Thet is ak riucht: 

Vta skilu wi frisa vse lond halda mith thrium tauwon, mith tha spada and 
mith there bera and mith there forke. Ac skilu wi use lond wera mith egge 
and mith orde and mith tha bruna skelde with thene stapa helm and with 
thene rada skeld and with thet unriuchte herskipi.38

Tegen de zee moeten wij Friezen ons land behouden met drie werktuigen, 
met de spade en met de berrie en met de greep. En wij moeten ons land 
beschermen met zwaard en met speer en met het bruine schild tegen de 
hoge helm en het rode schild en tegen de onrechtmatige heerschappij.

De Friezen konden zich dus door te verwijzen naar een dreigende aanval 
van Vikingen – die in de late Middeleeuwen al lang niet meer realistisch was – 
onttrekken aan militaire verplichtingen van het Karolingische rijk. 

In dit laatste citaat vinden we overigens tegelijk de verklaring waarom in 
een kleine groep boeteregisters gesteld wordt dat de botsplinters in een een 
rood of een bruin schild geworpen moeten worden: dat bruine en rode schild 
vinden we hier, in deze passage over de kustverdediging, en deze kleurindicatie 
is doorgesijpeld naar de passages over het werpen van botsplinters in een 
schild. De keten is dus ongeveer deze: botsplinters – schild – klipskelde – 
vikingen – kustverdediging – bruin en rood schild.

Continuïteit, discontinuïteit, intertekstualiteit

Het is, zoveel is wel duidelijk geworden uit het voorgaande, lastig om de exacte 
historische achtergrond van elementen uit de verhalen over de Friese Vrijheid 
te achterhalen. De reminiscenties aan de Vikingen zijn hardnekkig en lijken 
zeer ver – tot in de vroege middeleeuwen – terug te reiken, maar eenduidig te 
bewijzen valt dit niet. Voor het gooien van botsplinters in een schild kunnen 
we echter zeker continuïteit met de Lex Frisionum aantonen. 

Als vervolgens het verhaal van Saxo Grammaticus inderdaad van Friese 
herkomst is, zou dit impliceren dat reeds in de twaalfde eeuw verhalen over de Friese 
Vrijheid circuleerden die leken op wat we uit de latere schriftelijke traditie kennen. 
Dit zou op zijn beurt kunnen inhouden dat een Oudfriese schriftelijke traditie al in 
de twaalfde eeuw begonnen was, of dat Saxo een Latijnse versie ervan onder ogen 
heeft gehad. Ook deze veronderstelde Latijnse Vorlagen van Oudfriese teksten zijn 
een omstreden fenomeen en zijn in ieder geval niet meer overgeleverd.39 

De Oudfriese bronnen lijken soms tot in een ver verleden terug te reiken, 
maar het is telkens de vraag hoe accuraat de gegevens uit deze laatmiddel-
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eeuwse bronnen zijn. Dat heeft er voor een belangrijk deel mee te maken dat 
deze elementen binnen de synchrone context van de Friese Vrijheid een functie 
hebben. Uit de verhalen over de Friese Vrijheid valt immers onmiskenbaar een 
set dichotomieën te destilleren, die te kenschetsen zijn als ‘vroeger’ versus 
‘nu’ of ‘de slechte situatie’ versus ‘de goede situatie’. Het schema dat deze set 
oplevert vormt een blauwdruk van de ideologie van de Friese Vrijheid. De set 
die ik voor mijn dissertatie opstelde, dient te worden aangevuld met de twee 
belastingen die de Friezen betaalden, de klipskelde en de huslotha:

Voor/negatief   Na/positief
   De Friezen
slaaf / lijfeigen   vrij
eerloos    eer hebbend
wetteloos    wet hebbend
naakt     gekleed
laag / onder    hoog / boven
houten halsband   gouden halsketting
haardracht ongemarkeerd  haar gemarkeerd (opgeschoren)

  Staatkundig / religieus / ruimtelijk
Redbad (Vikingen / Denen)  Karel de Grote (Franken)
belasting: klipskelde   belasting: huslotha
Noorden    Zuiden
overzijde van de zee   deze zijde van de zee
heidens     christelijk
Duivel     God

Onder invloed van de kracht van de centrale motieven in de verhalen over 
de Friese Vrijheid ontstond een bijna onontwarbaar web van intertekstualiteit, 
dat het gehele Oudfriese rechtscorpus met elkaar verbond en archaïsche 
elementen ervan in stand hield. Dit laatste is mijns inziens ook het geval 
betreffende de bepaling over het werpen van botsplinters in een schild. Onder 
invloed van de klinkende munten van de klipskelde en de huslotha bleef deze 
verouderde bepaling bestaan tot aan het einde van de vijftiende eeuw. De 
intertekstualiteit was met andere woorden sterker dan de rationaliteit

Meer algemeen kunnen we dus concluderen dat wanneer een motief 
verweven raakt in een groter web van betekenissen, de kans kleiner is dat dit 
ene element geïsoleerd raakt en afsterft uit een cultuur. De Friese Vrijheid 
heeft als situatie en als idee conserverend gewerkt op een groot aantal 
zaken en motieven, en dus ook op zo’n vreemde bepaling als het gooien van 
botsplinters in een schild.

u
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Tabel 2. Overzicht wondlengtes en compensatiebedragen in de Lex 
Frisionum

Lengte
Tekst

I

Tekst

II

Tekst

III

Bedrag

I

Bedrag 
II

Bedrag

III

2.5 cm. 1 1 1 s. 1 s.

5 cm. 2 2 s.

6 cm. 3 3 s.

7.5 cm. 4 4 s.

12 cm. 1 5 4 s. 5 s.

15 cm. 2 6, 7 6 s. 6, 8 s.

18 cm. 3 8 8 s. 12 s.

31 cm. 4 12 s.

43 cm. 5 18 s.

49 cm. 6 24 s.

66 H a n  N i j d a m



Lambert Jacobsz (c. 1598–1636) en zijn werkplaats. 
Atelierpraktijk in Leeuwarden omstreeks 1630

J A S P E R  H I L L E G E R S

Voor het atelier van Lambert Jacobsz (c. 1598–1636) is 2008 een uitzonderlijk 
goed jaar geweest. Het begon met Piet Bakkers proefschrift over de Friese 
kunstwereld in de Gouden Eeuw waarin de schilder een hoofdrol kreeg 
toebedeeld. Voor het eerst werd Lambert Jacobsz beschouwd in zijn eigen 
wereld. De schildersgemeenschap van Leeuwarden bleek in de jaren dat hij er 
werkte veel groter en gedifferentieerder te zijn dan altijd was aangenomen.1 
Later dat jaar verscheen van dezelfde auteur een artikel waarin hij een deel 
van Lamberts Friese en Hollandse netwerk blootlegde en het aannemelijk 
maakte dat bekende Friese schilders als Gerrit en Margaretha de Heer, Jacobus 
Mancadan en Petrus Schotanus hun opleiding (deels) bij hem hadden genoten 
of enige tijd in zijn atelier werkzaam waren geweest.2 Het jaar eindigde met 
een tentoonstelling over Jacob Backer in het Amsterdamse Rembrandthuis en 
het Suermondt-Ludwig Museum in Aken. Bij deze tentoonstelling verscheen 
een catalogus waarin de auteurs Peter van den Brink en Jaap van der Veen 
nieuw licht lieten schijnen over Backers periode in het Leeuwarder atelier 
van Lambert Jacobsz, ondermeer met betrekking tot zijn veronderstelde 
leertijd en zijn functie in het Leeuwarder atelier. Van der Veen, die in 2006 
al ruimschoots aandacht had besteed aan Lambert Jacobsz’ relatie met de 
bekende Amsterdamse kunsthandelaar Hendrick Uylenburg, schreef een 
nieuwe biografi e over Backer. Van den Brink belichtte zijn artistieke productie 
en stelde een oeuvrecatalogus samen.3 

In deze bijdrage verschuift de aandacht naar de plek waar Lambert Jacobsz’ 
oeuvre tot stand is gekomen. Er wordt een kijkje genomen achter zijn voordeur 
en ingezoomd op de werkzaamheden in zijn atelier. Ik bestudeer in dit artikel 
aan de hand van verschillende tussen 1628 en 1633 geschilderde grootfi gurige 
werken de productie en het productieproces in Lamberts atelier in die jaren. 
Het betreft de periode dat Jacob Backer, Govert Flinck en mogelijk ook de juist 
genoemde Friese kunstenaars er werkzaam waren. Als uitgangspunt fungeren 
Lamberts grootfi gurige Arbeiders in de wijngaard van omstreeks 1629 en een 
begin jaren 1630 te dateren evangelistenserie, tegenwoordig alle vijf eigendom 
van het Musée des Beaux-Arts te Rouen.4 Aan de Arbeiders in de wijngaard 
werd in 1988 voor het eerst een publicatie gewijd. De evangelistenserie 
was tot 1992 aan de Amsterdamse historie- en landschapschilder Karel 
Dujardin (1626-1678) toegeschreven en speelt daarom pas sinds kort een rol 
in het onderzoek naar Lambert Jacobsz’ oeuvre. De Rouaanse schilderijen 
zijn door compositie, motiefkeuze, en het gebruik van dezelfde modellen 
behalve met andere stukken uit Lamberts atelier tevens direct te verbinden 

D e  V r i j e  F r i e s  8 9  ( 2 0 0 9 )  6 7 - 9 2
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met werk van bekende schilders als Jan Pynas (1581/2–1631), Jan Lievens 
(1607–1674) en Hendrick Bloemaert (1601–1672). Maar voordat ik nader inga 
op Lamberts ontleningen aan andere kunstenaars, richt ik mij eerst op de 
gedeelde achtergrond van de hoofdfi guren Lambert Jacobsz en Jacob Backer. 
Vervolgens zal ik mij concentreren op de productie in het atelier, waaraan dus 
behalve Lambert ook andere kunstenaars een bijdrage leverden. Het beeld 
waarin uiteindelijk dit onderzoek naar Lamberts atelierpraktijk resulteert, 
representeert niet – zoals vaak is beweerd – een provinciaal fi liaal van de 
Amsterdamse kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh, maar een zelfbewust 
productiecentrum van gevarieerd en niet zelden hoogwaardig artistiek werk.

Lambert Jacobsz, Jacob Backer en Jan Pynas

De kennis over Backers leertijd bij Lambert Jacobsz in Leeuwarden berust 
geheel op Arnold Houbraken. In diens Groote Schouburgh der Nederlantsche 
Konstschilders uit 1718-21 verhaalt Houbraken in zijn bijdrage over Govert 
Flinck dat deze bij aankomst in Leeuwarden in Lamberts atelier Jacob Backer 

Lambert Jacobsz, De arbeiders in de wijngaard, doek, 158 x 174 cm (Musée des Beaux-Arts, Rouen)
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aantrof.5 Gezien de nauwe verwantschap tussen het vroege werk van Jacob 
Backer en dat van Lambert Jacobsz is er over een leertijd in Leeuwarden nooit 
twijfel geweest. Ook al niet omdat tussen de twee schilders nog meer relaties 
bestonden die een leertijd van Backer in Leeuwarden in feite voor de hand 
deed liggen. Zo waren beide schilders doopsgezind en woonden hun ouders 
in Amsterdam temidden van geloofsgenoten tegenover elkaar aan de kop van 
de Nieuwendijk. Behalve een zelfde adres en geloofsovertuiging bestond er 
tussen beide families ook nog een familieband. Zo trouwde Ytien Reyniers, een 
voordochter van Jacob Backers stiefmoeder, een broer van Lambert Jacobsz.6 
Daarnaast is nog te wijzen op een mogelijk gedeelde leermeester. Wie Lambert 
Jacobsz’ leermeester is geweest, is niet gedocumenteerd. Van der Meij-Tolsma 
opperde ooit dat het één van de Amsterdamse historieschilders Claes Moeyaert 
(1592/3–1655) of Pieter Lastman (1583–1633) geweest moest zijn.7 Dirkse 
dacht naast Lastman vooral aan Jan Tengnagel (c. 1584–1631), maar Dudok 
van Heel maakte recentelijk aannemelijk dat de Amsterdamse historieschilder 
Jan Pynas de meest voor de hand liggende kandidaat is.8 Pynas, vermoedelijk 
eveneens doopsgezind, woonde ook al op de Nieuwendijk, slechts enkele 
tientallen meters verwijderd van het huis van Lamberts ouders.9 

Diezelfde Pynas zou ook de eerste leermeester zijn geweest van Jacob 
Backer. Deze mogelijkheid is vorig jaar voor het eerst naar voren gebracht 
door Jaap van der Veen. Terecht merkt hij op dat Backer bij zijn vertrek naar 
Leeuwarden – volgens van der Veen in 1626 – al 18 jaar is. Dit was te oud 
om te beginnen aan een schildersopleiding, de daadwerkelijke opleiding 
moet hij toen reeds achter de rug hebben gehad.10 Met uiteenlopende 
archivalia verzamelde van der Veen voldoende circumstantial evidence om 
het aannemelijk te maken dat Backer zijn echte leertijd waarschijnlijk heeft 
doorlopen bij Jan Pynas in Amsterdam. In het Leeuwarder atelier zal Backers 
functie veeleer die van meesterknecht zijn geweest, ‘nauw betrokken bij de 
productie.’11

Deze aanname vindt enige ondersteuning in Lambert Jacobsz’ De arbeiders 
in de wijngaard te Rouen. Dit werk ontleent zijn compositie onmiskenbaar 
aan een schilderij met hetzelfde onderwerp van Jan Pynas uit 1622, thans te 
Praag.12 Lambert Jacobsz schilderde het vermoedelijk omstreeks 1629 en hij 
verbeeldde het onderwerp kort daarna nogmaals op het schilderij dat zich 
nu te Besançon bevindt.13 Lambert vertrok al in 1620 naar Leeuwarden. Van 
der Veens conclusie indachtig zal het dan ook niet Lambert zelf zijn geweest 
die de compositie heeft geïntroduceerd in zijn werkplaats, maar Jacob Backer. 
Deze heeft in 1622 immers als leerling van Pynas kennis genomen van het 
werk en er mogelijk zelf een bijdrage aan geleverd. Het zou betekenen 
dat Backer in Leeuwarden inderdaad al vroeg een eigen inbreng in de 
atelierpraktijk heeft gehad. Lamberts stilistisch nauw aan de beide Arbeiders 
in de wijngaard verwante Jacob ontvangt het bebloede kleed van Jozef uit 1630, 
nu in het Utrechtse Catharijneconvent, zou eveneens geïnspireerd kunnen 
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zijn op een schilderij van Jan Pynas. Deze schilderde in 1618 een werk met 
hetzelfde onderwerp. Het werk genoot duidelijk enige reputatie, want in 1640 
haalt Vondel, huisvriend van Lamberts familie, het aan als inspiratie voor zijn 
treurspel Joseph in Dothan.14 Lambert bezat zelf ook werk van Pynas. In zijn 
nalatenschapinventaris komt een ‘clein naecktien van vooren een mantel 
achter aswagende van Mr Pinas’ voor. Dit zou echter ook een werk kunnen 
zijn van Jans broer Jacob.

Lambert Jacobsz, Jan Lievens en Leiden

Gaat de Arbeiders in de wijngaard terug op Jan Pynas, voor de Rouaanse 
evangelistenserie is door zowel Werner Sumowski als Josua Bruyn gewezen op 
de aan Jan Lievens toegeschreven evangelistenserie uit ca. 1627 te Bamberg 
als inspiratiebron.15 Deze serie was naar alle waarschijnlijkheid in bezit van 
de Leidse burgemeester en stadsbiograaf Jan Orlers.16 Hoewel aantrekkelijk, 
zijn bij de opmerking van Sumowski en Bruyn wel enige kanttekeningen 
te plaatsen. Beide series kenmerken zich inderdaad door eenzelfde 
beeldopvatting, maar een onweerlegbare compositorische gelijkenis is er 
niet. Ook werden in de jaren 1620 door verschillende andere vooraanstaande 
kunstenaars evangelistenseries geproduceerd. Zo zijn er series aanwijsbaar 
van Frans Hals (1582/3–1666), Hendrick Ter Brugghen (1588–1629), Dirck van 
Baburen (1594/5–1624) en Jan van Bijlert (1597/8–1671). Ook circuleerden er 
in de Republiek diverse prentseries die een kunstenaar als Lambert Jacobsz 
van motieven konden voorzien. In dit verband is te wijzen op de Rouaanse 
Johannes, die compositorisch teruggaat op een prent van Johannes de 

Jan Pynas, De arbeiders in de wijngaard, gesigneerd en gedateerd 1622, paneel, 114 x 150 cm 

(Národní Muzeum, Praag)
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evangelist door Philips Galle (1537-1612) naar Maerten van Heemskerck 
(1498–1574).17 

Ondanks deze kanttekeningen is er toch voldoende reden om de opmerking 
van Sumowski en Bruyn serieus te nemen. Een direct contact tussen Lamberts 
atelier en het Leiden van Lievens is namelijk bij nadere beschouwing zeer 
aannemelijk. Allereerst worden in de nagelaten handelsvoorraad van Lambert 
zeker vier schilderijen van of naar Jan Lievens vermeld.18 Daarnaast bezit de 
Leeuwarder Bonifatiuskerk tegenwoordig een tronie van een grijsaard naar 
Lievens die in de zeventiende eeuw vermoedelijk de muur van een katholieke 
schuilkerk sierde, terwijl een andere kopie van dezelfde tronie tot diep in 
de achttiende eeuw op het stadhouderlijk hof te Leeuwarden hing.19 Het is 
erg waarschijnlijk dat ook deze kopieën via Lamberts atelier in Leeuwarden 
zijn terechtgekomen. Ziet men Lamberts nering als het verlengstuk van de 
kunsthandel van Hendrick Uylenburgh, dan hoeft een Leidse relatie niet 
rechtstreeks te zijn geweest maar voerde deze via Amsterdam.20 Via zijn 
netwerk had Lambert echter zelf nauwe banden met de universiteitsstad. Zo 
had Lamberts broer Anthony Jacobsz. Roscius (1593–1624), medicus en net 
als Lambert een bekend voorganger, er tussen 1612 en 1615 gestudeerd. Ook 
Lamberts in Leeuwarden wonende zwager, de medicus Joannes Swilda, had 
zijn studie in Leiden gevolgd. En Lamberts zoon, de bekende schilder Abraham 
van den Tempel (1622/3–1672), zou er zich later na zijn huwelijk met de 
dochter van een rijke Leidse lakenhandelaar voor lange tijd vestigen. Lambert 
zelf sprak als veelgevraagd voorganger in steden tot buiten de Republiek en zal 
in die hoedanigheid ook wel eens Leiden hebben aangedaan. Het in Lamberts 
nalatenschap genoemde exemplaar van de Beschrijvinghe der stad Leyden in 
haere geschiedenisse uit 1614 van Jan Orlers, tussen verder vrijwel uitsluitend 
boeken van religieuze aard, zou afkomstig kunnen zijn uit de erfenis van de 
jong overleden Roscius, maar Lambert kan het boek ook zelf hebben gekocht 
of gekregen tijdens een bezoek aan Leiden.21 Daarnaast is nog te wijzen op 
de Leidse schilder Jan Willemsz de Wilde (1586–1636). Deze schilder had zich 
in 1617 in Leeuwarden gevestigd, maar was met zijn geboortestad zakelijke 
relaties blijven onderhouden.22 De Wilde, een buurtgenoot van Lambert 
die werkte in de stijl der Amsterdamse historieschilders, heeft Lambert 
ongetwijfeld goed gekend. 

De belangrijkste aanwijzing voor een direct contact tussen het 
Leeuwarder atelier en het Leidse werk van Lievens is echter artistiek van aard. 
Lamberts 1629 gedateerde Paulus in het Fries Museum vertoont een – vaker 
opgemerkte – opvallende gelijkenis van compositie met Lievens’ Paulus in 
de Bremer Kunsthalle, die eind 1628 – begin 1629 is te dateren.23 Behalve een 
nagenoeg identieke compositie toont Lievens’ Paulus – toevallig of niet 
– hetzelfde model als de hiervoor aangestipte tronie van de grijsaard in de 
Leeuwarder Bonifatiuskerk. Bovendien zijn de beide Paulussen vrijwel even 
groot (114 x 101 cm en 110,5 x 101,5 cm). De eminente archiefonderzoeker 
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Abraham Bredius (1855–1946) verkeerde in de veronderstelling dat Lievens’ 
Paulus een werk was van Rembrandt. Deze zou het werk rond 1632 hebben 
geschilderd naar voorbeeld van Lamberts Paulus, die hij in diens Leeuwarder 
atelier had gezien tijdens een bezoek aan zijn verloofde Saskia.24 Sinds de 
jaren ‘30 van de vorige eeuw is het werk echter terecht op naam gesteld van 
Jan Lievens. In tegenstelling tot Rembrandts bezoek aan Leeuwarden in 1632 
is Lievens’ aanwezigheid in de Friese hoofdstad in 1629 ook veel minder 
goed voorstelbaar. Dat Lievens zijn Paulus naar die van Lambert zou hebben 
gemodelleerd is daarom weinig waarschijnlijk. Lambert zal gewerkt hebben 
naar het stuk van Lievens, niet andersom. Dat Lievens’ prestigieuze Paulus 
direct na voltooiing naar Lambert Jacobsz in Leeuwarden is gestuurd ligt 
weinig voor de hand, ook al niet omdat het schilderij direct voor een (Leidse) 
opdrachtgever lijkt te zijn geschilderd.25 Het is daarom veel aannemelijker dat 
Lambert het werk eind 1628 of begin 1629 heeft gezien in Leiden.26 

Kennis van Lievens’ Leidse werk in Lamberts atelier blijkt tevens uit enkele 
andere schilderijen. In de Berlijnse Gemäldegalerie bevindt zich een sinds 1931 
aan Hendrick Bloemaert toegeschreven evangelistenreeks. De Marcus van 
deze serie is een exacte kopie van Lambert Jacobsz’ Marcus in Rouen, terwijl 
de Johannes een vrije navolging is – met hetzelfde model – van de Rouaanse 
Johannes. De befaamde Bloemaert-kenner Marcel Roethlisberger onderschreef 
zonder weet te hebben van de Rouaanse evangelisten de toeschrijving van de 
Berlijnse reeks aan Hendrick Bloemaert en dateerde deze omstreeks 1625.27 
De overeenkomsten met de Rouaanse serie maken echter een toeschrijving 
van de Berlijnse evangelisten aan Lambert Jacobsz en zijn atelier en een 

Lambert Jacobsz (atelier), De evangelist Marcus, 

doek, 95 x 76 cm (Staatliche Museen,  

Gemäldegalerie, Berlin)

Lambert Jacobsz (atelier), De evangelist 

Johannes, doek, 95 x 76 cm (Staatliche Museen,  

Gemäldegalerie, Berlin)
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datering begin jaren 1630 veel geloofwaardiger.28 De door Sumowski en 
Bruyn veronderstelde connectie tussen Lievens’ Bambergse evangelisten en 
die van Lambert Jacobsz en zijn atelier is evident in de Berlijnse serie. De 
Berlijnse Mattheus volgt helemaal de compositie van Lievens’ Bambergse 
Lucas. Bovendien komen de maten van deze series nagenoeg overeen (95,5 x 
76 cm om 91 x 78 cm). Dat de vervaardiger(s) van de Berlijnse serie Lievens’ 
werk kende(n), blijkt verder uit de opgeheven hand van Lievens’ halverwege 
de jaren 1620 te dateren Zingende man (90,2 x 76,3 cm), nu in het Canadese 
Kingston.29 Dit schilderij bevond zich blijkens twee inventarisvermeldingen uit 
1641 en 1651 waarschijnlijk bij een Leidse verzamelaar.30 Het motief van de 
hand van de zanger is gevarieerd in de Berlijnse Johannes, de vrije kopie naar de 
Johannes uit Rouen.31 Mocht dit niet doorslaggevend zijn, een tweede variatie 
op de Rouaanse Johannes, nu in Smolensk, stemt – in spiegelbeeld – geheel 
overeen met de compositie van Lievens’ Zingende man.32 Van den Brink stelde 
dit schilderij vorig jaar op naam van Jacob Backer en dateerde het omstreeks 
1632-33, een periode dus waarin Backer nog in Leeuwarden werkte. 

Al met al is er voldoende reden een rechtstreeks contact tussen Lambert 
Jacobsz’ atelier en Jan Lievens niet uit te sluiten, integendeel. Vooral de 
dateringen van de twee Paulussen wijzen erop dat Lambert eind jaren 1620 
te Leiden in Lievens’ atelier en/of thuis bij diens Leidse verzamelaars werken 
van hem heeft bekeken, opgemeten en, nagetekend. Is dit werkelijk het 
geval geweest dan heeft zijn contact met Lievens Lambert er vermoedelijk 
toe gebracht het type grootfi gurig werk te vervaardigen waarop hij en zijn 
werkplaats zich in de jaren daarna gingen richten. 

Lambert Jacobsz  (atelier), De evangelist Mat-

theus, doek, 95 x 76 cm (Staatliche Museen,  

Gemäldegalerie, Berlin)

Jan Lievens, De evangelist Lucas, 

paneel, 91 x 78 cm (Historisches Museum, 

Bamberg)
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Grootfigurige stukken – atelierpraktijk 1628–1633

Het oeuvre van Lambert Jacobsz’ is te verdelen in twee groepen: kleinfi gurige 
werken in de stijl van de Amsterdamse school van historieschilders enerzijds, 
grootfi gurige historiestukken en grootfi gurige heiligenbustes anderzijds. De 
gedateerde schilderijen van Lambert Jacobsz in ogenschouw nemend is het 
opvallend dat op dit moment van vóór 1628 slechts één 1622 en één 1624 
gedateerd werk bekend is.33 Uit 1628 zijn dan vier gedateerde werken bekend. 
Eén kleinfi gurig Bezoek van de drie Engelen aan Abraham in het Fries Museum, 
een Matheus als tollenaar en twee niet meer bekende pendanten, een Petrus 
en een Boetvaardige Maria Magdalena.34 Deze pendanten, beide 58 x 47 cm, 
kunnen tot de eerste heiligenbustes van Lambert worden gerekend waarmee 
een nieuwe periode in zijn atelier werd ingeluid. Want uit 1629 dateren plots 
negen gesigneerde werken: De oude profeet ontmoet de man Gods uit het 
Rijksmuseum en een Jozef door zijn broers verkocht, tevens vier grootfi gurige 
heiligenbustes en de eerder genoemde Paulus, alle in het Fries Museum, 

Jacob Backer, De evangelist Johannes, doek, 126,5 x 97 cm (Museum, Smolensk)
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nog een grote Paulus en Elisa bestraft Gehasi, thans in Hannover.35 Op de 
eerste twee na betreft het alle grootfi gurige stukken. Bovendien zijn hier op 
stilistische gronden waarschijnlijk nog enkele grootfi gurige werken aan toe 
te voegen, zoals de Rouaanse Arbeiders in de wijngaard, de Evangelist Lucas 
in een particuliere verzameling, De profeet van Bethel en de ongehoorzame 
profeet te Lund en Esau verkoopt Jacob zijn eerste geboorterecht, in 2000 
eigendom van kunsthandel Douwes.36 Een en ander duidt erop dat Lambert 
Jacobsz. eind 1628, begin 1629 een schaalvergroting heeft doorgevoerd 
in zijn atelier. Het feit dat hij in 1629 Govert Flinck meenam uit Kleef zou 
kunnen samenhangen met deze productiegroei.37 Zoals opgemerkt, wordt 
doorgaans aangenomen dat Backer na de dood van zijn vader omstreeks 1626 
naar Leeuwarden kwam, maar over het precieze tijdstip van zijn vertrek uit 
Amsterdam tast een ieder in het duister.38 Von Moltke meent dat hij al sinds 
1622 bij Lambert werkzaam was, Sumowski houdt het op de periode 1625-
1630.39 Op basis van de toegenomen productie valt evenwel niet uit te sluiten 
dat Backer pas in 1628 naar Leeuwarden is gekomen.

Vangt de grootfi gurige productie aan met enkele kleine heiligenbustes 
in 1628, al snel volgen forsere heiligenbustes en driekwart-portretten. Na de 
qua formaat nog vrij bescheiden Elisa en Gehasi in Hannover verlaten allengs 
groter wordende historiestukken met steeds meer fi guren Lamberts atelier. 
In die ontwikkeling spant de Utrechtse Jacob ontvangt het bebloede kleed 
van Jozef uit 1630 met zijn 160 x 207,5 cm de kroon. Binnen deze productie 
zijn, naast vermoedelijk eigen inventies als de Paulus en de waarzegster te 
Philippi, grofweg vier typen werkwijzen te onderscheiden. Ten eerste zijn in 
het atelier letterlijke kopieën gemaakt naar werken van andere kunstenaars. 
Deze praktijk blijkt bijvoorbeeld in Lamberts inventaris uit de expliciete 
vermelding van een landschapje ‘gecopieert van Mr. Jacob Ariens [Backer] nae 
Poelenburgh’. Ten tweede maakten Lambert en zijn medewerkers variaties 
op werken van andere kunstenaars, waarbij desgewenst elementen uit de 
compositie gespiegeld konden worden. Voorbeelden van deze werkwijze 
zijn de werken naar de Paulus en de Zingende man van Lievens, maar ook 
het werk naar de Arbeiders in de wijngaard van Jan Pynas. Onder deze twee 
werkwijzen zijn ook het schilderen naar en het gebruik van composities of 
beeldelementen uit prenten te rekenen. Een derde werkwijze die hiervoor aan 
de orde kwam, is het letterlijk namaken van schilderijen uit de eigen productie 
zoals ondermeer blijkt uit zowel een repliek van de Arbeiders in de wijngaard te 
Besançon40 als uit de Rouaanse Marcus en zijn Berlijnse evenbeeld. De vierde 
werkwijze is de thematische herhaling: het vervaardigen van schilderijen met 
een vergelijkbaar onderwerp, maar met telkens een andere compositie. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de twee versies van de Arbeiders in de wijngaard. Ook 
enkele vroege werken van Backer, geschilderd in het Leeuwarder atelier, zijn 
te karakteriseren als product van deze werkwijze. Uit deze opsomming moet 
overigens niet worden afgeleid dat deze atelierpraktijk kenmerkend was voor 
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Lambert alleen. In meer ateliers zal op deze wijze zijn gewerkt, maar er zijn 
tegenwoordig niet veel oeuvres aanwijsbaar waaruit deze praktijk zo duidelijk 
blijkt als uit Lamberts. 

Deze veelzijdige atelierpraktijk in combinatie met het herhaaldelijk 
gebruik van dezelfde modellen heeft ertoe geleid dat de schilderijen uit het 
overgeleverde oeuvre van Lambert Jacobsz soms een curieuze samenhang 
vertonen die de beschouwer bij vlagen aan een memory-spel herinnert. Het 
soms grote verschil in kwaliteit tussen de schilderijen wijst op een atelierpraktijk 
waarin de getalenteerde hoofdfi guren Lambert Jacobsz, Backer en Flinck 
gelijktijdig aan een doek werkten met minder begaafde lokale medewerkers.41 
Een grootfi gurige Ongelovige Thomas, oorspronkelijk eigendom van het 
Leeuwarder Sint Bonifatius Hospitaal, maar later van de bekende Leeuwarder 
chirurg H.L. Straat, lijkt van een dergelijke samenwerking te getuigen.42 Deze 
is in elk geval zichtbaar op de aan Heere Innes en Lambert Jacobsz tezamen 
toegeschreven Jezus en de schriftgeleerden in het Fries Museum. 

Meestal is het echter niet eenvoudig om meer dan één hand aan te 
wijzen. Verschil in kwaliteit komt dan ook vaak voor rekening van Lambert 
zelf, die omstreeks 1630 een sterke ontwikkeling doormaakt. Lamberts 

Lambert Jacobsz (atelier), De ongelovige Thomas, doek, 85,5 x 106 cm (voorheen collectie H.L. 

Straat, huidige verblijfplaats onbekend)
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Rouaanse evangelisten zijn technisch bijvoorbeeld duidelijk veel beter 
geschilderd dan de ongetwijfeld vroeger vervaardigde Evangelist Lucas of de 
Heilige Bartholomeus, recent in de kunsthandel.43 Sumowski kwalifi ceert de 
Rouaanse Lucas zelfs als ‘opus magnum von Lambert Jacobsz überhaupt’. Aan 
de kwalitatief zwakkere Berlijnse herhalingen van de Johannes en de Marcus 
zal echter een minder gevorderde leerling hebben gewerkt. De Berlijnse 
Johannes en Lucas lijken daarbij weer door een andere hand geschilderd dan 
met name de Mattheus uit deze serie. Deze Mattheus heeft als enige evangelist 
geen attribuut en stemt stilistisch zodanig overeen met een exact even grote 
Oude man (voorheen in Dresden maar vermist sinds de Tweede Wereldoorlog) 
dat zij ooit ook weer tot eenzelfde serie lijken te hebben behoord.44 Deze 
Oude man, tegenwoordig toegeschreven aan Hendrick Bloemaert, stond in 
de negentiende eeuw bekend als werk van Jacob Backer. De toeschrijving 
aan de laatste lijkt stilistisch en in het licht van de hier gestelde Leeuwarder 
herkomst van de Berlijnse serie alleszins reëel. De verschillende formaten, 
kwaliteiten en vervaardigers van heiligenbustes, ook binnen de series, duiden 
al met al op een praktische, eclectische werkwijze. Zeker drie evangelisten 
uit de Rouaanse serie zijn bovendien met andere modellen op werk uit de 
Leeuwarder werkplaats te verbinden. De Mattheus lijkt zo sterk op Lamberts 
in 2000 te New York geveilde Paulus uit 1629, dat het om dezelfde persoon 
moet gaan. En de man die model stond voor de Marcus komt tevens voor op 
Lamberts Paulus en de waarzegster van Philippi, waar hij achter Paulus staat. 

Lambert Jacobsz en Heere Innes, Jezus te midden van de schriftgeleerden, doek, 107 x 151 cm 

(Fries Museum, Leeuwarden)
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Het model van de Johannes vertoont dan weer een verrassende gelijkenis 
met de Johannes op een voorstelling van De vier evangelisten te Gothenburg. 
Dit stuk is op goede gronden toegeschreven aan Jacob Backer, omstreeks 
1631–1632 gedateerd en dus ontstaan in Lamberts atelier.45 Eerder is ook al de 
gelijkenis met Backers in Leeuwarden geschilderde Johannes te Smolensk van 
ca. 1632–1633 opgemerkt. De profeet Elia op Elia en de weduwe van Sarefat, 
voorheen in het Leeuwarder Old Burger Weeshuis en zonder twijfel afkomstig 
uit Lamberts atelier, doet sterk denken aan de Democritus op Backers bekende 
Hippocrates bezoekt Democritus in Abdera en lijkt hetzelfde model als op 
Backers Peinzende geleerde aan zijn werktafel, beide eveneens gedateerd in 
de vroege jaren 1630.46 Het is in deze fase, zoals Bruyn al eens opmerkte, niet 
eenvoudig om de Backer-achtige Lambert Jacobsz van de Lambert Jacobsz-
achtige Backer te onderscheiden.47 

Behalve de Berlijnse evangelistenserie is ook de Elisa en Gehasi in een 
Franse particuliere collectie in verband gebracht met Hendrick Bloemaert. 
Over dit werk merkt Roethlisberger op dat ‘surprising as it may seem, 

Lambert Jacobsz (atelier), Oude man, doek, 95 x 76 cm (voorheen Gemäldegalerie Dresden, 

huidige verblijfplaats onbekend)
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Hendrick and Jacobsz are on some occasions similar.’48 Gezien de typische 
Lambert-stijl, de thematische overeenkomst met het werk te Hannover en 
daarbij de compositorische affi niteit met Lamberts De profeet van Bethel en de 
ongehoorzame profeet van omstreeks 1630 te Lund zal ook dit werk afkomstig 
zijn uit het Leeuwarder atelier, vervaardigd door Lambert en zijn assistenten. 
Ook Backer kreeg begin jaren 1630 de vrijheid dergelijke thematische 
herhalingen uit te voeren. Hij ontwikkelde toen een meer fi jnzinnige stijl en 
begon in feite het niveau van Lambert te ontstijgen. Van den Brink wijst in 

Jacob Backer, De vier evangelisten, doek, 163 x 136 cm (Konstmuseum, Gothenburg)
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dit kader bijvoorbeeld op Backers mooie soepel geschilderde handen, die hij 
afzet tegen Lamberts ‘kolenschoppen’.49 Backer lijkt herhaaldelijk prototypen 
van Lambert als uitgangspunt gekozen te hebben. Van zijn Johannes de 
Doper beschuldigt Herodes en Herodias, waarop Johannes de Doper mijns 
inziens weer het zelfde model (nu met baard) is als de Johannesen te Rouen, 
Berlijn, Smolensk en Gothenburg50, bevond zich bijvoorbeeld in Lamberts 
nalatenschap een versie van Lambert zelf.51 Het valt niet uit te sluiten dat de 
nu niet meer bekende Hippocrates bezoekt Democritus in Abdera van Lamberts 
hand ook zo’n proto-versie is geweest van het werk met dezelfde titel van 
Backer nu in Milwaukee.52 De Cijnspenning in Stockholm, die eerst gedacht 
werd van Lambert te zijn, maar die op stilistische gronden nu aan Backer is 
toegeschreven en omstreeks 1631–1632 te dateren is gaat grotendeels terug op 
Lamberts Cijnspenning, waarvan de verblijfplaats thans onbekend is.53 Ook 
het profi el van de voorste oude man heeft Backer overgenomen van Lambert, 
die de man identiek weergaf op zijn Arbeiders in de wijngaard te Besançon 
en de Profeet van Bethel en de ongehoorzame profeet te Lund. Op zijn beurt 
gaat Lamberts prototype van de Cijnspenning terug op een gravure van Lucas 
Vorsterman uit 1621 naar het schilderij met hetzelfde onderwerp van Rubens, 
nu in San Francisco.54 Minstens twee kopieën van Backers versie zijn onder 

Lambert Jacobsz, Elia en de weduwe van Sarefat, (voorheen Old Burger Weeshuis, Leeuwar-

den, huidige verblijfplaats onbekend)
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diens supervisie ontstaan en zullen afkomstig zijn uit het Leeuwarder atelier.55 
In het stadhuis van Franeker bevond zich echter in ieder geval tot aan de 
Lambert Jacobsz tentoonstelling van 1936 ook een Cijnspenning die direct de 
gravure van Vorsterman volgt. Het werk, mogelijk sinds de zeventiende eeuw 
in Franeker bezit, blijkt nu vermist te zijn, maar was vrijwel zeker eveneens 
afkomstig uit Lamberts atelier.56 Hetzelfde geldt wellicht voor een Cijnspenning 
in het bezit van het aartsbisdom Utrecht die nu te boek staat als anonieme 
kopie naar Rubens.57 Deze kopieën zullen wederom zijn vervaardigd door 
leerlingen of andere medewerkers van het atelier.

Backers waarschijnlijk vroegst gesigneerde werk David berispt door Nathan 
uit 1632/33 grijpt ook weer terug op een eerder prototype van Lambert. Volker 
Manuth wijst op de Elisa en Gehasi in Hannover als bron voor Backer en 
Van den Brink noemt de hand van David als vroege illustratie van Backers 
‘intelligente en effi ciënte hergebruik’ van motieven.58 Hij maakt daarbij de 
vergelijking met de hier eerder besproken hand van de Johannes te Smolensk. 
Niettegenstaande de juistheid van Van den Brinks constatering heeft Backer 
niet alleen het handmotief – dat zoals eerder betoogd teruggaat op de 
Zingende man van Lievens – maar de gehele compositie direct overgenomen 
van Lamberts eigen David berispt door Nathan uit ongeveer 1630, een werk 
dat zich in 2003 bij een Zweeds veilinghuis bevond.59 Koning David, met 

Lambert Jacobsz (toegeschreven), Elisa en Gehasi, doek, 82 x 115 cm (particuliere collectie)
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tulband en kroontje, kijkt naar boven, terwijl hij zijn hand precies zo houdt 
als de David van Backer. Nathan is door Lambert weergegeven zonder boek 
onder zijn arm, maar zijn positie is identiek. Ook de twee mannen tussen 
hen in keren terug op Backers schilderij. Een van de mannen heeft net als op 
Backers werk een helm. De ander, met gepluimde hoed, gebruikte Lambert 
eerder voor de Rouaanse Arbeiders in de wijngaard. Weer blijkt het eclectische 
karakter van het atelier. Komt het telkens hergebruikte handgebaar van 
Lievens, Davids uiterlijk schijnt gebaseerd op een Harpspelende David van 
Gerard van Honthorst nu in het Centraal Museum te Utrecht. Een 1633 
gedateerde Harpspelende David van Lamberts hand in het Fries Museum 
gaat spiegelbeeldig terug op Honthorsts stuk. Mogelijk is dit stuk bedoeld in 
Lamberts inventaris met de omschrijving ‘Een coninck Davit spelende op de 
harp en singende nae Mr. J. Honthorst’.60 In navolging van Lambert gebruikte 
ook Backer de in de werkplaats aanwezige voorbeelden. Het lijkt niet onlogisch 
te veronderstellen dat de door Backer vervaardigde werken die zo’n directe 
band hebben met prototypen van Lambert zelf, juist ook omdat ze binnen 
een productiepatroon vallen, nog geschilderd zijn in Leeuwarden. 

Jacob Backer, De cijnspenning, doek, 139 x 159 cm (Nationalmuseum, Stockholm)
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Een laatste schilderij van Backer dat al kort genoemd werd is diens Vier 
evangelisten te Gothenburg dat teruggaat op Rubens’ Vier evangelisten uit 
omstreeks 1614, nu in slot Sanssouci te Potsdam nabij Berlijn.61 De ontleningen 
aan Rubens in de werken uit het Leeuwarder atelier zijn talrijk. Denk aan de 
verschillende versies van De Cijnspenning die teruggrijpen op de Vorsterman 
prent naar Rubens of aan de serie van de kerkvaders in het Fries Museum, 
die elementen ontleent aan prenten van Galle en Van Dalen naar Rubens.62 
Rubens’ Vier Evangelisten is echter niet in prent gebracht. Een kleinfi gurige 
Abigail en Nabal van Lambert herhaalt de fi guur van Sara op Rubens’ evenmin 
in prent gebrachte Wegzending van Hagar. Dit laatste schilderij bevond zich 
echter in 1620 in de Republiek.63 Hoe de compositie van de Vier Evangelisten 
in het Leeuwarder atelier terecht is gekomen blijft onduidelijk, al zullen 
degenen die geloven in een verblijf van Lambert in Antwerpen hierin munitie 
vinden.64 Het werk toont de vier evangelisten rond een tafel. Alle vier modellen 
komen ook voor op ander werk. De Marcus is hetzelfde model dat uiterst links 
voorkomt op Backers Cijnspenning in Stockholm en tevens is afgebeeld op 
een tronie.65 De Lucas is dezelfde persoon als een Petrus uit Backers Friese 
periode, nu eigendom van een Amerikaanse particulier.66 De Johannes is zoals 
gezegd het bekende model van de Johannes te Rouen, herhaald in Berlijn en 
Smolensk. Nergens echter lijkt hij zozeer op de Rouaanse Johannes als op 
dit schilderij, wat doet vermoeden dat Backers inbreng in de prestigieuze 
Rouaanse cyclus aanzienlijk moet zijn geweest. De nauwe samenhang tussen 

Lambert Jacobsz, De cijnspenning, paneel, 77,5 x 106,5 cm (huidige verblijfplaats onbekend)
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het werk in Gothenburg en de evangelistenseries wordt verder bevestigd 
door de Mattheus, die welhaast zeker hetzelfde model is als de Oude man uit 
Dresden, wat nogmaals wijst op een toeschrijving aan Jacob Backer van dit 
verdwenen schilderij.

Ook Govert Flinck lijkt van Lambert aan het eind van zijn leertijd 
in Leeuwarden de vrijheid te hebben gekregen om zelf schilderijen te 
vervaardigen. Zijn vroegst bekende gesigneerde werk is een Isaac zegent Jacob, 
tegenwoordig in het Utrechtse Museum het Catharijneconvent.67 In 1638, als 
hij zich al enige jaren te Amsterdam ophoudt, zou hij het thema nogmaals 
verbeelden.68 De stijl waarin de Utrechtse versie is geschilderd, doet zo 
sterk denken aan die van Lambert Jacobsz dat Flinck het werk nog voor zijn 
vertrek naar Amsterdam in Lamberts werkplaats moet hebben gemaakt. Het 
uitgangspunt voor de compositie van dit schilderij is waarschijnlijk de ets die 
Jan van Vliet maakte naar Lievens’ Isaak en Esau, een verloren gegaan schilderij 
dat het moment uitbeeldde dat Isaak zich Jacobs bedrog realiseert.69 Voor de 
fi guur van Jacob wendde Flinck zich evenwel tot Lamberts Esau verkoopt Jacob 
zijn eerste geboorterecht. Dit werk, waarop Lambert de fi guur van Sara op zijn 
Abraham en de engelen in het Fries Museum hergebruikte voor Rebekka, sluit 
thematisch nauw aan op het stuk van Flinck. In beide gevallen probeert Jacob 
met list de rechten van de eerstgeborene te verkrijgen. Flinck heeft zijn Jacob 
gemodelleerd naar Lamberts Esau, zowel in houding als uiterlijk en kleding. 

Lucas Vorsterman naar Peter Paul Rubens, De cijnspenning, 1621, gravure, 363 x 273 mm
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Wie beide werken naast elkaar bekijkt, zou kunnen denken dat op Flincks 
schilderij niet Jacob vermomd als Esau aan Isaacs bed neerknielt, maar Esau 
zelf. Ongetwijfeld heeft Flinck het bewust zo geconcipieerd. 

Slotopmerking

Lambert Jacobsz’ atelierpraktijk en -productie is hier fragmentarisch 
beschreven, aangevuld met enkele kruisverwijzingen en voorstellen om 
een aantal aan anderen toegeschreven schilderijen op naam te stellen van 
Lamberts atelier. Eén belangrijke vraag is nog niet beantwoord: voor wie 
schilderde Lambert en zijn atelier al deze werken? Het antwoord ligt voor 
de hand: voor een Fries publiek. Lamberts Jacobsz’ vestiging in 1620 naar 
Leeuwarden is niet anders uit te leggen dan dat hij in deze stad goede 
bestaansmogelijkheden zag voor zichzelf en zijn jonge gezin. Dat optimisme 
wordt bevestigd door de cijfers. Bakker toonde aan dat tijdens het Twaalfjarig 
Bestand in Friesland net als in Hollandse steden de vraag naar schilderijen 
explosief begon toe te nemen.70 De vooruitzichten waren dus gunstig en 
afgaande op Lamberts nalatenschap is geen andere conclusie mogelijk dan 
dat hij erg succesvol is geweest; bij zijn overlijden verkeerde de handelaar-
schilder voor Friese begrippen in zeer goede doen.71 Zijn succes wordt 
ook bevestigd door zeventiende-eeuwse Leeuwarder boedelinventarissen 
waarin weliswaar bij de vermelde schilderijen op één uitzondering na 
zijn naam ontbreekt, maar waar talrijke vermeldingen van bijvoorbeeld 
evangelisten(series) en andere kerkheiligen alleen maar kunnen verwijzen 
naar Lamberts atelier.72 Niet alleen de burgerlijke bovenlaag wist de weg naar 
zijn atelier aan de Vismarkt te vinden, ook de landadel bezocht hem daar 
regelmatig.73 

De markt waarop Lambert Jacobsz zich richtte was dus de Friese. Dat 
laat onverlet dat mocht hij een werk in Holland hebben kunnen afzetten, hij 
dat niet zal hebben gelaten. Door zijn handelsrelatie met Uylenburgh zullen 
meerdere schilderijen vanuit Leeuwarden de Zuiderzee zijn overgestuurd. 
De beide schilderijen die zich na Lamberts dood bij Uylenburgh bevonden 
getuigen hiervan. In de vele duizenden Hollandse boedelinventarissen uit de 
zeventiende eeuw komt zijn naam echter sporadisch voor. Hoe gering ook, 
de eigenaren zijn toch te verdelen in twee categorieën. De eerste categorie 
bestaat uit personen met wie hij nauwe betrekkingen heeft onderhouden 
en die dus horen tot zijn netwerk.74 Het is niet erg waarschijnlijk dat deze 
personen Lamberts werk hebben gekocht op de vrije markt. Dat geldt 
vermoedelijk wel voor de tweede categorie. Tussen Lambert Jacobsz en deze 
eigenaren is (vooralsnog) geen persoonlijke relatie vast te stellen.75 Dat zou 
bijvoorbeeld het geval kunnen zijn voor de op 100 gulden getaxeerde Arbeiders 
in de wijngaard van Lambert in de boedelinventaris uit 1654 van Geertruyt 
Bas, weduwe van de Amsterdamse burgemeester Albert Bas.76 Of het hier de 
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vroege versie van omstreeks 1629 uit Rouen, de iets latere versie uit Besançon 
of een derde versie dan wel een repliek betreft is niet te zeggen. 

De aanwezige schilderijen in Lamberts nalatenschap zijn tot nu toe altijd 
beschouwd als handelsvoorraad. De constatering indachtig dat er in 1638, 
anderhalf jaar na zijn overlijden nog veel schilderijen onverkocht bleven 
(‘alsnoch onvercoft’), is de conclusie wel getrokken dat de zaken stagneerden. 
Deze verdraagt zich echter slecht met de welstand waarin Lambert Jacobsz 
bij zijn dood verkeerde. Ook in zijn nalatenschap is niets dat erop wijst dat 
het hem zakelijk niet goed ging. Wel kan geconcludeerd worden dat na de 
1633 gedateerde David naar Honthorst, nu in het Fries Museum, er geen 
enkel grootfi gurig stuk bekend is uit Lamberts atelier. De twee enige bekende 
gedateerde werken na die tijd zijn de kleinfi gurige Ontmoeting van Isaac en 
Rebecca uit 1634 in het Fries Museum en een 1635 gedateerde Christus en de 
Samaritaanse vrouw te Johannesburg.77 Gedeeltelijk zal dit samenhangen met 
Backers vertrek naar Amsterdam, die in de vroege jaren 1630 een groot aandeel 
had gehad in de werkzaamheden in het atelier. Maar of de kennelijke terugloop 
in productie van grootfi gurige stukken na Backers vertrek het gevolg was van 
een bewust door Lambert gekozen verlegging van zijn werkzaamheden, een 
andere artistieke koers dan wel een verminderde vraag naar zijn werk, blijft 
vooralsnog onduidelijk. 

 u
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Barmhartige Samaritaan bevindt zich te Amsterdam in het Rijksprentenkabinet, inv. nr. 

RP-T-1919-22. Zie Bauch, Backer, 74, nrs. 48 en 3.  34 Sumowski, Gemälde, VI, 3717, 

3908-3909, nrs. 2310 en 2311. De twee pendanten werden in 1802 aangeboden op de 

Alkmaarse veiling Stategard. Zie Bauch, Backer, 72 (nrs. 25 en 30).  35 Sumowski, 

Gemälde, VI, 3717, 3911, nr. 2313 (De oude profeet); Herdenkingstentoonstelling, cat. 2 

(Jozef verkocht door zijn broers); Sumowski, Gemälde, VI, 3719, 3918-3919, nrs. 2320 

(Ambrosius) en 2321 (Augustinus), met vermelding van de Gregorius en de Hieronymus; 

Christie’s, New York, 27-01-2000, lotnr. 56 (Paulus); Sumowski, Gemälde, I, 145, VI, 3588 

(Elisa bestraft Gehasi).  36 Koller, Zürich, 19-09-2008, lotnr. 3037 (Lucas); Sumowski, 

Gemälde, VI, 3718, 3914-3915, nrs. 2316, 2317 (Ongehoorzame profeet, Esau en Jacob).  

37 Von Moltke stelt dat Flinck, geboren op 25-01-1615, op 14 jarige leeftijd bij Lambert 

in de leer ging. Zie: Turner, The Dictionary of Art, XI, 169.  38 Van den Brink/Van der 

Veen, Backer, 30 en n. 32.   39 Turner, Dictionary of Art, XI, 169. Sumowski, Gemälde, I, 

133.  40 Een kopie van de versie te Besançon bevond zich destijds in de verz. Suminsky, 

Schloss Tharandt, cat. no. 181c, als: ‘S. Koninck, Schatzgräber’; Kunsthandel Kann, 

Essen. Bron: foto RKD.  41 Bakker, ‘Een schilder en zijn netwerk’.  42 De huidige 

verblijfplaats van het werk is onbekend. Zie voor een omschrijving en een afbeelding 

van het schilderij: Herdenkingstentoonstelling, cat. 16. (Ongelovige Thomas). Aangezien 

ik het schilderij alleen van een foto ken, is niet met zekerheid te zeggen of het schilderij 

door meerdere handen is geschilderd. Voor een meer afgewogen oordeel is het 

noodzakelijk het doek zelf te bestuderen.  43 Sotheby’s, Londen, 10-12-2001, lotnr. 403.  

44 Roethlisberger/Bok, Abraham Bloemaert, cat. H163.  45 Van den Brink/Van der Veen, 

Backer, cat. A5.  46 Lambert Jacobsz (naar ?), Elia en de weduwe van Sarefat, voorheen 

Old Burger Weeshuis, Leeuwarden. Bron: Fotodocumentatie Rijksmuseum Amsterdam. 

Op de achterkant van het opzetkarton in potlood de vermelding dat de foto een pastel 

op papier zou betreffen, kennelijk vervaardigd naar een niet langer bekend werk van 

Lambert. Voor de werken van Backer, zie Van den Brink/Van der Veen, Backer, cat. A7 en 

A8.   47 Bruyn, ‘Boekbespreking VI’, p. 167.  48 Roethlisberger/Bok, Abraham Bloemaert, 

cat. H147. Roethlisberger neigt ook naar een toeschrijving aan Lambert Jacobsz.  49 Van 
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den Brink/Van der Veen, Backer, 32.  50 Van den Brink/Van der Veen, Backer, cat. A13. 

Van den Brink vergelijkt de Johannes in Smolensk ook met Johannes de Doper op 

Johannes de Doper beschuldigt Herodes en Herodias in het Fries Museum.  51 Straat, 

‘Lambert Jacobsz.’, 74: [36] ‘Een heerlijck stuck lantschap daer in Herodes met Herodiade 

Joannes den Doper comt besoecken in de vostine de carosse in het verschiet op haer 

wachtende L J’.  52 Een werk met die titel van Lambert Jacobsz komt voor in diens 

nalatenschap. Straat, ‘Lambert Jacobsz’, 75, nr. 42. Van den Brink/Van der Veen, Backer, 

p. 34, n. 55. Van den Brink stelt dat het verleidelijk is in de inventarisvermelding het 

werk van niet Lambert Jacobsz, maar van Backer te herkennen. Zie ook Lammertse /

Van der Veen, Uylenburgh, 178. Voor het schilderij van Backer, zie: Van den Brink/Van 

der Veen, Backer, cat. A8.  53 Van den Brink/Van der Veen, Backer, cat. A3 (Backer, 

Cijnspenning); Bauch, Backer, 71, no. 22, met afb. (Lambert Jacobsz, Cijnspenning) 

Lamberts schilderij wordt in dit verband ook genoemd door Volker Manuth in Van den 

Brink/Van der Veen, Backer, 96.  54 Voor de prent van Vorsterman, zie Hollstein, Dutch 

engravings, XLIII, 23, nr. 12. Manuth in Van den Brink/Van der Veen, Backer, cat. 6, n. 14 

wijst op de prent van Claes Jansz. Visscher naar Rubens’ schilderij.  55 Van den Brink/

Van der Veen, Backer, cat. A3a en A3b.  56 Herdenkingstentoonstelling, cat. 20.  57 Peter 

Paul Rubens, kopie naar, De cijnspenning, doek, 100 x 131 cm.  58 Van den Brink/Van 

der Veen, Backer, 33; Manuth in Van den Brink/Van der Veen, Backer, cat. 5.  59 Lambert 

Jacobsz, David wordt door Nathan berispt, doek, 100 x 134 cm. Geveild bij Bukowski’s 

(Stockholm) 10 okt. 2003. (Bron: RKD).  60 Straat, Lambert Jacobsz., 72, no. 16. Zie ook 

Halbertsma, ‘Lambert Jacobsz.’, 15–17. Of een kennelijk Backer gesigneerde, maar door 

Van den Brink afgeschreven David met een vergelijkbare compositie, toegeschreven 

aan Lumen Portengen, hiermee ook gelieerd is blijft vooralsnog onduidelijk. Zie: Van 

den Brink/Van der Veen, Backer, cat. C6.  61 Bruyn, Boekbespreking I, 149.  62 Vlieghe, 

Saints, 80-84, nrs. 59-60a, m.n. afb. 105–106. Vergelijk bijvoorbeeld de houding van 

Hieronimus met zijn ontblote bovenlichaam, de hoofddeksels en de staf van Ambrosius. 

De serie van Lambert Jacobsz. toont verdere affi niteit met de apostel prentserie van Van 

Panderen naar Pieter de Jode. Met name de overeenkomst tussen de Gregorius van 

Lambert en de Augustinus van Van Panderen is onmiskenbaar. Zie Hollstein, Dutch 

engravings XV, 93.  63 Halbertsma, ‘Lambert Jacobsz.’, 20–22.  64 Dirkse, Begijnen, p. 41, 

verwijst naar Gerard Hoet 1752. Zie Hoet, Naamlyst der schilderyen, I, 441: ‘73. Een stuk 

daer de Wyzen uit het Oosten Geschenken doen, konstig geschildert door Lambertus 

Jacobs, een leerling van Rubbens. 30.10’, veiling Amsterdam, dd. 19 april 1735’; zie ook: 

‘No. 9. Une Adoration des Rois, tableau très agréable & d’une noble composition, de 

Lambert Jacobs, de l’Ecole de Rubens. h. de 2 p.9 po., l. de 4 p. 10 p.’, Parijs, veiling M. 

Baron Banckheim. 12 april 1747 (RKD, Hofstede de Groot fi ches). Een passage bij 

Houbraken (‘Lamb. Jakobse, te Lewaarden, en een groot gedeelte in Brabant ‘) is voor 

meer interpretaties vatbaar. Zie Houbraken, Groote Schouburgh, I, 6-7.  65 Van der 

Brink/Van der Veen, Backer, cat. A4.  66 Ibid., cat. A2.  67 Isaac zegent Jacob, doek, 124 x 

151 cm, gesigneerd G. Flinck f. (Museum het Catharijneconvent, Utrecht).  68 Isaac 

zegent Jacob, doek, 117 x 141 cm., signatuur en datering 1638 na restauratie verdwenen 

(Rijksmuseum, Amsterdam).  69 Van Straten, Leidse tijd, 80, afb. 96.  70 Bakker, Gezicht 
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op Leeuwarden, 130-133.  71 Idem, 70-72.  72 Bakker vond in de 629 boedelinventarissen 

die hij voor zijn steekproef gebruikte in 31 documenten vermeldingen van evangelisten, 

afzonderlijk dan wel in serie van twee of vier. Meer dan de helft van de vermeldingen 

dateert uit de periode dat Lambert in Leeuwarden werkzaam was en de jaren kort na 

zijn overlijden [Vriendelijke mededeling van Piet Bakker]. Zie ook Bakker, Gezicht op 

Leeuwarden, 163.  73 Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 163, 289-291.  74 Een voorbeeld 

van een dergelijke vermelding is een Drie Koningen door Lambert in de inventaris van 

de schilder Bartholomeus Breenbergh in Amsterdam, een goede bekende van Lambert. 

[Stadsarchief Amsterdam, Commissarissen van de Desolate Boedelkamer, inv. 357, 4 

sep. 1652] Een ander voorbeeld zijn de twee historiestukken van zijn hand die in 1697 

voorkwamen in de boedel van Anna van Diephout, echtgenote van Jacob Rooleeuw, een 

neef van Lambert Jacobsz. [Stadsarchief Amsterdam, NAA 4600, fol. 157 ev. .Zie ook: 

Bakker, Een schilder en zijn netwerk, 47.  75 Dat zal bijvoorbeeld hebben gegolden voor 

‘een stuckie van Lambert Jacobsz’ in de boedel van de Haarlemse koopman Johannes 

Bardoel. [Gemeentearchief Haarlem, NAH inv. 222, fol. 203 ev.].  76 ‘Een schilderij, 

d’arbeiders in den wijngaart van Lambert Jacobsz. (..) f 100:-:-’ (Het Utrechts Archief, 

fam. arch. Huydecoper, inv. 869. Vgl. Van der Brink/Van der Veen, Backer, cat. E.14). Met 

dank aan Jaap van der Veen voor de exacte beschrijving van het schilderij. Van den Brink 

acht het op basis van enkele andere werken uit de inventaris van Albert Bas, ondermeer 

een ‘Herodes’ van Backer goed mogelijk dat een gedeelte van Lamberts inboedel in zijn 

collectie is terechtgekomen.  77 Sumowski, Gemälde, I, 141, n. 8, 147

b
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Samuel Senior Coronel 1827–1892 (Foto: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 

Amsterdam)



‘Een zoo bekend hygiènist’. Samuel Senior Coronel 
in Leeuwarden, 1867–1892

C O R I E N  R A T T I N K

Inleiding

Misoogsten, verpaupering, onderdrukking, de verschijning van het 
Communistisch Manifest, revolutionaire opstanden, een uitbraak van 
cholera: kortom 1848 was in Europa een zeer onrustig jaar. De cholera-
epidemie was de tweede in korte tijd. Al bij de eerste uitbraak in 1830 hadden 
artsen overal in Europa pogingen gedaan de oorzaak en de verspreiding van 
de ziekte te verklaren. Zij waren daarin niet geslaagd, maar hun onderzoek 
had wel duidelijk gemaakt dat vooral de bewoners van de sloppenwijken 
het slachtoffer werden. Met de openbare hygiëne was het droevig gesteld. 
Dat bracht Duitse artsen tot de stelling dat niet gebrek aan beschaving bij de 
arbeiders, ziekten veroorzaakte, maar dat een ‘onbeschaafde maatschappij’ 
daaraan schuldig was.1 Regeringen konden, aldus deze artsen, met het nemen 
van hygiënische maatregelen de gezondheid van de verpauperde bevolking 
aanzienlijk verbeteren. Het leek er echter niet op, dat regeringen daartoe 
erg bereid waren. Onder invloed van de revoluties van 1848 hadden zij wel 
concessies gedaan, maar die, toen de rust was weergekeerd, teruggedraaid. 
De oude, conservatieve elite zat weer op het pluche. Reden voor (vooral 
jonge) artsen in ondermeer Duitsland en Frankrijk om zich politiek radicaal 
op te stellen en te strijden voor een liberale, democratische regering. Van zo’n 
regering verwachtten zij de broodnodige politieke, sociale en economische 
hervormingen, die tot een gezonde, aktieve bevolking zouden leiden.2 

De cholera-epidemieën hadden ook onder Nederlandse artsen een 
discussie over openbare hygiëne op gang gebracht. Daarbij volgden zij 
nauwlettend de ontwikkelingen in Frankrijk, Engeland en Duitsland. Op 
enkele punten verschilde Nederland van deze landen. Koning Willem II had 
na aanvankelijk verzet ingestemd met een grondwetswijziging. In 1848 werd 
het liberale ontwerp van Thorbecke aangenomen, waardoor de invloed van 
de – gegoede – burgers, op de regering aanzienlijk werd uitgebreid. Een ander 
verschil met de omringende landen was rond 1850 het ontbreken van een 
fabrieksproletariaat. Maar met een hoge bevolkingsdichtheid en gebrek aan 
schoon water was de arme bevolking niettemin bevattelijk voor ziekten en 
een gemakkelijke prooi van epidemieën. Jonge artsen omarmden het idee dat 
door verbetering van de openbare hygiëne veel te winnen was op het gebied 
van de volksgezondheid. Deze Nederlandse hygiënisten beperkten zich 
aanvankelijk vooral tot plaatselijke omstandigheden; minder oog hadden 
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zij voor de sociale kwestie, zoals die bijvoorbeeld in Engeland en Duitsland 
speelde.3 Pas toen rond 1870 Nederland begon te industrialiseren, groeide de 
belangstelling voor politieke en economische verhoudingen.

Samuel Senior Coronel (1827–1892) was een van de jonge artsen die de 
overheden bestookten met voorstellen voor sanitaire maatregelen. Maar, 
anders dan zijn collega’s, zag hij al ver voor 1870 de ‘gezondheidstoestand 
van de arbeidende klasse als een sociaal-medisch probleem met een geheel 
eigen karakter’, wat hem tot de eerste sociaal-geneeskundige van Nederland 
bestempelt.4 Hoewel Nederland halverwege de negentiende eeuw nog geen 
geïndustrialiseerd land genoemd kon worden, zoals Engeland dat bijvoorbeeld 
was, waren de arbeidsomstandigheden in de kleine industrieën schrijnend. 
Coronel toonde dat afdoende aan in zijn studies naar de calicotwevers in 
Zeeland, de diamantbewerkers in Amsterdam en de tapijtwevers in Hilversum. 
In 1861 schreef hij Gezondheidsleer toegepast op de fabrieksnijverheid. Een 
handboek voor industriëlen, genees-en staathuishoudkundigen. Zowel de 
titel als de beroepsgroepen voor wie het boek geschreven werd, maken 
Coronels bijzondere plaats onder de hygiënisten duidelijk. In dit boek wijdde 
Coronel hoofdstukken aan ‘beroepsziekten, woningtoestanden, kwaliteit van 
levensmiddelen, ziekenfondsen, kinderarbeid en hygiëne der fabrieken’.5 

Coronel concludeerde op grond van zijn studies, die hem landelijk bekend 
maakten dat sanitaire hervormingen alleen niet de oplossing waren voor 
de verbetering van de volksgezondheid.6 Daarvoor waren tegelijk politieke 
en economische hervormingen nodig. Hij hoopte op een harmonisch 
samengaan van werkgevers en -nemers. Voor werkgevers, zoals Van Marken 
van de gist- en spiritusfabriek in Delft en Stork, machinefabrikant in Hengelo 
had hij grote waardering.7 Die toonden met ondermeer de bouw van goede 
arbeiderswoningen hun sociale gezicht. Van het socialisme moest Coronel 
daarentegen niets hebben omdat het ‘onrust zaaide en ontevredenheid 
kweekte’.8 

Samuel Senior Coronel werkte van 1867 tot aan zijn dood in 1892 in 
Leeuwarden. Niets in de stad herinnert echter nog aan deze belangrijke 
negentiende-eeuwse arts. Wie op zoek gaat, vindt met wat moeite zijn 
verwaarloosde graf op de oude begraafplaats aan de Spanjaardslaan. Hij was 
tijdens zijn werkzame leven stadsgeneesheer, secretaris van de Geneeskundige 
Raad voor de provincies Friesland en Groningen, wetenschappelijk 
onderzoeker, auteur van – baanbrekende – boeken en artikelen, lid van 
verschillende commissies en bestuurslid van diverse verenigingen. Hij 
vertaalde uit het Engels, Frans en Duits en was daardoor goed op de hoogte 
van buitenlandse ontwikkelingen. Kortom, een man, zo lijkt het, die zich geen 
rust gunde en altijd aan het werk was in het belang van de volksgezondheid. 
In 1869 schreef hij aan zijn uitgever dat hij ‘uitgeput’ was.9 Over zich zelf liet 
Coronel niet veel los. Bij zijn overlijden had de Leeuwarder Courant graag 
een overzicht willen geven van ‘de tal van verdiensten van den overledene, 



95S a m u e l  S e n i o r  C o r o n e l  i n  L e e u w a r d e n ,  1 8 6 7 - 1 8 9 2

ware het niet, dat op nadrukkelijk verlangen van wln. Dr. Coronel geene 
levensbeschrijving in bladen en tijdschriften aan zijne nagedachtenis zou 
worden gewijd.’10 

Wie iets over deze bijzondere arts wil schrijven is aangewezen op 
archieven, op het – nog steeds zeer leesbare – oorspronkelijke werk, en voor de 
Leeuwarder jaren is de digitale Leeuwarder Courant een schier onuitputtelijke 
bron. Als secondaire bron dient vooral Samuel Senior Coronel, zijn betekenis 
voor de sociale geneeskunde in Nederland van A.H. Bergink. 

Wat Coronel voor Leeuwarden heeft betekend is onderwerp van dit artikel. 
Literatuur over Coronel belicht vooral zijn rol als arts-hygiënist. In dit artikel 
wordt ook aandacht geschonken aan zijn rol als aktieve volksopvoeder in de 
Leeuwarder Vereeniging voor Volksbijeenkomsten. 

Een opwindende tijd

De tweede helft van de negentiende eeuw was alles behalve een saaie tijd. 
De ontwikkelingen op het gebied van vervoer en communicatie waren zo 
spectaculair dat de mensen konden denken in ‘een nieuwe wereld’ te leven.11 
De aanleg van wegen en een landelijk spoorwegnet verkortten de reistijden 
en stimuleerden onderlinge contacten. Voor de Geneeskundige Raad voor 
Friesland en Groningen werd het bijvoorbeeld gemakkelijker om afwisselend 
in Groningen en Leeuwarden te vergaderen. Berichten kwamen door verbeterd 
postverkeer, telegraaf en telefoon sneller op de bestemde plek. Met de komst 
van gasverlichting werden de dagen langer. 

De grondwet van 1848 bracht politieke vernieuwing. Het censuskiesrecht 
werd uitgebreid, zodat meer burgers met hun stem invloed konden uitoefenen 
op het landsbestuur. Vooral de gemeentewet van 1851 bood de hygiënisten de 
kans hun programma uit te voeren. De gemeenten werden namelijk verplicht 
tot openbaarheid van bestuur en aan het college van burgemeester en 
wethouders werd het toezicht op de ‘publieke gezondheidsdienst’ opgedragen. 
De kosten van het toezicht drukten voortaan op de gemeentebegroting. Met 
deze maatregelen werd het tevens aantrekkelijk voor artsen-hygiënisten zich 
kandidaat te stellen voor de gemeenteraad.12 In Leeuwarden bijvoorbeeld, 
combineerde Jacob Baart de la Faille zijn artsenpraktijk jarenlang met het 
lidmaatschap van de gemeenteraad waar hij onvermoeibaar ijverde voor 
schoon drinkwater.

Dat er een relatie bleek te bestaan tussen – openbare – hygiëne en het 
uitbreken van besmettelijke ziektes betekende een belangrijke doorbraak. 
Als iets dit inzicht bevestigde, was het wel de cholera-epidemie van 1848/49. 
De ziekte hield niet halt voor de deur van de rijken, en dat gaf te denken. 
Wel waren het vooral de armen die de tol betaalden. Dat leidde uiteindelijk 
tot het besef dat er wel eens verbanden zouden kunnen bestaan tussen 
armoede, leefomgeving en ziekte. En dat verklaart weer waarom artsen zo’n 
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vooraanstaande rol speelden in het armoededebat. Deze artsen-hygiënisten 
werden de vasthoudende pleitbezorgers voor schoon drinkwater, de 
inzameling van straatvuil, controle op voedsel, maatregelen bij epidemieën, 
verbetering van arbeidsomstandigheden, onderwijs voor alle kinderen, 
kortom op allerlei levensgebieden brachten zij gevraagd en ongevraagd 
adviezen uit aan de lokale en landelijke overheid. 

Middelburg en Amsterdam

Samuel Coronel werd in 1827 in Amsterdam in een joods gezin geboren. Hij 
werd tot arts opgeleid aan het Athenaeum Illustre in Amsterdam en aan de 
universiteit van Leiden, waar hij ook promoveerde. Hij was daarmee medisch 
doctor, zich onderscheidend van chirurgijns die hun opleiding aan een 
klinische school hadden gevolgd en die minder bevoegdheden hadden dan hun 
universitair gevormde collega’s. Voordat Coronel zich in 1867 in Leeuwarden 
vestigde, was hij van 1853 tot 1860 stadsgeneesheer in Middelburg en van 
1860 tot 1867 in Amsterdam. Een stadsgeneesheer was – tegen een geringe 
beloning – dokter van de armen. 

De beginjaren in Middelburg lijken redelijk gelukkige jaren te zijn geweest. 
Coronel trof er ervaren, wat oudere collega’s, die de beginnende jonge dokter 
gastvrij in hun kring opnamen. Een van hen was getuige bij Coronels huwelijk 
in 1855 met Sarah Leveij in de Middelburgse synagoge. Het huwelijk duurde 
maar kort: Sarah overleed, 26 jaar oud, nog in hetzelfde jaar aan tuberculose. 
De jonge weduwnaar vond enige troost en huiselijkheid in het gezin van 
de bekende dominee J.J.L. ten Kate.13 Naast zijn werk als stadsgeneesheer 
besteedde Coronel veel tijd aan onderzoek. Zijn eerste onderzoek naar de 
gezondheid van fabrieksarbeiders betrof de calicotwevers op Walcheren. 
Deze studie wordt beschouwd als het begin van de bedrijfsgeneeskunde.14 Of 
Coronel voldoening in zijn werk vond, is twijfelachtig. Hij liep in Middelburg 
al vroeg aan tegen de grenzen van zijn mogelijkheden als armendokter. 
Zolang zijn patiënten in diepe armoede leefden, leek zijn werk niet veel zin 
te hebben.

In 1859 verscheen van zijn hand het boek Middelburg Voorheen en thans. 
Het bleef niet zonder gevolgen voor Coronel. Hij leverde stevige kritiek op de 
burgerij van Middelburg, die hij gebrek aan ondernemingslust verweet. Die 
kringen bekommerden zich meer om een goede partij voor hun kinderen dan 
om hun arme stadgenoten. Die zelfde burgers meenden dat de armen lui en 
zedeloos waren, maar, schreef Coronel, zij vergeten dat die onvolmaaktheden 
ook bij de ‘zoogenaamd’ beschaafde standen te vinden zijn. Hij was zich 
bewust dat de toon van zijn boek scherp was, maar dat was, meende hij, nodig 
om belangstelling te wekken. De Middelburgse burgers waren not amused. 
Een jonge arts, een buitenstaander nog wel, die hun de les kwam lezen, dat 
pikten zij niet. Volgens de roman Vechten tegen de bierkaai – de Bierkaai was 
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een deftige straat in Middelburg – werd op de sociëteit over Coronel gefl uisterd 
dat hij zich met zijn boek moeilijkheden op de hals had gehaald. Waarom, 
zo vroegen de sociëteitsleden zich af, was deze ‘knappe’ arts zo plotseling 
naar Amsterdam vertrokken? Dacht hij daar een betere toekomst te hebben 
of was zijn voor de Middelburgse burgers weinig vleiende boek aanleiding 
om te verhuizen? De gesprekspartners waren het erover eens dat Middelburg 
‘een bekwaam en voortvarend man armer’ was geworden.15 Overigens kan 
de beroeping van Coronels vriend Ten Kate naar Amsterdam een belangrijke 
overweging zijn geweest om eveneens naar Amsterdam te vertrekken. 

In Amsterdam werd Coronel, net als in Middelburg, stadsgeneesheer. En 
ook in zijn nieuwe woonplaats liep hij aan tegen ernstige sociale misstanden. 
In zijn Amsterdamse jaren verschenen er minstens vijftig publicaties van zijn 
hand. Veel aandacht besteedde Coronel in deze tijd aan beroepsziekten, zoals 
die van horlogemakers, leerbereiders, staalbewerkers. Bekend werd hij met 
een uitgebreide studie naar de gezondheidstoestand in de diamantslijperijen, 
waaraan hij twee jaar had gewerkt.16 In 1864 verscheen De Bewaarschool, een 
felle aanklacht tegen de matressensschooltjes, vaak kleine bedompte ruimtes, 
keldertjes of zolders, waar kleine kinderen letterlijk werden ‘bewaard’. 

Nam Coronel te veel hooi op zijn vork? En leed zijn werk als arts daar 
onder? Er kwamen namelijk klachten van patiënten binnen, waarop de 
Commissie van Toezigt op de Stedelijke Geneeskundige Dienst hem wegens 
plichtverzuim op de vingers tikte. Het is niet duidelijk hoe gegrond de klachten 
waren, maar Coronel diende wel in 1866 zijn ontslag in. Het werd hem door 
burgemeester en wethouders overigens eervol verleend.17 Van zijn collega’s 
kreeg Coronel veel waardering; de overheid bezorgde hem daarentegen een 
fl inke teleurstelling. Hij had er vast op gerekend benoemd te worden in de 
commissie die Thorbecke moest adviseren over kinderarbeid in fabrieken. 
Tenslotte was hij degene die zowel in de Maatschappij tot bevordering 
der Geneeskunst als in de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid 
vurig voor een dergelijk onderzoek had gepleit. Maar hij werd gepasseerd; 
vreesden werkgevers voor al te radicale voorstellen, zoals afschaffi ng van de 
kinderarbeid?

Er zijn aanwijzingen dat Coronel niet gelukkig was in Amsterdam. Hij leidde 
een rusteloos bestaan: in zes jaar verhuisde hij zes keer.18 Een bittere brief uit 
1870 – Coronel woonde toen al drie jaar in Leeuwarden – spreekt boekdelen. 
De letterkundige Taco Hajo de Beer had Coronel voor een naslagwerk om 
enkele biografi sche gegevens gevraagd. Coronel antwoordde dat hij vereerd 
was, maar geen zin had om aan het verzoek te voldoen. Ik zou, schreef hij, 
mijn leven in één zin kunnen samenvatten: ‘ik ben het slachtoffer van mijn 
goede trouw en oprechtheid’. Hij voelt zich, zo gaat hij verder, achtergesteld 
en is ervan overtuigd dat hij veel meer had kunnen bereiken ‘indien zogen. 
vrienden mij niet vooral den voet hadden dwarsgezet’.19 Het is duidelijk, hier 
is een teleurgestelde man aan het woord. Coronel was werkloos en moest op 
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zoek naar nieuw werk. Dat vond hij – misschien tot zijn opluchting – niet als 
armendokter, maar als secretaris van de Geneeskundige Raad voor Friesland 
en Groningen. Hij verhuisde van Amsterdam naar Leeuwarden.

Leeuwarden

Leeuwarden was rond 1870 een provincieplaats met zo’n 25.000 inwoners, de 
negende stad van Nederland.20 Fabrieken ontbraken en de productie was nog 
ambachtelijk.21 De moderne tijd was echter niet aan de stad voorbij gegaan. In 
de eerste helft van de eeuw waren de stadspoorten al gesloopt, zodat de stad 
buiten de wallen kon uitbreiden. Met de komst van een gasfabriek in 1845 was 
de straatverlichting verbeterd. In 1866 opende aan het Zaailand een nieuwe 
schoolsoort haar poorten: de Rijks Hogere Burgerschool. In de jaren tachtig 
verrezen de Beurs en de Harmonie. Toppunt van moderniteit was de bouw 
van een station in 1864 en de aanleg van spoorwegen, met als hoogtepunt in 
1868 de aanleg van de lijn Leeuwarden-Heerenveen-Zwolle. Leeuwarden was 
op de wereld aangesloten.

Het ontbreken van fabrieksschoorstenen betekende niet dat Leeuwarden 
een gezonde stad was. Net als in veel andere steden waren de grachten 
open riolen, lag het vuil opgehoopt in de straten en was de huisvesting 
voor de armen van de stad volstrekt onvoldoende. In de tweede helft van 
de negentiende eeuw verschenen regelmatig plaatsbeschrijvingen, vaak als 
resultaat van een prijsvraag. In zo’n beschrijving werden allerlei aspecten van 
een stad belicht, zoals bevolkingsopbouw, gezondheid van de bevolking, grote 
bouwwerken. In 1870 werd een Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving 
van de gemeente Leeuwarden van de arts P.H. Asman bekroond. Uit deze 
beschrijving wordt duidelijk wat er allemaal mis was met de gezondheid in 
Leeuwarden. Dat de mensen ’s avonds niet buiten konden zitten vanwege 
de ongezonde ‘zeevlammen’ was tot daaraantoe. Schadelijker waren de 
overbevolkte eenkamerwoningen in de sloppen en gloppen, de vuile bedrijfjes 
in dichtbevolkte wijken, die darmen verwerkten of huiden droogden, de 
stinkende grachten waarin mensen hun faecaliën kieperden en waaruit ze 
weer waswater en soms zelfs drinkwater haalden. Schoon drinkwater is lang 
een probleem gebleven; in droge zomers trokken mensen ‘s morgens zelfs 
naar plassen buiten de stad om water te halen.22 In 1888 kreeg Leeuwarden 
eindelijk waterleiding. 

Leeuwarden was rond 1850 een standenmaatschappij. Aan de top stond 
de gegoede burgerij, 10% van de bevolking, dan een middenlaag van niet 
onbemiddelde inwoners, ongeveer 20% en 70% van de bevolking, een brede 
benedenlaag, bestond, uit min- en onvermogenden, de ‘geringe volksklasse’.23 
Volgens Asman viel het gebrek aan energie bij de armen niet te verhelpen 
door liefdadigheid. Het was beter hun een fatsoenlijk loon te betalen, zodat ze 
gezond voedsel konden kopen.24 Horen we hier Coronel, die in zijn boek over 
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Middelburg voeding de hoeksteen van de volkswelvaart noemde en die toen 
al opmerkte dat door belastingen het voedsel veel te duur was? Ook hij vond 
liefdadigheid geen hulp.25 

Op woensdag 20 februari 1867, een zonnige dag, arriveerde Samuel Senior 
Coronel in Leeuwarden. De dag daarvoor had de stad uitbundig feest gevierd 
ter ere van de vijftigste verjaardag van koning Willem III.26 Er was in 1867 extra 
reden om eens fl ink te feesten: in 1866 was cholera in de stad uitgebroken 
en de schrik zat er fl ink in. Hoeveel Leeuwarders herinnerden zich niet de 
uitbraak van de gevreesde ziekte in 1849? Er waren toen meer dan tweehonderd 
slachtoffers gevallen.27 In de jaren 1853 tot 1855 was er een lichte epidemie 
geweest met 26 doden en in 1866 had de ziekte 62 levens geeist. Maar in het 
nieuwe jaar leek de ziekte over haar hoogtepunt heen. Coronel trok in bij Joël 
Drielsma, koopman in goud, zilver, diamanten en horloges, gevestigd aan de 
Nieuwestad op nummer 133. Dat Coronel onderdak vond bij een lid van de 
bekende joodse familie Drielsma zal wel geen toeval geweest zijn. Hij volgde 
als secretaris van de Geneeskundige Raad voor Friesland en Groningen een 
neef van Joël op, de jong overleden Aron Drielsma.

Huwelijk

In 1866 trad de Wet op het geneeskundig staatstoezicht in werking. Er werden 
zeven geneeskundige raden ingesteld; Friesland en Groningen kregen een 
gemeenschappelijke raad. De hygiënisten waren ruim vertegenwoordigd in de 
raden en konden daarmee stevige invloed uitoefenen op de volksgezondheid.28 
Inspecteur van de Raad voor Friesland en Groningen was tot 1869 W.H. Idzerda. 
Toen die naar de Tweede Kamer vertrok, volgde Ali Cohen hem op. Naast een 
inspecteur en een adjunct-inspecteur bestond de raad uit een secretaris, 
vanaf 1867 Coronel, en (corresponderende) leden. De Fries-Groningse Raad 
ging februari 1866 offi cieel van start. Na de eedafl egging hield Idzerda een 
toespraak waarin hij een ambitieus programma ontvouwde: hij verwachtte dat 
de raad een fl inke bijdrage zou kunnen leveren aan de volksgezondheid en de 
‘volkswelvaart’. Als doel formuleerde hij uitbanning van epidemieën, verlaging 
van het sterftecijfer en verlenging van de levensduur.29 De raad was niet meer 
dan een adviesorgaan voor overheden, die vaak uit ongeïnteresseerdheid 
of vanwege de kosten de adviezen naast zich neerlegden. Na enkele jaren 
besloten de leden van de geneeskundige raad gebruik te maken van de 
wettelijke mogelijkheid om plaatselijke raden in te stellen. In 1869 begon in 
Leeuwarden de Vereeniging tot bevordering van de Volksgezondheid, waarin 
Coronel een actief aandeel had. Maar voor het zover was, had zijn persoonlijke 
leven een gelukkige wending genomen.

Samuel Coronel trouwde in mei 1868 in Leiden met Henriëtte Vos. 
Aanleiding tot hun kennismaking was ongetwijfeld het overlijden op 20 juni 
1867 van Hikke Drielsma. Zij was een nichtje van Joël Drielsma en een zus 
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van Aron Drielsma, de voorganger van Coronel bij de Geneeskundige Raad. 
Hikke was getrouwd met Meijer Benjamin Vos, broer van Henriëtte.30 Coronel 
zal het gezin van Meijer en Hikke goed gekend hebben door zijn connecties 
met de familie Drielsma. Bovendien was Meijer Vos chirurgijn en zullen er 
collegiale contacten geweest zijn. Het gezin van Meijer en Hikke woonde op 
de Eewal. Hikke liet bij haar dood vier jonge kinderen achter. Het lijkt meer 
dan waarschijnlijk dat Henriëtte, die dertig jaar was en ongehuwd, enige tijd 
in het gezin van haar broer heeft geholpen.

Na hun huwelijk vestigden Samuel en Henriëtte zich op het Heerenwaltje. 
Kort na elkaar werden twee zoons geboren, enkele jaren later nog gevolgd 
door een dochter. In 1872 zocht Coronel een huis met minstens vier kamers 
en ‘verdere gemakken’.31 Dat werd gevonden aan de Noorderweg 88; na het 
overlijden in 1887 van zijn vrouw verruilde Coronel Noorderweg 88 voor 
Noorderweg 68. 

In hoeverre het joodse geloof in Coronels leven een rol heeft gespeeld is 
moeilijk te zeggen. Weliswaar trouwde hij twee keer een joodse vrouw, maar er 
zijn aanwijzingen dat hij uiteindelijk de weg van de assimilatie is ingeslagen. 
Met het joodse leven in Leeuwarden heeft hij, in tegenstelling tot zijn zwager 
Meijer Vos, geen bemoeienis gehad.32 

Coronel en zijn vrouw woonden zelfs enkele keren een dienst in de Waalse 
kerk bij.33 Toen het gezin een nieuwe werkmeid nodig had, werd niet iemand 
gezocht die koosjer kon koken, maar iemand die een ‘burgerpot’ op tafel kon 
zetten.34 Dat Coronel en zijn vrouw het joodse geloof niet meer actief beleden, 
blijkt ook uit de keuze voor een graf op de Algemene Begraafplaats in plaats van 
de joodse. Ronduit opmerkelijk is, dat in het boek De vroegere Amsterdamsche 
Joodsche doctoren, verschenen in 1927, wel Samuel Sarphati en Barend Jacob 
Stokvis worden genoemd, maar niet Samuel Coronel.35

Bevordering van de Volksgezondheid

De Vereeniging tot bevordering van de Volksgezondheid bestond uit de 
Leeuwarder leden van de Geneeskundige Raad. Zij bewoog zich ook op 
hetzelfde terrein, dat van de volksgezondheid. Voordeel was dat de leden de 
stad goed kenden en dat de lijnen naar Burgemeester en Wethouders en de 
gemeenteraad kort waren. De vereniging, bestaande uit vier secties, ging in 
mei 1869 van start onder voorzitterschap van de arts A. Meursinge, adjunct-
inspecteur van de Geneeskundige Raad. Coronel was rapporteur van de eerste 
sectie, die belast was met onderzoek naar invloeden op de volksgezondheid, 
en lid van de vierde sectie die de invloed van bedrijven en ‘neringen’ op de 
gezondheid onderzocht. Van beide secties werd Coronel in de loop der jaren 
voorzitter.36 

In de eerste sectie maakte Coronel gebruik van een jonge wetenschap, 
waarvan hij al snel het belang had onderkend: de statistiek. Iedere week 
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werden gegevens verzameld over geboorte, sterfte en besmettelijke ziektes 
in de stad. Uit de verzamelde cijfers konden overigens geen betrouwbare 
conclusies getrokken worden, omdat enkele artsen met een grote praktijk 
geen gegevens inleverden.37 De sectie bracht rapporten uit over ondermeer 
afzonderlijke verpleging van patiënten met een besmettelijke ziekten 
en over de prostitutie.38 In 1875 werd besloten tot een onderzoek naar 
schoolgebouwen en schoolmiddelen. De rapporten deden dienst als adviezen 
aan Burgemeester en Wethouders. Want net als de Geneeskundige Raad kon 
de vereniging niet zelf maatregelen nemen om misstanden op te ruimen. 
In het algemeen hadden Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden 
waardering voor het werk van de vereniging. Het pleidooi om iets te doen aan 
de prostitutie werd bijvoorbeeld gevolgd door een gemeentelijke verordening 
op ‘huizen van ontucht en publieke vrouwen’ en werd Meijer Vos belast met 
de geneeskundige controle van de prostituées.39 

Soms namen de gemeentelijke bestuurders het initiatief en vroegen de 
vereniging om advies, zoals bij de vestiging van vervuilende bedrijfjes of 
de verbetering van de verswatervijvers. Waren onderzoeksresultaten direct 
bedreigend voor de volksgezondheid, dan werd er snel en effi ciënt gehandeld. 
Via advertenties werd de bevolking ondermeer gewaarschuwd voor vertind 
aardewerk, lood in het drinkwater of voor kleding en speelgoed die met 
arsenicumhoudende verf waren behandeld. Coronel stelde voor om een 
permanente keuringscommissie in te stellen waar particulieren voorwerpen 
voor onderzoek konden aanbieden.40 Bron van zorg bleef het voedsel en dan 
vooral melk en vlees. Wat het laatste betreft, adviseerde de vereniging om een 
abattoir te openen waar dan ook het vlees gekeurd zou kunnen worden. 

Tegenover de bereidheid van het lokale bestuur om de adviezen van de 
artsen op te volgen, stond dat sommige wensen van hen op de lange baan 
werden geschoven. Jaar na jaar drongen de artsen aan op een bad- en 
zweminrichting die ook voor minvermogenden toegankelijk zou zijn. Op 
hun wensenlijstje stond lange tijd tevergeefs de oprichting van een parc 
vaccinogène, een stal met kalveren die de entstof voor de zogenaamde koepok-
inenting zou moeten leveren en annex daaraan een ruimte waar ingeënt kon 
worden. En het advies van de artsen beerputten en de lozing van faecaliën op 
openbaar water te verbieden werd lang genegeerd.

De ondertekening van een pamfl et was vermoedelijk Coronels laatste 
bijdrage aan de Vereeniging tot bevordering van de Volksgezondheid. In 
1892 was in het buitenland cholera uitgebroken en ook in Nederland waren 
al enkele gevallen gesignaleerd. Het pamfl et met ‘Wenken en raadgevingen’ 
werd huis aan huis verspreid. Het bevatte praktische tips over handen 
wassen, alleen gekookt water drinken, besmette huizen mijden en bezittingen 
van een besmette patiënt laten weghalen. Maar het belangrijkste was een 
matige leefwijze, want aldus de ondertekenaars ‘een goede maag is de beste 
beschutting tegen cholera’.41 
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Schoollucht

Leeuwarden had in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn onderwijs 
behoorlijk op orde. Een netwerk van armenscholen, tussenscholen en 
burgerscholen zorgde ervoor dat alle kinderen naar school konden. Maar 
gezond waren de scholen allerminst. Integendeel, de overbevolkte lokalen met 
onvoldoende ventilatie waren broeinesten van – besmettelijke – ziekten. Soms 
hingen – natte – jassen, petten en mutsen achter in het klaslokaal. Kachels 
werden met kolen en turf gestookt en verspreidden veel stof. Bovendien 
hadden ‘s winters de kinderen vlakbij de kachel het te warm en die verderop 
zaten te koud. Goede ventilatie was letterlijk van levensbelang: slechte lucht, 
zo was immers de opvatting, veroorzaakte ziektes. Coronel vond dat kinderen 
naar huis mochten als bij warm weer de ventilatie onvoldoende was, ‘zelfs’ 
voegde hij er op zijn bekende ironische wijze aan toe ‘op het gevaar af dat ze 
in eigen huis geen beteren dampkring voorhanden vinden.’42 De plek van de 
wc’s vormde weer een ander probleem; soms hadden ze een ingang direct in 
het klaslokaal en werden de tonnen tijdens de lessen gewisseld. Er was zelfs 
een speciaal woord voor bedompte lucht: ‘schoollucht’.

Ook de verlichting liet te wensen over. Dan was er een raam in de 
achterwand, zodat de kinderen geen licht op hun werk hadden, dan weer was 
er slechts één raam in het midden van de zijwand, zodat de hoeken van het 
lokaal donker bleven. De gaslampen verspreidden meestal een diffuus licht 
van wisselende intensiteit. Goed licht bleef een van Coronels stokpaardjes en 
terecht, want veel kinderen waren bijziend. 

In 1880 was architect P.J.H. Cuypers in Leeuwarden, waarschijnlijk voor 
de bouw van de Bonifatiuskerk. Coronel wist hem te strikken om een paar 
schoolgebouwen te bezoeken. De bekende architect verbaasde zich over 
het slechte licht, aldus Coronel in een ingezonden stuk in de Leeuwarder 
Courant. Hij vertelde de architect dat hij het probleem vaak had aangesneden 
bij de autoriteiten. ‘Welnu’, zei Cuypers, ‘doe het nogmaals, want het zou 
onverantwoordelijk zijn, dat de kinderen met slecht daglicht of nog slechter 
kunstlicht hunne oogen zouden bederven, als men zonder moeite en kosten 
hun goed licht kan verschaffen.’43 

Coronel maakte gebruik van zijn recht om als lid van de Geneeskundige 
Raad scholen te bezoeken. Hij maakte zich boos over de onderwijsinspecteurs, 
die volgens hem te weinig scholen afkeurden: ‘Van jaar tot jaar vinden wij 
dezelfde onbeduidende phrasen min of meer gevarieerd terug’, schreef hij in 
de Schoolbode.44 Naast alle inspanningen voor hygiënische schoolgebouwen, 
was Coronel jarenlang een steunpilaar voor de afdeling Leeuwarden van de 
Vereeniging voor Volksonderwijs. 
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De Bank

Succes had Coronel met zijn bemoeienissen voor een nieuwe schoolbank. Tot 
ver in de negentiende eeuw zaten leerlingen – groot en klein – op lange banken 
zonder rugleuningen; de afstand tot het tafelblad kon niet aangepastworden. 
Medici adviseerden banken met rugleuningen het zogenaamde Amerikaanse 
model, terwijl veel onderwijzers van mening waren dat een bank zonder 
rugleuning juist een goede houding bevorderde. De medici wonnen het pleit 
en de Amerikaanse bank met rugleuning won terrein. 

In 1870 hadden Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden het plan 
nieuw schoolmeubilair aan te schaffen. Naar aanleiding daarvan kregen zij een 
berichtje van Coronel, die goed op de hoogte was van ontwikkelingen elders. 
Hij wees het college op de Duitse bank van Ernst Kunze, die, in tegenstelling 
tot het Amerikaanse model, een uitschuifbaar tafelblad had. Burgemeester en 
Wethouders lieten daarop een bank uit Duitsland komen en stelden die op in 
het gemeentehuis. Zij nodigden de leden van de Plaatselijke Schoolcommissie 
uit de bank te komen bekijken, eraan toevoegend dat Coronel graag uitleg 
wilde geven.45 De Schoolcommissie en enkele onderwijzers vonden de bank 
niet sierlijk en hij nam veel plaats in, maar zij adviseerden het gemeentebestuur 
toch om een paar banken te laten maken. Coronel bleef aan de bank sleutelen. 
De bank moest volgens hem geschikt gemaakt worden voor twee in plaats 
van voor drie leerlingen; iedere leerling moest een eigen rugleuning krijgen 
en hij moest aangepast worden aan de individuele lengtes van de leerlingen. 
Dus begon Coronel leerlingen te meten. Hetzelfde werd gedaan door Louise 
Hardenberg in Leiden. Zij was directrice van de eerste Kweekschool voor 
Bewaarschoolhouderessen, waartoe Coronels boek De Bewaarschool de 
aanzet had gegeven.46 Het kan niet anders of Coronel moet zeer ingenomen 
zijn geweest met de oprichting van de kweekschool. Waarschijnlijk heeft hij 
Louise Hardenberg bezocht toen hij in 1868 voor zijn huwelijk in Leiden was. 
Tot het overlijden van Coronel zijn zij bevriend gebleven.

Naast een goede schoolbank kwam volgens Coronel niets de 
lichamelijke ontwikkeling van het jonge schoolkind meer ten goede dan 
gymnastiekonderwijs. In Leeuwarden werd nog maar op een enkele school 
gymnastiekles gegeven.  Coronel werd een vurig pleitbezorger voor de invoering 
van het vak op alle scholen en met succes: gymnastiek werd in de jaren tachtig 
een verplicht vak.47 Zijn inspanningen voor het gymnastiekonderricht werden 
beloond: hij werd door het Nederlandsch Gymnastiek Verbond, waarvan hij 
lid was, afgevaardigd naar een groot gymnastiekfeest in Bazel. 

Coronels betrokkenheid en deskundigheid op het terrein van scholen 
vond in 1879 erkenning door zijn benoeming in de commissie die de regering 
Kappeyne van de Coppello moest adviseren over de bouw en inrichting van 
scholen. Het liep uit op een teleurstelling. Coronel had gehoopt dat het werk 
van de staatscommissie de kroon zou worden op zijn ‘belangeloos en moeitevol 
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streven’ naar een gezonde schooljeugd. Maar de regering viel en de nieuwe 
regering zwakte het advies aanzienlijk af. De verontwaardigde Coronel greep 
naar zijn beproefde wapen: de pen. Het werk van de staatscommissie, schrijft 
hij in De Gezondheidsleer der school en van het schoolkind is in diskrediet 
gebracht door ‘partijbelangen en obscurantisme’.48 Hij droeg het boek op aan 
het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, dat hem wél waardeerde en dat 
hem als blijk daarvan in 1873 tot erelid had benoemd. 

Onderwijzers en vrouwen 

De geneeskunde maakte in de tweede helft van de negentiende eeuw een 
enorme sprong voorwaarts net als vervoer en communicatie. De ontdekking 
van de relatie tussen hygiëne en ziektes, van narcose, het belang van aseptisch 
werken waardoor de kans op infectie fl ink verminderde, betekenden een 
grote vooruitgang. Vooral de ontdekking van bacteriën als ziekteveroorzakers 
was een opzienbarende ontwikkeling. Statistiek, een nog jonge wetenschap, 
vergrootte het inzicht in sterfte- en geboortepatronen. 

De ontwikkelingen waren spectaculair, maar de acceptatie hield daarmee 
geen gelijke tred. Zelfs prominente medici geloofden aanvankelijk niet in de 
bacteriologie en het gewone volk klampte zich liever vast aan kruidenvrouwtjes 

De Kunze-bank aangepast voor twee leerlingen. Foto van Jacob Olie (Stadsarchief Amsterdam)
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en magnetiseurs.49 Kennis zou de kloof tussen aanbieders en consumenten 
moeten verkleinen. Onderwijzers en vrouwen leken bij uitstek degenen 
die de nieuwe inzichten bekendheid konden geven. Coronel en zijn Friese 
collega’s pleitten ervoor om het vak gezondheidsleer in het onderwijs in te 
voeren. Zij hoopten dat de onderwijzers ‘de schooljeugd de hoofdbeginselen 
der gezondheidsleer in hunne toepassing op het leven zullen weten en willen 
duidelijk maken en in het geheugen prenten.’50 Een succes behaalden de 
medici toen het gemeentebestuur van Leeuwarden akkoord ging met de 
invoering van het vak gezondheidsleer op de HBS voor meisjes. Niemand 
minder dan Ali Cohen, inspecteur van de Geneeskundige Raad voor Friesland 
en Groningen, werd tot leraar in het nieuwe vak benoemd.

Coronel verwachtte ook veel van vrouwen uit de burgerstand. Hij nam het 
initiatief tot de Vrouwen-Vereeniging voor Gezondheidsbelangen. In 1871 hield 
hij een lang betoog – Coronel had de gewoonte vaak ver in de geschiedenis 
terug te gaan – voor ongeveer honderd vrouwen. Hij zette uiteen dat ‘de 
verspreiding van gezonde begrippen omtrent het behoud onzer gezondheid’ 
het doel van de vereniging was. De vrouwen zouden kunnen bijdragen aan 
de opleiding van verpleegsters, ze zouden ‘gezondheidstractaatjes’ kunnen 
uitgeven en huisbezoeken kunnen afl eggen. Mannen konden geen lid worden 
van de vereniging. Hier lag typisch een taak voor vrouwen, omdat die, volgens 
Coronel, ‘zachtmoedig’ zijn en meer dan mannen in staat tot ‘opofferende 
liefde’.51 

In het jaar 1881 was het alweer gedaan met de mooie rol die vrouwen was 
toebedeeld: het vak gezondheidsleer werd van het lesrooster van de meisjes-
HBS afgevoerd. En de Vrouwen-Vereeniging voor Gezondheidsbelangen werd 
wegens geringe belangstelling opgeheven. Er was nog meer dan duizend 
gulden in kas. Het geld, boeken en de verbandkist werden geschonken aan het 
Diaconessenhuis dat net verhuisde van de Bagijnestraat naar de Voorstreek.52 

Volksverbetering

Maar het draaide niet alleen om kennis. In de negentiende eeuw leefde 
wijdverbreid het idee dat de leefstijl van mensen aan de onderkant van de 
samenleving wel enige verbetering kon gebruiken. Beschaafde, ontwikkelde 
mensen zouden maatschappelijke vernieuwingen gemakkelijker accepteren, 
was de verwachting, en dat zou hun gezondheid weer ten goede komen. 
En zo begonnen gegoede burgers hun minder bedeelde stadgenoten op te 
voeden. In Leeuwarden werd in 1864 de Vereeniging voor Volksbijeenkomsten 
opgericht met als doel ‘volksbeschaving en volksverbetering’ te brengen. De 
vereniging begon als een initiatief van de rederijkerskamer Halmael, waarvan 
toen Jelle Troelstra – de latere liberale wethouder en vader van Pieter Jelles – 
voorzitter was. Op zondagavonden werd met toneel of voordrachten voor 
beschaafd vermaak gezorgd. Gegoede burgers konden toegangskaartjes 
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kopen en die dan aan bijvoorbeeld hun huispersoneel uitdelen. In 1867 
kwamen er twee afdelingen bij, een voor volkszang en een voor populair-
wetenschappelijke lezingen. Later volgden een afdeling volksgymnastiek en 
een Floralia-afdeling.53 

Coronel werd de stuwende kracht achter de afdeling populair-
wetenschappelijke lezingen. De avonden waren bestemd voor mannen uit 
‘den handwerks- en dienstbaren stand’.54 De bijeenkomsten waren kennelijk 
nogal saai, want Coronel stelde voor ze op te vrolijken met een leestafel. 
‘Gezellig verkeer onder controle van meer ontwikkelden’, dat moest de mannen 
uit de scheerwinkels en kroegen houden. Er bleken voor- en tegenstanders 
voor dit voorstel. Een commissie kreeg de opdracht de haalbaarheid van 
een ‘volksleeskamer’ te onderzoeken. Coronels reactie is typerend voor zijn 
vasthoudendheid. Alleen om fi nanciële reden, liet hij weten, zou hij zijn 
voorstel intrekken.55 Hoe dan ook, het volgende seizoen lagen er kranten, 
tijdschriften en ‘schoone plaatwerken’, de laatste beschikbaar gesteld door 
een kunsthandelaar. De lezingen bestreken een groot terrein; ze gingen 
over natuurkunde, maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis of 
gezondheidsleer. Als sprekers traden vooral plaatselijke coryfeën op, zoals 
Zaayer, leraar aan de RHBS, archivaris en boekhandelaar Eekhoff, Rommerts, 
typograaf, voorzitter van de werkliedenvereniging en later directeur van de 
Coöperatieve Handelsdrukkerij, Troelstra, lange tijd wethouder, Duparc, 
gemeenteraadslid en journalist. 

Soms verzorgde Coronel zelf een lezing. In 1870 hield hij een inleiding 
over volksgezondheid, waarin hij zijn gehoor voorhield dat werkpauzes 
noodzakelijk zijn en dat machines niet als een vloek beschouwd moeten 
worden. Integendeel, zij kunnen het handwerk verlichten. Coronel eindigde 
de avond met een voordracht over een modern beroep: de voerman der 
negentiende eeuw. Hij nam het daarin op voor de treinmachinisten die, 
volgens hem ten onrechte de schuld kregen van treinvertragingen.56 

In verhouding tot de andere afdelingen van de Vereeniging voor 
Volksbijeenkomsten moest de afdeling Populair-wetenschappelijke lezingen 
er hard aan trekken om voldoende belangstelling te trekken. Geliefder bij 
de Leeuwarders was de afdeling Volkszang, maar de kroon spanden de 
zondagavondbijeenkomsten met toneel waar gemiddeld 400 mensen op 
afkwamen. Voor een optreden van rederijkerskamer Halmael bijvoorbeeld 
was de belangstelling zo groot dat ‘velen zich de ganschen avond met eene 
staanplaats moesten vergenoegen’.57 

In januari 1873 verscheen een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant 
van een zekere Milo. Hij wees op het belang van gymnastiek in de volksopvoeding 
en vroeg zich af of hier geen taak voor de Vereeniging voor Volksbijeenkomsten 
was weggelegd.58Hij werd op zijn wenken bediend, want nog in hetzelfde jaar 
stelde Coronel voor om een vierde afdeling voor gymnastiek op te richten.59 
Zijn voorstel werd vanwege de kosten die een nieuwe afdeling met zich 
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meebracht niet direct gehonoreerd. Niettemin werden in 1874 jongens en 
mannen boven de vijftien jaar en ‘van gezond lichaamsgestel’ opgeroepen 
zich voor de volksgymnastiekclub aan te melden. Er kwamen niet minder dan 
honderd aanmeldingen binnen. De gemeente stelde een lokaal beschikbaar 
en de club kon starten. In 1876 werd deze gymnastiekclub offi cieel de vierde 
afdeling; secretaris werd Coronel. Zowel de afdeling volkszang als de afdeling 
gymnastiek luisterde geregeld zondagavondbijeekomsten van de vereniging 
op. In 1884 schreef de Leeuwarder Courant een enthousiast verslag van het 
optreden van de afdeling gymnastiek:

menige zorgvuldige en zindelijke moeder en degelijken, werkzamen vader, 
die met vergeefl ijken trots het oog lieten gaan over hunne jongens, naar 
die vlugge en rappe jongens met den blos der gezondheid op de wangen, 
met kracht in de armen, met vlugheid in de voeten, met ruime borst en 
breede schouders.60

In de tweede helft van de negentiende eeuw doken overal in het land 
Floralia op, tentoonstellingen van planten door ‘de gewone man’ gekweekt.
Het kweken van planten zou de huiselijkheid vergroten zodat mannen hun 
heil niet langer in de kroeg zochten. Voor Coronel was een positief neveneffect 
dat het kweken van planten niet duur was, zodat het volk niet in de verleiding 
werd gebracht teveel geld uit te geven. Terwijl het bestuur van de Vereeniging 
voor Volksbijeenkomsten zich nog boog over de haalbaarheid van een afdeling 
voor gymnastiek, kwam Coronel met het voorstel een Floralia-afdeling te 
beginnen. Het voorstel werd positief ontvangen, maar de uitvoering moest 
wachten. Coronel lijkt ongeduldig, want in een brief uit 1875 begon hij er 
weer over en stelde voor een commissie te laten onderzoeken of een Floralia 
in Leeuwarden haalbaar was. Eind 1875 kreeg hij zijn zin; besloten werd een 
proef te nemen om na te gaan ‘of door een zoogenaamde fl oralia hier ter stede 
de lust tot het kweeken van planten onder de arbeidende klasse kan opgewekt 
worden.’61

Augustus 1876 was het zover: de eerste Floralia in Leeuwarden werd 
feestelijk geopend. Kosten noch moeite waren gespaard. De manege was 
met slingers versierd, er was een buste van de koning opgesteld, er was volop 
gasverlichting, muziek luisterde het geheel op. En natuurlijk waren er de 
planten, volgens het verslag in de Leeuwarder Courant tweeduizend, vaak 
door het hele gezin verzorgd. In zijn openingsrede onderstreepte de voorzitter 
nog eens het doel van de Floralia: ‘bevordering van volksbeschaving tot 
veredeling van den volkssmaak’. De Commissaris van de Koning deed er nog 
een schepje boven op. De overheid, aldus de Commissaris, had niets te vrezen 
van burgers die in hun jeugd geleerd hadden planten te verzorgen.62 Het was 
duidelijk, de proef was geslaagd, en in 1877 werd de Floralia de vijfde afdeling 
van de Vereeniging voor Volksbijeenkomsten met wederom Coronel als 
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secretaris. De jaarlijkse opening van de Floralia ontwikkelde zich steeds meer 
tot een waar volksfeest met muziek en vuurwerk van Schuurmans. Duizenden 
Leeuwarders kwamen erop af.

Een zoo bekend hygiènist 

De leden van de Geneeskundige Raad hadden naast hun werk voor de raad 
een eigen artsenpraktijk. Ook Coronel had na zijn aankomst in Leeuwarden 
een praktijk geopend. Was het een bloeiende praktijk? Er zijn aanwijzingen 
dat Coronels eerste liefde niet lag bij het praktische werk. Maar met de 
Amsterdamse beschuldigingen moeten we voorzichtig zijn. Van één 
beschuldiging lijkt het duidelijk, dat de klagende patiënt handelde op 
infl uisteringen van een hoger geplaatste. Meer twijfel lijkt gerechtvaardigd 
naar aanleiding van enkele sollicitaties. Kort na zijn vestiging in Leeuwarden 
solliciteerde Coronel tevergeefs naar de vacature van archivaris-bibliothecaris 
bij de provincie.63 In 1881 waagde hij kennelijk nog een poging, nu naar 
de functie van gemeente-archivaris. Hoewel hij niet op de voordracht van 
Burgemeester en Wethouders stond, kreeg hij toch drie stemmen.64 In 
juni 1876 plaatste Coronel een enigszins raadselachtige advertentie in de 
Leeuwarder Courant, die niet wijst op een bloeiende praktijk. In de advertentie 
sprak hij geruchten tegen, dat hij als secretaris van de Geneeskundige Raad 
geen praktijk zou mogen voeren. Sinds mijn vestiging in Leeuwarden, schrijft 
hij, heb ik een praktijk.

Toch wisten mensen in nood hem te vinden en dan deed Coronel wat 
hij kon. In januari 1889 bijvoorbeeld plaatste hij twee keer een advertentie. 
Een jongeman die door drie schipbreuken alles kwijt was en die bovendien 
zijn moeder onderhield, had bij Coronel hulp gezocht. Coronel schatte dat 
de jongen met ongeveer tweehonderd gulden geholpen zou zijn. Via een 
advertentie lukte het hem het geld binnen te krijgen. Tegelijk ook een blijk 
van vertrouwen van zijn stadgenoten.65 

Gezien de advertenties waarin zij met zijn naam schermden, genoot Coronel 
bij winkeliers veel gezag. Of het nu ging om wijnen, ontsmettingsmiddelen of 
wollen ondergoed, ‘goedgekeurd door Dr. S.Sr. Coronel’ was een aanbeveling. 
Volgens een van de advertenties was eigenlijk alle reclame overbodig ‘waar 
een zoo bekend hygiènist spreekt’.66 

Deze advertenties konden het gebrek aan offi ciële erkenning in Nederland 
niet compenseren.67 Vanwaar dit gebrek aan erkenning? Coronel had geen 
gemakkelijke boodschap of misschien is ‘missie’ hier beter op zijn plaats. Hij 
hamerde er steeds weer op dat liefdadigheid nog geen hulp is. En dat deed hij 
niet altijd even subtiel, zoals al uit zijn boek over Middelburg bleek. Geregeld 
verontschuldigde hij zich over zijn scherpe toon, maar dat was, schreef hij 
dan, nodig om de mensen wakker te schudden. En daar hielden veel burgers 
niet van. In Frankrijk wist men het werk van Coronel kennelijk wel op waarde 
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te schatten. In 1869 ontving hij van de Société internationale d’economie 
sociale een prijs voor een monografi e over een groep arbeiders.68 

Coronel was vasthoudend. Tijdens een gesprek met de directeur van 
een calicotweverij wordt hij beschreven als ‘waakzaam, agressief bijna’ en 
bereid ‘de schuchterste poging tot tegenspraak met nieuwe feiten terstond 
te verijdelen’.69 Zijn grondige manier van werken leidde ook wel eens tot 
irritatie, zoals bij een Amsterdams schoolhoofd, dat bij de wethouder klaagde 
over alle metingen waarom Coronel had gevraagd.70 Vaak had Coronel het 
gelijk aan zijn kant, maar even vaak wilde hij het ook krijgen. Soms ging 
hij daar ver in. Zoals in 1880 in het geval van een volkspetionnement voor 
overheidssteun bij de bestrijding van drankmisbruik. Het liberale Tweede 
Kamerlid Goeman Borgesius hield voor de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen, afdeling Leeuwarden, een pleidooi voor deze overheidssteun. 
Coronel had in het Handelsblad enkele stukken tegen de inmenging van de 
overheid geschreven. Drankmisbruik kon volgens hem het beste bestreden 
worden door zedelijke ontwikkeling van het volk, een Koninklijk Besluit 
droeg daar niets aan bij. Deze opvatting verdedigde hij tevergeefs op de 
bijeenkomst van ’t Nut. De aanhangers van het petitionnement vergeleek hij 
met de Duitse kathedersocialisten, wat bepaald niet positief bedoeld was. 
Een van de initiatiefnemers, J. Zaaijer sprak dan ook van een onterechte 
opmerking. Coronel kreeg geen steun op de bijeenkomst. Integendeel, hem 
werd verweten dat hij als secretaris van de Geneeskundige Raad toch ook 
niet altijd afkerig was van ‘staatstusschenkomst en staatshulp’. De scherpe 
toon tijdens het debat, waarin hij alleen bleek te staan, viel niet goed bij 
Coronel.71 Boos greep hij maar weer eens naar de pen. In een ingezonden stuk 
in de Leeuwarder Courant haalde hij uit: de spreker had een ‘jeneverpreek’ 
gehouden, hij had geen gelegenheid voor een weerwoord gekregen en hij 
had wel degelijk medestanders.72 

Blijft recht overeind, dat Coronel handelde uit bewogenheid met het lot 
van mensen aan de onderkant van de samenleving. Zijn scherpe toon kwam 
voort uit ‘gerechtvaardigde verontwaardiging en bittere teleurstelling’, zoals 
hij zelf zegt in de inleiding van het boek over de schoolhygiëne.73 Waarom werd 
er weinig of niets gedaan aan vuile, lawaaiige fabrieken en lange werktijden, 
aan slecht verlichte en ongeventileerde scholen, aan kinderopbergplaatsen? 
Waarom niet aan de armoede, aan onhygiënische toestanden? Hier viel niet te 
schipperen; alleen radicale oplossingen konden verlichting brengen. 

Steenrotsen

In 1888 verscheen van de arts Ph. Kooperberg Geneeskundige plaatsbeschrijving 
van Leeuwarden. Volgens Kooperberg bestond er een hemelsbreed verschil 
tussen 1888 en 1870, het jaar waarin de beschrijving van Asman verscheen. In 
de periode die Kooperberg beschrijft, zagen elf verordeningen het licht die ‘de 
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hygiènische belangen der bevolking betreffen’. In deze verordeningen vinden 
we de wensen van de Vereeniging voor Volksgezondheid terug. De regeling 
van de prostitutie noemden we al. Het wisseltonnenstelstel werd algemeen; 
er kwam toezicht op het vervoer en de verkoop van vlees, de veiligheid en 
hygiëne van de openbare weg werd in een verordening vastgelegd, evenals de 
‘voorkoming, wering en beteugeling’ van besmettelijke ziekten. 74 

Kooperberg is positief over de toegenomen schoolhygiëne, een van de 
terreinen waarop Coronel een grote inbreng had. De Kunze-bank noemden 
we al, gymnastiek werd op alle scholen een verplicht vak en – ondanks nog 
vele onvolkomenheden – was er meer aandacht voor verlichting en ventilatie. 
In 1885 bracht een schip pokken in de stad. Een epidemie werd voorkomen 
door ‘krachtige vaccinatiën’, waarmee het nut van het Parc Vaccinogène meer 
dan bewezen was. De systematische verzameling van gegevens vergrootte het 
inzicht in het verloop van sterfte en geboorte. Dat de Leeuwarder bevolking 
gezonder werd, blijkt uit de dalende sterftecijfers. Ook de toegenomen lengte van 
dienstplichtigen wijst in die richting.75 De verbeteringen in de volksgezondheid 
kunnen we niet alleen aan Coronel toeschrijven, daarvoor zijn er teveel spelers 
in het spel. Maar Coronels niet afl atende inzet voor de volksgezondheid in 
Leeuwarden kan niet genoeg benadrukt worden. Met artikelen in tijdschriften 
en kranten bereikte hij een groot publiek. Hij gaf de aanzet tot de bouw van een 
nieuw ziekenhuis aan de Noordersingel. Dat Leeuwarden een van de eerste 
gezondheidskolonies – voor de uitzending van ziekelijke kinderen – had, was 
eveneens aan publicaties van Coronel te danken.

Volgens Verdoorn waren de verbeteringen in de volksgezondheid niet 
alleen het werk van artsen. Beter onderwijs, vrouwenemancipatie en het 
verenigingsleven droegen eveneens bij aan de verbreiding en acceptatie van 
nieuwe medische ontwikkelingen.76 Juist op die terreinen bewoog ook Coronel 
zich. Hij heeft – met anderen – succesvol geijverd voor een middelbare school 
voor meisjes. De verbreiding van de gezondheidsleer vertrouwde hij vooral 
aan vrouwen toe. En zijn invloed in de Vereeniging voor Volksbijeenkomsten 
moet niet onderschat worden. Van de afdeling populair-wetenschappelijke 
lezingen was hij de motor. Daarnaast gaf hij de aanzet tot twee nieuwe 
afdelingen: gymnastiek en Floralia. De voorzitter van de vereniging was er 
zeker van dat alle (vrijwilligers)werk niet voor niets was geweest. De ‘korrels 
van kennis’ waren volgens hem, niet op ‘steenrotsen’ gevallen.77 

Het grote thema uit Coronels leven dat armoede en ziekte hand in hand 
gaan, leek echter uit het bewustzijn van artsen te verdwijnen. Gaandeweg 
richtten artsen zich steeds meer op puur medische ontwikkelingen en de 
bestrijding van armoede werd door anderen, zoals bijvoorbeeld de socialisten, 
overgenomen. In de jaren twintig van de twintigste eeuw had de arts P. 
Muntendam een praktijk in Hollandscheveld, Drenthe. Daar ‘ontdekte’ hij dat 
armoede de belangrijkste oorzaak van ziekte was. Tot zijn verbijstering was 
dat tijdens zijn studietijd nooit ter sprake gekomen.78 
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Op 24 november 1892 overleed Coronel in zijn huis aan de Noorderweg in 
Leeuwarden. Op 28 november werd zijn stoffelijk overschot ‘s morgens om elf 
uur in een koets, getrokken door twee paarden naar de Algemene Begraafplaats 
aan de Spanjaardslaan gebracht. Hij werd begraven bij zijn vrouw Henriëtte.

 u

Graf van Samuel Coronel en zijn vrouw Henriëtte op de Algemene Begraafplaats te 
Leeuwarden (foto: Jan Kalff)
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Jan Buiteveld (1747–1812), een Sneker decoratie-
schilder 

S Y T S E  T E N  H O E V E

Ontdekkingen

In 2002 dook in de Parijse kunsthandel La Tour Camoufle een zeer verdien-
stelijk geschilderd bloemstuk uit 1787 op, met de signatuur J. Buiteveld, 
aangebracht in fraai cursief en met in elkaar verstrengelde initialen. De sig-
natuur stelde de handelaar voor een raadsel, want in geen van de bekende 
kunstenaarslexica wordt naar deze schilder verwezen. In een poging diens 
identiteit vast te stellen werd daarom vanuit Parijs geïnformeerd bij het Cen-
traal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag. Een medewerkster van het 
instituut vond Buitevelds naamsaanneming in 1811 en daarna zijn overlij-
densgegevens in Sneek. Het spoor leidde dus naar Friesland en, aangemoe-
digd door deze ontdekking, zocht het CBG contact met het Fries Scheepvaart 
Museum, waaraan de Sneker Oudheidkamer is verbonden.1 In Sneek wer-
den niet alleen aanvullende biografische gegevens over Buiteveld gevonden, 
maar kon tevens, op grond van stijlovereenkomsten (en later een signatuur), 
een verband worden gelegd met een ander bloemstuk. Dankzij het Rijksbu-
reau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) waar – zo bleek ook – het 
schilderwerk was gedocumenteerd, weten we, dat dit tweede bloemstuk zich 
oorspronkelijk in de Hervormde pastorie (Marktstraat 22) te Sneek bevond, 
ongetwijfeld als schoorsteenstuk. Het was in 1918 door de kerkvoogdij ver-
kocht en in 1971 te Amsterdam geveild. Verder had het RKD ook nog een 
derde bloemstuk gedocumenteerd, Dit stuk, dat dezelfde signatuur droeg als 
de andere twee, werd in 1987 te Londen geveild.2

Blijkbaar was de tijd rijp voor nieuwe ontdekkingen, want in hetzelfde 
jaar 2002 werd het Fries Scheepvaart Museum anneks Sneker Oudheidkamer 
benaderd door een particulier uit het Overijsselse Bathmen, die een groot 
beschilderd behangsel wilde verkopen. Opnieuw betrof het een werk van 
Buiteveld; het op 1794 gedateerde stuk met een voorstelling van de Maal-
tijd te Emmaüs droeg diens karakteristieke signatuur. Bij dat stuk bleef het 
niet. Kort daarvoor was het RKD onder leiding van Richard Harmanni een 
documentatieproject gestart, dat tot doel had de decoratieschilderkunst in 
Nederland in kaart te brengen. Toen de leiding van het Fries Scheepvaart-
museum Harmanni in 2003 hielp met het inventariseren en documenteren 
van in Friesland vervaardigde schoorsteenstukken en behangsel- en pla-
fondschilderingen, kon het museum hem wijzen op een serie behangsels 
die in 1921 uit het Sneker herenhuis Kleinzand 10 was verkocht en na enige 
omzwervingen uiteindelijk in New York was beland. Volgens Harmanni werd 
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deze serie sinds jaar en dag toegeschreven aan de bekende Amsterdamse 
decoratieschilder Jurriaan Andriessen (1742-1819). Over de juistheid van die 
toeschrijving was echter twijfel gerezen, toen in 2000 bij Christie’s Amster-
dam op één van de behangsels de signatuur van Buiteveld was aangetroffen. 
Op grond van stijlovereenkomst en schildertrant kon nu de gehele serie aan 
Buiteveld worden toegeschreven.3 Er begon zich een oeuvre af te tekenen, 
dat – zoals hierna zal worden aangetoond – door archiefonderzoek en toe-
schrijving aanzienlijk kon worden uitgebreid. Bovendien bleek het uiterst 
gevarieerd – behalve bloemstukken en historiestukken omvat het namelijk 
ook landschappen en mogelijk zelfs portretten.

De achttiende-eeuwse decoratieschilderkunst in Friesland

De Friese decoratieschilderkunst, waarin nu ook het werk van Buiteveld een 
plaats dient te krijgen, is tot op heden slechts in beperkte mate bestudeerd. 
Die geringe aandacht is niet vreemd, als we bedenken dat de meeste deco-
raties in de loop der tijd verloren zijn gegaan. Dat geldt vooral voor die uit 
de Gouden Eeuw. Er zijn bij restauraties slechts enkele restanten van balken-
plafonds met geschilderde ornamentale en florale decoraties aangetroffen 
uit de eerste helft van de zeventiende eeuw; onder andere in het Princesse-
hof en het Haersmahuis in Leeuwarden, verder in Franeker aan Voorstraat 
75, in Sloten aan Herenwal 53, in een voormalig tuinhuis in de Nutstraat 2 in 
Harlingen en in het buiten Fogelsanghstate te Veenklooster. Ook bleef er een 
beschilderde plafond bewaard in Oenemastate te Heerenveen. Het dateert 
uit 1663 en is van de hand van de Amsterdammer Mattheus Pellekum (ca. 
1630–1679), die in de jaren 1662–1664 ook plafondschilderingen voor het 
stadhouderlijk hof in Leeuwarden maakte. Uit Groot Terhorne te Beetgum 
is een schoorsteenstuk bekend met een afbeelding van Mucius Scaevola 
uit 1661 door Julius de Geest (1638/1639–1699) en in de Klinze te Aldtsjerk 
bevindt zich een soortgelijk stuk met een jachttafereel door Juriaen Jacobsz 
(1624–ca. 1685) uit 1666.4

In de tweede helft van de zeventiende eeuw verrezen er in Friesland 
tal van buitenplaatsen in de stijl van het Hollands Classicisme, zoals Mee-
renstein in Wijckel, Jongestal in Hallum, Hottingastate te Pietersbierum en 
Groot Haersma in Oudega (Sm.). In de interieurs van deze doorgaans fraaie 
gebouwen maakten de balkenzolderingen plaats voor vlakke plafonds, waar-
in binnen lijstwerk vaak schilderstukken werden geplaatst. Ook werden de 
gepleisterde wanden, waarop schilderijen of tapijten konden worden gehan-
gen, vervangen door tot het plafond doorgetrokken lambriseringen. Daarin 
werden, evenals in de schoorsteenmantels, behangsels en bovendeurstuk-
ken aangebracht. 

Omstreeks 1700 waren in de huizen van welgestelde Hollandse burgers 
op de behangsels in de regel italianiserende landschappen geschilderd, in 
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de trant van Gerard de Lairesse (1640–1711) en Isaäc de Moucheron (1667–
1744). In Friesland zijn daarvan slechts voorbeelden te vinden in het Mar-
tenahuis in Franeker. Maar mogelijk zijn ook deze uit Holland afkomstig, 
want opdrachtgever Suffridus Westerhuis was lid was van de Admiraliteit 
van Amsterdam. Ook op bovendeurstukken kon men dit genre vaak aantref-
fen, maar daarvan resteert in Friesland nauwelijks iets. Voor zover bekend is 
alleen nog in Grovestins in Koudum een bovendeurstuk met een italianise-
rend landschap te zien. Het werd omstreeks 1701 vervaardigd in opdracht 
van Johannes van der Waaijen, overigens ook iemand met veel connecties in 
Amsterdam.

Voor de achttiende eeuw ligt de situatie iets gunstiger. Zo bewaart het 
Rijksmuseum een beschilderd plafond uit het Stadhouderlijk Hof te Leeu-
warden en in Paleis Soestdijk bevinden zich schoorsteenstukken of boven-
deurstukken met dezelfde herkomst. Ze moeten in 1686 of 1695 geschilderd 
zijn onder invloed van de vermaarde architect-decorateur-graveur Daniël 
Marot (1661–1752), die in Friesland met zijn laat-barokke ontwerpen een 
grote invloed had op de toegepaste kunst. Diens invloed is in Leeuwarden 
ook zichtbaar in het stadhuis, het Coulonhûs en enkele andere voorname 
huizen in Leeuwarden, zoals Zuidergrachtswal 14. In het Elgersmahuis in 
Bolsward is nog een op Marot geïnspireerd illusionistisch geschilderd pla-
fond te zien van circa 1718. Plafonds met mythologische voorstellingen ble-
ven bewaard in het Princessehof te Leeuwarden (1731) en aan het Noordijs 
15 te Harlingen (1732). De invloed van het werk van de vermaarde en zeer 
productieve Amsterdammer Jacob de Wit (1695–1754) is er te bespeuren. 
In het stadhuis van Leeuwarden treffen we een enkel werkstuk aan van de 
‘Friese Rafaël’ Gerardus Wigmana (1673–1741), maar toch vooral plafond- en 
schoorsteenstukken met bijbelse, mythologische en allegorische voorstellin-
gen van de weinig begaafde Freerk Hayema (ca. 1673–ná 1746) en schoor-
steenstukken en bovendeurstukken met bloemvazen van de geroutineerde 
Albartus Otto Swalue (1683–1768), aan wie ook een schoorsteenstuk uit 1724 
op Schatzenburg in Dronrijp is toe te schrijven. 

In de tweede helft van de achttiende eeuw werden in overheidsgebouwen 
nog wel schilderingen met bijbelse, mythologische of allegorische voorstel-
lingen aangebracht, maar voor de deftige woningen waren landschapsbe-
hangsels toen in de mode en niet langer italianiserende, maar Nederlandse 
met al dan niet gefantaseerde stads- en dorpsgezichten. De werkstukken 
van Jurriaan Andriessen (1742–1819) in Amsterdam, maar ook die van Aert 
Schouwman (1710–1792) en van de gebroeders Abraham van Strij (1753–
1826) en Jacob van Strij (1756–1815) uit Dordrecht zijn de toonaangevende 
voorbeelden voor veel behangselschilders in den lande, ook in Friesland. 
Arcadische landschappen konden ook de schoorsteenmantels sieren, maar 
vaker werden daarop bloemstukken geplaatst. In dat laatste genre speciali-
seerden zich in Friesland Harmen Wouter Beekkerk (1756–1796), Joris Beij-
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zeit (1749–1826), Luitjen Feits (1763–1837), Hermanus F. C.de Hosson (1718–
1799), Allert Jacobs van der Poort (1771–1807), Sytse Roelofs Nicolai (1736–
1779) en de neven Frans Jurjens de Swart (1752–1839) en Frans Willems de 
Swart (1764–1809). Philippus Stroobandt (1749–1824) schilderde sierlijke 
bloemornamenten tussen rocailles. Nicolaas Baur (1767–1820) en Adrianus 
Jans Oostendorp (1757–1827) vervaardigden behalve landschappen ook zee-
gezichten. 

De situatie was voor de achttiende eeuw iets gunstiger dan voor de zeven-
tiende, maar een representatieve indicatie voor de toenmalige omvang van 
de productie vormen de overgebleven werken allerminst. De productie zal 
vele malen groter zijn geweest en dat er zo weinig voorbeelden aanwijsbaar 
zijn, komt geheel voor rekening van de sloop van buitenplaatsen, ingrijpen-
de verbouwingen van stedelijke herenhuizen en niet te vergeten de afbraak 
van het vorstelijk Huis Oranjewoud en in 1881 de ontmanteling van het 
Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Het gevolg van deze kaalslag was, dat er 
tegenwoordig buiten de musea nog maar weinig voorbeelden van decoratie-
schilderkunst te zien zijn. Schoorsteenstukken, zeker uit de tweede helft van 
de achttiende eeuw, zijn nog wel in situ aan te treffen, hoewel de bewaarde 
stukken slechts een fractie vormen van het grote aantal dat ooit aanwezig 
was. De vertrekken in de herenhuizen in de steden waren het uitbundigst 
met schilderingen gedecoreerd. Verder is het opvallend dat in de Friese 
Zuidwesthoek de woningen in steden en vlekken, maar ook de boerderijen 
op het platteland, behalve van overdadig snijwerk, ook van veel geschilderde 
decoraties waren voorzien. Behalve in situ zijn hiervan veel voorbeelden te 
zien in het Fries Scheepvaart Museum.

De decoratieschilders hielden zich ook wel bezig met het beschilderen 
van rijtuigen, sleden, rouw- en memorieborden en decoraties in kerken. 
Omgekeerd waren er huis- en rijtuigschilders die de productie van behang-
sels en schoorsteenmantels verzorgden en dan dikwijls naïeve, maar wel zeer 
aansprekende werkstukken leverden, zoals Gerhardus du Pon (1746–1777) 
en Andreas Grendel (1753–1812) in Leeuwarden, Hermannus van der Velde 
(1749–1789) in Sneek en de tot nog toe niet geïdentificeerde Aede Lútsens, 
die in 1792 de befaamde Ypecolsgakamer in het Fries Scheepvaart Museum 
van behangsels voorzag.

Deze schilders werkten voor zichzelf, maar evenals in Holland ontstond 
ook in Leeuwarden een behangselfabriek, waar meerdere personen aan de 
behangsels werkten. Bedoeld is het bedrijf van Hendrik Rozenberg (1734–
1778), die in 1762 behangsels voor het stadhuis van Franeker leverde. In 1777 
werd Rozenbergs niet erg goed lopende atelier opgenomen in de belangrijke 
Hoornse behangselfabriek, waaraan hij korte tijd leiding gaf. In 1792 zou de 
Hoornse behangselfabriek opnieuw een Friese leider hebben in de persoon 
van de Harlinger Hylko Bentes IJzenbeek (1752/53–1822). Dominicus Jans 
Struiving (1755–1817) zette in 1777 de Leeuwarder behangselfabriek voort.
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De eerste publicatie over de achttiende-eeuwse Friese decoratieschilder-
kunst is van de hand van de vroegere directeur van het Fries Museum, Abra-
ham Wassenbergh (1887–1992). Van hem verscheen in 1934 een oriënterend 
maar invloedrijk artikel waarin hij veel tot dan toe onbekend materiaal aan-
droeg.5 Wassenbergh legde weliswaar het accent op de schilders die hadden 
meegewerkt aan de decoratie van het in 1715 gebouwde Leeuwarder stad-
huis, zoals Freerk Hayema (1673–1746) en Rienk Keijert (1709–1775), maar 
daarnaast bracht hij nog zoveel andere decoratieschilders voor het voetlicht 
dat zijn artikel tevens te beschouwen is als eerste aanzet tot een overzicht. 
Door Wassenbergh geïnspireerd en met diens artikel als leidraad, begon de 
notaris en kunstkenner Nanne Ottema (1874–1955) werk van Friese deco-
ratieschilders te verzamelen en verzorgde hij kleine publicaties over door 
hem verzamelde stukken. De chartermeester van het Rijksarchief in Fries-
land, J.G. Avis, die bij zijn archiefwerk veel gegevens opspoorde en vastlegde 
over Friese ambachtskunstenaars, publiceerde in 1943 een artikel over Rienk 
Keijert (actief vanaf 1732). Deze was portrettist, maar ook de belangrijkste 
Friese decoratieschilder. Hij kreeg van het Leeuwarder stadsbestuur goed-
betaalde opdrachten toen het stadhuis in 1760 grondig verbouwd werd.6 De 
Leeuwarder stadsarchivaris A. van der Minne publiceerde in 1943 een arti-
kel met veel archivalische gegevens over de decoratieschilder Rinse Versijl 
(1690–ná 1720), dat gezien moet worden als een aanvulling op wat Wassen-
bergh over deze schilder te berde bracht.7 De kunsthistorica Herma van den 
Berg publiceerde in 1964 haar artikel ‘Osinga State te Langweer en de Leeu-
warder decorateurs van de eerste helft van de 18de eeuw’ en schetste daarin 
het Leeuwarder milieu van architecten, stucwerkers, beeldhouwers en van 
Freerk Hayema.8

Voor wat betreft de Friese decoratieschilderkunst in de tweede helft van 
de achttiende eeuw is er enige aandacht geweest voor vaardige schilders als 
Rienk Jelgerhuis en Harmen Wouter Beekkerk, maar de belangrijkste publi-
caties hadden betrekking op schilders van buiten de provincie. De twee 
bekendste kwamen uit Zwolle: Daniël Reynes (ca. 1715–1777), over wiens 
werk uit 1763 in de Dokkumer raadzaal W.H. Keikes publiceerde9 en Chris-
toffel Frederik Franck ( 1755–1816), die tussen 1784 en 1806 in Leeuwarden 
werkte. In het artikel dat Anabella Meddens-van Borsele aan hem wijdde, 
blijft echter veel Fries werk van de schilder onderbelicht.10 Die omissie werd 
gedeeltelijk goed gemaakt door Sytse ten Hoeve in publicaties over Bolsward 
en Makkum.11 Veel van het werk dat in de tweede helft van de achttiende 
eeuw en het eerste kwart van de negentiende eeuw vanuit de in 1777 opge-
richte behangselfabriek in Hoorn aan Friese klanten werd geleverd, behan-
delt J. de Loos-Haaxman in haar ‘De behangselfabriek der Vaderlandsche 
Maatschappij te Hoorn’.12 
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Levensloop Jan Buiteveld

Wie nu was Jan Buiteveld? In nationale en internationale kunstenaarslexica 
uit de negentiende en twintigste eeuw zoekt men vergeefs naar zijn naam, 
terwijl daarin nauwelijks achttiende-eeuwse Friese kunstschilders met enig 
talent en/of ambachtelijke kwaliteiten ontbreken. Dat Buiteveld echter niet 
wordt genoemd, is eenvoudig te verklaren: de meeste Friese kunstschilders 
werkten in Leeuwarden, waardoor ze niet konden ontsnappen aan de aan-
dacht van de volijverige Leeuwarder stadsarchivaris en historicus Wopke 
Eekhoff. Deze voegde aan zijn Catalogus van de kunstverzameling der stad 
Leeuwarden met historische toelichtingen van 1875 een hoofdstuk toe met de 
titel ‘Historisch overzigt van de voornaamste schilders en graveurs uit deze 
provincie’.13. Hij signaleerde daarin een groot aantal Friese (lees: Leeuwar-
der) kunstenaars en het is dit hoofdstuk dat door veel lexiconschrijvers van 
buiten Friesland werd benut. Doordat de decoratieschilder Jan Buiteveld een 
geboren en getogen Sneker was, kon het gebeuren dat hij tot voor kort aan 
de kunsthistorische aandacht is ontsnapt. Net als voor veel van zijn tijdge-
noten geldt ook voor Buiteveld dat informatie over zijn leven schaars is en 
zich vooralsnog beperkt tot enkele elementaire levensdata. Wel kon hij met 
gegevens over enkele personen uit zijn directe omgeving geplaatst worden 
in het intellectuele en culturele milieu waarin hij verkeerde, maar het blijft 
voorlopig gissen naar wie zijn leermeester was. 

In het geboorteboek van de Doopsgezinde gemeente van de Waterlan-
ders aan de Singel in Sneek werd de schilder op 23 november 1747 ingeschre-
ven als ‘Jan, zoon van Durk Jans en Antje Ruurds’. Onder doopsgezinden was 
het gebruikelijk om pas – na zelf een belijdenis te hebben geschreven – op 
volwassen leeftijd te worden gedoopt. Buiteveld schreef zijn belijdenis op 22 
maart 1772, toen hij 24 jaar oud was. 

Jan Durks Buiteveld huwde op 22 november 1778 voor het gerecht van 
Sneek met Lijsbet Juurds, de gelegenheid waarbij hij voor de eerste keer 
zijn achternaam gebruikte. Hij en zijn halfbroer uit een eerder huwelijk van 
zijn moeder, Jacob Ruurds, een boer te Poppingawier, waren in Friesland 
de enigen die zich in 1811 met de familienaam Buite(n)veld lieten registre-
ren. Moeder Antje Ruurds kwam van Goutum, maar haar eerste man Jacob 
Ages en ook haar tweede man kwamen van Sneek. Buitevelds vader was blij-
kens het kohier van de Quotisatiebelasting van 1749 boer ‘buiten de Ooster-
poort’.14 Het is aannemelijk dat de familienaam iets te maken heeft met de 
boerderij van Buitevelds ouders, die zich in het oostelijke buitengebied van 
Sneek bevond, hoewel het toponiem Buite(n)veld daar niet bekend is. Hui-
dige naamdragers stammen af van de halfbroer van de schilder. 

Buiteveld stierf op 7 september 1812 kinderloos in Sneek, met achterla-
ting van een weduwe. Hij werd toen ‘konstschilder’ genoemd. Een jaar eer-
der, in 1811, werd hij echter in een ‘Liste des habitants de la commune de 
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Sneek’ geregistreerd als ‘peintre en bâtiment’, wat erop duidt, dat zijn wer-
kelijke beroep vermoedelijk huisschilder is geweest.15 Daarop wijzen ook 
betalingen aan hem uit 1800 ‘wegens verwen en glas maken’ en ook voor 
verguldwerk, onder andere aan het torentje van het stadhuis en aan drie 
vlaggenstokken.16 Dikwijls leverde een bekwame huis- en decoratieschilder 
ook het fijnere werk, zoals het polychromeren van snijwerk aan rijtuigen, 
arrensleden, scheepssier, meubelen en huis- en kerkinrichtingen. In 1788 
kreeg Buiteveld bijvoorbeeld tien gulden betaald voor schilderwerk aan de 
tekstborden die houtsnijder Pytter J. van Wijk dat jaar leverde aan de kerk 
van Scharnegoutum.17

Huizen

Onvermogend was Jan Buiteveld niet. Hij kocht vier maal een huis, hoewel 
hijzelf het grootste deel van zijn werkzame leven in huurhuizen woonde. Het 
langst deed hij dat in een groot en deftig pand, ‘staande en gelegen op Leeu-
wenburg’. Toen in de Leeuwarder Courant van 19 oktober 1785 de veiling van 
het pand werd aangekondigd, werd het bewoond door Jan Buiteveld, ‘Mr. 
Fyn schilder’. Wie het pand kocht is niet bekend, maar volgens de kohieren 
van de Speciebelasting moet Buiteveld dit vanaf 1780 tot minstens 1805 heb-
ben bewoond.18 Uit dezelfde kohieren valt op te maken dat Buiteveld eerder 

Het Leeuwenburg te Sneek rond 1795. Het huis met de leeuw was de woning van Jan Buiteveld
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in 1775 aan het Kleinzand (thans nr. 40) ook al een huurhuis bewoonde, dat 
hij in 1777 verruilde voor een ander huis aan dezelfde gracht. Na zijn huwe-
lijk betrok hij in 1779 opnieuw een huurhuis, deze keer mogelijk in de Kleine 
Kerkstraat. En in 1780 vestigde de schilder zich dus voor langere tijd in het 

Woonhuis van Jan Buiteveld aan het Leeuwenburg te Sneek, voor de afbraak in 1923. De gevel 

was bekroond met een geschilderde leeuw
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reeds vermelde pand aan het Leeuwenburg. Uit een in het Scheepvaartmu-
seum bewaard gebleven gevelsteen blijkt dat het pand in 1790 verbouwd 
werd. Vervolgens werd het in 1815 bij het buurpand getrokken, eigendom 
van de in dat jaar opgerichte Sociëteit Amicitia.19 Sinds 1934 maakt het deel 
uit van Cine Sneek, tot 1998 beter bekend als Amicitia. Op een foto, gemaakt 
in 1923, enige jaren voor de afbraak, is goed te zien dat het huis een opval-
lende houten gevelbekroning droeg met daarop een vervaarlijk ogende 
leeuw geschilderd (door Jan Buiteveld?), als herinnering aan het voormalige 
Leeuwenburg.

Deze gevel staat ook afgebeeld op een naïef geschilderd schoorsteenstuk 
uit circa 1795, dat verloren ging bij de herbouw van een boerderij aan de 
Jongedyk (nr. 18) te Nijland.20 Gelukkigerwijs had kunstverzamelaar Nanne 
Ottema het schilderij al rond 1915 laten fotograferen. Op die foto zien we op 
het Leeuwenburg temidden van andere boterkopers, Sake Meintes Visser 
afgebeeld. Achter hem verrijst het huis van Jan Buiteveld. Merkwaardigerwijs 
is de juist genoemde leeuw niet op de houten gevelbekroning geschilderd, 
maar er als beeldhouwwerk boven op geplaatst. Misschien een misbegrip 
van de niet al te vaardige schilder.21

Op 1 februari 1795 kochten Jan Buiteveld en zijn vrouw in Sneek voor 525 
gulden aan de Appelmarkt (thans het noordwestelijke deel van het Groot-
zand) een ‘sekere wel ter nering staande huizinge’. Daarin gingen ze echter 
niet wonen.22 Dat deden ze evenmin in een statig huis dichtbij de Markt te 
Workum, ‘strekkend voor van de Wijmerts tot agter aan de Dolte’. Ze koch-
ten het huis op 1 december 1796 voor 475 guldens, maar verkochten het een 
jaar later al weer.23 Misschien had het echtpaar even het plan gekoesterd zich 
in Workum te vestigen, maar het huis kan net zo goed een beleggingsobject 
zijn geweest. Dat laatste gold vermoedelijk ook het huis ‘op de hoek van de 
Stokvissteeg en de Oosterdijk’, dat Buiteveld niet lang voor zijn dood op 24 
augustus 1810 voor 600 gulden kocht.24 Wel voor eigen bewoning was het 
huis op de Singel, ‘genaamd de Aardappelbeurs’, dat hem in 1804 900 gulden 
kostte.25 Het werd zijn laatste adres, want blijkens zijn overlijdensacte over-
leed Buiteveld er in 1812. In 1842 werd het huis afgebroken en vervangen 
door de Doopsgezinde pastorie.

Intellectueel patriottisch milieu

Is over het leven van Jan Buiteveld weinig bekend, nog sterker geldt dat voor 
zijn denkbeelden. Bekend is wel, dat de Sneker Doopsgezinden aan het 
einde van de achttiende eeuw welhaast allen behoorden tot de Patriotten 
en daarom ligt het voor de hand dat ook Jan Buiteveld hun Verlichtingside-
alen heeft aangehangen. Dat dit vermoedelijk het geval is geweest, valt op te 
maken – zoals hierna duidelijk zal worden – uit sommige onderwerpen van 
zijn schilderkunstig werk. Het blijkt ook uit de namen van enkele opdracht-
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gevers, maar vooral uit die van zijn vrienden, die voor het merendeel patriot 
waren. We kennen hun namen uit een verzameling gelegenheidsgedichten 
in handschrift van de Sneker graankoopman en vroedsman Hoite Zwanen-
burg (1754–vóór 1811).26 De 59 mengeldichten in deze bundel, alle tot stand 
gekomen in de jaren 1774–1783, zijn in hoofdzaak gemaakt ter opluistering 
van verjaardagen, huwelijken, geboorten en als dankbetuiging voor de toe-
zending van boeken. Twee daarvan waren gemaakt ter gelegenheid van Jan 
Buitevelds acht- en negenentwinstigste verjaardag en een derde ter gelegen-
heid van zijn huwelijk.27

Hoite Zwanenburg was niet doopsgezind maar gereformeerd én een 
overtuigd patriot. Hij was in 1783 één van de vier oprichters van het Sneker 
exercitiegenootschap.28 Na zijn deelname aan de patriottische bewegingen 
in 1787 moest hij naar Frankrijk vluchten en vestigde hij zich eerst in Saint-
Omer en later in Duinkerken. Bij zijn terugkeer in 1795 werd hij voor Sneek 
gekozen tot Representant van het volk van Friesland.29 Met de familieleden 
en vrienden voor wie hij dichtte, vormde hij volgens Breuker mogelijk een 
Sneker dichtgenootschap, zoals er bijvoorbeeld een in Makkum bestond.30 
Die vrienden waren niet allemaal, maar wel merendeels doopsgezind en 
zeker ook patriot. Jan Buiteveld was een van hen. In het verjaardagsvers van 
23 november 1775 rijmde Zwanenburg:

Toch Buitenveld, g’hebt niet te vreezen
Dat dan uw’s Naams gedagtenis
Niet meer zal zijn, als ’t stoflijk weezen
Van d’Aard in d’aard gedraagen is.
De ene looft zijn activiteiten op het gebied van de astronomie,
Een tweede, roemt uw kunstig schildren,
En zegt indien nu Protogeên
Eens oprees, zou zijn oog verwildren,
En roepen! Leeft’er noch zóó een
Die bij Apel kan eevenaaren!
Een derde, prijst uw’poëzij
En hoe gij fix met uwe snaaren
Elks oor streelt, dat het zich verblij!

In de culturele omgeving van Jan Buiteveld in Sneek werd dus gedicht én 
gemusiceerd en men las en ‘kende’ er de klassieken, blijkens de verwijzingen 
naar de beroemdste schilder uit de Oudheid, Apelles, wiens contacten met 
de schilder Protogenes op Rhodos werden beschreven door Plinius de Oude 
(23–79 ná Chr.) in het vijfenderstigste boek van diens Naturalis Historia.

De patriottische gezindheid van Jan Buiteveld zou ook wel eens kunnen 
blijken uit de opdracht die hij in 1795 kreeg om een ‘geschilderd schoor-
steenstuk op de raadkamer’ te maken.31 Op de schoorsteenmantel van het 
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vertrek (later Kleine Raadkamer) was tot dan een gedenkbord geplaatst, ter 
herinnering aan de verlening van het Sneker ereburgerschap in 1696 aan 
Henriëtte Catharina van Anhalt Dessau, geboren prinses van Oranje Nassau. 
Het zal wel verruild zijn voor een nu niet meer bestaande allegorische voor-
stelling vol Verlichtingssymboliek.

Werk

Gesigneerde stukken

Het bloemstuk is niet alleen altijd een belangrijk genre geweest in de vrije 
schilderkunst, maar ook in de decoratiekunst, geschilderd en gebeeldhouwd. 
Prenten van omstreeks 1600 door de Zuidnederlandse graveur Jan Theo-
dor de Bry (1561–1623) naar Jacob Kempener dienden in de zeventiende 
eeuw veelvuldig als voorbeeld en inspiratiebron voor bloemschilders en in 
de achttiende eeuw vonden prenten van de architect-decorateur-graveur 
Daniël Marot (1661–1752) veel navolging onder schilders van schoorsteen-
stukken en bovendeurstukken. Zo vervaardigde in Friesland de Leeuwarder 
schilder Albertus Otto Swalue (1683–1768) vooral bloemstukken in de trant 
van Marot.32

Geheel anders van opzet en uitwerking zijn de drie in de inleiding reeds 
ter sprake gebrachte bloemstukken van Jan Buiteveld. Het oudste stuk, 
gesigneerd en gedateerd ‘J. Buiteveld / 1785’ (doek, 86 x 77cm.), heeft een 
fraai gesneden, groen geschilderde rococolijst, die het herkenbaar maakt 
als schoorsteenstuk. De voorstelling betreft een in ‘à trompe l’oeil’ geschil-
derde nis, waarin een met bloemen en fruit omslingerde vaas of urn staat 
afgebeeld. Toen het op 10 mei 1971 in Amsterdam bij Mak van Waay werd 
geveild, kreeg het in de catalogusbeschrijving de aantekening mee: ‘Afkom-
stig uit een pastorie aan de Lange Marktstraat te Sneek’.33 Deze pastorie 
moet het herenhuis Marktstraat 22 zijn geweest. Het werd in 1817 door de 
Hervormde Kerkvoogdij aangekocht en bleef in de pastorie tot 1901, toen 
het werd verkocht.34 Blijkbaar had de kerkvoogdij, voorafgaande aan de ver-
koop, het hier bedoelde schoorsteenstuk laten uitnemen. In haar rekening-
boek over de jaren 1895–1926 staat op 18 mei 1918 aangetekend: ‘Ontvangen 
van A. Moens voor een verkocht schoorsteenstuk uit de oude pastorie aan 
de Marktstraat / 207,50’.35 Het schilderij zal zijn vervaardigd in opdracht van 
mr. Eco de Wendt, die na zijn benoeming tot burgemeester in 1783, komend 
van Workum, het huis aan de Marktstraat ging bewonen. De huidige verblijf-
plaats van het stuk is onbekend.

Het bloemstuk (doek, 110 x 90 cm.) dat in 2000 in het bezit kwam van de 
Parijse kunsthandel La Tour Camoufle werd waarschijnlijk verworven op 28 
februari dat jaar toen het stuk werd geveild bij Drouot Richelieu. Het was 
daar ingebracht door de erven van de niet nader te identificeren ‘madame 
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B.L.’ Eerder was het in 1981 en 1984 tot twee keer toe bij Christie’s in Londen 
geveild.36 Het mogelijk oorspronkelijk als schoorsteenstuk bedoelde schil-
derij toont een op een voetstuk staande neoclassicistische vaas versierd met 
acanthusmotieven en een in ringen gehangen doek. De vaas is gevuld met 
een weelderig bloemboeket en aan de voet ligt een druiventros. Een vlinder 
en een slak zorgen voor verlevendiging van het geheel. In de jaren 1786–1787 

Schoorsteenstuk met bloemvaas, gesigneerd en gedateerd 1785. Afkomstig uit Marktstraat 22 te 

Sneek (verblijfplaats onbekend)
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liet de executeur en bekende kroniekschrijver Eelco Napjus, zijn woning aan 
de Markstraat (thans de Wijnberg, no. 25) verbouwen tot een voornaam neo-
classicistisch herenhuis, Buiteveld was dus welhaast zijn overbuurman en 
misschien werd het fraaie bloemstuk speciaal voor dit huis gemaakt en er bij 
de verbouwing van 1842 of 1919 weer uitgenomen.37

Het derde bloemstuk (doek, 91 x 66 cm.) is wel gesigneerd, maar niet 
gedateerd. Opnieuw is op het schilderij een vaas met bloemen te zien. Dit 
keer echter niet geplaatst in een nis of op een voetstuk, maar op een mar-

Schoorsteenstuk met bloemvaas, gesigneerd en ongedateerd (verblijfplaats onbekend)
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meren blad. Wel is de vaas, evenals op de beide andere stukken, andermaal 
gedecoreerd met acanthusloof en gevuld met een rijk uit diverse bloemen-
soorten samengesteld boeket. Van de grillig gevormde bladeren met ranken 
is er één naast de voet van de vaas gevallen. Het stuk werd 1987 geveild in 
Londen bij veilinghuis Phillips.38 De huidige verblijfplaats is eveneens onbe-
kend.

Jezus voor de Raad

Naast schoorsteenstukken met bloemstillevens is van Jan Buiteveld tevens 
een gesigneerd schoorsteenstuk bewaard gebleven met een bijbelse thema-
tiek. Het is tevens zijn vroegst gedateerde werk. Bij het veilinghuis Christie’s 
te Amsterdam werd in 2007 een marmeren en houten schoorsteenmantel 
met rocaille snijwerk geveild. Er was een schoorsteenstuk in opgenomen 
met een bijbelse voorstelling naar Mattheüs 26: 57-68 en Marcus 14: 53-56. 
Jezus staat voor de op een troon gezeten hogepriester Kajafas en wijst naar 
een afbeelding van de tempel, waarvan gezegd wordt dat deze in drie dagen 
afgebroken en weer opgebouwd zal worden. Het schilderstuk heeft alle ken-
merken van de schildertrant van Buiteveld en is door hem gesigneerd en 
gedateerd: 1779.39

De Maaltijd te Emmaüs

Het oeuvre van Buiteveld omvat behalve schoorsteenstukken ook enkele 
wandschilderingen. De eind achttiende-eeuwse wandbedekkende kamerbe-
hangsels stonden in een traditie die reeds in de zeventiende eeuw was inge-
zet. Van bijbels, allegorisch of mythologisch werd de afgebeelde thematiek 
geleidelijk aan arcadischer en werden de verhalende schilderingen allengs 
vervangen door landschapsbehangsels. Dergelijke behangsels werden in 
de Friese Zuidwesthoek veel besteld voor de pronkkamers van welgestelde 
reders en kooplui. 

Een voorbeeld van een wandschildering met een bijbelse thematiek is 
het in 1794 vervaardigde behangsel (doek, 180 x 154 cm.; FSM nr. 2002-427) 
waarop Jezus met de Emmaüsgangers de maaltijd gebruikt. Dit doek kon in 
2002 met financiële steun van de P.W. Janssen’s Friesche Stichting worden 
aangekocht door het Fries Scheepvaart Museum. Deze stichting wilde het 
behangsel als Sneker cultuurgoed voor de stad veilig stellen. Vanwege het 
formaat moest er worden gezocht naar een grote expositieruimte en die werd 
uiteindelijk gevonden in de Sneker Martinikerk, waar het doek als bruikleen 
een plaats kreeg in de als avondmaalsruimte gebruikte zuidelijke zijbeuk.

Het behangsel is evenals de bloemstukken op gelijke wijze gesigneerd 
en gedateerd: J.Buiteveld / 1794. De voorstelling is een uitbeelding van de 
geschiedenis die kort beschreven wordt in het evangelie van Marcus hoofd-
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stuk 16:12-13, maar uitvoeriger in Lucas hoofdstuk 24:13-35. Discipelen van 
Jezus, Kleopas en een reisgenoot, bespreken, op weg van Jeruzalem naar 
Emmaüs, het sterven van Jezus als op zeker moment een onbekend persoon 
zich bij hen voegt, die hen aangaande dit sterven de Schriften uitlegt. Als 
beide reizigers de onbekende man thuis uitnodigen om met hen de maaltijd 
te delen, herkennen ze bij het breken van het brood in hem de opgestane 
Jezus.

Veel schilderijen van de Maaltijd te Emmaüs, met Jezus als centrale figuur 
zittend aan een tafel in een duister vertrek, zijn ingetogen geschilderd. Bij 
Buiteveld geen intimiteit, maar een theatrale uitbeelding van de herkenning 
van Jezus. Hij schildert hem, zittend ter zijde onder een draperie. Zijn disge-
noten, die hem juist hebben herkend, zijn van tafel opgesprongen en tonen 
met ontzette gezichten en weidse gebaren hun verbazing en schrik. Als voor-
beeld diende de door de Friese graveur Pieter Tanjé (1706–1761) gegraveerde 
prent ‘de Heere Jesus ontdekt zig aan de Emmaüsgangers’.40

Pieter Tanjé, prent voorstellende De maaltijd te Emmaüs uit De gewigtigste geschiedenissen 

des bybels door Ysbrand van Hamelsveld (1791)
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Behangsels Kleinzand 10 te Sneek

Behalve een voorbeeld van de gesigneerde bijbelse wandschildering met de 
voorstelling van de Maaltijd te Emmaüs, bleef van Buiteveld ook een gesig-
neerde landschapsschildering bewaard, al heeft het tot 2000 geduurd eer het 
als werk van hem werd herkend en erkend. 

Op 14 mei 1783 lieten Berend Wybes Wouters en Jantje Izaäks Hulshoff 
in Sneek hun dochter Gertje de eerste steen leggen voor de verbouwing van 
het monumentale herenhuis Kleinzand 10. Ontwerper van de gevel was 
stadsarchitect Auke Bruinsma (1766–1819).41 Het echtpaar, dat tot de kleine, 
zeer gesloten gemeente van ‘zware’ of ‘fijne’ Doopsgezinden of Oude Vla-
mingen behoorde, was bijzonder vermogend.42 In 1792 breidde het echt-
paar, ondanks de in zijn geloofsgemeenschap voorgestane soberheid, het 
huis op het achtererf uit met een ruime, prachtig ingerichte ontvangstzaal. 
Behalve met een rijk geornamenteerd stucplafond met muziekinstrumen-
ten en andere typische rococo-motieven werd de zaal ook gedecoreerd 
met vijf grote beschilderde behangsels, die alle wanden bedekten. Op twee 
behangsels waren afgebeeld een gezicht op Montfoort – naar een prent van 
H. Spilman uit 177443 – en een gezicht op vermoedelijk Nederhorst den Berg. 
Twee andere grote taferelen betroffen gezichten op de aan de Vecht gelegen 
buitenplaatsen Nieuwerhoek te Loenen en Vijverhof te Nieuwersluis, beide 
geschilderd naar gravures van Daniël Stoopendael (1672–ca.1726) uit het in 
1719 uitgegeven en in 1790 herdrukte plaatwerk De zegepralende Vecht.44 Het 
onderwerp van het vijfde behangsel is onbekend.

In 1870 werd het Woutershuis eigendom van leden van de boterkopers-
familie Halbertsma; eerst van Johannes Tjallings en in 1894 van diens zoon 
Herrius. Toen de laatste overleed, verkochten de erfgenamen het huis, na 
daarvan eerst nog voor de naaste familie een foto-album (‘It Aldershûs’) te 
hebben samengesteld. De monumentale behangsels werden in 1921 vanuit 

Prent door Hendrik Spilman naar de prent ’De Stad Montfoort’, van Jan de Beijer in Het Ver-

heerlijkt Nederland IX (Amsterdam 1774)
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het huis verhandeld aan de Leeuwarder antiquair A.C. Beeling & Zn. Blijkens 
een bewaard gebleven overeenkomst geschiedde de verkoop voor 750 gul-
den. 

Toen de monumentale doeken (225.4 x 268, 253, 205.8, 127 en 127 cm) 
later hun weg vonden naar de Verenigde Staten ging er een verloren. Toch 
werden in juni 1967 vijf stukken in een grote geïllustreerde advertentie in 
The Connoisseur door de antiekhandel David in Philadelphia te koop aange-
boden. Vergelijking met de foto’s van de behangsels in 1921 maakt duidelijk 
dat twee smalle doeken uit deze collectie van vijf zijn ontstaan door het ver-
snijden van een groot doek. Deze twee smalle exemplaren stellen landelijke 
taferelen voor: een boerderij met een hooiberg en een herberg aan een vaart, 
in beide gevallen omgeven door veel geboomte en omringd door een menig-
te figuren en dieren. De vijf behangsels werden gekocht door een dame uit 
New York. Over haar schreef Alan David ruim twee jaar later: ‘Originally she 
had them in her house in Holland (I don’t know where it was), but during the 
Second World War the house was taken from her. She was allowed to take all 
of her furnishing to the United States’.45 

Landschapsbehangsel met gezicht op Nieuwerhoek, 1792. Afkomstig uit het pand Kleinzand 10 

te Sneek (verblijfplaats onbekend)
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Op 26 juli 1968 werden de behangsels – toenmaals toegeschreven aan 
de eerder ter sprake gebrachte Jurriaan Andriessen – bij Christie’s in Lon-
den verkocht voor ruim 9.000 dollar. Koper was een zekere ‘Boer’, achter wie 
mogelijk de Amsterdamse kunsthandel P. de Boer schuilging. Op 5 oktober 
1988 verschenen de behangsels opnieuw op de markt, deze keer bij Board-
man in Engeland, toen de inventaris werd geveild van het huis Glazenwood 
in North Braintree (Essex). Bij die gelegenheid brachten de vijf stukken 3300 
guineas op. 

Nadien moeten de behangsels uiteen zijn geraakt. In elk geval werd 
slechts één doek uit de serie op 28 september 2000 bij Christie’s in Amster-
dam ter veiling aangeboden waarbij het werd afgehamerd op ruim 49.000 
gulden. Het betrof het gezicht op Montfoort met op de voorgrond afge-
beeld de IJsselpoort. In relatie tot Buiteveld was vooral de toevoeging aan 
de beschrijving van het schilderij interessant: ‘Said to be removed from a 
country house on the river Vecht’, gevolgd door ‘signed and dated J. Buite-
veld. 1792 lower left (JB linked).’ Het schilderij dat jarenlang was toegeschre-
ven aan Andriessen bleek dus een gesigneerd werk te zijn van Buiteveld. Een 
verrassende ontdekking die het bovendien bijzonder aannemelijk maakt dat 
ook de andere vier behangsels niet door Jurriaan Andriessen maar door Jan 
Buiteveld zijn geschilderd – het betreft immers een serie! 

De Nieuwerhoek te Loenen, prent uit De Zegepralende Vecht door Daniël Stoopendael e.a. 

(Amsterdam 1719/1790)
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Recent kon een eerste stap worden gezet naar een toeschrijving van de 
hele serie aan Buiteveld, aangezien enige maanden geleden ook een twee-
de behangsel opdook: ‘De Vijverhof’ te Nieuwersluis. De huidige eigenaar 
heeft het stuk in het voorjaar van 2009 in bruikleen gegeven aan het Museum 
Maarssen. Het doek (thans 240 x 260 cm.) was echter te groot om het muse-
um binnen gebracht te kunnen worden en kreeg daarom een plaats in de 
burgemeesterskamer van het gemeentehuis van Maarssen op Goudestijn.46 

Bezichtiging van het doek wees uit dat het werk alle typische stijlkenmerken 
van Buiteveld vertoont en dus zonder meer op zijn naam is te stellen. Of dat 
ook voor de drie andere stukken uit de serie geldt, moet vooralsnog in het 
midden blijven. De kwaliteit van de oude foto’s van de behangsels in situ is 
niet voldoende om de details goed te kunnen beoordelen en een vergelijking 
met het gezicht op Montfoort mogelijk te maken. 

Toegeschreven werk

De ontdekking van de huidige verblijfplaats van ‘De Vijverhof’ had nog een 
andere ontdekking tot gevolg. Er bleek zich in Maarssen namelijk nog een 

Geschilderde landschapsbehangsels, afkomstig uit Kleinzand 10 te Sneek 

(verblijfplaats onbekend)
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ander stuk van Buiteveld te bevinden. Dit werk is weliswaar, evenals dat 
van ‘De Vijverhof’, ongesigneerd maar zeker ook op grond van stijlkenmer-
ken aan Buiteveld toe te schrijven. Het is een behangsel met een voorstelling 
van de buitenplaats ‘De Elsenburg’ te Maarssen. Dit doek (270 x 217cm.) is 
sinds 1997 in Museum Maarssen opgesteld als bruikleen van een particu-
lier, die het in 1983 kocht bij veilinghuis Christie’s te Amsterdam.47 Hoogst-
waarschijnlijk schilderde Buiteveld het voor een Sneker opdrachtgever. Het 
behangsel wekt sterk de indruk deel te hebben uitgemaakt van een serie als 
die uit Kleinzand 10. De voorstelling gaat duidelijk terug op prent nr. 14 uit 
Daniël Stoopendaels serie de Zegepralende Vecht, die door Jan Buiteveld ook 
gebruikt werd voor zijn hiervoor vermelde serie behangsels.48 Dezelfde prent, 
die in 1719 en in 1790 werd uitgegeven, was overigens ook de inspiratiebron 
voor de bekende schoolplaat ‘Een buitenplaats aan de Vecht’ van de illustra-
tor J.H. Isings (1884–1977).

Bij het toeschrijven van ongesigneerde werkstukken aan een schilder 
zoals hierboven is gebeurd, moet uiteraard de grootste voorzichtigheid wor-
den betracht. Dat geldt zeker voor Jan Buiteveld, omdat hij bij de opzet van 
zijn doorgaans theatraal opgezette voorstellingen duidelijk werd beïnvloed 
door voorbeeldprenten. Uitgangspunt voor toeschrijvingen aan hem moet 
daarom zijn schildertrant zijn. Maar ook kwaliteit speelt een rol, want zijn 

De Vijverhof te Nieuwersluis, prent uit De Zegepralende Vecht door Daniël Stoopendael e.a. 

(Amsterdam 1719/1790)
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gesigneerde stukken laten duidelijk zien dat hij in de decennia rond 1800 in 
Sneek en de Friese Zuidwesthoek een primus inter pares was. Ook met zijn 
onderwerpskeuze onderscheidde hij zich van anderen. Zo koos hij vaak alle-
gorische, mythologische en bijbelse voorstellingen, terwijl op de bekende 
‘Hoornse behangsels’, die ook in Friesland geliefd waren, vooral landschap-
pen en zeegezichten stonden afgebeeld. 

De Voorzichtigheid of Providenza

De schildertrant van Buitevelds Maaltijd te Emmaüs is goed vergelijkbaar 
met die van een bijzonder stuk in de collectie van het Fries Scheepvaartmu-
seum. Het betreffende werk is een groot ovaalvormig, uit vurenhouten plan-
ken samengesteld paneel (226 x 153 cm.; FSM nr. N-162) met een geschilder-
de allegorische voorstelling. Afgebeeld is een allegorische vrouwenfiguur met 
een helm op haar hoofd. Zij draagt een Januskop (kijkend naar heden en toe-
komst) en zit naast een roer (voorzichtigheid, die geboden is bij het bevaren 
van de levenszee) en draagt een schild om onheil af te weren. Ze is, blijkens 
de Iconologia van Cesare Ripa, een uitbeelding van de Voorzichtigheid.49 

De Elsenburg te Maarssen, uit De Zegepralende Vecht door Daniël Stoopendaal (Amsterdam 

1719–1790)
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In 1976 vertelde een hoog bejaarde oud-medewerker van de gemeente 
Sneek, dat dit stuk afkomstig was uit een gemeentelijke opslagplaats en ‘van 
Napoleon’ was. Uit de stedelijke Registers van Betalingsordonnanties van 
Sneek blijkt dat op 20 juli 1809 315 gulden was betaald aan ‘J. Buitevelt – aan 
de Eerepoort’.50 Mocht de gemeenteambtenaar het bij het rechte eind heb-
ben gehad, dan kan het niet anders of Buitevelds Providenza sierde de door 
architect Auke Bruinsma ontworpen poort, die in 1808 ter ere van de komst 
van Koning Lodewijk Napoleon zou worden opgericht. Het moet een presti-
geobject zijn geweest, waaraan behalve door Buiteveld ook gewerkt was door 
(decoratie)schilders als stadsgenoot Hermanus van der Velde, Jan Hendrik 
Nicolai uit Leeuwarden en enige medewerkers van de Hoornse behangselfa-
briek. Met de versieringen was veel geld gemoeid. De kosten zouden uitein-
delijk bijna 700 gulden bedragen. Daarom moesten dezelfde decoraties ook 
het bezoek van de koning aan Leeuwarden feestelijk aankleden. Het stads-
bestuur van Leeuwarden wilde dan ook de helft van de kosten voor haar 
rekening nemen. Het bleek echter allemaal vergeefse moeite; de zorgvuldig 
geplande voorbereidingen waren allemaal voor niets geweest. Op het laatste 
moment werd het bezoek van de koning aan Friesland afgezegd. Gevolg was 
een jarenlang durend conflict tussen Sneek en Leeuwarden over de betaling 
van de kosten. De tekst die later op de erepoort werd bijgeschreven is dan 
ook niet gespeend van ironie:

De Tempel is geboud, de kosten zijn gemaakt,
Dat schoone geld is weg, dat meenigeen bespaard.
De Tempel is gedaan, de meester blijft absent,
Hij is naar ’t Loo gegaan, nu neemt de vreugd een end.
Men viert nu Lodewijks-dag en houde bedestonden,
Het is niet met het hart, maar enkel met de mond. 51

Wel hield Sneek aan het afgelaste bezoek drie zilveren sleutels van de stads-
poorten over doordat die niet aan de vorst konden worden overhandigd. 
Deze sleutels zijn tegenwoordig eigendom van het Fries Scheepvaartmu-
seum.

De Rede vertrapt de Tirannie

Buitevelds allegorie voor de erepoort, maar meer nog zijn Maaltijd te Emma-
us maken het mogelijk een ander werk aan hem toe te schrijven. Het betreft 
wederom een allegorie, dit keer een schoorsteenstuk (doek, 108 x 92 cm.; 
FSM nr. G-006), dat sinds 1956 eigendom is van het Fries Scheepvaartmu-
seum. Het is een bijzondere allegorische voorstelling, die net als de Maaltijd 
te Emmaüs opvalt door theatraliteit. Met datzelfde schilderij vertonen ook 
de gezichtsuitdrukkingen (neus, oogopslag, haardracht) van de afgebeelde 
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figuren sterke verwantschap, evenals de stofuitdrukking van de kleding en 
de draperie. Het is met dezelfde penseelvoering geschilderd en ook de licht-
werking komt overeen. Op het schilderij zien we de Rede afgebeeld, weerge-
geven door een naakte (niets verhullende) vrouwenfiguur met in haar hand 
een spiegel als symbool van de voorzichtigheid. Ze steunt op een steen waar-
op gebeiteld staat ‘CONTRAT SOCIALE’ (sic !). Het is evenals een afgebeeld 
boek met de titel Emile een verwijzing naar de grote Franse filosoof en pre-
romanticus Jean Jacques Rousseau (1712–1778), die in zijn Du contrat social 
een warm pleidooi hield voor volkssoevereiniteit en het maatschappelijk ver-
drag. De Rede wordt op het schilderij ontsluierd door een vrouwenfiguur die 
een toorts draagt en de Verlichting uitbeeldt. Ze vertrapt een op de grond lig-
gende afzichtelijke, geblinddoekte figuur, die de Tirannie verpersoonlijkt. De 
voorstelling lijkt geschilderd naar een nog niet geïdentificeerde prent of een 
gegraveerd titelblad van een eind achttiende-eeuws boekwerk.

Het schilderij, gevat in zijn oorspronkelijke met meanders en rozetten 
versierde lijst, ademt geheel de geest van de Verlichting. In 1955 heeft het 
Scheepvaartmuseum het werk aangekocht. Het was eigendom van mevrouw 
F. van Ringh en oorspronkelijk afkomstig uit het karakteristieke Sneker 
grachtenhuis Grootzand 24.52 Dit huis met zijn opvallende houten gevelbe-
kroning, heette vroeger ‘De Zwaan’. Het pand werd ongetwijfeld gebouwd 
onder architectuur van de ernaast wonende, hiervoor reeds eerder genoem-
de architect Auke Bruinsma. Hij ontwierp het in 1806 voor mr. Petrus Simeon 
Noyon (1761-1848) en zijn vrouw Remelia Terpstra (1760-1814). Mr. Noyon, 
stammend uit een geslacht waarvan in de zeventiende eeuw enkele leden 
waren toegetreden tot de Labadistengemeenschap te Wiuwert, was pro-
cureur, lid van de Sneker vroedschap, notaris en ontvanger van de directe 
belastingen.

De Voogdij of Tutela

Een andere allegorie in het bezit van het Scheepvaartmuseum lijkt ook op 
naam van Jan Buiteveld gesteld te kunnen worden. Evenals bij de hiervoor 
beschreven allegorie berust ook deze toeschrijving op de houding en de 
gezichtsuitdrukking van de afgebeelde figuren en de stofuitdrukking van de 
gedragen kleding. Ook vertoont de enscenering van de draperieën (overigens 
ontleend aan voorbeeldprenten voor bijbelse voorstellingen) sterke gelijke-
nis met die op de Rede. Het doek is een grisaille (doek, 226 x 153 cm.; FSM 
nr. 1983-143), voorstellende een geknielde man en vrouw en een daarachter 
staande vrouwenfiguur, die de handen zegenend over hen uitstrekt. Op de 
voorgrond is een boek te zien met afgebeeld op de geopende bladzijden een 
haan met uitgestrekte vleugels als symbool van waakzaamheid. Het doek is 
een allegorische voorstelling van de Voogdij of Tutela. In de Iconologia van 
Cesare Ripa wordt deze uitgebeeld door een oudere vrouw (wijsheid) in rood 
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De Voogdij of Tutela (Fries Scheepvaart Museum, Sneek)
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gewaad (liefde).53 Het boek heeft het opschrift ‘computa’ (= reken). De stijl 
waarin het doek is geschilderd wijst op een datering in het derde kwart van 
de achttiende eeuw. Gezien de afmetingen moet het een schoorsteenstuk 
zijn geweest. Op de lijst uit 1931 is een koperen plaatje aangebracht met het 
opschrift: ‘Anno MCMXXXI 31 December / Geschonken : Aan het College van 
armvoogden / bij het afscheid van den Voorzitter / Anne Theewis Zandstra’. 
Het is niet onmogelijk dat het stuk afkomstig is uit de (in 1922?) gesloopte 
schoorsteenmantel in de consistoriekamer van de Sneker Martinikerk. Eelco 
Napjus schrijft in 1772 dat dit vertrek is voorzien van een ‘Engelse schoor-
steen, waar op de wapens der toenmalige Kerk Regenten uitgesneden zijn, 
en voor deselve de Mededeelsaamheid uitgeschilderd staat.’ Mogelijk is dit 
stuk later vervangen door de allegorie van Buiteveld, maar diens stuk kan 
natuurlijk ook bestemd zijn geweest voor een andere ruimte. Dat Buiteveld 
werkzaamheden voor de Martinikerk heeft uitgevoerd, staat in elk geval wel 
vast. Zo kreeg hij in 1788 acht gulden en zeventien stuivers betaald ‘wegens 
reparatie aan het behang van de kosterij’.54 Mocht overigens Buitevelds alle-
gorie oorspronkelijk voor de Martinikerk bestemd zijn geweest, dan heeft het 
stuk er niet altijd gehangen, want het Scheepvaartmuseum verwierf het stuk 
in 1983 uit de boedel van het Cruycebroederhof, het eerdere armenhuis van 
Sneek.

Werk buiten Sneek

De hiervoor besproken schilderijen van Buiteveld hebben alle een aanwijs-
bare Sneker herkomst. Zeker is dat Buiteveld ook van elders in Friesland 
opdrachten ontving. Veel is daarvan niet bewaard gebleven. Bij de verken-
ning van de interieurs van welhaast alle belangrijke monumentale huizen en 
boerderijen in de wijde omgeving van Sneek is de afgelopen 40 jaar slechts 
in weinig plaatsen in situ decoratief schilderwerk aangetroffen dat aan Jan 
Buiteveld is toe te schrijven.

Boazum

Jan Buiteveld ontving in 1791 zeven gulden voor een schoorsteenstuk in de 
pastorie van Boazum.55 Of hij de opdracht te danken had aan een patriotti-
sche connectie, is onwaarschijnlijk. In het dorp was namelijk een jaar eerder 
de patriottische Eelco Alta als predikant afgezet en opgevolgd door de oran-
gist ds. Leonardus Napjus, zoon van de hiervoor ter sprake gekomen Eelco 
Napjus. Toen er in 1870 in Boazum een nieuwe pastorie werd gebouwd 
bleef het schoorsteenstuk gespaard. Na de voltooiing van de kerkrestauratie 
in 1948 kreeg het schilderij (rechts iets ingekort en voorts voorzien van een 
nieuwe eiken lijst) een plaats in de nieuw ingerichte consistoriekamer in de 
voorkerk. In 1987 werd het schoongemaakt en op hout geplakt. Het schilde-
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rij (doek, 59 x 33 cm.) vertoont rechts Jezus met een aureool. Hij zit bij een 
put en tegenover hem staat met uitgestrekte hand de Samaritaanse vrouw 
met wie hij een gesprek voert (Joh. 4:7). Het tafereel is ongetwijfeld naar een 
prent vervaardigd, maar een exact gelijkend voorbeeld is vooralsnog niet 
gevonden. Een prent van Jan Luyken (1649–1712) komt er het dichtst bij.56 
De personen en hun kleding zijn geschilderd als die op het behangsel van de 
Maaltijd te Emmaüs.

Akkrum

Het deftige ‘middenganghuis’ Heechhiem 42 te Akkrum van de plaatselijke 
weldoenster Suster Synes van der Vegt (1841–1924) is mogelijk omstreeks 
1883, met behoud van achttiende-eeuwse bouwfragmenten, opgetrokken 

Schoorsteenstuk, voorstellende de centurion bij Jezus (particuliere collectie, Akkrum)
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Abraham de Blois naar Arnold Houbraken, ’Het geloof des Hooftmans over hondert’, prent uit 

Tafereelen der voornaamste Geschiedenissen, door Pieter de Hondt (Den Haag 1728)
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ter vervanging van het voorhuis van de boerderij van de zeer vermogende 
boterkoopman Jentje Clazes de Groot en zijn vrouw Suster Synes. Die huw-
den elkaar in 1785 en lieten waarschijnlijk vlak daarna hun woonkamers rijk 
inrichten.57 Van die inrichting resteren een in Bolsward door Siebren Tae-
keles (1724–1797) geschilderd tegeltableau met een bloempot,58 voorts rijk 
rococo-snijwerk van de Sneker beeldhouwer Gerrit Gorp (1729–1805) en 
twee schoorsteenstukken. Het schoorsteenstuk in de zuidelijke kamer ver-
toont een bijbelse voorstelling: ‘De Hoofdman over Honderd bij Jezus te 
Kapérnaüm’ (doek, 95 x 75 cm.). Links op een verhoging knielt de centurion 
– te herkennen aan zijn Romeinse helm – voor Jezus om genezing te vragen 
voor zijn knecht (Mattheus 8: 5-13 en Lucas 7: 1-10). De hond die hem verge-
zelt, zal een verwijzing zijn naar zijn heidendom (Mattheus 15: 26-27). Jezus 
staat in de voorstelling centraal, zijn handen gespreid als in verbazing. Hij 
wendt zijn hoofd naar de ‘schare’ en spreekt: ‘Ik zeg u, zelfs in Israël heb ik 
een zo groot geloof niet gevonden’. Opzet en enscenering van de voorstelling 
gaan terug op een voorbeeldprent uit een in 1728 gepubliceerde serie. Deze 
is gegraveerd door Abraham de Blois († 1717) naar een tekening van Arnold 
Houbraken (1660–1719).59 De schildertrant lijkt in de details sterk op die van 
Buitevelds Emmaüsgangers. Op beide werken stemmen penseelvoering, 
lichtval, kleurgebruik, stofuitdrukking van draperieën, kleding van persona-
ges en de expressie op de gezichten sterk overeen, net als de wijze waarop de 
handen en voeten zijn geschilderd. 

In hetzelfde huis in Akkrum bevindt zich in de noordelijke kamer een 
schilderij met een pastorale scène (doek, 95 x 95 cm.): links zit onder een 
halfdode boom een herder omringd door koeien en een schaap. Het stuk 
– ontleend aan voorbeeldprenten voor bijbelse voorstellingen – biedt weinig 
aanknopingspunten met de hiervoor beschreven stukken, maar is duidelijk 
verwant aan Buitevelds behangsels. Dat geldt zeker voor het vee en ook de 
herder heeft hetzelfde smalle figuur en smalle gezicht, dat we kennen van 
ander werk van de schilder. Zeker is ook dat het doek dateert van omstreeks 
1785, zodat er weinig reden is te menen, dat een andere schilder dan die voor 
het bijbelse stuk is ingeschakeld. 

Tjerkwerd

Op 9 juli 1805 legde Okke Ykema de eerste steen voor de boerderij van zijn 
ouders Yke Theodorus Ykema en Geertje Eeltjes Bangma, het zogeheten 
Senserhuis aan de Hemdijk 13 onder Tjerkwerd bij Blauwhuis.60 In de pronk-
kamer in het voorhuis bevindt zich in situ een schoorsteenmantel met snij-
werk in Lodewijk XVI-stijl, waarschijnlijk van de hand van Mathijs Ankringa 
(1754–1814) en met een rijke 20ste-eeuwse Makkumer betegeling. Tot het 
geheel behoort tevens een boven de schoorsteenmantel aangebracht schil-
derstuk (doek, 80 x 48,5 cm.) met een bijbelse voorstelling: ‘Esau verkwanselt 
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zijn eerstgeboorterecht aan Jacob’. Links onder staat geschilderd: Genes: 25:. 
Tengevolge van beschadiging is versnummer 33 weggevallen. 

De overeenkomst met hiervoor beschreven schilderijen is groot en het is 
dan ook aannemelijk dat de maker van het schoorsteenstuk Jan Buiteveld is 
geweest. Daarop wijst in de eerste plaats de gebruikte voorbeeldprent die uit 

Gillliam van der Gouwen naar Gerard Hoet, ’Ezau verkoopt aan Jacob zijn eerstgeboorterecht’ 

uit Tafereelen der voornaamste Geschiedenissen, door Pieter de Hondt (Den Haag 1728)
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dezelfde serie stamt, waaraan Buiteveld ook de voorstelling van ‘de centu-
rion’ in Akkrum ontleende. De prent van Esau en Jacob is echter gegraveerd 
door Gilliam van der Gouwen (overl. ná 1720) naar een tekening van Gerard 
Hoet (1648–1733).61 Ook lijkt de schildertrant van het stuk in Tjerkwerd sterk 
op die van het gesigneerde behangsel met de Emmaüsgangers, een overeen-
stemming die, evenals op het schilderij van ‘de centurion’, vooral zichtbaar 
is in de details. Wel is de draperie opvallend lelijk geschilderd en levert deze 

De Roeping van Mattheüs, schoorsteenstuk (particuliere collectie, Tjerkwerd)
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een vreemde combinatie op met de boom. Deze boom lijkt namelijk zowel 
voor als achter het gordijn te staan. De ‘vertekening’ zegt echter niets over de 
kunstvaardigheid van Buiteveld, want deze is geheel te wijten aan een slecht 
uitgevoerde restauratie. 

In Tjerkwerd bevindt zich nog een tweede schilderij dat vermoedelijk 
van Buitevelds hand is. Het stuk, geplaatst in een laat negentiende-eeuwse 
lijst, verkeert in slechte staat en wordt los in de boerderij bewaard (doek, 
80 x 48,5 cm.). Het is afkomstig uit de omstreeks in 1895 gewijzigde schoor-
steenmantel in de middelkamer van de boerderij. In deze schoorsteen-
mantel zijn de in 1805 door Douwe Klazes Hofstra aangebrachte Makku-
mer tegeltableaus nog aanwezig. Het schilderstuk is een weergave van De 
roeping van Mattheus (Mattheus 9: 9). Links op de achtergrond is het zeil 
te zien van het schip dat Jezus juist verliet. Hij is in de voorstelling de cen-
trale figuur, die tegen de tollenaar Matheüs zegt: ‘Volg mij’. Op de achter-
grond zijn aan een balie de schrijvende klerken van de tollenaar te zien. De 
voorstelling gaat terug op een gravure van Jacob Folkema (1692–1767).62 De 
uitbeelding van de figuren is gelijk aan die op de hiervoor beschreven stuk-
ken. De slechte staat van het doek maakt het moeilijk het goed te beoorde-
len. 

‘Mattheüs van denTol geroepen’, prent van Jacob Folkema in De Gewigtigste Geschiedenissen 

des bybels, door Ysbrand van Hamelsveld (1791)
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Leeuwarden

In het Titus Brandsmahuis bij de St. Bonifatiuskerk in Leeuwarden hangt een 
schoorsteenstuk (doek, 85 x 70,5 cm.) dat ook Jacob en Esau tot onderwerp 
heeft. Het is welhaast identiek aan het schilderij in Tjerkwerd en is geschil-
derd naar dezelfde voorbeeldprent. Oorspronkelijk sierde dit stuk de voog-
denkamer van het R.K. Bonifatiushuis aan de Oude Koemarkt te Sneek. In de 
heruitgave van de Kronijk en Beschrijving van de Stad Sneek van 1826 staat: 
‘Het Roomsch Weeshuis – Dit gebouw staat insgelijks aan het Groot Zuidend 
of aan de Koemarkt, en is voorzien van verscheidene vertrekken, waaronder 
de voorkamer, waarin de Regenten hunne zitting hebben tot uitdeling van 
den onderstand aan hunne armen. In dit huis worden ook de wezen opgeno-
men, en van al het noodige bedeeld [...]’.63

Het Rooms-katholieke Weeshuis – pas in 1881 kreeg het de naam Boni-
fatiushuis – werd in 1679 gesticht en in 1867 en 1883 ingrijpend verbouwd. 
Toen het weeshuis in 1925 werd gehuisvest in een nieuw gebouw aan de 
Leeuwarderweg, verhuisden enige schilderstukken uit de bestuurskamer 
mee. Deze werden in 1963 verkocht aan een Leeuwarder particulier. Het 
schoorsteenstuk met de afbeelding van Jacob en Esau is onmiskenbaar van 
de hand van Jan Buiteveld.

Vermeldenswaard is, dat er zich in het voormalig raadhuis van Staveren 
een opvallende serie geschilderde behangsels bevindt met voorstellingen die 
teruggaan op voorbeelden van Hoet uit dezelfde prentenserie. Zo zijn daar 
ook Jacob en Esau op verwante wijze uitgebeeld. Vier van deze behangsels 
zijn ook gesigneerd door de tot nu toe onbekende E.V. Hoek. De kunstenaar 
is waarschijnlijk te identificeren als Egbert of Ernst Eerdes van Hoek, die in 
1743 in Leeuwarden huwde en aldaar op het Vliet meester-timmerman was. 
Hij ontplooide zich ook als architect. Hij gebruikte dezelfde voorbeeldprenten 
als Jan Buiteveld, was diens tijdgenoot en leverde werk in de Friese Zuidwest-
hoek, maar zijn ‘harde’ schildertrant wijkt sterk af van die van Jan Buiteveld. 

Een tweede schilderij (doek, 65.5 x 66.5 cm.) dat uit het Sneker Bonifati-
ushuis naar het Titus Brandsmahuis in Leeuwarden verhuisde, stelt de vier 
evangelisten met hun symbolen voor: Mattheüs (mens), Marcus (leeuw), 
Lucas (os) en Johannes (adelaar). De gezichtuitdrukking van de op wolken 
zwevende evangelisten en de weergave van de gewaden wijzen ook hier naar 
Jan Buiteveld als vervaardiger, evenals de os, die goed vergelijkbaar is met 
door hem geschilderd vee op behangsels.64 

Oudehaske

In de opvallende ‘Grevelingpleats’, Jousterweg 140 te Oudehaske, zijn over-
dadig gesneden betimmeringen aangebracht. Deze zijn net als in Akkrum 
van de hand van de Sneker Gerrit Gorp (1729–1805), die ze waarschijnlijk 
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Boaz en Ruth, schoorsteenstuk uit 1784. Rond 1975 

verwijderd uit de Grevelingboerderij te Oudehaske 

en toen verloren gegaan

Prent van 1704, voorstellende Ruth en Boaz, uit Bybelprinten van Jan Luyken (Amsterdam 1712)
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in 1784 vervaardigde. In de boerderij bevindt zich ook een bovendeurstuk 
(doek, 61 x 128 cm.) met een uitbeelding van de Slag bij de Doggersbank 
(1781), geschilderd naar een contemporaine prent. De aard van de voor-
stelling biedt geen enkel houvast voor een vergelijking met ander werk van 
Buiteveld. Een tweede ooit voor deze boerderij vervaardigd schilderij daar-
entegen wel. Een kort na 1975 verloren gegaan schoorsteenstuk met de bij-
belse voorstelling van Ruth en Boas (Ruth 2: 2-17), verraadt – zo blijkt uit een 
bewaard gebleven foto – duidelijk de hand van Jan Buiteveld. Die nam tot 
voorbeeld een prent van Jan Luyken uit 1704.65 Twee bijbehorende behang-
sels, (doek, 195 x 98 en 195 x 171 cm.) voor een deel à trompe l’oeil geschil-
derd, onder andere met pastorale scènes in medaillons en met kleine bloem-
stukjes, vertonen met het werk van Buiteveld geen enkele verwantschap. 

Workum

In Workum kocht Jan Buiteveld, zoals hiervoor beschreven, in 1796 een huis. 
Hij liet er ook werk na. De vroedschapszaal van Workum uit 1773 is vooral 
bekend door zijn goudleerbehang, houtsnijwerk en stucwerk.66 Op de schoor-
steenmantel bevindt zich een geschilderde bijbelse voorstelling (doek, 124 x 
164 cm.) in een rijk gesneden omlijsting in Lodewijk XVI-stijl, mogelijk van 
de hand van de Workumer beeldhouwer Hottje Jettjes de Blauw (1723–1798). 
Het schilderij moet zijn vervaardigd naar een achttiende-eeuwse voorbeeld-
prent die geïnspireerd is op een prent uit de Icones Biblicae (1625–1627) van 

Schoorsteenstuk, voorstellende de dood van Ananias (Stadhuis Workum)
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Mattheüs Merian de Oude (1593–1650). Uitgebeeld is het sterven van Ana-
nias, die met zijn vrouw Saphira liegt over een schenking die hij doet (Hand. 
5: 4-11). Onder een draperie zien we een klassieke entourage te midden van 
siervazen en bekkens een gezelschap, geschaard rond Petrus en gebogen 
over de stuiptrekkende Ananias. Rechts op de voorgrond ligt in het half-
duister een vrouwenfiguur op een bank. Daarop zou volgens eerdere restau-
rateurs geschilderd staan: ‘Gij hebt niet menschen, maar Goode geloogen’. 
Deze nauwelijks leesbare tekst is een overschildering van een oudere, die 
nog te ontwaren, maar geheel onleesbaar is. Onder de tekst staat een restant 
van een signatuur, waarvan na wijzigingen en overschilderingen een letter J 
of F te lezen valt. Daarvóór staat de f voor fecit (’gemaakt’), maar een restant 
van het woord fecit staat ook achter de signatuur.

Het schilderij is op onbekende gronden sinds het begin van de 20ste 
eeuw toegeschreven aan de Leeuwarder schilder Freerk Hajema (1672/4–ca. 
1746). Gezien de plaatsing op de schoorsteenmantel in de rocaille omlijsting 
uit 1773, is een datering op dat jaar aannemelijker en valt als vervaardiger 
aan Buiteveld te denken. De schildertrant van het stuk wijst in zijn richting. 
De overeenkomst met zijn gesigneerde behangsel met de Emmaüsgangers is 

De Opwekking van Lazarus, schoor-

steenstuk (Stadhuis Workum)

Benjamin Picard, ’De opwekking van Lazarus uit 

den grave’, prent uit Tafereelen der voornaamste 

Geschiedenissen door Pieter de Hondt (Den Haag 

1728)
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er zeker en ook is die er met zijn schoorsteenstukken in Akkrum en Tjerk-
werd. Niettemin is de toestand van het zeer sterk gerestaureerde schilderij 
met zijn zware en donkere vernislagen zodanig dat een toeschrijving niet 
met zekerheid gedaan kan worden

De ons ondertussen vertrouwd rakende stijlkenmerken van Buiteveld 
herkennen we zeker wel in twee andere schoorsteenstukken in het stadhuis 
van Workum. Een opwekking van Lazarus (doek, 96 x 58 cm.) bevindt zich 
in de secretarie in een schoorsteenmantel die afkomstig is uit de omstreeks 
1971 afgebroken stadsboerderij Begine 26 bij de brug over de Dolte. We zien 
binnen een theatrale zetting met rotsen en ruïnes centraal, iets naar rechts 
Jezus met opgeheven hand bij een geopende sarcofaag, waaruit het in doe-
ken gewikkelde lichaam van Lazarus omhoog komt. Op de achtergrond bui-
gen nieuwsgierige omstanders zich vol ontzetting over het weggeschoven 
sarcofaagdeksel (Joh. 11: 43-44). De prent die dit schilderij tot voorbeeld 
diende is door Pieter de Hondt in 1728 uitgegeven naar een tekening van 
Benjamin Picart en afkomstig uit de hiervoor reeds gesignaleerde, door Pie-
ter de Hondt uitgegeven prentenserie die Jan Buiteveld vaker gebruikte.67

Het tweede schoorsteenstuk (doek, 125 x 90cm.) in het Workumer stad-
huis behoorde oorspronkelijk toe aan het Burgerlijk Armbestuur van die stad 
en heeft tot de opheffing van dit bestuur in 1964 in de Wymertshof (voorheen 
Armenhuis) aan het Noord 39 gehangen. De voorstelling is te interpreteren 
als een allegorie op de Weldadigheid. Een bijbehorende kalligrafie, versierd 
met knipwerk, geeft uitleg:

Verklaring. De Weldadigheid op de Stadzetel gezeten, versierd met des-
zelfs wapen, deelt aan de armoede, verzeld van gebrekkigen, vrouw en 
kinderen, geld tot onderstand uit, De deugd kroont har met de lauwer-
krans, De opmerkzaamheid zit aan hare voeten en tekent de uitgaven 
aan, Bij haar ligt een boek, waar in de ontvangst is aangetekend. Bij de 
weldadigheid leidt een hoorn des overvloeds ten teken dat hare gaven 
niet zullen ophouden. De gerechtigheid daalt van boven, en verpletterd 
van onderen het gedrocht dat het geld der armen begeerd.

Elementen uit het tafereel zijn terug te voeren op emblemen in de Iconologia 
van Cesare Ripa (1560–1622), maar het geheel zal geïnspireerd zijn door een 
nog niet geïdentificeerde prent.

Lemmer

We willen het wagen Jan Buitevelds naam ook in verband te brengen met 
een allegorisch-mythologisch schoorsteenstuk, dat ooit verhuisde van de 
voorkamer van Langestreek 14 te Lemmer naar de achterkamer. Deze Nep-
tunus met drietand en een maagd die de scheepvaart verbeeldt, vertoont alle 
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hiervoor reeds meerdere malen gememoreerde stijlkenmerken, vooral de 
weergave van de afgebeelde personen is typisch voor Buiteveld. Verder zijn 
er overeenkomsten met de allegorie op de Voorzichtigheid uit de erepoort 
van 1808. Het schilderstuk moet hij omstreeks 1783 hebben vervaardigd voor 
de zeilmaker Frederik Sleeswijk (1745–1826), die zijn huis waarschijnlijk ver-
der liet decoreren met snijwerk door de Lemster beeldhouwer Jetze Wybes 
Reijenga (1750–1791). 

Sloten

Gezien de overeenkomst met de drie eerder besproken gesigneerde bloem-
stukken is het zeer waarschijnlijk dat hij ook het op hout geschilderde bloem-
stuk maakte dat tegenwoordig nog te zien is boven een poortje in de gang 
van het pand Heerenwal 46 te Sloten. Het huis met een klokgevel werd in 
1796 bij het huwelijk van de boterkoopman Ruurd Jacobs Visser en Alethya 
Aurelia van Hylckama voorzien van een rijke inrichting in Lodewijk XVI-stijl. 
Buiteveld was niet de enige Sneker die van Visser een opdracht kreeg, het 
sierlijke houtsnijwerk was gemaakt door de beeldhouwer Mathijs Ankringa 
(1754–1814), een stadgenoot en mogelijke bekende van Buiteveld.

Schoorsteenstuk met Neptunus en een allegorie op 

de scheepvaart (particuliere collectie, Lemmer)
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Meer werk?

Tot zover het overzicht van alle schilderingen die op grond van signatuur, 
archiefmateriaal of stijlovereenkomsten aan Jan Buiteveld konden worden 
toegeschreven. Vermoedelijk zal het hierbij niet blijven. Zeker niet als ooit de 
gelegenheid zich voordoet de hiervoor beschreven en thans niet traceerbare 
stukken te bestuderen. Dan valt bijvoorbeeld te bezien of de toeschrijving 
van enkele Sneker behangsels en schoorsteenstukken aan medewerkers van 
de Hoornse ‘behangselfabriek’ stand kan houden. Voor het Fries Scheepvaart 
Museum gaat het om de volgende onderdelen uit de collectie:
• een schoorsteenstuk van 1783 in de Ypecolsgakamer van de boerderij 

‘Arbeid en Moeite’ met de allegorische voorstelling van de Arbeid of ‘Slo-
very’, naar een prent door J.C. Philips  (voor 1750–1775) (doek, 63 x 28,5 
cm.; FSM nr. C-022h);68

•  vier landschapsbehangsels uit het pand Hoogend 18 van 1798 (doek, 162 x 
133 cm.; FSM nrs. G-105a-d);69

•  een landschapsbehangsel met koeien uit het pand Hoogend 17A van 1805 
(doek, 198 x 149 cm.; FSM nr. 2001-419); 

•  een schoorsteenstuk, voorstellende de boeier Oud Sneek (alias de Phoenix) 
in een vaart bij een buitenplaats, afkomstig uit het pand Kleinzand 4 van 
1806 ( doek, 119 x 84 cm.; FSM nr. G-045); 

•  een schoorsteenstuk, voorstellende een rijtuig in een landschap; afkomstig 
uit het pand Grootzand 61 ( doek 143 x 80 cm.; FSM nr. 1989-425);

•  een schoorsteenstuk, voorstellende David en Abigaïl, afkomstig uit het 
pand Hoogend 12 te Sneek (doek, 124 x 65 cm.; FSM nr. G-246); naar een 
prent uit 1764 door Joseph Wagner (1706-1780) naar Jacopo Amigoni 
(1675–1752);70 

•  een schoorsteenstuk, afkomstig uit Balk, voorstellende de Hemelvaart 
(opgeplakt doek, 109 x 163 cm.; FSM nr. G-319).71

Behalve in het Fries Scheepvaartmuseum bevinden zich ook buiten Sneek 
stukken, waar nader onderzoek duidelijk moet maken of ze van Buitevelds 
hand kunnen zijn. Zo werd bijvoorbeeld in Longerhouw in 1805 de boerderij 
Buren 5 in opdracht van Jan Tjeerds Hofstra ingrijpend verbouwd en bij die 
gelegenheid werd de opkamer voorzien van betegelingen van Adam Sijbel uit 
Makkum.72 Bij de verbouwing werd snijwerk van de Sneker Jan van Nijs (1727–
1780) samen met een schoorsteenstuk van circa 1775 opnieuw toegepast. Op 
de schildering (doek, 51 x 72 cm.) is Aurora Eos te zien, rijdend door de lucht 
op een wagen. Onder hem is bij een brug een jachtpartij geschilderd. De afge-
beelde figuren en vooral het vee doen sterk denken aan die op werk van Buite-
veld, maar de staat van het stuk is te slecht om het goed te kunnen beoordelen. 

Een slechte staat belemmert eveneens een juiste beoordeling van een in 
een schoorsteenmantel verwerkte bijbelse voorstelling van de Verkondiging 
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van Jezus’ geboorte aan de herders, in het pand Baanweg 95 te Sloten. Ook 
moet nadere bestudering uitwijzen of een in Balk aan Meerweg 7 aanwe-
zig behangsel met een gezicht op Sondel uit een verder verloren gegane 
serie aan Buiteveld is toe te schrijven. Tenslotte vragen de twee behangsels 
(doek, 160 x 166 en 160 x 233 cm.) in de ‘Opkamer’ of ‘Friese Kamer’ in het 
bij het stadhuis van Workum getrokken ‘Friese huisje’ om nadere vergelij-
king met zowel het door Buiteveld gesigneerde als het aan hem toegeschre-
ven werk.

Omdat de juist opgesomde stukken altijd nadrukkelijk in relatie zijn 
gebracht met de Hoornse behangselfabriek valt niet uit te sluiten dat er een 
samenwerkingsverband bestond tussen Jan Buiteveld en het Hoornse bedrijf. 
De opdrachtgevers voor de bovengenoemde stukken staan meestal in de 
boekhouding van dit bedrijf vermeld, maar doorgaans juist niet voor leve-
rantie van deze stukken maar wel voor die van andere.73 Jan Buiteveld nam 
ook zelf (als tussenpersoon) wel producten van het bedrijf af, zoals gedrukte, 
maar ook beschilderde behangsels en een bovendeurstuk in 1804.74

Portretten

Hiervoor hebben we Jan Buiteveld leren kennen als een veelgevraagd deco-
ratieschilder, maar er zijn ook enkele aanwijzingen dat hij portretten schil-

Schoorsteenstuk, voorstellende een jachttafereel en daarboven in de lucht Aurora / Eos in een 

wagen rijdend op de wolken, 1805 (particuliere collectie, Longerhouw)
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derde. Hiervoor beschreven we het allegorische schilderstuk dat hij vervaar-
digde in opdracht van Petrus Noyon en zijn vrouw Remelia Terpstra. Van dit 
echtpaar zijn tevens twee portretten geschilderd die zich nog steeds in de 
familie bevinden.75 Beide ongesigneerde portretten zijn indertijd mogelijk 
vervaardigd ter gelegenheid van hun huwelijk in Sneek op 17 november 1782 
en het is heel goed mogelijk dat Jan Buiteveld de maker was. Vanzelfsprekend 
zijn de portretten niet te vergelijken met de genres op zijn behangsels, maar 
de geportretteerden tonen wel degelijk enige verwantschap met de geschil-
derde figuren op zijn verhalende voorstellingen, met name het kleurgebruik 
en de ietwat diffuse schildertrant stemmen overeen. De bleke gezichten met 
spitse neuzen zijn smal geschilderd en lijken daardoor sterk op die van de 
figuren op de behangsels. Ook in de oogopslag zijn overeenkomsten te zien. 
Een andere belangrijke aanwijzing voor het auteurschap van Buiteveld is 
dat er in het laatste kwart van de achttiende eeuw geen andere schilder in 
Sneek bekend is die in staat moet worden geacht portretten van een derge-
lijke kwaliteit te schilderen. Om die reden is ook het portret (doek, 55 x 49 
cm.; FSM G-107) van Eefje Stevens Bleeker met enige reserve aan hem toe te 
schrijven. Voor haar geldt bovendien dat zij tot de kring rond Hoite Zwanen-
burg behoorde en Buiteveld derhalve goed zal hebben gekend, temeer daar 
Eefje Bleeker net als de schilder lid was van de Waterlandse doopsgezinde 
gemeente.

Portretten van mr. Petrus Simeon Noyon (1761–1848) en Remelia Terpstra (1760–1814), circa 

1782 (particuliere collectie)
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Opleiding, voorbeelden en inspiratiebronnen

In dit artikel bleek, dat op grond van recent ontdekte gesigneerde werkstuk-
ken, archivalische gegevens en toeschrijving een gevarieerd en omvangrijk 
oeuvre viel te construeren van de tot op heden onbekende Sneker schilder 
Jan Buiteveld. Dit werk doet hem niet kennen als een groot en oorspronkelijk 
kunstenaar, maar wel als een meer dan bekwame, ervaren (decoratie)schil-
der. Zijn werk ademt geheel de sfeer van het neoclassicisme van de tweede 
helft van de achttiende eeuw.76 Ook vertoont het uitingen van de vroeg-
romantische gevoelscultus, die onder meer wordt gekenmerkt door een 
idyllische opvatting van het landschap.77 Het waren vooral de patriotten die 
in de Republiek het neoclassicisme – in de kunst ook wel Lodewijk XVI-stijl 
genoemd – ingang deden vinden.78 Ook in Friesland werd deze stijl mode en 
het neo-classicisme is in Friese plaatsen als Leeuwarden en Sneek, maar ook 
in kleinere als Makkum, in zowel architectuur als aangebrachte decoraties 
goed aanwijsbaar.

Jan Buiteveld verkeerde in Sneek ongetwijfeld in een cultureel milieu, 
waarin hij zijn denkbeelden kon opdoen en ontwikkelen. Maar of tot die 
kring ook iemand behoorde van wie hij op schilderkunstig gebied iets kon 
leren, valt ernstig te betwijfelen. Zijn leermeester zal niet in Sneek hebben 
gewoond. Daar waren de weinig talentvolle glasschilders Ype Staak (1717–
1807) en Thomas Gonggrijp (1730–1814) werkzaam, met wier werk dat van 
Buiteveld geen enkele overeenkomst vertoont. 

Jan Buiteveld vestigde zich in 1775, 25 jaar oud, als zelfstandig schilder 
in Sneek. Hij kan in zijn jeugdjaren een opleiding hebben genoten buiten de 
stad, bijvoorbeeld in een behangselfabriek in Haarlem of in Hoorn, waar-
mee hij, zoals bleek, connecties had. Verder is er overeenkomst te bespeuren 
met het werk van Paulus Theodorus van Brussel (1754–1791), een in Haar-
lem gevestigd behangselschilder, die ook fijn uitgewerkte bloemstukken 
maakte. Deze kunstenaar werkte in 1794 mee aan de uitgave van het platen-
boek Nederlandsch Bloemwerk met 53 prenten van bloemen. Het boek was 
in Sneek bekend; de op het Kleinzand gevestigde apotheker Petrus Henricus 
Bloemen was één der intekenaren op de uitgave.79 De Leeuwarder Harmen 
Wouter Beekkerk (1756–1796) schilderde in dezelfde stijl dezelfde onderwer-
pen als Buiteveld. Van Beekkerk is bekend dat hij in de jaren 1774–1776 les 
kreeg van de Amsterdamse decoratieschilder Jan van Dreght (1737–1807). In 
het begin van de jaren 1770 moet Buiteveld zijn opleiding hebben voltooid 
en misschien deed hij dat bij Beekkerks leermeester.

Valt naar Buitevelds leermeester slechts te gissen, over de schilders die 
invloed op zijn werk hebben gehad, kan iets meer worden opgemerkt. Zo 
is het werk van Buiteveld behalve verwant aan dat van Beekkerk zeker ook 
aan dat van zijn Groninger tijdgenoot Hendrik Lofvers (1759–1806). Deze 
schilders hebben voor hun bloemstukken de invloed ondergaan van de zeer 
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vermaarde bloemenschilder Jan van Huysum (1682–1749), vermoedelijk via 
prenten en tekeningen van onder andere Cornelis Ploos van Amstel (1726–
1798).80 Ook diens leerling, Bernard Schreuder (1745–1780), die van 1778–
1780 in Hoorn werkte, lijkt invloed te hebben gehad op Buiteveld. Evenals 
na hem Gerard van Spaendonck (1746-1822) onderscheidt Buiteveld zich 
enigszins van andere bloemschilders door het volgen van de Franse voor-
keur voor opvallende vazen in de trant van Jean Louis Prévost (1760–1810).81 
Waarschijnlijk maakte hij gebruik van de serie Vases nouveaux composés par 
M. Jacque.82 Deze door Maurice Jacques (1712–1784) omstreeks 1765 vervaar-
digde prentenserie lijkt ook te zijn gebruikt door de Makkumer aardewerk-
schilder Adam Sijbel, bij de decoratie van tegelkamers in Workum.

Buitevelds bloemstukken zijn technisch veel beter geschilderd dan zijn 
andere werk. Toch worden de verschillende genres die hij beoefende met 
elkaar verbonden door zijn opvallende, op Jan van Huysum geïnspireerde, 
karakteristieke signatuur die behalve op zijn bloemstukken op identieke 
wijze voorkomt op het schoorsteenstuk ‘Jezus voor de Raad’ en de behang-
sels met de Emmaüsgangers en het gezicht op Montfoort.

Naar het lijkt was Buiteveld voor zijn werk erg afhankelijk van voorbeeld-
prenten. Dat gold in elk geval, zoals hiervoor duidelijk werd, voor zijn bijbel-
se voorstellingen en ook voor zijn landschappen. Zulke voorbeelden zijn, op 
één uitzondering na, nog niet gevonden voor zijn allegorische en mythologi-
sche voorstellingen, maar ze zullen er ongetwijfeld zijn. 

Toeschrijving van werk aan Buiteveld vond vooral plaats door vergelijking 
van stijlkenmerken. Ook speelde de herkomstgeschiedenis een rol. In Zuid-
west-Friesland waren eigenlijk geen andere decoratieschilders werkzaam 
wier werk met het zijne te vergelijken is. Van Hermanus van der Velde (1744-
1826), kastelein, stadhuisbode en schilder te Sneek is een enkel schilderij 
bekend. Hij schilderde ook in 1779 de thans in Museum Hindeloopen opge-
stelde ‘Zwitserse kamer’. Het Fries Scheepvaart Museum herbergt de opval-
lende, enigszins naïef geschilderde Ypecolsgakamer (1782) met behangsels 
uit 1793, gesigneerd door Aede Lútzens. Verder bezit het museum nog het 
portret van de Hegemer palingkoper Anne Wiegers Visser uit 1786 door P. 
Folder. Deze schilder signeerde ook enige verloren geraakte behangsels in 
een huis in Heeg.83 Dan rest verder nog de eerder aangestipte E. van Hoek, 
van wie werk in Staveren bekend is.84 Het weinige werk dat van deze schil-
ders bewaard bleef, wijkt in tal van opzichten af van dat van Jan Buiteveld. 
Hij had duidelijk meer in zijn mars dan de hiervoor genoemden, schilder-
technisch maar zeker ook intellectueel. Het laatste stelde hem in staat zich 
niet alleen op bijbelse maar ook op mythologische en allegorische thema’s te 
oriënteren.

 u
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De ‘Heeren’ van Sneek. De economische en politieke 
elite in Sneek tussen 1870 en 1910

J E L L E  J A N  K O O P M A N S 

In de afgelopen jaren hebben verschillende auteurs aandacht besteed aan 
de rol van de economische en politieke elites in steden als Amsterdam, 
Groningen en Leeuwarden aan het eind van de negentiende eeuw.1 De elite 
van middelgrote steden is daarentegen aanmerkelijk minder onderzocht. 
Maar ook in deze steden waren in de tweede helft van de negentiende 
eeuw economische ontwikkelingen gaande die hun weerslag hadden op en 
aangestuurd werden door plaatselijke elites. In deze bijdrage wordt enigszins 
in deze leemte voorzien door een analyse van de economische en politieke 
elite van Sneek, een middelgrote stad in het zuidwesten van Friesland. Hoe 
ontwikkelde Sneek zich in de periode 1870 tot 1910 en wat was de rol van de 
politieke en economische elite daarin?

De periode 1870 tot 1910 was voor Nederland en Friesland uitermate 
belangrijk. Er vond een proces van versnelde industrialisatie plaats. Dat 
wordt mooi zichtbaar in de groei van het aantal stoommachines. In 1850 
waren in heel Nederland 286 stoommachines in gebruik, in 1890 was dit 
aantal gegroeid tot 3397. Het aantal windmolens liet een tegenovergestelde 
ontwikkeling zien, van 3397 in 1860 naar 1790 in 1890.2 Door deze 
industrialisatie groeiden veel bedrijven in deze periode uit van kleine 
tot middelgrote familiebedrijven naar grote fabrieken met honderden 
arbeiders. Sociaal betekende dit dat de verschillen in de samenleving groter 
werden. Een grotere groep arbeiders moest vaak van een gering loon zien 
rond te komen, terwijl aan de andere kant een nieuwe niet-adellijke elite 
van ondernemers ontstond, die behoorlijk aan hun steeds grotere bedrijven 
wist te verdienen.

Ook op politiek gebied kenmerkte deze periode zich door verandering. 
Na de grondwetswijziging van 1848 begon in Nederland een langzaam proces 
van emancipatie van verschillende groepen. Confessionelen en arbeiders 
voelden zich niet langer thuis in de liberale, vaak elitaire kiesverenigingen. 
Daar kwam bij dat, door de voorzichtige uitbreiding van het kiesrecht na 1870, 
katholieken, gereformeerden en arbeiders steeds meer mogelijkheden kregen 
om zichzelf te organiseren en om politieke druk uit te oefenen. Het aantal 
kiesgerechtigden voor de gemeenteraad in Sneek steeg tussen 1881 en 1907 
van 531 naar 1070 kiezers.3 Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat 
het algemeen kiesrecht pas in 1917 / 1919 werd ingevoerd en dat tot die tijd 
het censuskiesrecht bleef bestaan. 

Deze bijdrage gaat met name over de elite in de stad Sneek. Het meeste 
elite-onderzoek is opgenomen in een uitgebreide stadsgeschiedenis en dat 
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levert in dit verband een interessante vraag op, namelijk of een stad kan 
worden gekarakteriseerd aan de hand van zijn politieke en economische 
elite. 

Bij de analyse van de Sneker elite besteed ik aandacht aan beroep, 
inkomen, geloof, leeftijd, afkomst en huwelijksverbanden in deze elite.4 
Onder economische elite versta ik iedereen die voor de inkomensbelasting 
werd belast voor een inkomen van 4.000 gulden of meer.5 Dit criterium, mede 
tot stand gekomen op basis van publicaties van Kooij en Van der Woude, levert 
om een representatieve groep op – niet te klein en niet te groot – van mensen 
die goed verdienden in Sneek.6 Ik heb er voor gekozen deze groep om de tien 
jaar nauwkeurig in beeld te brengen. Door de Lijsten der hoogstaangeslagenen 
van de provincie Friesland in het onderzoek te betrekken kunnen ook hun 
vermogens in de analyse worden meegenomen.7 

Aangezien maatschappelijke veranderingen waarschijnlijk eerder 
plaatsvonden binnen de politieke dan binnen de economische elite, heb 
ik ook de politieke elite in mijn analyse betrokken. Politiek is nu eenmaal 
meer evenementieel van aard, economie meer conjunctureel. Hierdoor kan 
tevens het verband worden onderzocht tussen maatschappelijk aanzien 
en economische positie. De politieke elite defi nieer ik hier – opnieuw vrij 
pragmatisch – als die burgers die in deze periode deel uitmaakten van college 
van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraad.

De ‘culturele’ elite heb ik ten slotte niet structureel onderzocht. Uit een 
steekproef bleek echter dat zeker negentig procent van de Snekers die lid 
waren van de herensociëteit Amicitia in Sneek of van het Fries Genootschap 
ook deel uitmaakten van de hier beschreven economische en politieke elite.8 
Uiteraard blijft iedere afbakening van een elite discutabel. Dit artikel is een 
bijdrage tot de stadgeschiedenis van Sneek, maar pretendeert niet het laatste 
woord te zijn. 

De stad Sneek tussen 1870 en 1910

De 95e Algemeene Vergadering en Congres van de Nederlandsche 
Maatschappij ter Bevordering van de Nijverheid werd tussen 8 en 12 juli 
1872 gehouden in Sneek. Op maandag 8 juli werden de ‘heeren’ directeuren 
en afgevaardigden ontvangen met een muziekuitvoering in de tuin van de 
buiten-sociëteit de Harmonie. De volgende dag begon het congres in de 
doopsgezinde kerk aan de Singel. Na afl oop werden de ‘heeren’ verwacht 
voor een dejeuner en een bal in de lokalen van sociëteit Amicitia, een 
matinee musicale in de buiten-sociëteit en een table de hôte in de hotels 
De Wijnberg en De stad Munster. Voorts stonden op het programma de 
bezichtiging van enkele fabrieken, landgoederen en boerderijen per rijtuig 
of stoomboot.9

J e l l e  J a n  K o o p m a n s
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Het is niet toevallig dat juist Sneek werd uitgekozen als locatie van het 95e 
Congres van nijverheid en fabrieken. De Sneker economie bloeide aan het 
eind van de negentiende eeuw op verschillende gebieden als nooit tevoren. 
Uit het verslag van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Sneek van 
1870 blijkt dat er 364 ‘fabrieken’ waren ingeschreven waarvan er tien door 
stoom werden aangedreven.10 De bedrijvigheid en de handel waren vooral 
gerelateerd aan de omliggende landbouwgebieden. Sneek was onder andere 
het centrum van de Friese boterhandel. De handel was echter zeker niet 
alleen op de regio geörienteerd: er werd ook handel gedreven met Frankrijk en 
Engeland. Daarnaast was de omzet van koloniale waren groot in Sneek. Meer 
dan de helft van de in Friesland gebruikte tabak werd in Sneek verwerkt. 

De regionale functie van Sneek voor (een belangrijk deel van) de provincie 
betrof zowel de verwerking en de verkoop van levensmiddelen (voedsel, 
kleding en brandstof) als de opkomende industrie (touw-, hout-, metaal-, 
boter-, steen- en kandijfabrieken). Daarnaast huisvestte Sneek verschillende 
artsen en vanaf 1903 een ziekenhuis. Met de arrondissementsrechtbank, later 
het kantongerecht, verschillende notarissen en twee gemeentehuizen in de 
stad manifesteerde zij zich ook op bestuurlijk en gerechtelijk gebied.

Het bedrijfsleven kon profi teren van haar ligging en de uitstekende 
infrastructuur. Via verschillende waterwegen konden zowel Groningen 
als Noord-Holland worden bereikt. Bovendien stonden de Friese steden 
Bolsward, Workum, Harlingen, Dokkum, Franeker, Leeuwarden en Sneek in 
een dagelijkse vaarverbinding met elkaar. Het meeste goederentransport ging 
dan ook door middel van beurtschepen. Uit het gemeenteverslag over 1870 
blijkt dat 28 grote en meer dan 100 kleinere vrachtschepen constant af en 
aan voeren. Deze infrastructuur werd nog verbeterd toen in 1885 de spoorlijn 
Leeuwarden–Stavoren in gebruik werd genomen. Deze was gekoppeld 
aan de veerdienst Stavoren–Enkhuizen die weer in verbinding stond met 
de treinverbinding Enkhuizen–Amsterdam. In 1873 al was de verharde 
Macadamweg tussen Sneek en Bolsward in gebruik genomen. In 1882 werd 
tenslotte de langs deze weg aangelegde tramverbinding Bolsward–Sneek 
geopend.

Als gezegd was er aan het eind van de negentiende eeuw Sneek sprake 
van versnelde industrialisatie. Het aantal fabrikanten groeide, zoals blijkt uit 
het aantal kiezers van leden van de Kamer van Koophandel. Dat nam toe van 
174 in 1870 tot 293 in 1912.11 Bovendien steeg tussen 1889 en 1909 het aantal 
werknemers per bedrijf behoorlijk .12

Dezelfde toename van bedrijvigheid is ook terug te zien in de omvang van 
de bevolking. Deze groeide tussen 1870 en 1910 van 9.000 naar 13.000 inwoners. 
Onmiskenbaar versterkte Sneek ook zijn positie ten opzichte van de andere 
Friese steden. In 1870 had de stad 9104 inwoners en was na Leeuwarden 
en Harlingen de derde stad van Friesland. Vanaf 1890 streefde Sneek zelfs 
Harlingen qua inwonertal voorbij. In dat jaar had Sneek 11.472 inwoners en 
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Harlingen 10.120. In 1910 had Sneek 13.007 inwoners, Leeuwarden 36.522 en 
Harlingen 10.209 inwoners.13

Een rijke en veelzijdige elite?

De meeste leden van de Sneker politieke elite waren mensen die bij de overheid 
werkten of die een vrij beroep hadden.14 Er waren tal van overheidsinstellingen 
in Sneek gevestigd, natuurlijk allereerst de gemeentehuizen van Sneek en 
Wymbritseradeel. De burgemeesters en secretarissen van die gemeentes 
woonden ook vaak in Sneek en maakten deel uit van de economische en 
politieke elite. In 1879 werden tegelijkertijd het Gymnasium en de Hogere 
Burgerschool geopend en ook daar vonden beter gesitueerden emplooi. 
Daarnaast was er een arrondissementsrechtbank in de stad gevestigd, die in 
1882 werd vervangen door een kantongerecht. Vooral patriciaat en adel wisten 
in deze instellingen een betrekking te vinden. Bekende voorbeelden zijn S. 
van Haersma Buma, P.J. van Beijma, M. van Heloma en P. Feenstra Kuiper. 
Zij werkten bij de arrondissementsrechtbank en verlieten de stad toen deze 
werd veranderd in een lagere rechtbank. Aangezien ook de gezondheidszorg 
in de Zuidwesthoek van Friesland voor een groot deel op Sneek aangewezen 
was, waren er ook een aantal dokters en apothekers in de stad aanwezig en 
ook zij hoorden tot de economische elite. De vraag naar medische zorg werd 
steeds groter en dat was voor de jonge dokter / chirurg G. Bouma aanleiding 
om de bouw van een ziekenhuis te bepleiten. Uiteindelijk werd in 1903 het 

Sneek rond 1900. De bedrijvigheid in Sneek werd ondersteund door uitstekende infrastructu-

rele verbindingen via verschillende waterwegen
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St. Antonius Ziekenhuis opgericht. Uit deze niet geringe lijst van publieke 
functies kan men concluderen dat Sneek een verzorgende functie voor de 
regio had. 

Naast deze vrije beroepsgroepen speelden handelaren, winkeliers, bankiers 
en fabrikanten een belangrijke rol in zowel de economische als de politieke elite. 
Dit waren vooral fabrikanten en handelaren in aan de landbouw gerelateerde 
producten. Te denken valt aan de twee meelfabrieken, de leerlooierijen en de 
melkfabrieken. Het meest succesvol in deze sector waren wel de gebroeders 
Halbertsma die in 1884 de speculatieve melkfabriek De Hoop oprichten. Hun 
vader Johannes Halbertsma had met zijn grutterij en raadlidmaatschap al een 
bescheiden plaats in de elite weten te veroveren, maar zijn zoons waren vele 
jaren de rijkste inwoners van Sneek. De industrie in Sneek bestond verder 
onder andere uit touwfabriek Lankhorst, houtfabriek Ter Horst, kandijfabriek 
Verwer (later King Tonnema), metaalfabriek Louwmans / Pijttersen en 
steenfabriek Feenstra. De handel in bouwmaterialen als hout, steen en metaal 
en de daarbij behorende potten, pannen en gereedschapsfabrikanten waren 
belangrijke pijlers onder de Sneker economie. 

Ook bestond er een uitgebreide kledingindustrie in Sneek. Niet alleen 
de Duitse manufacturiers, maar ook veel Sneker winkeliers verdienden hun 
geld in deze sector. Andere kooplieden in Sneek verdienden vooral weer met 
de handel in wijn, koffi e, thee, brandstoffen en koloniale waren. Zo hielden 
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vader en zoon Gorter er jarenlang een succesvolle wijnhandel op na en had 
de familie Veen naast een wijnhandel een succesvolle verwerking en handel in 
koloniale waren aan de Wijde Noorderhorne.

Tussen 1870 en 1910 was Sneek het fi nanciële hart van de Zuidwesthoek. 
De economie had blijkbaar behoefte aan een locaal goed georganiseerd 
bankwezen. Het aantal banken was verrassend hoog. Allereerst waren er de Ten 
Cate’s. Oud-burgemeester Steven ten Cate was (naast zijn werk als leerlooier) 
al begonnen als bankier en zijn bedrijf werd voortgezet door zijn nazaten. 
Ook zijn zoon Teunis ten Cate zat samen met zijn zwager, de koopman 
W.O. Brunings, in het bankwezen. Deze fi rma Brunings en ten Cate was in 
de jaren 1870 tot 1880 het enige kassierskantoor in Friesland dat over genoeg 
vermogen beschikte om zonder hulp van de Nederlandse Bank kredieten 
te kunnen verstrekken. Ook Jan ten Cate van Gonggrijp beheerde eerst met 
wethouder Anthonie Veen en later met burgemeester Minne Bakker van 
Wymbritseradeel een spaarbank. De zoon van procureur Stienstra, werkzaam 
aan de arrondissementsrechtbank, was dankzij zijn spaarbank enige jaren in 
de economische elite vertegenwoordigd. 

In 1910 waren er vijf verschillende kassiers in Sneek actief. Nog steeds 
waren de Ten Cate’s vooraanstaand. Enno Fennema ten Cate had samen 
met de latere burgemeester Dirk Alma de Ten Cate Fennema en Alma’s Bank 
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opgericht. Ook de doopsgezinde familie Veen bezat op dat moment een bank. 
Uit een overzicht uit 1911 blijkt dat de Ten Cate Fennema en Alma’s bank 
een omzet had van 368.000 gulden en die van Egbert Veen 272.000 gulden. 
Bankierskantoor Egbert Veen en co. had daarnaast met 218.000 gulden het 
op vier na grootste vermogen van de Friese banken.15 De bankwereld werd 
sterk gedomineerd door doopsgezinden, alleen Stienstra en Alma waren 
hervormd. 

Al met al kunnen we uit dit korte overzicht van instellingen en 
activiteiten concluderen dat Sneek zich door de fabricage van en handel 
in levensbehoeften, door een opkomende industrie en een behoorlijke 
fi nanciële sector in 1910 duidelijk manifesteerde als de tweede stad van de 
provincie.

De godsdienstige denominaties van de elite

Net als in de bevolking als totaal was de politieke als economische elite 
overwegend Nederlands Hervormd, zo’n 60 tot 70 procent. De hervormden 
waren vooral oververtegenwoordigd in beroepen bij de overheid en de vrije 
beroepsgroepen en ook alle patriciaat en adel behoorde tot deze geloofsgroep. 
Doopsgezinden maakten in Sneek vier à vijf procent van de bevolking uit maar 
wisten zowel in de economische als de politieke elite van de stad gemiddeld 
twintig procent van de plaatsen in te nemen. Een groot deel van deze elites 
werd uitgemaakt door slechts enkele families, namelijk de families Ten Cate, 
Veen en Fennema. Zij waren vooral werkzaam in de handel, banksector en de 
ambachtelijke beroepen, wat natuurlijk goed aansluit bij het klassieke beeld 
dat we van doopsgezinden in Friesland hebben.16 In de politiek waren de 
doopsgezinden in de negentiende eeuw goed vertegenwoordigd omdat hun 
over het algemeen vrijzinnige geloofsinvulling goed aansloot bij de liberale 
principes.

In tegenstelling tot Leeuwarden en Groningen waren de katholieken in 
de economische elite niet ondervertegenwoordigd. Dit kwam voornamelijk 
door de succesvolle katholieke Duitse manufacturiers als Stockmann, 
Lampe en Brenninkmeijer. De gereformeerden, die nog in het proces van 
zuilvorming verkeerden, waren zowel in de economische als in de politieke 
elite ondervertegenwoordigd. Van een rijke joodse gemeenschap in Sneek 
tenslotte was evenmin sprake. Alleen de joodse koopman Hermannus de 
Vries en de arts Hertzberger maakten deel uit van de elite. 

Inkomen en vermogen

Kijken we naar de inkomens van de hier als elite gedefi nieerde groepen, 
dan blijkt Sneek geen vestigingsplaats voor de superrijken. Een rijke adel of 
patriciaat zoals in Leeuwarden en Groningen bestond hier niet. De elite van 
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Sneek bestond vooral uit mensen met een inkomen tussen de 4.000 en de 
8.000 gulden per jaar. Toch was er een groep ondernemers die wel een groter 
inkomen verdienden. Zij waren voornamelijk werkzaam in het bankwezen, 
de handel en de industrie. In de politieke elite werd een bovengemiddeld 
inkomen gegenereerd.

   
1870   1910   

J.D Bouma Grootgrondbezitter 18.000    He. Halbertsma Boterfabrikant 26.000

Gonggrijp ten Cate, J. Pres. Spaarbank 13.000    Hy Halbertsma Boterfabrikant 26.000

Stienstra, Mr. B.S. Procureur 12.500    Fennema ten Cate, E Kassier 19000

Brunings, W.O. Koopman 12.500    Wouda, Y. Meelfabrikant 15000

Bakker, Mr. M. Burg. Wymbrits. 12.000    Lankhorst Bekkeringh, A. Touwfabrikant 15000

Lankhorst Stam van, A. Touwslager 10.000    Ter Horst, K. Houtfabrikant 13000

Cate, J. ten Leerlooier 9.200    Jorritsma, W. wed Weduwe 12000

Risselada, P.
Heel- en vroed-
meester 9.000    Bouma, dr. G. Arts 12000

Veen, L. Wijnhandelaar 9.000    Feenstra, E. Steenfabrikant 12000

Wed. ten Cate, T. Weduwe bankier 8.000    Posthumus dr. D.H. Arts 11000

In de periode 1870 tot 1910 steeg het aantal leden van de politieke elite 
met een inkomen van minder dan 2.000 gulden. Dat is een aanwijzing dat 
beroepsgroep, geloofsrichting en familieverbanden belangrijker waren om 
een politieke positie te verkrijgen dan inkomen. Vergeleken met Leeuwarden 
en Groningen emancipeerden mensen met een lager inkomen en geloof in de 
Sneker politiek sneller. Dit is eens te meer een bewijs voor de grote dynamiek 
van de stad in deze periode. Daarbij geldt wel dat er ook in Sneek voor mensen 
met een modaal inkomen nauwelijks plaats was in de raad. 

Endogamie was binnen de Sneker elite vanzelfsprekend. Van de 
economische top tien en de politieke elite was maar liefst 75 procent familie 
van elkaar. Van adellijke dynastieën was echter geen sprake. Er was echter 
wel een aantal families dat doorlopend een stevige positie hield in zowel 
de economische als de politieke elite. Deze groep werd versterkt maar 
tegelijkertijd klein gehouden doordat ze huwelijken prefereerden en ook 
aangingen met mensen met een vergelijkbaar inkomen. Denominatie speelde 
bij huwelijksvoorkeuren wel een duidelijk rol, maar huwelijken tussen 
doopsgezinden en hervormden kwamen relatief vaak voor. Ook in de kleine 
katholieke elite zocht men elkaar op. Dit blijkt wel uit de huwelijken tussen 
telgen uit de Duitse immigrantenfamilies en het huwelijk van de katholieke 
koopman R.J. Visser met M.A. Brenninkmeijer.

J e l l e  J a n  K o o p m a n s

Tabel 1. De tien hoogste inkomens van Sneek in 1870 en 1910 in guldens



173

Industrialisatie en politieke emancipatie

Op grond van dit overzicht van verschillende beroepsgroepen valt het proces 
van industrialisatie in Sneek goed te typeren. In 1870 viel het merendeel van 
de ambachtelijke bedrijven nog in de categorie familiebedrijf met maximaal 
tien werknemers. In totaal waren er bij de Kamer van Koophandel 364 
‘fabrieken’ ingeschreven waarvan toen tien door stoom werden aangedreven; 
de rest werkte op wind, paarden of handkracht.17 Het ging hier bijvoorbeeld 
om leerlooierijen, olieslagerijen, zilversmeden en de iets grotere hout-, steen-, 
metaal- en meelfabrieken. 

Tussen 1880 en 1910 steeg het aantal werknemers per bedrijf behoorlijk. 
Dit blijkt zowel uit de beroepstellingen van 1889 en 1909, als uit de 
arbeidsregisters uit deze periode. In deze laatste bron werd het totaal aantal 
werknemers tussen de twaalf en de zestien jaar per bedrijf in een bepaalde 
periode aangegeven. Er was, zo blijkt, in Sneek niet alleen volop werk voor 
volwassenen, maar ook voor kinderen. Dat is mogelijk een aanwijzing voor 
veel dynamiek op een groeiende stedelijke arbeidsmarkt. Volgens het register 
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was de metaalwarenfabriek ‘Louwmans en co.’ van Hendrik Feites Pijttersen 
de grootste fabriek. Er werkten tussen 1890 en 1903 in totaal 96 kinderen 
van tussen de twaalf en de zestien jaar. Kachelfabrikant Jaarsma, die zelf in 
1895 naar Den Haag vertrok, had tussen 1894 en 1904 in totaal 69 kinderen 
in dienst. Bij touwslagerij Lankhorst werkten in dezelfde periode 62 kinderen 
en bij houtfabrikant Klaas ter Horst, tussen 1893 en 1905, 51 kinderen.18 Het 
betrof ongeveer tien procent van de arbeiders.19

Het beleid van het stadsbestuur was overigens lang niet altijd gunstig 
voor een ongebreidelde industrialisatie in Sneek. In de raad werden heftige 
discussies gevoerd over de vraag of de stad een nette plaats voor kooplieden 
moest blijven of dat ze zich meer moest richten op industriële productie.20 
En lang niet altijd viel de uitkomst positief uit voor de ondernemers. De 
raad ging niet in op de ‘bescheiden’ wensen van de fabrikanten Pijttersen en 
Jaarsma, bijvoorbeeld om de openbare weg naar Jaarsma’s kachelfabriek te 
verharden. In 1903 en 1904 voelden deze fabrieken zich daardoor gedwongen 
met personeel naar Wenum (bij Apeldoorn) en Hilversum te vertrekken.21 

De industrialisatie was echter in de periode 1870 tot 1910 defi nitief tot 
Sneek doorgedrongen. In 1870 had geen van de bedrijfseigenaren aangegeven 
een fabriek te bezitten, in 1910 lieten tien leden van de economische elite zich 
expliciet als fabrikant inschrijven. Het ging dan met name om fabrikanten 
van agrarische producten. Karst Gerben Bouma en A. Dekker bestuurden 
gezamenlijk Bouma’s meelfabriek en Yke Wouda nam Wouda’s meelfabriek 
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van zijn vader over. Het aantal directeuren van melkfabrieken bleef toenemen. 
Behalve de gebroeders Halbertsma verdienden ook J. Rinkes Borger en J. 
Hibma hun geld in de melk- kaas- en boterindustrie. Rinkes Borger was de 
oprichter van één van de eerste twee Nederlandse Zuivelfabrieken in Leiden 
in 1879, terwijl Hibma sinds 1907 directeur van Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij van Kaas- en Roomboterfabrieken was, die op dat moment 
in Sneek gevestigd was, maar in 1882 in Amsterdam opgericht. Het doel van 
de onderneming was het kopen en verkopen van melk, het produceren van 
roomboter en kaas en het verhandelen van deze producten. Door de beste 
vakkennis in Nederland in huis te halen streefde men er naar uitstekende 
producten te maken. Deze werden onder gedeponeerde handelsmerken 
zowel in binnen- als buitenland verkocht. De maatschappij bezat in 1910 
meerdere fabrieken, onder andere in Sneek, Bolsward, Oosterlittens, Oudega 
en Wommels. De groep fabrieksdirecteuren bestond verder uit: hout-, metaal-, 
werktuigen-, steen-, touw-, tabaks- en kandijfabrikanten. Pim Kooij trekt voor 
Groningen de conclusie dat nieuwkomers richting hebben gegeven aan de 
stedelijke economie.22 Voor Sneek lijkt dit echter geenszins op te gaan. Het 
merendeel van de fabrieksdirecteuren was juist in Sneek zelf geboren.

Ook de groei van inkomens en de uitbreiding van de wat hogere 
inkomensgroepen laat de mate van geslaagde industrialisatie goed zien. In 
1870 bestond de Sneker inkomenstop uit twee renteniers, twee kooplieden, 
twee ambtenaren, één arts en één bankman. Alleen de rentenier/
grootgrondbezitter Jelle Douwes Bouma en de procureur Stienstra behoorden 
toen tot de rijkste mensen in de provincie. In 1910 bestond de inkomenstop 
uit zes ambachtslieden/fabrikanten, twee artsen, één bankman en één 
rentenier. In de inkomenstop van de provincie kwamen nu dertien Snekers 
voor, waaronder zes fabrikanten. 

Dankzij haar veelzijdigheid van bedrijfstakken en de daarin doorgevoerde 
industrialisatie wist Sneek, ondanks de agrarische crisis (rond 1880–1890), 
stand te houden en haar positie als tweede centrumstad van de provincie 
zelfs uit te breiden. Met concurrent Harlingen ging het precies andersom. 
Deze stad was als haven afhankelijk van scheepvaart en export en doordat de 
Harlinger scheepswerven niet overgingen van zeil- op stoomschepen, maar 
vooral ook doordat de export tijdens de agrarische crisis bijna kwam stil te 
liggen, streefde Sneek Harlingen nu als tweede stad van Friesland voorbij.23 
Dit blijkt, zoals al gezegd, vooral uit het verloop in het aantal inwoners. 
Illustratief voor dit proces mag heten dat L.R. Fontein, één van de telgen uit 
de belangrijkste Harlinger doopsgezinde koopmansfamilie, in 1880 van ‘het 
uitgebloeide Harlingen’ naar Sneek vertrok.

Op politiek gebied hadden de liberale kiesverenigingen ‘Burgerplicht’ 
en ‘Burgertrouw’ mede dankzij het gelaagde kiesstelsel tot en met 1900 een 
ruime meerderheid. Het merendeel van de kandidaten voor deze verenigingen 
bestond uit mensen van hervormde of doopsgezinde gezindheid. Zeker de 
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doopsgezinden hadden over de periode verhoudingsgewijs een enorme 
oververtegenwoordiging in de politieke elite. Zo zaten er in 1870 en 1900 
maar liefst vijf doopsgezinden in de politieke elite. Dit wil niet zeggen dat 
mensen van een ander geloof geen kans maakten in deze kiesverenigingen. 
Zowel de Waalse landmeter Mulder, de joodse winkelier De Vries als ook de 
katholieke Terwisscha van Scheltinga werden namens deze verenigingen in 
de gemeenteraad gekozen. 

In de loop van de tijd voelden veel katholieken, gereformeerden en arbeiders 
zich echter steeds minder thuis bij de elitaire liberale kiesverenigingen. 
Bovendien zagen zij door de (weliswaar langzame) uitbreiding van het 
kiesrecht kans om hun eigen electoraat te mobiliseren. In 1874 richtten de 
katholieken in Sneek de kiesvereniging ‘Gelijk Recht voor Allen’ op. Deze had 
in de beginjaren weinig succes, maar vanaf 1890 steeg het aantal katholieke 
raadsleden in de gemeenteraad. In 1880 waren er nog geen katholieken in de 
raad vertegenwoordigd, in 1910 waren het er twee. 

Vooral echter de gereformeerden wisten van de verruimde politieke 
mogelijkheden te profi teren. Het aantal raadsleden uit deze kring steeg 
tussen 1900 en 1910 van één naar drie: mr. Okma, banketbakker Dwarshuis en 
aannemer Blok. Deze kandidaten hebben waarschijnlijk ook de conservatieve 
hervormden voor zich weten te winnen. In het – iets grotere – district Sneek 
wisten zij in 1909 ook Hendrikus Colijn in de Tweede Kamer te krijgen.

De arbeiders waren in Sneek weliswaar goed en ook vroeg georganiseerd, 
maar zij wisten door het gelaagde kiessysteem en het voortbestaan van het 
censuskiesrecht tot 1917 nauwelijks tot de raad en zeker niet tot de macht 
door te dringen. Pas in 1911 werd de eerste sociaal-democraat verkozen, de 
rijwielhersteller J. IJtsma.

Langzamerhand brokkelde zo de liberale dominantie in de stedelijke 
politiek af. Politieke en economische elite vielen steeds minder samen. Dat 
blijkt ook uit de inkomensverdelingen. Waren de politieke en economische 
elite in 1870 op een enkele uitzondering na (onder wie burgemeester 
Harmester Dijkstra), nog min of meer gelijk, in 1910 was er een groot verschil 
ontstaan tussen de hoogste en de laagste inkomens in de politieke elite. 
Mensen echter met een modaal (lees: wat lager) inkomen kwamen ook toen 
nog niet in aanmerking voor een positie in de politieke elite.

In tegenstelling tot tegenwoordig wist de Sneker elite zich ook in de 
landelijke politiek behoorlijk te manifesteren. Door het districtenstelsel waren 
in de periode 1870 tot 1910 maar liefst zes mensen uit de Sneker politieke 
en economische elite actief in de Eerste of Tweede Kamer. In de negentiende 
eeuw ging het vooral om liberalen, onder wie een aantal doopsgezinden (als 
bijvoorbeeld de ambtenaar Schelte Wijbenga en de notaris Hendrik Fennema). 
Uit hervormde kring kwam de fabrieksdirecteur Marten Kingma, die ook in 
Gedeputeerde Staten actief was, en de boekhandelaar Hendrik Pijttersen Tzn. 
Deze laatste stond bekend als een sociaal liberaal en was ook aangesloten bij 
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de landelijke, progressieve groep Treub. Ook in de landelijke afvaardiging was 
de emancipatie van vooral gereformeerden aan het begin van de twintigste 
eeuw zichtbaar. De Snekers mr. Hendrik Okma en de schoolopziener Hendrik 
Pollema werden namens de ARP naar de Tweede Kamer afgevaardigd.24 

Conclusie

De analyse van haar economische elite laat zien dat Sneek tussen 1870 en 
1910 een dynamische, bloeiende stad was. Ondanks de geringe infl atie in deze 
tijd en vooral ondanks de ingrijpende landbouwcrisis (tussen 1878 en 1895) 
nam de omvang van deze elite toe, van 45 naar 80 personen. Dit succes zette 
zich voort op provinciale en nationale schaal. Handelsgeest en economische 
bedrijvigheid blijken ook uit de afname van het aantal mensen dat bij de 
overheid werkte of dat tot de zogenaamde leisure class behoorde: van 42 
procent in 1870 naar 28 procent in 1910. 

Sneek werd in deze jaren een belangrijk regionaal verzorgingscentrum 
in de Zuidwesthoek van Friesland en manifesteerde zich als tweede stad 
van Friesland. Sneek was zo een belangrijke motor achter de economische 
ontwikkeling in Friesland en het Noorden van Nederland. De elite in de stad 
mocht dan kleiner zijn dan die van provinciehoofdsteden als Leeuwarden en 
Groningen, ze wist goed te zorgen voor economische dynamiek. De Sneker elite 
was veelzijdig en veerkrachtig. Veelzijdig vanwege de grote verscheidenheid 
aan verschillende beroepen. Veerkrachtig omdat de economische elite 
zich ondanks de nodige tegenslagen (sluiting arrondissementsrechtbank, 
landbouwcrisis, vertrek twee grote fabrieken) wist te consolideren en zelfs uit 
te breiden. 

De slotvraag is nu natuurlijk of deze gunstige ontwikkelingen voor de stad 
plaatsvonden ondanks of juist dankzij de grote agrarische crisis van 1878. 
Wist de stad, in de personen van haar economische elite, te profi teren van de 
verslechterende economie in de rest van Friesland door bijvoorbeeld tegen 
geringere en dus gunstiger kosten arbeidskracht te huren? Het lijkt me een 
onderwerp voor vervolgonderzoek.

u
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Noten

Dit artikel is gebaseerd op een masterscriptie Sociaal-economische geschiedenis aan 

de Rijksuniversiteit Groningen.
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De officiële Friese canon: de meest recente poging 
om vorm te geven aan de Friese identiteit

T I C O  K O O P M A N S

Op elf november 2008 presenteerde de Commissie Friese Canon het eerste 
exemplaar van een éénenveertig ‘vensters’ tellende canon voor de geschiedenis 
van de provincie Fryslân. Op die dag werd ook de website www.11en30.nu 
gelanceerd. Deze naam is een verwijzing naar de elf steden en dertig grietenijen 
van het gewest, waar de besluitvorming vanouds ‘op zijn elf-en-dertigst’ 
(langzaam) tot stand kwam. Op de website is een uitgebreide versie van de 
offi ciële canon te vinden, die vooral voor het onderwijs en het bredere publiek 
is bedoeld. De Friese canon, samengesteld onder leiding van de Groninger 
hoogleraar Goffe Jensma, is niet alleen bedoeld als aanvulling op de Nederlandse 
canon. Hij dient ook als gedeeltelijke vervanging van de Nederlandse canon, 
die in 2006 op advies van de commissie Van Oostrom tot stand kwam.1 Met de 
presentatie van de canon, is de nieuwste poging vorm te geven aan het Friese 
identiteitsbesef voorlopig afgerond. September 2009 begint een vervolgtraject.

Al in 2005 verscheen van de hand van de historicus en oud-journalist Kerst 
Huisman een concepttekst voor een Friese canon. Huisman heeft jarenlang 
gepleit voor een herwaardering van de unieke positie, die Friesland in het 
middeleeuwse Europa innam. In het licht van de spanning tussen regionale 
en nationale identiteit lag het dan ook voor de hand dat hij een ‘eigen’ Friese 
canon zou ontwerpen. In de Nederlandse canon ontbreekt het regionale 
element, omdat men in de eerste plaats bezig is met het herdefi niëren van de 
Nederlandse identiteit. De herwaardering van de Nederlandse identiteit roept 
vragen op bij groepen die georiënteerd zijn op de regio of anderszins in de 
marge leven. Zowel allochtone Nederlanders als Friezen kunnen zich afvragen 
welke rol er binnen het nationale identiteitsbesef voor hen is weggelegd. Voor 
de Friese identiteit lijkt hier in elk geval weinig plaats te zijn.

De nationale canon heeft als doel om door middel van het onderwijs 
het historisch besef van de Nederlanders te vergroten. Het zwaartepunt ligt 
vanzelfsprekend in de Gouden Eeuw, waarin de Nederlandse identiteit zich 
zou hebben gevormd. De canon dient volgens de commissie Van Oostrom als 
startpunt, van waaruit iedereen zijn of haar toevoegingen kan aanbrengen, 
zodat er een dynamisch geheel ontstaat. De Nederlandse canon is dus 
geen ‘gesloten’, maar een ‘open’ canon.2 Toch is het opmerkelijk dat deze 
‘open’ canon nog steeds Hollandocentrisch is en geen plaats biedt aan het 
unieke regionale erfgoed uit Fryslân en de andere randprovincies, zelfs niet 
voor de periode dat Nederland nog geen staatkundige eenheid was. Des te 
opmerkelijker is het dat de Friezen wel degelijk genoemd worden, maar alleen 
als heidenen of als vijanden van de Franken en de Hollanders. 
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Huisman gaf tegengas. In zijn tekst kreeg het middeleeuwse Friese erfgoed 
als vanzelfsprekend een belangrijke plaats toegewezen. Zoals de Gouden Eeuw 
voor Holland een glorietijd was, worden de Middeleeuwen hier aangeduid 
als de glorietijd der Friezen. Daarentegen wordt het middeleeuwse Friese 
erfgoed in de offi ciële canon van Jensma op een heel andere wijze gebruikt. 
Ook kwantitatief wordt er minder mee gedaan.

In dit artikel ga ik in op de plaats die de offi ciële Friese canon inneemt 
binnen de lange traditie waarin middeleeuws erfgoed een constituerende 
rol heeft gespeeld voor het historische besef en de identiteit van de Friezen. 
In verband met problemen, spanningen en relaties tussen termen als 
‘cultureel erfgoed’ en ‘Friese identiteit’ is het van belang eerst aandacht te 
besteden aan de invulling van deze termen. Vervolgens richt ik me op enkele 
Friese cultuurdragers in Nederland om zo een beter beeld te krijgen van de 
bovengenoemde traditie. Ten slotte zullen we de Nederlandse canon met de 
beide Friese vergelijken om een beter beeld te krijgen van overeenkomsten en 
verschillen. 

   
Cultureel erfgoed en ‘Friese identiteit’

De ‘canonhype’ in de afgelopen jaren is een goed voorbeeld van de 
belangstelling voor materieel en immaterieel historisch erfgoed, voor 
culturele identiteit en sociale eigenheid. Deze belangstelling komt volgens 
de Rotterdamse hoogleraar Maria Grever voort uit een aantal wezenlijke 
vragen: Wat is, in een tijdperk van snelle veranderingen, de kern van onze 
gemeenschap of beschaving? Welke sociale en politieke instituties dragen die 
kern? Hoe zijn onze manieren? Aan welke omgangsvormen en gedragingen 
zijn wij gehecht? Waar kunnen we de culturele continuïteit en historische 
inspiratie vinden? Wie zijn ‘wij’ eigenlijk?3 Het antwoord op dit soort vragen 
wordt vaak gezocht in het defi niëren van een vaste kern van cultureel erfgoed. 
Het culturele erfgoed van Nederlanders en Friezen heeft zijn plaats gekregen 
in de Nederlandse en de Friese canon. Maar wat is cultureel erfgoed eigenlijk? 
Binnen de masteropleiding Cultureel Erfgoed van de Universiteit Utrecht 
wordt cultureel erfgoed als volgt gedefi nieerd: 

Onder cultureel erfgoed verstaan we (in aansluiting bij de vooral in het 
Engelse taalgebied gevoerde debatten over cultural heritage): materiële 
(roerende en onroerende) objecten en immateriële symbolische 
praktijken, die afkomstig zijn uit of verwijzen naar het verleden, waarvan 
de presentatie en representatie in het heden dient om een vorm van 
continuïteit te bewerkstelligen tussen verleden, heden en toekomst.4

Voor Friesland is het samenstellen van een ‘eigen’ canon, zowel die 
van Huisman als die van Jensma, een voorbeeld van een hedendaagse (re)

T i c o  K o o p m a n s



183

presentatie, waarin erfgoed en geschiedenis worden samengebracht om 
continuïteit tussen verleden, heden en toekomst te construeren. Een ander 
typerend voorbeeld was de manifestatie ‘Fryslân 500’ in 1998, toen men vierde 
dat de provincie Friesland vijfhonderd jaar als bestuurlijke eenheid bestond. 
Deze herdenking deed veel stof opwaaien. Het jaartal 1498 markeerde volgens 
critici het verlies van de ‘Friese Vrijheid’ (ca.1250-1500). Daarmee zou een 
tijdperk van ‘onderdrukking’ aangebroken zijn. Friesland maakte voortaan 
deel uit van een groter staatkundig geheel en de Friese taal verdween uit het 
offi ciële verkeer.5

Een derde voorbeeld, dat kenmerkend is voor de paradox die hier werkzaam 
is, betreft de Slag bij Warns in 1345. In dit jaar versloegen de Friezen de troepen 
van Willem IV (1307–1345) en behielden ze juist hun vrijheid. Tot 1500 werd 
deze slag jaarlijks op 26 september herdacht. Vanaf 1951 werd dit ritueel weer 
gerevitaliseerd.6 Zowel in de ‘Fryslân 500’-herdenking als bij de herdenking 
van de Slag bij Warns werd teruggegrepen op middeleeuwse gebeurtenissen 
en verwezen naar middeleeuws erfgoed. Enerzijds om Friesland te laten zien 
als onderdeel van een groter staatkundig geheel, anderzijds om de Friezen op 
het unieke verleden van hun streek attent te maken. Er is dus sprake van een 
‘gelaagde’ identiteit, die leidt tot een soort spagaat. Met het ene been maken 
de Friezen deel uit van de Nederlandse nationaliteit en met hun andere been 
zitten ze vast in de Friese klei (identiteit). 

Wat wordt hier eigenlijk onder het begrip ‘Friese identiteit’ verstaan? De 
kunstcriticus Huub Mous vat samen wat over het algemeen met de term 
‘Friese identiteit’ wordt bedoeld. Het concept heeft iets van doen met de 
bijzondere cultuurhistorische achtergrond van de Friezen, het voorhanden 
zijn van een eigen taal evenals een relatief overzichtelijke en centraal gerichte 
ruimtelijke structuur. Bovendien bestaan er specifi eke op het behoud 
van de eigen cultuur gerichte instituties. Ten slotte heeft deze identiteit te 
maken met het gevoel van sociale verbondenheid, dat zich uit in een hoge 
organisatiegraad en misschien zelfs in een gevoel van lotsverbondenheid 
van de Friezen door de eeuwen heen.7 Om deze continuïteit tussen heden 
en verleden te bewerkstelligen, wordt verwezen naar regionaal Fries erfgoed. 
De bovengenoemde herdenkingen en het samenstellen van een ‘eigen’ canon 
zijn hier goede voorbeelden van. 

Mous wijst in zijn artikel ‘De kleur van Friesland’ met enig recht op 
de wisselende lading van identiteitconstructies. Deze zijn bijna altijd 
opgebouwd uit betekenissen, voortkomend uit de gedachten van mensen, die 
in een voortdurend proces van interactie verwikkeld zijn. Deze betekenissen 
verwijzen zelden naar de concrete werkelijkheid. Als identiteitsconstructies 
eenmaal van een pasklare lading zijn voorzien, wordt snel overgegaan tot een 
zoektocht naar historische of eigentijdse feiten om deze lading te legitimeren 
en nader vorm te geven.8
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Erfgoed versus geschiedenis

Historisch besef speelt dus een belangrijke rol bij het construeren van 
identiteiten. Volgens veel politici is het slecht gesteld met het historische besef 
van de Nederlanders. Dat is de reden waarom er sprake is van de bouw van 
een Nationaal Historisch Museum in Arnhem, Dat is ook de reden waarom 
men een offi ciële Nederlandse canon heeft samengesteld. De historische 
werkelijkheid kan gebruikt worden als legitimatie, maar hij dient ook om het 
gevoel van lotsverbondenheid door de eeuwen heen te ondersteunen. 

Het is van belang om een goed beeld te krijgen van de relaties en 
spanningen die er bestaan tussen erfgoed, historisch besef en identiteit. In 
de drie bovengenoemde canons is sprake van een samengaan van erfgoed en 
geschiedenis. Geschiedenis en erfgoed kunnen door elkaar gaan lopen of elkaar 
zelfs vervangen, zeker tijdens het samenstellen van een canon waarin historische 
gebeurtenissen en personen in dienst worden gesteld van een eigentijds verhaal 
dat de samenstellers willen vertellen. Dit is echter geen nieuw fenomeen.

Aan de wieg van dit erfgoedbewustzijn stond de picturesque cult, de 
picturale mode die vanaf omstreeks 1780 vanuit Engeland en Duitsland naar 
de andere landen van Europa is overgewaaid. Deze romantische benadering 
van het verleden kwam tot uitdrukking in een cultus van oorspronkelijkheid. 
Toch was het eigene zelf allerminst oorspronkelijk.9 Erfgoed is per 
defi nitie verplaatst en toegeëigend. Vaak is het erfgoed vervreemd van zijn 
oorspronkelijke omgeving. Behalve tegen verval wordt erfgoed ook beschermd 
tegen de claims van anderen. En als betwist bezit wordt het al snel een icoon 
van nationale, religieuze of etnische identiteit.10

Ook de historicus David Lowenthal plaatst erfgoed en geschiedenis 
tegenover elkaar. Geschiedenis is volgens hem vooral een poging het verleden 
in zijn eigen termen te begrijpen.11 Erfgoed verbindt daarentegen het eigen 
verleden met eigentijdse overtuigingen en bedoelingen. Tijdperken worden 
door elkaar gemengd tot een prototypisch verleden, dikwijls met onvoldoende 
oog voor context, continuïteit en chronologie. In dit prototypische verleden 
wordt de nadruk gelegd op alles wat nu als bewonderenswaardig geldt, 
terwijl alles wat iets te pijnlijk is, wordt geschrapt.12 Het erfgoed geeft op 
deze wijze exclusieve mythen over herkomst en continuïteit door. Dankzij 
het erfgoed wordt een bepaalde selecte groep begiftigd met prestige en een 
gemeenschappelijk doel, waarvan anderen worden uitgesloten.13 

Kenmerkend voor dit erfgoed is dat het dus betrekking heeft op een 
collectieve identiteit. Het verleden van de ene groep is anders dan dat van 
anderen; ons erfgoed onderscheidt ons van deze anderen en wordt alleen 
doorgegeven aan de eigen nakomelingen. Ook een nationale en regionale 
identiteit berust grotendeels op het bezit van erfgoed en op de stellige 
overtuiging, dat het uniek is. De overdracht van deze opvattingen is een 
sociaal proces, dat via fantasie, mystifi catie en vergissingen verloopt.14 
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De Slag bij Warns kan dienen als een passend voorbeeld. Ook hier is sprake 
van een duidelijke spanning tussen erfgoed en geschiedenis. Sommige Friezen 
herdenken de Slag bij Warns als het moment supreme waarop Willem IV, graaf 
van Holland, werd verslagen en de Friese onafhankelijkheid met succes werd 
verdedigd. Dat is echter een misverstand, want de slag uit 1345 had niet plaats 
bij Warns, maar in de buurt van het benedictijner Sint-Odulfsklooster vlakbij 
Staveren.15 Pas in 1910 werd de slag verbonden met de plaats Warns. Dit was 
het werk van de historicus Waller Zeper, die de eigenlijke gevechten in zijn 
proefschrift over Jan van Beaumont niet bij Staveren, maar meer landinwaarts 
bij Warns en op het Rode Klif situeerde. De ideeën van Waller Zeper werden 
tot in de jaren dertig door alle historici van naam en faam onderschreven. 
Ook de voornaamste mannen van de Friese beweging sloten zich daarbij aan. 
Zodoende kon de gebeurtenis uit 1345 in het Friese en nationale geheugen 
bekend worden als de Slag bij Warns.16

Collectief erfgoed en collectief verleden zijn veel vaker constructies. Men 
kan, behalve aan de Slag bij Warns, ook denken aan de Friese vrijheidszin en aan 
anti-Hollandse sentimenten waarvan de krijgsheer Grote Pier de belichaming 
zou zijn geweest. Mensen die zich beroepen op uitgevonden tradities gebruiken 
de geschiedenis in feite als legitimatie voor acties in het heden en als cement 
voor de culturele identiteit van hun eigen groep. Ook historische herinneringen 
en historisch besef spelen een belangrijke rol bij de vorming van culturele 
identiteiten. John R. Gillis benadrukt dat herinneringen constant worden 
herzien, zodat ze beter bij onze huidige identiteit blijven passen. Herinneringen 
kennen, net als tradities, immers betekenis toe aan de wereld waarin we leven.17

Friesland en haar cultuurdragers in Nederland

Een nieuw referentiekader

Toen de Fransen in 1795 de Lage Landen bezetten, werd het lot van de oude 
Republiek der Verenigde Nederlanden bezegeld. In 1813 verlieten de Fransen 
weliswaar de Nederlanden, maar ze lieten de fundamenten van de moderne 
eenheidsstaat achter, die vanaf 1815 het Koninkrijk der Nederlanden zou 
heten. In Artikel 1 van de eerste grondwet, de Staatsregeling van het Bataafse 
Volk (1798) werd de eenheid en ondeelbaarheid van de Bataafse Republiek 
geproclameerd. De gewesten en provincies, die eerder een grote mate van 
onafhankelijkheid hadden gehad, werden onderdeel van een eenheidsstaat.18

Na de onafhankelijkheid van België in 1839 verdween het Groot-
Nederlandse nationaliteitsgevoel geleidelijk en ontstond een Noord-
Nederlandse identiteit. In het collectieve bewustzijn werden een grote 
rol toebedeeld aan de Gouden Eeuw en het protestantse karakter van de 
natie. Waar Nederland en België uit elkaar groeiden, werden de onderlinge 
verschillen tussen de Nederlandse provincies juist kleiner.19
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De eenwording van ons land had niet alleen ingrijpende economische, 
politieke en infrastructurele gevolgen, mar hij tastte ook de bestaande 
regionale culturen aan. De toenemende integratie zorgde enerzijds voor 
homogenisering, anderzijds kwam een proces van institutionalisering op 
gang, dat de culturele verschillen juist benadrukte. In het eerste geval pasten 
mensen zich aan de dominante stedelijke en vaak Hollandse cultuur aan. In 
het tweede geval zochten ze eerder toenadering tot gelijkgestemden om zo de 
eigen (regionale) identiteit te benadrukken.20

Waar politieke en economische grenzen vervagen, lijken mensen op 
zoek te zijn naar een nieuw referentiekader, waarmee ze zich verbonden 
kunnen voelen. Een regionale identiteit – een streekgebonden verzameling 
van culturele en sociale verschijnselen – kan als een zodanig kader dienen.21 
De meest geprononceerde regionale identiteit in Nederland is wel de Friese. 
Lange tijd hebben de Friezen gestreden voor de erkenning van hun eigen taal. 
Deze wordt tegenwoordig in het offi ciële verkeer gebruikt en als volwaardig 
vak op Friese scholen onderwezen. En nu is er dan ook offi ciële Friese canon.

De Nederlandse canon moet een houvast bieden voor de Nederlanders 
in het tijdperk van globalisering, schaalvergroting en de dreiging van (islam-)
fundamentalisme. Daarnaast zou de historische canon als basis moeten 
gaan dienen voor het nieuw op te richten Nationaal Historisch Museum. De 
canon wordt dus gebruikt om de Nederlandse identiteit te defi niëren én te 
versterken. Ook de Friezen hebben deel aan het Nederlandse identiteitsbesef. 
Maar zij zetten daar nu een eigen Friese identiteit tegenover of naast.

Friese cultuurdragers vanaf 1795

In de negentiende eeuw wierp de burgerij zichzelf op als drager van de onlangs 
‘uitgevonden’. Friese cultuur. In de ogen van de grootburgerlijke leden van 
het Fries Genootschap moesten Friesland en de unieke Friese cultuur een rol 
gaan spelen binnen het in 1815 ontstane Koninkrijk der Nederlanden. Tussen 
1820 en 1880 werd de kloof tussen de Friestalige cultuur en de Friese cultuur 
als onderdeel van de nationale cultuur steeds groter.22

Een deel van de Friese intellectuelen kende hun regio binnen het Koninkrijk 
een bijzondere en eigen culturele plaats toe. Een van deze organisaties 
waarbinnen zij zich verenigden was het Fries Genootschap. Naast het sterker 
wordende Nederlandse natiebesef kon daardoor tevens een Friese vorm van 
cultureel nationalisme ontstaan. Montanus de Haan Hettema is een goed 
voorbeeld van zo’n grootburgerlijk genootschapslid, iemand die Friesland en 
de Friese cultuur een plaats wilde geven binnen het nieuwe staatsverband. Hij 
maakte op een opvallend moderne wijze gebruik van het Fries middeleeuws 
erfgoed. Zo werden de middeleeuwse wetteksten, die hij onderzocht, in hun 
eigen context geplaatst en niet gebruikt voor mythemakerij. Evenmin werden 
ze gebruikt voor idealisering van Friesland en de Friezen, want Friesland had 
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immers in 1795 opgehouden te bestaan en de Friezen waren Nederlanders 
geworden. Het mythische beeld rond de Friese Vrijheid, dat zich in het begin 
van de negentiende eeuw had gevormd, werd door De Haan Hettema stevig 
bekritiseerd. 

De grootburgerlijke elite waartoe De Haan Hettema behoorde, zag het 
als haar taak om het ‘volk’ – waarmee men de kleine burgerij voor ogen 
had – beschaving bij te brengen. Dankzij een proces van opvoeding en 
verlichting konden de lagere standen deel gaan uitmaken van de burgerlijke 
maatschappij. Het Fries Genootschap legde zich voornamelijk toe op de 
Friese geschiedenis, taal en volkscultuur, die alle naar een oeroud verleden 
zouden terugverwijzen.23 Tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
onderschreven Friese nationalisten het idee dat de ‘oude Friezen’ al ten tijde 
van de Romeinen de kuststreken hadden bewoond en altijd voor hun vrijheid 
hadden gestreden. 

De kleine burgerij nam vanaf 1848 de dominante rol van de grote burgerij 
als cultuurdrager over vanuit een eigen genootschap, het Frysk Selskip. Deze 
leden van dit nieuwe genootschap streefden ernaar het ‘volk’ (de ‘nette 
armoede’) op provinciaal en gemeentelijk niveau te vertegenwoordigen. 
Het Friese identiteitsgevoel werd binnen de eigen sociale laag overgedragen 
en opnieuw geijkt. Inhoudelijk veranderde er vrij weinig aan de Friese 
cultuurbeoefening, het werd echter wel steeds meer een streekcultuur, die 
minder aansluiting had met de nationale cultuur dan vroeger.24

Tussen 1850 en 1870 groeide de tegenstelling tussen het Fries Genootschap, 
dat zich afsloot voor krachten van onderop, en het soms wel erg radicaal-
liberale Frysk Selskip, dat juist opkwam voor hele bevolking. De werkende leden 
van het Fries Genootschap wierpen zich in deze periode steeds meer op als de 
bewaarders van Frieslands bodemvondsten en cultuurschatten. Terpvondsten 
konden volgens Joost Hiddes Halbertsma en andere genootschapsleden 
bijvoorbeeld iets zeggen over de volkscultuur en het dagelijks leven van de eigen 
voorouders. In de ogen van vele genootschapsleden was het was vijf voor twaalf 
voor de Friese volkscultuur, die bezig was te verdwijnen door de oprukkende 
stedelijke beschaving, nieuwe modes en technologische vooruitgang. 25

De objecten die onderdeel van deze volkscultuur waren, moesten 
volgens Halbertsma de herinnering aan het grootse verleden van het Friese 
volk hooghouden.26 De hoogtijdagen van de Friezen lagen in de Vroege 
Middeleeuwen. Objecten uit deze periode werden dus heel belangrijk 
gevonden. Halbertsma wilde dit erfgoed onderbrengen in het Friese kabinet, 
waar het bewaard zou worden voor de volgende generaties. Hij verwachtte dat 
dit het gemeenschappelijke identiteitsbesef van Friezen zou ondersteunen. 
Ook mensen uit de lagere standen konden deel gaan uitmaken van de 
imaginaire gemeenschap die Halbertsma en zijn mede-genootschapsleden 
hiermee creëerden. Het middeleeuwse erfgoed speelde in de bewustwording 
van de eigen Friese cultuur en identiteit een belangrijke rol.
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Ook later heeft men gebruik gemaakt van het echte, vermeende of opnieuw 
uitgevonden middeleeuws erfgoed. De Friese Beweging die zich in de 
negentiende eeuw had gevormd, probeerde de Friese taal en cultuur op 
regionaal niveau te versterken. Toen in 1915 de Jongfryske Mienskip werd 
opgericht, kreeg deze trend een extra dimensie. De Jongfriezen begonnen het 
oude Friesland ook in te zetten in hun politieke strijd voor de erkenning van 
de Friese taal en het streekeigene.27 

Het begrip ‘Friese Vrijheid’ speelde bij deze nationalistische Jongfriezen 
een belangrijke rol. De mythe van de Friese Vrijheid vormde samen met de 
vermeende overblijfselen van de Friese volkscultuur de basis voor een nieuwe 
ideologische richting.28 De Jongfriezen, en dan vooral hun leider Douwe Kalma, 
richtten zich in hun geschiedwerken in het bijzonder op de Middeleeuwen.

De opkomst van het nationaalsocialisme in de jaren twintig en dertig van de 
vorige eeuw had ook consequenties voor de Friese Beweging. De Jongfriezen 
namen elementen als het Groot-Germaanse denken, de interesse voor een 
Germaanse oercultuur en een mythische voortijd, de afkeer van de grote 
stad en de verdediging van het plattelandsleven, evenals de veronderstelde 
raszuiverheid van de Friezen gemakkelijk over en gebruikten ze voor de Friese 
zaak.29

Volgens Douwe Kalma zouden de Jongfriezen voor een ommekeer in 
het Friese volksleven moeten zorgen. Dit zou bereikt kunnen worden door 
bezinning op de aloude wortels van de Friese cultuur en door nadrukkelijk 
te wijzen op de erfenis van de Friese Vrijheid. De vrijheidsgedachte leefde in 
zijn ogen in de Friezen zelf en daarom kende hij veel betekenis toe aan de 
volkscultuur, die daarvan de belichaming was.30

Tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerden sommige radicaal-
nationalistische Friezen met de Duitse bezetter in de hoop dat die de 
Friezen culturele autonomie zou verlenen. Uit deze periode stammen ook de 
initiatieven voor herdenking van de Slag bij Warns. In 1942 werd een eerste 
herdenkingsbijeenkomst gehouden, gewijd aan de plaats van de opkomende 
Friese volksgemeenschap binnen het toekomstige Groot-Germaanse rijk.31

Na de oorlog werd de herdenking door anderen aangegrepen om te 
benadrukken dat het ‘Friese volk’ zou blijven strijden voor de erkenning van 
de eigen taal, maar dan binnen het kader van de Nederlandse staat, waartoe 
men behoorde.32

Friese cultuurdragers van de eenentwintigste eeuw

Als we nu naar de ‘canon-hype’ van de laatste jaren kijken, dan zien we dat 
de meeste gemeenten of regio’s in Nederland wel bezig zijn met een ‘eigen’ 
canon. De concepttekst van Huisman en de offi ciële canon van Jensma geven 
aan dat men zich in Friesland – net als elders in Nederland – zorgen maakt 
over de vermeende ‘onthistorisering’ van het wereldbeeld. We kunnen in dit 
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kader de vraag stellen in hoeverre de Friese (middeleeuwse) voorgeschiedenis 
nog steeds een belangrijk element voor de regionale identiteit vormt.33

Vergelijken we Huismans tekst met de Nederlandse canon, dan zien we 
een verschil in de manier waarop de Middeleeuwen worden weergegeven. 
Ook bestaat er verschil van mening over de vraag welke personen en 
gebeurtenissen deel zouden moeten uitmaken van het middeleeuwse erfgoed. 
De samenstellers van de canon, die hedendaagse cultuurdragers de rol van de 
oude genootschapsleden en Jongfriezen hebben overgenomen, bepalen dus 
welke personen en gebeurtenissen belangrijk zijn. We zijn echter niet alleen 
aan de willekeur van deze cultuurdragers overgelaten. Ook veranderingen 
op wetenschappelijk gebied zijn van invloed op de inhoud van de canon. De 
‘oude Friezen’ uit de Romeinse periode spelen bijvoorbeeld in tegenstelling 
tot vijftig jaar geleden geen wezenlijke rol meer in de constructie van de Friese 
identiteit.34 Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat de oude Friezen 
waarschijnlijk niet de voorouders waren van de middeleeuwse Friezen. 
Huisman wijst dan ook uitdrukkelijk op dit verschil.35

Huisman oogstte echter veel kritiek. Met name Mous en historicus Douwe 
Kooistra lieten geen spaan heel van zijn ontwerp. De ‘dwarsligger’ Mous meent 
bijvoorbeeld dat men een Friese canon maar beter zou kunnen verbieden. Het 
beeld dat de Friezen van zichzelf hebben, wordt in zijn ogen vooral bepaald 
door ideologische factoren. Hij spreekt over een historisch verkalkt zelfbeeld, 
dat nauwelijks wordt gecorrigeerd door nieuwe ontwikkelingen of inzichten. De 
Friese canon en het Friese identiteitbesef zullen elkaar niet versterken, maar juist 
de gevoelens van miskenning die veel Friezen koesteren in de kaart spelen.36

Ook Douwe Kooistra leverde kritiek op de toelichting waarvan Huisman 
zijn ontwerp heeft voorzien. Volgens Kooistra legt de auteur te veel nadruk 
op de Groot-Friese gedachte. Daardoor krijgt de Friese canon, net als de 
Nederlandse, een impliciete boodschap mee. Staat in de Nederlandse canon 
de lange traditie van overleg en tolerantie centraal, in de Friese canon betreft 
dit de vermeende eenheid van alle Friezen en de bewering dat zij slachtoffers 
van de centralisatie zijn. Huismans ontwerp mag dan misschien geschikt zijn 
als uitgangspunt voor een academische discussie, voor het onderwijs geldt 
eerder het tegendeel. Kinderen moeten leren problemen te analyseren en die 
op te lossen. Volwassenen moeten hun geen slachtofferrol aanpraten, aldus 
Mous.37 Maar hierover later meer, als we de drie canons inhoudelijk naast 
elkaar zullen leggen.

De nieuwste poging om richting te geven aan het Friese identiteitsbesef 
vindt zijn neerslag in de offi ciële Friese canon. Die is een stuk gematigder en 
wetenschappelijker van opzet dan Huismans tekst. We komen daar nog op 
terug. Maar ook deze canon kreeg kritiek van Mous, die zijn pijlen met name 
op eindredacteur Jensma richt. Mous is teleurgesteld in Jensma, die eerder 
met het zijn bekroonde boek Het rode tasje van Salverda uit 1999 stevige 
kritiek leverde op het zelfbeeld van de Friezen:
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Zijn [Jensma’s] ideeën vormden in die dagen het ideale tegengif voor al 
die narcistische Friese zwijmelarij. Identiteit is geen wezenskenmerk van 
het Friese volk door de eeuwen heen, zo luidde zijn conclusie, maar een 
constructie die in de negentiende eeuw in elkaar is geknutseld, waarbij 
de kringen rond het Fries Genootschap een cruciale rol hebben gespeeld. 
Sinds die tijd werd het Friese zelfbeeld exclusief verbonden met begrippen 
als taal, geschiedenis en het volkskarakter. 

Nu blijft er in een weblogbijdrage, getiteld De Januskop van Goffe Jensma, 
weinig van deze bewondering over.38

Als Jensma het echt een goede zaak had gevonden om de Friese jeugd 
historisch besef bij te brengen, dan had hij daarvan in de canon duidelijker 
blijk moeten geven, aldus Mous. In de gepresenteerde ‘vensters’ is nu geen 
sprake van enige relativering. Er wordt in het venster over Joost Hiddes 
Halbertsma dan wel verwezen naar Het rode tasje, maar van kinderen kan 
men toch niet verwachten dat ze een wetenschappelijke studie naslaan. Ook 
klaagt hij dat Jensma geen aandacht meer besteed aan de geconstrueerde 
identiteit van de Friezen en de overmatige aandacht voor taal, historie en 
volkskarakter, die daarmee samenhangt.39 Deze kritiek lijkt mij echter niet 
geheel terecht. Mous is inconsequent: enerzijds vindt hij de verwijzing naar 
Het rode tasje te wetenschappelijk, anderzijds mist hij het wetenschappelijke 
sausje dat de gebruikelijke benadering van de Friese cultuur en identiteit aan 
de kaak wil stellen. Jensma’s boek lijkt mij nu juist een goed begin om hiermee 
te beginnen. In een ideale wereld zouden docenten zo’n boek ter handen 
nemen en de leerstof voor de kinderen kunnen relativeren. 

De kritiek van Douwe Kooistra, oud-docent vakdidactiek en eindredacteur 
van de bundel Frieslands verleden, is praktischer van aard. In een interview 
in het Nederlands Dagblad stelt hij dat iedere canon ten onrechte probeert 
historische verhalen samen te brengen in een soort boodschap aan de 
samenleving. Kooistra en zijn medeauteurs, die vooral uit confessionele 
kring afkomstig zijn, geloven niet in zo’n eenduidige boodschap. De canon 
van Jensma leidt volgens Kooistra dan ook tot ‘halsbrekende toeren’ voor 
docenten die ook al de Nederlandse canon moeten onderwijzen.40 De kritiek 
van Mous en Kooistra wordt hierna verder uitgewerkt.

De drie canons naast elkaar en enkele kritiekpunten

Of je het nu wel of niet eens bent met de bovengenoemde visies op de canons, 
het blijft een feit dat Nederlandse canon als een – weliswaar niet wettelijke – 
basis dient voor het geschiedenisonderwijs op basisscholen en middelbare 
scholen. Wellicht zal ook de Friese canon in geschiedenisonderwijs aan de 
Friese jeugd worden gebruikt. In beide canons is plaats ingeruimd voor de 
Middeleeuwen. 
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In de Nederlandse canon zijn zeven vensters aan de Middeleeuwen gewijd. 
Het middeleeuwse deel is onderverdeeld in drie fasen; de perioden van 500–
1000, van 1000–1300 en van 1300 tot 1500. De eerste twee perioden tellen ieder 
twee vensters en de laatste fase drie, waarin telkens wordt uitgelegd welke 
personen en gebeurtenissen in de betreffende periode belangrijk waren voor 
de nationale geschiedenis.

De nationale canon is bedoeld als instrument voor de leerlingen in het 
Nederlandse en dus ook het Friese onderwijs. Hij biedt een chronologisch en 
begripsmatig kader, dat hen in staat stelt met leeftijdsgenoten uit andere delen 
van Nederland (bijvoorbeeld Friesland), Europa en de rest van de wereld over 
historische onderwerpen te communiceren. De communicatie tussen leerlingen 
zou op dus voorop moeten staan. Daarom is het verstandig binnen de vensters 
van de nationale canon (die in grote lijnen sporen met de Europese en globale 
kaders) te wijzen op overlappingen als ook op bijzondere voorbeelden uit de 
Friese geschiedenis. Als niet op deze overlappingen en het bijzondere extra’s wordt 
gewezen, houdt men de horizon van scholieren onnodig beperkt. Ze missen dan 
de kans te leren nuanceren en na te denken over gelaagde identiteiten.

In de nationale canon vertegenwoordigen Willibrord en Karel de Grote de 
periode tussen 500 en 1000. De tweede fase (1000–1300) wordt beschreven aan 
de hand van het eerste ‘Nederlandstalige’ zinnetje op schrift en de persoon van 
graaf Floris V. Voor de periode tussen 1300 en 1500 wordt aandacht besteed 
aan de Hanzesteden, de boekdrukkunst en de betekenis van Erasmus.

Huismans indeling van de Middeleeuwen wijkt op een aantal punten af 
van de Nederlandse canon. Hij heeft voor drie perioden gekozen: de tijd van 
het Friese koninkrijk (400–750), de tijd van monniken, ridders en graven (750–
1250) en de tijd van de Friese Vrijheid (1250–1500).41

De Friese koningen Aldgisl (623–680) en Radboud (648–719), de 
handelsplaats Dorestad en het voorkomen van runeninscripties zijn de 
kernpunten van de eerste periode. De volgende periode wordt gekenschetst 
via de opkomst van het christendom (Willibrord, Bonifatius en Willehad), 
de ontmoeting van Liudger en Bernlef, de Friezenkerk in Rome, de Friese 
handelaren, het Graafschap Holland en de eerste Hollandse graaf, Gerulf. 
Ten slotte spelen ook de Noormannen een rol. De belangrijkste begrippen 
uit de tijd van de Friese Vrijheid (1250–1500) zijn de slag bij Stavoren in 
1345, de ideologie van de Friese vrijheid, de rol van de steden Groningen en 
Emden, de abten van de grote kloosters (Klaarkamp, Aduard, Mariëngaarde, 
Gerkesklooster en Lidlum), het Opstalsboomverbond, Oudfriese oorkonden, 
kerkenbouw, muurschilderingen, het Friese recht, stormvloeden en ten slotte 
bedijkingen en ontginningen.42 

Behalve in de indeling in periodes zijn er dus ook inhoudelijke verschillen. 
Die komen voort uit de ‘spagaat’ waarin de Friezen zich de laatste twee eeuwen 
hebben bevonden. De term spagaat werd door Mous in 1997 geïntroduceerd 
om aan te geven dat veel cultureel bewuste Friezen gevangen zitten in een 
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spanningsveld tussen het koesteren van de eigen culturele identiteit en het 
onvermogen deze identiteit in een dynamische wereld een goede plaats te 
geven.43 Huisman stelt in een reactie dat dit onvermogen juist is veroorzaakt 
door het zijns inziens ontstellende gebrek aan kennis van het Friese verleden. 
Dit gebrek aan kennis wordt volgens hem met name veroorzaakt door het op 
Holland gerichte onderwijs.44 Sinds het begin van het eenwordingsproces van 
Nederland hebben cultureel bewuste Friezen steeds moeten manoeuvreren 
binnen deze dubbele wereld. Enerzijds wilde men deel uitmaken van 
Nederland, anderzijds zette men zich hiertegen af door juist het verschil met 
de rest van het land te benadrukken.

We zagen hiervoor hoe het Fries middeleeuws erfgoed door een cultureel 
bewuste elite werd ingezet om een Fries identiteitsbesef en het daarmee 
verbonden historische bewustzijn te creëren. In de ogen van Huub Mous is 
het Friese zelfbeeld zoals zich dat in de laatste twee eeuwen heeft gevormd, 
verkalkt geraakt en biedt het geen ruimte voor nieuwe inzichten.45 Hij gaat 
er gemakshalve aan voorbij dat ook het nationale geschiedbeeld verkalkt is. 
Er is dan wel op een politiek correcte wijze ruimte ingelast voor thema’s als 
slavernij, Jodenvervolging en etnische diversiteit, maar het zwaartepunt ligt 
nog steeds op de Gouden Eeuw. In de nationale canon beslaat de periode 
tussen 1600 en 1700 maar liefst tien vensters. Voor de 46 eeuwen die daaraan 
vooraf gaan, heeft men niet meer dan zeven vensters ingeruimd. 

De Nederlandse eenheidsstaat is voor veel mensen heilig; het staatsgezag 
wordt dikwijls als doordacht, neutraal en boven de partijen staand bestempeld. 
Volgens Kerst Huisman is de staat eerder een compromis van tegengestelde 
belangen. De sterkste belangen winnen het van ondergeschikte partij. 
Huisman is er dan ook geen voorstander van om jonge mensen tot kritiekloze 
volgers van een staatsideologie te maken. Het zou in zijn ogen beter zijn om 
hen op te voeden tot kritische burgers, die naast de positieve kanten ook de 
schaduwzijden van de moderne staat kunnen herkennen.46 Een Friese canon 
zou daarom een goede aanvulling zijn op een nationale en Europese canon. 

Aan deze terechte constatering kunnen we nog een ander argument 
toevoegen. Docenten zouden er goed aan doen meer aandacht te besteden 
aan de perioden waarin er nog geen sprake is van een Nederlandse staat of 
een volk van Nederlanders. Het lijkt mij dat de diversiteit van de Lage Landen 
in Oudheid en Middeleeuwen veel ruimer aan bod dient te komen dan nu 
gebeurt.  Niet alleen vanuit een ‘Hollands’ perspectief, maar ook met een blik 
vanuit de regio. Ons land bestond uit gebieden waar allerlei etnische groepen 
woonden en die later bestuurd werden door een keur van bisschoppen, 
graven en hertogen. De Nederlandse canon zou, mits aangevuld met regionale 
en lokale canons, als een bredere en meer gevarieerde basis voor onze 
beeldvorming van het verleden kunnen dienen. Archeologen, mediëvisten en 
andere historici zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij de inrichting 
van dit soort ‘aanvullingscanons’. 
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Twee Friese canons naast elkaar

Laten we de beide Friese canons eens naast elkaar leggen. Zijn er wezenlijke 
verschillen aan te wijzen? En zo ja, waaruit komen die dan voort?

Huisman heeft, zoals gezegd, gekozen voor de volgende perioden: de tijd 
van het Friese koninkrijk (400–750), de tijd van monniken, ridders en graven 
(750–1250) en de tijd van de Friese Vrijheid (1250–1500). Daarentegen hebben 
Jensma en de zijnen aan de offi ciële canon een vloeiender tijdsindeling 
gegeven. Zo gaat het derde venster, dat ‘Hogebeintum: Friesland in de 
terpentijd’ wordt genoemd over een lange periode (600 v. Chr.–1000 n. Chr.), 
die zich uitstrekt van de Oudheid tot de Middeleeuwen. Ook de overgang naar 
de Vroegmoderne tijd verloopt geleidelijk. Zo bieden de vensters over Edzard 
Cirksena (1462–1528), Grote Pier (1480–1520) en De Aytta’s (1499–1577) een 
voorbeeld van persoonlijkheden die zowel een middeleeuws als vroegmodern 
stempel zouden kunnen krijgen. Huisman week alleen bij zijn startpunt af 
van de gebruikelijke indeling, volgens welke de Middeleeuwen lopen van 500 
tot 1500. Bij Jensma’s canon is deze strakke onderverdeling niet meer terug te 
vinden. Dat is naar mijn mening een vooruitgang, omdat op deze wijze wordt 
gewezen op het feit dat deze grenzen helemaal niet zo duidelijk te trekken 
zijn. Jensma breekt daarmee ook met de traditionele indeling van de Friese 
geschiedenis. 

Huismans concepttekst volgt daarentegen nog de traditionele paden, 
doordat hij de Middeleeuwen onderverdeelt in tijdvakken die gebaseerd 
zijn op de glorietijden der Friezen. Daarmee treedt hij in de voetsporen van 
mensen als Halbertsma en Kalma, die meenden dat het Friese koninkrijk uit de 
Vroege Middeleeuwen een van de belangrijkste hoogtijdagen voor de Friezen 
vormde. Ook de ‘Friese Vrijheid’ kreeg bij Huisman een prominente plaats. 
Daarmee treedt hij opnieuw in de voetsporen van de Friese Beweging uit de 
eerste helft van de twintigste eeuw, waarin de vrijheidsmythe werd gebruikt 
om het Friese identiteitsbesef vorm te geven.

Volgens Mous zit de offi ciële Friese canon nog steeds vol met dergelijke 
‘Friese’ clichés en wordt de Friese jeugd helemaal niet aangezet tot ‘kritisch 
denken’. De doelstelling om ‘culturele competenties’ te ontwikkelen, wordt niet 
waargemaakt. De Friese jeugd krijgt volgens Mous opnieuw de mythevorming 
van de negentiende eeuw met de paplepel ingegoten. Weliswaar niet meer 
om hen als Friezen in Nederland een plaats te geven, maar juist om ze – 
zoals Jensma telkens weer benadrukt – een onderdeel te laten uitmaken van 
transnationale, Europese en wereldwijde integratieprocessen. Mous stelt dat 
Jensma en de zijnen deze clichés in stand houden, omdat zij er moeite mee 
hebben dat het Friese zelfbeeld ingrijpend aan het veranderen is. Waar taal, 
historie en volkskarakter vroeger de boventoon voerden, lijkt de Friese cultuur 
tegenwoordig vooral te bestaan uit de nieuwe iconen: cultuur, landbouw, 
landschap, sport en water.47 Aan kennis over het eigen verleden wordt minder 
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waarde gehecht.48 In die ontwikkeling zien we de onthistorisering van de 
maatschappij duidelijk terug.

Uit een eerste blik op de website www.11en30.nu valt te concluderen 
dat Jensma’s canon vooral door zijn karakter, maar niet door zijn inhoud 
verschilt van Huismans tekst. Afgezien van verschillen in periodisering, 
zijn de vensters over het algemeen gevuld met dezelfde personen en 
gebeurtenissen als bij Huisman. Jensma’s canon draagt in mijn ogen echter 
een wetenschappelijker karakter, omdat er meer ruimte is voor zelfrefl ectie. 
In het venster over de Friese Vrijheid wordt bijvoorbeeld aangegeven dat 
er sprake is van historische reconstructies die de beeldvorming diepgaand 
hebben gekleurd. Door dergelijke nuanceringen wordt de aandacht 
gevestigd op de ontwikkeling van het historisch bewustzijn door de eeuwen 
heen. Dat bewustzijn wordt steeds weer aangepast aan het tijdsbeeld van 
nieuwe generaties. De ideale gebruiker van de canon komt zo tot het besef 
dat ook wij met onze eigen culturele bril naar het verleden kijken. Wij 
passen onze visie op het verleden aan, om deze functioneel te gebruiken en 
vooral relevant te maken voor onze eigen identiteit. Een ander voorbeeld 
van een dergelijke nuancering in de offi ciële canon is de verwijzing naar 
de verwarring rond de slag van Warns en Stavoren. Elders geven de auteurs 
aan dat ‘Friese’ handelaren in werkelijkheid helemaal geen etnische Friezen 
hoefden te zijn. Of dat er interne twisten waren in Friesland, namelijk tussen 
Schieringers en Vetkopers. Deze beide partijen ontbreken in het concept van 
Huisman, evenals Grote Pier, en dit komt wellicht omdat ze niet binnen het 
verhaal pasten, dat hij met zijn Friese canon wilde vertellen.

Bij Huisman vinden we een verhaal waaruit de grootsheid van Friesland 
keer op keer blijkt en de ‘Friese Vrijheid’ telkens weer een belangrijke rol 
speelt. Dit blijkt uit zinnen als: ‘De Fryske lannen spylje in wichtige rol yn 
de reformaasje’ en ‘Dochs is it fan belang (yn ferbân mei it fuortbestean fan 
it Fryske identiteitswitten) wat krekter te sjen nei de politike sitewaasje yn 
de fyftjinde en begjin sechtjinde ieu’.49 Het opnemen van Schieringers en 
Vetkopers in zijn canon zou een zwakte binnen het concept van de ‘Friese 
Vrijheid’ aan het licht brengen en daarmee het verhaal over het grootse en 
unieke Friesland aantasten.

Het laatste en grootste verschil is dat Jensma cum suis het zwaartepunt in 
de achttien vensters van de offi ciële canon toch echt in het recente verleden 
situeren en niet in de Middeleeuwen. Dat heeft me dunkt alles te maken met 
het verhaal dat deze canon probeert te vertellen. Juist door het zwaartepunt 
naar de moderne periode te verschuiven, wordt impliciet gewezen op het 
belang dat gebeurtenissen en personen uit deze periode hebben gehad voor 
de vorming van de Friese identiteit.
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Een afsluitend advies 

Bij het ter perse gaan van dit artikel is het meer dan een jaar geleden dat 
de offi ciële Friese Canon werd gepresenteerd. Toch is het nog steeds een 
onderwerp waarover naar hartelust wordt gediscussieerd. In september 
2009 is de Commissie Friese Canon aan de tweede fase van het canonproject 
begonnen. En ook nu weer zullen de critici hun ongezouten mening over het 
project blijven uitstorten. Of je het nu wel of niet eens bent met het fenomeen, 
dan wel met de inhoud van de canons, ze zullen naar alle waarschijnlijkheid 
voorlopig niet uit het onderwijs verdwijnen. 

Om de communicatie binnen het onderwijs en tussen leerlingen onderling 
te bevorderen, is het van belang om in de vensters van de nationale canon te 
wijzen op overlapping met in dit geval de Friese geschiedenis en bijzondere 
Friese voorbeelden. Scholieren moeten hun horizon kunnen verruimen, leren 
nadenken over gelaagde identiteiten en vooral ook leren nuanceren. Ik deel 
de bezorgdheid van Kerst Huisman dat scholieren, door het gebrek aan tijd en 
middelen op de scholen, alleen maar worden opgeleid tot kritiekloze volgers 
van een staatsideologie. Er is dus een belangrijke taak weggelegd voor de 
docenten die de scholieren wegwijs moeten gaan maken in de verschillende 
canons. Helaas hebben docenten vaak niet de tijd en de middelen om van 
de gebaande onderwijspaden af te wijken. Toch is het mijns inziens aan te 
bevelen, dat docenten – overal waar daarvoor ruimte is – aandacht besteden 
aan perioden in het verleden waarin er nog geen sprake was van een 
Nederlandse staat en een Nederlands volk. Ik roep de docenten op niet alleen 
de nationale canon, maar ook regionale en lokale canons als basis voor hun 
les te gebruiken. Op deze manier krijgen scholieren een brede en gevarieerde 
basis die voorkomt dat hun horizon vernauwt of zelfs blijft steken in de 
‘Hollandsche potaard’. 

u
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Noten

Dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op bevindingen uit mijn Masterscriptie 

Cultureel Erfgoed, getiteld: De Friese spagaat: Een Friese canon, Nationaal Historisch 

Museum en twee eeuwen Friese identiteit en historisch besef in Nederland die ik in 2007 

heb geschreven. Online te raadplegen op: http://igitur-archive.library.uu.nl/student-

theses/2007-1011-200208/Scriptie%2-metgoedenoten.doc. Om de meest recente 

ontwikkelingen te kunnen beschrijven heb ik vooral gebruik gemaakt van publicaties 

die sindsdien online zijn verschenen.
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Archeologische kroniek van Fryslân over 2007 en 
2008

E R N S T  T A A Y K E

Afscheid en een nieuw begin

Vormde de archeologische kroniek de laatste jaren – om het jaar – een imposant 
onderdeel van De Vrije Fries (DVF), nu is het aantal pagina’s bescheiden. Dit 
heeft verschillende redenen. De kroniek mocht dan voor archeologen een 
ware schatkist vormen, de redactie vond de afwisseling van dikke en dunne 
jaarboeken – een tweejaarlijkse kroniek vulde ca. 100 pagina’s – niet zo geslaagd. 
Zij achtte ook de ontvankelijkheid van de gemiddelde DVF-lezer voor zoveel 
archeologie niet heel groot. Een zelfstandige uitgave van de kroniek bleek geen 
haalbare kaart. Tevens gaf de redacteur, Gilles de Langen, te kennen met het 
redactie- en vooral schrijfwerk te willen stoppen. Hoe nu verder?

Na enig beraad heeft men mij gevraagd om het stokje over te nemen. Deze 
wisseling van de wacht, ook nog eens in een vrij laat stadium, is niet eenvoudig 
gebleken. In het dagelijkse leven ben ik beheerder van het Noordelijk 
Archeologisch Depot en aangezien opgravingsvondsten gemiddeld pas na 
twee jaar in het depot worden aangeleverd ben ik slechts met vertraging 
op de hoogte van wat er zich op dat gebied in Friesland afspeelt. Van 
amateurvondsten, zoals metaalvondsten, heb ik vrijwel geen weet. Hiervan 
wordt zelden iets overgedragen.

Provinciaal-archeoloog De Langen was voorstander van een zo breed 
mogelijk overzicht. Met grote inzet en in een afgewogen stijl nam hij zelf de 
algemene beschouwingen en een deel van de opgravingsverslagen voor zijn 
rekening. Andere grondprojecten werden door de opgravende bedrijven zelf 
beschreven en een niet gering deel van de kroniek bestond uit door amateur-
archeologen samengestelde en geschreven overzichten van losse vondsten en 
verkenningen per gemeente. Al met al gaf de kroniek een treffend beeld van 
wat er archeologisch speelde in de desbetreffende jaren.

Een bondige kroniek, waarvan ikzelf een voorstander ben, vraagt 
daarentegen om het stellen van prioriteiten. De omvangrijke gemeentelijke 
overzichten zijn geschrapt; de opbouw is nu in de eerste plaats chronologisch. 
Over de activiteiten van opgravingsbedrijven is een fi lter getrokken, om 
dezelfde reden: niet alle informatie hoeft per se in DVF. Het effect van de 
koerswijziging op de amateur-bijdragen bleek evenwel sterker dan verwacht. 
Hun aandeel is namelijk teruggelopen, maar dat zal een tijdelijk effect zijn. 
Sommige bijdragen van derden heb ik ingekort of bijgewerkt; daarvoor draag 
ik alle verantwoordelijkheid.
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De huidige kroniek beslaat de jaren 2007 en 2008, maar het ligt in de bedoeling 
vanaf de volgende afl evering weer jaarlijks een overzicht te geven. De indeling 
van de kroniek is eenvoudig: eerst enkele algemene onderwerpen, daarna 
vondsten en waarnemingen per periode. Nieuw verschenen publicaties staan 
achteraan, tenzij ze bij een behandeld onderwerp horen. Mijn dank gaat 
uit naar Gilles de Langen (provincie) en Evert Kramer (Fries Museum) voor 
aanvullende informatie.

Algemene onderwerpen

Nieuwe Monumentenwet

Al een aantal jaren werd archeologisch onderzoek uitgevoerd alsof-ie er 
al was, maar nu is het dan echt het geval: in het najaar van 2007 passeerde 
de nieuwe Monumentenwet de Tweede Kamer. In voorgaande kronieken 
heeft de provinciaal-archeoloog al ruimschoots aandacht besteed aan de 
voor- en nadelen (vgl. kroniek 2005-06, DVF 87 (2007), p. 173–177). Als 
depotbeheerder heb ik natuurlijk ook met de effecten van de Malta-wetgeving 
te maken. Enerzijds is het een zegen dat onze bodem met veel meer gevoel 
voor verantwoordelijkheid wordt omwoeld – en zo nodig gespaard – dan 
vroeger gebeurde, maar strikte opvolging van het zogenaamde Plan van Eisen 
dat voor een specifi ek onderzoek wordt uitgeschreven, verleent aan veel 
rapporten het karakter van een verplicht nummer. Trots wordt gemeld dat 
NEN- en ISO-normen in acht worden gehouden, maar het enthousiasme van 
de desbetreffende archeologen is weggefi lterd en ook het beperkte blikveld 
(karige of soms zelfs onjuiste beschrijving van sporen en vondsten, geen 
vergelijkingen met elders) laat vaak een wat onbevredigd gevoel achter. 

Het positieve aspect van de huidige gang van zaken is dat er op ontzettend 
veel plaatsen in de bodem wordt gekeken. Verwachtingskaarten per periode 
of gebied kunnen voordurend worden aangescherpt. En men mag hopen dat 
synthetiserend onderzoek, waarin de resultaten van alle huidige observaties 
tegen het licht worden gehouden, een kwestie van tijd is.

Provincie

Het provinciaal beleid richt zich in deze jaren op enkele aspecten: verdieping 
van de archeologische verwachtingskaart FAMKE, ondersteuning van het 
steilkantenonderzoek van het GIA, pingo-onderzoek en deponering van de 
vondsten.

Archeologische politiek is een voortdurende strijd tegen aantasting 
van archeologische waarden. Iedereen is van goede wil, iedereen tast 
slechts voor een heel klein deel de bodem aan – wegenbouwers, ploegende 
boeren, gravende detector-amateurs, noem maar op – en gaandeweg lost 
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het verleden op. Wat resteert is het valse sentiment van een middagje oude 
ambachten.

Sinds 2007 hebben gemeenten een veel grotere beslissingsbevoegdheid op 
het gebied van bodemkundige ingrepen, in de vorm van bestemmingsplannen 
bijvoorbeeld. Begrip voor oudheidkundige zaken is niet bij iedere gemeente 
even sterk ontwikkeld, een ambtenaar doet de archeologie ‘er even bij’, met als 
gevolg dat het bodemarchief minder aandacht krijgt dan het verdient en soms 
wordt met een stalen gezicht de andere kant opgekeken als een terpfragment 
wordt afgeschoven. Voor de provincie resteert een zijdelings beleid: begeleiding 
van de aanleg en uitbreiding van provinciale wegen, regionale inventarisaties. 
Een voorbeeld van dat laatste is een aantal onderzoeken naar terprestanten in 
Littenseradiel (zie verderop). 

Musea, steunpunten / archeologische informatiepunten

Archeologie is een vanzelfsprekendheid voor archeologen en amateurs, 
maar staat en valt uiteindelijk bij publieke en meer specifi ek, politieke 
steun van overheden. Enthousiasme van enkelen moet worden omgezet 
in de bereidwilligheid van velen (provincie, gemeenten, opdrachtgevers 
voor bouwwerkzaamheden) om de portemonnee te trekken. Hoe wordt 
archeologie aan de man gebracht? Wat wordt er zoal getoond van wat er uit 
de bodem komt? Er is een aantal vaste opstellingen, in het Fries Museum en 
diverse oudheidkamers, en daarnaast steekt de provincie veel moeite in het 
oprichten en onderhouden van archeologische steunpunten, met informatie 
over de directe omgeving. In Sneek werd in 2008 een nieuw punt geopend, 
in de openbare bibliotheek, terwijl in de Rabobank een langdurige expostie 
werd ingericht over opgravingen bij de Martinikerk. Het IJstijdenmuseum in 
Buitenpost, in 2006 geopend, eveneens een steunpunt, blijkt veel bezoekers 
te trekken. Het is dan ook niet vreemd, dat in de Archeologie in Fryslân-
reeks – ook al een middel om de publieke belangstelling te stimuleren – een 
deeltje werd gewijd aan de zwerfstenen in de omgeving van Buitenpost (Van 
Koeveringe 2008).

Noordelijk Archeologisch Depot

Het NAD, gevestigd in Nuis, volgde de in 2002 ingeslagen weg (vgl. eerdere 
kronieken). Voor de Friese archeologie is vooral van belang, dat de registratie 
van het voormalige Fries Museum-materiaal kon worden afgerond. De 
boedelscheiding tussen museum en depot is nog niet helemaal afgesloten, 
maar het project ‘Friese retro-invoer’, bekostigd door de provincie Fryslân, werd 
halverwege 2008 beëindigd. Aan het einde van dat jaar telde de Friese database 
ca. 88.000 inventarisnummers, bij elkaar goed voor enkele miljoenen vondsten. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat enkele grote opgravingscomplexen (o.a. 
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Tritsum, Foudgum, Leeuwarden-Wilhelminaplein), voorlopig slechts globaal 
zijn ingeboekt. Het beschrijven van vuursteen-materiaal uit de museale 
collectie, uitgevoerd door amateurs (zie verderop), zal nog wel enige tijd in 
beslag nemen. 

In 2008 besloten de drie provincies tot een nieuwe bestuursvorm. Het 
bestuur wordt straks gevormd door de drie gedeputeerden met Cultuur in 
de portefeuille, ondersteund door een ambtelijke werkgroep, bestaande uit 
de provinciaal-archeologen en drie beleidsmedewerkers. Het beheer van het 
depot zelf, sinds de opening door Drenthe uitgevoerd, komt straks in handen 
van de provincie Groningen. Tevens wordt een derde loods aangekocht. 
Daarmee zijn de ruimte-problemen van de baan.

Wurkferbân

In 2008 bestond het Argeologysk Wurkferbân (AWF) van de Fryske Akademy 
25 jaar. Dit werd gevierd met een symposium in Leeuwarden, een expositie 
in het Fries Museum en niet in het minst met de uitgave van een mooi boek, 
Diggelgoud (Huisman e.a. 2008). Daaraan worden verderop nog enkele 
woorden gewijd, maar op deze plaats gaat het vooral om de feitelijke waarde 
van dit gezelschap. Onder de huidige wetgeving wordt vrijwel alle grondverzet 
archeologisch gevolgd, maar in de afgelopen decennia was dat niet het geval. 
Bij sommige meldingen verscheen het Biologisch Archeologisch Instituut van 
de Groninger universiteit (BAI), en voerde soms grote opgravingen uit, maar de 
affi niteit van het instituut lag toch meer in de Drentse zandgronden dan in de 
klei of binnensteden. Onder de vlag van het instituut – vanwege de benodigde 
vergunning voor onderzoek – voerde G. Elzinga met werknemers van het Fries 
Museum allerlei verkenningen en noodopgravingen uit, maar steeds werd er van 
museale en Akademy-zijde behoefte gevoeld aan een verbreding van de basis, 
met enerzijds een groep vrijwilligers voor graafwerkzaamheden, anderszijds 
een net van correspondenten en tenslotte, niet het minst, een platform voor 
het delen en uitdragen van kennis over allerlei onderwerpen. Het AWF is niet 
de eerste organisatie die voor deze doeleinden werd opgericht, maar is wel 
degene met het meeste uithoudingsvermogen gebleken. Archeologie buiten 
werktijd – onbetaald bovendien – is nu eenmaal niet gemakkelijk, en nog 
moeilijker is het daarin continuïteit te vinden. Naast de avondlijke lezingen 
en vergaderingen werden o.a. enkele stins-onderzoeken uitgevoerd en niet te 
vergeten het mesolithische onderzoek te Bantega. Daarnaast werkte en werkt 
een aantal leden mee aan onderzoeken van het BAI/GIA, tegenwoordig ook 
van commerciële bedrijven, en voeren ze veldverkenningen uit (Gaasterland). 
Vanaf deze regel graag een saluut aan organisatoren, schrijvers, in-de-gaten-
houders en gravers als Hendrik de Jong, Klaas Bekkema, Ronald van der Molen, 
het legendarische duo Jan Haagsma en Arjen Draaisma, Reinder Visser, Jaap 
Scheffer en alle anderen.
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Steilkantenonderzoek

In augustus 2006 werd door het GIA een zogenaamde steilkant, de grens tussen 
terp en afgegraven gedeelte, van een terp bij Anjum (gem. Dongeradeel) 
onderzocht. Het resultaat was een ca. 200 meter lang, zeer spectaculair profi el 
(vgl. kroniek DVF 87 (2007), p. 204–206). Eerder al werd in Dongjum een fraai 
profi el blootgelegd. Het ligt nu in de bedoeling dat door J. Nicolay (GIA) de 
komende jaren ook op andere plaatsen in Friesland dergelijk onderzoek wordt 
uitgevoerd. Het voornaamste doel is om meer inzicht te krijgen in de opbouw 
van terpen in diverse delen van de provincie.

Een driedimensionale terpopgraving is uitermate kostbaar en past ook niet 
in het beleid om terpen te sparen. Bij het beoogde onderzoek wordt alleen pal 
aan de steilkant een vlak gemaakt. De daarmee gewonnen informatie wordt 
gebruikt om de aard van de sporen die in het profi el worden waargenomen, 
vast te stellen. Geologisch onderzoek (P.  Vos, NITG) vormt een vast onderdeel. 
De kosten worden gedragen door de provincie, het GIA en de Vereniging voor 
Terpenonderzoek. Deze laatste draagt zorg voor publicatie van de resultaten.

Onderwerpen naar periode

Vuursteenproject Burgum

Pieter Mudstra (Wijnjeterp, later Sumarreheide), een bekende amateur-
archeoloog, leefde van 1901 tot 1990. Tot zijn ontdekkingen behoorden 
de laatpalaeolithische sites Ureterp en Siegerswoude en hij was een tijd 
veldassistent van het Fries Museum. Enkele jaren geleden ontving het 
Streekmuseum te Burgum een groot deel van zijn nagelaten verzameling 
schelpen, fossielen en vuursteen. In 2007 werd door de Werkgroep Archeologie 
van het museum (WAS ’94) begonnen de ca. 8.000 stuks archeologie te 
beschrijven. Binnenkort zullen een expositie en een boek, te schrijven door 
Klaas Henstra, aan hem gewijd worden.

Linde-dal

In de zomer van 2008 vond Sjoerd Hogenkamp op een kopje nabij de rivier de 
Linde een aantal vuurstenen afslagen. Nader onderzoek op het GIA (Stapert, 
Niekus) wees uit dat het gaat om laatpaleolithisch materiaal, mogelijk 
Hamburg-cultuur (inf. H. de Jong).

Tjongerdal: Balkweg

Het Tjongerdal stroomopwaarts van de lijn Donkerbroek-Makkinga is 
bijzonder rijk aan vindplaatsen met dierlijk botmateriaal. Vooral resten van 
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oeros, edelhert en eland komen bij ontsluitingen aan het licht. In eerdere edities 
van deze kroniek (laatstelijk over 2003) is verslag gedaan van de opgravingen 
op de vindplaats Jardinga, ten noordoosten van Oosterwolde. Hier werd 
tussen 5600 en 4900 v. Chr., in het Laat-Mesolithicum, jacht gemaakt op ten 
minste vier oerossen, twee edelherten en een bever. Behalve botmateriaal zijn 
bewerkte vuurstenen, waaronder klingen en klingfragmenten, aangetroffen.

Ongeveer 100 m. ten zuiden van de vindplaats Jardinga verzamelde de 
heer J. Klooster, toen woonachtig te Donkerbroek, in 1968/1969 oerosbotten 
van ten minste twee jonge oerossen en een volwassen oeros. Deze waren bij 
het uitbaggeren van de Tjonger op de kant terechtgekomen. Een ribfragment 
van een volwassen oeros met snijsporen werd gedateerd op 5230–5010 v. Chr., 
eveneens laatmesolithisch. Een opperarmbeen van een jonge oeros dateert 
uit 1980–1740 v. Chr. en stamt dus uit de Vroege tot Midden-Bronstijd. Deze 
vondsten tonen dat op deze plaats in het Tjongerdal behalve in het Laat-
Mesolithicum ook in de Bronstijd op oeros werd gejaagd.

In 2008 meldde de heer S. van der Meulen uit Donkerbroek dat hij in 
2004 in het Tjongerdal nabij de brug in de Balkweg tussen Donkerbroek en 
Makkinga botmateriaal en een verbrande vuurstenen kling had verzameld. Dit 
materiaal was naar boven gekomen bij de aanleg van een peilverlagingsloot 
om een ecologische verbindingszone.

Het botmateriaal bestaat uit 50 fragmenten van 42 tot 45 botten van 
vermoedelijk één oeros (Bos primigenius). Geen enkel skeletelement kwam 
meermalen voor. Op dertien botfragmenten zitten hak- en/of snijsporen, 
terwijl vijf botten verbrand zijn. Een botmonster werd gedateerd: GrA-43184, 
6690 ± 40 BP. Het dier stierf in het Laat-Mesolithicum, tussen 5701 en 5530 v. 
Chr.

Alle botten van de oeros komen uit de wervelkolom, de ribbenkast en de 
onderpoten (zie afbeelding). De middenhands- en middenvoetsbeenderen 
waren doormidden geslagen om het merg te consumeren. Deze verschijnselen 
werden ook waargenomen op de vindplaats Jardinga.

Aan het linker middenvoetsbeen kon de schofthoogte van de oeros worden 
bepaald: deze bedroeg 1,34 m. Daarmee staat vast dat de botten afkomstig zijn 
van een oeroskoe. Deze schofthoogte is zelfs voor een oeroskoe een bijzonder 
kleine maat. Meestal wordt aangenomen dat oeroskoeien schofthoogten 
hadden tussen 1,40 en 1,50 m, en oerosstieren boven de 1,50 m. De oeroskoe 
van de vindplaats Balkweg geeft aan dat oeroskoeien, althans in Nederland, 
kleiner konden zijn dan 1,40 m. Archeozoölogen die botmateriaal uit het 
Neolithicum of later bestuderen, moeten hiermee rekening houden, en 
niet zonder meer alle botten van runderen kleiner dan 1,40 m. als huisrund 
determineren.

Concluderend kan gezegd worden dat we op de vindplaats Balkweg te 
maken hebben met de restanten van een eenmalige jachtpartij. Hier werd een 
oeroskoe gevangen, gedood en geslacht. De jagers consumeerden ter plekke 
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het beenmerg uit de middenhands- en middenvoetsbeenderen en zij stookten 
hier een vuurtje. Net als op de vindplaats Jardinga namen zij de huid en het 
meeste vlees naar elders mee.
W. Prummel (GIA) en M. Niekus

Bantega

In 2002 werd nabij Bantega door RAAP booronderzoek verricht naar 
een vermoedelijk mesolithische site. Nadat werd geconstateerd dat de 
bodemopbouw verstoord was, waardoor de kans gering werd geacht dat 
vondsten nog in situ zouden liggen, werd door RAAP een negatief advies 
afgegeven. Geen offi cieel onderzoek dus, maar omdat er wel degelijk 
vuurstenen artefacten werden aangetroffen, en de site bovendien bedreigd 
werd door nieuwbouw, werd de opgraving, in overleg met RAAP en de 
provinciaal-archeoloog, overgenomen door het Argeologysk Wurkferbân van 
de Fryske Akademy. Met taaie volhardendheid heeft een aantal vrijwilligers 
gedurende vele dagen en onder moeilijke omstandigheden enkele duizenden 
stuks vuursteen verzameld. Bovendien bleek de site minder verstoord dan uit 
de boorgegevens was gebleken (vgl. Van der Molen 2003-04). De afgelopen 
jaren is gewerkt aan de uitwerking van de resultaten en inmiddels ligt er een 
conceptrapport.
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Achterste lendenwervel van de oeroskoe van de vindplaats Balkweg van onderen gezien. 

De streepjes verwijzen naar de snijsporen (Foto: W. Prummel, Rijksuniversiteit Groningen, 

Groninger Instituut voor Archeologie)
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Vuursteenproject Nuis

In het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis wordt sinds 2005 vuursteen 
gedetermineerd, door amateurs uit alle drie provincies. De laatste jaren ligt de 
nadruk op materiaal dat door het Fries Museum is overgedragen. Collecties 
zoals van Jongepier, Minnema, Vermaning en de gebroeders Dröge. De aard 
van de vondsten is wisselend. Soms is selectief verzameld, hetgeen resulteert in 
een hoog aandeel soms zeer fraaie werktuigen, soms heeft de ‘steentjeszoeker’ 
uit angst iets te missen wat al te letterlijk alle stenen van de bodem opgeraapt. 
Veel collecties zijn onvolledig. Een deel ligt dan nog in het Fries Museum, of is 
ooit eens in bruikleen gegeven aan een oudheidkamer of de universiteit. Het 
is wenselijk dat dergelijke vondsten ooit weer worden samengevoegd.

Speciale aandacht was er de afgelopen jaren voor de vondsten van J.K. 
Boschker, tot 1997 veld-assistent bij het museum. Ten behoeve van de provincie 
Friesland heeft Bernard Versloot diens aantekenboekjes, met informatie over 
1362 vindplaatsen, gedigitaliseerd. De betekenis ligt vooral in Boschkers 
gegevens over door klei of veen afgedekte, in principe nog redelijk intacte 
vindplaatsen – de andere vindplaatsen, in het blote zand, zijn in de afgelopen 
decennia vrijwel alle vernietigd en behoeven eigenlijk geen bescherming meer. 

Determinatie van oudere amateurcollecties geeft onwillekeurig inzicht in 
de levensstijl en beroepsuitoefening van de vinders. Straffe rokers vaak, gelet 
op de uitbundige hoeveelheden sigarekistjes en -dozen en luciferdoosjes, die 
vaak voorzien zijn van tergend-cryptische aanwijzingen over de vindplaats. 
Een enkele maal valt aan verpakkingen af te lezen waarmee ze hun brood 
verdienden, in een aardappelverbeteringsinstituut bijvoorbeeld, of in de 
grafi sche industrie. Sommige omhullingen wekken een schrijnend gevoel van 
weemoed op: 100 vel Ortho papier van Agfa-Berlin, houdbaar tot december 
1941, of een doosje ultra-vloei-fi lm, verzonden aan H.J. Popping, beplakt met 
Wilhelmina-zegels ter waarde van 12 cent. Vermaning had enkele vondsten in 
eigen medicijnfl esjes gestopt.

Als bijvangst gaan de steentjes wel eens vergezeld van aardewerk. 
Vaak bestaat dit uit veel jonger materiaal, zoals kogelpot- en Nieuwe Tijd-
scherven, maar zo langzamerhand blijkt dat er door steentjeszoekers toch 
ook het nodige gelijktijdige aardewerk is opgeraapt. Neolithisch aardewerk is 
daarbij in de meerderheid – ik noem een versierde scherf van een klokbeker, 
uit de omgeving van Bakhuizen (Gaasterland). De combinatie vuursteen + 
Bronstijd-aardewerk is zeldzaam, latere perioden ontbreken. Vuursteen in 
de IJzertijd betreft eigenlijk alleen nog sikkels (zoals bijvoorbeeld de bekende 
vondst van zeven stuks in de terp Oegeklooster) en dan gaat het bovendien om 
importmateriaal. Pas in de zestiende eeuw keerde vuursteen, gemonteerd in 
geweren, als vuurslag weer terug. Overigens worden bij binnenstad-onderzoek 
(Dokkum en Leeuwarden), vrij vaak (aangevoerde) vuursteenbrokken 
aangetroffen. Waarvoor dat materiaal werd gebruikt is niet duidelijk.
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Europees projectonderzoek jade bijlen

In 1991 kwam het Streekmuseum in Bergum in het bezit van een zogenaamde 
Fels-Ovalbeil (inv.nr. ST91-V-08), die in 1960 bij de ijsbaan (inmiddels 
jachthaven) van Eastermar zou zijn gevonden. De eigenaar had de bijl 
overgenomen van de vinder, een man uit Jistrum. De lengte van de stenen 
bijl is 18,5 cm; de breedte 6,0 cm en de dikte maximaal 3,2 cm. Het gewicht 
bedaagt 462 gram. Gelet op de vorm is de datering ongeveer 5000–4500 v.C.

Aanvankelijk werd de steensoort als diabaas porfi riet gezien. Daar 
kwam verandering toen Peter Schut (ROB, inmiddels RCE) in 1996 de bijl 
kwam bekijken en vaststelde dat de bijl mogelijk van jade was vervaardigd. 
Er werd destijds een landelijk onderzoek gehouden naar dergelijke bijlen 
(Schut e.a. 1987), waarvan er in Nederland ca. 100 zijn gevonden, maar door 
omstandigheden kwam er nooit een defi nitief rapport.

In 2008 meldde Schut zich opnieuw. Er was inmiddels een Europees 
project gestart, onder leiding van Pierre Pétrequin uit Besançon. Het was 
hem gelukt om in de Alpen op ruim twee kilometer hoogte de bron te vinden 
van een (groot) deel van de Europese jadebijlen. In Italië werden op twee 
plaatsen (Monte Viso en Monte Beigua) de resten gevonden van blokken 
jadeiet waarvan de bijlen werden gemaakt en van het afval dat de neolitische 
mens achterliet. Voorlopig onderzoek toonde aan dat het gesteente hier werd 
gewonnnen in de periode 5200–4000 v.C. (Pétrequin e.a. 2007).

In oktober 2008 brachten Klaas Henstra en Richt Haisma de bijl naar 
Museum Kam in Nijmegen, alwaar Michel Errera (Brussel) met behulp van 
refl ectie-spectrometrie (weerkaatsing van zichtbaar en infra-rood licht) een 
soort ‘vingerafdruk’ van de bijl maakte; bovendien werd een aantal andere 
metingen uitgevoerd. Als tegenprestatie kreeg de Burgumer delegatie een 
stuk jade van de berg Monte Viso mee. De uitkomsten van het project zijn nog 
niet bekend. 
(bron: Klaas R. Henstra)
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Oostrum

In 2007 werd onderzoek van een steentijdplaats nabij Oostrum, Dongeradeel, 
afgerond met aanvullend booronderzoek (vgl. kroniek 2005-06, DVF 87 (2007), 
p. 207-208). De terp Oostrum ligt, net als Bornwird, op een zandopduiking. 
Al sinds de jaren ’70 was bekend dat er sporen uit de Trechterbekerperiode 
te vinden waren. De koster van de kerk, Postumus, had toen namelijk in zijn 
groententuin fraaie fragmenten van zogenaamd Laat-Havelte aardewerk 
gevonden en in de jaren erna had veldassistent Boschker er veel vuursteen 
verzameld.

In 2004 en 2006-07 werden boor en schep ter hand genomen door het ADC 
en de RACM, in samenwerking met het GIA (Waldus 2006; Schreurs 2008). 
Richtte het ADC zich vooral op de middeleeuwen en later, in het tweede 
onderzoek kreeg het midden-neolithicum de volle aandacht. Het aantal 
vondsten (ca. 1400 scherven en vuursteenfragmenten), en de aard ervan (ca. 
één gram gemiddeld!), was niet spectaculair, maar bood bijvoorbeeld wel 
vergelijkingsmogelijkheden met recent neolithisch onderzoek van het GIA 
in Wetsingermaar (Groningen) en Swifterbant (Flevopolder). Het rapport van 
de RACM lijdt enigszins aan een overwetenschappelijke aanpak, met wat al 
te veel tabellen, grafi eken en verspreidingskaartjes. En waarom alleen een 
Engelse samenvatting? De conclusie is dat alle vondsten inderdaad uit de 
Trechterbekertijd stammen en dat ze vermoedelijk één bewoningsperiode 
representeren.

Meestal wordt TRB-aardewerk geassocieerd met hunebedden, maar die 
bouwdrift1 was toen al geruime tijd uitgewoed. De keramiek van Oostrum 
wijst op een tijdvak juist voor of rond de introductie van het zogenaamde 
Standvoetbeker-aardewerk (dat bijvoorbeeld in Bornwird en Steenendam 
is aangetroffen). Deze overgang tussen twee ‘culturen’ was mogelijk heel 
spannend: nieuwe mensen of andere gewoonten?

Pingo’s

U kent ze wellicht, de kleine, vrijwel ronde vennetjes of laagten in het oostelijk 
deel van de provincie. Ontstaan in de laatste IJstijd door een lensvormig 
opzwellen van ondergrondse ijslagen, ineengeploft tijdens het Grote Smelten, 
opgevuld met water en daarna vaak geleidelijk aan dichtgegroeid. Dit laatste 
is tegenwoordig een doorn in het oog van Landschapsbeheer. Om een of 
andere reden – misschien uit een gevoel voor properheid – prefereert men 
open water en haalt men de baggerbak door het slijk.

Uit archeologisch oogpunt is dit geen wenselijke ontwikkeling. In hoeverre 
de (hogere) randen van pingo’s in de prehistorie voor bewoning werden 

1  Voor Noord-Duitsland en Zuid-Scandinavië is berekend dat tussen 3600 en 3200 
v.C. gemiddeld iedere 5 dagen een steengraf werd gebouwd (Zich 2009, 18).
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gebruikt is een niet-uitgemaakte zaak. Een onderzoek bij Augustinusga, 
enkele jaren geleden, leverde op dit punt niks op (Raemaekers 2005). Wel is 
zeker dat dergelijke meersedimenten over een periode van duizenden jaren 
zijn opgebouwd. Het hangt af van de precieze omstandigheden, maar als zich 
in een pingo gyttja en later veen heeft gevormd, en zuurstof weinig kans heeft 
gehad, dan ligt in die bodemlagen een letterlijk ongekend archief.

Klaaglijk dichtte Winkler Prins, toen hij het nutteloze rondstrooien van 
stuifmeel – in overdrachtelijke zin – in ogenschouw nam, ‘niets wordt er, 
niets, uit talloos veel miljoenen...’, maar in dit geval krijgt het verspilde zaad 
toch nog een tweede kans. Stuifmeelpollen werden jaar na jaar, eeuw na eeuw 
opgenomen in het groeiende veen. Door anno nu een verticale bak in een 
veenprofi el te slaan krijgt men een overzicht van de absolute maar vooral 
relatieve aantallen per plant- en boomsoort. Zo’n ‘pollendiagram’ leest als 
een fi lm over wat er in de nabijheid van een pingo groeide en wat daarin 
veranderde. Met behulp van 14C-dateringen kan men de absolute ouderdom 
van bepaalde laagjes vaststellen. Door beide gegevens te combineren kan men 
bijvoorbeeld aan de hand van het eerste optreden van graanpollen vaststellen 
wanneer landbouwers zich in de omgeving van het vennetje vestigden. 
Deze landnam, om een Deens begrip te gebruiken, geeft aan wanneer de 
mesolithische mens, die een ambulant bestaan leidde en zich in leven hield 
met jagen en verzamelen, graan ging verbouwen en zo ongewild de stap zette 
in het Neolithicum.

Sinds 2008 is Saskia Mulder in dienst van de provincie Friesland, voor 
een periode van drie jaar, met de oudere prehistorie als zwaartepunt. Een 
deel van haar werk bestaat uit inventarisatie van de aantallen pingo’s per 
gebied. Hoeveel en welke pingo’s moeten in hun oorspronkelijke staat blijven 
gehandhaafd om er zeker van te zijn dat er voor de toekomst voldoende 
informatie overblijft om huidige en nog onbekende vraagstellingen te kunnen 
beantwoorden?

De afgelopen jaren vond pingo-onderzoek onder andere plaats bij 
Beetsterzwaag en Buitenpost. In het eerste geval werden enige fragmenten 
bewerkt vuursteen aangetroffen (Van der Kroft & Aalbersberg 2006). In een 
ander geval, nabij Garijp, werd de pingo-oorsprong betwijfeld. Misschien 
betrof het een gegraven drinkplaats voor vee, een zogenaamde dobbe 
(Aalbersberg 2007a).

Neolithische bijlvondst uit Zwaagwesteinde

Ruim zeven jaar geleden begon Sierd van der Hoek uit Zwaagwesteinde met 
het opsporen en verzamelen van artefacten uit de steentijd. Sinds die tijd 
kwam hij regelmatig naar het Streekmuseum in Burgum om zijn vondsten 
te laten determineren. Eind 2007 kwam hij opdagen met een prachtige 
neolitische bijl. Het betreft een zogenaamde Fels-Rechteckbeil uit het midden-
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neolithicum. De bijl meet 15,2 bij 6,2 bij 4,0 cm (lxbxd) en is vervaardigd uit 
diabaas. Hij is door Van der Hoek gevonden op de Hoge Oerd, ten noorden 
van Zwaagwesteinde. 

Het noordelijke deel van deze landtong is in de oorlog ontzand ten behoeve 
van de aanleg van het vliegveld bij Leeuwarden en later is ook in het zuidelijke 
deel van deze landtong zand ontgraven. In situ-vondsten kunnen derhalve 
niet meer worden gedaan. In het noordelijke deel is destijds door door Lieuwe 
Boskma, schoolmeester te Zwaagwesteinde, een vuurstenen bijltje gevonden 
(coll. Oudheidkamer Dantumadeel), mogelijk uit een graf-context. In 1949 
vond K. Zandstra – mogelijk bij de tweede afgraving – een hamerbijltje, met 
pseudo-gietnaad, op ca. 100 m. afstand van de huidige vondst (sinds 1959 
coll. Fries Museum, inv.nr. FM 1983-VI-1).

In de provincie Fryslân zijn enkele honderden geslepen en gepolijste 
neolitische bijlen gevonden. In de gemeente Tytsjerksteradiel waren tot 
dusver 19 stuks gevonden, met daarnaast nog eens tien fragmenten (Henstra 
1997). Eén of twee stammen uit het vroeg-neolithicum, vier tot zes uit het 
midden- en tien uit het laat-neolithicum. De meeste (n=15) zijn vervaardigd 
uit vuursteen; de andere uit Labrador-porfi riet, diabaas-porfi riet, zandsteen 
en ambifoliet.

De bijl van Zwaagwesteinde is de eerste Fels-Rechteckbeil die in de 
gemeente is aangetroffen, en ook de eerste de eerste die uit zuiver diabaas is 
vervaardigd. Deze steensoort was in de prehistorie zeer gewild, zoals blijkt uit 
vondsten van hamerbijlen en rolsteenhamers.
(bron: Klaas R. Henstra)

Bronstijd

Informatie over sites uit de Bronstijd ontbreekt eigenlijk al jaren. Heel af en 
toe komt er een metaalgedetecteerd bronzen voorwerp (bijl of speerpunt) 
langs, maar dan uitsluitend op internet, zonder nadere gegevens. Nieuwe 
nederzettingen uit de IJzertijd dienen zich nauwelijks aan. Voor het oostelijk 
deel van de provincie, het zandgebied, is dat niet zo heel vreemd omdat de 
bevolkingsdichtheid destijds zeer laag was en alleen maar afnam, maar voor 
de kwelders is dit toch wel verrassend. De huidige beeldvorming betreffende 
vindplaatsen uit de midden-IJzertijd wijkt eigenlijk maar weinig af van die uit 
de jaren van mr. Boeles. Toch komen bij onderzoek van terprestanten af en 
toe een paar scherven uit de vierde of derde eeuw v.C. te voorschijn en bij 
onderzoek in het Hegewiersterfjild (zie hierna) werd zelfs aardewerk uit de 
zesde tot vierde eeuw v.C. verzameld. 

De twee eeuwen rond het begin van de jaartelling moeten een soort 
revolutie hebben betekend. Het aantal nederzettingen verdubbelde of 
verdrievoudigde in korte tijd en bovendien werden streken ontgonnen die 
voor die tijd gemeden werden. Met name in de klei-op-veengebieden worden 
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nog steeds nieuwe ontdekkingen gedaan, deels door gerichte werkzaamheden, 
deels in opdracht van de provincie. Een dergelijke zogenaamde verdiepingsslag, 
ten behoeve van de archeologische verwachtingskaart (FAMKE), werd in 
2007 uitgevoerd in Littenseradeel (Aalbersberg 2008). Op grond van bureau-
onderzoek werd een negental locaties geselecteerd die vervolgens werden 
afgeboord. Hierbij kwamen verschillende overslibde, vaak op een veenlaag 
gelegen nederzettingen aan het licht. Gelet op de scherven stammen deze 
onveranderlijk uit de eeuwen rond het begin van de jaartelling.

N31 en Hegewiersterfjild

Ten zuiden van Harlingen, langs de N31, stonden de afgelopen jaren diverse 
werkzaamheden gepland. Voorafgaand werd hier en daar archeologisch 
onderzoek verricht. In 2006 werd bij de Kimswerderlaan een opgraving 
uitgevoerd (vgl. vorige kroniek). In 2007 volgden nog enkele onderzoeken. 
Ten zuidwesten van Harlingen, bij Hooge Wier (toponiem: Hegewiersterfjild), 
werd door de Grontmij een aantal boringen gezet die wezen op een ongestoord 
natuurlijk bodemprofi el. Tegelijk werden echter ter plekke scherven 
terpaardewerk opgeraapt, met nadruk op de Late IJzertijd en Romeinse 
periode, maar tevens enkele uit de Midden-IJzertijd (gemagerd met steen- 
en schelpgruis). Vervolgens is in overleg met de provinciaal-archeoloog een 
vlakdekkend onderzoek ingesteld. Deze brachten enkele sloten en greppels 
aan het licht die duidelijk afweken van het huidige verkavelingspatroon en die 
mogelijk van dezelfde ouderdom waren als de scherven.

Het voorkomen in de IJzertijd en Romeinse tijd van zogenaamde off-
site sporen, niet direct te relateren aan een woonplek maar wijzend op 
ontginning of verkaveling, is geen nieuw gegeven. Met name in West-
Nederland zijn dergelijke, soms honderden meters lange sporen, aangetoond 
onder veenpakketten en in duingebied, maar ook in Friesland, bijvoorbeeld 
in Hoxwier (Nieuwhof & Prummel 2007, 15) en Goutum (zie verderop) zijn 
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al enkele observeringen gedaan. Eerder werd aangenomen dat men destijds 
vooral op of vlak naast de terp (op de ‘valge’) boerde, en de omgeving wel 
gebruikte maar niet op afgebakende wijze in cultuur nam. Zo langzamerhand 
blijkt echter dat er doelbewust een ruimer gebied in ontwikkeling werd 
genomen, waarbij valt te denken aan ontwatering en afperking. Archeologisch 
zal dit ook in de toekomst lastig vaststelbaar blijven, want zoiets kan alleen bij 
grotere ontgravingen aangetoond worden.

Een ruimtelijke relatie tussen sporen en scherven is bij Harlingen 
overigens niet geconstateerd. Vermoedelijk zijn de fragmenten afkomstig 
van een nabije, eertijds afgegraven huisterp bij Oedsmastate. Deze werd in 
ieder geval ook bewoond in de Late Middeleeuwen, gelet op het voorkomen 
van kogelpot-aardewerk en gedraaide keramiek van de typen Pingsdorf en 
Siegburg (Huizing-Schreur & Osinga 2007; Osinga & Hekman 2007).

Aan de Kimswerderlaan zou een nieuw fi etspad richting N31 worden 
aangelegd. Voorafgaand werd de strook grond door Arcadis gedeeltelijk 
afgeboord, in februari 2007. In een reeds bekende terpzool (restant afgegraven 
terp) werd enig aardewerk aangetroffen dat door de onderzoekers in de 
Middeleeuwen werd geplaatst, maar naderhand voor een deel uit de Late 
IJzertijd blijkt te stammen (Akkerman & Brouwer 2007).

Tenslotte werd aan de Westerzeedijk onderzoek uitgevoerd door het ADC 
(Zandboer 2008). De vondsten variëren van de Late IJzertijd tot de Vroege 
Middeleeuwen. Uit laatstgenoemde periode stammen scherven ruwwandig 
draaischijf-aardewerk en kogelpot-aardewerk met schelpgruismagering.

Wyns (Easterein)

Als iets van deze tijd is, dan is het wel een ligboxenstal! In mijn eigen omgeving, 
NW-Groningen, schieten de nieuwe schuren, soms plaats biedend aan 
honderden koeien, als, tja, ligboxstallen uit de grond. Ze vormen bijgebouwen 
of aanbouwen bij reeds bestaande boerderijen, en die liggen in het noordelijk 
kustgebied nog verrassend vaak op een terp of wierde.

In Wyns, ten zuiden van Easterein, was de bouw van een stal aanleiding tot 
een kleine opgraving, door het ARC (Tuinstra 2008). In de ondergrond kwamen 
verkavelings- en afwateringsgreppels aan het licht, maar op een hoger niveau 
werden plaggenophogingen aangetroffen, gelet op de vondsten daterend uit 
de tiende tot elfde eeuw. 

Goutum/Wirdum: terp en akkers langs het Oude Diep

In het kader van het project ‘De Haak om Leeuwarden’ zijn in het plangebied 
Leeuwarden-Goutum/Wirdum/Oude Diep twee vindplaatsen onderzocht 
door middel van proefsleuven. Aangezien een deel van de Overijsselseweg 
zal worden verlegd naar het oosten, zullen de aanwezige archeologische 
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waarden in de bodem worden vernietigd. Het onderzoek had tot doel om 
tot een waardestelling en selectieadvies te komen. In beide gevallen werd 
verwacht dat er een terp aanwezig moest zijn geweest in de Romeinse tijd. 
Verrassend was de aanwezigheid van twee akkers bij één van de vindplaatsen. 
Een uitzonderlijke vondst voor het terpengebied. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten, tussen 3 
en 13 november 2008. In het westen van het plangebied is vindplaats 2 
onderzocht. Hier zijn restanten van een terp gevonden, zoals terpsloten, 
terplagen, paalkuilen, greppels en een waterput. De terp is meerdere perioden 
bewoond geweest. De oudste bewoning vindt plaats in de Romeinse tijd. Er is 
botmateriaal, aardewerk, een spinklosje en twee Romeinse munten gevonden. 
Van de jongere bewoning in de Vroege Middeleeuwen zijn nog een sloot en 
een waterput over. In deze waterput bevond zich behalve aardewerk ook een 
menselijk onderbeen.

In het oosten van het plangebied is vindplaats 3 onderzocht. Hier zijn vijf 
gebruiksfasen te onderscheiden. Aangetroffen zijn greppels, sloten, kuilen, 
een paalkuil en twee akkers. Een van de sloten bevatte twee complete potten 
uit de Late IJzertijd (zie afbeelding). De twee akkers zijn in het veld herkenbaar 
aan de rechtopstaande plaggen, die in het vlak als een baan zichtbaar zijn en in 
het profi el als ploegsporen (omgekeerde plaggen). Op basis van de stratigrafi e 
zijn beide akkers te dateren in de IJzertijd/Romeinse tijd.

De conclusie van het onderzoek is, dat beide vindplaatsen in situ behouden 
zouden moeten blijven. Hetzelfde geldt voor het gebied ertussen. Mocht 
behoud niet mogelijk zijn, dan dient een defi nitief archeologisch onderzoek 
plaats te vinden. Voor het gebied tussen beide vindplaatsen adviseert ADC 
ArcheoProjecten aanvullende onderzoek door middel van proefsleuven, 
om een mogelijke relatie tussen beide vindplaatsen en de eventuele 
aanwezigheid van een zomerdijk te onderzoeken (bron: S. Zandboer, ADC 
Archeoprojecten).

Hallum-dorpsterp

In 2007 groef het ARC in de dorpsterp van Hallum, gemeente Ferwerderadeel. 
Het gros van het vele materiaal dateert uit de vijfde tot en met de veertiende 
eeuw. Uit deze perioden zijn ondermeer terplagen en resten van huizen 
aangetroffen. De bewoningsresten uit de vijfde eeuw waren gelegen aan 
een priel, waarvan de oever aan de bewoningszijde als een soort kade was 
ingericht. Op de bodem van deze priel werd een metaaldepot aangetroffen, 
bestaande uit meer dan 1400 stukjes koperplaatwerk, gietresten, fragmenten 
van baartjes, verknipte munten en daarnaast werd een hoeveelheid verknipte 
ijzeren spijkers aangetroffen (zie afbeelding). In totaal woog het depot ca. 4 
kilo. Op basis van aardewerkfragmenten werd het grofweg gedateerd in de 
derde eeuw na Chr.

A r c h e o l o g i s c h e  k r o n i e k  v a n  F r y s l â n  o v e r  2 0 0 7  e n  2 0 0 8



214 E r n s t  T a a y k e

Een orenpot met streepband-versiering, aangetroffen in een Late IJzertijd-sloot te Goutum 
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In eerste instantie hadden de opgravers het vermoeden te maken te hebben 
met het materiaal van een koperslager, getuige de grote hoeveelheid plaatwerk, 
herstelstukken met klinknageltjes etc. Nadere studie en ook discussie met 
enkele Romeinse tijd-specialisten, zoals W.A. van Es en M. Erdrich, bracht 
hen echter op andere ideeën. Het vermoeden is nu dat het depot een 
metaalvoorraad betreft van een locale kopersmid die kapotte ketels, baartjes 
en overige zaken in het Romeinse rijk had opgekocht, met de bedoeling deze 
om te smelten en er nieuwe objecten van te vervaardigen.

 Erdrich was van mening dat het depot weinig typisch Romeins materiaal 
bevatte. Sommige fragmenten, met name van ketels afkomstig, stamden 
volgens hem uit de Late IJzertijd. Hij refereerde daarbij aan schriftelijke 
bronnen uit de Romeinse Tijd, waarin grafroof van koperen ketels uit oudere, 
d.wz. IJzertijd-graven aan de orde werd gesteld. Deze zouden vervolgens in het 
hele rijk zijn hergebruikt. Dit vermoeden moet nog nader worden onderzocht. 
In principe werd koperplaatwerk in de Romeinse tijd gewalst/geperst, in 
de IJzertijd daarentegen geklopt. Mogelijkerwijze kan dit met behulp van 
röntgenonderzoek en metallografi sch onderzoek worden vastgesteld (bron: 
C. Koopstra, ARC)

Waaxens

Een wat merkwaardige situatie wordt ons gepresenteerd door een 
onderzoeksrapport van RAAP (Hielkema 2007). In een sloottalud aan de 
westzijde van de dorpsterp Waaxens zijn grote ingravingen zichtbaar, met 

A r c h e o l o g i s c h e  k r o n i e k  v a n  F r y s l â n  o v e r  2 0 0 7  e n  2 0 0 8

Overzicht van het metaaldepot, aangetroffen in de dorpsterp van Hallum (Foto: ARC)
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fraai gelaagde vullingen. De kuilen worden afgedekt door door een ‘terplaag’, 
maar een insteek van de kuilen ontbreekt. Er is iets vreemds aan de hand: 
óf de bovenliggende terplaag is naderhand geroerd (bijv. oudtijds geploegd) 
óf is geen terplaag. Kan het zijn dat de ongetwijfeld laaggelegen terpzool 
naderhand is aangevuld en geëgaliseerd? Het rapport zwijgt over deze zaken. 
Wat mij ook een beetje stoort: zelfs op de profi eltekening mist een NAP-diepte. 
Is zoiets bij terpen niet van belang?

Scharnegoutum

Door RAAP en de Grontmij werden in 2007 vlak bij elkaar twee vindplaatsen 
van aardewerk uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd aangetroffen. De vondsten 
werden gedaan in de veraarde top van een veenlaag, afgedekt door klei. Het 
vondstniveau bevond zich gemiddeld op ca. 1,5 m. NAP. Het opslibbings-
niveau in die tijd lag in het kweldergebied evenwel rond NAP, zodat we mogen 
aannemen dat er in destijds nog op een fl ink, ruim boven NAP uitstekend 
veenkussen werd gewoond (Aalbersberg 2007b; Osinga & Fijma, 2007).

Franeker-Zuid 

In de zomer van 2007 deed Walter Kuipers (Sneek) een aantal vondsten in het 
uitbreidingsplan Zuid, iets ten ZW van het station te Franeker. Scherven van 
aardewerk uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd wekken geen verbazing, maar 
een opvallend stuk werd gevormd door een rechthoekig blok gebakken klei, 
over de lengte doorboord (zie afbeelding). Een korte zijde is schuin afgesneden 
en is bovendien verglaasd. Het moet gaan om een oven-onderdeel, maar de 
precieze functie is volstrekt onduidelijk. Een enigszins vergelijkbaar stuk 
stamt uit een IJzertijd-terp op de Eemsoever, in het Duitse Hatzum-Boomborg 
(Löbert 1982, Taf. 56). In de nabijheid werden ijzerslakken gevonden. Het 
materiaal werd in 2008 via het FM overgedragen aan Nuis.

Tirns (NAM-traject)

In het gasleiding-traject nabij Tirns werd in 2007 door E. van Tiel (Werkgroep 
Archeologie Sneek) een mantelspeld gevonden die weinig voorkomt. 
Het betreft een zogenaamde aesica- of plaatstaart-fi bula, met een brede 
bovenplaat die driehoekig, als een vogelstaart eindigt. De benaming aesica 
is ontleend aan een belangrijke vindplaats, een in het Engelse Great Chesters 
gelegen Romeins fort.

Baarda

Door Lourens Olivier (Ternaard) wordt in Oostergo actief gezocht, op 
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diverse locaties. Op de terp Baarda, bij Holwerd, vond hij in 2007 o.a. twee 
armboogfi bula. Dergelijke tweedelige mantelspelden dateren uit de tweede 
helft van de Romeinse tijd. De ene is massief, de andere bezit een plaatvormige 
naaldhouder.

Zijn meest interessante vondst, eveneens te Baarda, betreft het bovendeel 
van een vermoedelijk zilveren haarnaald (zie afbeelding). De top is conisch, 
met een zestal ribbels eronder. De naald vertoont gelijkenis met twee 
vondsten uit Groningen, uit Ezinge en Joeswerd. De laatste is ook van zilver. 
Door Miedema zijn beide naalden met enige reserve in de eerste helft van de 
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Een verglaasd keramisch object, vermoedelijk onderdeel van een oven, werd aangetroffen in 

Franeker-Zuid (Foto: NAD Nuis)
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IJzertijd geplaatst (600–400 v.C.), maar exacte parallellen kon ze niet vinden. 
IJzertijd-naalden zijn vrijwel altijd van ijzer, soms van brons. Zelf denk ik 
aan een variant van laatromeinse type Beckmann 128 (Beckmann 1966). Het 
gebruik van zilver wijst trouwens ook op de Romeinse periode. Haarnaalden 
werden, na enkele eeuwen afwezigheid, met name in de laatromeinse tijd 
populair. 

Een tweede punt van twijfel aangaande de ouderdom vormt de vindplaats. 
Tot dusver stammen oudere IJzertijdvondsten in Oostergo uitsluitend uit wat 
nu het lagere achterland is (vaak met ‘mieden’ aangeduid). De bewoning van 
de hogere (en jongere) kwelderwal aan de westzijde volgde vermoedelijk in 
een later stadium. De omgeving van Holwerd lijkt pas in de Romeinse tijd 
bewoond te zijn geraakt. Maar om daarom de vondst meteen laatromeins 
te verklaren, sluit het gevaar van een cirkelredenatie in zich. In de provincie 
Groningen is gebleken dat Vroege IJzertijd-vondsten soms merkwaardig dicht 
bij de huidige kustlijn (Lauwersmeerpolder) kunnen opduiken (vgl. Vos & 
Groenendijk 2002).

Heerenveen-de Knipe

Begin 2007 werd op een vondstendag in het IJstijdenmuseum (Buitenpost) 
een klein bronzen beeldje aangedragen waarvan de vinder, de heer J. 
Durkstra (Heerenveen), aanvankelijk dacht dat het om kinderspeelgoed ging. 
Het betreft een ruiter te paard, op het oog nogal klungelig uitgevoerd, maar 
desalniettemin vrijwel zeker uit de Romeinse tijd (zie afbeelding). 

Het beeldje is aangekocht door het Fries Museum. Conservator E. Kramer, 
die rekening houdt met een barbaarse imitatie, ziet parallellen met een 
keizerlijke ceremonie, een zogenaamde Adventus, waarbij de keizer te paard 
met opgeheven arm de hem bewezen eer in ontvangst neemt (Kramer 2007).

Dronrijp-Fûgellan

Door J. Veltman (Dronrijp) zijn diverse vondsten gedaan op het 
nieuwbouwterrein Fûgellan in zijn woonplaats. Tot de meest bijzondere 
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behoort een fragment van een zogenaamde Schalenurne, een biconische 
potvorm uit de eerste helft van de Volksverhuizingstijd. Westergo was in 
de vierde eeuw vrijwel geheel door de mens verlaten, maar juist in het 
oostelijke deel, op de kwelderrug die zich uitstrekt ten noorden en zuiden 
van Dronrijp, zijn enkele vondsten gedaan die vermoedelijk uit deze periode 
stammen. Eerder al was een crematiegraf met terra nigra-achtige scherven 
aangetroffen (vgl. bijdrage Lutjelollum en Nieuwhof 2008); wellicht kan ook 
deze aardewerkvondst in de vierde eeuw worden geplaatst.

Lutjelollum

Ten zuiden van Franeker wordt een rondweg aangelegd die in Lutjelollum 
de afgegraven terp snijdt. In 2002 vond er al een keer verkennend onderzoek 
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Een Romeins ruiterbeeldje, gevonden bij De Knipe, Heerenveen (Foto: Fries Museum)
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plaats, waarbij o.a. de resten van een middeleeuwse boerderijplattegrond 
werden aangetroffen (vgl. DVF 87 (2007), p. 215), in 2006 werd doelgericht naar 
het toekomstige wegcunet gekeken, door het ARC (Mulder & Ufkes 2007). Zoals 
vaker was daarmee de koek niet op. Bij de feitelijke wegaanleg in 2008 kwamen 
namelijk meerdere waterputten en andere grondsporen bloot te liggen. Na 
melding door Jan Veltman (Dronrijp) begeleidde het ARC een deel van de 
graafwerkzaamheden en vond de provincie Evert Kramer van het Fries Museum 
bereid de reddingsactie enigszins te coördineren (Kramer 2008). Een deel van 
de vondsten, waaronder een complete kan Vlaams hoogversierd aardewerk 
(vroeg roodbakkend aardewerk), belandde bij aanpalend grondeigenaar Y. 
Hettema, een ander deel werd door amateurs (o.a. J. Veltman, mw. A. Hiemstra, 
D. de Hoop, R. Visser, H. Bessem en H. de Jong) verzameld. 

Enkele paalkuilen bleken te behoren bij de al eerder aangetroffen 
boerderij-plattegrond. Bij het aardewerk bevond zich een aantal scherven 
van zogenaamd terra nigra-achtig aardewerk. Dergelijk aardewerk werd 
in het noordwestelijk deel van het Romeinse rijk in grote hoeveelheden 
geproduceerd, maar bij de vondsten uit Friesland moeten wat de herkomst 
betreft vraagtekens worden geplaatst.

Gladwandige bekervormen met een S-vormig profi el, uit Friesland en 
Noord-Holland – destijds cultureel gezien één gebied –, wijken qua baksel 
en versiering sterk af van gelijkvormige bekers in Oost-Nederland, die zeker 
Romeins mogen heten. Kustbekers zijn grijs tot blauwgrijs en nooit versierd, 
binnenlandse bekers zijn kleiner, dunwandiger, bleker van kleur en bovendien 
vaak versierd met radstempel-rijen. De kustbekers vertonen soms bovendien 
sterke gelijkenis met inheemse, handgemaakte bekers uit dezelfde periode 
(derde en begin vierde eeuw). Michael Erdrich veronderstelt daarom één of 
meer lokale produktieplaatsen in het kustgebied, maar tot op heden zijn die 
nog niet aangetroffen. Het is overigens wel zeker dat in het Vrije Germanië – al 
dan niet door Romeinse ‘vrijwilligers’ – op de draaischijf werd gewerkt. Er zijn 
namelijk inmiddels pottenbakkerscentra ontdekt van midden-Duitsland tot 
in de Oekraïne. De ontdekking van een Fries productiecentrum is dus gewoon 
een kwestie van tijd.

Jonge oeros-dateringen

In 2008 meldde Lourens Olivier dat hij in één van de Holwerder terpen een 
horenpit van een oeros (Bos primigenius) had gevonden. Gezien de grootte 
behoorde de horenpit eens toe aan een oerosstier. De horenpit is aan de 
basis van de schedel afgekapt. Het is dus een archeologische vondst, want 
door mensenhand aangeraakt. De datering, 1455 ± 30 BP, gekalibreerd 555–
650 na Chr. (GrA-40459), maakt dat deze oeros de jongste is die tot nu toe 
in Nederland is gevonden en gedateerd. Tot nu toe werd aangenomen dat de 
oeros hier in de Romeinse tijd uitstierf.
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Het late voorkomen van de oeros wordt bevestigd door een meting aan 
een schedelgedeelte met horenpitten (inv.nr. GIA 1961/VI 3) uit de wierde 
Eenumerhoogte (prov. Groningen), 1505 ± 35 BP, gekalibreerd 435–639 na Chr. 
(GrA-43174). Een tweede oerosvondst uit deze wierde, een bekkenfragment 
(Coll. van Giffen 3044), dateert uit de Romeinse tijd (GrA-43147, 1795 ± 40 BP, 
gekalibreerd 94-344 na Chr.).

Behalve vanwege hun dateringen zijn deze oerosbotten interessant 
vanwege de verhoudingen van de beide stabiele isotopen van stikstof (N), 15N 
en 14N, in deze botten. Deze verhouding wordt ten opzichte van een standaard 
in l uitgedrukt als δ15N. Bij iedere trede omhoog in de voedselketen neemt de 
δ15N in een organisme toe. In de literatuur wordt meestal gesteld dat botten 
van planteneters, zoals de oeros, δ15N-waarden hebben tussen +3 en +7. Deze 
waarden worden inderdaad aangetroffen in botmonsters van negen oerossen 
uit het Tjongerdal in Friesland en uit het Oude Diep in Drenthe: tussen +3,66 
en 6,84, met een gemiddelde van +5,71.

De δ15N-waarden van de horenpit uit Holwerd, de schedel uit Eenumer-
hoogte en het bekken uit Eenumerhoogte zijn respectievelijk +12,28, +8,42 en 
+8,72, met een gemiddelde van +9,81. Traditioneel worden deze hoge δ15N-
waarden geïnterpreteerd als een aanwijzing voor een hoge vleesconsumptie 
door het betreffende individu. Deze conclusie is voor oerossen uitgesloten. 
Dit zijn immers planteneters.

De verklaring voor de hoge δ15N-waarden moet gelegen zijn in de planten 
die deze oerossen aten. Planten in zoute milieu’s hebben in het algemeen 
hogere δ15N-waarden dan landplanten uit zoetwatermilieus. Experimenteel 
onderzoek moet uitwijzen of hoge δ15N-waarden in kwelderplanten inderdaad 
de verklaring zijn voor de hoge δ15N-waarden in de oerosbotten uit deze Friese 
en Groninger terpen.
W. Prummel, GIA, en H. van de Plicht, CIO, R.U. Groningen

Linde-dal

Nabij het riviertje de Linde, ter hoogte van Blesserbrug, is in het najaar van 
2008 door mevrouw Toos de Vries (Steggerda) een onderkaak van een bever 
en een groot deel van een vermoedelijk zesde- of zevende-eeuws potje 
gevonden. Een samenhang tussen beide vondsten zal door een 14C-datering 
nader worden vastgesteld (inf. H. de Jong). 

Een zeldzame gouden munt uit De Valom

In maart 2008 meldde Jan Leegstra uit Damwoude een gouden munt aan bij 
het Streekmuseum in Burgum. De vondst was kort tevoren gedaan op een 
weiland bij het buurtschap De Valom in de gemeente Dantumadeel. Zoals 
gewoonlijk werd de munt aangemeld bij Arent Pol van het Geldmuseum 
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in Utrecht. De munt bleek een zogenaamde pseudo-imperiale tremissis 
uit Byzantium, destijds hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. De munt is 
geslagen op naam van keizer Anastasius (493-518).

Het waren destijds woelige tijden (Volksverhuizingen).  Hoogstwaarschijn-
lijk is de tremissis geslagen door de Visigoten, maar andere volkeren 
maakten ook imitaties van bestaande munten en het kan zijn dat onze munt 
een door de Franken geslagen zesde-eeuwse imitatie is. Het is wachten op 
de defi nitieve publicatie door Arent Pol over gouden munten uit dit tijdvak. 
Bij De Valom werd overigens eerder een gouden bracteaat, een eenzijdig 
geslagen amulet, gevonden, die eveneens uit de zesde eeuw dateert. (bron: 
Klaas R. Henstra)

Waaxens

In de dorpsterp Waaxens vond L. Olivier (Ternaard) in 2007 een zilveren munt, 
een sceatta, type stekelvarken. Datering: zevende tot achtste eeuw.

Sandfi rden

Over een periode van meerdere jaren is door de familie Ikema (Sandfi rden) 
archeologisch materiaal verzameld op de bodem van de Vlakke Brekken, in 
de gemeente Nijefurd. Het is onlangs bekeken door Ronald van der Molen 
en een gedeelte is in het NAD nader bestudeerd. De meerderheid bestaat uit 
kogelpotscherven en een enkel fragment terpaardewerk, maar opvallend is 
een fl ink aantal scherven van achtste- tot negende-eeuws gedraaid aardewerk. 
Het gaat met name om zogenaamde bolpotten met een lensvormige bodem, 
van het type Dorestad W VI. Een scherf Gittermuster-aardewerk, genoemd 
naar het geometrisch patroon van gladde lijnen op de bovenzijde, mag zelfs 
uitgesproken zeldzaam worden genoemd.

Draaischijf-aardewerk uit deze periode is erg schaars in Friesland, en dan 
wordt het notabene aangetroffen op een locatie die het minst voor de hand 
ligt – maar mogelijk kende Sandfi rden een vroegmiddeleeuwse elite? Er zijn 
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plannen om de bodem van het meertje door duikvereniging Argeos nader te 
laten inspecteren (inf. R.S. van der Molen / H. de Jong).

Oudemirdum

Door Jan Dijkstra werd in oktober 2008 te Oudemirdum een laatmiddeleeuwse 
bronzen riemverzwaarder aangetroffen, bestaande uit een driehoekig 
bevestigingspunt en een rechthoekige verzwaring. Deze is vormgegeven als 
een soort Januskop: twee zijden beelden tamelijk serene menselijke gezichten 
af, de andere twee vormen zijn (of haar) haardos.

Ameland

Een gouden munt, een zogenaamd schild, uit 1411, van Willem VI van Beieren, 
bleek te omgewerkt tot mantelspeld. Aan de achterzijde zijn twee oogjes en 
een fi ligrain-werkje aangebracht (Van Bavel 2007).

Kerken en stinzen

Het Wurkferbân begeleidde werkzaamheden in de kerken te Boer en Baaijum, 
en hielp in 2008 bij de reconstructie van het state-terrein Raerd-Jongemastate 
(inf. H. de Jong, R. Visser).

Sneek

Door R. Feenstra werd in 2007 een ijzeren pijlpunt gevonden, in grond die 
uit het centrum van de stad Sneek afgevoerd was. Het betreft een 6 cm lange 
punt met vierkante doorsnee en een kokervormig einde. Dergelijke pijlpunten 
werden afgeschoten met een kruisboog. Datering ca. vijftiende eeuw.

Harlingen

Aan de Schritsen / hoek Raamstraat te Harlingen staat de St. Michaelschool. 
In 1987 waren bij grondverzet ovenfunderingen aangetroffen, zodat men 
ruim 20 jaar later, bij geplande werkzaamheden, alert was. In 2007 werden 
bij een eerste onderzoek al veel halffabrikaten (zgn. biscuit) aangetroffen 
(Hagens 2007). Vervolgens onderzocht de Steekproef in 2008 een luttel aantal 
vierkante meters, maar de opbrengst uit een afvalkuil, een selectie notabene, 
was overweldigend: 146,5 kilo vondsten, met name majolica-aardewerk: 
halfproducten en tegels, maar ook proenen (om de keramiek in de oven 
op elkaar te kunnen stapelen) en ovenstenen. Een klein gedeelte van het 
vondstmateriaal, bestaande uit steengoed en roodbakkend aardewerk, mag 
worden gerekend tot het huisraad van de ‘gleibakker’ zelf. Van de eigenlijke 
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oven, die gelet op de vondsten zou moeten dateren in het begin van de 
zeventiende eeuw, is overigens niks teruggevonden (Vissinga & Berends 2008; 
Tulp & Berends 2009).

Hindelopen-IJsselmeer

Een geplande gastransportleiding door het IJsselmeer gaf aanleiding tot een 
klein onderwater-onderzoek voor de kust van Hindelopen (Burger & Talle 
2006). Het bleek te gaan om een tjalkachtige kustvaarder uit de tweede helft 
van de zeventiende eeuw, waarvan vermoedelijk de gehele bakboordzijde nog 
in goede staat verkeerde. Door aanpassing van het leidingtraject bleek berging 
niet nodig. Wel zijn enkele mobilia verzameld.

Zeer uitzonderlijk zijn twee koperen ketels, die in elkaar geplaatst 
waren (zie afbeelding). Koperwerk werd gewoonlijk omgesmolten als een 
ketellapper de gaten niet meer kon dichten, reden waarom het uiterst zelden 
in archeologische context wordt aangetroffen. Een extraatje was, dat de 
kleinste ketel nog botanische resten bevatte. Deze bestonden voornamelijk 
uit rogge, met daarnaast wat gerst, vlas, hennep en hazelnootdoppen. Het 
door BIAX gedetermineerde monster bleek tevens veel akkeronkruiden te 
bevatten, blijkbaar meegeoogst met de rogge. 
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Publicaties

Leeuwarden-Oldehove

In 2008 verscheen het rapport, een stevig boekwerk, over de opgraving 2005-
06 van de terp Oldehoofsterkerkhof, te Leeuwarden, onder redactie van Juke 
Dijkstra (ADC) en Johan Nicolay (GIA), met een stoet van medewerkers. Het 
onderzoek vond grotendeels plaats tijdens de bouw van een parkeergarage. 
Er moesten vanwege de fi nanciën en de tijdsdruk keuzes worden gemaakt 
over het te onderzoeken areaal, hetgeen om vindingrijkheid vroeg om toch 
nog leesbare vlakken te produceren en deze uiteindelijk met elkaar te kunnen 
verbinden. In totaal zijn bijna 9.000 m2 onderzocht, in drie tot negen lagen. 
Door het krappe schema mag het niet verbazen, dat er vondstmateriaal op 
de stort belandde, hetgeen door amateur-archeologen werd verzameld. Dat 
leverde in Tresoar een aardige begeleidende expositie op (vondsten Meindert 
van der Ley). Dit onderzoek is overigens voortgezet in een gronddepot bij 
Deinum (vgl. Baanstra 2008).

Het hoofdstuk Genesis van iedere degelijke archeologiepublicatie wordt 
gevormd door de geologische ontwikkeling, en zo ook hier. In den beginne 
was er een pleistocene ondergrond die langzaamaan door veen, klei, 
weer veen en weer klei werd overdekt, tot er een bewoonbaar kwelderdek 
ontstond, waarop in of kort na de eerste eeuw AD een eerste woonpodium 
werd opgericht. Maar de landschapsontwikkeling ging daarna natuurlijk 
gewoon verder. In latere hoofdstukken is dan ook fl inke ruimte gelaten aan 
stuifmeel-analyse en onderzoek van zaden, om zo een beter inzicht te krijgen 
in de natuurlijke omstandigheden enerzijds, de consumptie van de bewoners 
anderzijds. Wat dit laatste betreft: analyse van het dierlijk botmateriaal is 
niet opgenomen in deze studie en zal door de Groningse universiteit elders 
worden gepubliceerd.

De eerste gebruiksfase van de locatie wijst op de eerste eeuw na Chr. 
of – gelet op een dozijn aardewerkscherven – wellicht iets ervoor, maar de 
vroegste sporen stammen uit de tweede eeuw. Het gaat om resten van 
drieschepige huizen, die tot ieders verrassing veel houtresten opleverden. Een 
nog grotere surprise was dat voor een deel scheepshout was hergebruikt. Een 
stuk is dendrochronologisch gedateerd op kort na 23 ± 4 AD. Stuifmeel laat 
zien dat de (ziltige) kweldervegetatie na 100 snel plaats maakte voor grassen 
– veeteelt dus! Vervolgens bleef de terp tot omstreeks of iets na 300 in gebruik. 
Het veronderstelde algemene vierde-eeuwse bewoningshiaat vindt ook bij dit 
onderzoek weer ondersteuning.

Vermoedelijk raakte de terp pas rond 500 weer bevolkt. Angelsaksisch 
versierde keramiek ontbreekt, hetgeen op de zesde eeuw wijst, maar een 
mantelspeld (Armbrustfi bel) kan nog eind vijfde-eeuws zijn. Aangesmeerde 
vlechtwerkwanden hadden nu plaatsgemaakt voor gestapelde uit 
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zodenplaggen – het zogenaamde huistype Leens. Ook hutkommen, ingegraven 
bijgebouwtjes, hadden dergelijke muren. De aardewerkgegevens laten zien 
dat de bevolking gering van omvang was. De periode zesde tot zevende eeuw 
is vertegenwoordigd met slechts 69 randfragmenten, tegenover 1557 uit de 
tweede en derde eeuw. Wel zijn er relatief veel fi bula-fragmenten gevonden.

Na 800 neemt het aantal sporen en vondsten af. Bewoningssporen uit de 
tiende eeuw ontbreken volledig, wat er in ieder geval op wijst dat er destijds 
geen wereldlijk gebruik meer van de terp werd gemaakt. De opgravers 
verwachtten eigenlijk een houten voorganger van de Sint Vitus aan te treffen, 
maar de oudste religieuze sporen worden gevormd door de resten van een 
eenvoudige tufstenen kerk, op z’n vroegst eind tiende-eeuws. Het raadsel 
kan archeologisch niet meer worden opgelost, want de betonbak van de 
parkeergarage is helemaal leeggelepeld en nu kan men, in principe tenminste, 
alleen nog de Oldehoofster toren aanpakken.

In de latere hoofdstukken komen de diverse vondstcategorieën aan 
de orde. De numerieke hoofdmoot wordt gevormd door het aardewerk. 
Ruim 12.200 aardewerkscherven zijn verzameld, maar een kwart is niet 
gedetermineerd, uit geldelijke overwegingen – een ‘taakstellend budget’ heet 
zoiets tegenwoordig. De slechts 32 afgebeelde fragmenten vormen niet meer 
dan een soort garnering. Ter vergelijking: de publicatie over de vroegere ROB-
opgraving, in omvang nog geen tiende van dit boek, telde ruim 200 afgebeelde 
potfragmenten (Van Es & Miedema 1970-71). Andere materialen (metaal, 
steen, zaden, hout) krijgen relatief meer aandacht. Met name de houtvondsten 
zijn interessant.

Wat de plaatjes bij de tekst betreft: gestileerde overzichten van de 
grondsporen worden afgewisseld door veldtekeningen van de oudere ROB-
opgraving, veldtekeningen van de huidige opgraving en foto’s. Het geheel oogt 
wat rommelig, de lezer weet niet goed waarop hij moet letten. Of gaat het erom 
het gevoel van wanhoop van de opgravers te kunnen ervaren? Want kijk eens 
naar de duizenden lijntjes van alle over elkaar geplotte digitale vlakken (in 
de bijlage), ogenschijnlijk gezet door een ontspannen rondcirkelend potlood, 
maar steeds gebaseerd op individuele waarnemingen op opeenvolgende 
vlakken. Een duivelse klus moet het zijn geweest. Voor wie van overzicht 
houdt is er gelukkig afbeelding 3.38, met alle fasen op een rijtje.

Het werk wordt afgesloten met een forse synthese, die gelukkig geenszins 
moeite doet om alle vraagtekens over dateringen of verschillen in interpretatie 
plat te strijken. Dit gedeelte is integraal – curieus genoeg opnieuw met 
afbeeldingen! – tevens in het Engels vertaald. Dit betekent dat men het 
werk, terecht, ook interessant acht voor een (wetenschappelijk) buitenlands 
publiek. Het ontstijgt verre het gemiddelde hedendaagse rapport, omdat de 
auteurs niet een stoffi g mantra afdraaien, maar gedreven te werk zijn gegaan 
en omdat ze de resultaten plaatsen in de context van ander onderzoek, met 
name Wijnaldum. Dergelijke samenwerking tussen commercie en wetenschap 
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moet vaker gebeuren! Voor de lezer die van smeuiige details houdt komt er 
trouwens najaar 2009 een publieksboek.

Schrijftafels

Twee amateur-publicaties, in eigen beheer uitgegeven, zijn gewijd aan 
de Romeinse tijd en de eeuwen erna. J.A.D. Zeinstra kwam met nieuwe 
interpretaties van de schrijftafeltjes van Tolsum en Est (Betuwe). Het eerste 
schrijftafeltje passeert ook bij de Groninger T. Helperi Kimm, in een zeer 
uitgebreid werk over het noordelijk kustgebied in de eerste tien eeuwen onzer 
jaartelling. De aanpak is echter nogal verschillend. Zeinstra kruist de degens 
met diverse geleerden, overigens zonder veel weerklank te vinden (in een 
appendix worden brieven in extenso aangehaald), Helperi Kimm omzeilt ze 
daarentegen. Op een ontspannen toon rijgt hij allerlei historische, epigrafi sche, 
geografi sche en archeologische gegevens en opvattingen met vaste hand 
aaneen. Tijdens lezing ervan krijgt men een bijkans kinderlijk blij gevoel: zo zat 
het dus! Maar tegelijk gaan de mondhoeken krullen en dat wordt gaandeweg 
alleen maar erger. Een kenmerkend verschil tussen beider benadering: 
Zeinstra is voorzichtig over de feitelijke datering van het wastafeltje, Kimm 
geeft zekerheid: het contract betreft de aankoop van een koe en werd op 9 
september 29 AD afgesloten. Inmiddels (2009) blijkt het iets anders te liggen, 
maar het is maar dat u het weet: over 20 jaar valt er in Tolsum iets te vieren.

Finnsburg

In 2006 schreef Jan Zijlstra, niet voor het eerst, een verhandeling over de in 
twee oude teksten genoemde ‘Finnsburg’, die vermoedelijk in het midden van 
de vijfde eeuw ergens in het Friese gebied heeft gelegen. Intrigerend, want een 
historische kern lijkt aannemelijk, maar tegelijk blijft de materie ongrijpbaar. 
Ik kan me voorstellen dat iemand z’n ziel aan de duivel zou willen verkopen 
om als tijdreiziger bij de poort van deze versterking te mogen aankloppen. 

Zijlstra was over het resultaat blijkbaar niet geheel tevreden, want al een 
jaar later verscheen een supplement, met allerlei uitwerkingen en nevenpaden 
(Zijlstra 2007). Van deze laatste noem ik slechts de vroeghistorische betekenis 
van Staveren. Enerzijds vemoedt Zijlstra dat het ‘Woud van Baduhenna’, bekend 
uit de Friese opstand van 28 AD, daar gesitueerd moet worden, anderzijds 
acht hij het mogelijk dat Staveren van oudsher een heiligdom vormde, later 
gebruikt als vergader- of Thingplaats (vgl. Upstalboom bij Aurich).

Diggelgoud

De bundel die in 2008 verscheen ter gelegenheid van het zilveren jubileum 
van het Wurkferbân (vgl. boven) bevat niet minder dan 40 artikelen 
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(Huisman e.a. 2008). Alle hebben betrekking op Friesland. De meeste gaan 
over specifi eke onderwerpen of onderzoeken, behandeld door amateurs 
maar vooral professionals. Het behandelde spectrum is zo groot, van Laat-
Paleolithicum tot Nieuwe Tijd, dat ik me beperk tot twee bijdragen die dicht 
bij de bestaansgrond van het AWF blijven.

 Bekkema geeft een uitgebreid overzicht van het reilen en zeilen van het 
AWF en zijn voorgangers. Zijn relaas, in een droge, constaterende stijl, leest 
onbedoeld af en toe hilarisch, omdat het laat zien hoe dingen nu eenmaal 
gaan: iets wordt enthousiast opgestart en gaat dan lijden onder de drukkende 
zwaartekracht van alledag, waardoor het animo terugloopt. Maar het mooie 
is dat er ook doorgezet wordt, steeds opnieuw, en dat dwingt bewondering 
af. Bekkema is tevens verantwoordelijk voor een zorgvuldig overzicht van 
alle activiteiten (verkenningen, opgravingen, lezingen) in de afgelopen kwart 
eeuw.

Een ontnuchterende bijdrage over de Friese archeologie in het Malta-
tijdperk werd geschreven door Van der Molen. Hij toont zich verheugd over de 
nieuwe wetgeving, maar legt stapsgewijs de vinger op een aantal zere plekken: 
de grote rol die gemeenten toebedeeld hebben gekregen maar die daar 
nauwelijks mee overweg kunnen (of willen), en in samenhang daarmee, de 
steeds beperktere mogelijkheden van een op zich zeer geëngageerde provincie, 
de rol (en verplichtingen) van de amateur, perioden (Middeleeuwen en later) 
en geografi sche eenheden (dorpskernen, veen) die beleidsmatig onderbelicht 
en daarmee gevoelig voor vernietiging blijven – het is geen mooie opsomming. 
Maar tegelijk geeft de auteur ook mogelijkheden aan om zaken anders aan te 
pakken.

u
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Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis
en Cultuur / Keninklik Frysk Genoatskip foar 
Skiednis en Kultuer
180ste ferslach, oer it jier 2008

B E S K E R M F R O U W E  H . M .  K E N I N G I N N E  B E A T R I X

Ynlieding

Yn de earste wike fan it nije jier kaam it bestjoer gear yn in spesjale byienkomst 
om syn tinzen noch in kear goed gean te litten oer doel en funksje fan it 
Genoatskip. Oanlieding dêrta wie de foarnommen feroaring fan it karbrief en 
it algemiene fi elen dat it Genoatskip in oantrekliker feriening wurde moast 
as it mear leden ha woe. Ein desimber 2007 hie de foarsitter oan alle leden in 
brief omstjoerd mei it fersyk om aktyf leden te wervjen, omdat it ledetal fan 
it Genoatskip yn fi if jier tebek rûn wie fan 1800 nei 1550. Omrop Fryslân en 
de Ljouwerter Krante brochten dat op 8 jannewaris as nijs ûnder de kop resp. 
‘Genoatskip wol mear leden’ en ‘Genootschap kampt met ledenverlies’. 

It bestjoer kaam ta de konklúzje dat de formulearring fan it doel fan 
de feriening, lykas ûnder wurden brocht yn kêst 1.3, net feroare hoegde te 
wurden, mar dat it gaadlik wêze soe it kêst yn eigen wurden út te lizzen, en 
dat as folget: ‘It doel fan de ferieing is de fersprieding fan kennis fan en it 
oanpoenen fan de niget oan de skiednis en de kultuer fan Fryslân [‘niget’ 
yn alle trije de betjuttingen fan it wurd: ferwûndering, ynteresse, nocht]. 
It Genoatskip sjocht it as syn taak om it behear en in brûken fan de eigen 
kolleksje te befoarderjen en de ynstellings dy’t dy taak útfi ere – mei dêrûnder 
it (Nije) Fries Museum – wêr’t dat mooglik is te stypjen by de útfi ering fan dy 
taken’.

It jier 2008 liet de wenstige aktiviteiten sjen ta befoardering fan it doel fan 
de feriening: de útjefte fan it fearnsjiersblêd Fryslân en it wittenskiplik jierboek 
De Vrije Fries; twa apart organisearre lêzings; twa algemiene ledegearkomsten 
mei sprekkers fan bûten; de organisaasje fan in ekskurzje en in oantal 
nijsgjirrige byienkomsten dy’t fi erderop yn dit ferslach op it aljemint komme. 
Fan 1993 ôf waard de stipe oan it Fries Museum op it foarste plak wiermakke 
troch it beskikber stellen fan in rinteleaze liening fan € 1,1 miljoen (by 4% 
rinte komt dat del op € 44.000,- jiers). 

Yn april krige it bestjoer út hannen fan it Fries Museum it earste resultaat 
fan it projekt ‘basisregistratie’: in cd mei in excel-bestân mei likernôch 21.500 
rekords fan objekten yn besit fan it Genoatskip.

Ta beslút foel it jier 2008 op troch it feit dat it Genoatskip trije kear in erfskip 
of in legaat ûntfange mocht – wat de fermogenspozysje fan de feriening der 
net minder op makke – en troch in feroaring fan it karbrief. 
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It bestjoer

It bestjoer kaam sân kear by elkoar; fi erder wiene der trije algemiene 
ledegearkomsten. Op de algemiene ledegearkomst fan 23 april waard ôfskie 
nommen fan Durk Osinga, nei acht jier yn it bestjoer, mei sân dêrfan as 
ponghâlder.

Yn syn plak waard keazen Dirk van der Bij, fennoat fan Omnyacc-Synergie 
Accountants en Belastingadviseurs, en ûnder oare ek ponghâlder fan de 
Museumfederatie Fryslân. 

Op de algemiene ledegearkomste fan 9 desimber waard Siebe Swart op ‘en 
nij keazen ta bestjoerslid.

Sa wie ein 2008 de gearstalling fan it bestjoer as folget: 

Dr. Piet  Hemminga foarsitter tuskentiids ôfgeand yn 2009
(pr-kommisje)
Mr. Siebe Swart  vice-foarsitter defi nityf ôfgeand yn 2012
Drs. Dirk van der Bij ponghâlder tuskentiids ôfgeand yn 2012
Drs. Teake Oppewal skriuwer  defi nityf ôfgeand yn 2009
Drs. Hugo ter Avest  lid defi nityf ôfgeand yn 2010
(lêzingekommisje)
Drs. Jan Folkerts   lid tuskentiids ôfgeand yn 2011
Mr. Minke Hoelen-Hoekstra  lid tuskentiids ôfgeand yn 2011
Drs. Tjebbe de Jong  lid tuskentiids ôfgeand yn 2010
(website en pr-kommisje)
Lourens Oldersma  lid tuskentiids ôfgeand yn 2010
(lêzingekommisje)
Drs. Frédérique van der Palm lid tuskentiids ôfgeand yn 2009
(kolleksjeregistraasjekommisje)
Drs. Jantsje Sikma  lid tuskentiids ôfgeand yn 2011
(ekskurzjekommisje)

Op 18 augustus ferstoar mr. Heleen Varekamp-Vos, yn de âldens fan 61 jier, 
yn 2007 ôftreden as skriuwer fan it Genoatskip. It bestjoer liet in advertinsje 
pleatse yn de Ljouwerter Krante en in oantal bestjoersleden wie by de 
kremaasje oanwêzich. 

Fries Museum en Stichting Kanselarij

In oantal bestjoersleden hie op 15 febrewaris en op 27 oktober oerlis mei 
de rie fan bestjoer fan it Fries Museum, Cees van ’t Veen en Saskia Bak. 
De beslútfoarming oer de bou fan in nij Fries Museum kaam yn 2008 ta in 
útdragen saak. Op 23 april stimde de gemeenterie fan Ljouwert yn mei it plan 
Nij Saailân en op 31 oktober tekenen alle partijen de lêste oerienkomsten. It 
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Fries Museum waard sa ek wer meidogger yn it projekt. De bou en ynrjochting 
fan it nije museum waarden foarsjoen yn it tiidrek april 2010 oant ein 2012. It 
Eysingahûs soe sletten wurde op 1 oktober 2009. Sa’t yn it jierferslach oer 2007 
oanjûn waard, makke in wichtige bankynstelling gading oan it Eysingahûs. Yn 
2008 kaam de Stichting Kanselarij lykwols noch net fanwegen mei in fersyk 
oan it Genoatskip om goed te sizzen foar de ferkeap fan it Eysingahûs. Oer de 
bou fan in apart depot wie der ein 2008 likemin dúdlikens, omdat der noch in 
ûndersyk geande wie nei de mooglikheid om in part fan de Blokhûspoarte yn 
Ljouwert as depot yn te rjochtsjen.   

De direksje fan it Fries Museum wie optein oer de plannen fan it bestjoer 
om Fryslân te fernijen en sei in gruttere ynset ta fan meiwurkers fan it museum 
by it leverjen fan kopij foar it blêd. 

Op de algemiene ledegearkomste fan 9 desimber presintearre Saskia Bak 
– nei it fertrek fan Cees van ‘t Veen mei yngong fan 1 desimber it iennichste 
lid fan de rie fan bestjoer – foar it earst oan de bûtewacht mear detaillearre 
sketsen fan it Nij Fries Museum. Sy ferdútste dat it útgongspunt foar it Fries 
Museum is, dat skiednis, keunst en kultuer by elkoar bliuwe yn ien museum. 
It FM kiest tige mei sin foar de totale ynhâld omdat dy ferskate aspekten 
by elkoar in mearwearde jouwe. Yn it nije museum geane in duorsume 
omjouwing en in goede presintaasje lykop. By de presintaasje wol it museum 
nije ferbannen lizze tusken de museale objekten en ynspylje op de moderne 
wize fan museumbesyk: it omgean mei keunst en de museale omjouwing is 
sosjaal kleure, it museum moat net allinne in moai útstallingsgebou wêze, 
mar ek in moetingsplak en in heechweardich plak om langer ta te hâlden.

It administrative wurk

De administraasje fan it Genoatskip waard byhâlden troch frou Hilda 
Dekkinga, dy’t ien moarnsskoft yn ’e wike kantoar hâlde yn it Fries Museum. 
Sy is by it Fries Museum yn tsjinst sûnt 1985. 

Legaten en erfskip

It Genoatskip ûntfong yn 2008 fan trije erfl itters in erfskip of legaat.
It earste oanbelange in legaat fan € 4540,– fan de hear Jacob Goodijk 

(Seisbierrum, 17.12.1916 – Bussum, 15.07.2008), Fries om utens en lid fan it 
Genoatskip, út it neiteam fan de iennichste troude broer fan Arjen Roelofs, 
net-troud, en aktyf op genealogysk mêd. De katalogus fan Tresoar telt 13 
selsstannige publikaasjes fan syn hân.

It twadde wie in legaat besteande út njoggentjinde-ieusk Frysk sulverguod, 
neilitten troch frou Johanna Jacoba Diderika Kater (Bergen op Zoom, 
01.04.1917 – Holten, 22.10.2007). Der wiene gjin stikken by mei bysûndere 
museale wearde. It sulverguod sil yn Fryslân op ’e feiling oanbean wurde. 
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It tredde oanbelange in part fan it erfskip fan mr. Syds Harold Sieperda (Assen, 
16.01.1918 – Den Haach, 30.01.2008), lid fan it Genoatskip. Mr. Sieperda wie 
net troud en âld-presidint fan it Gerjochtshôf yn Den Haach. Syn foarfaars 
kamen út de Súdwesthoeke en hy fi elde him, ûndanks dat er altyd bûten 
Fryslân wenne hie, tige betrutsen by it lân fan syn foarteam. De wearde fan it 
erfskipspart dat oan it Genoatskip tatocht wie bedroech, nei ferrekkening fan 
de suksesjebelesting, op datum ferstjerren goed oardel miljoen euro. It urven 
fermogen bestie foar in moai grut part út effekten en wie troch de fi nansjele 
krisis oan de ein fan it jier sa’n 40% yn wearde sakke. It bestjoer is fan doel om 
binnen de begrutting en de eksploitaasje fan it KFG tenei in ‘Sieperda Fûns’ 
op te fi eren.

Karbriefferoaring

Yn it ferslachjier waard it karbrief feroare. Yn it karbrief fan it Genoatskip waard 
oant dan ta bepaald dat alle jierren uterlik april in algemiene ledegearkomste 
hâlden wurde moast, dêr’t de begrutting fan it rinnende jier yn oan de oarder 
kaam. Dy bepaling akkordearre net mei it ynsjoch dat de leden meikedize 
moatte kinne yn de plannen fan it bestjoer en de fi nansjele dekking dêrfan. 
Dy ynkonsekwinsje waard mei de karbriefferoaring rjochtset. 

Mei it foarnimmen fan it Fries Museum om op termyn it Eysingahûs ôf te 
stjitten as museaal pân en te ferhúzjen nei in nij ûnderkommen, soe kêst 16.3b, 
‘meidielings oangeande de musea yn behear by de Stichting Het Fries Museum’, 
oanbelangjende de wurklist fan de jierlikse algemiene ledegearkomste, syn 
besteklikens ferlieze. It kêst waard dêrom op ‘en nij formulearre as ‘meidieling 
oangeande de kolleksje yn eigendom fan it Genoatskip’. Nêst de boppeneamde 
punten waarden noch in pear lytse feroaringen trochfi erd.

It bestjoer sette de karbriefferoaring op de wurklist fan de jiergearkomste 
op 23 april. Omdat dêr net it fereaske quorum bywêzich wie, waard in twadde 
algemiene ledegearkomste gearroppen op 3 juny, dêr’t it foarstel mei algemiene 
stimmen oannommen waard. De akte waard passearre op 1 desimber 2008. 
Alle leden krigen in kopy fan de oannommen wizigingen tastjoerd tagelyk mei 
Fryslân nr. 1 fan 2009.  

Subsydzjes

It bestjoer skikte twa kear in subsydzje ta: Oan Utjouwerij Verloren € 500,– foar 
de publikaasje Geschiedenis van het Kruis- of Doumaleen te Oldeboorn troch 
drs. M. Kist; oan it Obe Postma Selskip € 900,– foar Because I could not stop 
for death, in boekje mei tolve Fryske oersettingen fan Emily Dickinson har 
gedicht mei deselde titel. De lêste bydrage waard betelle út it Hora Siccama 
van de Harkstede Fonds. 
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Teplaklizzen fan de opknapte grêfstien fan Arjen Roelofs

Op 6 juny organisearre it bestjoer yn Hijum in feestlike byienkomst ta 
gelegenheid fan de restauraasje en it teplaklizzen fan de grêfstien fan de Fryske 
amateurastronoom Arjen Roelofs en syn twa bruorren en suster op it tsjerkhôf 
dêre. Astronoom Roelof de Jong út Baltimore hâlde in nijsgjirrige lêzing oer 
de ûntjouwing fan teleskopen en de dêrmei gearhingjende ûntdekking fan 
it hielal. Twa learlingen fan de Arjen Roelofsskoalle út Hijum leine in bosk 
blommen op de opknapte stien.  De byienkomst waard hâlden yn doarpshûs 
‘De kampioen’; der wiene sa’n 60 minsken by oanwêzich.

Lêzingen

Op 22 jannewaris joech hast-dr. Piet Bakker yn it Fries Museum in lêzing oer 
de skilderijeproduksje yn Ljouwert yn de santjinde ieu, in ûnderwerp dêr’t 
er in wike letter op promovearre mei it proefskrift Gezicht op Leeuwarden. 
Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw. Oantal 
bywêzigen likernôch 35.

Op 11 april hâlde de foarsitter, nei oanlieding fan it brief oan de leden, foar 
de ‘Kristlik fryske krite Karel Roorda’ te Bitgum/Bitgummole in lêzing oer de 
skiednis fan it Genoatskip, wat in oantal oanmeldingen as lid opsmiet.

Nei de jiergearkomste op 23 april hâlde Rimmer Mulder, haadredakteur fan 
de Ljouwerter Krante, in lêzing oer syn boek Mijn Friesland. De lêzing wie in 
aktiviteit yn ’e mande mei de Ljouwerter histoaryske feriening Aed Levwerd.

Op 27 maaie wiene der twa lêzingen yn Museum Martena yn Frjentsjer, 
troch drs. Manon Borst en drs. Marjan Brouwer, resp. direkteur en meiwurker 
fan it museum, oer Anna Maria van Schurman. De jûn waard troch in lyts 
espel belangstellenden bywenne en wie tige animearre.

Ekskurzjes

De ekskurzjekommisje sette foar ein augustus en mids septimber twaris 
deselde ekskurzje op priemmen, in reiske by de hichtepunten fan grêfkultuer 
yn Westergoa del. Der wie mei twa data rekkene fanwegen de oerweldigjende 
belangstelling foar de ekskurzje it jiers dêrfoar. Spitigernôch wiene der 
dizze kear net genôch gadingmakkers om de ekskurzje trochgean litte te 
kinnen. As mooglike oarsaken waarden neamd it feit dat Fryslân nr. 2 mei de 
oankundiging earst begjin july ferskynd wie, doe’t de simmerfakânsje al begûn 
wie; de mooglikheid dat de ekskurzje te min nijsgjirrige nije dingen yn hie; en 
de omstannichheid dat septimber altyd fol sit mei aktiviteiten.

De ekskurzjekommisje bestie út bestjoerslid drs. Jantsje Sikma en fi erder 
út dr. Sipke Feenstra, drs. Hotso Spanninga en drs. Peter Karstkarel.
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Fryslân en De Vrije Fries

De útjefte fan it histoarysk en kultureel fearnsjiersblêd Fryslân besloech ek yn 
2008 mei € 32.000,- de helte fan it folsleine Genoatskipsbudzjet. De redaksje 
bestie oan de ein fan it jier út Kerst Huisman, Martha Kist, Meindert Schroor 
(haadredakteur), Meindert Seffi nga en Marlies Stoter. De einredaksje wie yn 
hannen fan Klazien Schroor.

Op 22 febrewaris hiene de foarsitter, de skriuwer en bestjoerslid Minke 
Hoelen in oerlis mei de hearen Jan Bruins en André Odding fan Wegener huis-
aan-huisbladen oer it probleem dat Wegener in blêd útbrocht hie mei de titel 
Fryslân. De útkomst wie dat de Wegener-útjefte de namme Fryslân hâlde koe, 
omdat it blêd yn in hiel oare sektor fan de merk útjûn wurdt. Wegener sei ta in 
bydrage te leverjen oan de eventuele nije opset fan Fryslân.

Yn it ferslachjier wurke it bestjoer fi erder oan in nije formule foar Fryslân. 
It erfskip Sieperda iepene perspektiven dêr’t earder net oer prakkeseard wurde 
koe. In kommisje, besteande út de bestjoersleden Hugo ter Avest, Jan Folkerts 
en Teake Oppewal makke in ûntwerp-profyl foar it nije blêd en socht kontakt 
mei de útjouwerijen Waanders en Friese Pers foar in offerte.  Bureau Varenius 
krige yn desimber 2008 berjocht dat it kontrakt foar de produksje fan Fryslân 
mei yngong fan 1 jannewaris 2010 opsein waard. De fjouwer redaksjeleden 
waarden frege om in reaksje op it konsept-profyl.

De Vrije Fries ferskynde oan de ein fan it ferslachjier en befette in staal oan 
nijsgjirrige kultuerhistoaryske ûnderwerpen. Foar it earst sûnt lange tiid stie 
yn it jierboek wer in bydrage op literêr mêd. Opfallend wie ek in kleurekatern 
mei reproduksjes fan skilderijen, mooglik makke omdat it bestjoer de redaksje 
ekstra budzjet taskikt hie. Oan de ein fan it ferslachjier bestie de redaksje út 
dr. Piet Bakker, dr. Johan Frieswijk, dr. Derk Jansen, prof. dr. Goffe Jensma, drs. 
Otto Knottnerus, dr. Gilles de Langen en dr. Han Nijdam.

Website

Webredakteur Harm Nijboer fi erde yn de hjerst fan 2008 in restyling út, dy’t 
de lêsberens ferhege. By de ymplemintaasje fan it nije opmakprofyl waard 
ek sa folle mooglik rekken hâlden mei it hyltyd grutter wurdend ferskaat fan 
byldskermformaten. De website kin no op grutte likegoed as op lytse skerms 
goed rieplachte wurde. Wat de ynhâld oangiet, der waarden twa digitale 
taheakken oan tafoege by artikels út De Vrije Fries en in priuwke fan in artikel út 
Fryslân. Boppedat waarden yn de ynhâldsopjefte fan De Vrije Fries ferwizingen 
opnommen nei de artikels dy’t fi a www.wumkes.nl te rieplachtsjen binne. 
Dêrnjonken sette de webredakteur in oantal nijsitems op de site, en ek in 
fotoferslach fan de byienkomst yn Hijum. De website luts yn 2008 likernôch 2000 
unike besikers deis. Oer it jier nommen wie der lykwols in lichte daling yn de 
besikersoantallen. Yn 2008 hawwe 17 nije leden har fi a de website oanmelden.    
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Finansjele situaasje 2008

Op de jiergearkomste giene de leden akkoart mei in kontribúsjeferheging fan 
€ 30,– nei € 37,50. It bestjoer die de tasizzing dat itselde kontribúsjebedrach 
ek oer 2009 heven wurde soe.

Op 9 desimber waard in ekstra algemiene ledegearkomste hâlden; de 
oprop wie dien yn Fryslân 2008 nr. 3 en paste yn de gearkomstefrekwinsje 
op basis fan it nije karbrief. De gearkomste karde de begrutting foar 2009 
goed. Wichtichste feroaring dêryn wie de reservearring fan € 18.000,– foar de 
foarnommen fernijing fan Fryslân.

Ledewerfaksje

De brief dy’t it bestjoer ein desimber 2007 nei alle leden omstjoerd hie, smiet 
in protte reaksjes op. In oantal leden fersprate de oprop net allinne yn de 
rûnte fan famylje en kunde, mar ek yn oare ferbannen dêr’t sy by oansletten 
wiene. Yn twa moanne kamen der troch de aksje sa’n fyftich nije leden by, en 
yn de rest fan it jier noch sa’n tritich. Dêrby wie ek de hear John Jorritsma, per 
1 maaie 2008 de nije Kommissaris fan de Keninginne yn de provinsje Fryslân. 
It foarnimmen fan it bestjoer om nijkommers yn de provinsje op posten dy’t 
te krijen ha mei kultuer en skiednis, út te noegjen om lid te wurden, rekke yn 
de rin fan it jier spitigernôch yn it fersleaukjen trochdat oare beuzichheden 
omtinken fregen. Allyksa slagge it net om alle lokale bestjoerders op it mêd 
fan kultuer en skiednis te beneierjen. It mei dúdlik wêze dat in trochgeande 
ynspanning by de ledewerving needsaaklik is. It bestjoer tidiget der op dat fan 
in fernijd Fryslân mear werving útgean sil.  

Ledebestân

Yn totaal  koene 81 nije leden ynskreaun wurde. Dêrfoaroer stiet dat it 
lidmaatskip fan 90 leden ophâlde; dêrûnder 19 fanwegen ferstjerren en 34 
fanwegen opsizzen. Fierders waarden 37 wanbetellers as lid skrast. As men jin 
betinkt dat de lêsten yn feite al foar 2008 ôfheakke hiene as lid, kan fêststeld 
wurde dat de delgeande line yn it ledetal him yn 2008 net trochset hat. It 
ledetal oan de ein fan it jier wie 1545. Ald-skriuwer de hear W. Dolk te Ljouwert 
is sûnt 1992 earelid fan it Genoatskip. 

Nije leden

J. van Assen, Berltsum; G.S. van Beem, Leusden; Tj. Beetstra, Apeldoarn; 
Belvédère museum, It Hearrenfean; E. Betten, Dronryp; Bibliotheek 
Nederlands Openlucht museum, Arnhim; mevr. J. Blussé, Oud-Alblas; drs. 
G. de Boer, Stiens; mevr. H. Boschma-Feenstra, Boalsert; drs. R. Brouwer, 
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Feanwâlden; T.D. Brouwer, Bitgum; mevr. G. Buter Krikken, Swol; D. van 
der Bij, Snits; mr. R.S. Cazemier, Dokkum; mr. J.H. Dantuma, Vijfhuizen; 
De Trije Gritenijen museum, Grou; Rj. R. Dekker, Arnhim; M. Dijkstra, 
Appelskea; mevr. A. Ehrenburg, Haarlim; R. Fopma, Nijhuzum; Fries 
Scheepvaart museum, Snits; Frysk Lânboumuseum, Eksmoarre; P.H. Gaastra, 
Warkum; Gemeente het Bildt, St. Anne; C.P. Giesberts, Ljouwert; mevr. A. 
Groen-Huisman, Easthim; mevr. A. de Groot, St. Anne; drs. A. Groot Haar, 
Ljouwert; S. baron Van Heemstra, Den Haach; Th.W.L. baron Van Heemstra, 
Amsterdam; A. Hoekstra, Roosendaal; I.J. Hooijenga, Amsterdam; mevr. H. de 
Jong, Ljouwert; dr. R.D. de Jong, Utert; J. Jorritsma, Ljouwert; M.H. Klijnsma, 
Den Haach; mevr. V. Komter, Zonnemaire; mevr. J.C.M. Kroon-Walthaus, Den 
Bommel; drs. R.W.N. Kuil, Bûtenpost; mevr. W. Kuiken-Travaille, Ljouwert; W. 
Landman, Ljouwert; K.P. Lettinga, Warns; A.W. van der Leij, Niehove; J. Lok, 
Drachten; H. Lolkema, Drachten; ing. G. van Meegdenburg, Ljouwert; mevr. 
A. Meintema-Jeltema, Vaassen; S. Mensonides, Koarnwert; drs. W.L. Mertens, 
Hurdegaryp; drs. A. Miedema, Colmschate; B. Mulder, Ealahuzen; G. Mulder, 
Easterwierrum; T.A.J. Nielsen, Ljouwert; Nieuw land Erfgoed centrum, 
Lelystêd; mevr. A.G. Overdiep-Dijkstra, Utert; P. Paternotte, Huizen; H. van 
Putten, Wommels; P. Rollingswier, Haren; S.I. de Roos, Aldeboarn; H. Rypstra, 
Grins; P. Salverda, Dokkum; mevr. A. Salverda-Sikma, Aldemardum; D. van der 
Schaaf, Bitgummole; T. van der Schaaf, Apeldoarn; R. Schaafsma, Frjentsjer; 
T. Schellaars, Mantgum; mr. F.J. Schuurman, Mantgum; L. Spandaw, Stiens; 
Stichting Oudheidkamer, De Lemmer; L. Tamminga, Ljouwert; A. Veenstra, 
Easterwâlde; dr. K. Veldhuis, Kanada; B. Veltman, Drachten; drs. H. Vochteloo, 
Ljouwert; A. Wartena, Menaam; mevr. W.M. Wellinga, Ljouwert; K. van der 
Woude, Kloetinge; P. van der Woude, It Hearrenfean; H. de Zeeuw, Ljouwert; 
K. Zondag, Feanwâlden; J. Zijlstra, Apeldoarn.

Ljouwert, 14 juny 2009
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Over de auteurs

Jasper Hillegers volgt de Onderzoeksmaster Kunstwetenschappen aan de 
Universiteit van Amsterdam. Studeert momenteel af op de Amsterdamse 
historieschilder David Colijns (ca. 1582-1665). Gedurende 2008 en 2009 
was hij als onderzoeker werkzaam voor de Fondation Custodia (Institut 
Néerlandais) te Parijs in het kader van de tentoonstelling Nederlandse en 
Vlaamse schilderijen uit de gouden eeuw uit de collectie van het Museum voor 
Schone Kunsten van Rouen. Bij de tentoonstelling (19.11.2009 - 24.1.2010) 
verschijnt een bestandscatalogus met bijdragen van hem. Eerder werkte hij 
mee aan de tentoonstelling De ‘joodse’ Rembrandt in het Joods Historisch 
Museum te Amsterdam. Vanaf 2010 is hij werkzaam bij de Amsterdamse 
kunsthandel Salomon Lilian.
(jasper.hillegers@gmail.com)

Sytse ten Hoeve (1945) was van 1975 tot 2006 directeur van het Fries 
Scheepvaart Museum  te Sneek. Hij publiceert op het gebied van Friese streek-, 
kunst- en kerkgeschiedenis. Zijn studies en publicaties richten zich met 
name op onderwerpen als wooncultuur, ambachtskunst (beeldhouwwerk, 
decoratieschilderkunst, tegels en aardewerk en zilverwerk), kerkbouw en 
kerkinrichting. Voor zijn museumwerk ontving hij in 2002 de ‘Friese Anjer’ van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2006 ontvingen hij en zijn mede-auteurs 
voor de zevendelige serie Fries Aardewerk de Dr. Joast Halbertsmapriis van de 
provincie Fryslân.
(sthoeve@xs4all.nl)

Jelle Jan Koopmans MA (Sneek, 1984) studeerde in 2009 af op een MA-scriptie 
over de sociaal-economische elite van Sneek en werkt momenteel als AIO 
aan de faculteit der letteren van de Rijksuniversiteit Groningen aan een 
proefschrift over de koopvaardij vanuit Makkum in de achttiende eeuw.
(J.J.Koopmans@rug.nl)

Tico Koopmans MA (1982) doorliep de bacheloropleiding Geschiedenis 
en masteropleiding Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht. In 2007 
behaalde hij zijn masterbul. Momenteel verbonden aan de Utrechtse 
universiteitsbibliotheek als Metamorfoze medewerker en freelance historisch 
consulent. In het kader van behoud van Utrechts erfgoed is hij nauw betrokken 
bij het opzetten van een oral history-project over moestuinen in Utrecht 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
(Amsterdamsestraatweg 130, 3513 AL Utrecht, ticokoopmans@hotmail.com)
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Dr. Han Nijdam is coördinator Oudfries aan de Fryske Akademy (KNAW) te 
Leeuwarden. Promoveerde in 2008 (cum laude) aan de Universiteit Leiden op 
Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese 
boeteregisters. Ontving voor deze dissertatie in 2009 de tweejaarlijkse Prof. Van 
Winterprijs voor lokale en regionale geschiedenis.
(hnijdam@fryske-akademy.nl)

Corien Rattink is verpleegkundige en historicus. Publiceerde over sociale 
geneeskunde en armenzorg. Mede-oprichter en enkele jaren redacteur van 
Leovardia. Historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving.
(crattink@gmail.com)

Dr. Ernst Taayke is archeoloog, met handgemaakt aardewerk als specialisatie. 
Publiceert met name over de terpenperiode. Sinds 2002 is hij beheerder van 
het Noordelijk Archeologisch Depot en sinds 2009 redacteur van De Vrije 
Fries.
(E.Taayke@provinciegroningen.nl)

Dr. R.A. Ubbink studeerde theologie aan de Universiteit Leiden en volgde daar 
college bij Fokke Sierksma. Hij was als vakreferent werkzaam aan de Leidse 
universiteitsbibliotheek. Op de website van Tresoar onderhoudt hij een 
primaire Sierksma-bibliografi e. 
(Stationsplein 190, 2312 AP Leiden / r_a_ubbink@planet.nl)
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Lambert Jacobsz, De evangelist Lucas, gesigneerd, paneel, 64 x 51 cm 

(particuliere collectie)



Lambert Jacobsz, De evangelist Marcus, doek, 102 x 90,3 cm 

(Musée des Beaux-Arts, Rouen)



Lambert Jacobsz, De evangelist Johannes, doek, 102 x 90,1 cm 

(Musée des Beaux-Arts, Rouen)



Lambert Jacobsz, De evangelist Mattheus, doek, 102 x 90,5 cm 

(Musée des Beaux-Arts, Rouen)



Lambert Jacobsz, De evangelist Lucas, doek, 102 x 90,5 cm 

(Musée des Beaux-Arts, Rouen)



Lambert Jacobsz, De apostel Paulus, gesigneerd en gedateerd 1629, doek, 114 x 101 cm 

(Fries Museum, Leeuwarden)



Jan Lievens, De apostel Paulus, doek, 110,5 x 101,5 cm (Kunsthalle, Bremen)



Lambert Jacobsz (atelier), De Cijnspenning, doek, 85,5 x 106 cm (voorheen stadhuis 

Franeker) foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 
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Gerard van Honthorst, Harpspelende David, gesigneerd en gedateerd 1622, 

doek, 81 x 65 cm (Centraal Museum, Utrecht)



Lambert Jacobsz, Harpspelende David, gesigneerd en gedateerd 1633, doek, 81,5 x 66,5 cm 

(Leeuwarden, Fries Museum)
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Jan Lievens, Zingende man, paneel, 90,2 x 76,3 cm (Agnes Etherington Art Centre, 

Kingston) 



Bloemstuk, gesigneerd en gedateerd 1787 (Kunsthandel antiquités ‘La Tour Camoufle’, 

Parijs)



De Maaltijd te Emmaüs. Geschilderd behangsel, 1794 (Martinikerk Sneek, 

bruikleen van het Fries Scheepvaart Museum, Sneek)



Gezicht op Montfoort, 1792. Behangsel afkomstig uit Kleinzand 10 te Sneek 

(verblijfplaats onbekend)



Gezicht op de Vijverhof te Nieuwersluis, 1792. Behangsel afkomstig uit Kleinzand 

10 te Sneek (bruikleen Museum Maarssen; foto Ria Poot, Maarssen)

 Gezicht op Sondel, landschapsbehangsel circa  1805 (particuliere collectie, Balk)



De Elsenburg te Maarssen, behangsel, circa 1795 (bruikleen Museum Maarssen)



Schild met voorstelling van de Voorzichtigheid uit een erepoort voor koning Lodewijk 

Napoleon van Holland, 1809 (Fries Scheepvaart Museum, Sneek)



Schoorsteenstuk, voorstellende de Rede, ontsluierd door de Verlichting, de Tirannie 

vertrappend, 1806 (Fries Scheepvaart Museum, Sneek)



Schoorsteenstuk met pastorale scène (particuliere collectie, Akkrum)



Voorstelling met Esau, die zijn eerstgeboorterecht aan Jacob verkwanselt voor een 

schotel linzenmoes, schoorsteenstuk (particuliere collectie, Tjerkwerd)



De Weldadigheid. Schoorsteenstuk, afkomstig uit het Armhuis van Workum 

(Stadhuis Workum)



Vier landschapsbehangsels, 1798. Afkomstig uit Hoogend 18 te Sneek 

(Fries Scheepvaart Museum, Sneek)



Landschapsbehangsel (1805), afkomstig uit het pand Hoogend 17a te Sneek 

(Fries Scheepvaart Museum, Sneek)



De boeier Oud Sneek, later Phoenix (1806), behangsel afkomstig uit Kleinzand 4

te Sneek (Fries Scheepvaart Museum, Sneek)



Schoorsteenstuk met landelijke voorstelling (circa 1805), afkomstig uit Grootzand 61 

te Sneek (Fries Scheepvaart Museum, Sneek)



Schoorsteenstuk, voorstellende de Arbeid of Slovery, 1783. Afkomstig uit de boerderij 

‘Arbeid en Moeite’, te Ypecolsga (Fries Scheepvaart Museum, Sneek)



David en Abigaïl, schoorsteenstuk afkomstig uit Hoogend 12 te Sneek 

(Fries Scheepvaart Museum, Sneek)


