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Van de redactie

Het Fries Genootschap bestond in 2012 185 jaar. Ter viering van het zeven
tiende lustrum werd op 23 november een symposium georganiseerd waarop 
werd vooruitgeblikt op de toekomst van Friesland: haalt de provincie, haalt 
de Friese cultuur 2034? Dit naar aanleiding van het essay dat onze redac
tievoorzitter in de jaargang 2010 van ons jaarboek schreef: ‘Plat land, diepe 
geschiedenis. Friesland als trauma’. 

Toekomstige ontwikkelingen zullen in volgende nummers zeker aan 
de orde komen. Deze aflevering is er een van terugkijken. Zo schetst Leo 
Verhart in een gedegen wetenschapshistorische bijdrage een beeld van de 
wijze waarop het Fries Genootschap heeft bijgedragen aan de Nederlandse 
en Friese archeologie. Verharts beschrijving van de verwoede twisten tussen 
het Rijksmuseum van Oudheden, in de figuur van Jan Henrik Holwerda, 
en het Fries Genootschap, vooral in de figuur van P.C.J.A. Boeles, zijn erg 
verhelderend.

De verdere bijdragen aan deze aflevering bestrijken verschillende disci
plines: geschiedenis, literatuurwetenschap en kunstgeschiedenis.

Geschiedenis. Nelleke IJssennagger beschrijft de contacten tussen Friezen 
en Scandinaviërs in de eeuwen rond het jaar 1000. Aan de hand van teksten 
en bewaard gebleven voorwerpen behandelt ze onderlinge conflicten, 
allianties, handel en uitwisselingen als evenzovele manieren van contact. 
In tegenstelling tot de arbeidersbeweging is naar het boerenliberalisme in 
de gemeente Het Bildt nog nauwelijks onderzoek gedaan. Enigszins verge
lijkend met de ontwikkelingen in Groningen beschrijft Kees Kuiken de 
opkomst van het vroege liberalisme in deze gemeente van grote heren en 
vergaderboeren. 

Literatuurwetenschap. De dichtercriticus Eeltsje Hettinga levert een mooi 
essay over de poëzie van de vorig jaar overleden schrijver Trinus Riemersma. 
Riemersma staat vooral bekend als veelzijdig, modernistisch romancier, 
maar ook in zijn poëzie is hij heel herkenbaar als een polemische anti
poëet van het zuiverste water, iemand die vormloosheid tot regel maakte. 
Joke Corporaal, die eerder een proefschrift schreef over de Friese naoorlogse 
romancier en criticus Anne Wadman, beschouwt in haar artikel de Friese 
literatuur vanuit het bredere perspectief van minderheidsliteraturen in het 
algemeen en constateert dat bepaalde vernieuwingsprocessen algemener 
zijn dan alleen in de Friese literatuur. 

Kunstgeschiedenis. Waren het vooral de adellijke milieus die met geschil
derde portretten uiting gaven aan hun familiebewustzijn, zoals Piet Bakker 
in zijn inmiddels standaardwerk over de Friese schilderkunst in de Gouden 
Eeuw beweerde? Saskia Kuus betwijfelt het. Zij voert de casus aan van de 



uit een familie van eigenerfden afkomstige regent Dirk Fogelsangh (1600
1663) die schilders veelvuldig opdracht gaf om hemzelf en zijn familieleden 
te portretteren. Justin Kroesen tenslotte presenteert een overzicht van het 
Friese katholieke kerkzilver uit het tijdperk van de protestantse Republiek, 
met bijzondere aandacht voor de daarop aangebrachte beeldtaal.



Terug in het land van herkomst
Over archeologen, terpen, ruzies en lege handen

L E O  V E R H A R T

Inleiding

Het Fries Genootschap wilde aan het begin van de vorige eeuw graag dat, 
in goede samenwerking, ook andere instellingen betrokken raakten bij 
het archeologisch onderzoek in de eigen provincie. Vooral terpen stonden 
in het centrum van de aandacht en een mogelijke partner om daarmee 
samen het wetenschappelijke onderzoek ter hand te nemen was het Rijks
museum van Oudheden (RMO) in Leiden. Persoonlijke tegenstellingen 
tussen de conservatoren van het Leidse museum en het Fries Museum, 
respectievelijk J.H. Holwerda, en P.C.J.A. Boeles, bemoeilijkten echter die 
pogingen. Het ging daarbij om twee mannen die veel gemeen hadden. Ze 
waren in hetzelfde jaar geboren, hadden beide een vader die het pad voor 
ze had geëffend en die ze ook opvolgden, en beiden deelden een grote 
passie voor de archeologie. Ondanks die overeenkomsten was hun relatie 
moeizaam. Over hun geruzie en de gevolgen daarvan voor de archeologie 
gaat dit artikel.

Vanaf de oprichting in 1827 stond het Fries Genootschap voor taal en 
oudheidkunde (FG) voor de moeilijke opgave om op archeologisch gebied 
te redden wat er te redden viel, vooral vanwege de in aantal en omvang 
toenemende commerciële afgravingen van terpen. Noodgedwongen moest 
men zich beperken tot het registreren van vondsten. Een van de potentiële 
partners om in die periode mee samen te werken was het Rijksmuseum van 
Oudheden, maar dit ontwikkelde nauwelijks activiteiten op het gebied van 
veldonderzoek in Nederland. Met de aanstelling van een nieuwe directeur 
in 1903 zou het Rijksmuseum een andere koers gaan varen en werd inten
sievere samenwerking gezocht met andere instellingen in het land, zoals 
het Fries Genootschap. Beider wens tot samenwerking resulteerde echter 
niet in concrete resultaten, maar eindigde in een regelrecht fiasco dat de 
verhouding blijvend zou verstoren. De visie en opstelling van de zoon van 
de Leidse directeur Holwerda zette de verhoudingen op scherp. Hoe dit 
zo heeft kunnen gebeuren, wat er aan vooraf ging en wat de uiteindelijke 
gevolgen waren, is onderwerp van dit artikel. 
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Westwaarts

Na een studie theologie in Leiden werd Jan Hendrik Holwerda (18051886) 
predikant in ’t Woud (bij Delft), in Assen, en tenslotte rector van de Latijnse 
school in Gorinchem. Hij was de zoon van een uit Staveren afkomstige 
Fries, die rond 1800 naar het westen vertrok. In 1838 trad hij in Assen in het 
huwelijk met de uit Woerden afkomstige Theodorica Catharina Bertling. Het 
echtpaar kreeg twee zonen en een dochter. De oudste zoon, Anthonie Ewoud 
Jan Holwerda, kwam in 1845 in Gorinchem ter wereld. Na zijn vooropleiding 
aan het gymnasium ging hij in Leiden klassieke talen studeren en hij werd 
daarna leraar klassieke talen aan het stedelijk gymnasium in Schiedam. Op 
tweede kerstdag 1872 trouwde hij met de zes jaar jongere Neeltje Jonkheid 
en nauwelijks een jaar later, op 3 december 1873, zag hun enig kind, Jan 
Hendrik, in Schiedam het levenslicht.

1 0 l e o  v e r h a r t

In 1903 werd A.E.J. Holwerda 

(1845-1922) directeur van het 

Rijksmuseum van Oudheden 
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Anthonie hield zich niet alleen met het onderwijs in Grieks en Latijn bezig. 
Hij was tevens rector van de Latijnse school in Schiedam en hij publi
ceerde een reeks artikelen over uiteenlopende onderwerpen, zoals Attische 
kunst, de geschiedenis van de klassieke filologie, en het hoger onderwijs in 
Nederland.1 Inmiddels was het gezin naar Leiden verhuisd en na een leraar
schap daar werd hij in 1896 benoemd tot hoogleraar in de archeologie en de 
oude geschiedenis.

Jan Hendrik volgde het spoor van zijn vader en nog voordat die een 
aanstelling tot hoogleraar kreeg, ging de jonge Holwerda in 1892 ook 
klassieke talen studeren. Na het behalen van de doctorandustitel, vervolgde 
hij zijn studie met een promotieonderzoek. In september 1899 verdedigde 
hij zijn proefschrift en ontving het predikaat cum laude.2 In de weten
schappelijke wereld waren de banen schaars; hij volgde derhalve het pad 
dat zijn vader ook was gegaan. Hij werd in 1900 leraar klassieke talen, 
eerst in Alkmaar en twee jaar later in zijn geboortestad Schiedam. Tijdens 
zijn verblijf in Schiedam werd zijn vader in 1903 benoemd tot directeur 
van het RMO, hij combineerde dat met zijn hoogleraarschap. Holwerda 
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Als zoon van de directeur werd in 

1904 de 30-jarige J.H. Holwerda 

(1873-1951) als nieuwe conservator 

verantwoordelijk voor de klassieke 

afdeling en de afdeling Nederland. 

Behalve het doorvoeren van belang-

rijke museale vernieuwingen ging 

hij ook het veld in en startte met de 

eerste wetenschappelijke opgravingen 

in ons land (Foto: Rijksmuseum van 

Oudheden Leiden) 



sr. had bij zijn aanstelling grootse plannen met het museum en de Neder
landse archeologie en kon, in het voorjaar van 1904, zijn zoon aanstellen als 
conservator voor de Nederlandse collectie.

Vader en zoon

Ook in de Friese archeologie speelden een vader en een zoon een belangrijke 
rol. Sinds de oprichting van het Fries Genootschap bezat dit een afdeling die 
zich zou gaan bezighouden met bodemvondsten.3 Aanvankelijk kwamen 
die sporadisch binnen, maar dat aantal nam toe, toen bij het afgraven van 
terpen veel oudheden aan het licht kwamen.

Mr. Willem Boele Sophius Boeles (18321902), zoon van een in de 
oudheidkunde geïnteresseerde do mi nee uit het Groningse Noorddijk4, 
studeerde rechten in Groningen en vestigde zich, na rechter te zijn geweest 
in Sneek en Assen, in Leeuwarden. Een jaar later werd hij bibliothecaris van 
het FG, een functie die hij uitoefende naast zijn aanstelling bij de rechter
lijke machten. Als bibliothecaris ontwikkelde hij een uitgebreid netwerk van 
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In het Fries Museum was in 1878 mr. 

W.B.S. Boeles (1832-1902) aange-

steld als bibliothecaris van het 

Fries Genootschap. In 1892 werd hij 

voorzitter van het genootschap (Foto: 

Fries Museum Leeuwarden) 



contacten in de wetenschappelijke en maatschappelijke wereld, zowel in 
Nederland als daarbuiten. In 1873 werd in Assen zijn zoon Pieter Catharinus 
Johannus Albertus geboren, die later in Leeuwarden spelenderwijs kennis 
zou maken met de oudheden uit de provincie.5

In 1877 deed het Genootschap ook nationaal van zich spreken. In dat 
jaar werd een Grote Historische Tentoonstelling georganiseerd, waarin 
de oudheden en de rijkdom van het Fries verleden werden getoond. Deze 
succesvolle tentoonstelling, waar tienduizenden bezoekers op afkwamen, 
zou uiteindelijk de opmaat vormen voor de stichting van het Fries Museum 
(FM) in 1881. Geld voor een directeur was er niet en een lid van het bestuur 
van het Fries Genootschap, C.H.F.A. Corbelijn Battaerd (18471913), wierp 
zich op als algemeen conservator. 

In 1892 werd Boeles sr. voorzitter van het Genootschap. De functie van 
bibliothecaris werd toen tijdelijk overgenomen door Corbelijn Battaerd. 
In 1897 werd Boeles jr. aangesteld als algemeen conservator en bibliothe
caris. Hij was 24 jaar oud en had reeds een ruime ervaring op archeologisch 
gebied. Met conservator Corbelijn Battaerd was hij als jongen al regelmatig 
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In 1897 werd de 23-jarige P.C.J.A. 
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op pad gegaan om vindplaatsen te bezoeken en hij maakte zo kennis met 
de oudheidkunde. In 1888, op vijftienjarige leeftijd, was hij ervan getuige 
hoe de Romeinse geloftesteen van Beetgum, gewijd aan de godin Hludana6, 
het museum werd binnengebracht.7 Na het behalen van zijn gymnasium
diploma, trad hij in de voetstappen van zijn vader. Hij studeerde in 1896 
in Groningen af en vestigde zich te Leeuwarden als advocaat en procureur. 
Later volgden aanstellingen tot griffier bij het kantongerecht te Bergum, 
substituutgriffier van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden en 
in 1909 werd hij daar ook rechter. Van 1918 tot 1926 was hij rechter bij de 
arrondissementsrechtbank van Arnhem. In 1926 verhuisde hij terug naar 
Leeuwarden, om raadsheer te worden bij het gerechtshof. De oudheidkunde 
was echter zijn grote liefde.8 

Direct na zijn aanstelling in 1897 ging Boeles in het museum aan de 
slag. Tot op dat moment was de collectie door W. Pleyte, conservator bij het 
RMO, in 1881 op plaats geordend, een principe dat in het hele land werd 
toegepast. Boeles stond iets nieuws voor ogen: een chronologische ordening. 
In de Verslagen van het Friesch Genootschap, waarin de aanwinsten tradi
tioneel op plaats werden beschreven, ging hij over op een chronologische 
beschrijving.9 In 1901 zou hij in een van zijn eerste artikelen in het Bulletin 
van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond schrijven dat ook in de 
museale presentatie het chronologische principe leidend zou moeten zijn.10 

Daarnaast wilde hij slechts een selectie van de vondsten laten zien en de 
rest, die vaak de Nederlandse archeologische musea en oudheidkamers een 
uitstraling gaven van propvolle warenhuizen, in depots plaatsen. 

In 1903 schreef hij een nota voor het bestuur van het FG, waarin hij 
uiteenzette hoe het museum het beste georganiseerd, beheerd en bestuurd 
moest worden.11 Boeles was een bereisd man, hij was belezen en op de 
hoogte van de actuele vakliteratuur. Daarnaast bezocht hij internationale 
congressen en buitenlandse musea.

De conclusie is duidelijk. In 1903 werkte in Friesland een man, een 
autodidact, die zich de kennis van de oudheidkunde eigen had gemaakt, die 
op de hoogte was van de actuele thema’s in de nationale en internationale 
archeologische wetenschap en die een visie had op welke wijze het archeo
logisch materiaal aan een publiek getoond moest worden. Kortom: een man 
van kennis, kunde en visie, die verder keek dan de grenzen van de provincie 
Friesland of die van Nederland.

 
Voorspel: de eerste contacten met Leiden 

 
In 1818 richtte Koning Willem I het Rijksmuseum van Oudheden op met 
als taken het verzamelen en presenteren van oudheden. Er was vooral 
belangstelling voor de Egyptische en klassieke archeologie. De Nederland 
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oudheden kwamen op het tweede plan. Toch heeft de eerste directeur, C. J. 
Reuvens (17931835), door opgravingen en een reis naar Drenthe de eerste 
stappen gezet voor het vergroten van de belangstelling voor de vaderlandse 
oudheidkunde.12 

Incidenteel bezocht Reuvens het terpengebied. Hij had contacten met 
Nicolaus Westendorp (17731836), een autodidact die op de hoogte was 
van de actuele thematiek in de archeologie. Reuvens bezocht hem om zijn 
vondsten uit Termunten te bekijken.13 

Na de oprichting van het Fries Genootschap waren er aanvankelijk 
incidentele contacten tussen Leiden en Friesland. In de loop van de jaren 
zouden die intensiever worden.

In mei 1849 bezocht conservator L.J.F. Janssen na afloop van zijn opgra
vingen in Rijs de collectie van het FG, dit tot grote voldoening van het 
bestuur.14 Een waarschijnlijk minder gewaardeerde Leidse onderneming was 
de aankoop van de goudschat van de terp van Bessens bij Wieuwerd in 1866. 
De meeste contacten waren schriftelijk, met name over nieuwe archeolo
gische ontdekkingen. De weerslag daarvan is terug te vinden in de overzicht
publicatie Nederlandsche Oudheden van W. Pleyte en in een documentatie 
van archeologische vondsten uit Friesland, die zich in het archief van het 
RMO bevindt.15 

Het FG benoemde in 1876 een commissie, die het jaar daarop een 
grote historische tentoonstelling zou organiseren. In november deed zij 
een verzoek om bruiklenen bij het RMO.16 Dergelijke verzoeken werden 
afgehandeld door de curatoren van de universiteit, waaronder de directeur 
van het RMO ressorteerde. De directeur, C. Leemans, schreef aan hen dat 
alle voorwerpen die in het Rijksmuseum waren binnengebracht het gebouw 
niet mochten verlaten.17 Friesland moest het zonder enkele belangrijke 
stukken doen, zoals de eerder genoemde goudschat van Wieuwerd. 

In 1877 bezocht Pleyte de tentoonstelling. In een artikel in de Neder-
landsche Spectator schreef hij er lovend over, maar tussendoor had hij ook 
kritiek.18 Nationale gevoelens waren belangrijk in die dagen en Pleyte moest 
als vertegenwoordiger van een rijksinstelling, redenerend vanuit dat belang, 
niets hebben van de provinciaalse trots die de tentoonstelling uitstraalde. 
Dat gold voor de gepresenteerde kunstwerken, maar nog meer voor de 
archeologische vondsten. Pleyte richtte zijn kritiek vooral op de wijze van 
presenteren en de inhoudelijke aspecten. Er werden in zijn ogen honderden 
zeldzaamheden getoond die nauwelijks iets vertelden over het leven 
vroeger. Welke dieren liepen er rond, wat verbouwden de oude Friezen en 
wat was een terp – het waren de eerste vragen die de talloze vitrines bij hem 
opriepen. Een wetenschappelijke opgraving was van het grootste belang 
om antwoorden te krijgen op die vragen. Zijn slotoordeel was wel, dat de 
tentoonstelling aangenaam was voor het oog. 
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De Friese tentoonstelling 1877, met een doorkijkje naar de ingezonden schilderijen (Foto: Fries 

Museum Leeuwarden) 



Een jaar later schreef hij een open brief aan alle bestuurders van oudheid
kundige verzamelingen in Nederland.19 In het voorjaar van 1878 was er door 
het ministerie van Onderwijs, Kunsten & Wetenschappen, op advies van de 
directeur van het RMO, de richtlijn gegeven om archeologische vondsten 
aan de burgemeesters te melden die dan op hun beurt het Rijksmuseum 
van Oudheden moesten inlichten.20 Er zouden gelden beschikbaar worden 
gesteld voor plaatselijk onderzoek door deskundigen en tegen een geldelijke 
vergoeding zouden de opgegraven voorwerpen eigendom worden van het 
rijk. 

Het doel van Pleyte was om tot een bundeling van krachten te komen 
en hij deed een oproep tot gezamenlijk overleg.21 Hij benadrukte dat niet 
alle vondsten in Leiden moesten belanden en wees op het belang van 
de bijdragen van de provinciale besturen en genootschappen. Het Fries 
Genootschap vond hij een lichtend voorbeeld. Toch wees hij in zijn open 
brief vooral op de taak van het RMO om een centrale verzameling te hebben 
voor onderzoek en presentatie. Dat laatste zal in den lande wel niet op veel 
vertrouwen hebben kunnen rekenen. Met enige angst zal er naar Leiden zijn 
gekeken, waar steeds vaker centralistische geluiden te horen waren, met 
name uitgedragen door directeur C. Leemans. 

Toch bleven de verhoudingen tussen Leiden en Leeuwarden aanvan
kelijk goed. In 1881 stichtte het Fries Genootschap zijn eigen museum aan 
de Koningsstraat. Pleyte verleende assistentie bij de inrichting van dat Fries 
Museum en hij schreef daarvoor zelfs een kleine catalogus.22 Op 25 maart 
1886 vierde de Genootschapvoorzitter J. Dirks zijn 50jarige jubileum en 
Pleyte zat in het comité van aanbeveling. Na diens dood schreef hij een 
levensbericht.23 

In 1887 werd van rijkswege een nieuwe regeling uitgevaardigd, die de gang 
van zaken rond archeologische vondsten vastlegde.24 Hierin waren bijna alle 
punten uit de richtlijn van 1878 terug te vinden en bovendien waren deze 
verder aangescherpt. Er was nu maar één meldpunt: de directeur van het 
RMO. De provinciale besturen moesten er op toezien dat aan deze regeling 
gevolg werd gegeven. Het resultaat zou zijn, dat de stroom van belang
rijke vondsten naar de lokale en regionale musea en oudheidkamers zou 
opdrogen. 

De praktijk bleek anders uit te pakken. De burgemeesters gingen vaak 
hun eigen gang en het RMO had niet de (personele) middelen om goed te 
kunnen toezien op de naleving van de regeling. Ook reageerde men vaak 
te laat, omdat een adequaat netwerk van berichtgevers nog niet bestond 
en men dus afhankelijk was van relatief oude lokale krantenberichten. 
Herhaalde malen werden vanuit het RMO of vanuit het ministerie missives 
verstuurd om de werking van de regeling nogmaals onder de aandacht te 
brengen, zonder noemenswaardig resultaat. 
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Met de komst van Boeles als conservator in 1899 veranderde de aard van 
de correspondentie tussen Leiden en Leeuwarden. De brieven kregen een 
meer inhoudelijk karakter. Zo werden gegevens uitgewisseld over een ijzeren 
zwaard met runen25, over lederen schoenen die gevonden waren met een 
houten zwaardje26, en over gouden voorwerpen uit de terpen.27 

In de nazomer van 1900 organiseerde het FG in zijn museum een 
tentoonstelling van antieke goud en zilversmidwerken en vroeg daarvoor 
de goudschat van Wieuwerd in bruikleen.28 Dat stond men toe. Kort daarop 
zou de relatie tussen Leiden en Leeuwarden drastisch veranderen. 

Nieuw Leids elan 

Ondanks de hiervoor beschreven activiteiten was aan het eind van de negen
tiende eeuw het RMO in een diepe crisis geraakt. Aan het lange directeur
schap van de weinig tegenspraak duldende C. Leemans kwam met zijn dood 
in 1893 een einde. Sinds 1834 had hij bijna zestig jaar met straffe hand het 
RMO geleid en weinig vernieuwingen toegelaten. De al 25 jaar in het RMO 
werkende conservator Willem Pleyte, eigenlijk een Egyptoloog, volgde hem 
op zonder veel in het museum te veranderen. Hoe de situatie er voorstond, 
is terug te vinden in de jaarverslagen waarin de directeur klaagde over 
alles wat ontbrak en verbeterd zou moeten worden. Er waren ook buiten
staanders die hun oordeel gaven over het museum. 

In 1901 schreef Boeles in het Bulletin van de Nederlandsche Oudheid-
kundige Bond een artikel over de oudste Nederlandse schaven, maar 
daarin memoreerde hij ook de toestand in het RMO.29 Het zou voor Leiden 
de eerste kennismaking zijn met de kritische geest uit het verre noorden. 
Boeles uitte kritiek op de presentatie in het eerbiedwaardige museum en de 
activiteiten die het tot dat moment had ontplooid. In Friesland daarentegen 
– meldde Boeles trots – was een chronologisch geordende keurverzameling 
te zien. Die presentatie was uniek in het land en kende alleen voorbeelden 
in het buitenland. Volgens Boeles was dit ook de enig juiste wijze waarop 
de culturele en kunsthistorische betekenis van de archeologische vondsten, 
in de volgorde van het stenen, bronzen en ijzeren tijdperk, tentoonge
steld konden worden. Ook beval hij de publicatie aan van archeologische 
vondsten volgens de chronologische ontwikkeling.30 

In 1903 traden er in Leiden belangrijke veranderingen op. Pleyte was dat 
voorjaar overleden en op 1 mei nam de klassiek archeoloog A.E.J. Holwerda 
zijn taak over. Holwerda zat niet stil en wilde een einde maken aan de 
Leidse lethargie. Op 9 juli 1904 werd een heringerichte Egyptische afdeling 
geopend en tijdens die gelegenheid ontving hij in Leiden de leden van de 
Nederlandsche Oudheidkundige Bond. Boeles werd tijdens die vergadering 
tot bestuurslid benoemd. Holwerda zette in een toespraak zijn plannen 
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uiteen voor het museum en het archeologisch onderzoek in Nederland.31 Die 
waren ambitieus. Maar eerst ging hij in op de verhoudingen in Nederland. 
De oudheidkunde werd traditioneel vanuit het huidige geografische 
perspectief bedreven, maar er bestonden in zijn visie geen provinciale en 
nationale grenzen. Nederland maakte deel uit van een groter Europees 
cultuurgebied. Dat betekende, in zijn ogen tenminste, dat in het nationale 
museum objecten te zien moesten zijn uit het buitenland en uit alle delen 
van Nederland. Het RMO bood het overzicht, maar mocht in verhouding 
met de provinciale instellingen geen grote slokop zijn. De relaties moesten 
vriendschappelijk zijn, zonder concurrentie. Locale musea moesten, in zijn 
visie, het RMO helpen lacunes op te vullen door het RMO op de hoogte te 
houden van vondsten, in overeenstemming met de regeling van 1887. In 
het museum zou een Nederlandse afdeling komen met een presentatie, 
een centrale registratie, studiemogelijkheden en een goede bibliotheek voor 
geleerden en liefhebbers. 

Kritiek uit het noorden

Boeles reageerde binnen een maand op het door Leiden ontvouwde 
toekomstperspectief.32 In een twaalf pagina’s omvattende bijdrage in het 
volgende nummer van het Bulletin toonde hij zich positief over de plannen 
om slechts een selectie van de verzameling te gaan tonen, de herordening 
van archief en bibliotheek ter hand te nemen en de intentie te hebben om 
door wetenschappelijk archeologisch onderzoek de collectie uit te breiden. 
Boeles hoopte ook dat er een man zou komen om die plannen te verwe
zenlijken. Behalve mooie woorden waren er ook punten van kritiek. Boeles 
drong aan op hervormingen en zijn bijdrage daaraan had in feite het 
karakter van een blauwdruk voor een nieuwe museuminrichting.

Ten eerste hoopte hij dat de presentatie vanuit een archeologisch 
perspectief zou worden samengesteld en niet vanuit een kunsthistorische 
visie: ‘Met een goede selectie van objecten is er van de Leidse baaierd dan 
nog wel iets te maken.’ Toen Boeles in 1895 het museum bezocht, waren 
de Nederlandse vondsten weggestopt en alleen te zien met behulp van een 
medewerker die ze voor de vragende bezoeker tevoorschijn moest halen. 
Boeles had de indruk dat die vondsten zelden bekeken werden en dat ze het 
er rustiger hadden dan toen ze nog in de bodem lagen. Ook had hij een keer 
meegemaakt dat een vitrine was afgedekt met de drogende was van een van 
de suppoosten. 

Ten tweede hoopte hij dat een van zijn stokpaardjes gerealiseerd zou gaan 
worden: een chronologische presentatie. In dit verband noemde Boeles nog 
allerlei extra mogelijkheden om de expositie te verbeteren, zoals een goede 
belichting, het niet te dicht op elkaar plaatsen van de objecten, korte duide
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In 1904 vervaardigde de Leidse museumassistent R. Jesse (1858-1939) een geïllustreerde 

wandkaart met een overzicht van de belangrijkste perioden en vondsten in ons land. De kaart is 

gemaakt naar Duitse voorbeelden en gaat uit van het drie-periodensysteem met de opeenvolging 

van een Steen-, Brons- en IJzertijd (Foto: Provinciaal depot van Overijssel)



lijke bijschriften en het schrijven van een begeleidende catalogus. Aan de 
muren konden wandplaten worden gehangen met daarop een overzicht 
van de tijdperken en de kenmerkende artefacten. Met name refereerde hij 
aan de wandkaart van R. Jesse, die kort daarvoor was verschenen. In het FM 
hingen dergelijke kaarten uit Hannover en die zouden ook in Leiden goed 
tot hun recht kunnen komen. Na deze opmerkingen volgde en passant nog 
een uiteenzetting over de fouten op de wandkaart van Jesse.33

Boeles moest aan het eind van het artikel concluderen dat ondanks 
de aardige woorden van de directeur er nog ingrijpende veranderingen 
noodzakelijk waren. Van groot belang was de aanstelling van een man met 
een volledige positie om deze taken te gaan uitvoeren. Tenslotte beval hij 
ook aan andere instellingen in het land zelfstandig de mogelijkheid te geven 
collecties op te bouwen, te tonen en te bestuderen. Te grote centralisatie zou 
verkeerde gevolgen kunnen hebben. 

Een vreemde opmerking 

De opmerking over de aanstelling van een man die de Leidse plannen zou 
moeten verwezenlijken, was een beetje vreemd, want enkele maanden 
daarvoor, op 18 maart 1904, was de zoon van de directeur, Jan Hendrik 
Holwerda, als conservator van de klassieke en Nederlandse afdeling aange
steld. Die keuze was in meer opzichten een opmerkelijke. Holwerda jr. 
had tot op dat moment geen enkele ervaring op het gebied van de Neder
landse en NoordwestEuropese archeologie. Boeles was eigenlijk de enige 
met kennis van zaken. Holwerda jr. zou zich die inzichten zelf eigen moeten 
maken. 

Hij pakte de zaken voortvarend aan. Hij ging in het museum aan de 
slag om de collectie te bestuderen, te beschrijven en te publiceren.34 Een 
reeks van reizen moest hem op de hoogte stellen wat er gaande was op het 
gebied van archeologie en tegelijkertijd kon hij een netwerk van contacten 
opbouwen. Vrij kort na zijn aantreden vertrok hij in augustus 1904, samen 
met zijn vrouw, naar NoordNederland en bezocht in negen weken de 
provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht.35 
Vreemd genoeg werd Friesland niet aangedaan. In Gelderland kreeg hij 
volop mogelijkheden voor veldonderzoek door zijn goede relatie met het 
Koninklijk Huis. In de noordelijke provincies waren de resultaten minder 
positief.36

In de zomer van 1905 ging hij naar Brabant en Limburg en reisde daarna 
door naar Duitsland om musea te bezoeken en een korte stage te lopen op 
de Romeinse opgraving in Haltern.37 Daar leerde hij de moderne opgravings
technieken en het herkennen van grondsporen.38 
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Rondneuzen in Friesland

In december 1904 nam Holwerda contact op met Boeles. Hij wilde graag in 
het voorjaar van 1905 Friesland bezoeken.39 Drie maanden later volgde een 
wat serieuzere vraag naar de rol van het Fries Museum bij het onderzoek 
van Hogebeintum.40 Als het FM niets deed dan zou het RMO pogingen 
ondernemen om vondsten aan te kopen, maar zonder dat er sprake zou zijn 
van concurrentie. 

Boeles antwoordde, dat over de betrokkenheid van het FM met het 
onderzoek van Hogebeintum alles te lezen viel in de jaarverslagen en 
artikelen in kranten.41 Hij deed ook suggesties welke aantrekkelijke plaatsen 
Holwerda op zijn reis zou kunnen aandoen. Een dag later schreef Holwerda 
dat Boeles hem toch wat verkeerd begrepen had.42 Het RMO vroeg juist 
vriendelijk om meer informatie dan in de verslagen stond, want die waren er 
voor het grote publiek. Het RMO wilde graag meer weten over de werkwijze 
en de resultaten van het onderzoek door de provinciale musea. Holwerda 
meende dat het rijk daar recht op had, omdat het RMO niet meer in concur
rentie met de provinciale instellingen wilde opereren. Het RMO moest als 
centrale instelling natuurlijk wel op de hoogte worden gehouden van wat 
zich in de regio afspeelde. Als de provinciale musea dit nalieten dan dwong 
men zo het RMO weer tot concurrentie. Bijzondere ontdekkingen, in het 
belang van het algemeen overzicht van de Nederlandse oudheden, moesten 
bij het RMO worden gemeld. 

Boeles reageerde niet zelf op deze Leidse uiteenzetting. W.F.H. Coenen, 
de secretaris van het Genootschap, bracht de directeur van het RMO, dus 
niet Holwerda jr., op de hoogte dat het FG nauwlettend toezicht hield op 
de afgravingen middels de aanstelling van de Delftse student J. van der 
Werff, die instructies verstrekte aan de opgraver en foto’s maakte.43 De resul
taten van de opgraving in Hogebeintum zouden te lezen zijn in de nog te 
verschijnen wetenschappelijke rapporten. Vader Holwerda informeerde 
natuurlijk zijn zoon over de Friese visie. 

Van 17 tot en met 21 april In 1905 bezocht Holwerda jr. dan toch Friesland. 
Hij maakte aantekeningen en een officieel verslag voor zijn vader.44 Het zal 
duidelijk zijn dat door de voorafgaande correspondentie en de uitspraken 
in tijdschriften dit bezoek van beide kanten met enige spanning en argwaan 
werd ervaren. 

Op 17 april reisden Holwerda en zijn vrouw per stoomtram van Sneek, 
over Nijland naar Bolsward. Daar werd kort een bezoek gebracht aan het 
stadhuis, maar hier bleken geen oudheden te worden bewaard. Via Franeker 
spoorden ze die dag nog naar Leeuwarden. 

De volgende dag ging hij naar het FM en werd daar door Boeles 
rondgeleid. Ondertussen tekende zijn vrouw archeologische voorwerpen, 
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ook toen Holwerda en Boeles samen die middag naar Hogebeintum waren 
vertrokken om naar de afgraving te kijken. Over dit bezoek maakte Holwerda 
apart aantekeningen.45 

Op 19 april ging hij langs bij de antiquairs Van Messel in de Koningsstraat 
en De Vries op de Korenmarkt. Bij De Vries kocht hij een pot en hij sprak met 
beide antiquairs af dat ze hem op de hoogte zouden houden van belang
rijke vondsten.46 Daarna ontmoette hij nog twee andere bestuursleden van 
het FG, mr. A.J.L. van Welderen baron Rengers en mr. R.A. Fockema. Met de 
eerste besprak hij een mogelijke samenwerking voor het terpenonderzoek. 
Fockema begreep, volgens Holwerda, dat Hogebeintum niet veel betekende 
voor Leiden en wist mogelijk wel terpen die geschikter waren voor een 
opgraving. Fockema zou wel wat in de samenwerking zien, dacht Holwerda. 
Een gunstige factor was naar zijn mening dat Boeles de dag ervoor had 
gezegd dat men krap bij kas zat. In ieder geval was duidelijk dat Fockema en 
Boeles op het standpunt stonden dat Leeuwarden als centrum in Friesland 
vrij spel moest hebben. 

De dag daarop, 20 april, werkte Holwerda in de ochtend in het museum 
en ontdekte daar in de bibliotheek vondsten uit Hogebeintum, die blijkbaar 
voor hem verborgen werden gehouden. 

t e r u g  i n  h e t  l a n d  v a n  h e r k o m s t 2 3
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Een kritische blik op de collectie

Holwerda maakte uitgebreid noties van de vondsten die hij in het museum 
onder ogen kreeg, waarvan een deel door zijn vrouw werd getekend en op 
foto vastgelegd.

Volgens hem was het oudste aardewerk afkomstig uit het verstoorde 
‘hunebed’ van Rijs, maar dat kwam hem verdacht voor. Hij vond het te 
zacht, te poederig en de lilaroze kleur was ook vreemd. Veel aandacht 
kregen natuurlijk de vondsten uit de terpen zelf. Er was weinig Romeins, 
behalve vondsten uit Holwerd en Winsum en een bronzen beeldje van een 
Fortuna. Dan waren er nog grote benen speerpunten, een bronzen knotskop 
– die hem deed denken aan een exemplaar uit Hongarije – en er was een 
Germaanse schoen, vergelijkbaar met de exemplaren uit Drenthe.
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Tijdens de reis van de Holwerda´s werden de archeologische collecties gedocumenteerd door het 

maken van beschrijvingen, tekeningen en foto´s. Deze foto werd door J.H. Holwerda gemaakt 

en toont op de voorgrond onder andere aardewerk uit de Friese terpen en op de achtergrond is 

mevrouw Holwerda te zien die bezig is tekeningen te maken van een deel van de collectie (Foto: 

Rijksmuseum van Oudheden Leiden) 



Herhaalde malen gebruikte Holwerda de kwalificatie ‘merkwaardig’, zoals 
voor de bijlen van been en herthoorn uit Aalsum en Hallum, benen stempels 
met allerlei motieven, stenen en krabbers (sikkels) die waren gevonden in 
de terpen van Hartwerd (5 stuks), Witmarsum (1) en Spannum (3). Tenslotte 
waren er nog enige metalen wapens uit de Frankische tijd.

Het aardewerk kreeg de meeste aandacht en werd gedetailleerd 
beschreven met vermelding van het baksel. Holwerda onderscheidde twee 
belangrijke hoofdgroepen: het Germaans en het Saksisch. Samenvattend 
kwam hij tot vier perioden:

Periode 1:  OudGermaans
Periode 2:  Vaatwerk van de oudGermaanse vormen waarin de
  invloed van het Merovingisch zichtbaar is
Periode 3:  Een afzonderlijke stam (Saksisch) met eigen potten en
  eigen begrafenisgewoonten
Periode 4:  Waarin de oudGermaanse vormen doorlopen, maar
  kogelpotinvloeden laten zien. 

Een olifant in de porseleinkast 

In Leiden schreef Holwerda zijn rapport over zijn trip naar het noorden. Een 
klein deel gaat over de reis zelf, maar het grootste deel beslaat zijn behan
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deling in het FM. Holwerda had de indruk, dat de begeleiding van Boeles 
zowel te Hogebeintum als in het museum ingegeven was door angst en 
wantrouwen om hem zonder toezicht zijn gang te laten gaan. Zo weigerde 
Boeles afdrukken beschikbaar te stellen van foto’s van Hogebeintum. Op 
Holwerda’s gerichte vragen over de recente vondsten van graven met kralen, 
waarover de Nieuwe Rotterdamsche Courant had bericht, ontving hij ontwij
kende antwoorden. Door een glazen deur in de bibliotheek had Holwerda 
bij toeval ontdekt dat die vondsten in de bibliotheek waren geplaatst. 
Holwerda moest hieruit concluderen dat er zaken voor hem verborgen 
werden gehouden, een bewijs van Fries wantrouwen. Het incident vond 
zijn oorzaak, volgens hem, in de persoonlijke opvatting van Boeles. In 
de gesprekken met de andere bestuursleden had hij niets gemerkt van 
dat wantrouwen. Het trof hem juist, dat hij op zo aangename wijze werd 
ontvangen en open over Friese oudheden kon spreken. 

Dit rapport was voor de directeur, Holwerda sr., aanleiding ophel
dering te vragen bij het bestuur van het FG.47 Hij stuurde een afschrift 
mee van een deel van het rapport en refereerde aan zijn toespraak tot 
de Koninklijke Oudheidkundige Bond in 1904. Hij zette nogmaals de 
visie uiteen dat Leiden de centrale plaats moet zijn voor alle belangrijke 
bodemvondsten uit Nederland. Er was dus geen plaats voor ‘stille tegen
werking van kleingeestige nagevers en locale bekrompenheid’. Het RMO 
had immers laten zien de provinciale musea op alle mogelijke wijzen te 
willen steunen. 

De verbazing in Leeuwarden was groot. Het bestuur van het FG had 
Boeles natuurlijk om opheldering gevraagd en van de beschuldigingen bleek 
niets waar te zijn.48 Als extra bewijs voegde men bij hun reactie een verslag 
van hun onderhoud met Boeles. De kern daarvan was, dat Holwerda wist 
van het bestaan van de vondsten, maar er simpelweg niet naar gevraagd zou 
hebben. Het bestuur eindigde de brief met de opmerking dat het Holwerda 
senior ‘de overtuiging zal schenken dat geen kleingeestige naijver ons 
weerhoudt om anderen bij hunne wetenschappelijke onderzoekingen van 
dienst te zijn, wanneer de gelegenheid zich daartoe aanbiedt, en dat zoowel 
het Rijks Museum van Oudheden te Leiden als andere wetenschappelijke 
inrichtingen steeds op onze medewerking kunnen rekenen’.

Die bijlage, het verslag van de gebeurtenissen door Boeles, was – een 
jurist eigen – gedetailleerd. Allereerst merkte hij op dat Holwerda eind 1904 
en begin 1905 herhaalde malen had gevraagd een terp te willen bezoeken en 
of Boeles hem daarover kon inlichten. Boeles had Holwerda slechts één dag 
kunnen begeleiden vanwege andere verplichtingen. Holwerda kon zich in 
het museum vrijelijk bewegen. Toen zij samen in Hogebeintum waren, bleek 
er net een houten grafkist te zijn ontdekt, die ze hadden bekeken en waar 
Holwerda het potje dat als bijgift in de boomkist zat met zijn handcamera had 
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gefotografeerd (zie foto hierboven). Boeles had toen verteld dat de overige 
kisten zich in het museum bevonden. Holwerda had daar later niet meer naar 
gevraagd en had dat in het museum als iedere particulier kunnen doen. 

De kwestie van het niet beschikbaar stellen van de foto’s had te maken 
met het feit dat er een wetenschappelijke publicatie van het onderzoek 
zou komen en de vraag om nu al foto’s te willen hebben was dus voorbarig. 
Het waren kostbare foto’s en Boeles was niet door het bestuur van het 
FG gemachtigd die zomaar weg te geven. Boeles besloot zijn verslag van 
de gang van zaken met de opmerking dat hij niet verder wilde ingaan op 
het hoogst bedroevende Leidse rapport en de opmerkingen van professor 
Holwerda. Hij wilde nog wel benadrukken dat er de laatste jaren uitstekend 
werd gezorgd voor de Friese archeologie en dat dit zeker niet te danken was 
aan de bemoeienis van het RMO. 

Leiden houdt voet bij stuk

De reactie uit Leeuwarden viel in Leiden niet in goede aarde en bevestigde 
het beeld dat men had van de provinciale instellingen. Holwerda sr. moest 
wel reageren. Hij vond het argument van Boeles dat een bezoeker maar 
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iets moet vragen om wat te zien te krijgen, een zonderlinge opmerking. 
‘Vondsten weggesloten houden is toch zeker geen bewijs dat men iets wil 
laten zien’, schreef hij aan het bestuur van het FG.49 

In een bijgesloten notitie van zijn zoon stond te lezen dat deze meermalen 
naar de vondsten had gevraagd, maar steeds ontwijkende antwoorden had 
gekregen. Dat gold ook voor andere zaken, zoals de kort daarvoor bekend 
geworden vondst van een bronzen beeldje in Bornwird, terwijl Holwerda 
wel een cliché van het beeldje in Hogebeintum zag liggen. 

Veel belangrijker vond Holwerda sr. dat zijn vorige brief niet van een parti
culier was, die zich ergens over beklaagde, maar van een rijksambtenaar. 
Boeles had in zijn verslag gesteld dat de activiteiten van het Rijksmuseum 
in Friesland beperkt van omvang waren geweest. Dat was inderdaad waar, 
maar Holwerda zag dat graag anders, zonder elkaar concurrentie aan te 
hoeven doen. Holwerda sr. had dat in juli 1904 persoonlijk gezegd en ook in 
de brieven van zijn zoon was dat verwoord.50 Als het Rijksmuseum nu een 
rijksambtenaar uitzond om vondsten te bekijken, dan diende deze niet als 
een gewone particulier te worden behandeld. Blijkbaar wilde het FG, zoals 
door de heer Boeles op de meest duidelijke wijze te kennen was gegeven, 
geen samenwerking. Er restte Holwerda sr. niets anders om daar met 
leedwezen nota van te nemen. 

Daarmee eindigde het contact. Het officiële rapport van Holwerda jr. 
bleef in een lade liggen, maar stilzitten deden de Holwerda´s niet. 

Ingezonden brieven 

Op vrijdag 3 november 1905 verscheen in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant een berichtje, dat de hoogleraardirecteur van het Rijksmuseum 
van Oudheden een brief aan de curatoren van de Leidse universiteit had 
gezonden om te wijzen op een ernstig gevaar voor het onderzoek van de 
vaderlandse geschiedenis. Hij doelde op het verdwijnen van de Friese 
terpen. De curatoren op hun beurt hadden de minister van Binnenlandse 
Zaken op de hoogte gesteld, die vervolgens de Commissaris van de Koningin 
in de provincie Friesland had uitgenodigd alle burgemeesters te vragen om 
een opgave te doen van de in hun gemeente nog aanwezige niet afgegraven 
terpen en de namen van de eigenaren. 

Twee dagen later plaatste de NRC een ingezonden brief van Boeles over 
het terpenonderzoek.51 Hij beaamde het belang van de brief van de directeur 
van het RMO, maar bestreed de opmerking dat er tot dusverre geen 
wetenschappelijk onderzoek had plaatsgevonden. Dat werd wel degelijk 
uitgevoerd en al lang. Boeles noemde zijn eigen publicaties en de bemoeie
nissen van het FG met Hogebeintum. Het was onterecht dat Holwerda sr. 
dit onderzoek als onwetenschappelijk bestempelde. Ook de door hem 
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geuite twijfel dat er geen goed onderzoek kon worden uitgevoerd, was te 
weerleggen met buitenlandse voorbeelden. Hij besloot met de opmerking 
dat de Leidse heren weliswaar het beste met de terpen voor hadden, maar 
de hoogleraardirecteur – die volgens Boeles nog nooit een terp had gezien 
en zijn zoon slechts éénmaal – moest ook het werk van anderen waarderen. 

Opnieuw strijd, maar nu in een tijdschrift

De verhoudingen werden er niet beter op. Het jaar daarop, in 1906, besprak 
Holwerda jr. een boek van Boeles over de Friese terpen.52 Hij begon zijn 
bespreking met de opmerking dat hij volgaarne voldeed aan het verzoek van 
de redactie om het boekje (van 59 bladzijden) te recenseren. Ook omdat hij 
zich bij zijn bezoek aan de terp van Hogebeintum had afgevraagd of daar 
niet meer te bereiken was geweest dan 
alleen het verzamelen van oudheden. 
Hij dacht daarbij aan een vlakdek
kende opgraving met aandacht voor 
verkleuringen in de bodem. Wie slechts 
éénmaal een echte opgraving had 
bezocht, wist waarover hij het had. Dit 
was geen verwijt aan het FG, want daar 
waren natuurlijk vakarcheologen voor 
nodig en die ontbraken in Friesland. 
Het verbaasde Holwerda dan ook, 
dat Boeles met een grote omhaal van 
geleerdheid in zijn boek de indruk 
wekte, dat men in Friesland met het 
terpenonderzoek al goed op streek 
was. Dat vereiste toch echt een aanpak 
met antropologen, natuurhistorici en 
archeologen. 

Na deze wetenschappelijke terecht
wijzing ging Holwerda onverminderd 
voort. De schrijver was volgens hem 
niet op de hoogte van de laatste vakliteratuur. Dat was misschien hard voor 
iemand die niet bepaald een vakman was en zijn kennis uit boeken had. 
Dit leidde tot ongenuanceerde vaststellingen. Een voorbeeld daarvan was 
dat Boeles de La Tènefibulae als préRomeins verklaarde, terwijl uit de 
literatuur toch duidelijk was dat die ook in de Romeinse tijd voorkwamen. 
Aan het slot van zijn recensie schreef hij maar te zwijgen over het laatste 
gedeelte van het boekje, dat feitelijk een vertaling was van het artikel uit 
april 1905 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.53 
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De redactie van het Bulletin vond het onderwerp van de bespreking zo 
belangrijk, dat zij terstond – direct achter de recensie van Holwerda – Boeles 
de mogelijkheid bood om te reageren.54 Als bestuurslid had Boeles natuurlijk 
een streepje voor. Op de twee pagina’s van Holwerda volgde een reactie van 
elf bladzijden.

Boeles schreef dat verweer wenselijk was omdat de recensent zich weinig 
objectief toonde. Hij verweet Holwerda slechts het Leidse standpunt te 
herhalen. Zo werden de door het FG uitgevoerde activiteiten uitgewist. 
Boeles betreurde dit, zeker na de opmerking van Holwerda sr. in het laatste 
jaarverslag van het RMO, dat een algehele opgraving van een terp zo 
kostbaar was. Gegeven de omstandigheden deed het FG wat het kon. Boeles 
had de indruk dat de strijdbijl was begraven, maar vroeg zich vertwijfeld af, 
waarom de zoon die nu weer opgroef. 

Holwerda was weinig diplomatiek in zijn bewoordingen, maar Boeles kon 
er ook wat van. Eerst complimenteerde hij Holwerda met de opmerking dat 
deze beschikte over een pen die een schrijver van verkiezingsliteratuur eer 
aan zou doen, maar daarna kwamen de inhoudelijke zaken aan bod. Het 
onderzoek van de terpen werd immers niet bepaald door het FM, maar door 
de afgravers. Die waren bereid archeologische waarnemingen toe te staan 
en met succes. Weliswaar was dat niet het door Leiden gewenste vlakdek
kende onderzoek, maar de smalle wel onderzochte stroken leverden kleine 
vlakken op, waarin waarnemingen gedaan konden worden. Nog belangrijker 
waren de profielen. 

De Duitse vertaling was juist opgenomen om buitenlandse archeologen 
kennis te laten maken met Nederlandse vondsten. Inzake de La Tène
vondsten in Friesland zag Holwerda blijkbaar het belang van deze metalen 
mantelspelden niet in. Boeles sneerde dat Holwerda met zijn voorliefde voor 
aardewerk blijkbaar de weg in het duister van de prehistorie al gevonden 
had. In de verwaandheid van zijn betoog noemde Holwerda twee boeken 
die de visie van Boeles moesten ontkrachten.55 In die werken was, volgens 
Boeles, echter juist te lezen dat de meeste La Tènespelden uit de periode 
vóór de Romeinen dateerden en dat maar een klein aantal typen doorliep. 
Die laatste typen ontbraken in de terpen, hetgeen pleitte voor een oudere 
datering.56 Ook andere, niet door Holwerda genoemde schrijvers, onder
steunden deze visie.57 Dan was er ook nog het veldonderzoek in Noord
Duitsland, waar in een grafveld van de eerste eeuw na Chr. geen La 
Tènespelden meer werden aangetroffen.58 Nee, Holwerda moest niet met 
het verwijt komen dat Boeles zijn literatuur niet kende. In dat verband kon 
Boeles nog fijntjes refereren aan de reactie van R. Jesse op het artikel van 
Boeles in het Bulletin van 1904. Daarin schreef deze dat hij in Leiden niet 
over moderne literatuur beschikte.59 

Ook terloopse opmerkingen van Boeles over dat het nog lang zou duren 
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voordat Leiden zou erkennen dat ook instellingen in de provincie een nieuw 
licht op het verleden konden doen schijnen en over de ondraaglijke toon 
van de bespreking van het eerste deel van het boekje, droegen niet bij aan 
een atmosfeer van vertrouwen. 

Tenslotte vroeg Boeles aandacht voor de door Holwerda herhaaldelijk 
gebruikte kwalificaties als dilettant en nietvakman voor de beheerders van 
provinciale musea. Dat kwam de samenwerking niet ten goede. In de Open 
brief van 1878 over samenwerking bleek Pleyte over meer bescheidenheid, 
aangename vormen en politiek talent te beschikken. Boeles zag zich graag 
als autodidact. De klassieke archeologie kon niet bijdragen aan de studie 
van de prehistorie. Het kwam aan op kennis en gezond verstand. Wie was 
Holwerda in hemelsnaam? Een officiële oudheidkundige die in de courant en 
in een tijdschrift een stukje had geschreven! Een conservator verbonden aan 
het Rijksmuseum werd door zijn aanstelling nog geen autoriteit. Holwerda 
had tot dan slechts in grote lijnen het verleden beschreven, zonder enige 
detailstudie. Blijkbaar had hij de weg door het duister al gevonden, terwijl 
Boeles en anderen daar nog zo hard aan werkten. 

Over een andere boeg

Na het desastreus verlopen bezoek en de polemiek in tijdschriften en kranten 
konden de gevolgen niet uitblijven. Het FG dat zo zocht naar archeologische 
aandacht voor Friesland en erkenning van haar werk, had het vertrouwen 
van – en in – Leiden verloren. In Leiden dachten ze er ongetwijfeld hetzelfde 
over. De Friezen moesten op zoek naar een eigen oplossing. De wens van 
het Fries Genootschap om zoveel mogelijk baas in eigen provincie te zijn en 
de centralistische visie van Leiden spoorden niet. Leiden zag op tegen de 
kosten en was ook niet zeker wat er van de vondsten naar het westen zou 
komen. 

In deze impasse kon het FG weinig doen. In 1905 hadden ze bij het 
onderzoek van Hogebeintum het eerst een opzichter aangesteld. Aanvan
kelijk was dat Van der Werff, die een jaar later werd opgevolgd door J.P. 
Wiersma, koopman uit Ferwerd.60 Nadat Hogebeintum was afgegraven 
bleef hij toezicht houden op de afgravingen van terpen, zoals in Ferwerd en 
Blija.61 In 1913 kwam er een einde aan zijn activiteiten. In de tussentijd was 
er een nieuwe figuur op het archeologisch toneel verschenen: Albert Egges 
van Giffen. Hij zou het terpenonderzoek een nieuwe impuls geven: positief 
èn negatief. 

a
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Noten

Het manuscript, waarvan dit artikel een samenvatting is, werd geschreven in opdracht 

van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Ik ben velen dank verschuldigd voor 

hun hulp bij de totstandkoming van dit artikel. Allereerst Egge Knol, die veel infor

matie over Boeles beschikbaar stelde en steeds behulpzaam was bij beantwoorden 

van al mijn vragen. Goffe Jensma voorzag mij van gegevens uit Friese archieven, 

hetgeen mij lange reizen naar het noorden bespaarde. Martijn Eickhoff informeerde 

mij over enkele details van de archeologie in de periode 19401945. Alle drie leverden 

op het eerste manuscript ook commentaar en belangrijke aanvullingen, waar ik 

dankbaar gebruik van heb gemaakt. De genealogische gegevens over de familie 

Holwerda werden verzameld door Jouke Holwerda en ik dank hem ook voor de 

latere aanvulleningen die hij hierover verstrekte. De afbeeldingen zijn afkomstig en 

werden beschikbaar gesteld door het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (Peter 

Jan Bomhof en Anneke de Kemp), het Fries Museum te Leeuwarden (Evert Kramer) en 

de Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor de Archeologie (Kirsten van 

der Ploeg). Ook hen dank ik hartelijk voor hun medewerking. 

1 A.E.J. Holwerda 1884, 1888, 1903.  2 De titel van zijn proefschrift is: Quaestiones de 

re sepulcrali apud Atticos.  3 Voor een gedetailleerde geschiedenis van het Genoot

schap verwijs ik naar het overzichtartikel van Goffe Jensma (2002).  4 Mond. med. 

Egge Knol.  5 Jensma 2002, 30.  6 Geloftesteen aan de godin Hludana, gevonden 

1888 te Beetgum in Friesland. Bijdrage van W. Pleyte. (Versl. en Meded. d.K. Ac. v. 

Wetensch., 1888).  7 Boeles 1927.  8 Dat was niet ongewoon. De genootschappen 

hadden als belangrijkste bestuursleden meestal academisch opgeleide notabelen die 

de oudheidkunde als liefhebberij beoefenden.  9 Jensma 2002, 77.  10 Boeles 1901.  

11 Jensma 2002, 77.  12 Brongers 1973, 2002.  13 Brongers 2002; Waterbolk 1969b, 95.  

14 Halbertsma 1963, 31.  15 Pleyte 18771902 en archief RMO, map Friesland, inv. nr. 

19.7.4 en Oud archief. Daarin zijn brieven bewaard gebleven van o.a. C.W.A. Buma, J. 

Dirks, W. Eekhoff, A.U. Pleyte, F.G. Slothouwer en A.L. Ypey.  16 Archief RMO, ARA 85, 

17.1.2./22, ontvangen brief 1876, nr. 114, 30.11.1876 (FG).  17 Archief RMO, ARA 33, 

17.1.1./31, verzonden brief 1876, nr. 188, 05.12.1876 (FG).  18 Pleyte 1877.  19 Pleyte 

1878.  20 Pleyte 1878, 5.  21 Voor zover bekend heeft dit overleg nooit plaatsgevonden.  

22 Pleyte 1881.  23 Archief RMO, map Friesland, inv. nr. 19.7.4 en Pleyte 18771902. 

Zie voor het levensbericht: Pleyte 1894.  24 Van Es 1972.  25 Archief RMO, ontvangen 

brieven 28.05.1899 (Boeles).  26 Archief RMO, ontvangen brieven vanaf 26.09.1899 

(Boeles).  27 Archief RMO, ontvangen brieven vanaf 09.11.1899 (Boeles).  28 Archief 

RMO, ontvangen brieven vanaf 19.05.1900 en 19.09.1900 (Boeles).  29 Boeles 1901.  

30 Hij doelde hier op Pleytes Nederlandse Oudheden 18771902.  31 A.E.J. Holwerda 

1904.  32 Boeles 19031904.  33 Aan het eind van het artikel had Jesse de mogelijkheid 

gekregen te reageren. Hij gaf enkele fouten toe, maar bestreed ook enkele opmer

kingen. De fouten waren door noten op het reeds gedrukte exemplaar in Leiden 
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gecorrigeerd. In belangrijke mate waren ze veroorzaakt omdat Jesse in Leiden niet 

over moderne literatuur beschikte.  34 Holwerda, Evelein & Krom 1908.  35 Verhart 

2008b.  36 Zie Verhart 2008b.  37 Verhart 2004, 2006. Een artikel over de reis naar 

Duitsland is in voorbereiding (Verhart in voorber.).  38 Een reeks van archeologen 

was op de opgraving actief. Het onderzoek stond onder leiding van C. Schuchhardt, 

maar Holwerda heeft ter plaatse vooral met H. Dragendorff en F. Koepp gewerkt.  39 

Archief RMO, verzonden brieven 30.12.1904 (Boeles).  40 Archief RMO, verzonden 

brieven 20.03.1905 (Boeles).  41 Archief RMO, ontvangen brieven 21.03.1905 (Boeles).  

42 Archief RMO, verzonden brieven 22.03.1905 (Boeles).  43 Archief RMO, ontvangen 

brieven 27.03.1905 (Coenen).  44 Holwerda heeft een kort reisverslag gemaakt, archief 

RMO, inv. nr. 19.11.3/1.  45 De Terp te Hogebeintum. Dit is een kolossale terp waar 

middenop een kerkje. Deze wordt door de eigenaren afgegraven en het Fr. Genootschap 

heeft hier iemand voor toezicht gestationeerd. Dit toezicht lijkt toch nog zeer onvol-

doende, met graven gaat men gewoon ruw te werk. Er was niet goed achter te komen 

of men nu werkelijk verschillende lagen oudheden vond. Men zei neen; de verschil-

lende perioden worden op zeer verschillende hoogten aangetroffen. Echter is het best 

mogelijk dat men niets vertellen wilde om een publicatie niet vooruit te loopen. Wel zag 

ik zelf vrij diep (± 1 Meter boven de bodem tot waar men afgroef) een holle boom met 

een lijk erin uit de kleiwand steeken de hoogte is vrij oorspronkelijk. Mr. Boeles sprak 

van ±10 M tot aan den kruin waarop het kerkje staat. De sterk afgegraven wand is 4-5 

M. Van verschillende gedeelten nam ik photo’s, hoewel het geheel weinig instructief is. 

De voorwerpen schijnen alle wel vrij diep te zitten. De hoger liggende aarde schijnt 

niets te bevatten. Doch oordeelen is niet mogelijk. Voor werkelijke kennis is het hoogst 

noodzakelijk zelf een terp af te graven, want van dit werk is niet zo veel te verwachten, 

doch een publicatie zal er eerst over kunnen doen oordeelen. Deze zou vrij spoedig 

verschijnen; althans voor Sept. Over het verstrekken van photo’s was de heer B. niet erg 

te spreken. Door een toeval zag ik de voor mij verborgen gehouden houten doodskisten 

(holle boomen). De zwarte Saksische potten (zie ’t vervolg) worden speciaal in de buurt 

van deze lijkkisten gevonden op Hogebeintum. Om de hals van een der lijken zat een 

snoer roodbruine en blauwe pasta-kraaltjes, om de armen armbandjes (weggesleten). 

Dit alles steunt elkaar voor een tijdsbepaling ± 6e eeuw.  46 In het inventarisboek van 

het RMO zijn onder nummer a 1906/10.19 zeven potten ingeboekt, een spinschijfje 

en een wrijfsteen afkomstig uit de terp Hitsum. Er is blijkbaar meer gekocht dan één 

pot.  47 Archief RMO, verzonden brieven 05.05.1905 (Bestuur FG).  48 Archief RMO, 

ontvangen brieven 23.06.1905 (Bestuur FG).  49 Archief RMO, verzonden brieven 

05.05.1905 (Bestuur FG).  50 Archief RMO, verzonden brieven 20.03.1905 en 22.03.1905 

(Boeles).  51 Boeles 1905a, 1905b.  52 Boeles 1906a; Holwerda 1906a.  53 Boeles 1905b.  

54 Boeles 1906b.  55 Holwerda noemt als auteurs Reinecke en Piê 1906, de laatste in 

een vertaling van Déchelette. Het is onduidelijk op welke publicaties hij doelt. Beide 

werken zijn niet aangetroffen in de bibliotheek van het RMO.  56 Boeles had het bij 

het rechte eind, evenals zijn strijd met Holwerda over het drieperiodensysteem. 

(zie Verhart 2008a).  57 Boeles noemt o.a. Almgren (1897) en Tischler (1885).  58 
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Hostmann 1874.  59 Boeles doelt op zijn commentaar op de wandkaart van Jesse die 

in een reactie op zijn commentaar schreef dat het RMO niet over moderne literatuur 

beschikte (Jesse 1904).  60 Jensma 2002, 80. Knol meent dat hij schoolhoofd (Knol 

1991, 74) en landbouwkundige was (Knol 2008, 19).  61 Waterbolk 1980, Bijlage I.
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Vriend, vazal en vijand? 
Contacten tussen Friezen en Scandinaviërs
in de Vikingtijd: teksten en objecten

N E L L E k E  I J s s E N N A g g E R

Inleiding

Contacten tussen het Friese en het Scandinavische gebied in de Vikingtijd 
(7931050) waren niets nieuws. Lang voordat de Scandinavische piraten 
aan de Friese kust verschenen, bestonden er al culturele en politieke 
banden tussen Friezen, Scandinaviërs en andere volken rond de Noordzee, 
in verschillende mate van intensiteit. Dit blijkt onder andere uit archeo
logische vondsten, taalkundige relaties en literaire teksten als het Ouden
gelse Beowulfepos. In het zogenoemde Finnsburh-fragment lezen we 
over een veldslag tussen Friezen en Scandinaviërs, die in de volksverhui
zingtijd zou hebben plaatsgevonden. De tekst is weliswaar in retrospectief 
geschreven, maar hij toont aan dat de contacten tussen Friezen en Scandi
naviërs een gangbaar motief vormden voor het negende of tiendeeeuwse 
publiek.

Met de Vikingtijd begon echter wel een nieuwe fase van contact. Vanuit 
Angelsaksisch perspectief laat men dit tijdvak gewoonlijk beginnen in 793 
met de aanval op het klooster Lindisfarne aan de NoordEngelse kust. In 
Frisia – waarmee het kustgebied van Vlaanderen tot aan de noordgrens het 
Frankische Rijk wordt aangeduid – werd de toon gezet door een Deense 
aanval in 810.1 Tot in de elfde eeuw zouden er nog vele aanvallen volgen.2 

Deze aanvallen kunnen echter vanwege hun uiteenlopende karakter, de 
wisselende motieven en de tegenstrijdige gevolgen niet allemaal over één 
kam worden geschoren. Bovendien wordt deze periode ook gekenmerkt 
door onderlinge handelsrelaties, allianties en netwerken, die zich over 
hetzelfde gebied strekten. 

Door dit alles is het beeld van FriesScandinavische contacten in de 
Vikingtijd uiterst complex. In dit artikel wordt de vraag gesteld hoe de 
verhoudingen tussen beide verschillende groepen waren, hoe de weder
zijdse beeldvorming tot stand kwam en welke rol het uitwisselen van ideeën 
en objecten daarbij speelde. Daarbij wordt vooral gebruik van tekstuele en 
archeologische bronnen; taalkundig materiaal wordt buiten beschouwing 
gelaten. 
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Vikingen en Friezen: terminologie

Over de etymologie van de term ‘viking’ bestaat nog altijd geen volledige 
consensus, al zijn er verschillende aannemelijke theorieën. Deze theorieën 
plaatsen de herkomst van de Vikingen en hun naam rond het Oslofjord 
(Viken) in Noorwegen, of gaan ervan uit dat ‘viking’ oorspronkelijk de 
activiteiten van deze Vikingen aanduidde.3 Dit laatste zien we terug in het 
gebruik van het woord Viking (Oudnoors víkingr, Oudfries witsing/wīzing, 
Oudengels wīcing) in contemporaine bronnen, waarover wel consensus lijkt 
te bestaan. De betekenis luidt hier ‘piraat’, ‘plunderaar’ en soms ook ‘kolonist 
van Scandinavische herkomst’.4 In sommige teksten worden Vikingen gelijk
geschakeld met Latijn pyratae (piraten) of pagani (heidenen). Scandina
viërs worden vaak aangeduid met geografisch georiënteerde benamingen 
als Latijn nordmanni/northmanni en Oudfries noerdmanne of northliūde. 
Een enkele keer wordt het adjectief nord of northesk voor de naam piraat 
gezet, daarmee een Viking aanduidend. Scandinaviërs en Vikingen zijn dus 
niet per definitie synoniem. Er waren naast Vikingen ook Scandinavische 
boeren, handelsmannen en deeltijdVikingen.

Evenmin als de term ‘Viking’ is de term ‘Fries’ gedurende de Vikingtijd 
eenduidig. ‘Fries’ is vooral een aanduiding voor een volk in een bepaald 
geografisch gebied en is ons voor het eerst bekend uit de werken van 
Romeinse auteurs die onze kuststreek beschreven. Verschillende onder
zoekers hebben echter benadrukt dat het erop lijkt dat ‘Fries’ in de (vroeg)
middeleeuwse periode (deels) synoniem was geworden met handelaar, 
en dus een betekenisverschuiving doormaakte.5 De Friezen die door de 
Romeinen genoemd werden waren ook niet dezelfde als de mensen die wij 
later als Fries aangeduid zien. Na een bewoningshiaat in de laatRomeinse 
periode raakte Frisia weer dichter bevolkt, maar de etnische achtergrond 
van de mensen die vervolgens als Fries werden aangeduid is onzeker.6 

Etniciteit is voor dit artikel niet van het grootste belang; in dit verband is 
het belangrijker dat een groep mensen in de bronnen als ‘Fries’ wordt 
aangeduid. Kennelijk werd de identiteit van deze groep als zodanig herkend 
en hun leefgebied Frisia genoemd.

De gronden waarop men iemand als Fries onderscheidde zijn onzeker. 
Psycholoog Stephen Bochner stelt in zijn studie naar intercultureel contact 
dat minieme verschillen in uiterlijk en gedrag bepalend kunnen zijn voor het 
identificeren van iemand als lid van een bepaalde groep.7 Deze verschillen 
zijn voor buitenstaanders vaak nauwelijks te onderscheiden. Dit geldt zeker 
voor buitenstaanders als wijzelf die eeuwen later door de bril van overgele
verde teksten en objecten terug kijken. Dankzij deze tekstuele en materiële 
bronnen kunnen we desondanks een aantal observaties doen.
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Contactsituaties: een overzicht

Gewapend conflict

De Frankische annalen, geschreven vanuit een christelijk perspectief, 
maken geregeld melding van Vikingaanvallen op met name Frisia. Dit is niet 
zo vreemd is als men zich realiseert dat de annalen politiek georiënteerd 
waren en dat Frisia de grenszone was tussen het christelijke Frankische rijk 
en de heidense probleemzone Denemarken.  Ook Scandinavische bronnen 
reppen over Vikingaanvallen; de schaarse Friese bronnen en de beschikbare 
archeologische vondsten leveren verdere informatie.

Als beginpunt voor de Vikingtijd op het continent geldt gewoonlijk de 
aanval van 810. De Annales Regni Francorum vertellen ons dat de Frankische 
keizer Karel de Grote in 809 uit wantrouwen voor de Deense koning een fort 
liet bouwen boven de Elbe en net terug was in Aken toen hij hoorde dat:  

classem ducentarum navium de Nordmannia Frisiam appulisse totasque 

Frisiaco litori adiacentes insulas esse vastatas iamque exercitum illum in conti-

nenti esse ternaque proelia cum Frisonibus. 8 

[…] een vloot van tweehonderd schepen uit Denemarken in Frisia was aange

komen, [dat] alle eilanden voor de kust van Frisia waren verwoest, het leger al 

aan land was gegaan en drie veldslagen tegen de Friezen had gevoerd.

De Friezen hadden vervolgens een schatting van ongeveer honderd pond 
zilver betaald, waarna de Denen weer vertrokken.

De aanval van 810 in Frisia was daarmee anders van aard dan de 
verrassingsaanval op het klooster Lindisfarne in 793. Hij maakte deel uit 
van een reeks conflicten tussen twee generaties Deense en Frankische 
machthebbers, die sinds het eind van de achtste eeuw gaande was. Beide 
partijen, die elkaar duidelijk niet vertrouwden, probeerden de steun van de 
opstandige Saksen te krijgen. De inzet was de heerschappij over het grens
gebied tussen het Frankische rijk en het Deense machtsgebied. Mogelijk was 
Frisia zelf deel van de inzet. Het gebied stond namelijk onder Frankische 
heerschappij, maar volgens een contemporaine Frankische bron claimde 
de Deense koning Godfred Frisia als een deel van zijn eigen invloedssfeer.9 

Sommigen spreken in dit kader zelfs van een ‘strafexpeditie’ van de Deense 
koning, als reactie op de bewegingen van Karel. De activiteiten van Godfred 
lijken hem echter niet door iedereen in dank afgenomen te zijn, want niet 
lang daarna werd hij door één van zijn eigen volgelingen vermoord.

Verwijzingen naar de heerschappij van Godfred – Latijn Gothricus, 
Oudnoors Gu đrø đr – zijn ook te vinden in een Deense bron. De twaalfde
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eeuwse historicus Saxo Grammaticus beschrijft dat de Deense koning in 
het jaar 810 korte tijd over het Friese gebied heerste en hier belasting inde, 
totdat de Friezen hiervan door het ingrijpen van de Franken werden verlost.10 
Verhalen met deze strekking, maar dan zonder de naam van Godfred, zijn 
ook bekend uit Friese wetsteksten en latere verhalen, vaak verbonden 
met de sage van de Friese vrijheid. De Friezen betaalden overigens vaker 
geld aan hun overwinnaars, soms als afkoopsom om de aanvallen te laten 
stoppen, soms ook als een vorm van tribuut die gedurende een langere 
periode betaald moest worden. Frankische annalen vertellen bijvoorbeeld 
dat na de aanval en overwinning van 846 Vikingen de Friezen een belasting 
oplegden, zo groot als ze maar wilden. Een ander voorbeeld is te vinden in 
het werk van de Normandische kroniekschrijver Dudo van Saint Quentin, 
die verhaalt over de Deen Rollo die de Friezen rond het Almere bevocht en 
na overwinning een dergelijke heffing oplegde.11 Ook in Engeland wisten de 
Deense overwinnaars  belastingen op te leggen, het zogenaamde Danegeld. 

Nog tot in de elfde eeuw was Frisia het doelwit van Scandinavische, over 
het algemeen Deense aanvallen, met een concentratie in de periode 830870. 
Het Friese gebied zal vaak met verwoesting en geweld te kampen hebben 
gehad. Meer dan eens waren de aanvallen gericht op de vroegmiddeleeuwse 
handelsplaats Dorestad, waarvan de belangrijkste toegangswegen door het 
Friese kustgebied liepen. Dorestad was in de zevende eeuw opgekomen en 
functioneerde tot het midden van de negende eeuw als knooppunt in het 
handelsverkeer tussen het Frankische rijk en het noorden. Tot 695 viel de 
handelsplek onder het bewind van de Friese heersers; daarna kwam het 
in de Frankische invloedssfeer te liggen. Dorestad bleef een prominente 
plek in het Friese handelsverkeer innemen en er zullen veel Friezen uit de 
kuststreek gewoond hebben. In 834 werd de handelsplaats voor het eerst 
volledig geplunderd en verwoest, aldus de Frankische bronnen. De daarop
volgende jaren zou Dorestad geen beter lot beschoren zijn.

Tot op de dag van vandaag heeft de archeologie nog geen duidelijk 
bewijs voor plundertochten in Dorestad kunnen leveren. In Deventer 
en Zutphen, waar de Vikingen later in de negende eeuw huishielden, zijn 
wel duidelijke sporen gevonden in de vorm van verbrandingslagen en 
skeletten van mensen die met geweld om het leven kwamen. In Dorestad 
zouden rijkdommen als de bekende fibula van Dorestad kunnen wijzen op 
vikingaanvallen, waarvoor ze uit angst verstopt zouden zijn. Nog niet zo lang 
geleden werden twee massagraven (locatie de Geer) gevonden, die volgens 
de opgravers mogelijk met de Vikingaanvallen samenhangen. De graven zijn 
echter nog niet precies gedateerd.12 Misschien dat toekomstig onderzoek 
meer duidelijkheid kan geven. Dat dit tot interessant inzichten kan leiden 
laten de massagraven van Weymouth en Oxford zien, die onlangs vrij precies 
gedateerd werden. Deze graven bleken vol te liggen met skeletten van 
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Scandinavische mannen, die gewelddadig om het leven waren gekomen. 
Ze worden dan ook in verband gebracht met campagnes tegen de Vikingen. 
Bij het graf in Oxford gaat het waarschijnlijk om een tiendeeeuwse executie 
van een gevangen genomen groep invallende Scandinaviërs.13 

Ook de andere Vikingaanvallen in Frisia hebben op het eerste oog weinig 
archeologische sporen nagelaten. Soms wordt het vermoeden uitgesproken 
dat een gevonden zwaard afkomstig zou kunnen zijn van een Viking, maar 
het Scandinavische karakter van de wapens of van de (graf)context waarin 
deze zijn gevonden, kan zelden met zekerheid worden vastgesteld. Het enige 
dat op een verband met de Vikingen zou kunnen wijzen, is het versprei
dingspatroon van deze vondsten. Dat vertoont een sterke concentratie in 
NoordNederland, waar Vikingactiviteit is vastgesteld.

Een duidelijke archeologische aanwijzing voor de Vikingaanvallen 
op het NoordNederlandse en NoordDuitse kustgebied is het aantal 
verstopte inheemse muntschatten uit de Vikingperiode. Egge Knol en 
Simon Coupland wezen eerder al op de opvallende concentratie van deze 
begraven rijkdommen in het voormalige Frisia.14 Coupland laat overtuigend 
zien hoe deze muntschatten bijna allemaal gedeponeerd zijn in periodes 
dat Vikingaanvallen plaatsvonden, met een piek in de jaren na 840. Daarbij 
moet echter wel de kanttekening worden geplaatst dat er ook deposities van 
vóór de Vikingtijd bestaan, en dat er misschien nog veel meer deposities zijn 
maar dan van ander materiaal waardoor wij ze niet als zodanig herkennen. 
Die vroegere zilverdepots getuigen niet van militaire conflicten, maar van 
een economische praktijk die in de vroege middeleeuwen heel normaal 
was. De gelijktijdige toename van het aantal Vikingaanvallen en het aantal 
begraven muntschatten is echter opmerkelijk, evenals de afname daarna.15 
Een muntschat uit de duinen bij List op het NoordFriese eiland Sylt valt 
aan de latere Vikingactiviteit in Engeland te koppelen. Deze schat uit de 
eerste decennia van de elfde eeuw bevat penningen van de Angelsaksische 
koning Ethelred II, die werden gebruikt bij het betalen van het Danegeld.16

Behalve de muntschatten vormen ook de ringwalburgen, die als verde
diging tegen de Vikingen langs de hele kust van het Frankische Rijk werden 
gebouwd, een duidelijke aanwijzing dat men hun dreiging serieus heeft 
genomen. Mogelijk hebben deze verdedigingswerken de Denen weer 
geïnspireerd tot de bouw van hun eigen ringforten, die uit een iets latere 
periode dateren, maar dit is niet te bewijzen.17 Hoewel de interpretatie van 
de forten als antivikingconstructies algemeen geaccepteerd lijkt, worden er 
af en toe vraagtekens bij geplaatst, zoals onlangs door Letty ten Harkel in 
een artikel in Madoc.18 Het artikel verandert de algemene interpretatie niet, 
maar opent wel de discussie over dit vraagstuk. 

Het gros van de Vikingaanvallen werd georganiseerd door hooggeplaatste 
Denen. Toch was dit niet altijd het geval. De Frankische Annales Bertiniani 
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beschrijven een aanval van een zekere Harald en zijn Vikingen in 841. Zij 
waren ingehuurd door de Frankische heerser Lotharius, één van de drie 
zoons van Lodewijk de Vrome die met hun vader in conflict lagen. Om 
zijn vaders gebied te verzwakken stuurde Lotharius er Vikingen op af, wat 
een effectieve ingreep bleek.19 Harald en zijn Deense volgelingen schijnen 
overigens vaste klant in Frisia te zijn geweest en hadden volgens de bronnen 
al heel wat leed veroorzaakt. Ze hadden kennelijk het juiste CV voor deze 
klus.

Als belangrijke motieven voor de Vikingaanvallen golden dus het 
opbouwen van politieke druk en het vergaren van rijkdom door plundering 
dan wel door het opleggen van tribuut. Andere drijfveren waren het 
verkrijgen van nieuwe gebieden als machtsbasis voor verdere expansie of 
om te wachten op een kans de macht weer te grijpen in het thuisland.

Allianties

Sinds het begin van de negende eeuw vermelden de bronnen een aantal 
Denen die waarschijnlijk allemaal tot dezelfde vooraanstaande familie 
behoorden en zich met het Frankische hof verbonden. Dit bondgenoot
schap had verregaande consequenties voor het Friese gebied. De Deense 
heerser Harald Klakk – wiens vader Halfdan en broer Hemming mogelijk 
ook als bondgenoten van de Franken hadden gefungeerd20 – werd door 
de zonen van de voormalige koning Godfred van de troon gestoten en 
weggepest uit zijn geboortestreek. Hij zocht steun bij Lodewijk de Vrome, 
die hem het graafschap Rüstringen aan de Wezermonding toebedeelde. In 
827 lijkt Harald zich hier ook daadwerkelijk te hebben gevestigd. Tien jaar 
later werd het eiland Walcheren – waar zich een Frankische residentie met 
een schapenhouderij en een handelscentrum bevond21 – door Vikingen 
verwoest. Hemming fungeerde hier als graaf voor de Franken, mogelijk ook 
als leenman, en vocht aan hun zijde. Dat moest hij ten slotte met de dood 
bekopen. Zijn lot illustreert dat de manier waarop de Franken hem en zijn 
landgenoten aan zich verbonden niet altijd gunstig voor de betrokkenen 
uitpakte.

De eerder genoemde Viking Harald wist Walcheren na Hemming te 
bemachtigen. Keizer Lotharius wees hem dit gebied toe in ruil voor de 
militaire diensten die hij de Franken eerder had bewezen. Het ging hier 
niet om een vooraanstaande Deen die steun bij zijn vroegere tegenstanders 
zocht, zoals in het geval van Harald Klakk of Hemming, maar om een echte 
Viking, voor wie plundering vanzelfsprekend was. Dit zou steeds vaker het 
geval zijn.

De meest illustere Vikingkrijgsheer was Rorik, broer van de jongere 
Harald, die een machtsbasis in Frisia wist te creëren, juist door het gebied 
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veelvuldig aan te vallen. Het rijk van Lotharius was vaak doelwit van deze 
aanvallen. In een poging om de verwoestende praktijken een halt toe te 
roepen moest Lotharius Rorik enkele gebieden in leen geven, in ruil voor 
verdediging tegen andere Vikingen en het afzweren van de piraterij. Dit 
laatste bleek voor Rorik erg moeilijk. Hij was niettemin zo succesvol met 
deze tactiek dat hij Kennemerland, Wieringen, een gebied in Noord
friesland ‘tussen de zee en de Eider’ en wellicht ook nog andere gebieden 
wist te bemachtigen. Rorik werkte samen met zijn broer Harald, en na diens 
overlijden met zijn neef Godfred. Godfred lijkt zo goed geïntegreerd te zijn 
geweest dat hij zelfs in het huwelijk trad met een dochter van de Frankische 
keizer. Weer een verwante Godfred die waarschijnlijk met het grote heidense 
leger uit Engeland kwam was de laatste Viking die als leenman van de 
Franken optrad totdat hij in 885 werd  vermoord. Uit de beschrijving van het 
complot dat tot de moord leidde, blijkt dat deze Godfred tot op dat moment 
samenwerkte met twee Friese graven, Gerulf en Gardulf, of zelfs de leiding 
over hen had.

Het verhaal van de Deense leenmannen komt uit Frankische bronnen. 
De beide schatvondsten van Westerklief op Wieringen, die van 1996 tot 1999 
gevonden werden, leverden voor het eerst archeologisch bewijs voor de 
Deense aanwezigheid in het voormalige Friese leengebied. De eerste schat
vondst bestaat uit een verzameling van Karolingische denarii, kleine zilver
baren, een riemtong, een zilveren ketting, zilveren armringen en tot sieraden 
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	   Godfred	   	   Broer(s)	  	   	   	   	   	   	   Harald	  	   	   	   Halfdan	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  †	  810	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Koning	  vóór	  812	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  zonen	   	   	   	   	   	   Harald	  Klakk	   	  	  	  	  Hemming	   	  	  2	  broers	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  Koning	  812-‐13,	  819-‐27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  †	  837	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   †	  852?	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  zonen	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Harald	   	  	  	  	  	  	  	  Rorik	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Godfred	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  †	  ca.	  845	   	  	  	  	  	  †	  ca	  873-‐80	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zonen	   	   	   	   	   	   	   	   	   †	  ná	  855	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rodulf	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  †	  873	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Godfred	  (precieze	  lijn	  onzeker)	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   †	  885	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

Stamboom van Deense warlords en prinsen, genoemd in de tekst. Alleen de mannelijke lijnen zijn 

weergegeven 



verwerkte munten, alles verstopt in een Badorfpot. De jongste munten 
dateren van vlak voor 850, hetgeen een terminus post quem rond die datum 
oplevert. Uit de samenstelling van de schat blijkt dat die van een Deense 
eigenaar is geweest, die zijn rijkdom kennelijk meenam naar Wieringen. Een 
Scandinavische herkomst is ook waarschijnlijk bij de tweede schatvondst, 
die bestond uit een zilverbaar, een munthanger, stukjes ‘hakzilver’ (zilver of 
zilveren voorwerpen, die in de gewenste porties gehakt werden) en Karolin
gische en Arabische munten en imitatiemunten. Deze tweede schat heeft 
waarschijnlijk ook in een Badorfpot gezeten. De jongste munten dateren 
uit de jaren 870, wat een depositiedatum rond 880 aannemelijk maakt.

De schatvondsten van Westerklief I en II reflecteren verschuivingen in de 
Scandinavische economie. In de vroegste Vikingtijd bestond er een econo
misch systeem waarbij sieraden en ornamenten als uitingen van rijkdom 
en succes fungeerden (display economy), zoals in Westerklief I. Vervolgens 
ontstond er een nieuw systeem waarbij de ruilwaarde van het zilver, met 
name de kwaliteit en de hoeveelheid daarvan, belangrijker werd (bullion 
economy). Dit blijkt uit de aanwezigheid van zowel zilverbaren als gehakt 
en getest zilver. Westerklief II past moeiteloos in dit systeem. Aan het einde 
van de Vikingtijd ging men vervolgens over op het monetaire systeem zoals 
dat elders in Europa bestond.22 De schatvondsten werden onderzocht en 
gepubliceerd door Jan Besteman, die opmerkte dat ze stammen uit het 
leengebied van Rorik en precies passen in de periode waarin hij dit gebied 
bestuurde. Dit laatste maakt het, in combinatie met het Scandinavische 
karakter van de schatten, waarschijnlijk dat we hier met de verzamelde 
rijkdommen van een Deense krijger in Frisia te maken hebben. 

Niet alle Scandinaviërs die zich hetzij uit overtuiging dan wel vanwege 
hun militaire inbreng met de Franken verbonden, of die andere diensten 
voor hen uitvoerden, kregen in ruil daarvoor een leengebied. Beloning in 
zilver en het betalen van afkoopsommen kwamen eveneens geregeld voor. 
In 864 voerden de Vikingen van de Deense Rodulf, zoon van de jongere 
Harald en neef van Rorik, ‘diensten’ uit voor Lotharius. Deze diensten 
bestonden waarschijnlijk uit het beschermen van het gebied van Lotharius 
tegen andere Vikingen. Volgens de geschreven bronnen was dit geen 
goedkope grap: van elke mansus (hoeve) werden vier denarii gevraagd, die 
samen met een grote hoeveelheid vee, wijn, meel en cider aan de Vikingen 
werden overhandigd.23

In 873 wisten de inwoners van Oostergo een aanval van Rodulf af te 
slaan. Ze stonden daarbij, opvallend genoeg, onder leiding van een tot het 
christendom bekeerde Scandinaviër, die al jaren in hun midden verkeerde. 
Vroom als deze bekeerling was, schreef hij volgens de Frankische annalen 
de overwinning toe aan God en liet hij een aantal Vikingen in leven, op 
voorwaarde dat ze de gestolen goederen terug zouden brengen en het 
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gebied nooit meer zouden aanvallen.24 Hoewel het niet noodzakelijkerwijs 
om een historische persoon hoeft te gaan (naam noch achtergrond worden 
genoemd) en diens beschrijving rond het bekeringsmotief gecomponeerd 
zou kunnen zijn, past het verhaal wel in de historische context. 

Bij diverse veldslagen in binnen en buitenland lijken de Friezen en de 
Denen samen te zijn opgetrokken. Bekend is het voorbeeld van Ubbe, een 
met sagen omwonden figuur over wie meerdere verhaaltradities bestaan. 
Ubbe was actief in Engeland in de jaren 850 tot 880, dus op het moment dat 
ook in Frisia Deense lenen bestonden. In de Angelsaksische bronnen wordt 
hij Ubbo dux Fresonum genoemd, bij Saxo heet hij Ubbo Fresicus, en uit 
contemporaine bronnen weten we dat hij in Engeland een heidens Viking
leger leidde dat zowel uit Denen als Friezen bestond.25 In deze context is wel 
gewezen op de mogelijkheid dat hij een Fries leen bezat, waaraan hij zijn 
naam zou hebben ontleend en van waaruit hij zijn manschappen bijeen
bracht. Volgens andere tradities zou hij echter via zijn moeder uit een Friese 
familie stammen. Minder bekend is het voorbeeld van een Friese krijger 
in het gevolg van de eerder genoemde Rollo in Normandië. Van deze Fries 
wordt gezegd dat hij door zijn medestrijders volledig werd vertrouwd,26 wat 
aangeeft hoe ver deze samenwerking ging. 

Verschillende historici en taalkundigen hebben reeds gewezen op 
de opvallende bepaling in de Friese wettenverzameling Vierentwintig 
landrechten, die parallellen heeft in andere Friese wetsteksten. Volgens deze 
bepaling kan een man, die door een noerdmanne wordt ontvoerd en onder 
dwang Vikingactiviteiten in zijn geboortestreek heeft uitgevoerd, na terug
komst worden vrijgesproken van de hem ten laste gelegde beschuldigingen. 
De nadruk wordt gelegd op het feit dat de ontvoerde man hier niet uit vrije 
wil heeft gehandeld, maar gedwongen werd. Dat was kennelijk voldoende 
reden om hem vrijuit te laten gaan. Zoals onder andere Kees Samplonius 
al aankaartte, betekent deze toevoeging dat er ook Friezen moeten zijn 
geweest die uit vrije wil zijn meegegaan op Vikingtocht.27

Handel

Allianties lijken er ook te hebben bestaan op gebied van de handel. De 
Friezen stonden al sinds de vroege middeleeuwen bekend om hun rol in 
de (langeafstands)handel. Dit betreft vooral de handel in pallia fresonica 
ofwel Fries laken. Maar ook zout, barnsteen, aardewerk en metaal zullen 
door Friezen verhandeld zijn, bijvoorbeeld als tussenpersonen. Hun 
belangrijkste handelscentra lagen in het mondingsgebied van Rijn, Maas 
en Schelde en elders langs de Noordzeekust. Daarnaast konden de Friezen 
profiteren van de handelsroutes die vanaf het continent naar het noorden 
door hun gebied liepen. In verschillende handelsplaatsen op het continent 
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speelden ze een grote rol, zoals hierboven aangestipt, en vaak waren er 
Friese kolonies. Op deze manier ontstonden er allerlei handelscontacten 
tussen Friezen en Scandinaviërs. Soms waren vertegenwoordigers van 
beide groepen betrokken bij gezamenlijke handelsondernemingen. Het 
voornaamste bewijs voor dit laatste zijn twee elfdeeeuwse runenstenen uit 
Sigtuna, Zweden. Deze stenen (U 379 en U391) hebben vergelijkbare runen
inscripties. De langste inscriptie luidt:

frisa kilter lety rista runar þesar eftiR alboþ fela ka sloþa kristr hin helgi 
hialba ant hans þurbiurn risti 28

De leden van het gilde van Friezen lieten deze runen kerven naar (ter 
nagedachtenis aan) Albod, de partner van Slod. Moge Christus de 
heilige zijn ziel helpen. Torbjorn kerfde.
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Volgens deze inscripties was er sprake van FriesScandinavische handels
gildes, waardoor de indruk wordt gewekt dat de onderlinge handel in de late 
Vikingtijd steeds meer coöperatief georganiseerd werd.

Veel ‘Vikingvondsten’ uit de Friese gebieden en ‘Friese’ vondsten uit 
Scandinavië kunnen met de onderlinge handel in verband worden gebracht. 
Hierbij speelden vooral de handelsplaatsen Dorestad en Domburg/
Walacrias, alsmede de Scandinavische handelscentra Kaupang, Ribe en 
Haithabu een belangrijke rol. In Kaupang meent men zelfs een ‘Fries huis’ 
te hebben gevonden. Een blootgelegde huisplattegrond bevat namelijk 
een sterke concentratie aan Fries/Frankisch metaalwerk. Het gaat vooral 
om persoonlijke items zoals broches, waarvan drie voor vrouwen. Het is 
duidelijk dat het gebouw geen smidse is geweest, maar een woonhuis van 
een handelaar. Op basis van alle vondsten lijkt het erop dat het de (tijde
lijke) woning van een Friese handelaar en zijn familie was.29 Het kan echter 
niet uitgesloten worden dat het gaat om de woning van een Scandinaviër 
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die met de Friezen handelde, wat net zo goed een duidelijk aanwijzing is 
voor de FriesScandinavische handelsondernemingen.

Kaupang lijkt in zijn geheel te zijn beïnvloed door Friese handel. Er is veel 
Frankisch/Fries metaalwerk gevonden en een derde van al het aardewerk 
dat aan het licht kwam, is van Friese of Frankische herkomst. Dit percentage 
van Fries/Frankisch aardewerk vinden we ook in de Engelse handelsplaats 
Jorvik (York), die een tijdlang onder Scandinavische invloed stond. Over 
Jorvik vertellen schriftelijke bronnen dat er in de zevende eeuw een kolonie 
van Friese handelaren was gevestigd.

Losse vondsten uit Frisia duiden eveneens op economische betrekkingen 
met Scandinavië. Het gaat dan in het bijzonder om zilverbaren, munten 
en andere vormen van valuta. Uit Warffum (Groningen) is bijvoorbeeld 
een zilverbaartje bekend dat toetssporen vertoont. In gewicht benadert dit 
baartje de Scandinavische standaardmaat øre (ca. 26 g.).30

Voor de kust van Callantsoog is een zilveren armband gevonden waaraan 
vijf kleinere ringen zitten. Dergelijke armbanden zijn heel bekend uit 
Scandinavië. Ze kunnen het best omschreven worden als een spaarvarken 
uit de Vikingtijd: wanneer men iets wilde afrekenen, hakte men de kleine 
ringen in de juiste portie zilver om daarmee te kunnen betalen.

Misschien onverwacht, maar ook Arabische dirhams vormen een 
aanwijzing voor Scandinavische aanwezigheid, blijkt uit verscheidene studies. 
De Franken hadden veel moeite met vreemde valuta, omdat ze al een eigen 
munt hadden. De Scandinaviërs konden daarentegen goed uit de voeten 
met het Arabische zilver, dat ze uitgebreid testten, zoals blijkt uit de aange
troffen toetssporen. De Friezen namen een tussenpositie in, ze gingen flexibel 
met vreemde valuta om en lijken verschillende betaalmiddelen te hebben 
geaccepteerd. De Arabische munten kwamen dan ook vooral door Scandina
vische handelscontacten naar Frisia. Besteman benadrukt dat het versprei
dingspatroon van deze munten grotendeels beperkt is tot NoordNederland. 
Net als zilverbaren en hakzilver vormen dirhams zoals gevonden in Westerklief 
belangrijke aanwijzingen voor de mogelijk Scandinavische herkomst van de 
aangetroffen muntschatten. Uit Rantrum en Witzwort, in het zuiden van het 
Duitse Noordfriesland, zijn twee negendeeeuwse zilverschatten bekend, die 
uit zilverbaren, dirhams en zilveren ringen bestaan. Op grond daarvan worden 
ze als Scandinavisch geïnterpreteerd. Ze zijn gevonden in de buurt van 
voormalige handelsplaatsen aan de handelsroute naar de Oostzee. Op grond 
daarvan vermoedt men dat ze aan de (Oostzee)handel te koppelen zijn.31

Uitwisseling

Onderlinge handel kan niet alleen beschreven worden als uitwisseling van 
objecten, maar ook van ideeën. Intercultureel contact zoals tussen Friezen 
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en Scandinaviërs kan omschreven worden als het contact tussen twee 
groepen die (deels) een ander normen en waardepatroon hebben. Dit 
normen en waardepatroon is geworteld in de culturele achtergrond van 
de eigen groep en in het eigen besef van culturele identiteit. Hierbij speelt 
niet alleen het wereldbeeld, maar ook de materiële cultuur een belangrijke 
rol. Dit is zeker het geval wanneer bepaalde objecten als symbolen voor de 
eigen identiteit worden gezien.

In dit opzicht zijn onderlinge handel, het roven van kostbare voorwerpen, 
het overnemen van ideeën en waarden en het uitwisselen van geschenken 
allemaal even belangrijk. Dit wordt vooral duidelijk wanneer we kijken naar 
de verschillende betekenis die de uitgewisselde objecten en ideeën voor de 
afzonderlijke groepen hebben. Het kan bij uitwisseling gaan om verschil
lende soorten voorwerpen, die binnen de ene cultuur een andere (symbo
lische) rol kunnen spelen dan binnen de andere. Ieder object heeft binnen 
het culturele systeem waarin het is ontstaan een bepaalde waarde, die is 
gekoppeld aan het eigen systeem van normen en waarden en het wereld
beeld. Het is de vraag wat er gebeurt met objecten die overgaan van het ene 
culturele systeem naar het andere.

Een duidelijk voorbeeld van objecten die van waarde veranderden bij de 
overgang van de ene in de andere culturele sfeer zijn de zilveren Arabische 
en Frankische munten. Binnen het eigen culturele systeem hadden deze 
munten een vaste geldwaarde. Zodra deze munten werden opgenomen 
in de Scandinavische economie, werden zij gezien als stukken zilver. In 
die context heeft men ze getoetst en opgehakt. Hetzelfde geldt voor veel 
sieraden en beslagstukken. Uitheemse munten werden in deze context 
regelmatig omgewerkt tot sieraden, waardoor zij een geheel andere functie 
kregen.

Frisia lijkt hierin een geheel eigen rol te hebben gespeeld. Als lange
afstandshandelaren moesten de Friezen het juist hebben van interculturele 
uitwisseling. Dat zij regelmatig werden genoemd als tussenhandelaren 
in internationale handel, getuigt ervan dat zij op dit vlak actief waren. Op 
deze manier zal hun culturele horizon tamelijk breed zijn geweest. Dat gold 
vermoedelijk niet alleen voor de schippers en kooplieden die daadwerkelijk 
de zeeën bevoeren, maar ook voor hun handelspartners en hun families. 
Doordat Friezen actief waren in het Frankische muntsysteem én de Scandi
navische zilvereconomie, speelden zij een belangrijke rol in het onder
linge contact tussen twee verschillende culturele en religieuze systemen. 
Mogelijk hebben ook de neutrale, vroegmiddeleeuwse sceatta’s hierin een 
rol gespeeld, aldus archeoloog Frans Theuws.32 Daarnaast lijkt het erop dat 
de Friezen nogal wat verschillende vormen van edelmetaal accepteerden. 
Dit blijkt uit de vele samengestelde muntschatten die uit NoordNederland 
bekend zijn. De Friezen waren bedreven in het fabriceren van imitatiesolidi. 
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Dit namaken van Frankische munten wordt eveneens in verband gebracht 
met hun rol als tussenpersonen in de handel met het noorden.

De uitwisseling van objecten kan ook een symbolische functie hebben, 
zoals bij het geven van geschenken (gift-exchange). Deze uitwisseling van 
geschenken en  prestigeobjecten tussen leiders van verschillende groepen 
of tussen de leider van een afzonderlijke groep en zijn volgelingen was 
een veel voorkomende praktijk in de Germaanse en vroegmiddeleeuwse 
samenlevingen. Het ging niet alleen om het daadwerkelijk elkaar geven van 
de kostbaarheden, maar ook om het symbolische aspect van deze daad 
waarmee sociale en politieke banden werden gesmeed en bevestigd.33 Bij 
deze vormen van uitwisseling kunnen we vooral aan sieraden en andere 
kostbaarheden van nietalledaags karakter denken. Binnen de Scandina
vische wereld zullen de goederen uit Frisia en andere verre gewesten een 
bijzondere plaats hebben ingenomen. Het zilver dat de Vikingen elders 
meenamen zal voor een groot deel terecht zijn gekomen in het circuit 
van geschenkuitwisseling. Ook handel was hier aanvankelijk nauw mee 
verbonden. De luxegoederen die werden aangevoerd via handelsplaatsen 
die onder bescherming stonden van vooraanstaande krijgsheren, konden 
vervolgens als geschenken door hun volgelingen worden uitgewisseld. De 
rol die een verre herkomst bij de waardering van deze objecten speelde 
moet waarschijnlijk niet onderschat worden. 

Waarschijnlijk hebben dergelijke vormen van uitwisseling in de contacten 
tussen Scandinaviërs, Franken en Friezen een grote rol gespeeld. Uit heel 
Frisia zijn gouden en zilveren sieraden bekend die heel goed passen in een 
dergelijke context. Het is weliswaar niet met zekerheid te zeggen dat deze 
voorwerpen daadwerkelijk als geschenken hebben gediend; ze kunnen ook 
als ongemunt geld of persoonlijk bezit naar Frisia zijn gekomen. Maar de 
mogelijkheid ligt zeker voor de hand.

In de collectie van het Fries Museum bevindt zich sinds 2009 een gouden 
Vikingring uit Gaasterland, die voor veel publiciteit zorgde. De ring is een 
bijzonder fraai exemplaar en daarom uniek voor dit gebied. Zilveren Viking
ringen worden in Friesland wel vaker gevonden. Meerdere exemplaren 
bevinden zich in museumcollecties en ook detectoramateurs hebben derge
lijke vondsten gemeld. Dat detectorwerk hierin een lastige, maar belangrijke 
rol kan vervullen, laat het werk van Jelle Schokker over Vikingvoorwerpen bij 
detectoramateurs zien.34

Uit schriftelijke bronnen weten we dat Frankische en Scandina
vische machthebbers die onderlinge bondgenootschappen sloten bij die 
gelegenheid prestigegoederen uitwisselden. Over de betrekkingen tussen 
Friezen en Scandinaviërs weten we veel minder, maar we kunnen er op 
grond van de frequente contacten van uitgaan dat deze praktijk ook bij hen 
voorkwam.  
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Een van de belangrijkste getuigenissen voor uitwisseling van geschenken 
tussen Scandinaviërs en Franken betreft het bondgenootschap tussen 
Harald Klakk en Lodewijk de Vrome. Harald liet zich in 826 te Mainz samen 
met zijn familie en zo’n vierhonderd volgelingen tot het Christendom 
bekeren. In Mainz bevond zich op dat moment tevens een kolonie van 
Friese handelaren. Keizer Lodewijk fungeerde als peetvader van Harald, 
zijn vrouw als peetmoeder van Haralds echtgenote en hun oudste zoon 
Lotharius als peetvader van Haralds zoon Godfred.35 Volgens Frankische 
bronnen werden er vele kostbaarheden uitgewisseld om het verbond te 
bezegelen, wat aangeeft hoe betekenisvol deze gebeurtenis was. Vooral de 
bekering moet een belangrijk element in de uitwisseling zijn geweest. Ook 
bij latere bondgenootschappen en overeenkomsten speelde de bekering een 
belangrijke rol. Bekering, de belofte van trouw en militaire toezeggingen 
werden vaak uitgewisseld tegen het overdragen van een leengebied. Niet alle 
Denen waren overigens al bekeerd toen zij als leenman aantraden. En niet 
alle Denen die bekeerd waren, hielden zich aan hun belofte van trouw. Met 
name Rorik lijkt zich niet aan het nieuwe geloof te hebben willen binden. De 
christelijke bronnen spreken hier dan ook schande van.

Hoewel dus niet alle Denen hun bekering even serieus namen, moet 
de bekering van vooraanstaande landgenoten zijn uitwerking niet gemist 
hebben. We mogen ervan uitgaan dat deze praktijk ook invloed had op het 
kersteningproces in Denemarken. De culturele betrekkingen met de Franken 
en de Friezen hadden een diepgaande invloed op de sociale en politieke 
structuur, op de handel, op het wereldbeeld en ook op de materiële cultuur. 
Zo lijkt het erop dat sommige voorwerpen uit de Vikingtijd in Frisia mogelijk 
het product zijn van een mengstijl, waarbij elementen van de ene materiële 
cultuur door de andere zijn overgenomen. Deze wederzijdse beïnvloeding 
geldt zeker voor handelsplaatsen, die meer waren dan alleen plekken waar 
handelswaar van hand tot hand ging. Hier kwamen mensen met verschil
lende achtergronden met elkaar in contact; hier raakten verschillende 
culturen met elkaar in dialoog en werden wereldbeelden met elkaar gecon
fronteerd. Theuws stelt dat Dorestad, dat op de grens tussen twee cultuur
gebieden lag, de plek bij uitstek was, waar deze verschillende vormen van 
uitwisseling en verschillende wereldbeschouwingen samenkwamen.36 Dit 
valt breder te trekken, want het gold ook voor andere handelsplaatsen waar 
de Friese kooplieden aanwezig waren en in bredere zin zelfs voor heel Frisia.

Dat verschillende vormen van uitwisseling nauw verbonden waren, 
illu streert een zilveren ketting die op het eiland Senja in NoordNoorwegen 
werd gevonden. Deze ketting maakte deel uit van een schatvondst en is 
versierd met een runeninscriptie. De inscriptie werd in eerste instantie door 
de Deense runoloog Magnus Olsen getranscribeerd als: furu* trikia frislats a 
uit auk uiks fotum uir skiftum. In gestandaardiseerd Oudnoors levert dit de 
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volgende zin op: Fórum drengja Fríslands á vit, ok vígs fötum vér skiptum.37  
Op basis van deze interpretatie werd de tekst aanvankelijk gelezen als een 
getuigenis van een Vikingaanval op Friesland en de Friezen, wat leidde tot 
de vertaling: ‘We paid a visit to the lads of Frisia, and we it was who split the 
spoils of battle among us’.38

In de jaren negentig van de vorige eeuw uitte de runologe Judith Jesch 
kritiek op de originele interpretatie. Zij trok de vertaling van het woord 
drengja (van  drengr) in twijfel. Jesch was van mening dat deze term, die hier 
een vergelijkbare betekenis als ‘krijger’ zou hebben, verwijst naar mensen 
uit de eigen groep en heeft een positieve connotatie. In de context van 
vijandschap was de keus voor drengja daarom volgens haar verdacht, een 
mening die zij voor elfdeeeuwse inscripties later bijstelde.39 

Hierna verschenen alternatieve lezingen van de intrigerende runen
tekst, waaronder die van Oudgermanist Kees Samplonius: ‘Wij zochten de 
jongens/krijgers van Friesland op en (tezamen) deelden wij de krijgsbuit.’ 
Samplonius laat de mogelijkheid open dat het woord drengja verwijst naar 
een groep mannen of krijgers waartoe degene die de runentekst kerfde zelf 
behoorde. Hierbij denkt hij aan Vikingactiviteiten waaraan zowel Scandina
viërs als Friezen meededen.40 Dat voor dergelijke gezamenlijke expedities 
wel iets te zeggen is, hebben we hierboven al gezien.

Jesch twijfelt daarnaast aan de interpretatie van het woord skiftar. Dit 
werkwoord kan naast ‘verdelen’ ook op ‘uitwisseling’ in de vorm van handel 
of uitwisseling van geschenken duiden. Om deze reden meent Jesch dat 
het mogelijk om handelaren gaat. Ze veronderstelt dat de makers van de 
runen waarschijnlijk aan de verschillende vormen van uitwisseling deden. 
Daardoor zullen zij niet al te nauwkeurig onderscheid hebben gemaakt 
tussen deze vormen. Indirect bewijs voor deze handelstheorie vindt Jesch 
op de twee contemporaine Zweedse runenstenen in Sigtuna die over Fries
Scandinavische gildes spreken. Op basis van al deze argumenten stelt zij 
de volgende vertaling voor: ‘We visited our tradingpartners in Frisia and 
bought (sold or exchanged?) wargear’.41

Het kan bij deze inscriptie dus zowel gaan om een verwijzing naar 
Vikingtochten als om handelsactiviteiten en uitwisseling van geschenken. 
De context van de schatvondst biedt tot op heden geen verdere aankno
pingspunten. Het is wel duidelijk dat het gaat om de verzamelde rijkdom 
van iemand, die de nodige contacten met partners aan de overzijde van de 
Noordzee had. Zowel Jesch als Samponius laten ruimte voor deze opvatting 
of benadrukken zelfs dat het gezamenlijke FriesScandinavische activiteiten 
betreft, hetgeen gezien het voorgaande aannemelijk is. 

Wat de interpretatie van deze inscriptie ook precies mag zijn, opvallend 
is wel dat de elfdeeeuwse Scandinaviërs de herkomst van het object 
actief hebben willen herinneren door deze op het object vast te leggen in 
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versvorm.42 Waarschijnlijk heeft de ketting dan ook een nieuwe, mogelijk 
symbolische, betekenis gekregen in de Scandinavische context. 

Soms werden niet alleen objecten of ideeën mee naar huis genomen, 
maar ook de mensen zelf. Tijdens de Vikingaanvallen werden veel mannen, 
vrouwen en kinderen gevangen genomen en vervolgens als slaven verkocht. 
Dit kon op het continent, in Scandinavië of elders zijn. Helaas weten we 
weinig over hun lot of hun bestemming. We weten wel dat een aantal gevan
genen wist te ontsnappen of werd vrijgekocht door familieleden of kerkelijke 
autoriteiten. Hier lijkt de Friese wetclausule ook op te duiden. Daarnaast 
zijn er aanwijzingen dat Friese kooplieden aanvankelijk zelf ook als slaven
handelaren optraden.43 Deze praktijken moeten eveneens hun neerslag 
hebben gehad in de wederzijdse beeldvorming.

Beeldvorming

De manier waarop de Vikingactiviteiten in de christelijke Frankische en 
Friese bronnen worden neergezet, is niet verrassend. De aanvallers worden 
gekenmerkt als heidens, bruut, wild en meedogenloos. Een goed voorbeeld 
hiervan is de vita van de heilige Walfridus van Bedum, die tijdens een 
Vikingaanval al biddend door zijn belagers werd vermoord.44 In de religieuze 
literatuur worden de Vikingen gelijkgeschakeld met wolven of met de 
noordenwind, een sterk beeld. Niet alleen de Vikingen worden gestigmati
seerd; ook de Franken die zelf aanvallen op touw zetten of heidense Denen 
als leenman aanstellen, komen er niet altijd zonder kleerscheuren vanaf.

Je zou kunnen veronderstellen dat Scandinavische bronnen de Vikingac
tiviteiten anders presenteren, maar dit is niet het geval. De Scandinavische 
bronnen die over Vikingtochten vertellen, zijn contemporaine lofdichten en 
dertiendeeeuwse saga’s. In deze teksten worden net als in de Frankische 
bronnen de kracht en moed van de Vikingen benadrukt en soms zelfs 
verheerlijkt. Een goed voorbeeld komt uit de beroemde Egils saga over 
antiheld Egil Skallagrimsson uit IJsland. Hij bezocht het Friese kustgebied 
meerdere malen. Dat het hierbij gaat om vikingtochten en niet om iets 
anders is duidelijk, want de bron spreekt van fara i víking. Een beschrijving 
van het terrein waar ze aanmeerden en doorheen marcheerden, geeft ons 
een interessant beeld van het zompige kustland van Frisia. Egil en zijn 
consorten trokken door verschillende dorpen en plunderden en verwoestten 
alles wat ze tegenkwamen. We lezen dat de hoofdpersoon zo’n fysieke 
overmacht had dat hij meer dan tien Friezen die tegelijk op hem afkwamen, 
wist om te brengen. Dit hoeft de lezer overigens niet te verbazen, want 
Egil maakte al op zijn zevende zijn eerste dodelijke slachtoffer toen hij een 
spelletje dreigde te verliezen.45 

De elementen die Frankische en Friese bronnen gebruiken om de 
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Vikingen negatief af te schilderen, worden in Scandinavische bronnen 
ingezet als heroïsch ideaal waar de protagonisten aan voldoen.  Hierbij moet 
overigens worden benadrukt dat saga’s van latere datum zijn. In de periode 
waarin de verhalen op papier werden gezet, was Scandinavië al gekerstend. 
De saga’s zijn hierdoor deels op christelijke leest geschoeid. Desondanks 
vermoedt men dat zij deels teruggaan op oudere, mondeling doorgegeven 
verhalen.46 De beschrijving van de Scandinavische helden past wel degelijk 
binnen het systeem van normen en waarden dat de vroegmiddeleeuwse 
heroïsche samenleving kenmerkte. Een Viking zijn, op Viking gaan – het 
gaf een bepaalde status, net zoals geroofde of geruilde goederen van ver 
mogelijk ook status kregen. Tegelijkertijd vormt deze thematiek een contras
terende achtergrond waartegen christelijke personages zoals Walfridus als 
martelaar konden worden neergezet.

Het beeld van Scandinaviërs als Vikingen gaf ook aanleiding tot andere 
motieven. De overgang van een samenleving, gericht op het heidense 
noorden, naar een samenleving die zich met het christelijke zuiden 
verbonden voelde, wordt sterk benadrukt in de middeleeuwse Friese 
teksten. Han Nijdam wees hier al eerder op.47 Hij laat zien dat de kern van 
de Friese vrijheidstraditie traditie verbonden is met deze veronderstelde 
overgang van Deense naar Frankische heerschappij. Hoewel er verschil
lende lezingen van het verhaal bestaan, geven zowel de variant waarin de 
vrijheid is bevochten als die waarin de vrijheid is gekocht door belasting 
te gaan betalen aan de Frankische keizer (in plaats van aan een Scandina
vische heerser) blijk van een heroriëntatie op het zuiden. In beide gevallen 
worden de Denen als negatief en de Franken als positief afgeschilderd.48 
Daarnaast wijst deze traditie op de mogelijke rol van de Friezen in 
de verdediging van het Frankische Rijk. De Friezen hoefden immers 
uitsluitend hun eigen gebied te beschermen tegen de wilde Vikingen en de 
woeste zee.

Hoewel er zeker een kern van waarheid in deze voorstelling kan zitten, 
is dit beeld vooral gekleurd door christelijke, proFrankische sentimenten. 
Men wilde de Friezen kennelijk in retrospectief, mogelijk ook onder invloed 
van de tweede kerstening, vromer voorstellen dan ze in werkelijkheid waren. 
Als een vroegmiddeleeuwse opiniepeiler de Friezen om hun mening had 
gevraagd, zouden er wellicht andere geluiden te horen zijn geweest.

Bij de verdediging van Walcheren in 837, waarbij de Scandinavische 
Hemming om het leven kwam, was de rol van de Friezen ronduit ambigu. 
Volgens de Karolingische bronnen concludeerden de verantwoordelijken 
dat de kustverdediging faalde, omdat de Friezen weigerden hun plaats in 
te nemen. Zouden zij misschien gebruik hebben gemaakt van hun recht 
niet alle gebieden te hoeven verdedigen, of toch de kant van hun noorder
buren gekozen hebben? Het gedeelde handelsbelang en de veronderstelde 
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gezamenlijke rooftochten in Engeland en Frisia maken dit niet helemaal 
onwaarschijnlijk.

Andere Scandinaviërs komen er in de Frankische bronnen beter vanaf. 
Bekering lijkt hierbij het belangrijkste motief. Indien een Scandinaviër 
trouw bleef aan het christendom en zich niet meer inliet met piraterij, werd 
hij net zo positief afgeschilderd als de Franken. Het verhaal van de bekeerde 
Scandinaviër uit Oostergo is hiervan een voorbeeld. Naarmate de tijd voort
schreed en men vaker tot hetzelfde geloof behoorde, zal het schrikbeeld van 
de kwaadaardige Vikingen enigszins vervaagd zijn, al is het, zoals we zagen, 
nooit helemaal verdwenen.

Conclusie

De verschillende vormen van contact tussen Friezen en Scandinaviërs zijn 
niet altijd goed van elkaar te onderscheiden. Ze dienen daarom eerder in 
hun onderlinge samenhang worden bekeken. Ook de scheidslijn tussen 
beide groepen was dikwijls moeilijk vast te stellen, dat geldt in toenemende 
mate naarmate de Vikingtijd vorderde.

Gewelddadige overvallen, handelsondernemingen, gezamenlijke expe  di
 ties, allianties en lenen vormden de belangrijkste aspecten van de contacten. 
Het Friese gebied lag op de grens van het Frankische rijk, dat gedomineerd 
werd door christelijke waarden, en het Scandinavische noorden, waar het 
christendom zich nog moest doorzetten. De Friezen speelden een belang
rijke rol als tussenpersonen; hun gebied vormde een contactzone tussen 
verschillende culturele systemen en concurrerende wereldbeelden. Bij 
contacten tussen deze systemen werden objecten en ideeën uitgewisseld, 
die dikwijls een symbolische betekenis hadden. Dit bewerkte dat de verschil
lende groepen soms samen optrokken en de onderlinge relaties in de loop 
van de tijd veranderden. Friezen en Scandinaviërs waren vrienden, vazallen 
en vijanden, en soms dit alles tegelijk.

u

Noten

1 Het traditionele beeld van één groot Fries koninkrijk is in de laatste jaren, mede 

dankzij archeologisch onderzoek, sterk genuanceerd. Het gebied viel uiteen in 

verschillende deelgebieden met eigen machtscentra. Zie onder andere Nicolay, 

‘Een koninklijk machtscentrum?’, met verdere verwijzingen.  2 Zie voor een goed 

overzicht: Henderikx, ‘De ringwalburgen’.  3 Voor een overzicht over de theorieën, 

zie Hofstra,‘Changing views’, 147160.  4 Hodnebø, ‘Viking’, 2025; Hofstra, ‘Changing 

views on Vikings’, 153157.  5 Lebecq, Marchands et navigateurs frisons, 87; Lebecq, 
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‘On the use of the word “Frisian”’, 8590.  6 Bazelmans, ’De Friezennaam’, 7073; 

Taayke, ‘Onder Franken en Saksen’, 1014, 17. Mogelijk bestaat er een samenhang 

met de Juten, Angelen en Saksen die zich in Engeland vestigden.  7 Bochner, ‘The 

Social Psychology’, 11.  8 Annales Regni Francorum 793. Rau, Quellen, I.  9 Einhard, 

Vita Karoli: Rau, Quellen, I.  10 Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, boek X: Ellis 

Davidson en Fisher, Saxo Grammaticus, I, 272273; Gosses, ‘Deensche heerschap

pijen’, 147148; Nijdam, ‘Klinkende munten’, 5661.  11 Dudo van St. Quentin, 

Gesta Normannum Ducum, hoofdstuk 9: Lair, De moribus et actis, 149150. Zie ook 

http://www.theorb.net/orb_done/dudo/ voor het origineel en de vertaling.  12 Van 

Doesburg, ‘Villa non modica?’, 5158.  13 Pollard et al., ‘Sprouting like cockle’, 83. 

14 Knol, ‘Frisia in Carolingian times’, 4756; Coupland, ‘The Devil’, 241266. Losse 

grafvondsten blijven hier buiten beschouwing.  15 Coupland, ‘The Devil’, 241266.  16 

Bantelmann, Nordfriesland, 6162.  17 Zie voor een studie van deze ringwalburgen in 

Nederland onder andere Van Heeringen, Vroegmiddeleeuwse ringwalburgen en voor 

het Duitse gebied Segschneider, Ringwälle und verwandte Strukturen.  18 Ten harkel, 

‘De Vikingen’, 161172.  19 Annales Bertiniani 841: Rau, Quellen, II.  20 Coupland, 

‘Poachers to Gamekeepers’, 88.  21 Tys, ‘Schelde Estuary’, 164.  22 GrahamCampbell, 

‘Treasure’.  23 Annales Bertiniani 864: Rau, Quellen, II; Coupland, ‘Poachers to 

Gamekeepers’, 102.  24 Annales Fuldenses 873: Rau, Quellen, III.  25 Smyth, Scandi-

navian kings, 2223, 195 (noot 2).  26 Dudo van St. Quentin, Gesta Normannum 

Ducum, hoofdstuk 12: Lair, De moribus et actis, 164170.  27 Samplonius, ‘Friesland 

en de Vikingtijd’, 89101.  28 Lebecq, Marchands et navigateurs, 451.  29 Skre, ‘From 

Dorestad to Kaupang’, 137141.  30 Besteman, ‘Scandinavisch gewichtsgeld’, 28; Knol, 

‘Zilverbaar’, 23.  31 Bantelmann, Nordfriesland, 6061.  32 Theuws, ‘Exchange, religion, 

identity’, 14,  33 Bazelmans, By weapons made worth, 1317, 24; Gurevich, ‘Wealth and 

giftbestowal‘, 177189.  34 Schokker, ‘Scandinavisch contact’, 170173.  35 Annales 

Xantenses 826: Rau, Quellen, II; Coupland, ‘Poachers to Gamekeepers’, 89.  36 Theuws, 

‘Exchange, religion, identity’, 133135.  37 Samplonius, ‘Friesland en de Vikingtijd’, 

91.  38 Samplonius, ‘Friesland en de Vikingtijd’, 91.  39 Jesch, ‘The Senja NeckRing’, 

712; Jesch, Ships and Men, 216. In deze laatste publicatie noemt Jesch ook gevallen 

waarin drengr wel gebruikt wordt voor anderen, dit zou dan een vergelijke groep als 

de eigen groep zijn maar kan tegenover de eigen groep staan (i.e. vijandelijk zijn), zie 

pag. 232. Het gaat in al deze gevallen om elfdeeeuwse inscripties.  40 Samplonius, 

‘Friesland en de Vikingtijd’, 89101.  41 Jesch, ‘The Senja NeckRing’, 712.  42 Zie voor 

een korte samenvatting van verwijzingen naar Friezen in Scandinavische poëzie in 

de Vikingtijd Jesch, Ships and Men, 8083.  43 Bremmer, Introduction, 128.  44 Van 

Schaïk, Walfridus; Schmidt, ‘Konstanz und Wandel’, 7778.  45 Egils Saga hoofdstuk 

49: Nordal, Egils Saga, 126, 216219.  46 MeulengrachtSørensen,’Historical reality’, 

172181.  47 Nijdam, ‘Klinkende munten’, 5662.  48 Zie ook Nijdam, Lichaam, eer en 

recht, 119; Salomon, Friesische Geschichtsbilder, 6074.

a

5 6 n e l l e k e  i j s s e n n a g g e r



Literatuur

Algra, N.E., Zeventien Keuren en Vierentwintig Landrechten (2e dr.; Doorn 1992).

Bantelmann, A., Nordfriesland in vorgeschichtlicher Zeit, bewerkt door M. 

Segschneider (Bredstedt 2003).

Bazelmans, J., ‘De Friezennaam en het laatromeinse bewoningshiaat in het noordelijk 

kustgebied’, Paleo-Aktueel 9 (1999) 7073.

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

Beowulf (Amsterdam 1999).

Besteman, J.C., ‘Een gouden Vikingring uit Gaasterland’, Detector Magazine 107 

(2009) 3334.

Besteman, J.C., ‘Scandinavisch gewichtsgeld in Nederland in de Vikingperiode’, in: 

E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij (red.), Van Solidus tot Euro: Geld in Nederland in 

economisch-historisch perspectief (Hilversum 2004), 2142. 

Besteman, J.C., ‘Nieuwe Vikingvondsten van Wieringen: de zilverschat Westerklief II’, 

in: P. Hallewas, G.H. Scheepstra en P.J. Woltering (red.), Middeleeuwse toestanden: 

Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg (Hilversum 2000) 6575.

Besteman, J.C. ‘De vondst van Westerklief, Gemeente Wieringen. Een zilverschat 

uit de Vikingperiode’, Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum van 

Oudheden te Leiden 77 (1997) 199226.

Bochner, S., ‘The social psychology of crosscultural relations’, in: S. Bochner (red.), 

Cultures in contact: Studies in cross-cultural interaction (Oxford etc. 1983) 337.

Brate, E., Sveriges runinskrifter II. Östergötlands runinskrifter. 2 dln. (Stockholm 

19111918).

Bremmer, R.H., An Introduction to Old Frisian: History, Grammar, Reader, Glossary 

(Amsterdam/Philadelphia 2009).

Coupland, S., ‘From poachers to gamekeepers: Scandinavian warlords and 

Carolingian kings’, Early Medieval Europe 7 (1998) 85114.

Coupland, S., ‘Between the devil and the deep blue sea’, in: B. Cook en G. Williams 

(red.), Coinage and history in the North Sea world, c. AD 500-1250: essays in honour 

of Marion Archibald. (Leiden/Boston 2006) 241266.

Doesburg, J. van, ‘Villa non modica? Some thoughts on the interpretation of a large 

Early Medieval earthwork near Dorestad’, in: Willemsen en Kik, Dorestad, 5158.

Ellis Davidson, H., en P. Fisher (ed.), Saxo Grammaticus: The history of the Danes (2 

dln.; Cambridge 19791980).

Gosses, I.H., ‘Deensche heerschappijen in Friesland gedurende den Noormannentijd’, 

in: I.H. Gosses, Verspreide geschriften (Groningen 1946) 130–151.

GrahamCampbell, J., ‘Treasure’, Lezing maandag 23.08.2010, Summer School Viking 

Age Scandinavia – Transformation and Expansion, Universiteit van Århus.

Gurevich, A., ‘Wealth and GiftBestowal among the Ancient Scandinavians’, in: 

A. Gurevich en J. Howlett (red.), Historical anthropology of the Middle Ages 

(Cambridge 1992) 177189.

f r i e z e n  e n  s c a n d i n a v i ë r s  i n  d e  v i k i n g t i j d 5 7



Harkel, L. ten., ‘De Vikingen en de Zeeuwse ringwalburgen. Enkele vraagstukken’, in: 

Madoc 29 (3) (2011) 161172.

Heeringen, R.M. van, P.A. Henderikx, en A. Mars (red.), Vroeg-middeleeuwse ringwal-

burgen in Zeeland (Goes etc. 1995).

Henderikx, P.A., ‘De ringwalburgen in het mondingsgebied van de Schelde in histo

risch perspectief’, in: R.M. van Heeringen, P.A. Henderikx, en A. Mars (red.), Vroeg-

middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland (Goes etc. 1995), 71−112.

Hodnebø, F., ‘Viking’, in: Kulturhistorisk leksikon for Nordisk Middelalder, dl. 20 

(Kopenhagen 1976) kol. 2025.

Hofstra, G., ‘Changing views on Vikings’, Tijdschrift voor Skandinavistiek 24/2 (2003) 

147160.

Hårdh, B., Silver in the Viking Age: A regional-economic survey (Lund 1996).

Jesch, J., ‘Vikings on the European Continent in the Late Viking Age’, in: J. Adams en 

K. Holman (red.), Scandinavia and Europe 800-1350: Contact, conflict and coexis-

tence (Turnhout 2004) 255268.

Jesch, J., Ships and men in the late Viking Age: The Vocabulary of Runic Inscriptions 

and Skaldic Verse (Woodbridge 2001).

Jesch, J., ‘The Senja Neckring and Viking Activity’, Blandade Runstudier 2 (Uppsala 

1997) 712.

Knol, E., ‘Frisia in Carolingian times’, in: I. Klæsøe Skibsted (red.), viking trade and 

settlement in continental Western Europe (Kopenhagen 2010) 4359.

Knol, E., ‘Zilverbaar uit de Vikingentijd’, in: Jaarverslag van het Groninger Museum 

19981999 (Groningen 1999) 23.

Kramer, E., Pentz, P. et al. (red.), Kings of the North Sea, AD 250850 (Leeuwarden etc. 

2000).

Lair, J. (ed.), De moribus et actis primorum Normanniae ducum. Auctore Dudone 

Sancti Quentini decano (Caen 1865).

Lebecq, S., Marchands et navigateurs frisons du Haut Moyen Âge (2 dln.; Lille 1983).

Lebecq, S., ‘On the use of the word “Frisian” in the 6th10thcenturies written sources: 

Some interpretations’, in: S. McGrail, Maritime Celts, Frisians and Saxons (Londen 

1990) 8590.

MeulengrachtSørensen, P., ‘Historical reality and literary form’, in: A. Faulkes en R. 

Perkins (red.), Viking Revaluations (London 1993) 172181.

Nicolay, J. ‘Een koninklijk machtscentrum in vroegmiddeleeuws Friesland? De inter

pretatie van goudvondsten uit de late zesde en vroege zevende eeuw na Chr.’, De 

Vrije Fries 86 (2006) 3394.

Nijdam, J.A., ‘Klinkende munten en botsplinters in de Oudfriese rechtsteksten: Conti

nuïteit, discontinuïteit en intertekstualiteit’, De Vrije Fries 89 (2009) 4566.

Nijdam, J.A., Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de 

Oudfriese boeteregisters (Hilversum 2008).

Nordal, S. (ed.), Egils Saga Skalla-Grímssonar (Reykjavík 1933).

5 8 n e l l e k e  i j s s e n n a g g e r



Pollard, A.M., Ditchfield, P., Piva, E., Wallis, S., Falys, C., en Ford, S., ‘“Sprouting like 

cockle amongst the wheat”: the St. Brice’s day massacre and the isotopic analysis 

of human bones from St. John’s College, Oxford’, Oxford Journal of Archaeology 31 

(2012) 83102.

Rau, R. (ed.), Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte (3 dln.; Darmstadt 1977).

Salomon, A., Friesische Geschichtsbilder. Historische Ereignisse und kollektives 

Gedächtnis im mittelalterlichen Friesland (Aurich 2000).

Samplonius, K., ‘Friesland en de Vikingtijd: De ring van Senja en de Vierentwintig 

Landrechten’, It Beaken 60 (1998) 89101.

Schaïk, R. van, Walfridus van Bedum: Een duizend jaar oude Groninger overlevering 

(Groningen 1985).

Schmidt, H., ‘Konstanz und Wandel regionaler Identitäten an der südlichen 

Nordseeküste während des Mittelalters und der Frühen Neuzeit‘, in: Ostfriesland 

und Oldenburg: Gesammelte Beiträge zur norddeutschen Landesgeschichte (Aurich 

2008) 75102.

Schokker, J., ’Scandinavisch contact tijdens de Vikingperiode’, in: K. Huisman, K. 

Bekkema, J. Bos et al. (red.), Diggelgoud: 25 jaar Argeologysk Wurkferbân: Archeo-

logisch onderzoek in Fryslân (Leeuwarden 2008) 170173.

Segschneider, M., Ringwälle und verwandte Strukturen des ersten Jahrtausends n. 

Chr. And Nord- und Ostsee: Internationales Symposium, Utersum auf Föhr, 29. 

September – 1. Oktober 2005 (Neumünster 2009).

Smyth, A., Scandinavian kings in the British Isles, 850-880 (Oxford 1977).

Skre, D., ‘From Dorestad to Kaupang: Frankish Traders and Settlers in a 9thcentury 

Scandinavian Town’, in: Willemsen en Kik, Dorestad, 137141.

Skre, D., Means of exchange: Dealing with silver in the Viking Age (Århus 2008).

Taayke, E., ‘Onder Franken en Saksen: Friesland in de laatRomeinse tijd’, De Vrije 

Fries 80 (2000) 928.

Theuws, F., ‘Exchange, religion, identity and central places in the early Middle Ages’, 

Archaeological Dialogues 10 (2004) 121–138.

Tys, D., ‘The Schelde Estuary as a framework for Early Medieval settlement 

development’, in: Willemsen en Kik, Dorestad, 169175.

Vries, O., Asega, is het dingtijd? (Leeuwarden/Utrecht 2007).

Willemsen, A. en Kik, H. (red.), Dorestad in an international framework. New research 

on centres of trade and coinage in Carolingian times (Turnhout 2010).

Willemsen, A., ‘Scattered across the waterside: Viking finds from the Netherland’, in: 

R. Simek en U. Engel (red.), Vikings on the Rhine: Recent research on Early Medieval 

relations between the Rhinelands and Scandinavia (Wenen 2004) 6582.

k

f r i e z e n  e n  s c a n d i n a v i ë r s  i n  d e  v i k i n g t i j d 5 9





Standsbesef en familiebewustzijn
van een Franeker regent
De portretopdrachten van Dirk Fogelsangh
(1600-1663)

s A s k I A  k u u s

Lang is gemeend dat gedurende de zeventiende eeuw in Friesland – anders 
dan bijvoorbeeld in Holland – de interesse voor schilderijen nagenoeg alleen 
het portretgenre betrof.1 Uit een enkele jaren geleden verschenen nieuw 
overzicht van de Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw blijkt echter overdui
delijk dat de situatie in Friesland in die tijd niet wezenlijk verschilde van die in 
Holland. Ook in Friesland waren de muren in de huizen van de meer welge
stelden behalve met portretten, behangen met onder andere religieuze en 
mythologische voorstellingen, landschappen, zee en riviergezichten en fruit 
en bloemstillevens.2 Dit gold zowel voor de burgerij als voor de adel. 

Het mag zo zijn dat de totale schilderijenproductie in Friesland veel 
gevarieerder is geweest dan lang is aangenomen, het portret nam binnen 
het geheel wel een bijzonder belangrijke plaats in. Zo doorstond het portret 
van alle beoefende genres het best de tand des tijds: het grootste deel van 
de bewaard gebleven zeventiendeeeuwse Friese schilderijen bestaat uit 
portretten. Opvallend is dat daarop voornamelijk adellijke lieden zijn uitge
beeld, terwijl uit nagelaten boedelinventarissen duidelijk blijkt dat ook 
burgers in de Friese steden zich regelmatig lieten portretteren.3 Aangezien 
de burgerij als bevolkingsgroep veel omvangrijker was dan de adel, zou je 
verwachten dat van hen ook veel meer portretten bewaard zijn gebleven. 
De adel was echter doorgaans veel rijker dan de burgerij en besteedde in 
de regel meer geld aan een portret dat daarom vaak van betere kwaliteit 
was. Maar geld is niet de enige reden geweest, want de adel wint het ook 
van groepen, zo bleek enkele jaren terug uit een onderzoek van Bakker, die 
in welstand niet of nauwelijks voor hen onderdeden, zoals de eigenerfde 
grietmansfamilies en de rijke stedelijke regentenfamilies.4 Volgens Bakker 
komt dit omdat er een significant verschil was in de houding ten opzichte 
van de familie: ‘Familieportretten vormden een visuele bevestiging van 
typisch adellijke eigenschappen als familiebewustzijn en standsbesef. Met 
portretten van voorouders kon een adellijke familie de eigen stamboom 
zichtbaar maken […]. Dit familiebewustzijn was onder gewone burgers niet 
en onder leden van eigenerfde grietmans en stedelijke regentenfamilies 
blijkbaar nog nauwelijks ontwikkeld.’5 
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Maar is op grond van de bewaard gebleven portretten een dergelijke 
algemene conclusie gerechtvaardigd? Is het inderdaad waar dat leden van 
eigenerfde en regentenfamilies minder belang hebben gehecht aan familie
portretten dan de adel? Met deze vragen in het achterhoofd is gekeken 
naar de overgeleverde portretten van Dirk Fogelsangh. Van hem zijn liefst 
drie portretten aanwijsbaar, die met tussenposen van meer dan tien jaar 
door verschillende kunstenaars zijn vervaardigd. Daarnaast is er een 
aantal portretten bewaard van naaste verwanten van Dirk Fogelsangh. Hoe 
verhouden de portretten van Dirk Fogelsangh en diens familie zich tot die 
van adellijke families? 

Twee portretten door Castlanis

Dirk Fogelsangh werd in 1600 geboren in Leeuwarden als oudste zoon van 
de rijke ijzerhandelaar Jacob Pybesz. Doma en Sjouk Dirksdr. Fogelsangh.6  
Sjouk stamde uit een familie van eigenerfde boeren. Jacob en Sjouk stuurden 
hun zoon Dirk in 1620 naar Franeker om rechten te studeren en twee jaar 
later naar Leiden.7 Op 8 december 1622 trouwde Dirk in Franeker met 
Ibeltje Wringer.8 Het echtpaar vestigde zich in de Friese universiteitsstad, 
de geboorteplaats van Ibeltje. In 1623 zocht Dirk een kunstenaar voor het 
vervaardigen van een portret van zichzelf en zijn jonge bruid (Kleurkatern 
afb. 2 en 3). Zowel in Friesland als in de andere gewesten was er vanwege 
de gunstige economische ontwikkeling een toenemende vraag naar schilde
rijen.9 In Leeuwarden bijvoorbeeld vervijfvoudigde het aantal ingeschreven 
schilders tussen 1600 en 1625.10 De meeste portretten in de zeventiende 
eeuw werden dicht bij huis geschilderd, in de woonplaats van de opdracht
gever of in een nabij gelegen stad.11 Daarom koos Dirk waarschijnlijk voor 
een schilder uit Franeker, zodat hij en zijn vrouw niet lang hoefden te reizen 
om te poseren. Zo kwam hij uit bij de schilder Aggeus Joannes Castlanis (ca. 
1580 – na 1630). Castlanis woonde in ieder geval in 1621 in Franeker toen hij 
trouwde met Tryntje Gosses.12 Castlanis heeft niet lang in Franeker gewerkt, 
hij vertrok naar Dokkum en vervolgens naar Enkhuizen.13 

Deze twee gesigneerde portretten zijn de enige bekende werken van 
Castlanis.14 Beide echtelieden zijn tot aan de heup weergegeven, waarbij 
zoals gebruikelijk de man iets naar rechts en de vrouw iets naar links is 
gedraaid.15 Dergelijke huwelijksportretten werden in het eerste kwart van de 
17de eeuw op grote schaal vervaardigd, zowel in Holland als in Friesland.16 

Dirks rechterhand steunt op een tafelpunt, zijn linkerhand houdt hij 
zelfbewust in de zij. Een dergelijke houding is ook te zien op het portret 
van de Friese edelman Frans van Donia (15801651) uit 1621 dat is toege
schreven aan Jan de Salle. (afb. 1)17

Dirk is geheel volgens de heersende mode gekleed in een nauwsluitend 
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wambuis en een wijde broek.18 De zwarte stof van het wambuis is gehackeld, 
versierd met kleine schuine inkepingen. Het wambuis is voorzien van 
schouderkleppen en een korte puntige schoot. De geplooide en gesteven 
linnen kraag is afgezet met kant en sluit met koordjes voorzien van vrij 
grote geknoopte linnen kwasten (akertjes). De linnen manchetten zijn 
afgezet met geschulpt geometrisch kloskant. Om het middel draagt Dirk 
een smalle versierde riem. Om de wijsvinger en pink van de rechterhand 
heeft hij gouden ringen. Niet alleen de houding, ook de kleding van Dirk is 
vergelijkbaar met die van Frans van Donia op zijn portret uit 1621. Het enige 
verschil is dat Van Donia een degen of rapier draagt.

Ook Ibeltje is volgens de laatste mode gekleed. Zij draagt een zogenaamd 
‘vliegerkostuum’ bestaande uit een nauwsluitend lijfje en een wijde rok 
met daaroverheen een lang mouwloos overkleed, de vlieger.19 Het lijfje 
loopt aan de voorkant uit in een lange stompe punt en is voorzien van 
een geschulpte rand. Zij draagt een grote stijf gesteven linnen plooikraag 
en linnen manchetten, of ponjetten, met een geschulpte rand geometrisch 
kloskant. Op het hoofd heeft zij een linnen boogjesmuts, eveneens afgezet 
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met geometrisch kloskant. Om beide polsen draagt Ibeltje armbanden (zoals 
gebruikelijk was vóór de introductie van het polshorloge) en om de middel
vinger van haar rechterhand en de ringvinger van haar linkerhand heeft zij 
een gouden ring. Zij houdt een paar witte handschoenen met geborduurde 
kappen in de linkerhand. Zeer waarschijnlijk zijn dit haar bruidshand
schoenen.20

De echtgenote van Frans van Donia, Geertruydt van Engelstede (1584
1643), draagt op haar portret uit 1621 (afb. 2) eveneens een vliegerkostuum, 
maar de uitstraling van haar kleding is veel rijker dan die van Ibeltje. De stof 
is rijker gedecoreerd en zowel de kraag, ponjetten als de boogjesmuts zijn 
voorzien van meer kantversiering. Bovendien zijn de sieraden die Geertruydt 
draagt vele malen kostbaarder dan die van Ibeltje. 

Dirk en Ibeltje kregen een dochter en twee zoons: Geertke (16231662)21, 
Hylke (16251682)22 en Douwe Gerrit (16261663).23 In 1626 promoveerde 
Dirk in Leiden tot doctor in de rechten en werd hij ingeschreven als advocaat 
voor het Hof van Friesland.  In hetzelfde jaar werd hij secretaris van Frane
keradeel en vroedsman van zijn woonplaats Franeker. Op 9 november 1628 

6 4 s a s k i a  k u u s
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overleed Ibeltje op de leeftijd van 27 jaar en bleef Dirk achter met drie 
kinderen onder de vijf.26 

Een reeks portretten uit 1635

Na vier en een half jaar weduwnaar te zijn geweest, hertrouwde Dirk in 
1633 in Franeker met Geertke van Scheltinga.27 Niet lang daarna, in de loop 
van 1635, besloot hij opnieuw een opdracht te verstrekken voor het schil
deren van een aantal portretten. Ditmaal bestelde hij niet alleen portretten 
van zichzelf en zijn vrouw, maar ook van de drie kinderen uit zijn eerste 
huwelijk (Kleurkatern afb. 48). Maar het echtpaar heeft niet lang van de 
portretten kunnen genieten: nog in datzelfde jaar op 18 juli overleed zijn 
‘beminde huysvrouw […] zonder verlost te zijn van twee kinderen, waarvan 
zij zwanger was.’28 Door haar plotselinge dood in het jaar van de opdracht, 
is het onmogelijk te bepalen of het portret van Geertke van Scheltinga 
postuum is geschilderd, of al gereed was vóór haar overlijden in juli.

De vijf schilderijen zijn vervaardigd op paneel en hebben alle hetzelfde 
formaat: 72,5 x 57 cm.29 De beide echtelieden zijn tot aan het middel weerge
geven, de drie kinderen tot aan de heup. Opvallend is dat de kinderen in een 
geschilderde ovalen omlijsting zijn gevat, wat de schilderijen een diepte
werking geeft die ontbreekt in de portretten van de volwassenen. Een derge
lijke serie van afzonderlijke portretten van ouders en kinderen die bij elkaar 
gebleven zijn is vrij uitzonderlijk.30 

Dirk is gekleed in een donker wambuis met wijde mouwen en draagt 
een linnen plooikraag afgezet met kant. Hij heeft een snor en een modieus 
puntbaardje. Dirks vrouw Geertke draagt een moderne variant van het 
vliegerkostuum met wijde mouwen die een aantal malen zijn opgebonden. 
Het voorstuk van het lijfje, de ‘borst’, is zeer rijk geborduurd. Ze draagt een 
zeer wijde gesteven plooikraag afgezet met kant.31 Het linnen mutsje met 
kant is zeer ver op het hoofd geplaatst waardoor een groot deel van het 
haar zichtbaar is. Het haar naast de slapen is geheel volgens de mode kort 
afgesneden en hangt af in gekrulde lokken. In het haar heeft zij een plat 
staafje gestoken waaraan een klein juweel hangt. Om de hals draagt ze een 
lange gouden schakelketting en haar middel is eveneens versierd met een 
gouden schakelketting.32 

Dochter Geertke draagt een groen lijfje afgezet met een gele rand. De 
opengesneden mouwen tonen rijk bewerkte ondermouwen en zijn vastgezet 
met oranjegouden strikken. Om de taille draagt ze een eveneens oranje
gouden strik. De kraag bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, en 
was in die tijd zeer modieus. Het is opvallend dat in deze periode de meest 
modieuze kragen niet door vrouwen, maar door jonge meisjes werden 
gedragen.33 Om de hals draagt Geertke een dubbele gouden schakelketting. 
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Evenals haar stiefmoeder draagt ze een ver op het achterhoofd geplaatst 
mutsje en ook haar kapsel is vergelijkbaar.

De beide jongens zijn identiek gekleed en dragen een wambuis, waarvan 
de kleur een soort mengeling van blauw, bruin en grijs is. De wambuizen 
sluiten middenvoor met een rij blauwe knoopjes en in het middel dragen 
de jongens strikken die in het midden van de jaren ’30 zeer populair waren 
voor het mannen en jongenskostuum. Hylke en Douwe Gerrit dragen 
beiden een platte afhangende plooikraag zonder kantversiering.

Ook de eerdergenoemde edelman Frans van Donia en zijn echtgenote 
Geertruydt van Engelstede hadden zich net als Dirk nogmaals laten portret
teren (Kleurkatern afb. 1011).34 Ondanks het feit dat deze portretten 
kniestukken zijn en vijf jaar eerder − in 1630 − zijn vervaardigd is het toch 
aardig om de portretten van beide echtparen met elkaar te vergelijken. De 
grote plooikraag van Geertke doet nauwelijks onder voor die van Geertruydt. 
In tegenstelling tot Dirks eerste vrouw Ibeltje draagt Geertke evenals 
Gertruydt wel een lange gouden schakelketting. Helaas zijn de onder
armen van Geertke niet te zien op het schilderij, waardoor geen ponjetten, 
armbanden, ringen of handschoenen te zien zijn. De kragen van Frans en 
Dirk zijn vergelijkbaar, maar het wambuis van Frans is vervaardigd van een 
rijker gedecoreerde stof dan die van Dirk. Opvallend op het portret van 
Frans van Donia is verder de jacht(?)hond. 

Navolger van Wybrand de Geest

De reeks portretten van Dirk en zijn naasten is helaas niet gesigneerd, 
waardoor moeilijk te bepalen is welke kunstenaar ze geschilderd heeft. Volgens 
Wassenbergh was het een navolger van Wybrand de Geest (1592 – na 1660) die 
‘vooral in de kinderportretten van een originele opvatting, ook in de kleur, blijk 
geeft,’ en ‘hebben [ze] een enigszins agrarisch karakter.’35  Rudi Ekkart brengt 
de portretten op stilistische grond in relatie met twee professorenportretten 
uit Franeker. Het betreft de portretten van de Friese hoogleraar welspre
kendheid, geschiedenis en rechten Henricus Rhala (15911640) (Kleurkatern 
afb. 13), en van de eveneens Friese hoogleraar rechten Martinus Wybinga (ca. 
1591 1646).36 Wie de maker van deze portretten is geweest, kon Ekkart echter 
niet vaststellen. Ook Bakker biedt voor een toeschrijving in zijn overzichtswerk 
van de Friese schilderkunst geen aanknopingspunt.37

Uit de eerste helft van de jaren ’20 is een aantal portretten overgeleverd 
van leden van de familie Van Scheltinga.38 Uit dezelfde periode stamt een 
ongedateerd portret dat mogelijk Geertke van Scheltinga zelf voorstelt (afb. 
3). Maar geen van deze portretten lijkt te zijn geschilderd door dezelfde 
schilder als de portretten uit 1635. De Scheltingaportretten bieden dus 
geen aanknopingspunt bij het zoeken naar de naam van de schilder van de 
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reeks Fogelsanghportretten. De schilder Castlanis, die in 1623 de portretten 
van Dirk en Ibeltje had vervaardigd, vertrok al voor 1630 uit Friesland naar 
Enkhuizen en was niet meer beschikbaar.39 Dirk moest dus op zoek naar een 
andere schilder voor deze nieuwe opdracht. Dat hij niet koos voor de meest 
vooraanstaande portretschilder van Friesland, Wybrand de Geest, is niet 
heel verwonderlijk. De Geest had in Friesland geen monopolie en er was dus 
keuze genoeg, al ontbrak het andere portrettisten wel aan zijn talent. Maar 
ook adellijke personen lieten zich door minder talentvolle schilders vereeu
wigen. In het Martenahuis te Franeker hangt bijvoorbeeld het levensgrote 
portret van Sophia de Vervou (ca. 16131671) uit 1630 door L.J. Woutersin 
dat zeer stijf geschilderd is (Kleurkatern afb. 9). Sophia, of Saepck, was het 
enige kind van jonkheer Hessel Raes van Vervou, grietman van Franeke
radeel.40 Waarschijnlijk heeft Dirk ook deze keer in zijn eigen woonplaats 
gezocht naar een geschikte kunstenaar. Er is weinig bekend over in Franeker 
werkzame schilders, het waren er in elk geval veel minder dan in het grotere 
Leeuwarden. Bakker weet voor de zeventiende eeuw slechts tien schilders
namen aan deze stad te verbinden.41
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Opmerkelijk is dat één van deze schilders in 1634 huwde met een familielid 
van Dirk Fogelsangh. Dirks tante Tette Pybes, een zuster van zijn vader, 
was gehuwd met Mathijs Noldus met wie zij drie kinderen kreeg.42 Na haar 
dood hertrouwde ‘oom’ Mathijs met Ebel Syeckes Fogelsangh, een volle 
nicht van Dirks moeder Sjouk. Hun dochter Elske Mathijs (alias Siderius) 
trouwde in 1634 met de kunstschilder Jacobus Sybrandi Mancadan (1602
1680).43 Deze schilder, die ook burgemeester van Franeker zou worden, 
staat nu vooral bekend als landschapsschilder. (afb. 4)44 Toch is zijn naam 
in 1680 in een Leeuwarder boedel ook in verband gebracht met een 
portret. De omschrijving ‘een conterfeytsel van Jacobus Mancadam’ wijst 
echter waarschijnlijk op zijn eigen beeltenis. De maker is de portretschilder 
Mathijs Harings geweest bij wiens zoon het portret in zijn kantoor hing.45 Dat 
Mancadan in elk geval niet alleen landschappen schilderde, blijkt uit een 
in 1704 gehouden veiling te Amsterdam waar van hem Een Italiaanse dame 
en Het verraad van Judas werden aangeboden.46 Er zijn meer schilders die 
tegenwoordig door één bepaald genre bekend zijn geworden, maar van wie 
uit archivalia blijkt dat ze veelzijdiger waren. Het is al met al aantrekkelijk te 
veronderstellen dat Mancadan op verzoek van Dirk Fogelsangh de portretten 
heeft vervaardigd, maar helaas is hier geen verder bewijs voor te vinden.

Vier generaties

Op alle vijf portretten zijn de wapens voorzien van een karakteristieke rode 
lintversiering. Er zijn nog twee andere schilderijen met een dergelijk rood 
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lint om het wapen (Kleurkatern afb. 1415). Dit zijn de portretten van Dirks 
moeder Sjouk Dirksdr. Fogelsangh (15771652) en Dirks grootvader Dirk (I) 
Fogelsangh († 1591).47 Als deze twee portretten bij de hiervoor genoemde 
vijf portretten gevoegd worden, dan omspant de reeks vier generaties van 
de familie Fogelsangh. De reeks toont duidelijk Dirks verbondenheid met de 
familie Fogelsangh, van zijn vader en grootvader Doma zijn geen portretten 
overgeleverd en het is zeer de vraag of die ooit tot de reeks behoord hebben. 
In tegenstelling tot zijn jongere broers en zussen voerde Dirk niet de naam 
van zijn vader, Jacob Pybesz. Doma, maar de naam van zijn grootvader 
van moederskant.48 Deze Dirk Fogelsangh, afkomstig uit een familie van 
eigenerfde boeren, was doctor in de rechten en rekenmeester van de Friese 
stadhouder.49 Ten tijde van de Opstand, in het swaerste van den oerlooge 
ende in de veranderingge, tussen 1578 en 1591 was hij een aantal malen lid 
van de Gedeputeerde Staten van Friesland.50 In 1579 werkte hij in Antwerpen 
mee aan de uitvoering van de Pacificatie van Gent en overlegde daar met 
afgevaardigden van andere gewesten over de vredesonderhandelingen in 
Keulen.51 De beide zoons van Dirk Gerritsz. Fogelsangh en zijn echtgenote 
Rink Hylkesdr. Broersma, Hylke en Gerrit, waren kinderloos gestorven en zo 
werd Dirk (II) Fogelsangh het enige kleinkind dat de naam van zijn illustere 
grootvader Fogelsangh doorgaf.52

Het portret van Dirk (I) is een kopie naar een eerder portret dat omstreeks 
1590 werd vervaardigd (Kleurkatern afb. 12). Op het oude portret is ook een 
wapen Fogelsangh afgebeeld; dit wapen bestaat uit een gedeeld bord met 
aan de ene zijde de Friese adelaar en aan de andere zijde een zwaan en als 
helmteken een zwaard. Op het graf van Dirk (I) Fogelsangh in Oosterwierum 
is dit wapen eveneens aangebracht.53 Kleinzoon Dirk nam wel de naam van 
zijn grootvader over, maar niet precies hetzelfde wapen, misschien omdat 
hij geen nakomeling in rechte mannelijke lijn was. Zijn wapen bestond uit 
een ongedeeld blauw bord met een zilveren zwaan op een groene grond en 
had als helmteken de zwaan. In zijn bijdrage aan het album amicorum van 
Juw Harinxma thoe Slooten uit 1626 gebruikt hij ook al dit wapen.54 Opmer
kelijk is wel dat op het postume portret van Dirk (I) het wapen met alleen de 
zwaan is aangebracht. 

Dirks moeder Sjouk is wel naar het leven geportretteerd. Het opvallendste 
onderdeel van haar kostuum is de zeer stijf gesteven linnen hoofddoek met 
afhangende punten. Daarover draagt ze een transparante doek waardoor de 
met opennaaiwerk opgevulde rand van de hoofddoek zichtbaar blijft. De 
hoofddoek met afhangende punten werd vooral in de zestiende eeuw veel 
gedragen en komt in verschillende variaties voor. De vorm met een trans
parante bovenste doek is waarschijnlijk typisch Fries.55 In een kroniek over 
de geschiedenis van Friesland uit 1597 wordt de Friese doekendracht in elk 
geval als zodanig beschreven: En hadden die vrouluyden tweederley hooft-

d e  p o r t r e t o p d r a c h t e n  v a n  d i r k  f o g e l s a n g h 6 9



doecken beyde seldsaem van fatsoene, alles sonder vilten, den eenen ont hooft 
dicht tsamen ghewonden, ende den anderen slechts met drie spelden ghespelt, 
gheheel van allen anderen natien afgescheyden, als zij ook noch zijn.56 In 
1622 benadrukt de Friese historicus Winsemius in nagenoeg exact dezelfde 
bewoordingen nogmaals het bijzondere aan de Friese hoofddoekendracht.57

Een dergelijke hoofddoek was in 1635 waarschijnlijk tamelijk ouderwets, 
maar het was geen weduwedracht. Toen de 56jarige Doetcke van Wyckel 
eveneens werd vereeuwigd met een zelfde soort hoofddoek, was haar 
echtgenoot Rinco Lycklama nog springlevend. (afb. 5)58 Misschien hadden de 
beide vrouwen de volgende regel in het achterhoofd bij de keuze voor hun 
hoofdtooi: Maer t is een wyse vrouw die draecht een tamelyc cleet / En die 
eerlyc naer lantsede gaet versiert / en die haerselve naer haren staet regiert. 59

Weesvoogd en kloostergrond

Na de dood van zijn tweede vrouw Geertke in 1635 is Dirk niet meer 
hertrouwd. Hij werd in 1641 benoemd tot weesvoogd of regent van het 
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Klaarkampster weeshuis te Franeker. Hij was in die functie de opvolger 
van de overleden burgemeester Douwe Hendrix, die van 1629 tot 1641 
weesvoogd was.60 Bij de oprichting van het weeshuis in 1597 was bepaald 
dat het toezicht op het weeshuis steeds door vier mannen gehouden werd, 
in eerste instantie voor de periode van vijf jaar, maar al snel werd een voogd 
voor het leven benoemd.61 De drie medevoogden van Dirk Fogelsangh waren 
Sijbrandt Agges Brunia (van 1626 tot 1648), Johannes Pieters (van 1637 tot 
1663) en Horatius Doman, gedeputeerde Staat van Friesland en burge
meester van Franeker (van 1637 tot 1653).62 Van de medevoogden zijn helaas 
geen portretten bekend. 

Naast de activiteiten in zijn eigen woonplaats Franeker richtte Dirk zijn 
blik verder naar het oosten. In 1639 kocht hij van de Staten van Friesland 
een deel van de voormalige kloostergrond van een nonnenklooster in 
Kollummerland onder Oudwoude.63 De kloosterbezittingen waren al in 
1580 in beslag genomen, maar het grootste gedeelte werd pas in de periode 
16381640 door de Friese Staten verkocht.64 Vijf jaar na de eerste aankoop, in 
1644, kon Dirk nog een deel van de kloostergrond bemachtigen.65 Bovendien 
liet hij er een huis bouwen, waaruit blijkt dat hij niet alleen uit was op de 
stemmen die hoorden bij de grond.

Twee portretten door De St. Backer

Aan de twee hiervoor beschreven portretopdrachten uit 1623 en 1635 is 
nog een derde toe te voegen. In 1646 liet Dirk Fogelsangh zich namelijk 
opnieuw portretteren. Twee portretten uit 1646 werden door Wassenbergh 
ten onrechte geïdentificeerd als Dirk (I) Fogelsangh en zijn echtgenote 
Rink Broersma. Het gaat hier echter onmiskenbaar om de portretten van 
kleinzoon Dirk (afb. 6) en zijn moeder Sjouk (afb. 7).66 In tegenstelling tot 
de andere portretten zijn deze twee niet bij elkaar gebleven en of er nog 
meer portretten besteld zijn is helaas niet meer te achterhalen. Deze nieuwe 
portretten waren misschien bestemd voor het nieuwe huis in Veenklooster.67

De twee portretten zijn gedateerd en gesigneerd ‘M [of JJ ?] de St. Backer/ 
1646’. In het meest actuele lexicon van schilders in Friesland komt, behalve 
Jacob Adriaensz. Backer, geen andere schilder met de familienaam ‘Backer’ 
voor.68 De toevoeging ‘de St’ aan de signatuur verwijst mogelijk naar 
‘stomme’. De eerste gedachte gaat dan onmiddellijk uit naar Jan Jansz. de 
Stomme (16151657/58), de doofstomme Groninger portrettist die immers 
in Franeker was geboren. Volgens een familiekroniek van de Amsterdamse 
familie Der Kinderen zou Jan Jansz. de Stomme bovendien afkomstig zijn 
uit het geslacht Fogelsangh.69 Een mooiere kandidaat voor het vervaardigen 
van deze portretten is nauwelijks denkbaar. Maar de vader van de schilder, 
Jan Vogelzang, burgemeester van Franeker, is niet terug te vinden in de 
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7 2 s a s k i a  k u u s

6. M. de St. Backer, Portret van Dirk Fogelsangh 

(1600-1663), gedateerd 1646, gesigneerd M de 

St Backer, paneel, 71 x 61 cm (Fries Museum, 

Leeuwarden)

7. M. de St. Backer, Portret van Sjouk 

Fogelsangh († 1652), gedateerd 1646, gesig-

neerd M de St Backer, paneel, 71 x 60 cm 

(Verblijfplaats onbekend) foto RKD

8. Jan Jansz. Stomme, portret van een vrouw, 

mogelijk Elisabeth Simons, gesigneerd J.J. de 

Stomme, gedateerd 1647, paneel 115 x 82 cm 

(Groninger Museum, Groningen)



bronnen en dus ook niet te relateren aan Dirk Fogelsangh.70 Ook op stilis
tische gronden is het niet aannemelijk dat Jan Jansz. de Stomme de maker 
is van de twee portretten.71 Het stijlverschil tussen de portretten van Dirk en 
Sjouk met bijvoorbeeld het in 1647 door de Stomme geschilderde portret 
van een vrouw (afb. 8) is zo groot, dat de drie portretten onmogelijk van de 
hand van dezelfde schilder kunnen zijn.72 In de zeventiende eeuw waren er 
nog twee schilders die als ‘de Stomme’ werden aangeduid. De bekendste is 
natuurlijk de schilder van winterlandschappen Hendrick Avercamp (1585
1634), de Stomme van Kampen, maar in Leeuwarden werkte ook nog de 
stillevenschilder Maerten Boelema de Stomme (1611 na 1644).73 Geen van 
beide staat echter bekend als portretschilder en Avercamp was in 1646 
bovendien al geruime tijd overleden. De conclusie lijkt dus gerechtvaardigd 
dat Dirk blijkbaar een neus had voor obscure schilders: ondanks het feit dat 
de portretten gesigneerd zijn, is de schilder niet te identificeren. Ook is van 
‘Backer’ geen ander werk bekend. 

Drie opdrachten

Drie maal koos Dirk Foghelsangh een portretschilder die waarschijnlijk 
alleen werkte voor de lokale Friese, of zelfs Franeker markt. Zijn broer Pibo 
Doma (16141675) had een heel andere opvatting over passende schilders. 
In 1667 liet hij zich portretteren door de Haagse schilder Pieter Nason 
(ca. 16121688/90).74 De keuze voor deze drukbezochte, toonaangevende 
schilder met een internationale klantenkring was niet geheel willekeurig. 
Nason maakte opvallend veel portretten van regenten die net als Doma 
slechts korte tijd in Den Haag verbleven.75 De carrière van Pibo nam een nog 
hogere vlucht dan die van Dirk. Hij was ondermeer ontvanger en dijkgraaf 
van Kollumerland, landsecretaris, landsadvocaat en in 1666 werd hij zelfs 
benoemd tot raadsheer in het Hof van Friesland.76

Na de dood van Dirk Fogelsangh in 1663 zijn de portretten overgegaan 
op zijn zoon Hylke, die op dat moment in Veenklooster woonde. Een van 
Hylkes dochters, Jetske Rosema van Fogelsangh (16591738) trouwde in 1677 
met Wiardus Siccama en via haar is een deel van de portretten in het bezit 
van de familie Hora Siccama gekomen.77 Van Jetske is overigens nog een 
jeugdportret bewaard gebleven, geschilderd door een onbekende, mogelijk 
Friese kunstenaar.78 Hylke Fogelsangh zette de familietraditie van het laten 
maken van kinderportretten dus voort, maar of hij zichzelf ook regelmatig 
liet portretteren is niet meer te achterhalen.

Dat er drie verschillende portretten van Dirk Fogelsangh bewaard zijn 
gebleven is vrij bijzonder. Hij evenaarde hiermee de hiervoor reeds meerdere 
keren ter sprake gekomen Frans van Donia, de enige Friese edelman van wie 
eveneens drie portretten bekend zijn.79 De portretten van Van Donia zijn, net 
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als die van Fogelsangh, met tussenpozen van ongeveer tien jaar gemaakt. 
Naast de eerder genoemde portretten uit 1621 en 1630 zijn er nog portretten 
van Frans van Donia en zijn tweede vrouw Helena van Hoecklum die rond 
1647 zijn vervaardigd door een onbekende meester.80

Conclusie

Met het in kaart brengen van de portretopdrachten die de Franeker regent 
Dirk Fogelsangh met tussenpozen van meer dan tien jaar aan verschillende 
kunstenaars verstrekte, blijkt dat niet is vol te houden dat standsbesef en 
familiegevoel typische kenmerken van de adel waren. Tussen 1623 en 1646 
gaf Dirk Fogelsangh de opdracht voor het vervaardigen van in totaal 11 
portretten, die liefst vier generaties behelsden waarmee hij onomwonden te 
kennen gaf zich op zijn afkomst en opvolging voor te staan. Dat Fogelsangh 
zich tot driemaal toe liet portretteren duidt op een standsbesef dat verge
lijkbaar was met dat van een edelman. Verder onderzoek naar bewaard 
gebleven portretten van andere eigenerfde families zal moeten uitwijzen of 
Dirk Fogelsangh in zijn drang tot zelfpresentatie een uitzondering was. Dat 
hij voor deze portretopdrachten niet de meest vooraanstaande kunstenaars 
koos, zegt hooguit iets over zijn smaak en welstand. Dat de rijke en wereldse 
Frans van Donia zich door hoger aangeschreven schilders liet afbeelden, 
onderscheidt Fogelsangh van hem, maar niet van de adel in het algemeen. 
Daarvoor was deze groep te heterogeen. Ook de meeste jonkers en juffers 
lieten zich niet door Wybrand de Geest vereeuwigen, maar kozen vaak, 
bewust dan wel onbewust en afhankelijk van smaak en beschikbaar budget, 
voor  minder modieuze en minder getalenteerde schilders. Helaas bleek 
het niet mogelijk om de schilders van de Fogelsanghportretten nader te 
identificeren. Wel is er een nieuwe naam toe te voegen aan het zich almaar 
uitbreidende overzicht van Friese zeventiendeeeuwse schilders, namelijk 
die van M. de St. Backer. 

n

Noten

1 Wassenbergh, De Portretkunst in Friesland, 11.  2 Bakker, De Friese schilderkunst, 

161163.  3 In een selectie van meer dan duizend Leeuwarder boedels waren 204 burger

lijke portretbezitters aanwijsbaar. Bakker, ‘De Friese adel’, 50.  4 Bakker, ‘De Friese adel’, 

5961.  5 Bakker, ‘De Friese adel’, 5759. Bakker baseerde zich indertijd op een dertigtal 

boedelinventarissen. Het gebruik van deze bron voor onderzoek naar de verspreiding 

van schilderijen heeft de afgelopen decennia vele belangwekkende nieuwe inzichten 

opgeleverd, maar deze waren doorgaans gebaseerd op grote aantallen inventarissen. Zie 
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voor enkele voorbeelden, Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 10 (n 8). Bakker noemde zijn 

onderzoek dan ook met de nodige voorzichtigheid een ‘verkenning’.  6 Kuiken, Postma 

en Van der Meer, Van Fûgelsang, 11, 110 en 115.  7 Kuiken, Postma en Van der Meer, Van 

Fûgelsang, 115.  8 Ibeltje was de dochter van Douwe Jansz. Wringer en Geertje Dircks, 

Woudstra, Siderius: de familie, 512. In de zuidbeuk van de Martinikerk in Franeker is een 

grafzerk met onder andere als opschrift: “Ao 1608 den 23 iuli sterf de [ee]rb[a]re Geertije 

Dircks dr echte wiif v Dow Iansz Wringer olt ontrent 25 iaer en leit hier begrave met haer 

kynt genaemt Trintie Douue dr. / Anno 1625 den 15 iuny sterf den [ee]rs[a]m[e]n Dovve 

Ianszoon Wringer g[e]sw[oo]r[e]n ghemensm[a]n [e]n r[e]nthm[ee]st[e]r deser stede 

Franeker oldt 49 Iaaren”. De Walle, Friezen uit vroeger eeuwen, 429.  9 Ekkart, ‘Het portret 

in de Gouden Eeuw’, 31.  10 Bakker, De Friese schilderkunst, 17.  11 Ekkart, ‘De praktijk 

van de portrettist’, 53.  12 Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 189; Bakker, De Friese schilder-

kunst, 175.  13 Tussen 1629 en 1633 verbleef Castlanis in Enkhuizen. Ekkart, Portret van 

Enkhuizen, 2223.  14 Een derde portret van Castlanis, een gesigneerd en gedateerd 

kinderportret uit 1631, is helaas niet meer traceerbaar. Ekkart, Portret van Enkhuizen, 23.  

15 Zie hierover De Jongh, Portretten van echt en trouw, 36.  16 Portretten die binnen 

twee jaar na de huwelijksvoltrekking werden vervaardigd worden gerekend tot 

huwelijksportretten. Ekkart, ‘De praktijk van de portettist’, 50.  17 Ter Kuile, Catalogus 

van schilderijen, 9698. De Jongh, Portretten van echt en trouw, 121123. De portretten 

worden traditioneel toegeschreven aan Jan de Salle, maar aangezien er geen gesigneerde 

werken van hem bekend zijn, is de toeschrijving hypothetisch.  18 Zie voor het mannen

kostuum: Der KinderenBesier, Spelevaart der mode, 2645.  19 Zie voor het vlieger

kostuum: Der KinderenBesier, Spelevaart der mode, 5053 en Du Mortier, ‘Het kostuum 

bij Frans Hals’, 45. Volgens De Winkel was de vlieger een kledingstuk dat alleen door 

gehuwde vrouwen gedragen werd. De Winkel, ‘De kunstenaar als couturier’, 67.  20 Zie 

verder voor bruidshandschoenen: Du Mortier, ‘De handschoen’, 189201.  21 Geertke 

trouwde in 1648 met kapitein Hubert Struuck, en kreeg met hem elf kinderen. Kijmmell, 

‘Het geslacht Struuk’, kol. 91.  22 Hylke (of Hilarius) werd in 1642 ingeschreven als 

student wijsbegeerte in Franeker. Hij promoveerde en werd in 1652 ingeschreven als 

advocaat voor het Hof van Friesland. In 1658 trouwde hij met Riekje Rosema. Zij was de 

dochter van Jacob Jildertsz. Rosema, ontvangergeneraal en dijkgraaf van Kollum

merland. In 1680, zes jaar na de dood van zijn vrouw, hertrouwde Hylke met Johanneske 

Piersdr. Van ’t Ronde uit Garijp. Kuiken, Postma en Van der Meer, Van Fûgelsang, 115 en 

132.  23 Douwe (of Dominicus), werd in 1642 ingeschreven als student welsprekendheid 

in Franeker. Hij promoveerde en werd in 1657 ingeschreven als advocaat voor het Hof 

van Friesland. Douwe is ongehuwd gebleven en mogelijk in 1663 te Batavia overleden. 

Kuiken, Postma en Van der Meer, Van Fûgelsang, 115.  24 Kuiken, Postma en Van der 

Meer, Van Fûgelsang, 115.  25 Woudstra, Siderius: de familie, 18.  26 Woudstra, Siderius: 

de familie, 512.  27 Geertke Scheltinga was de jongste dochter van dr. Theodorus (van) 

Scheltinga en zijn tweede vrouw Doedt van Aysma. Volgens Wijnaendts van Resandt 

(Geschiedenis en genealogie, 22 en 28) heeft Dirk Fogelsangh zelf de volgende genealo

gische aantekening gemaakt: ‘1633, den 23 Juny heb ik Geertie van Scheltinga binnen 
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Franeker getrouwd.’  28 Wijnaendts van Resandt, Geschiedenis en genealogie, 28.  29 Dit 

formaat lijkt een standaard geweest te zijn voor portretten en wordt in inventarissen van 

handelaren in schildersbenodigdheden ook wel aangeduid als ‘groote troniemaat’. 

Bruyn, ‘Een onderzoek naar 17deeeuwse schilderijformaten’, 105107.  30 Veel van 

dergelijke series zijn uit elkaar geraakt door vererving en verkoping van de afzonderlijke 

portretten. Ekkart, ‘De praktijk van de portrettist’, 5051. Op kasteel Duivenvoorde 

bevinden zich vijf portretten uit 1627 door een onbekende meester voorstellende Johan 

van Wassenaer (15761645), zijn tweede echtgenote Clara de Hinojosa (15871631) en 

zijn drie dochters Theodora (16071679), Machteld (16091654) en Elisabeth (16131662). 

Brokken, Heren van stand, 150151 (met afb.). Een vergelijkbare reeks is er een uit 1634, 

van de heer van Leens, Lambert Tjarda van Starckenborgh (15921646), zijn echtgenote 

Frederica Gaykinga, en twee van hun kinderen Allard (geb. 1620) en Josina. Zie voor deze 

reeks Wassenbergh, De portretkunst in Friesland, 4041, (afb. 97100). Genealogische 

gegevens ontleend aan Van der Veen, ‘Het geslacht Tjarda van Star(c)kenborgh’, 171 en 

197198. Het meest waarschijnlijk is dat er van de twee andere zonen Ludolf en Hidde 

ook portretten vervaardigd zijn, maar deze zijn niet meer aanwijsbaar. Een ander 

voorbeeld is een serie gedateerde portretten uit 1639 op Slot Zuylen, toegeschreven aan 

Jan Cornelisz. van Loenen. Helaas is de identiteit van de vijf geportretteerden (twee 

vrouwen, twee jonge mannen en een jongen) niet bekend, maar het gaat hier 

ongetwijfeld om leden van één familie. Kuus, Bestandscatalogus, 157158 (afb. 165169).  

31 Plooikragen waren een kostbaar bezit. Uit Amsterdamse rekeningen valt op te maken 

dat in 1635 voor één kraag 18 gulden, 16 stuivers en twee penningen werd betaald voor 

het materiaal en maakloon. Der KinderenBesier, Spelevaart der mode, 110.  32 Volgens 

Gans hadden Friese vrouwen een voorliefde voor gouden schakelkettingen, terwijl in 

Holland parelkettingen meer geliefd waren. Gans, Juwelen en mensen. 107.  33 Kuus, 

‘Kinderen op hun mooist’, 80.  34 De portretten bevinden zich in het Rijnlandshuis in 

Leiden. Zie hierover verder: De Jongh, Portretten van echt en trouw, 121.  35 Wassen

bergh, De portretkunst in Friesland, 41.  36 Ekkart, Franeker professorenportretten, nr. 55 

en nr. 78, 92 en 113115 (met afb.)  37 Verschillende andere anonieme kunstenaars die 

door Wassenbergh een naam kregen als ‘Meester van de Schwartzenbergportretten’, 

‘Meester van de driekwartfiguren’ en ‘FriesGroningse meester’ zijn door Bakker wel 

opgenomen in het lexicon van Friese schilders. Zij behielden hun noodnaam en konden 

niet aan een historische persoon gekoppeld worden.  38 Het oudste van deze portretten 

is uit 1621 en stelt de 23jarige Catharina Scheltinga, Geertkes oudere zuster, voor. Het 

schilderij werd vervaardigd door een onbekende schilder. Wassenbergh (De portretkunst 

in Friesland, 15, afb.11) gaf deze schilder de noodnaam ‘Meester van de aaneengestren

gelde Æ’, verwijzend naar de karakteristieke wijze waarop de letters A en E van het 

opschrift Ætatis in zijn schilderijen verstrengeld zijn. In 1624 lieten de oudere halfbroer 

van Geertke en Catharina, Livius van Scheltinga en zijn echtgenote Anna de Blocq zich 

portretteren. Deze portretten zijn niet voorzien van de typische Æ en zijn waarschijnlijk 

door een andere meester vervaardigd. Aanvankelijk werden ze door Vorenkamp en 

Wassenbergh (‘Pieter Feddes Harlingensis.’, 3) toegeschreven aan Pieter Feddes Harlin
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gensis, maar toen bleek dat deze kunstenaar in 1623 overleden is, kwamen ze op naam 

te staan van Jan de Salle. Wassenbergh, ‘De portretkunst in Friesland’, 193194; Wassen

bergh, De portretkunst in Friesland, 2123. Van Jan de Salle zijn echter geen gesigneerde 

portretten bekend, wat de toeschrijving hypothetisch maakt. Zie hiervoor Ter Kuile, 

Catalogus van de schilderijen, 96.  39 Ekkart, Portret van Enkhuizen, 23.  40 Zie hiervoor: 

Verslype en Bruijnen, ‘Sophia de Vervou in haar oorspronkelijke omlijsting’, 371372. Na 

haar huwelijk met Wytze van Cammingha werden Sophia en haar echtgenoot overigens 

wel geportretteerd door Wybrand de Geest. Zie: De Jongh, Portretten, 141144.  41 Het 

gaat hier om de schilders Warnoldus Bus, Aggeus Castlanis, Wiggert Domans, Willem 

Hansz., Wilco van Kerckhoven, Jacobus Mancadan, Harmen Mostert, Pieter Schick, 

Livius Schotanus en Jan Jansz. de Stomme. Bakker, Friese schilderkunst, 172, 175, 178, 

189, 199, 200, 206, 212, 217, 218 en 220.  42 Woudstra, Siderius: de familie, 2930.  43 

Woudstra, Siderius: de familie, 3031 en Woudstra, ‘Jacobus Sibrandi Mancadan’, 17.  44 

Bakker, Friese schilderkunst, 200202.  45 Bakker, idem, 189.  46 Bakker, idem, 30.  47 

Deze twee panelen hebben volgens de verkregen opgaven een iets afwijkend formaat: 65 

x 50,5 en 67 x 57,5 cm.  48 Van zijn broertjes en zusjes waren er zeven jong gestorven. 

Grafzerken oud kerkhof Oosterwierum: Gerrardus Jacobi Dooma overl. 2421628 18 jr. 

Claes Jacobs Dooma overl. 881619 13 jr. met vijf andere kinderen. Alleen zijn jongere 

broer Pibo en zijn jongere zus Wytske werden volwassen. Woudstra, Siderius: de familie, 

511. Het doorgeven van de familienaam van moederszijde kwam in de 14de tot de 17de 

eeuw regelmatig voor bij de kleine landadel en het stedelijk patriciaat. Zie hierover: M. 

Thierry de Bye Dólleman, ‘Gewoonten en gebruiken met betrekking tot de naamgeving 

aan kinderen vóór 1600’, 294.  49 Kuiken, Postma en Van der Meer, Van Fûgelsang, 10 en 

106.  50 Woudstra, Siderius: de familie, 477. Kuiken, Postma en Van der Meer, Van 

Fûgelsang, 106. In 1578, 1584, 1586 en 1588 werd hij benoemd tot lid van de Gedepu

teerde Staten van Friesland, Engels, Naamlijst 1416.  51 Kuiken, Postma en Van der 

Meer, Van Fûgelsang, 37 en 106.  52 Kuiken, Postma en Van der Meer, Van Fûgelsang, 

111. Hylke is mogelijk in 1613 te Vlaanderen gesneuveld, Gerrit is waarschijnlijk in 1598 

in de Universiteitsstad van zijn vader, Marburg, overleden.  53 Kuiken, Postma en Van 

der Meer, Van Fûgelsang, 16.  54 Kuiken, Postma en Van der Meer, Van Fûgelsang, 84.  55 

Vriendelijke mededeling Gieneke Arnolli. Zie ook Arnolli, Mode in Friesland, 13 en 

Arnolli, ‘…. als ze maar niet tot hovardij gebruikt worden.’ 9495. Andere voorbeelden: 

1589 Aaltje de Veno door Hans de Clercq (zie: Bakker, De Friese schilderkunst, 176), 1625 

Anna Catharina van Dekema door Wybrand de Geest (zie: Wassenbergh, De portretkunst 

in Friesland, 99), 1628 Tietske Baerda door ‘De meester van de aaneengestrengelde AE’ 

(zie: Wassenbergh, De portretkunst in Friesland, 73).  56 Cornelius, Croniike ende 

warachtige beschrijvinghe, fol. 30l.  57 Die hooffdoecken der gehuwde vrouwen waren 

tweederleye beyde selsaem van fatsoen d’eene om ’t hooft dicht t’samen ghebonden ende 

den andere met drie spelden gaer geheckt waer door sy besonder van andere natien 

afgescheyden ende onberkent wierden welcke ghebruycken des habijts noch voor eenighe 

jaren ghewoon zijn geweest. Winsemius, Chronique ofte Historische Geschiedenisse, fol. 

150.  58 Veiling Christies Londen 2241994.  59 J. B. Houweert, Pegasides Pleyn ofte den 
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Lusthof der Maechden, 1582, geciteerd in De Jonge, ‘Bijdragen tot de kennis van de 

kleederdracht’, 166.  60 Hallema, Het Klaarkampster Weeshuis, 252.  61 Hallema, Het 

Klaarkampster Weeshuis, 66.  62 Hallema, Het Klaarkampster Weeshuis, 252 en Hiddema, 

Och, wat in lieve kienders., 108.  63 Kuiken, Postma en Van der Meer, Van Fûgelsang, 50.  

64 Kuiper, ‘Profijt, eer en reputatie’, 180.  65 Kuiken, Postma en Van der Meer, Van 

Fûgelsang, 5051 en 75.  66 Correspondentie Wassenbergh Deventer 3 juli 1970 in 

collectie RKD.  67 Het portret van Dirk Fogelsangh werd in 1951 gelegateerd aan het 

Fries Museum en beschreven in het Jaarverslag over 1951, p. 21 als ‘Portret van een man’. 

Het portret van Sjouk was in 1971 bij een Duitse kunsthandel.  68 Bakker, De Friese schil-

derkunst, 167169.  69 Van Eeghen, De familiekroniek, 124125.  70 Kuiken, Postma en 

Van der Meer, Van Fûgelsang, 118.  71 Zie voor een overzicht van De Stomme’s werk, 

Stratingh, J.J. de Stomme, 1984.  72 Idem, 20.  73 Bikker, ‘Hendrick Avercamp’, 2021; 

Bakker, De Friese schilderkunst, 41 en 169.  74 De veronderstelling dat de eveneens 

Haagse Jan Mijtens in 1663 een portret maakte van Josina van Aysma (1610 1664), de 

tweede vrouw van Pibo, berust op een foutieve identificatie. Deze verwarring is veroor

zaakt doordat het afgebeelde kind ten onrechte werd aangezien voor een meisje 

(Catharina van Doma). Het gaat hier echter om een jongen. Pibo had uit zijn eerste 

huwelijk geen zoons en het tweede bleef kinderloos. Kuiken, Postma en Van der Meer, 

Van Fûgelsang, 25 met afb. (als Josina van Aysma). Bauer, Jan Mijtens, 188189 (als vrouw 

uit de familie Fogelsangh / Van Doma).  75 Ekkart, ‘Pieter Nason’, 212215.  76 Vries e.a., 

De Heeren van den Raede, 306.  77 Kuiken, Postma en Van der Meer, Van Fûgelsang, 115.  

78 Kuiken, Postma en Van der Meer, Van Fûgelsang, 46 met afb.  79 Kuiper ‘Profijt, eer en 

reputatie’, 200.  80 Ter Kuile, Catalogus van schilderijen, 13. De beide huwelijken van 

Frans van Donia bleven kinderloos. 

u
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Iconografie van Fries katholiek kerkzilver
in de zeventiende en achttiende eeuw

J u s T I N  E . A .  k R O E s E N 

In memoriam Regnerus Steensma
(1937-2012)

In november 2009 hield ik een lezing over Fries katholiek kerkzilver uit de 
tijd van de protestantse Republiek op een congres over zilversmeedkunst 
aan de universiteit van Murcia (Spanje).1 Het Spaanse publiek, vertrouwd 
met een weelderige barokke edelsmeedkunst, was onder de indruk van de 
hoeveelheid kwalitatief hoogstaande objecten die ik toonde. Ondanks deze 
verrassende rijkdom is het katholieke kerkzilver uit deze periode in Friesland 
tot op heden nauwelijks onderzocht. In dit artikel is de aandacht primair 
gericht op een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, namelijk de 
iconografie.2

Protestanten en katholieken in de Republiek

Met het verbod op de publieke uitoefening van de katholieke eredienst 
werd de roomskatholieke kerk in de Republiek der Verenigde Neder
landen veroordeeld tot een clandestien bestaan.3 De protestanten namen 
vrijwel alle parochiekerken over en hieven de kloosters op. Veel katho
lieke priesters gingen over tot het protestantisme, terwijl anderen naar 
het katholieke zuiden vluchtten. Hoewel de Unie van Utrecht in artikel 
13 godsdienstvrijheid voor ieder individu garandeerde, werd de gerefor
meerde kerk de publieke kerk, waarbij aanhangers van andere gezindten 
– katholieken, lutheranen, doopsgezinden, remonstranten en joden – tot 
tweederangs burgers werden gedegradeerd; het was hun bijvoorbeeld niet 
toegestaan om publieke functies te bekleden. Ondanks dit alles kwam het 
in de protestantse Republiek nooit tot een systematische vervolging van 
katholieken. Naarmate de strijd tegen de Spanjaarden luwde, streefden de 
autoriteiten vooral naar maatschappelijke rust en stabiliteit. In ruil voor 
een zekere vrijheid werden de katholieken in sommige gewesten ‘erken
ningsgelden’ opgelegd.4 Al met al was het religieuze landschap van de 
zeventiendeeeuwse Republiek enigszins tegenstrijdig: aan de ene kant had 
de gerefomeerde kerk zichzelf tot publieke religie verklaard en voerde zij 
een constante publicitaire campagne tegen andere gezindten, anderzijds 
genoten de officieel verboden kerken aanzienlijke vrijheden. Deze situatie 
is wel ‘omgangsoecumene’ genoemd: in de praktijk hechtte men meer aan 
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maatschappelijke verbindingen en samenwerking in het dagelijks leven dan 
aan theologische of confessionele verschillen.5

De meeste roomskatholieken gingen over tot het protestantisme, maar toch 
wist het katholicisme zich te handhaven, vooral dank zij de missie die vanuit 
Delft en Haarlem op touw werd gezet. Rond 1605 omvatte deze Missio 
Hollandica of Batavica naar schatting 100 missionarissen die verspreid 
over de Republiek in de clandestiniteit werkzaam waren. Het ging om 
zowel seculiere priesters als ordegeestelijken, vooral franciscanen, domini
canen en jezuïeten; met name laatstgenoemden bleken zeer effectief. Zo 
wist men de vroomheid in stand te houden door de ondersteuning van 
geestelijke broederschappen. Missen werden in het geheim gecelebreerd 
in zogenoemde staties, een soort missieposten, die door hun onopvallende 
exterieur ook wel ‘schuilkerken’ worden genoemd.6 De ingang mocht niet 
aan de straatzijde liggen en er mochten niet meer dan twee personen tegelijk 
naar binnen gaan. Klokkenluiden was verboden en gezang en orgelspel 
mochten buiten niet hoorbaar zijn. In de steden werden staties veelal 
ingericht in burger en pakhuizen, terwijl deze op het platteland doorgaans 
in schuren werden gevestigd (‘schuurkerken’).7 Buiten de steden, met name 
in het noorden van het land, genoten katholieken bescherming van de 
adel, die op veel plaatsen Rome trouw was gebleven. Waar geen schuilkerk 
bestond, werden de sacramenten thuis bediend, en ook zijn gevallen bekend 
waarin de katholieke doop in protestantse kerken werd voltrokken. Zo wist 
het katholicisme zich ‘ondergronds’ te handhaven gedurende de moeilijkste 
periode in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Daarna verbeterde de 
situatie aanzienlijk, onder meer na de bezetting door de katholieke mogend
heden Frankrijk en KeulenMunster in de jaren 16721674.

De Friese katholieken en hun kerkzilver8 

Na de aansluiting van Friesland bij de Unie van Utrecht in 1579 werd ook 
daar in 1580 de roomskatholieke kerk verboden.9 De protestantisering 
lijkt in het Noorden zelfs meer effect te hebben gehad dan in het Westen. 
In 1656 was naar schatting nog 1315 procent van de Friese bevolking 
katholiek, tegen 55 procent in NoordHolland en 29 procent in Zuid
Holland.10 Op het platteland was een aanzienlijk aantal edelen katholiek 
gebleven. Sommigen van hen stelden hun states ter beschikking voor de 
sacramentsbediening aan katholieke gelovigen, soms in goed overleg met 
de protestantse overheid. Voor de misviering was gerei van edelmetaal 
nodig, en de oude stukken waren met de overgang naar het protestantisme 
vrijwel allemaal geroofd of ingevorderd.11 Door aanschaf en schenking – 
Harm Oldenhof schat die verhouding op 1:3 – zagen de Friese katholieken 
kans om nieuwe vasa sacra in hun bezit te krijgen; sommige Friese staties 
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wisten in de zeventiende eeuw een aanzienlijke, en hier en daar zelfs 
indrukwekkende zilverschat te verwerven. Daar men niet kon investeren in 
de oprichting van een fraai kerkgebouw, werden de middelen besteed aan de 
aankleding van het liturgische ritueel. Niet alleen in de steden Leeuwarden, 
Harlingen, Sneek en Workum beschikten katholieken over een groot aantal 
zilveren objecten, ook sommige plattelandsstaties bezaten kostbare stukken 
liturgisch vaatwerk. Deze objecten werden zowel lokaal geproduceerd, in 
Friesland zelf, als geïmporteerd uit Holland en Utrecht of uit katholieke 
gebieden buiten de Republiek. Onder de Friese steden was Leeuwarden als 
residentie van de Friese Oranjes het belangrijkste centrum van zilversmeed
kunst. Maar ook in andere steden, zoals Bolsward, Dokkum, Franeker, 
Harlingen, Stavoren en Workum waren zilversmeden werkzaam. Zij volgden 
doorgaans de modellen van hun collega’s in Amsterdam en Utrecht, waar 
een rijk gedecoreerde stijl met de kenmerkende ‘kwabornamenten’ tot bloei 
was gekomen.12 Terwijl de rijke, zwierige vormentaal in die steden in de late 
zeventiende eeuw geleidelijk plaats maakte voor een soberder ornamentiek, 
hielden de Friese zilversmeden nog geruime tijd vast aan een dichte barokke 
versiering. Deze horror vacui kwam zowel in het drijfwerk als in de gegra
veerde decoraties tot uitdrukking. In de achttiende eeuw oriënteerde de 
zilversmeedkunst zich geleidelijk op Franse stijlontwikkelingen, vooral de 
Lodewijk XIVstijl.

Onder de geïmporteerde objecten waren de meeste en de kostbaarste 
afkomstig uit Amsterdam, Utrecht en Haarlem. De zilversmeden in die 
steden volgden de mode in Antwerpen, dat op dat moment het onbetwiste 
centrum van de zilversmeedkunst in de Nederlanden was. Sommige stukken 
vaatwerk uit die stad vonden ook rechtstreeks hun weg naar Friesland. De 
Antwerpse zilversmeedkunst kenmerkte zich door de hoge kwaliteit van het 
drijfwerk, dat door zijn plasticiteit de indruk geeft te zijn gebeeldhouwd. 
Anders dan in Holland, waar de zilversmeden gezien werden als ambachts
lieden, genoten zij in Antwerpen de status van kunstenaars. In de Republiek 
was de scheidslijn tussen de protestantse en de katholieke edelsmeedkunst 
in de praktijk vloeiend. Zo werkten de gebroeders Boogaert in Amsterdam 
niet alleen voor hun eigen katholieke gezindte, maar ook voor oudkatho
lieken, en uit hun atelier zijn ook enkele protestantse avondmaalsbekers 
bekend. Een vooraanstaand Fries zilversmedengeslacht was Van der Lely, 
wier katholieke gezindheid publiekelijk bekend was; kennelijk stond deze 
omstandigheid de uitoefening van hun vak niet in de weg.13 Van Gabynus 
van der Lely is bekend dat hij in 1731 in de gereformeerde kerk trouwde 
met Sophia Spanhemius. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij ook lid 
was van die kerk, aangezien het niet ongebruikelijk was dat huwelijkskan
didaten eerst door de protestantse dominee in de echt werden verbonden 
en spoedig daarna van de katholieke priester de huwelijkszegen ontvingen.14 
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Hier weerspiegelt zich de pragmatische houding die kenmerkend was voor 
de mentaliteit van de protestantse Republiek: zilversmeden bedienden de 
gehele markt, gevormd door welvarende burgers en boeren met een vraag 
naar zilver in alle categorieën – profaan, protestants en katholiek.

Fries katholiek kerkzilver uit de zeventiende en achttiende eeuw

Doel van dit artikel is om een overzicht te bieden van de erfenis aan kerkzilver 
afkomstig uit Friese staties gedurende de zeventiende en achttiende eeuw, 
met bijzondere aandacht voor de beeldtaal.15 De selectie van objecten is 
gebaseerd op De inventarisatie van het kunstbezit in het bisdom Groningen 
die tussen 1971 en 1973 werd uitgevoerd door Regnerus Steensma.16 Aller
eerst worden de zogenaamde vasa sacra – het ‘gewijde vaatwerk’ – besproken, 
bestaande uit kelken, cibories, monstransen en pyxiden. Vervolgens komen 
de vasa non sacra ter sprake, wierookhouders, ampullen en ampullenbladen, 
bloemvazen en godslampen.17 Meer dan op de typen, de stijl, de herkomst, de 
makers en de technische kwaliteit van de stukken is de aandacht hier gericht 
op de iconografie. In alle genoemde aspecten getuigt het Friese katholieke 
zilver uit de zeventiende en achttiende eeuw van een rijk liturgisch leven in 
de schuilkerken. Bovendien geven de stukken door hun herkomst een indruk 
van de culturele en economische netwerken van Friese katholieken ten tijde 
van de protestantse Republiek.18 

Kelken

Overeenkomstig de voorschriften was iedere miskelk uitgevoerd in (deels) 
verguld zilver. Wat in ieder geval verguld diende te zijn was de binnenkant 
van de beker, daar deze in contact komt met de wijn, het bloed van Christus. 
Iedere kelk is uit drie onderdelen opgebouwd: een voet, een schacht met 
nodus (knoop) en een cuppa (beker). Terwijl de cuppa doorgaans glad 
is en alleen aan de onderkant is voorzien van een versierde tegencuppa, 
zijn de meeste voorstellingen aangebracht op de lobben en de welving 
(het schuin oplopende gedeelte) van de voet. De nodus en de tegencuppa 
zijn soms voorzien van kleinere afbeeldingen. Van de omstreeks dertig 
bewaard gebleven kelken in de provincie Friesland dateert de overgrote 
meerderheid uit de zeventiende eeuw. De oudste voorbeelden sluiten 
nog aan bij het gotische model met een slanke schacht en sterk gepro
nonceerde nodus en een zeslobbige voet. Later versmolten voet, nodus 
en cuppa steeds meer, waarbij rechte en ronde vormen plaats maakten 
voor golvende en gebroken lijnen. Karakteristiek voor de Hollandse en 
de Friese zilversmeedkunst was het reeds genoemde kwabornament dat 
gebruikt werd als omlijsting van de voorstellingen rondom de voet. Vanaf 
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de tweede helft van de zeventiende eeuw werd de weergave van plantmo
tieven steeds naturalistischer, zowel in het drijfwerk als in het graveerwerk. 
In de achttiende eeuw drongen het rococo en classicisme geleidelijk in de 
zilversmeedkunst door.

Met zijn achtlobbige voet en ranke schacht met sterk geprofileerde nodus 
staat de kelk in Harlingen nog geheel in de gotische traditie.19 De voet is 
rondom versierd met een maaswerkrand die een datering in de eerste 
helft van de zestiende eeuw (vóór de Reformatie) suggereert.20 Op de voet 
is een opgelegd kruisje aangebracht, met links ingegraveerd de figuur van 
Maria en rechts de naam van Lolle Iedema (?) in gotische letters. Gotische 
stijlkenmerken vertoont ook de voet van een kelk in de Bonifatiuskerk 
te Leeuwarden, en het is waarschijnlijk dat ook deze (m.u.v. de cuppa) 
nog voor de Reformatie is ontstaan.21 De voet met stervormige welving is 
versierd met blad en bloemmotieven en een opgelegd kruisje. Dat het 
slanke gotische model en de traditionele laatmiddeleeuwse beeldtaal 
met een concentratie op het lijden van Christus ook na de zestiende eeuw 
werden behouden, toont een kelk uit het begin van de zeventiende eeuw 
in de kerk van Jirnsum (afb. 1).22 De sterk geprononceerde nodus die de 
slanke schacht onderbreekt is versierd met voorstellingen van de Lijdens
werktuigen of Arma Christi. De zeszijdige voet toont drie levendige scènes 
uit de lijdensgeschiedenis, te weten het Laatste Avondmaal, de Voetwassing 
en de Val van Christus tijdens Kruisdraging met Veronica die zijn gelaat 
met een zweetdoek afveegt. Eveneens in de (post)gotische traditie staat de 
kelk van Dronrijp, met een ranke schacht en sterk uitstekende nodus, die 
waarschijnlijk werd vervaardigd in Amsterdam.23 De voet van deze kelk toont 
de gedreven voorstelling van de gekruisigde Christus tussen twee gegra
veerde geknielde wenende figuren, mogelijk de schenkers. Op de lobben zijn 
de Lijdenswerktuigen weergegeven. 

Met zijn rondere nodus neemt de zeventiendeeeuwse kelk in de kerk van 
Burgum afstand van het gotische model.24 De voet is versierd met een reeks 
voorstellingen van de Kruisiging en een reeks heiligen en buste: weergegeven 
zijn Sint Franciscus Xaverius, Sint Franciscus Borgia, Maria, Sint Aloysius 
Gonzaga en Sint Ignatius van Loyola. Al deze heiligen waren jezuïeten, 
waaruit zich laat afleiden dat deze afkomstig is uit een door jezuïeten 
bediende statie.25 Bovendien betreft het in alle gevallen geestelijken van 
Spaanse afkomst, wat mogelijk moet worden beschouwd als een adhesie
betuiging aan het Spaanse bewind in de strijd tegen de protestanten. In de 
Bonifatiuskerk te Leeuwarden wordt behalve de reeds genoemde zestiende
eeuwse kelk ook een exemplaar uit 1630 bewaard.26 De welving wordt geheel 
ingenomen door in drijfwerk uitgevoerde voorstellingen van Christus aan 
het kruis tussen Maria en Johannes, Petrus met sleutel en boek, Paulus met 
zwaard, Catharina met rad en zwaard, Barbara met kelk en toren en een 
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1. Jirnsum, kelk, begin 17e eeuw (Foto: Instituut voor Christelijk Cultureel

 Erfgoed (ICCE), Rijksuniversiteit Groningen)

2. Bolsward, kelk, 1632 (Foto: ICCE)

3. Bolsward, kelk, 1632. Detail: Sint Joris en de draak (Foto: ICCE)

4. Makkum, kelk, 1651 (Foto: ICCE)

5. Leeuwarden (Bonifatiuskerk), kelk, 1638. Detail: Mannaregen  (Foto: ICCE)

1. 2. 4.

3. 5.



dubbel gekroond alliantiewapen (met de initialen MVL en AVL). De nodus 
is rondom versierd met de Lijdenswerktuigen. Een opvallend zwierig profiel 
heeft de elegante miskelk van Bolsward, één van de rijkste staties van heel 
Friesland (afb. 2).27 De kelk draagt het jaarteken van 1632 en het keurmerk 
van Dokkum, waar hij werd gemaakt door Gerrit Stoffels. Op de voet is de 
Kruisiging te zien tussen Maria en Johannes, en verder de Heilige Maagd 
van de Zeven Smarten met zeven pijlen door het hart, Sint Franciscus die 
de stigmata ontvangt en Sint Joris te paard in wapenrusting die zijn lans in 
de bek van de draak stoot. De nodus draagt drie engelenkopjes. Opvallend is 
vooral de zeldzame voorstelling van Sint Joris en de draak (afb. 3). Mogelijk 
gaat het hier om een bedekte verwijzing naar de gewapende strijd tegen de 
protestantse opstandelingen. 

De kelk van Makkum is voorzien van uitbundige, voor het midden van 
de zeventiende eeuw kenmerkende kwabornamenten (afb. 4).28 Het keur laat 
zien dat deze werd vervaardigd in Deventer in 1651, drie jaar na de Vrede van 
Munster die een einde had gemaakt aan de Tachtigjarige Oorlog. Anders dan 
in de hierboven beschreven kelken zijn voet, schacht en nodus hier vrijwel 
versmolten tot één geheel. Op de voet zijn de monogrammen IHS (Jezus) en 
MRA (Maria) te lezen, alsmede de naam ANNA, geplaatst tussen engelen
kopjes en enkele Lijdenswerktuigen. Onder de cuppa zijn cartouches aange
bracht met portretten van Petrus met boek en sleutel en Paulus met zwaard. 
Een inscriptie op de rand van de voet vermeldt de schenkers van dit object: 
‘Piter Sifilse (?) en Maria Gerret sijn Hvisvrov. Jan Reinirse Verhove en Anneke 
Piters (?) sijn hvisvrov met here kinderen ter Heere Godts 1651’. De tegen
cuppa toont een familiewapen. Nog beweeglijker is het kwabornament op 
de voet van de ongedateerde zeventiendeeeuwse kelk in de Dominicuskerk 
te Leeuwarden, waarbinnen gedreven voorstellingen van Gethsemane, de 
Kruisdraging en de Kruisiging te zien zijn.29 De kelk van Easterwierrum uit 
1628 heeft een elegante eivormige nodus die is versierd met engelenkopjes.30 
De eenvoudige voet toont ingegraveerde voorstellingen van de Kruisiging 
met Maria en Johannes binnen een cartouche en een dubbel wapen onder 
een helmteken en rijk bladwerk. Het keur heeft de vorm van een gekroonde 
lelie, het teken van Jorich of Jarich Gerrits van der Lely, de eerste zilversmid 
uit het genoemde Leeuwarder geslacht. Jarich van der Lely was een devote 
katholiek, wat geen belemmering was voor de uitoefening van zijn ambacht. 
Met de protestantse autoriteiten bereikte hij zelfs een akkoord over de 
stichting van een schuilkerk in de Bontepapesteeg in zijn geboortestad.31 

Een opvallende iconografie heeft een in Haarlem vervaardigde kelk uit 
1638 in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden.32 De tienlobbige voet toont de 
Lijdenswerktuigen, en daarboven op de welving een reeks eucharistische 
voorstellingen. Behalve de Kruisiging tussen Maria en Johannes zijn dit het 
Laatste Avondmaal (met een fraaie kelk en een ovale schaal op de tafel), de 
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Voetwassing (dezelfde tafel met op de voorgrond een geknielde vrouw met 
lang haar) en de Mannaregen (Mozes met een staf, omringd door Israëlieten 
die manden vullen) (afb. 5). De gebogen nodus toont engelenkopjes en op 
de tegencuppa zijn – ten voeten uit – Maria met Kind, Johannes de Doper, 
Johannes de Evangelist en Maria Magdalena weergegeven. 

Drie rond het midden van de zeventiende eeuw in Utrecht gemaakte 
miskelken vertonen een grote vormvariatie. Twee ervan worden bewaard 
in Dokkum. De eerste kelk valt op door zijn eenvoud.33 De ronde nodus is 
voorzien van gevleugelde engelenkopjes, terwijl de zeslobbige voet een 
opgelegde crucifix draagt. De tweede Dokkumer kelk, vervaardigd in 1643 
door Michiel de Bruyn van Berendrecht, heeft een achtlobbige voet met 
voorstellingen van Maria met Kind, de gekruisigde Christus, de heilige 
Bonifatius en twee jezuïetenheiligen, allen staand (afb. 6).34 De keuze voor 
Bonifatius moet een bijzondere lading hebben gehad door de marteldood 
van deze heilige bij Dokkum in 754 tijdens zijn missiewerk onder de toen 
nog heidense Friezen. Naast de twee jezuïeten maakt ook de inscriptie op 
de voet expliciet duidelijk dat de Dokkumer statie bediend werd door paters 
van de Societas Jesu: ‘(…) SOETS JESU Ao 1643’. De nodus en de tegencuppa 
zijn versierd met gevleugelde engelenkopjes en de Lijdenswerktuigen. De 
Bruyn van Berendrecht maakte voorts een vrijwel ongedecoreerde kelk voor 
de statie van Leeuwarden, gedateerd in 1652.35 De zeslobbige voet toont 
een gegraveerde voorstelling van de gekroonde familiewapens Bronchorst 
(leeuw) en Abbingha (adelaar). De nodus heeft de vorm van een ei en de 
tegencuppa draagt gestileerde plantvormige decoraties. 

Waar meestertekens en stadskeuren ontbreken, gaat het naar alle 
waarschijnlijkheid om producten van lokale makelij. Een eenvoudige 
ranke kelk uit de zeventiende eeuw bevindt zich in de kerk van Sloten.36 De 
zeslobbige voet is rondom voorzien van ingegraveerde voorstellingen van 
de Kruisiging tussen Maria en Johannes en Christus als Salvator Mundi 
met wereldbol en kruisje tussen Petrus en Johannes de Doper. Een tweede 
zeventiendeeeuwse kelk in dezelfde kerk heeft een achtlobbige voet en 
een eivormige nodus.37 Op de lobben zijn in gedreven vorm de symbolen 
van de vier Evangelisten, de Lijdenswerktuigen, Gethsemane en het Lege 
Graf voorgesteld. Op de welving is een kruisje opgelegd. De parochie 
van St. Nicolaasga bezit een ongedateerde kelk uit de zeventiende eeuw 
met een zeslobbige, geprofileerde voet.38 Op één van de lobben staat een 
kruis afgebeeld, en op de overige lobben gevleugelde engelenkopjes. De 
bolvormige nodus toont eveneens engelenkopjes, afgewisseld met Lijdens
werktuigen. De zeventiendeeeuwse kelk van Reahûs is vrijwel onversierd.39 

Twee merkloze zeventiendeeeuwse kelken worden bewaard in de kerk 
van Jirnsum. Van de eerste kelk dateren de voet en de nodus uit de zeven
tiende eeuw, terwijl de cuppa vermoedelijk nog uit de zestiende eeuw stamt 
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(afb. 7).40 De nodus is versierd met gevleugelde engelenkopjes. De zeslobbige 
voet draagt een reeks gedreven figuren, voorstellende Christus aan het kruis 
tussen Maria en Johannes, het Laatste Avondmaal, Maria met Kind op de 
maansikkel en Sint Catharina met rad en zwaard. De inscriptie onder de 
voet vermeldt dat de kelk geschonken werd door de familie Albada van 
Poppingawier voor het altaar ‘dat ooit aan de heilige Catharina en daarna 
aan de heilige Maagd gewijd was’.41 De tweede zeventiendeeeuwse kelk 
van Jirnsum werd op een later tijdstip veranderd in een ciborie.42 De lobben 
tonen de Lijdenswerktuigen, terwijl op de welving de Kruisiging tussen Maria 
en Johannes en een reeks heiligen is voorgesteld. Rechts van de Kruisiging 
staat de heilige Bonifatius met een staf en een doorkliefde bijbel en links 
Willibrordus met een staf en een vaatje. Beide bisschoppen, de eerste chris
telijke missionarissen in de Friese landen, gelden als de grondleggers van het 
christendom in de Noordelijke Nederlanden. Op de andere zijde van de voet 
is de heilige Elizabeth van Thüringen voorgesteld, terwijl zij een aalmoes 
geeft aan een bedelaar aan haar linkerzijde en een kroon aan een man aan 
haar rechterzijde. Rechts van de bedelaar staat een onbekende mannelijke 
figuur met in zijn handen een boek en een winkelhaak.43 De voet draagt de 
inscriptie ‘Teecke Johannes Ende Lisbet Heerdts Hebben Duese Kelck Aen 
De Roomse Katolicke Gemente Van Tersool Gegeven Den 1 Desember 1657’. 
De ‘gemeente van Tersool’ was geen zelfstandige statie, maar ressorteerde 
onder het nabijgelegen Jirnsum, waar de kelk nog altijd wordt bewaard. 

Tegen het eind van de zeventiende eeuw werd de versiering van de schacht 
steeds rijker, onder meer door de toevoeging van ringen boven en onder de 
nodus. In Workum bevindt zich een kelk met een geprofileerde zeslobbige 
voet en voorstellingen in drijfwerk op de welving.44 Voorgesteld zijn Christus 
aan het kruis, Catharina, Barbara en een derde vrouwelijke heilige, alsmede 
Bonifatius met een doorkliefde bijbel en Willibrordus met een kerkmodel. 
De achtlobbige voet van een in Bolsward bewaarde kelk heeft een gebogen 
profiel en draagt een opgelegde cucifix en een voorstelling van Maria met 
Kind in een stralenkrans.45 Op de lobben van de voet en rondom de nodus 
bevinden zich engelenkopjes. De voet van de kelk in de Dominicuskerk 
in Leeuwarden, gedateerd in 1676, toont Johannes de Evangelist met een 
kelk waaruit een slang wegvlucht, de heilige Thomas van Aquino met een 
stralende zon op de borst, een boek in de hand en een duif die uit de hemel 
neerdaalt als een teken van goddelijke verlichting, de heilige Dominicus van 
Guzmán die door Maria en het Christuskind een rozenkrans krijgt aange
reikt (afb. 8), en de heilige Hyacinthus met een monstrans in de rechterhand 
en een Mariabeeld op de linkerarm.46 Deze selectie maakt duidelijk dat deze 
kelk toebehoorde aan de door dominicanen bediende statie in de Bonte
papesteeg in Leeuwarden. Op de voet van de kelk in Lemmer, vervaardigd 
in Bolsward in 1683, springen naast een opgelegd kruisje tussen Maria en 
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6. Dokkum, kelk, 1643 (Foto: ICCE)

7. Jirnsum, kelk, midden 17e eeuw (cuppa vermoedelijk nog 16e-eeuws) (Foto: ICCE)

8. Leeuwarden (Dominicuskerk), kelk, 1676. Detail: Dominicus krijgt door Maria en  

het Christuskind een rozenkrans aangereikt (Foto: ICCE)

9. Harlingen, kelk, 18de eeuw  (Foto: ICCE)

10. Leeuwarden (Dominicuskerk), pyxis, midden 17e eeuw (Foto: ICCE)

6. 7. 9.

8. 10.



Johannes een drietal gegraveerde heiligenvoorstellingen in het oog: Sint 
Franciscus die de stigmata ontvangt en de heilige Clara met een monstrans, 
alsmede een onbekende vrouwelijke heilige met een palmtak.47 Deze 
overwegend franciscaanse iconografie is opvallend, aangezien de statie in 
Lemsterland (sinds 1677 in Follega, na 1768 in Lemmer) altijd door seculiere 
priesters bediend is geweest.48 

Zoals reeds is opgemerkt zijn uit de achttiende eeuw slechts weinig Friese 
kelken bewaard gebleven. In hun versiering laten ze een ontwikkeling in 
de richting van het rococo zien, met steeds naturalistischer weergegeven 
plantmotieven. Mogelijk geïmporteerd uit de Zuidelijke Nederlanden is 
de achttiendeeeuwse kelk van Harlingen, die is voorzien van gedreven 
taferelen van bijzondere kwaliteit (afb. 9).49 Voorgesteld zijn de Geboorte 
van Christus, de gekruisigde Christus en de Graflegging. Aan de uit Holland 
geïmporteerde kelken is in de loop van de achttiende eeuw een zekere 
versobering in de ornamentering af te lezen. Een vroeg voorbeeld van deze 
tendens is de kelk van Franeker, gemaakt in Amsterdam omstreeks 1700.50 
Deze draagt slechts het franciscaanse wapen en de inscriptie Sanctitate 
et Doktrina. De kelk van Wytgaard, uit het einde van de achttiende eeuw, 
kenmerkt zich door zijn gladde oppervlak en gedraaide vormen.51 Mogelijk 
vervaardigd in ’sHertogenbosch draagt deze kelk slechts de ingegraveerde 
letters IHS, vergezeld van een kruis.

Pyxiden, cibories en monstransen

De tweede categorie onder de vasa sacra wordt gevormd door vaatwerk 
waarin de geconsacreerde hostie werd opgeborgen (pyxis, ciborie) of 
uitgesteld (monstrans). De pyxis werd gebruikt voor het vervoer van het 
Sacrament, bijvoorbeeld naar het ziekbed van een stervende. De meeste 
pyxiden zijn eenvoudig van uitvoering en hebben de vorm van een rond 
doosje met een deksel. De pyxis van de Dominicuskerk in Leeuwarden 
valt op door zijn ajour decoraties (afb. 10).52 Het stuk werd gemaakt door 
de lokale zilversmid Jan Melchers Oosterveldt, werkzaam tussen 1611 en 
1664, die ook bekend is als maker van een reeks protestantse avondmaals
bekers.53 Melchers Oosterveldt zelf was protestant – in 1613 werd hij lidmaat 
van de gereformeerde kerk in Leeuwarden – maar kennelijk voelde hij geen 
gewetensbezwaar tegen het maken van dit zo typisch katholieke product. 
Op hun beurt lijken de opdrachtgevers zich vooral door de kwaliteit van het 
werk en de reputatie van Melchers te hebben laten leiden. De pyxis rust op 
vier bolpootjes en in de zijwand zijn vier medaillons verwerkt met daarop 
weergegeven scènes uit het evangelie: de Geboorte van Christus, de Vlucht 
naar Egypte, de Doop in de Jordaan en de maaltijd in Emmaüs. De deksel 
toont een bekoorlijk heuvellandschap met daarin een obelisk en een man 
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11. Franeker, pyxis, ca. 1720. 

Deksel: Kruisiging (Foto: 

ICCE)

12. Harlingen, ciborie, ca. 1650  

(Foto: ICCE)

13. Bolsward, ciborie, eerste helft 

van de 18e eeuw. Detail: 

celebrerende priester bij 

een altaar en een geknielde 

figuur met beschermengel? 

(Foto: ICCE)

14. Franeker, ciborie, 1727. 

Detail: heilige Clara met 

monstrans voor een altaar 

(Foto: ICCE)

15. Bolsward, monstrans, tweede 

kwart 17e eeuw (Foto: ICCE)

11.  13.

12. 15.

14.



en vrouw, vergezeld door een kindengeltje met pijl en boog (Cupido?). Deze 
afbeelding roept de vraag op of deze pyxis wel oorspronkelijk als hostie
doosje heeft gediend, of dat deze veeleer van profane herkomst is – bijvoor
beeld gemaakt als ‘knottedoosje’: een kostbaar verlovingsgeschenk – en pas 
later een religieuze functie kreeg.

De meest gebruikelijke voorstellingen op de deksel van pyxiden uit de 
zeventiende en het begin van de achttiende eeuw zijn het monogram IHS 
en de Kruisiging of kruisgroep. De ovale pyxis van Dokkum, uit het midden 
van de zeventiende eeuw, is rijk versierd. De deksel toont de letters IHS, een 
kruis en drie spijkers binnen een stralenkrans: het herkenningsteken van 
de jezuïeten.54 Op de zijwanden zijn vier engelenkopjes te zien, afgewisseld 
met druiventrossen en korenaren, tekenen van de eucharistische elementen 
wijn en brood. Een elegante gegraveerde kruisigingsvoorstelling is te zien 
op de deksel van de pyxis van Franeker, gemaakt door Johannes van der 
Lely omstreeks 1720 (afb. 11).55 Christus is gekruisigd in een heuvelachtig 
landschap met de stad Jeruzalem in de verte en een treurende vrouw 
(Magdalena?) aan de voet van het kruis. Vrijwel identiek naar vormgeving 
en iconografie is de pyxis van Dronrijp van omstreeks 1735.56 In beide 
gevallen is de Kruisiging omgeven door een tekst uit Jesaja 5, vers 4: Quid 
est quod debui ultra facere vineae meae et non feci (‘Wat kon ik meer aan 
mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan?’). Andere thema’s zijn de 
gegraveerde voorstellingen van Sint Martinus en de bedelaar op de pyxis van 
Makkum, uit het laatste kwart van de achttiende eeuw, en die van een duif 
tussen korenaar en druiventros op de pyxis van Bolsward uit 1682. De pyxis 
in de kerk van Balk vermeldt de naam van zijn schenker in hoofdletters en 
de datum: Johannes Marthens dabat 1711.57 

Wanneer de pyxis is voorzien van een schacht en een voet, is er sprake van 
een ciborie.58 Daarvan bleven in Friesland uit de zeventiende en achttiende 
eeuw negen exemplaren bewaard. De ciborie in Harlingen is omstreeks het 
midden van de zeventiende eeuw in Amsterdam vervaardigd (afb. 12).59 
Opvallend is de rijke versiering rond de steile voet, waarop Abraham en 
Melchisedek en de Mannaragen zijn voorgesteld als oudtestamentische 
voorafbeeldingen van de eucharistie, alsmede de Droom van Jakob in Bethel. 
Op de tegencuppa zijn het Laatste Avondmaal, (waarschijnlijk) het joodse 
Pascha en de maaltijd in Emmaüs weergegeven. De deksel toont engelen
kopjes en draagt een kroon en een eenvoudig kruis. De ciborie van Dokkum, 
een Antwerps product uit de late zeventiende eeuw, is nog rijker versierd.60 
De in drijfwerk uitgevoerde voorstelling van drie jezuïeten, afgewisseld met 
engelenkopjes en Lijdenswerktuigen, is van hoogstaande kwaliteit. Op de 
deksel zijn korenaren, druiventrossen en ranken in elkaar verstrengeld. De 
ciborie uit de Dominicuskerk in Leeuwarden, gemaakt in die stad in 1713, 
valt op door zijn grote omvang.61  De voet is versierd met (niet erg verfijnde) 
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gedreven voorstellingen van twee mannelijke heiligen en Maria met Kind. 
De cuppa toont de Lijdenswerktuigen, terwijl de deksel is gedecoreerd met 
druiventrossen. 

De ciborie van Bolsward uit de eerste helft van de achttiende eeuw heeft 
een rijke iconografie, uitgevoerd in dichte en vlakke reliëfs waarin figuratie 
en decoratie zich vermengen.62 Behalve de Kruisiging tussen Maria en 
Johannes en het Laatste Avondmaal springt de voorstelling van een celebre
rende priester bij het altaar in het oog (afb. 13). Uitgebeeld is het moment 
van de elevatie, waarop de priester de geconsacreerde hostie boven zijn 
hoofd houdt. Achter zijn rug is een scène te zien die een geknielde persoon 
met een beschermengel lijkt te verbeelden. In dat geval gaat het mogelijk om 
de heilige Francisca Romana, een middeleeuwse Italiaanse ordestichtster die 
veelvuldig contact zou hebben gehad met haar beschermengel. Het geloof 
in de engelbewaarder raakte wijd verbreid ten tijde van de Contrareformatie, 
aangezien deze geacht werd de ware gelovige tegen de slechte invloeden van 
de ‘ketters’ (in de Friese context: de calvinisten) te beschermen. De deksel 
is versierd met de Lijdenswerktuigen en wordt bekroond door een pelikaan 
die één van zijn kuikens voedt, een symbool van de offervaardigheid van 
Christus. 

Tegen het eind van de zeventiende eeuw lijkt de dichtheid aan figura
tieve voorstellingen op de Friese cibories af te nemen. De versiering van het 
exemplaar in Burgum, dat waarschijnlijk dateert van rond 1700, is zelfs louter 
ornamentaal.63 De ciborie van Nes op Ameland, gemaakt door Gabynus van 
der Lely omstreeks het midden van de achttiende eeuw, toont cherubkopjes 
rondom de nodus en korenaren en druivenranken op de deksel.64 Op de voet 
van de ciborie in de Dominicuskerk in Leeuwarden, vervaardigd door de 
Leeuwarder zilversmid Petrus Feyens in 1735, zijn tussen engelenkopjes een 
man in pelgrimskledij met hoed, tas en beker, een vrouw (Maria?) met kind 
en een vrouw met palmtak voorgesteld.65 De ciborie van Franeker werd in 
1727 in Bolsward gemaakt door Egbertus Teeklenburg en toont Maria van 
Zeven Smarten, Sint Franciscus met kruis en schaap, Christus als Man van 
Smarten en de heilige Clara geknield met een monstrans voor een altaar 
[afb. 14].66 De ciborie van Joure uit 1755, vervaardigd door de Leeuwarder 
zilversmid Jouke Andeles, toont onder meer gevleugelde engelenkopjes, de 
letters IHS en een pelikaan met jongen.67 

Anders dan de pyxis en de ciborie diende de monstrans niet voor het 
opbergen van de hostie, maar om deze ter verering zichtbaar te stellen.68  
Terwijl monstransen in katholieke landen ook werden gebruikt tijdens de 
Sacramentsdagprocessie buiten de kerkmuren, konden deze in de protes
tantse Republiek uitsluitend in de kerk worden rondgedragen. De veertien 
bewaard gebleven Friese monstransen laten zien hoe het architecto
nische model tot het midden van de zeventiende eeuw in zwang bleef, in 
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aansluiting op de torenvorm die in de laatgotische periode was ontstaan. 
In de loop van de zeventiende eeuw maakten de spitsbogen en steunberen 
geleidelijk plaats voor ronde zuilen, balusters en frontons. De monstrans 
van Bolsward, die getuige het stadsteken in Amsterdam ontstond, dateert uit 
het tweede kwart van de zeventiende eeuw en heeft een uitgesproken archi
tectonisch karakter (afb. 15).69 De zeslobbige voet toont gedreven voorstel
lingen van drie vrouwelijke heiligen, te weten de heilige Clara met staf en 
monstrans, Catharina met palmtak, zwaard en rad en mogelijk Sint Anna 
met haar dochter Maria. Aan weerszijden van het expositorium (de hostie
houder) staat een heilige uit de orde van de franciscanen (Sint Franciscus 
van Assisi zelf en Sint Antonius van Padua), hetgeen aangeeft dat de statie 
door hen werd bediend. De bekroning in de vorm van een koepeltje boven 
de hostie is voorzien van reliëfs voorstellende het Laatste Avondmaal en 
enkele van de Lijdenswerktuigen. In de aedicula erboven staat het kind Jezus 
met een vaan, bekroond door een crucifix. In de twee tempeltjes terzijde 
staan Petrus en Paulus, met daarboven twee vrouwelijke heiligen. 

Vergelijkbaar in stijl, maar minder architectonisch, is de monstrans van 
Sloten, die eveneens is vervaardigd in Amsterdam in de zeventiende eeuw.70 

Dit betreft een cilindermonstrans die op een later tijdstip tot een stralen of 
zonnemonstrans werd omgebouwd. Dit monstranstype met een krans van 
stralen rondom het expositorium was kenmerkend voor de laatbarokke 
stijlperiode, waarin theatrale visuele middelen werden gebruikt voor de 
exaltatie van het Heilig Sacrament. De hostiehouder wordt geflankeerd 
door classicistische zuiltjes en door figuurtjes van de heiligen Willibrordus 
en Bonifatius. Willibrordus, de eerste bisschop van Utrecht, heeft een 
bisschopsstaf en een model van zijn Domkerk in de hand, terwijl Bonifatius 
naast zijn staf ook een doorboorde bijbel vasthoudt, het symbool van zijn 
martelaarschap. Het tempeltje in twee verdiepingen boven de hostiehouder 
bevat een vrouwelijke heilige met een monstrans, waarschijnlijk de heilige 
Clara, vergezeld van figuurtjes van Petrus en Paulus. Ook deze monstrans 
wordt door een kleine crucifix bekroond.

De twaalf overige monstransen dateren uit de achttiende eeuw en 
behoren tot het laatbarokke type van de stralenmonstrans. Behalve de drie 
monstransen die waarschijnlijk uit de Zuidelijke Nederlanden of uit Frankrijk 
werden geïmporteerd (Wytgaard, Jirnsum, Bolsward) en de monstrans uit 
Reahûs die in Utrecht werd vervaardigd, lijken alle monstransen het werk te 
zijn van lokale zilversmeden. Alle monstransen volgen hetzelfde model met 
een opstaande cilinder als toonglas of expositorium in het midden, omgeven 
door een stralenkrans. In de stralen verwerkt of erop geappliceerd vinden 
we ranken, druiventrossen, korenaren, guirlandes en engelen. Boven het 
glas bevindt zich gewoonlijk de duif van de Heilige Geest en geheel boven, 
in zwevende positie, God de vader op een wolk. Zo verbeeldt de verticale as 
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16. Reahûs, monstrans, eind 18de eeuw (Foto: ICCE)

17. Makkum, wierookvat, eind 18de eeuw (Foto:

 ICCE)

18. Bolsward, ampullenblad, ca. 1675 (Foto: ICCE)

19. Dronrijp, ampullenblad met ampullen, 1751

 (Foto: ICCE)

20. Workum, tabernakeldeuren, 1783 (Foto: ICCE)

18. 20.

17.

19.

16. 



de Drieëenheid: God de Vader en de Heilige Geest in figuratieve gedaante, 
en Christus in de sacramentele gedaante van de geconsacreerde hostie. 
Normaal gesproken draagt de monstrans een kroon met een kruis op de 
top, en soms een pelikaan, zoals in Sloten. Iconografische variaties rond 
het toonglas met de hostie betreffen het Lam Gods (Dokkum, Bolsward), 
Maria met Kind tussen engelen met wierookvaten (Sloten), en de aartsengel 
Michaël als beschermer van het Sacrament (Harlingen). 

Een bovengemideld rijke iconografie vertoont de monstrans van Reahûs, 
die blijkens het stads en meesterteken aan het eind van de achttiende eeuw 
in Utrecht werd vervaardigd (afb. 16).71 Onder het toonglas is het Alziend 
Oog voorgesteld, gecombineerd met het Lam op een boek met zeven 
zegels. Links en rechts van de lunula, vóór de zonnestralen, zijn beeldjes 
van Willibrordus en Bonifatius geplaatst. De stralenkrans wordt aan de 
bovenkant afgesloten door een dicht wolkendek met daarboven de duif van 
de Heilige Geest tussen gevleugelde engelenkopjes. Als bekroning dient een 
open kroon met daarop een kruisje. Rondom de voet zijn vier ongebrui
kelijke voorstellingen te zien die verwijzen naar de oude joodse cultus: de 
tafel met toonbroden die in de Tabernakel stond, de Ark des Verbonds, een 
rookoffer op een draagbaar altaar en een zevenarmige kandelaar. Voorstel
lingen rondom de voet hebben ook de monstrans in Dokkum, met drie 
heilige jezuïeten, en de monstrans van Leeuwarden (Bonifatiuskerk), met 
zes scènes uit het leven van Sint Franciscus.72 

‘Vasa non sacra’ 

De eerste categorie onder de vasa non sacra betreft die van de overige instru
menten voor de misviering. Uit Friese schuilkerken zijn acht wierookvaten 
bewaard gebleven en zes wierookscheepjes, alle uit de achttiende eeuw. 
In de meeste gevallen bestaat de decoratie uit cartouches en plantaardige 
motieven. Het in Bolsward gekeurde wierookvat van Makkum uit het eind van 
de achttiende eeuw werd vervaardigd door de zilversmid Ate Dirks Jorritsma 
en draagt drie ingegraveerde allegorische figuren die de christelijke deugden 
Geloof (kruis en boek), Hoop (anker en duif) en Liefde (vrouw met twee 
kinderen) representeren (afb. 17).73 Dezelfde voorstellingen keren terug op het 
wierookvat van Workum, die in dezelfde tijd tot stand kwam.74 Het wierookvak 
van Bolsward, bewaard in Museum Catharijneconvent in Utrecht, valt op door 
zijn dichte gedreven rankenversiering. Getuige de inscriptie werd het in 1725 
geschonken door Uiltje Lieuwes Heemstra en Trientie Simons Hiddema. In 
hetzelfde museum wordt een wierookscheepje uit dezelfde stad bewaard, een 
geschenk van Doetie Jacobs uit 1732. Op de achtersteven staat een schrijdend 
engeltje. Het scheepje van Workum, daterend van omstreeks 1700, heeft op 
deze plaats een figuurtje van Maria met Kind.75 
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Uit elf Friese staties zijn ampullenbladen (of: lavabobladen) bewaard 
gebleven, bestemd voor de plaatsing van de kannetjes met water en ongecon
sacreerde wijn. De rijkste versiering, uit het derde kwart van de zeventiende 
eeuw, vinden we op twee bladen van de hand van Claes Franssen Baerdt, 
zilversmid in Bolsward. Een van deze bladen, nu in het Museum Catha
rijneconvent in Utrecht, dateert van omstreeks 1675 en heeft een brede 
opstaande rand waarin spelende, zwevende, duikelende en musicerende 
engeltjes te zien zijn tussen druiventrossen, bloemen, fruit, fakkels, vlinders 
en insecten (afb. 18). Het middengedeelte draagt het monogram IHS, 
omgeven door stralen. In de rand is boven Maria met Kind voorgesteld en 
aan weerszijden de heiligen Franciscus Xaverius en Ignatius van Loyola.76 Het 
is opmerkelijk dat de katholiek Baerdt ook een fraai dienblad met voorstel
lingen van de Vier Evangelisten maakte voor de avondmaalsviering in de 
hervormde kerk van Bolsward; dit werk is gedateerd in 1671.77 

Het zeventiendeeeuwse ampullenblad van Steggerda, waarvan de rand 
is versierd met aren, druiventrossen en bloemen, werd getuige het stadskeur 
geïmporteerd uit Haarlem of Gouda.78 In het verdiepte middendeel zijn 
de letters IHS met een kruisje en een hart met twee spijkers gedreven: het 
embleem van de jezuïeten. Het ampullenblad in Reahûs uit de late achttiende 
eeuw toont in het midden een gedreven medaillon met een voorstelling van 
de heilige Martinus met de bedelaar.79 De overige ampullenbladen, bewaard 
in Wolvega (1666), Wergea en Jirnsum (zeventiende eeuw), Wytgaard (1728), 
en in de Dominicuskerk te Leeuwarden (late achttiende eeuw) laten eenvou
diger decoraties zien. Het blad in Dronrijp uit 1751 heeft een gedreven rand 
met bloem en krulornamenten, en in het midden prijken de letters IHS 
en drie nagels.80 Behalve dit blad bleven in Dronrijp ook de bijbehorende 
ampullen bewaard (afb. 19). De set werd getuige het stads en meester
teken vervaardigd in Franeker door Dirk Ates Jorritsma en was volgens een 
inscriptie op de achterzijde van het blad een geschenk van Aeltie Jans.

Alleen in Bolsward is een misschel bewaard gebleven, waarmee door de 
diaken of misdienaar werd gerinkeld op het moment van de consecratie 
tijdens de misviering. Dit voorwerp werd in 1712 gemaakt door de lokale 
zilversmid Pyter Pytersen Horrens.81 De bel rust op drie voeten en is gedeco
reerd met ornamentale bloemen plantmotieven. 

Uit Friese staties zijn slechts weinig zilveren altaardecoraties bewaard 
gebleven. Vermeldenswaard is een altaarkruis zonder corpus uit de tweede 
helft van de zeventiende eeuw in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden.82 In de 
kwadranten zijn stralen aangebracht en de voorzijde van de sokkel dragen de 
letters IHS binnen een stralenkrans. Op het altaar, vóór het retabel, werden 
gewoonlijk bloemvazen geplaatst. Deze vazen zijn halfrond om plaatsing 
tegen het retabel te vergemakkelijken en dragen normaal gesproken 
het monogram van Christus of Maria; de achterkant was niet zichtbaar 
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en daarom gewoonlijk niet in zilver uitgevoerd. In Bolsward wordt een 
bloemvaas uit omstreeks 1745 bewaard, gemaakt door Dirk Ates Jorritsma, 
zilversmid in Franeker, en nog eens twee, van rond 1800, door de lokale 
smid Ate Dirks Jorritsma.83 Deze drie vazen mogen gelden als exemplarisch 
voor dit objecttype, dat doorgaans slechts een beperkte variatie toont. 

Tot de altaardecoraties moet ook het tabernakel worden gerekend, 
de plaats waar de geconsacreerde hosties na afloop van de mis werden 
‘gereserveerd’ (opgeborgen). Deze bijzonder heilige opbergplaats werd 
bij voorkeur met zilveren platen bekleed. Uniek in Friesland zijn de twee 
tabernakeldeuren uit 1783 in Workum, versierd met gedreven voorstel
lingen van de hand van de beroemde kunstenaar Jan Baptist Verberckt 
(17351819), die in zijn tijd gold als de beste zilversmid van Antwerpen.84 
We zien de Voetwassing en het Laatste Avondmaal onder gordijnmotieven, 
van elkaar gescheiden door pilasters met figuren aan de voorzijde voorstel
lende Christus, Petrus en Paulus (afb. 20). Dit kunstwerk toont aan dat een 
statie als die van Workum niet alleen de middelen bezat om een zo kostbaar 
object aan te schaffen, maar ook over de connecties en de vrijheid beschikte 
om deze in Antwerpen te verwerven. Die vrijheid was kort voor de aanschaf 
van de tabernakel, in 1776, plotseling sterk toegenomen door de toelating 
van de katholieke godsdienst door de Staten van Friesland en erkenning van 
de parochies als rechtspersoon.85 

Vóór het tabernakel brandde een godslamp als teken van de eeuwige 
aanwezigheid van Christus. Uit de Friese staties zijn zeven van deze votief
lichten bewaard gebleven. De lamp uit Leeuwarden (Bonifatiuskerk) heeft 
een opvallend open model en dateert uit de zeventiende eeuw.86 Alle overige 
godslampen zijn vervaardigd in de achttiende eeuw. Vorm en decoratie van 
de lampen sluit aan bij die van de reeds besproken wierookvaten, bestaande 
uit ranken, cartouches en engelenkopjes. De lamp in Makkum uit ca. 1730 is 
rondom versierd met gepersonifieerde deugden voorstellende Geloof, Hoop 
en Liefde.87 De lamp in Joure valt op door ingegraveerde voorstellingen van de 
Heilige Familie, de Poolse jezuïetenheilige Stanislaus Kostka die de Communie 
uit de handen van twee engelen ontvangt, een monstrans op een altaar tussen 
twee brandende kaarsen en vijf wijze maagden die met hun olielampjes 
Christus tegemoet gaan.88 Daaronder is een lange inscriptie te lezen over de 
liefde van en voor Christus. Een inscriptie draagt ook de lamp uit Wytgaard uit 
1732, die melding maakt van de stichting van en jaarlijkse zielenmis voor de 
schenkers ervan, Meijndert Corneeles en zijn zoon Klaas Meijnderts.89

Tot besluit

Doel van dit artikel was het om een overzicht te presenteren van het Friese 
katholieke kerkzilver uit het tijdperk van de protestantse Republiek, met 
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bijzondere aandacht voor de daarop aangebrachte beeldtaal. De meest 
voorkomende voorstellingen betreffen de Kruisiging en de Lijdenswerktuigen 
(Arma Christi). Op sommige kelken treffen we ook andere lijdenstaferelen 
aan, waaronder Gethsemane, de Kruisdraging en het Laatste Avondmaal. 
De lijdende en stervende Christus verwees naar het offerkarakter van de 
misviering, die in theologische zin gold als een herhaling van het kruisoffer 
op Golgotha. Dit aspect wordt ook verbeeld door het Lam Gods, terwijl het 
motief van de pelikaan vooral het aspect van zelfopoffering onderstreept. 
Opvallend is dat de Opstanding, het Lege Graf en de verschijningen van de 
opgestane Christus slechts een enkele keer zijn verbeeld. Daarmee hield het 
Friese kelkzilver nog lang vast aan de voor de late Middeleeuwen kenmer
kende gerichtheid op het lijden en sterven. Op een klein aantal stukken zijn 
andere bijbelse scènes weergegeven. Ontleend aan het Oude Testament 
zijn de Mannaregen, Abraham en Melchisedek en het joodse Pascha, drie 
motieven die golden als vooruitwijzingen naar het Laatste Avondmaal. 

Onder de bijbelse heiligen is Maria (veelal met Kind) het vaakst vertegen
woordigd, gevolgd door Petrus en Paulus, Johannes de Doper, Johannes de 
Evangelist, Jozef en Maria Magdalena. Vroegchristelijke en middeleeuwse 
heiligen die op het Friese vaatwerk voorkomen zijn de heiligen Catharina 
en Barbara, Sint Joris, Martinus van Tours en Elizabeth van Thüringen. Op 
een aantal stukken zijn Willibrordus en Bonifatius voorgesteld, de brengers 
van het christendom in de Noordelijke Nederlanden. Onder de overige 
heiligen valt op dat de meesten behoorden tot één van de drie orden die het 
voortouw namen in de Friese missie ten tijde van de Republiek, namelijk 
de franciscanen, de dominicanen en de jezuïeten. De aangetroffen francis
canen betreffen naast de stichter Sint Franciscus, van wiens leven hier en 
daar ook scènes zijn afgebeeld, vooral de heilige Clara en (een enkele keer) 
de heilige Antonius van Padua. Geportretteerde dominicanen zijn behalve 
de grondlegger Dominicus van Guzmán Thomas van Aquino en éénmaal de 
heilige Hyacinthus. De in Spanje ontstane jezuïeten zijn vertegenwoordigd 
door de stichter Ignatius van Loyola en de heiligen Franciscus Xaverius, 
Franciscus Borgia, Aloysius Gonzaga en Stanislaus Kostka. De afbeelding 
van ordegeestelijken op kelken, cibories en monstransen laat zien door wie 
de statie waar deze gebruikt werden, werd bediend. Tot de overige figura
tieve voorstellingen behoren God de Vader, de Heilige Geest in de gedaante 
van een duif, de aartsengel Michaël en de gepersonifieerde deugden Geloof, 
Hoop en Liefde (vooral op wierookvaten en godslampen). Veel voorko
mende motieven zijn korenaren en druiventrossen als verwijzing naar de 
misbestanddelen brood en wijn, engelen(kopjes) en monogrammen, vooral 
van Christus (IHS) en Maria (MRA). 

Bovenstaande analyse van de iconografie van het Friese kerkzilver uit de 
zeventiende en de achttiende eeuw verschaft enig inzicht in het geloofs
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leven van de Friese katholieken ten tijde van de protestantse Republiek. 
Terwijl de staties of ‘schuilkerken’ zonder uitzondering zijn verdwenen of 
herbouwd en geschreven bronnen schaars zijn, zijn de hier beschreven 
kelken, pyxiden, cibories, monstransen en vasa non sacra van groot histo
risch belang als tastbare relicten van een Friese katholieke cultuur die zo’n 
twee eeuwen van marginalisering wist te overleven. De beeldtaal die op de 
objecten is aangebracht weerspiegelt aspecten van de misopvatting, toont 
de voornaamste devoties en laat zien welke heiligen bijzondere verering 
genoten. De iconografische gegevens waarop in deze bijdrage de nadruk 
is gelegd, kan evenwel niet los van andere facetten worden begrepen. Het 
is daarom te hopen dat er in de toekomst nader onderzoek zal worden 
verricht naar de makers, de vormgeving en de artistieke kwaliteit van het 
kerkelijke vaatwerk. Een dergelijke onderneming is niet alleen wenselijk om 
onze kennis van de stijlontwikkeling te vergroten; ook in bredere zin geven 
de oorsprong van de objecten en de modellen die de lokale zilversmeden 
navolgden zicht op het culturele klimaat waarin de Friese katholieken zich 
gedurende de zeventiende en achttiende eeuw bewogen. Dat klimaat was 
er één van geleidelijk toenemende bewegingsvrijheid. Hoewel de katholieke 
kerk officieel was veroordeeld tot een ondergronds bestaan, herwonnen de 
katholieken in de loop van de zeventiende eeuw in de praktijk aanzienlijke 
vrijheden. Als illustratie voor de pragmatische gemeenschapsgeest die in 
deze tijd ook in Friesland heerste, kan worden gewezen op de in dit artikel 
genoemde katholieke zilversmeden die ook voor protestantse opdracht
gevers werkten, alsmede op enkele katholieke objecten die door protes
tantse smeden werden vervaardigd.

k

Noten

1 Een bewerking van deze gesproken tekst werd gepubliceerd als ‘La platería del 

catolicismo clandestino’.  2 Ik ben Harm J. Oldenhof (Heerenveen) en JeanPierre van 

Rijen (Nijmegen) grote dank verschuldigd voor hun commentaar op mijn manuscript.  

3 Zie: Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 441465.  4 Dat was 

niet het geval in Friesland.  5 Deze term werd geïntroduceerd door Willem Frijhoff. 

Zie Frijhoff en Spies, 1650. Bevochten eendracht.  6 Een voorbeeld van een bewaard 

gebleven schuilkerk is Ons’ Lieve Heer op Solder, gevestigd in een grachtenhuis op 

de Amsterdamse Wallen. Het altaar staat ingeklemd tussen galerijen die plaats boden 

aan een groot aantal gelovigen. Zie Barends, Geloven in de schaduw en Van Eck, ‘Haar 

uitstekend huis, en hoge kerke’, 4152.  7 Vgl. Oldenhof, In en om de schuilkerkjes.  

8 Over Fries zilver in het algemeen, zie Vijf eeuwen kerkelijke kunst, Fries zilver en 

Stoter, De zilveren eeuw.  9 Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, vooral 
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137142.  10 Gegevens ontleend aan de bundel Negen eeuwen Friesland-Holland, 

onder redactie van Philippus H. Breuker en Antheunis Janse.  11 Aan middeleeuwse 

vasa sacra bleven in Friesland slechts een vijftiendeeeuwse pyxis uit Jorwerd (verstopt 

in de kerkmuur, ontdekt tijdens de restauratie in 1955), twee kelkvoeten en een cuppa 

bewaard. Andere objecten werden vermoedelijk door gevluchte priesters in veiligheid 

gebracht in het huidige België en Duitsland.  12 Zie Le Blanc (red.), Kerkelijk zilver en 

Beijne e.a. (red.), Kerkzilver uit de Gouden Eeuw. Anders dan in het burgerlijke zilver 

beperkte de kwabstijl zich in het kerkelijk zilver doorgaans tot de omlijsting van de 

voorstellingen.  13 Stoter, Lelie in zilver, 1213.  14 Stoter, Lelie in zilver, 55.  15 Het 

is niet geheel uit te sluiten dat sommige van de genoemde objecten pas in de negen

tiende of twintigste eeuw in het bezit van de parochies kwamen.  16 In deze inventa

risatie opgenomen zijn zowel stukken die nu in de parochiekerken worden bewaard 

als objecten die zijn overgebracht naar musea. De provincie Friesland behoort tot het 

bisdom Groningen, waarvan de naam in 2006  werd veranderd in ‘Bisdom Groningen

Leeuwarden’.  17 Andere objecttypen, zoals reliekhouders, draagkruisen, kroontjes 

van heiligenbeelden en boekbeslag zijn buiten beschouwing gelaten.  18 Er is slechts 

één vergelijkbare studie van het kerkzilver in een Nederlandse diocees, namelijk 

Rotterdam. Zie Van Rijen, ‘Tot het verciersel van het altaar’.  19 Steensma, De inven-

tarisatie Harlingen nº 16.  20 De cuppa van deze kelk is nieuw.  21 Steensma,  De 

inventarisatie LeeuwardenBonifatius nº 20.  22 Steensma, De inventarisatie Irnsum 

nº 6.  23 Steensma, De inventarisatie Dronrijp nº 6.  24 Steensma, De inventarisatie 

Bergum nº 1. De cuppa dateert uit de negentiende eeuw; nog later werd de kelk in 

een ciborium veranderd.  25 Mogelijk Dokkum; de parochie Burgum werd pas in de 

twintigste eeuw gesticht en gaat niet terug op een statie.  Steensma, De inventari-

satie vermeldt dat de kelk vanuit het Bonifatiushospitaal in Leeuwarden naar Burgum 

kwam.  26 Steensma, De inventarisatie Leeuwarden nº 21.  27 Steensma, De inventa-

risatie Bolsward nº 18.  28 Steensma, De inventarisatie Makkum  nº 4.  29 Steensma, 

De inventarisatie Leeuwarden nº 19.  30 Steensma, De inventarisatie Oosterwierum 

nº 3.  31 Stoter, De zilveren eeuw, p. 33.  32 Steensma, De inventarisatie Leeuwarden

Bonifatius nº 22.  33 Steensma, De inventarisatie Dokkum nº 11.  34 Steensma, De 

inventarisatie Dokkum nº 10.  35 Steensma, De inventarisatie LeeuwardenBonifatius 

nº 23.  36 Steensma, De inventarisatie Sloten nº 5.  37 Steensma, De inventarisatie 

Sloten nº 6.  38 Steensma, De inventarisatie St. Nicolaasga nº 12.  39 Steensma, De 

inventarisatie Roodhuis nº 16.  40 Steensma, De inventarisatie Irnsum nº 4.  41 Zie 

ook Vijf eeuwen kerkelijke kunst in Friesch Museum te Leeuwarden (catalogus) nº 121.  

42 Steensma, De inventarisatie Irnsum nº 5. Het jaarteken 1657 heeft betrekking op 

de voet en niet op de oudere cuppa.  43 Om onduidelijke redenen is deze figuur wel 

geïnterpreteerd als de heilige Dagobert, vgl. Vijf eeuwen kerkelijke kunst, nº 185.  44 

Steensma, De inventarisatie Workum nº 26. Een tweede zeventiendeeeuwse kelk in 

dezelfde kerk valt op door zijn eenvoud, met louter ornamentale versiering, zie De 

inventarisatie Workum nº 27.  45 Steensma, De inventarisatie Bolsward nº 19.  46 

Steensma, De inventarisatie LeeuwardenDominicus nº 18.  47 Steensma, De inven-
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tarisatie Lemmer nº 7.  48 De inscriptie onder de voet vermeldt dat de kelk toebe

hoorde aan ‘de gemeente van (…)OVLGA’ (= Follega).  49 Steensma, De inventarisatie 

Harlingen nº 17.  50 Steensma, De inventarisatie Franeker nº 4.  51 Steensma, De 

inventarisatie Wijtgaard nº 2.  52 Steensma, De inventarisatie LeeuwardenDominicus 

nº 37.  53 Stoter, De zilveren eeuw, pp. 1922.  54 Steensma, De inventarisatie Dokkum 

nº 32. Hetzelfde motief komt terug op de deksel van de pyxis in Bolsward, vervaardigd 

in de eerste helft van de achttiende eeuw.  55 Steensma, De inventarisatie Franeker nº 

19. De Kruisiging is ook voorgesteld op de deksel van de achttiendeeeuwse pyxis in 

Sloten.  56 Steensma, De inventarisatie Dronrijp nº 21.  57 Steensma, De inventarisatie 

Makkum nº 32, Bolsward nº 24 en Balk nº 10.  58 Deze heeft de vorm van een kelk 

met een deksel.  59 Steensma, De inventarisatie Harlingen nº 19.  60 Steensma, De 

inventarisatie Dokkum nº 12.  61 Steensma, De inventarisatie LeeuwardenDominicus 

nº 22.  62 Steensma, De inventarisatie Bolsward nº 20.  63 Steensma, De inventari-

satie Bergum nº 2.  64 Dit stuk bevindt zich in de collectie van het Aartsbisschop

pelijk Museum te Utrecht.  65 Steensma, De inventarisatie LeeuwardenDominicus 

nº 23.  66 Steensma, De inventarisatie Franeker nº 5.  67 Steensma, De inventarisatie 

Joure nº 10.  68 Hoe een monstrans op het altaar door de gelovigen werd vereerd 

is te zien op het titelblad van Joost van den Vondels Altaar-geheimenissen uit 1645. 

Vondel bekeerde zich omstreeks 1640 van het protestantisme tot het katholicisme.  69 

Steensma, De inventarisatie Bolsward nº 22.  70 Steensma, De inventarisatie Sloten 

nº 22.  71 Steensma, De inventarisatie Roodhuis nº 17.  72 Steensma, De inventari-

satie Dokkum nº 14 en LeeuwardenBonifatius nº 25.  73 Steensma, De inventarisatie 

Makkum nº 13.  74 Steensma, De inventarisatie Workum nº 41.  75 Steensma, De 

inventarisatie Workum nº 40.  76  Deze zal daarom afkomstig zijn door de in 1633 door 

jezuïeten gestichte Martinusstatie.  77 Stoter, De zilveren eeuw, 8392.  78 Steensma, 

De inventarisatie Steggerda nº 8.  79 Steensma, De inventarisatie Roodhuis nº 20.  80 

Steensma, De inventarisatie Dronrijp nº 10.  81 Steensma, De inventarisatie Bolsward 

nº 8.  82 Steensma, De inventarisatie LeeuwardenBonifatius nº 9.  83 Steensma, De 

inventarisatie Bolsward  nº 59 en 60.  84 Steensma, De inventarisatie Workum nº 4.  

85 Zie: Oldenhof, In en om de schuilkerkjes, 393395.  86 Steensma, De inventarisatie 

LeeuwardenBonifatius nº 35.  87 Steensma, De inventarisatie Makkum nº 14.  88 

Steensma, De inventarisatie Joure nº 15. De plaatselijke statie werd door seculieren 

bediend, maar hier waren ook jezuïeten werkzaam.  89 Steensma, De inventarisatie 

Wijtgaard nº 12. 

n
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‘Zijne vrijzinnige denkwijze
omtrent de staatshuishouding’ 
Bildts protoliberalisme en liberalisme 1814-1851

k E E s  k u I k E N

In memoriam Bruno Lieuwe van Albada 
(1935-2012), arts

In 1945 vertelde E.J. Bergsma (18621948), van 1892 tot 1896 burgemeester 
van Het Bildt in Friesland, De Telegraaf over zijn Bildtse jaren: 

Daar hebben we doodsangsten uitgestaan[.] Ik was er juist in een tijd gekomen 

van grote werkloosheid, armoede en ontevredenheid en opstand[.] Het was in de 

tijd van Domela Nieuwenhuis. De mensen hadden honger en waren verbitterd; 

er was opstand tegen grote boeren; telkens stonden boerderijen in brand.1 

Voor de veiligheid van zijn gezin solliciteerde Bergsma in 1896 met succes naar 
het burgemeesterschap van Enschede. Hij zat van 1913 tot 1922 in de Eerste 
Kamer voor de Liberale Unie, een koepel van gematigd vooruitstrevende 
kiesverenigingen die onder meer in 1901 de Woningwet tot stand bracht.2 

Bergsma’s burgemeesterschap viel samen met het einde van wat de 
Bildtse historicus Sannes het ‘liberale tijdperk’ noemt. Anders dan de 
arbeiders en kiesrechtbeweging is de opkomst van de Bildtse liberalen, 
die het gemeentebestuur van deze gemeente tussen 1851 en 1917 hebben 
overheerst, nog nauwelijks onderzocht. In de visie van Sannes komt het 
liberalisme bijna uit de lucht vallen: 

In de jaren na 1830 werd steeds luider de roep om ministeriële verantwoorde

lijkheid, financiële publiciteit en rechtstreekse verkiezingen. De voorstanders 

hiervan noemden zich liberalen[.] Op Het Bildt beleefden de over het algemeen 

goed ontwikkelde burgers en boeren deze politieke gebeurtenissen intens 

mee[.] Zij hadden de vrijheid lief en wensten invloed van de ontwikkelde 

burgerij[.] Vooruitstrevende onderwijzers […] voedden deze denkbeelden.3 

Sannes vond de Bildtse ‘liberalen’ niet erg principieel. Van vrijhandel moesten 
ze weinig hebben – volgens Sannes uit eigenbelang, want goedkope import 
bedreigde in de negentiende eeuw de winstgevendheid van de Bildtse graan
teelt. Noch de politieke mentaliteit van deze ‘liberalen’, noch de precieze rol 
van ‘vooruitstrevende’ onderwijzers komt uit de verf. Sannes suggereert dat 
in Het Bildt nog ‘patriottische denkbeelden’ leefden, maar werkt deze niet 
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verder uit.4 Tegenwoordig is wel iets meer bekend over de opkomst van de 
liberale oppositie op provinciaal niveau in Friesland en Groningen. Als we 
de berichten van de Friese gouverneur J.A. baron van Zuylen van Nijevelt 
mogen geloven, roerden ‘liberalen’ zich al in 1832 in de Friese Staten. Vooral 
vertegenwoordigers van de ‘landelijke stand’ (de grootste grondeigenaars op 
het platteland) lagen dwars.5 Een van deze Statenleden was een Bildtse boer. 
In Groningen bloeide toen al een liberale oppositiepers. In Friesland kwam 
die er pas na 1840. Wel berichtte de Leeuwarder Courant vanaf 1820 over 
liberalen in het buitenland. In 1844 werd in een advertentie een overleden 
Bildtboer gekenschetst als economisch liberaal – als we de verwijzing naar 
‘zijne vrijzinnige denkwijze omtrent de staatshuishouding’ althans in die zin 
mogen opvatten.6

Dit opstel biedt een reconstructie van de opkomst van het politiek en 
economisch liberalisme in Het Bildt. Hierbij zullen we voor Friesland als 
geheel drie stadia onderscheiden: 

 a. protoliberalisme (van het herstel van Provinciale Staten in 1814 tot 
omstreeks 1840);

 b. stelselmatig liberalisme (van omstreeks 1840 tot de nieuwe Provin
ciewet van 1850);

 c. economisch liberalisme (van 1850 tot de kiesrechthervorming van 
19171919).

‘Protoliberalisme’ verhoudt zich tot ‘liberalisme’ zoals ‘protohistorie’ tot 
‘geschiedenis’.7 Van protohistorie is sprake wanneer van een land of cultuur 
wel beschrijvingen van buitenstaanders bekend zijn, maar geen beschrij
vingen van de hand van de inwoners of deelnemers daarvan. Voor de liberale 
oppositie in Friesland eindigt dit protohistorische tijdvak omstreeks 1840. 
Vóór 1840 waren er in Friesland nog geen politici die zich liberaal noemden, 
maar Van Zuylen omschreef de oppositie in de Staten als ‘liberaal’ of ‘ultrali
beraal’. In 1837 omschreef de vrijzinnige predikant Rinse Posthumus (1790
1859) uit Waaxens zichzelf in een brief aan een vriend als ‘liberaal’. Het is  
onduidelijk of hij dit in politieke of godsdienstige zin bedoelde.8 Vast staat 
wel dat Posthumus in 1842 medewerker werd van de Provinciale Friesche 
Courant, een blad dat zichzelf als ‘stelselmatig liberaal’ karakteriseerde. 
In dit zelfbeeld identificeerde de Provinciale Friesche Courant zich met 
de groep rondom Thorbecke, die zich in de jaren 1840 eveneens ‘stelsel
matig liberaal’ noemde.9 De achterban van de Provinciale Friesche Courant 
richtte na de grondwetsherziening van 1848 kiesverenigingen op, die het 
pleidooi voor meer hervormingen op provinciaal en lokaal niveau kanali
seerden. Nadat die hervormingen in 1851 waren verwerkelijkt, bleven deze 
liberalen de economische belangen van hun (gegoede) kiezers behartigen. 
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De kernvraag is hier in hoeverre het ontstaan van deze beweging in Het Bildt 
een louter lokaal proces was, zoals Sannes suggereert. Onderzocht wordt 
daarom welke rol contacten en invloeden op regionaal en nationaal niveau 
(‘bovenlokale netwerken’) speelden. Omdat al in 1831 een protoliberale 
beweging in de Groninger kleibouwstreek (het Hogeland en het Oldambt) 
actief was, wordt deze eveneens in onze beschouwing betrokken.10

Friesland en Groningen

De ontwikkelde Friese burgerij leefde evenmin als de Groningse op een 
eiland. De Leeuwarder Courant, die sinds 1752 de politiek in binnen en 
buitenland uitgebreid bijhield, berichtte in januari 1820 hoe ‘liberale 
dagbladen’ in Parijs schreven over de strijd tussen ‘liberalen’ en de ‘antilibe
ralen’ onder leiding van de royalist De Villèle. Deze laatste was een fel tegen
stander van de grondwet die de Fransen in 1814 vrijheid van godsdienst, 
gelijkheid voor de wet en verantwoordelijk bestuur had gebracht. Tien 
jaar later kwam dit soort liberalisme opeens dichterbij toen de zuidelijke 
provincies zich losmaakten uit het koninkrijk der Nederlanden. De overheid 
in de noordelijke provincies stond op scherp. Zo moest de gouverneur van 
Limburg in 1830 rapporteren of daar émigrants of provocateurs uit Frankrijk, 
‘tot één of ander partij in dat land behorende’, waren aangekomen. Ook de 
Leeuwarder Courant meende dat het zaad voor de Belgische opstand in 
Frankrijk was gezaaid:11

Wij wisten wel dat de Belgen over het een en ander morden, maar wij hadden 

hun slaafse navolgingszucht van de Parijzenaars nog niet leren kennen. Thans 

weten wij dat hetgeen in juni in Frankrijk of liever in Parijs gebeurt, in augustus 

in Brussel wordt nagevolgd.

Een anonieme medewerker dichtte in de krant van 29 maart 1831 over 
‘Belgisch liberalisme’: 

Met voorbedachten raad te plunderen en te branden, 

Het wettig Staatsgezag baldadig aan te randen,

Te spuwen in ’t gezicht de wijste, beste Vorst,

Te liegen na beraad; met onlesbare dorst

Te staan naar burgerbloed[;] en in bandietentaal

Te lasteren God en Vorst en Wet – is liberaal.

Zodra de verontwaardiging zakte, maakte de Leeuwarder Courant ruimte 
voor meer gematigde geluiden. In een anoniem opstel onder de titel 
‘Vrijheid in den Burgerstaat’ werd in 1833 het Kamerlid Van Dam van Isselt 
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aangehaald, een van de negen Tweede Kamerleden (‘negenmannen’) die elf 
jaar later een liberaal grondwetshervormingsvoorstel zouden indienen. Van 
Dam had in een Franstalig pamflet het liberalisme ‘de vurigste verdediger 
van en de stevigste steunpilaar voor een constitutioneel vorst’ genoemd.12 
De angst voor Belgische toestanden spreekt onverminderd uit de ambtsbe
richten die de Friese gouverneur baron van Zuylen in 1833 naar Den Haag 
stuurde. Van Zuylen waarschuwde dat ‘sedert twee à drie jaar ultraliberale 
gevoelens in de vergadering der Staten van Friesland ingeslopen zijn’. 

Ook de Groninger gouverneur W.F.L. baron Rengers vreesde het ‘libera
lisme’ in zijn provincie. In 1831 hekelde hij de ‘liberale geest’ onder de 
ontwikkelde Groninger boeren. Rengers schreef deze ‘kwade geest’ toe aan 
drie factoren: de ‘traditionele onhandelbaarheid’ van de boeren, econo
mische achteruitgang en de invloed van verlichte predikanten in het 
verleden.13 De eerste factor (‘traditionele onhandelbaarheid’) past in een 
patroon van stereotypering dat ook van negentiendeeeuwse bestuurders 
elders in Europa bekend is. Bernard Rulof heeft beschreven hoe prefecten 
in ZuidFrankrijk aan hun superieuren in Parijs de politieke en sociale 
toestand in hun departement verklaarden vanuit de veronderstelde typische 
kenmerken van ‘zuiderlingen’. Deze clichés hielpen de rijksambtenaren om 
de plaatselijke politiek als het ware te depolitiseren.14 Ook baron Rengers 
vond dat boeren zich beter bij hun ploeg konden houden dan zich in allerlei 
‘clubs’ in te laten met staatsrecht en staathuishoudkunde. Bij zulke clubs 
denken we bijvoorbeeld aan plaatselijke afdelingen van de Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen (‘het Nut’). Zo richtten de verlichte predikant 
en latere hoogleraar landhuishoudkunde J.A. Uilkens (17721825) en de 
patriotse herenboer Marten Aedsges (17421806) in 1800 het Nutsdepar
tement de Marne op.15

Marten Aedsges (zijn nakomelingen noemden zich na 1811 Teenstra) had 
evenals de meeste Hogelandse boeren fors geïnvesteerd in grootschalige 
graanteelt. Toen in 1819 de graanmarkt instortte en Den Haag weigerde het 
invoerrecht op goedkoop buitenlands graan te verhogen, werden graan
boeren in Groningen en Friesland hard getroffen. Den Haag kwam de 
boeren pas in 1825 tegemoet. Toen werden de invoerrechten verdrievoudigd. 
In 1831 voerden de Groningers opnieuw actie, nu tegen een gedwongen 
geldlening voor de oorlog tegen België. Omdat de graanuitvoer naar het 
zuiden door diezelfde oorlog was stilgevallen, viel die lening slecht. In deze 
opstandige sfeer drong het opinieblad De Ommelander in 1831 aan op een 
grondwetswijziging met als voornaamste ‘liberale’ actiepunt afschaffing 
van de standsvertegenwoordiging van de adel – een klap in het gezicht van 
baron Rengers. De Ommelander werd in 1834 verboden en de redactie werd 
gestraft, maar in de jaren daarna doken nieuwe Groninger oppositiebladen 
op. Deze werden eveneens hardhandig onderdrukt. 
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Wanneer Rengers met de ‘liberale geest’ deze (in economisch opzicht dus 
niet zo liberale) beweging bedoelde, hoe radicaal waren dan de Friese 
‘ultra’s’? Hoe werd bijvoorbeeld in Het Bildt de lening van 1831 beleefd? 
De gezagsgetrouwe Leeuwarder Courant zwijgt erover. De krant riep alle 
weerbare Friezen op tot de strijd en alle anderen tot gulle steun. Alleen 
een anonieme Friese boerin waarschuwde dat de afscheiding van België 
de overgebleven provincies zwaar zou belasten. Het enige bekende Bildtse 
egodocument uit deze jaren, een dagboekje van de van huis uit Oranje
gezinde kastelein J.J. Wassenaar (17871854) uit Sint Annaparochie, rept 
evenmin van enig verzet.16 Volgens Yme Kuiper ging het de Groninger en 
Friese ‘ultra’s’ dan ook niet om politieke hervormingen maar om hun plaat
selijke en regionale belangen. Hoe staatsrecht en particularisme hierin 
dooreenliepen, blijkt bijvoorbeeld uit de gang van zaken rond een voorge
nomen gemeentelijke herindeling. Deze zou volgens critici ten koste gaan 
van de in de Grondwet vastgelegde financiële autonomie van de Friese 
dorpen. In 1826 besloot Den Haag tot aanleg van een straatweg tussen 
Leeuwarden en Zwolle – op kosten van de provincie Friesland. Buiten de 
Statenvergadering om schreven Gedeputeerde Staten hiertoe een lening 
uit. De Statenvergadering wilde hiertegen in 1829 bij de Koning in beroep 
gaan, maar Van Zuylen hield dit tegen. Jhr. Tjalling van Eysinga, grietman 
van Rauwerderhem, verzette zich tegen het tracé van de rijksweg door zijn 
grietenij en zijn landerijen. Hij werd in 1830 ontslagen.17

De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden was op 29 maart 1814 
in Amsterdam aangenomen door een nationale vergadering van ‘notabelen’ 
(van ‘burgers’ was geen sprake meer): rijke en invloedrijke onderdanen die 
zich in de Bataafse en Franse tijd niet al te radicaal hadden betoond. Een van 
de weinige landbouwers in deze vergadering was Klaas Arjens Wassenaar 
(17641833). Hij zat vanaf 1802 in het Bildtse gemeentebestuur en werd in 
1811 maire van Sint Jacobiparochie. Zoals zijn meeste ambtgenoten had hij 
geen uitgesproken patriots verleden. Hij was in 1812 de grootste eigenerfde 
boer in Het Bildt en de op één na grootste in Friesland. Alleen boer Bote 
Eskes, tevens maire van Kollum, had in 1812 meer eigen grond, maar die 
zette zich in 1814 politiek buitenspel toen hij weigerde de soevereiniteit over 
zijn mairie over te dragen.18 Nog één andere Friese notabele, de advocaat mr. 
Willem Albarda (17641847), kwam uit een Bildtse familie. Zijn zoon Binse, 
na 1840 een bekend liberaal politicus, was in 1796 geboren in Sint Annapa
rochie.19

Opvallend is dat Groningen en Drenthe, waar 16 van de 30 hoogstaange
slagenen in 1812 boer waren, in 1814 geen enkele boer naar de vergadering 
afvaardigden, terwijl Friesland, waar Eskes en Wassenaar als enige boeren 
in de topdertig stonden, wel een van hen liet meestemmen. Anema merkt 
op dat de meeste Groninger herenboeren formeel pachtboeren (‘beklemde 
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meiers’) waren, maar in de praktijk als eigenerfden golden.20 Dit kan hun 
afvaardiging in 1814 in de weg hebben gestaan. De Groninger herenboeren 
waren van 1814 tot 1850 daarentegen veel talrijker in Provinciale Staten 
vertegenwoordigd dan de Friese, hoewel het aantal zetels voor de lande
lijke stand (de grote grondeigenaars) in de Groninger Staten geringer was 
dan in de Friese. In de Friese Staten was de Bildtse ‘vergaderboer’ Wassenaar 
van 1814 tot 1831 het enige boerenlid.21 Dat hij in 1814 in de Staten werd 
benoemd, lijkt te danken aan zijn aanwezigheid in Amsterdam. Daar was 
ook de Friese jonker I. Aebinga van Humalda (17541834) aanwezig. Hij was 
toen lid van de grondwetscommissie. Een maand later zou hij aantreden als 
gouverneur van Friesland en de eerste Friese Statenleden aanwijzen. Van 
de in totaal 38 Friese notabelen die in maart in Amsterdam verschenen, 
stroomden maar liefst 27 (72%) door naar een Statenzetel.22

 Het Koninkrijk was in 1814 nog geen rechtsstaat in de zin dat het uitging 
van de regel dat de overheid zich aan zijn eigen wetten moet houden. De 
beminnelijke Aebinga ging soepel om met zijn Friese medebestuurders, 
maar zijn opvolger Van Zuylen schond met zijn eigenmachtig uitgeschreven 
lening in 1826 het budgetrecht van Provinciale Staten. Van Zuylens klacht 
dat de ultra’s ‘geen gelegenheid laten voorbijgaan om de grondwet en de 
reglementen naar hun wijze van zien en denken uit te leggen en toe te 
passen’, klinkt daarom onoprecht.23 Tegelijkertijd blijkt bij deze kwestie 
dat de grondslagen van het staatsbestel wel degelijk in het geding waren. 
Een van de eerste Friese Statenleden die zich als ‘stelselmatig liberaal’ 
ontpopten, was de in 1830 in Groningen tot doctor in de rechtsgeleerdheid 
gepromoveerde mr. Schelte baron van Heemstra (18071864). In 1844 wist 
hij de meerderheid van de Statenvergadering mee te krijgen voor een 
verzoek aan de koning om een grondwetsherziening door te voeren. Kort 
daarop werd hij afgevaardigd naar de Tweede Kamer, die destijds door 
Provinciale Staten werd gekozen. Toen Van Heemstra in de Kamer eind 1844 
als een van de ‘negenmannen’ zijn eigen herzieningsvoorstel in stemming 
bracht, haalde dit voorstel het niet, maar de Friese Staten verkozen hem in 
1847 toch opnieuw tot Kamerlid. In Groningen en ZuidHolland verloren de 
negenmannen Wichers en Thorbecke hun zetels bij de eerstvolgende verkie
zingen.24

Kuiper beschouwt de van 1842 tot 1881 uitgegeven Provinciale Friesche 
Courant als het eerste stelselmatig liberale periodiek in Friesland. De titel 
van de vanaf 1837 verschenen en nog steeds bloeiende De Vrije Fries zou 
eveneens op een liberale oriëntatie kunnen wijzen. In de eerste aflevering 
wordt deze titel uitgelegd als een eerbetoon aan ‘onze krachtige voorva
deren’, die geen andere vrijheid zouden hebben gewild dan ‘de vrijheid 
onder de wet’. De redactie wilde ‘mede onze vrijheid […] handhaven’.25 
De uitgever, het in 1827 opgerichte Provinciaal Fries Genootschap ter 

1 1 0 k e e s  k u i k e n



beoefening der Friese Geschied, Oudheid en Taalkunde, was een club van 
‘zindelijke burgerheren’: dominees, dokters, een notaris, rechters, hoogle
raren – en grietmannen. De ‘ultraliberale’ Tjalling van Eysinga was een van 
de eerste leden. Was dit genootschap dan niet alleen de kraamkamer van de 
‘Friese beweging’, maar ook van het Friese liberalisme?

 In 2002 heeft Jensma onder het motto ‘stedelijk en gestudeerd’ een klein 
groepsportret samengesteld van de 31 genodigden voor de oprichtings
vergadering van het Genootschap. Op drie na kwamen ze uit de ‘hoogste 
maatschappelijke strata’: vooral adel, regenten en leden van de rechterlijke 
macht. Van deze groep en van nog vier mannen die niet waren uitgenodigd, 
maar wel op de eerste ledenlijst staan, heb ik de politieke oriëntatie onder
zocht.26 Vijf van hen komen voor in het beroemde wandeldagboek van jhr. 
mr. Jacob van Lennep uit 1823: gouverneur Aebinga, dr. H. Amersfoordt, 
mr. D.H. Beucker Andreae, prof. mr. J.W. de Crane en prof. C. Mulder. Ze 
verkeerden op vriendschappelijke voet met Van Lenneps ultraroyalistische 
reisgezel mr. Dirk graaf van Hogendorp. Voor zover deze Friezen landelijke 
politiek hebben bedreven, staan ze eveneens als Oranje of regeringsgezind 
te boek. Dat gold tevens voor de broers mr. W.B. en mr. W.W. Buma, die in 
1832 respectievelijk 1834 genootschapslid werden, en voor drie andere 
genootschapsleden van het eerste uur: Chr. Binkes, mr. A.A. van Boelens en 
C.E.E. baron Collot d’Escury. Alleen jhr. mr. S.H.R. van Eysinga, een broer 
van de ‘ultraliberale’ grietman van Rauwerderhem, voerde in de Tweede 
Kamer oppositie tegen het financiële bewind van de koning.27

Het Fries Genootschap was dus beslist niet exclusief liberaal of proto
liberaal. Wel waren na 1840 enkele leden actief in de liberale beweging. 
De meergenoemde boerenzoon en predikant Rinse Posthumus, genoot
schapslid van het eerste uur, prees al in 1831 de ‘ronde en moedige verde
diging van recht en waarheid’ door het Tweede Kamerlid M.P.D. baron 
van Sytzama (17891848), tevens grietman van Idaarderadeel. Breuker ziet 
hierin een nauwelijks verhulde kritiek op de koning, want Van Sytzama was 
een uitgesproken vertegenwoordiger van de ‘financiële oppositie’ tegen de 
geldverslindende oorlog in België.28 Openlijke oppositie was voor Posthumus 
toen kennelijk nog een brug te ver. Pas in 1840 droeg hij zijn pamflet Een 
woord ter opwekking van den Volksgeest in het zwijgend Friesland op aan 
de stelselmatig liberaal mr. D. Donker Curtius (17921864). In 1842 werd hij 
vaste medewerker aan de Provinciale Friesche Courant. Twee andere genoot
schapsprominenten, mr. W.W. Buma en de Leeuwarder boekhandelaar, 
uitgever en archivaris W. Eekhoff (18091880), schreven in 1848 niettemin 
een scherp antiliberaal pamflet.

Niet liberalisme maar cultureel particularisme bond de genootschaps
leden. Jensma heeft aangetoond dat de oprichting van het Fries Genoot
schap voortkwam uit een particularistisch réveil onder de notabelenelite 
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– of wat daarvan in Friesland over was, want veel invloedrijke en vermo
gende Friezen vestigden zich in de negentiende eeuw in het Haagse 
machtscentrum. Nog meer dan onder het oude stadhouderlijk bestel en het 
Bataafse en Franse bewind werd Friesland na 1813 geregeerd vanuit Den 
Haag. In de ogen van veel achterblijvers werd het ‘vrije’ Friesland gekolo
niseerd en gemarginaliseerd. Kuiper herkent dit gevoel ook in de liberale 
Provinciale Friesche Courant: 29

Waarom moet het Franeker atheneum [de opvolger van de hogeschool – KK] 

worden gesloten? Waarom zijn onze belastingen zo hoog? Waarom niet meer 

rijksgelden voor onze wegenaanleg? In Groningen [is] men bezig [met] spoor

wegen – waar blijven wij?

Kennelijk liet niet alleen de liberale oppositie maar ook de stoomfluit van 
de vooruitgang zich in Groningen eerder horen dan in het ‘ultraliberale’ 
Friesland. Boeren waren in de Groninger Staten tussen 1814 en 1850 veel 
sterker vertegenwoordigd dan in de Friese. Deze Statenzetels werden 
overigens niet gewonnen met openlijke verkiezingscampagnes maar 
door uitgekiend lobbywerk. De Groninger boeren waren hierin bijzonder 
bedreven. Geert Reinders (17901869), die in 1825 Statenlid werd, organi
seerde zijn achterban zelfs in een netwerk van debatclubs onder de naam 
‘Maatschappij ter Bevordering van het Algemeen Welzijn’ – met een knipoog 
naar het Nut.30 Zo’n efficiënte boerenlobby lijkt toen in Friesland niet te 
hebben bestaan. Bovendien werd daar in 1825 het aantal Statenzetels voor 
de landelijke stand verminderd. Van 1817, toen er voor het eerst statenverkie
zingen waren, tot 1825 koos iedere grietenij twee Statenleden: een edelman 
en een ‘gewone’ grondeigenaar. In 1825 kreeg de Friese adel zijn eigen vaste 
Statenzetels. Het Bildt ging toen op in een kiesdistrict van negen grietenijen 
waarin de grondeigenaars via kiesmannen zes Statenleden aanwezen. Dit 
speelde vooral grootgrondbezitters met bovenlokale netwerken in de kaart. 
Boeren met overwegend plaatselijke netwerken hadden het nakijken. De 
positie van de adel in de Friese Staten werd dus in 1825 versterkt, die van de 
landelijke stand verzwakt. 

 In het eenheidsstaatsbestel van 1814 was de macht van de onder het 
ancien régime zo onafhankelijke provinciebesturen trouwens sterk beperkt. 
Statenzetels telden nu vooral om invloed in Den Haag te verwerven. De 
Leeuwarder Courant had dan ook meer aandacht voor het optreden van 
Friese Tweede Kamerleden zoals mr. Daam Fockema (17711855) en de al 
genoemde baron Van Sytzama dan voor de Friese Statenvergaderingen. 
Fockema en Van Sytzama stemden in 1831 tegen de gedwongen lening en 
keurden in de jaren daarna de rijksbegroting af. De Leeuwarder Courant 
drukte hun Haagse redes voluit af, wat hen in Friesland een heldenstatus 
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opleverde. Van Sytzama volgde in 1840 Van Zuylen op als gouverneur. Hij 
erfde van hem een conservatief college van gedeputeerden, maar driekwart 
van de Statenleden steunde in 1844 Van Heemstra’s hervormingsplan. Ze 
hielpen Van Heemstra in hetzelfde jaar aan een Kamerzetel.

De verpaupering van het platteland en de proletarisering in de steden 
bleek uiteindelijk een tijdbom onder het oude bestel. In 1845 leidde een 
misoogst tot een voedseloproer in Den Haag. De regering volhardde in een 
economisch laissez-faire. In 1847 braken in Friesland en Groningen soort
gelijke voedselrellen uit. In Harlingen werd op 24 juni een schip met voor 
Engeland bestemde aardappelen geplunderd. Het oproer breidde zich 
snel uit. In Leeuwarden en Groningen vielen doden. De vrees voor nieuwe 
onlusten werd in 1848 gevoed door revoluties in Duitsland en Frankrijk. Hoe 
diep die angst zat, blijkt uit de naam waaronder G.W. Wassenaar en andere 
Bildtse notabelen op 9 juli een open brief aan Donker Curtius in de Provin-
ciale Friesche Courant lieten afdrukken: een voorstel tot oprichting van 
een ‘Vereniging tot bevordering van hervorming zonder wanorde’. Donker 
werkte toen al aan een nieuwe grondwet. Zodra deze was aangenomen, 
presenteerde ‘Hervorming’ zich als een kiesvereniging met liberale program
mapunten, waarbij vooral de eis tot afschaffing van het grietmanschap in 
Friesland opviel.31 Kon Posthumus in 1840 nog schrijven over een ‘zwijgend 
Friesland’, waar alleen in de Statenzaal hardop protoliberale stemmen 
klonken, in 1848 was ook hier de ‘volksgeest’ uit de fles. 

Vatten we de ontwikkelingen in Friesland en Groningen kort samen, 
dan zien we in Groningen een relatief goed georganiseerde protoliberale 
boerenlobby. Die werd in de Staten overstemd door conservatieven, van wie 
velen een band hadden met de stad Groningen. In de Friese Staten, waar de 
protoliberale adel de toon aangaf, waren boeren geen machtsfactor. Alleen 
de Bildtse boerenelite was van 1814 tot 1850 vrijwel permanent in de Staten 
aanwezig. In de volgende paragraaf worden hun vroege contacten met de 
Groninger protoliberalen beschreven. 

Protoliberalen op de Friese klei

De nu volgende beschrijving bouwt voort op het onderzoek van de Groninger 
boerenelite door IJnte Botke. Hij beschrijft de netwerken waarin Groninger 
herenboeren tussen 1760 en 1960 actief waren: opleiding, leescultuur, 
(toegepast) natuurwetenschappelijk onderzoek en politieke emancipatie.32  
Bij de opleiding van de Friese protoliberalen en liberalen denken we voor 
Het Bildt allereerst aan de ‘vooruitstrevende onderwijzers’ van Sannes. Van 
de drie Bildtse voorbeelden die Sannes geeft, was echter alleen Wopke de 
Jong (Sint Annaparochie) reeds vóór 1848 aangesteld. Hij schreef pamfletten 
tegen een plaatselijke predikant, maar dat maakt hem nog geen wegbereider 
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van het liberalisme. Sannes’ beide andere voorbeelden zijn pas na 1848 
benoemd door liberale schoolbesturen.33 Bepalend voor de modernisering 
van het Bildtse onderwijs was vooral het beschavingsoffensief dat de in 1816 
benoemde grietman J.L. Huber (17501826) heeft gevoerd. In zijn memoires 
schrijft hij: 34

Bijzonder [heb] ik erkentenis aan de waardige en kundige onderwijzers der 

jeugd, welke door doelmatige onderrichting in vele wetenschappen, vatbaar 

voor de jaren, en opleiding tot beschaving, waarin zij voorbeelden zijn 

geweest[,] doen mij alles gunstig vooruitzien.

Hubers meest geestdriftige medestander was de onderwijzer B.L. van 
Albada (17921876), die hij in 1819 een vaste aanstelling in Oudebildtzijl 
bezorgde. Van Albada schafte ouderwetse leerstof af zoals het rekenboek van 
Bartjens en het ‘hanenboek’. In Groningen, waar hij enige jaren theologie 
studeerde, had hij de methoden van de onderwijsvernieuwer Hendrik 
Wester leren kennen. In zijn memoires vertelt Van Albada hoe Huber regel
matig de Bildtse onderwijzers aan tafel noodde om vrijuit over schoolzaken 
te spreken.35 Huber komt uit deze verhalen naar voren als een toegankelijk 
bestuurder die de juiste toon wist te treffen om mensen aan zich te binden. 
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Om het hoge schoolverzuim (vooral tijdens de vlas en aardappel oogst) 
te bestrijden, wilde Huber de scholen niet alleen beter maken maar 
ook aantrekkelijker. Met feestelijke openbare examens, waarbij de beste 
leerlingen boeken en prenten van het Nut kregen en de grietman zelf de 
leerkrachten en leerlingen (en hun ouders) prees, maakte hij de schoolbe
sturen, waarin landeigenaars de dienst uitmaakten, rijp voor verbetering 
van de schoolgebouwen. De scholen werden bekostigd door de eigenaars 
van land ten zuiden van de Oude Bildtdijk. Deze regeling, onderdeel van de 
privatisering van deze domeinlanden in 17521757, was de hoofdoorzaak 
van de verwaarlozing van het onderwijs, zowel inhoudelijk als materieel. Met 
steun van Gedeputeerde Staten kon Huber in 1819 als eerste Van Albada’s 
school renoveren. Daarmee werd dit de facto tevens de eerste gemeente
school van Het Bildt.36

Huber, die in 1787 en 1795 een van de leiders van de Friese patriotse 
beweging was en tot zijn benoeming in 1816 vrederechter (een soort civiele 
kantonrechter) in Dronrijp, was zonder twijfel een verlicht bestuurder. In 
zijn onderwijsbeleid overheerste niettemin, om met Van Sas te spreken, de 
‘vaderlandse imperatief’: het aankweken van liefde voor vorst en vaderland. 
Het door Wester en zijn geestverwanten voorgestane onderwijs was in 
zekere zin verlicht en modern, maar het leerde wel een uitgesproken protes
tantschristelijknationale variëteit van de verlichting. Zo jubelt de door 
Van Albada ingevoerde ‘moderne’ leergang vaderlandse geschiedenis van 
Wester: 37 ‘De lotgevallen van ons Land/ vertonen ons des Hoogsten hand!’ De 
eerste Bildtse schooljongens die met deze ideeën opgroeiden, liepen tegen 
de twintig toen de Belgische opstand uitbrak. Hier en daar in Friesland werd 
openlijk sympathie geuit met de Belgische rebellenleider De Potter, maar uit 
rechtbankarchieven en uit het dagboek van kastelein Wassenaar blijkt niet 
dat deze liberaal ook in Het Bildt steun genoot.38 Wassenaar beschrijft wel 
hoe ‘Brabant’ in opstand kwam en hoe honderd Bildtse schutters zonder 
morren naar het zuiden vertrokken. Door zulke ‘nationalistische reflexen’, 
aldus Van Sas, werd de tendens tot liberalisering van het politieke bestel 
eerder de pas afgesneden dan bevorderd.39

Als voedingsbodem voor protoliberale ideeën komt daarom niet zozeer 
het volksonderwijs in aanmerking als wel het privéonderwijs. Rijke boeren
zoons konden zowel in Groningen als Friesland terecht op Latijnse of Franse 
scholen in de stad of gingen voor hun vervolgopleiding in de kost bij een 
predikant. Wie voor de universiteit bestemd was, leerde Latijn en Grieks, de 
rest Frans en Duits of Engels.40 Van vier Bildtse predikanten is bekend dat zij 
tussen 1748 en 1814 koststudenten hadden: ds. D.P. Bakker en ds. W. Mebius 
te Sint Jacobiparochie en ds. G. Lemke en ds. E.H. Tenckinck te Sint Annapa
rochie. Uit een gedicht bij het proefschrift van Cornelius Wassenaar uit Sint 
Annaparochie (1767) valt af te leiden dat hij door Lemke op de Franeker 
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hogeschool is voorbereid. Bakker en Tenckinck stoomden Daniël, een zoon 
van de grietenijsecretaris mr. H. Beucker Andreae, klaar voor zijn rechten
studie (17911795). Tenckinck leidde onder meer een zoon van Huber op. 
L.J. Huber schreef zich in 1800 in Franeker in, evenals de boerenzoon K.B. 
Wassenaar (17811841) uit Sint Jacobiparochie. Huber is gepromoveerd, 
Wassenaar niet. In 1811 was hij zelf boer en in 1816 raadslid. Hij was een 
neef van Statenlid K.A. Wassenaar, die in 1816 eveneens raadslid was. Ds. 
Mebius was al lang vóór zijn intrede in Het Bildt (1828) de mentor van Rinse 
Posthumus, die in 1809 in Groningen ging studeren. Posthumus’ vader was 
vanaf 1816 vrederechter in Holwerd maar van huis uit graanboer, evenals de 
vader van K.B. Wassenaar.41

De opleiding van de advocatenzoon Binse Albarda begon wel in het 
reguliere onderwijs. Hij was geboren in Sint Annaparochie en groeide op 
in Ferwert. Op de dorpsschool leerde hij de Friese standenmaatschappij 
kennen. Kinderen van de lokale ‘aristocratie’ werden er stelselmatig voorge
trokken. Na de Franse en Latijnse school in Leeuwarden schreef hij zich in 
1814 in bij de rechtenfaculteit in Groningen.42 Hij kon niet meer in Franeker 
terecht, want de hogeschool was in 1811 gesloten. Wel kwam er na 1815 
een rijksatheneum met een chirurgijns, notaris en onderwijzersopleiding. 
Tot de opheffing in 1842 zijn hier nog vier Bildtse studenten ingeschreven. 
Binse werd in 1814 de eerste Bildtse student in Groningen. In de volgende 
jaren zou driekwart van alle in Het Bildt geboren studenten voor deze stad 
kiezen. Een enkeling ging naar Leiden of Utrecht.43 Ook het ‘ultraliberale’ 
Friese Statenlid jhr. mr. Tjalling van Eysinga en zijn broers Schelte (het latere 
Tweede Kamerlid) en Idzerd Frans studeerden in Groningen. Ze liepen er 
onder meer college bij de in Harlingen geboren en in 1783 in Franeker gepro
moveerde mr. Seerp Gratama (17571837), die in 1801 hoogleraar natuur, 
staats en volkenrecht werd. 44 Gratama had na de revolutie van 1795 Huber 
en andere Friese patriotten gesteund. Zijn zoon Hendrik huwde in 1827 een 
nichtje van Daam Fockema, een voorman van dezelfde revolutie.45

In de Groninger proefschriften van de Eysinga’s en Albarda, die in 1819 
in de rechten promoveerde, klinkt weinig politiek door. Wel duikt al in de 
eerste stelling van Idzerd Frans van Eysinga (1817) het begrip libertas op. 
Vrij vertaald: ‘Vast staat dat vrijheid de grondslag is voor de tenlastelegging 
van handelingen’. Zijn proefschrift (een technisch betoog over huwelijks
recht) gaat hierop niet verder in, maar de eerste stelling vertoont een 
echt Gronings trekje. Niet Romeins recht maar natuurrecht vormde het 
uitgangspunt. Dit was een erfenis van Gratama’s voorganger prof. mr. F. A. 
van der Marck, die in 1798 een Schets van de rechten van den Mensch had 
gepubliceerd. Gratama’s colleges draaiden eveneens om het natuurrecht. Dit 
wordt weerspiegeld in het proefschrift van Binse Albarda (1819), dat opent 
met een natuurrechtelijke beginselverklaring: in de samenleving moeten 
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de daarbuiten geldende natuurrechten van de mens worden ingeperkt. In 
stelling IX onderschrijft hij de opvatting van Montesquieu dat de kosten en 
andere nadelen van de rechtsstaat de prijs zijn die iedere burger voor zijn 
vrijheid betaalt.

In Groningen was in de negentiende eeuw niet alleen het natuurrecht in 
trek, maar ook de kritische filosofie van Kant, een methode waarin, om met 
Van der Woud te spreken, ‘het natuurrecht […] onder het kale licht van de 
zuivere rede samen met de eenhoorns, de sirenen en de zeemeerminnen 
terzijde gelegd werd.’ Waarin deze kritische methode op staatsrechtsgebied 
verschilde van het natuurrecht, is in 1847 scherp geformuleerd door een 
leerling van Thorbecke: ‘De Grondwet beperkt niet de soevereine macht 
des Konings, de Grondwet geeft hem de macht’. De macht van de vorst was 
dus niet door de natuur of door God gegeven, maar een rechtskundige (dus 
menselijke) constructie. Groninger Kantianen zoals Th. van Swinderen en 
B.H. Lulofs gingen nog niet zo ver. Ze poogden de Kantiaanse kritiek in te 
passen in de dogma’s van het natuurrecht.46 Er is zeker iets voor te zeggen 
om het natuurrecht (waarvan Rousseaus theorie van de volkssoevereiniteit 
veruit de radicaalste uitwerking was) te beschouwen als de filosofische basis 
van het protoliberalisme en de systematische methode van de Kantiaanse 
kritiek als die van het stelselmatig liberalisme.

Groningen lijkt de kweekvijver te zijn geweest voor de eerste generaties 
protoliberalen en liberalen in de Friese Staten. Binse Albarda werd hier in 
1819 erelid van een studentenclubje dat onder leiding van Van Swinderen 
wetenschappelijke voordrachten hield. Een jaar en clubgenoot van 
Albarda roemde in 1819 de ‘vrijheid, gelijkheid en onafhankelijkheid’ in 
de studentenwereld. Zeker voor Albarda zal de vrije omgang met aristo
craten zoals Idzerd Frans van Eysinga na zijn pijnlijke schoolervaringen in 
Ferwert wel een verademing zijn geweest.47 Idzerd Frans werd al in 1814 
benoemd tot Statenlid en was dit nog toen Albarda in 1831 eveneens in de 
Friese Staten werd gekozen door de landeigenaars in het district Bergum 
(vijftien grietenijen in Oostergo). K.A. Wassenaar, de enige boer in de 
Staten, trad in datzelfde jaar af. Hij was in 1826 voor het laatst herkozen 
in het district Dronrijp (negen grietenijen in Westergo). Pas in 1835 kozen 
de kiesmannen van de landelijke stand in dit district opnieuw een boer in 
de Staten: Gerrit Willems Wassenaar (17811854) uit Sint Jacobiparochie, 
die van 1812 tot 1814 maire adjoint van die gemeente was en in 1827 in de 
Bildtse grietenijraad kwam. Albarda en Wassenaar steunden in 1844 beiden 
Van Heemstra’s liberale hervormingsvoorstel, evenals de meerderheid 
van de adellijke Statenleden (de ‘ridderschap’), waaronder jhr. mr. F. J.J. 
van Eysinga (18181901, een zoon van Idzerd Frans) en jhr. mr. J.S. van 
Harinxma thoe Slooten (18021852). Van Harinxma groeide op Sjuksmastate 
in Waaxens op en begon in 1820 aan zijn Groninger rechtenstudie. Mogelijk 
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is hij daarop voorbereid door de in 1815 door zijn vader in Waaxens aange
stelde predikant Rinse Posthumus.48

In de Statenzaal kwamen de Bildtse boerenpolitici K.A. en G.W. Wassenaar 
in nauw contact met deze oppositiegroep, waarin adellijke en patricische 
Statenleden de toon aangaven. We weten niets van de opleiding van deze 
‘boerenliberalen’, maar privéonderwijs lag wel binnen hun mogelijk
heden. Meer zekerheid is er over de contacten van hun groep met promi
nente Groninger collega’s zoals Geert Reinders en de Teenstra’s, met wie ze 
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Geneagram Rienks-Hommema-Wassenaar-De Jong-Schuiling1 
 
Rienk Johannes, in 1749 ‘redelijk welgestelde boer’ te Ferwert, x Klaaske Klases   
|   |      |  
Johannes   Siemen Rienks, boer, lid LUNB,  Tijs Rienks, 
Rienks,   x 1782 Aaltje Hessels xx 1797 Jeltje Leistra volgt B  
volgt A   |  |  |     
   Aaltje  Rienk  Hessel 
   Rienks  Rienks,  Rienks,  
   x 1817 Hessel boer,  boer, 
   Hommema, lid LUNB lid LUNB 
   stiefzoon: 
   Roelof Hommema, instrumentmaker, lid LUNB,  
   x 1816 Trijntje Wassenaar, zuster van Gerrit,  
   wethouder, en Bente, raadslid, lid LUNB 
 
A 
Johannes Rienks, boer en dichter, x Hallum 1768 Aukje Boersma 
|    |   |  
Sieds Rienks,   Jan Rienks, boer, Sietske Rienks x 1812 
instrumentmaker,  x Hornhuizen 1806 Rienk Rienks (zie B) 
x 1798 Grietje Hellinga  Heilina Siersema    
xx 1822 Sietske de Jong   
 
B 
Tijs Rienks, boer, lid LUNB, x 1776 Saapke Siedses Boersma  
|    |   | 
Rienk Rienks,   Saapke Rienks,  Klaaske Rienks x 1814 ds. Roelof Schuiling, 
Boer, lid LUNB,  lid LUNB, x 1799 doopsgezind predikant te OBZ, lid LUNB 
x1798 Klaaske de Jong  Former Pieters Molenaar,  | 
xx 1812 Sietske Rienks  boer, raadslid,  Trijntje Schuiling x Dirk de Jong, boer, zoon   
|  |  lid LUNB  van Reiner de Jong, boer, politicus, lid LUNB 
|  |         
Saapke   Klaas Rienks, boer, x 1830 Minke Jensma; zij xx 1839 Bente Wassenaar  
Rienks 
 x 1826 Klaas Wassenaar, boer, lid LUNB, neef van Gerrit en Bente en Trijntje Hommema-Wassenaar 

                                                                                                                        
1 Voornamen zijn genormaliseerd volgens de Friese namenthesaurus op www.tresoar.nl; x 
betekent: eerste huwelijk; xx betekent: tweede huwelijk; LUNB = Ledige Uren Nuttig Besteed. 
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1 Voornamen zijn genormaliseerd volgens de Friese namenthesaurus op www.tresoar.nl; x 
betekent: eerste huwelijk; xx betekent: tweede huwelijk; LUNB = Ledige Uren Nuttig Besteed. 



onder meer hun natuurwetenschappelijke belangstelling deelden. Als brug 
diende de ontwikkelde boerenfamilie Rienks uit Hallum, die ook in Het 
Bildt vertakt was.49 Zes van de 99 leden van het leesgezelschap ‘Ledige uren 
nuttig besteed’ in Oudebildtzijl die zich tussen 1792 en 1842 inschreven, 
waren Rienksen. In juli 1821 bezochten acht Groninger herenboeren, onder 
wie Reinders en M.D. Teenstra, de werkplaats van de telescoopbouwer 
Sieds Rienks (17701845) in Berlikum. Hun gids was Sieds’ broer Jan, die 
in 1806 was getrouwd met een Groningse en nu boerde in Hornhuizen. De 
Groningers overnachtten op weg naar Berlikum bij mem Rienks in Hallum. 
In Berlikum werden ze getrakteerd op aardbeien met slagroom en wijn – 
en Friese gedichten van Gysbert Japicx. De dag daarna bezocht de groep 
Eise Eisinga (17441828) in zijn planetarium in Franeker.50 Sieds had van 
de ‘boerenprofessor’ Arjen Roelofs (17541828) uit Hijum telescooplenzen 
leren slijpen. Samen bouwden ze bliksemafleiders voor plaatselijke boeren 
(althans voor de meer vrijzinnigen onder hen, want voor streng gelovigen 
was een bliksemafleider evenzeer uit den boze als het inenten van vee) 
en een telescoop voor Lodewijk Napoleon. Via Eisinga ontmoetten ze de 
hoogleraar J.H. van Swinden (17461823), die hen de opdracht voor een grote 
sterrenkijker voor de Leidse universiteit bezorgde. Voor dit project namen 
ze hun verwant R.H. Hommema (17911854) in de arm, die in 1825 in Sint 
Annaparochie een bliksembeveiligingsbedrijf zou beginnen. Hommema was 
tevens een zwager van Gerrit Wassenaar. Van Albada beschrijft hoe hijzelf 
met dit hele gezelschap in 1820 bijeen was in de tuin van Roelofs om een 
totale zonsverduistering te zien.51

Hommema kreeg voor het opzetten van zijn bedrijf steun van Gerrit 
Wassenaars broer Bente Wassenaar (17951880), een van de kleurrijkste 
boeren in dit netwerk. ‘B.W.W.’, die in 1835 was getrouwd met de weduwe 
van Klaas Rienks uit Feinsum, had volgens Van Albada een dandy horse 
(loopfiets) gebouwd en bezat als eerste in Friesland een zaaimachine voor 
koolzaad zoals Teenstra die in Groningen had ontwikkeld. Omstreeks 1830 
bedankte Bente als lidmaat van de hervormde gemeente Vrouwenparochie, 
waarvan hij vijf jaar kerkvoogd was geweest. Hij was een van de eerste 
Friese leden van de vrijdenkersvereniging De Dageraad en werd in 1876 
erelid. In 1963 meende de genealoog Vleer zelfs dat Bente een bibliotheek 
vol Duitse en Franse boeken over natuurkunde en atheïsme bezat, die de 
Leeuwarder boekhandelaar Eekhoff voor hem inkocht. Als bron noemde 
Vleer ‘brieven [tussen] hem en zijn vrienden Worp van Peyma, ds. Rinse 
Posthumus en Roelof Hommema’, waarover Wumkes in 1914 in De Vrije Fries 
had geschreven.52 Die briefwisseling komt uit de nalatenschap van Eekhoff 
en bevat geen brieven van of aan Wassenaar, maar wel van Van Peima aan 
Eekhoff. Zo bestelde Van Peima in 1840 bij Eekhoff Rousseaus Du contrat 
social. Wassenaar wordt in deze briefwisseling enige malen genoemd, 
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maar niet zijn boekenbezit. Mogelijk heeft Vleer Van Peima met Wassenaar 
verward.53 Dat neemt niet weg dat deze ‘bende van vier’ (Hommema, Van 
Peima, Posthumus en Bente Wassenaar) vanaf 1820 langs allerlei lijnen 
verknoopt was met de protoliberale oppositie in de kleibouwstreek. Weten
schap en techniek bleven een bindend element. Zo bezocht Van Peima de 
modelboerderij van de Teenstra’s bij Grijpskerk, waar Reinders in 1806 als 
élève had gewerkt.54 Andersom waren bijna alle Groningers die in 1821 de 
Rienksen bezochten, lid van Reinders’ ‘Maatschappij’. Twee waren tevens 
gemeenteraadslid en lid van een naar plaatselijke begrippen tamelijk elitair 
leesgezelschap in Leens.55

Het vermoeden dat hierbij rijst: dat de Bildtse protoliberalen de kunst 
van het bovenlokale lobbyen en netwerken hebben geleerd van hun 
Groninger collega’s, kan zonder een volledige netwerkanalyse van de gehele 
negentiendeeeuwse ‘landelijke stand’ in Friesland en Groningen niet 
worden bewezen. De vraag welke plaats leesgezelschappen zoals ‘Ledige 
uren’ hebben gehad bij het uitrollen van het hierboven geïdentificeerde 
protoliberale netwerk, kan hier wel min of meer worden beantwoord. In 
Vrouwenparochie en Oudebildtzijl fungeerde ‘Ledige uren’ al in 1792 op 
een soortgelijke wijze als het Nut elders in Nederland. Pas in 1807 begon 
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het Nut in Sint Jacobiparochie een leeskring en in 1821 kreeg Sint Annapa
rochie een Nutsdepartement met grietman Huber als voorzitter.56 Bij ‘Ledige 
uren’ werd in 1792 Thomas Paine’s Rechten van den mensch gelezen. Op 
de ledenlijst staan onder meer Van Albada (18171828), Hommema (1826
1854), Bente Wassenaar (18391879) en twee zoons van Gerrit Wassenaar. 
Onder leiding van Van Albada werden aanvankelijk nog ‘wetenschappelijke 
werken’ gelezen van auteurs zoals Rousseau, Uilkens en Martinet. In 1842 
stelde Van Albada’s opvolger A.R. Koopmans echter: ‘Wij zijn geen geleerd 
gezelschap maar een volksleesgezelschap’. Voortaan stond niet het debat 
maar de ontwikkeling van ‘goede smaak’ voorop. Trots meldde Koopmans 
dat onlangs de roman Sarah Burgerhart was aangeschaft. 

 Het is natuurlijk maar wat je onder ‘volks’ verstaat. In de voorafgaande 
vijftig jaren (17921842) had de helft van het ledenbestand van ‘Ledige uren’ 
steeds bestaan uit welgestelde boeren en verder uit predikanten, onder
wijzers, ondernemers en renteniers. Er was één notaris lid (W. Kuijpers te 
Vrouwenparochie), maar geen enkele arbeider.57 Kuijpers’ opvolger E.P. 
Brunger (18081875) uit Workum werd geen lid, maar Brungers schoon
vader, de chirurgijn J.R. van der Ley, was dat wel. In 1842 huwde Brunger 
diens dochter.58 In hetzelfde jaar begon hij te schrijven voor de Provin-
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ciale Friesche Courant. In 1848 richtte hij samen met het Statenlid Gerrit 
Wassenaar de kiesvereniging ‘Hervorming zonder Wanorde’ op. Wassenaar 
werd voorzitter en Brunger secretaris. In 1850 werd hijzelf in de Friese 
Staten gekozen. Brunger was in 1856 tevens secretarispenningmeester van 
het Nutsdepartement. Geen van de leden van ‘Ledige uren’ heeft in de hier 
beschreven periode in de Friese Staten gezeten. Wel was het leesgezelschap 
vanaf 1795 bijna voortdurend met één of meer leden vertegenwoordigd in 
opeenvolgende Bildtse gemeente, municipale en grietenijbesturen. Na 1851 
traden deze ledenpolitici op voor ‘Hervorming zonder Wanorde’ en na 1883 
als ‘liberalen’.59 Hoewel ‘Ledige uren’ in 1842 enige afstand nam van zijn 
vooruitstrevende programma, vormde het tot die tijd een invloedrijke lokale 
tak van het bovenlokale protoliberale netwerk dat zojuist is beschreven. 

Van protoliberaal naar liberaal

De gegevens zijn dus fragmentarisch, om niet te zeggen anekdotisch, maar 
de omtrekken van het protoliberale netwerk dat tussen 1814 en 1842 op de 
Friese klei ontstond, zijn duidelijk. De boerenfamilie Rienks met zijn vertak
kingen in Het Bildt en het Hogeland verbond de protoliberale oppositie in 
Groningen met de ontwikkelde Bildtse boerenelite, gedeeltelijk georgani
seerd in het invloedrijke lokale leesgezelschap ‘Ledige uren nuttig besteed’. 
De Rienksen waren verzwagerd met de politici Gerrit en Bente Wassenaar, 
van wie de eerste sinds 1835 in de Friese Staten zat en de tweede bevriend 
was met de predikant Posthumus. Diens vriend en collega J.H. Halbertsma 
(17891869) heeft gesuggereerd dat Posthumus na een bezoek van de Brit 
John Bowring in 1828 belangstelling kreeg voor het economisch liberalisme 
dat Bowring en Jeremy Bentham (17481832) in Engeland propageerden. 
Posthumus gaf in 1858 een pamflet uit waarin Benthams gedachten over 
armenzorg doorklinken. Van diens ideeën over vrijhandel is bij Posthumus 
daarentegen weinig terug te vinden. Ook de Bijdrage tot eene verbeterde 
Staatshuishouding die het Friese Statenlid mr. Binse Albarda in 1843 publi
ceerde, pleit niet voor vrijhandel, maar wel weer voor bezuiniging op 
overheidsuitgaven en een evenwichtige begroting.60 Deze opvattingen van 
Albarda liggen waarschijnlijk dicht bij de ‘vrijzinnige denkwijze omtrent 
de staatshuishouding’ die in de eerder aangehaalde advertentie uit 1844 
worden toegeschreven aan een Bildtse boerenpoliticus.

Uit deze beschrijving blijkt niet dat binnen dit netwerk van ontwik
kelde kleiboeren enerzijds en academisch geschoolde politici anderzijds 
het liberalisme een bindende functie vervulde, zoals dit in het begin van 
de negentiende eeuw in Engeland, Frankrijk of België werd beleefd. In de 
eerste groep waren doopsgezinden zoals de Teenstra’s en de Rienksen sterk 
vertegenwoordigd, maar hun bescheiden doperse identiteit was te zwak 
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om een bindende ideologie te vormen. We hoeven dit tamelijk overzichte
lijke netwerk ook niet door de statistische molen te halen om te zien dat 
de banden tussen de leden betrekkelijk los waren. Maar uit sociologisch 
onderzoek is inmiddels gebleken dat juist zulke losse (‘zwakke’) banden 
belangrijk zijn voor de uitwisseling van kennis en ideeën – en vermoedelijk 
in het bijzonder voor vernieuwende ideeën en ideologieën.61

Uit dit alles blijkt wel dat de boerenelites die in de ‘champagnejaren’ van 
het liberalisme in veel gemeenten de macht kregen, geen idee hadden hoe 
een ‘vrijzinnige staatshuishouding’ moest worden opgezet. Particularis
tische reflexen voerden op het Friese en Groningse platteland de boventoon. 
Zo leidden pogingen van Wassenaar en Brunger om in 1843 de kosten van 
de Bildtse armenzorg (vanouds een taak van dezelfde gegoede elite die ook 
de dorpsscholen betaalde) gedeeltelijk af te wentelen op ‘buiteneigenaars’ 
van Bildtland tot een aanvaring met de in 1834 door Van Zuylen benoemde 
grietman jhr. T.A.M.A. van Andringa de Kempenaer. Uiteindelijk volgde 
hieruit een reeks verloren rechtszaken. De armen waren het voornaamste 
kind van de rekening: noch ‘jonker Tjaard’ noch de ‘liberale’ boerenelite 
toonden zich verantwoordelijk.62 Op korte termijn hebben de liberalen het 
meest geprofiteerd van deze ‘Bildtse kwestie’. Wassenaar en Brunger wisten 
hun conflict met de grietman voor te stellen als een strijd van ‘echte Bilkerts’ 
tegen de boze buitenwereld. Brunger bepleitte in 1849 namens ‘Hervorming 
zonder Wanorde’ afschaffing van het grietmanschap. Ze konden oogsten 
bij de raadsverkiezingen van 1851. Dank zij de hoge financiële kiesdrempel 
bemachtigde de boerenelite de meerderheid van de raadszetels. Het nieuwe 
‘liberale’ bestuur (met drie Wassenaars in de raad en Gerrit Wassenaar als 
wethouder) voerde weinig economisch beleid en talmde met de invoering 
van de Armenwet van 1856. In die tijd leefde bijna één op de vier inwoners 
van de drie Bildtse parochiedorpen een deel van het jaar van de bedeling. 
Voor de gegoede kiezers had het etiket ‘liberaal’ inmiddels een sterke symbo
lische waarde gekregen. Dat ze zichzelf zagen als een moderne verlichte 
elite, blijkt uit de beelden die ze in 1846 op het kerkorgel in Sint Jacobipa
rochie lieten plaatsen: Waarheid (met spiegel), Verlichting (met toorts) en 
Vrede.63

We komen nogmaals terug op de ‘vrijzinnige denkwijze omtrent de staats
huishouding’ in de advertentie uit 1844. Volgens Sannes gaven deze woorden 
weer ‘[h]oe de meeste Bildtkers dachten en voelden’. Dat dit toch vooral 
beperkt bleef tot de lokale boerenelite, is af te leiden uit een kritisch pamflet 
dat de landarbeider J.C. Hoitsma (18221864) uit Vrouwenparochie in 1849 
schreef. Volgens Hoitsma behandelden de meeste boeren hun paarden beter 
dan hun knechten, om van dienstbodes maar te zwijgen, en kregen hun 
varkens beter te drinken dan hun werkvolk.64 Hijzelf stamde overigens uit 
een verarmd middenstandsgezin. Zijn overgrootvader was in 1749 chirurgijn 
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en zijn grootvader winkelier. Zijn vader begon als schipper en stierf als 
landarbeider. Zijn moeder kwam uit een ietwat gegoede familie maar werkte 
als naaister.65 Hoitsma hield de dorpsnotabelen in 1849 als het ware de 
spiegel van de Waarheid voor. Kon ‘Hervorming zonder wanorde’ zich niet 
beter inzetten voor andere zaken dan hogere graanrechten en lagere belas
tingen? Niet als het aan gezeten boerenfamilies zoals de Wassenaars lag. Nog 
in 1896 promoveerde Anne Wassenaar (18721910) uit Sint Jacobiparochie 
aan de Groninger rechtenfaculteit op een luxueus uitgegeven proefschrift 
met stellingen tegen onder meer arbeidstijdsbeperking en een wettelijk 
minimumloon. Wassenaars eerste stelling bepleitte niettemin om abortus 
provocatus uit het Wetboek van Strafrecht te halen.66 Hij zou niet de laatste 
‘liberaal’ zijn die zulke bevlogen ideeën paarde aan praktische behoudzucht. 
De champagnejaren van het liberalisme waren inmiddels voorbij. In het 
jaar van Wassenaars promotie keerde de liberale burgemeester Bergsma Het 
Bildt, waar Domela Nieuwenhuis en de in 1889 opgerichte landarbeiders
vakbond Broedertrouw een begin van een revolutie hadden ontketend, de 
rug toe. Maar het verhaal van deze sociale strijd, die in 1917 tot de politieke 
emancipatie van de arbeiders leidde, is elders beter en uitvoeriger verteld.67
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Tussen moeder- en vadertaal
Anne Wadman en andere schrijvers
in een minderheidstaal

J O k E  C O R p O R A A L

So long the memory shall last,
Of all the tender mercies past

Thomas Morell, Joshua (1747)

De ronde tafel 

Een aantal jaren geleden hield een groep Nederlandse schrijvers een ronde
tafelgesprek in Barcelona. De discussie werd geleid door een bekende 
Baskische schrijver, Bernardo Atxaga. Een van de Nederlanders klaagde dat 
het maar moeilijk was om een schrijver te zijn in Nederland. De voorzitter 
legde de groep daarop de vraag voor: ‘Wat kan een beginnende, Nederlandse 
schrijver het beste doen? Krijgt deze zijn werk het gemakkelijkst gepubli
ceerd op de Nederlandse markt, en moet hij dus voor de Nederlandse taal 
kiezen, of kan hij maar beter direct toegang zoeken tot de Engelstalige 
markt?’ Het antwoord kwam van Harry Mulisch. Als we de voorzitter mogen 
geloven, schreeuwde die boven iedereen uit: ‘Het is veel gemakkelijker om in 
het Nederlands te publiceren in Nederland!’ 1

Dit was het antwoord waarop de Baskische schrijver had gehoopt. Want 
hetzelfde is volgens hem waar voor Baskische schrijvers. Waarom schrijven 
die in het Baskisch? Heel simpel, omdat dat nu eenmaal het gemakkelijkst 
is voor hen. De Baskische literatuur kent een uitgebreid netwerk, er zijn 
literaire tijdschriften, weblogs, uitgeverijen en genoeg potentiële lezers. Dat 
alles maakt een start in het eigen taalgebied voor een Baskische schrijver, 
volgens Atxaga, net zo gemakkelijk, of misschien zelfs wel gemakkelijker dan 
in het Spaans. 

Wat de Baskische schrijver zegt, klinkt logisch, maar ik geloof dat hij de 
zaken te gemakkelijk voorstelt. Waarom schrijven mensen in een taal die 
maar door weinig mensen gelezen kan worden, of meer specifiek, waarom 
schreef de schrijver Anne Wadman bijvoorbeeld voornamelijk in het Fries? 
Daarover gaat dit artikel.

Anne Wadman werd één jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog 
geboren in Langwar (Langweer) en stierf in 1997 in Sneek. Hij is bekend 
geworden als één van de belangrijkste Friese schrijvers. Wadman begon 
zijn schrijvende carrière, zoals zoveel schrijvers, als dichter. Maar al gauw 
schreef hij voornamelijk kritieken en proza. Na een studie Nederlands in 
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Amsterdam, die hij in de Tweede Wereldoorlog drie jaar moest onderbreken, 
werd hij leraar in Sneek. Wadman debuteerde vroeg: op achttienjarige 
leeftijd stond zijn eerste gedicht in een Fries literair tijdschrift. Zijn laatste 
twee publicaties, een roman en een bundel met kritieken, verschenen drie 
jaar voor zijn dood. Het oeuvre van Wadman ontstond kortom over een 
periode van bijna zestig jaar en is groot. Hij publiceerde onder andere twee 
dichtbundels, twintig romans, essays, korte verhalen, een biografie, zes 
toneelstukken en vooral heel veel kritieken van Friese en Nederlandstalige 
literatuur.2

Wadman vond het niet altijd gemakkelijk om een schrijver in Friesland 
te zijn. Door zijn keuze voor het Fries zat hij ook vast aan cultureel 
Friesland. Waarom schreef hij dan toch de helft van zijn werk in het Fries? 
Het antwoord op die vraag gaat verder dan het antwoord dat de Baskische 
schrijver Atxaga via Harry Mulisch geeft, namelijk ‘waarom niet?’ 

Schrijvers die er, zoals Anne Wadman, voor kiezen om hun werk te publi
ceren in een minderheidstaal, worden hun leven lang geconfronteerd met 
de vraag waarom ze doen wat ze doen, waarom ze vanuit een situatie van 
tweetaligheid kiezen voor de ogenschijnlijk minst voor de hand liggende 
taal, namelijk die met het minste aantal lezers. Een taal bovendien die de 
meeste schrijvers in een minderheidstaal eerst nog moeten leren schrijven. 
Want daarin verschillen zij, tweetalige schrijvers, van schrijvers zoals Harry 
Mulisch, van wie de beheersing van de Engelse taal vaak onvoldoende 
is om hun romans direct in die taal te publiceren. Een schrijver in een 
minderheidstaal heeft die keus uiteindelijk, na het leren schrijven van de 
taal, wel. 

De Baskische schrijver Iban Zaldua schreef een ironische handleiding 
voor de beginnende Baskische schrijver: ‘Acht Cruciale Beslissingen (die een 
Baskische schrijver verplicht moet nemen).’ 3 Veel van wat Zaldua signaleert 
voor het Baskisch, geldt ook voor andere schrijvers in kleine taalgebieden. 
Los van elkaar en verspreid over heel Europa maken zij vergelijkbare beslis
singen, keuzes die onlosmakelijk verbonden zijn met de keuze voor een 
kleiner taalgebied. 

Ik heb de acht beslissingen van Zaldua teruggebracht naar drie die de 
rode draad van mijn betoog vormen. Achtereenvolgens zijn dat: (1) kies een 
taal, (2) leer de taal schrijven, (3) bepaal je houding tot de literaire traditie 
en tot het literaire veld. Voor de volledigheid merk ik op dat dit geen beslis
singen zijn die elkaar opvolgen in de tijd, ze lopen in elkaar over en volgen 
uit elkaar. Ik zal bij iedere beslissing vooral teruggrijpen op voorbeelden 
uit het leven en werk van Anne Wadman, wiens carrière ik uiteraard het 
beste ken, maar ik zal zo nu en dan ook een uitstapje maken naar andere 
schrijvers in vergelijkbare situaties. 
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‘Kies een taal’ 

Het moment waarop iemand voor een bepaalde taal kiest, wordt – vanzelf
sprekend – vrijwel nooit gedocumenteerd. Motieven worden meestal pas 
achteraf geformuleerd, wanneer iemand anders ernaar vraagt. We kunnen 
de redenen die schrijvers achteraf geven om voor een bepaalde taal te 
kiezen in twee categorieën indelen. Aan de ene kant zijn er pragmatische 
redenen. De filosoof Lolle Nauta (19292006) bijvoorbeeld gaf toe dat hij in 
zijn studietijd in het Fries publiceerde omdat hij er geld mee kon verdienen 
en omdat hij in Friesland als beginnend essayist de ruimte kreeg om zijn 
essays te publiceren.4 Nauta, die thuis geen Fries mocht spreken, was en is 
een uitzondering. 

De meeste schrijvers verantwoorden hun keus met een beroep op emotie 
of ideologie. Ze ervaren één taal, de taal van het eigen gezin, het dorp of 
de stad, als meer ‘eigen’ dan de andere: vertrouwder, klankrijker en/of 
gevoeliger dan de tweede taal. Dit gold ook voor Wadman. Die vond dat 
zijn moedertaal, het Fries, simpelweg het materiaal leverde waarmee hij als 
‘literair kunstenaar’ het beste kon werken en daar hoefde je verder volgens 
hem niet al te tragisch over te doen.5 Voor anderen viel de tweede taal zelfs 
automatisch af. Trinus Riemersma bijvoorbeeld vond zijn ‘boekjesHollands’ 
naar eigen zeggen niet goed genoeg voor zijn literaire werk. Hij geloofde 
bovendien dat hij zichzelf buiten de eigen gemeenschap zou plaatsen 
door het Fries in te ruilen voor het ABN. Franeker zou dan ook Amsterdam 
moeten worden.6 Bobi Jones (1929), schrijver en emeritus professor in Wales, 
legt hetzelfde idee zo uit: 

When I write in Welsh, […] it is not by choice. There is nothing voluntarily about 

that medium. Confronted with the muse, (to adopt the usual cliché) I find that 

it stuffs the Welsh language down my throat.7

Met een beroep op emotie maakt dus ook Jones een tegenstelling tussen 
het Engels, een taal die hij als wetenschapper uitstekend beheerst, maar die 
voor hem niet genoeg leeft om er zijn literaire werk in te willen schrijven, en 
het Welsh, volgens hem de enige rechtmatige taal van Wales en de taal van 
het hart.8

De beslissing om in het Fries te schrijven en niet in het Nederlands 
ontstaat nooit in een vacuüm, maar in een politieke, sociale, economische 
en literaire context waarin de keuze voor de ene taal nu eenmaal meer voor 
de hand ligt dan die voor de andere.

De context waarin Anne Wadman besloot dat hij een Fries schrijver wilde 
worden, bijvoorbeeld, was die van de Friese beweging tussen de beide 
wereldoorlogen. De Friese beweging ontstond in de negentiende eeuw en 
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streefde in toenemende mate naar gelijkberechtiging van de Friese taal en 
cultuur aan de dominante Nederlandse taal en cultuur. Net als het hele 
maatschappelijke leven was de beweging in de eerste helft van de twintigste 
eeuw georganiseerd langs drie zuilen: algemeen, confessioneel en socialis
tisch. Iedere zuil had haar eigen verenigingen, organisaties, tijdschriften en 
boekenclubs, maar er waren ook literaire tijdschriften en familieweekbladen 
die de verschillende levensovertuigingen overstegen.9

Tegen deze achtergrond bezocht de vijftienjarige Anne Wadman in 1935, 
samen met zijn ouders, broertje en zusje, een zomerkamp van het aan 
de SDAP gelieerde SDFF (SosiaelDemokratysk Frysk Forbân). Dat kamp, 
waar veel prominente figuren uit de Friese beweging samenkwamen, 
maakte veel indruk op de jonge Wadman. Hij raakte er bevriend met de 
tien jaar oudere Friese domineedichter André Roelof Scholten, die zich 
vervolgens ontpopte tot zijn eerste literaire mentor.10 Vanaf daar ging het 
balletje rollen. Wadman leerde Fries schrijven, werd actief in een jongeren
beweging van de Friese beweging, Het Boun for Frysknasjonale Jongerein 
en begon zijn eerste werk te publiceren. Later zou Wadman met het nodige 
argwaan op deze Friesnationale periode terugkijken. Dat neemt echter 
niet weg dat zijn keuze voor de Friese taal niet los kan worden gezien 
van politieke, culturele en sociale omstandigheden waarmee hij door een 
combinatie van toevalligheden in aanraking kwam. Er was, met andere 
woorden, wel wat meer nodig om Wadman daadwerkelijk in het Fries te 
laten schrijven, dan alleen een moedertaal die hem eenvoudigweg het 
beste materiaal verschafte. 

Je kunt de taalkeuze van individuele schrijvers op verschillende 
tijdstippen in de geschiedenis volgens mij alleen begrijpen door hun keuze 
in een bredere context te plaatsen en – vooral – door op zoek te gaan naar 
de herkomst van de in die context geldende politieke en literaire ideeën. 

Tegenwoordig gelooft vrijwel niemand meer dat de volksziel zich in de 
taal openbaart. Maar net zo goed is taal voor veel schrijvers nog steeds een 
belangrijk deel van hun identiteit. Welk antwoord schrijvers ook geven op de 
vraag waarom ze doen wat ze doen, bewust of onbewust zijn ze allen sterk 
beïnvloed door het literatuuronderwijs dat ze hebben gehad en de rol die 
literatuur in onze nationalistisch ingestelde maatschappij speelt. Als er in 
het onderwijs al ruimte is om streek of minderheidsliteraturen te behan
delen, dan gebeurt dat vrijwel altijd als een aanvulling en in termen van 
‘de andere literatuur’. De aparte status van kleinere literaturen wordt op die 
manier zowel vastgesteld als in stand gehouden.11 Deze manier van denken, 
die een exclusieve verbinding legt tussen literaturen en naties, is het gevolg 
van een filologische en lexicografische revolutie die eind achttiende eeuw, 
begin negentiende eeuw plaatsvond in Europa.12 Literaire autoriteit was 
door deze revolutie niet langer alleen voorbehouden aan landen met veel 
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cultureel prestige, zoals Frankrijk, want iedere taal was uniek en had zijn 
eigen tradities en volksverhalen.13

Deze nationalistische ideeën vonden gretig aftrek en zorgden voor een 
grote omwenteling. Overal in Europa begonnen taalkundigen en woorden
boekschrijvers aan de omvangrijke taak om de eigen taal en de ‘eigen’ 
volksverhalen vast te leggen en te verspreiden. Voor Friesland was het, 
net als voor tientallen andere kleine literaturen in Europa, bovendien ook 
het startsein voor de taalstrijd – gerechtvaardigd met een beroep op het 
zogenaamde eigen karakter van het Friese volk. In de Friese beweging kwam 
de taalstrijd voortaan zelfs voorop te staan.14 Er trad een boedelscheiding 
op tussen Friestalige en Nederlandstalige literatuur. Friese literatuur was 
vanaf nu per definitie Friestalige literatuur geworden, de kruiwagen voor de 
volwaardigheid en veelzijdigheid van de Friese taal. 

Eén van de primaire functies van de Friese literatuur is het vastleggen van 
en onderhandelen over een taalnorm. Die taalnorm is zelf – vreemd genoeg 
– het resultaat van een circulair proces. De schrijvers van het WFT, het grote 
woordenboek van de Friese taal, baseerden zich bijvoorbeeld grotendeels op 
literaire bronnen, terwijl de meeste schrijvers en redacteuren op hun beurt 
niet zonder woordenboeken kunnen. Dit alles geeft wel aan dat het niet 
onbelangrijk is dat nieuwe schrijvers de schrijftaal goed moeten leren. 

‘Leer de taal schrijven’ 

‘Baskisch zijn,’ aldus schrijver Bernardo Atxaga, ‘betekent: overuren maken. 
We mogen niet vergeten dat het een minderheidstaal is, zelfs in haar 
eigen taalgebied.’15 Volgens Atxaga is de grootste bedreiging voor iedere 
minderheidsliteratuur tweetaligheid. Minderheidsliteraturen zijn namelijk 
altijd verbonden met een andere, beter georganiseerde literatuur. Wie 
van een lezer een schrijver wil worden, moet een soort van ontgroenings
proces doorlopen. Zoals een student zich na zijn ontgroening amper kan 
voorstellen dat er een tijd was dat hij niet bij het corps hoorde, zo vergeten 
schrijvers soms te gemakkelijk dat er een tijd was waarin ze geen Fries 
konden schrijven. 

Het aantal mensen dat behalve Nederlands ook Fries kan schrijven is 
veel kleiner dan het aantal mensen dat Fries kan lezen. Actuele cijfers zijn 
lastig te krijgen, omdat onderzoek tijdrovend en duur is. Het is onmogelijk 
om 400.000 mensen persoonlijk een toets af te nemen.16 Volgens de meest 
recente steekproef kan 75% van de Friezen Fries lezen, tegenover slechts 
12% die de taal ook kan schrijven.17 Uit deze cijfers volgt dat er meer sympa
thisanten zijn dan voortrekkers. 

Bernardo Atxaga vertelt dat hij eens een man ontmoette die een 
brandend huis was ingegaan om het materiaal voor een woordenboek te 
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redden. Dankzij hem verscheen na de Spaanse burgeroorlog het eerste 
Baskische woordenboek. De man zelf kon echter geen woord schrijven in 
de taal waarvan hij zoveel hield. Volgens Atxaga zijn er velen zoals die man: 
helden voor één dag. Voor het overleven van een kleine taal en literatuur is 
echter meer nodig dan zulke fanatieke fans langs de zijlijn.18

De groep mensen die zelf regelmatig Fries schrijft is misschien maar 
klein, de groep lezers die over dat geschreven Fries een mening heeft, is veel 
groter. Beginnende schrijvers krijgen vaker kritiek op hun geschreven Fries 
dan op wat ze schrijven. Om een voorbeeld te geven: enkele jaren geleden 
vroeg een schrijver mij of ik zijn columns voor het Friesch Dagblad wilde 
corrigeren. Hij ging op fietsvakantie – zonder woordenboek natuurlijk – 
en de redacteur die normaal gesproken zijn columns redigeerde was óók 
op vakantie en er was niemand die haar taak kon overnemen. Het Friesch 
Dagblad is trouwens geen uitzondering, bij de Leeuwarder Courant werkt op 
dit moment ook maar één redacteur die moeiteloos Fries schrijft. Ik bood 
mijn hulp graag aan, want ik vond en vind de schrijver in kwestie één van de 
beste Friestalige columnisten. Maar mijn plezier werd snel minder toen een 
oplettende krantenlezer me liet weten dat ik een bepaald agrarisch woord, 
ik weet al niet meer welk, onvertaald had gelaten. De ‘foutjes’ die ik had 
verbeterd (woorden of uitdrukkingen die in de spreektaal worden gebruikt, 
maar in de schrijftaal als ‘fout’ gelden) waren onzichtbaar voor de lezers en 
werden daardoor – natuurlijk – niet gewaardeerd, maar een ‘fout’ die ik niet 
had gecorrigeerd viel op. Het deed er niet toe dat de schrijver in kwestie het 
woord ook niet kende. Voor een niet onbelangrijk deel is de functie van de 
Friese schrijftaal om haar lezers laten zien hoe het eigenlijk hoort door – op 
papier in ieder geval – de invloed van het Nederlands uit te wissen. Wanneer 
schrijvers zelf deze taalnorm niet kunnen halen, worden professionele 
correctoren ingezet. 

Schrijvers en lezers denken bijna zonder uitzondering dat het Fries uit 
hun jeugd ‘meer Fries’ was, dan het huidige Fries. Dit idee, en de angst dat 
de Friese taal onder invloed van het Nederlands op termijn zal verdwijnen, 
is niet recent, maar gaat maar liefst enkele eeuwen terug.19 Literatuurhis
toricus Goffe Jensma heeft er in dit verband al op gewezen dat het schrik
beeld van een uitstervende taal ook een uitstekende manier is om mensen 
te mobiliseren.20 Anne Wadman was één van die gemobiliseerden. 

Zeventig jaar voor de fietsende columnist en onder invloed van de Friese 
beweging pakte Wadman het heel wat fanatieker aan. Hij schakelde in zijn 
dagboeken en brieven over van het Nederlands op het Fries, hij bestudeerde 
Friese woordenboeken en las naast de Nederlandse ook alle Friese literatuur 
waarop hij beslag kon leggen. Toen zijn eerste Friese verzen en verhalen 
uiteindelijk in It Heitelân stonden, zag ook hij dat de redactie sommige 
woorden had vervangen door woorden hij zelf helemaal niet kende. Hij 
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durfde er echter niets van te zeggen omdat het ‘zo deskundig gedaan’ was.21 

Maar een paar jaar later liet hij zich niet meer zo gemakkelijk op zijn kop 
zitten. Hij vond het toen absurd dat iemand zoals hijzelf, die een behoorlijk 
taalgevoel had en die al jaren lang iedere dag Fries las en schreef, nog steeds 
geen goed Fries zou schrijven: ‘… welke Fries kan dan wel zijn eigen taal 
schrijven?’22 Wadman vond dat schrijvers een middenweg moesten zoeken 
tussen geschreven en gesproken taal. Het moest daarbij meer om stijl gaan 
dan om idioom, of, in zijn eigen woorden: 

Ik ha leaver, dat immen, in fers fan my lêzend, seit: Dat is Anne Wadman, as dat 

er seit: hwat is dat echt smout Frysk.23

Dit fragment maakt tegelijk duidelijk dat we in literatuur niet alleen de 
weerslag vinden van een discussie over de taal. Ieder nieuw werk is ook een 
bijdrage aan de discussie over de vraag hoe die literatuur in zijn geheel eruit 
zou moeten zien en zou moeten functioneren. 

‘Bepaal je houding tegenover de literaire traditie
en tegenover het literaire veld’

Wie als schrijver kiest voor een kleine literatuur, kiest automatisch ook 
voor de gemeenschap die zich met die literatuur bezighoudt. Beginnende 
schrijvers worden in een kleinere literatuur sneller opgemerkt en aange
moedigd en kunnen er op hun beurt sneller invloed uitoefenen. Er zijn altijd 
nieuwe mensen nodig om werk te publiceren of te vertalen, en om posities 
in te nemen in het literaire veld: als tijdschriftredacteur, criticus of als jurylid 
voor een literaire prijs. 

Ook voor Wadman was het, zoals gezegd, niet onbelangrijk dat hij als 
getalenteerde, jonge schrijver met open armen ontvangen werd in de Friese 
literaire kringen. Als 23jarige gaf hij in een brief aan een goede vriend in 
‘Holland’, Gerrit Borgers, toe dat zijn motivatie om in het Fries te schrijven 
zelfs direct samenhing met de waardering die hij in Friesland kreeg en de 
invloed die hij er kon uitoefenen.24 Hij wilde die gebruiken om de Friese 
literatuur te ‘bevrijden van alles wat provinciaal is’. Wadman zou dat zijn 
leven lang op twee manieren doen: door kritiek te leveren op het werk van 
anderen en door zijn eigen werk te publiceren, zowel in het Fries als in het 
Nederlands. Zo speelde zijn eerste roman niet op het Friese platteland, maar 
in Amsterdam, en was de hoofdpersoon geen stoere boerenknecht, maar 
een bleke kantoorklerk die ook nog eens van jazz hield. 

Wadman had duidelijke ideeën over hoe de Friese literatuur eruit 
zou moeten zien en welke functie deze moest vervullen. Het moest een 
volwaardige literatuur worden, in kwaliteit niet minder dan iedere andere 
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Europese literatuur. Zijn recensies van Friese literatuur vielen op door hun 
felle kritische toon. In een radiouitzending in 1950 legde hij uit waarom hij 
zo fel was:

De spreker, die hier voor de microfoon zit, heeft enkele jaren geleden een 

nogal fel critisch offensief ondernomen tegen dit soort leesvoer, niet omdat 

het vóórkwam in Friesland, want het komt overal op de wereld voor, maar 

omdat het in Friesland normatief dreigde te worden, de uiting van een statisch 

cultuurbesef, dat niet inziet, dat de cultuur een richtingaanwijzer moet zijn in 

plaats van een graadmeter.25

Wadman vond dat schrijvers zich niet moesten beperken tot typisch 
Friese onderwerpen zoals liefde en standsverschil, onechte kinderen of 
de zwoegende boer op zijn akker. In plaats daarvan moesten in de Friese 
literatuur alle genres vertegenwoordigd zijn, ook bijvoorbeeld dat van de 
moderne, existentiële roman. 

De praktijk voegde zich (uiteraard) niet naar de theorie. Het grootste 
probleem was volgens Wadman niet zozeer dat het aantal lezers beperkt was, 
maar dat de Friese literatuur voor deze groep meestal een andere functie 
vervulde dan de Nederlandse. Wadman merkte dat zelf ook een paar keer. 
Om twee voorbeelden te noemen: in 1948 werd zijn debuutroman, Fioele 
en Faem, negatief besproken, niet omdat het een slecht boek zou zijn, maar 
omdat het amoreel werd gevonden en schadelijk voor jonge lezers. En in 
1963 ontstond een rel rondom zijn roman De Smearlappen, waarin openlijk 
over seks geschreven werd. Naar aanleiding van die ‘literaire kneppelfreed’ 
formuleerde Wadman het toen zelf zo: 

In soad goelju wolle graech de romantyske idylle fan it keine en sedige Fryslân 

biwarje, dat foar harren in (forlern) paradyske is – sis mar it paradyskeoan’e

poel fan Marten Baersma [pseudoniem van de Friese schrijver Meint Hylkes 

Bottema, jc].26

Zelf had hij, eerder al, parallellen gezien tussen de Friese en de Bretonse 
literatuur:

[…] as Prof. Hemon de Bretonske litteratuer sels biskriuwt komt ús iderkear 

wer de Fryske litteratuerproblematyk yn ’t sin: de swierrichheit om ôfsetgebied 

to finen foar it goede boek, de swiere striid fan de tiidskriften dy’t stribje nei 

niveau.27

William Calin, emeritus professor Franse literatuur en kenner van de 
Bretonse en Occitaanse literatuur, publiceerde in 2000 een studie naar de 

a n n e  w a d m a n  t u s s e n  m o e d e r -  e n  v a d e r t a a l 1 3 7



ontwikkeling van drie minderheidsliteraturen tussen 1920 en 1990. Hij 
constateert dat de ontwikkeling van deze drie literaturen (Schots, Bretons en 
Occitaans) in grote lijnen dezelfde is. In alle drie literaturen vond een klein 
groepje intellectuelen dat de oude, traditionele waarden hadden afgedaan 
en dat de cultuur vernieuwd moest worden. Dat kon door aansluiting te 
zoeken bij het Europese modernisme. Schrijvers moesten hun inspiratie niet 
zoeken in een verlangen naar het traditionele, plattelandsverleden, maar in 
het heden – in het moderne stadsleven.28

Calin had zijn studie inderdaad kunnen uitbreiden met het voorbeeld 
van Anne Wadman en de Friese literatuur. Die ontwikkelde zich op 
eenzelfde manier. De periode 19451963 wordt algemeen gezien als die 
waarin de Friese literatuur autonoom werd. Er ontstonden toen geleidelijk 
twee literaire circuits: één voor literatuur waarin het traditionele beeld van 
Friesland centraal staat en ge(re)produceerd wordt, en één voor ‘moderne 
literatuur’: literatuur die qua thematiek niet afwijkt van literatuur elders in 
Europa.29

Anders dan men zou verwachten, zo schrijf ik in mijn proefschrift,30 
was Wadman teleurgesteld over deze veranderingen die hij zelf op gang 
had gebracht. Ik geef daarvoor drie redenen. In de eerste plaats merkte 
Wadman dat er, na de scheiding in twee circuits, slechts een kleine groep 
lezers overbleef voor ‘literaire’ literatuur, het soort literatuur dat hij zelf 
schreef.31 Niet veel meer dan duizend lezers, zo groot was volgens hem 
het Friese lezerspubliek dat moderne literatuur aanschafte.32 In de tweede 
plaats had de emancipatie en institutionalisering van de Friese taal en 
literatuur als neveneffect dat de Friese literatuur als een eilandje afdreef 
van het Nederlandse vasteland. Friese schrijvers konden aanspraak 
maken op hun eigen subsidies en hadden hun eigen uitgeverijen, critici 
en wetenschappelijke onderzoekers. Een Friese schrijver was hierdoor 
steeds minder een Nederlandse schrijver. En tot slot gingen de veran
deringen in de Friese literatuur Wadman lang niet ver genoeg. De Friese 
literatuur, geëmancipeerd of niet, bleef volgens hem achter in kwaliteit bij 
de Nederlandse literatuur.

Besluit

Schrijvers zijn nooit los te koppelen van het land waarin ze geboren zijn. 
Dat geldt voor Anne Wadman net zo goed als voor Harry Mulisch. Wanneer 
beiden verzuchten dat ze ontevreden zijn over hun positie als Fries of als 
Nederlands schrijver, kun je dat eigenlijk alleen begrijpen door na te gaan 
welke plek ze zelf innemen binnen hun eigen literatuur en welke plek die 
literatuur inneemt binnen de zogenoemde ‘world republic of letters’ – de 
internationale literaire wereld met haar eigen machtsstructuren. 
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Het literaire kapitaal van iedere literatuur bestaat uit drie categorieën; in 
de eerste plaats zijn dat (natuurlijk) de teksten, verzameld, geordend en 
bestempeld tot nationale geschiedenis en eigendom. Een lange traditie 
wordt gezien als een bewijs van hoge, literaire waarde. Met andere woorden: 
hoe ouder de teksten zijn, hoe beter het is. In de tweede plaats is dat de 
inbedding van de literatuur in een meer of minder professioneel milieu. 
Hoeveel mensen houden zich (beroepsmatig of als hobby) met de literatuur 
bezig? En tot slot hangt het literaire kapitaal van een literatuur af van de 
waarde die nationaal en internationaal aan schrijvers in die taal wordt 
gehecht. Zoals taalsociologen een formule hebben om de dominantie van 
talen te bepalen – namelijk aan de hand van het aantal meertalige sprekers 
–, zo zou je volgens Casanova ook het literaire kapitaal van een literatuur 
kunnen bepalen aan de hand van het aantal bemiddelaars: uitgevers, redac
teuren, critici en vooral vertalers, want vertaling is de beste manier om 
erkenning te krijgen buiten het eigen taalgebied.33

Kleine talen hebben minder bemiddelaars, minder teksten, minder 
mensen die zich beroepsmatig met de literatuur bezighouden en minder 
lezers die de taal kunnen lezen zonder vertalingen. Daaruit volgt automa
tisch dat ze minder literair kapitaal hebben. Dat heeft zijn weerslag op 
iedereen die zich met die literatuur bezighoudt. 

De Baskische schrijver Zaldua raadde zijn collegaschrijvers in het 
Baskisch gekscherend aan om Acht Cruciale Beslissingen te nemen om te 
kunnen overleven in die minderheidstaal. De tweede daarvan is: ‘bepaal je 
houding tegenover het pessimisme waarmee de meeste Baskische schrijvers 
kampen.’ Baskische schrijvers kunnen volgens Zaldua alleen bevrijd worden 
van apocalyptische gevoelens als ze zich concentreren op het creatieve 
proces, en niet op de context waarin ze werken, op de wereld, en niet 
uitsluitend op de eigen regio.34

Dat is misschien de belangrijkste beslissing: maak je als schrijver niet 
druk om wat je niet kunt veranderen en concentreer je op wat je wel kunt 
veranderen: je eigen werk. Ook Wadman deed dat door in het Fries te blijven 
schrijven, ondanks zijn teleurstelling over de ontwikkeling van de Friese 
literatuur. En door voor de buitenwacht steeds maar weer een antwoord te 
formuleren op de vraag waarom hij deed wat hij deed, waarom hij in het 
Fries schreef als dat ook het Nederlands kon zijn. In 1962 beantwoordde hij 
de vraag zo: 

Waarom schrijf ik in die taal, die slechts ruim 300.000 mensen kunnen lezen, 

als ze daartoe de moeite nemen? Niet om een grootse carrière op te bouwen, 

uiteraard. Maar men behoeft daarover niet tragisch of masochistisch te doen. 

Er is nu eenmaal zoiets als een ‘moedertaal’ heel gewoon. En deze moedertaal 

verschaft het materiaal waarmee de literaire kunstenaar ‘van huis uit’ het beste 
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werkt. Schrijven in die moedertaal is voor mij geen verschrikkelijk ernstige, 

maar wel een natuurlijke en vanzelfsprekende zaak, al kan ik me ook in de 

Nederlandse ‘vadertaal’ enigszins redden […] Voorlopige conclusie: de Friese 

cultuursituatie is natuurlijk niet bevredigend; men voelt zich er soms niet, soms 

wel thuis; men kan er behoorlijk de pé in hebben; men kan er uit weglopen; 

men kan er vrijblijvend blijven. Maar men kan er in ieder geval enige genoeg

doening vinden in het eenvoudige feit gedrukt en gelezen te worden, er een rol 

te spelen in een mengeling van plezier en tegenzin. En niemand behoeft dat 

tragisch op te vatten. Voor mij is het geen eer, maar ook geen vernedering een 

Fries schrijver te zijn. 

u
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It krús, de krûk en de kruk
Oer de poëzy fan Trinus Riemersma

E E L T s J E  H E T T I N g A

serieus jonges jimme kenne my
ik bin gjin lyrikus
ik sis net mear
as ik wiermeitsje kin

Ut: ‘Fers 57’

‘Dichter haf ik noit vêze vóllen. Ik haf óm de areghyd hûndert fessen skreon, 
mar dy yntresjerje mij net – oare minsken nammes ek net nim ik oan,’ 
skriuwt Trinus Riemersma  yn ‘Tusken eks en adspyront skrjower’,1 in artikel 
dêr’t er de balâns fan syn skriuwerskip yn opmakket. Ek op oare plakken 
lit er him gauris wakker smeulsk oer syn dichtwurk út. Oft dy hâlding no 
poaze is of net, dat docht der net ta, de fraach is oft de ûnderstellings oer 
de resepsje fan syn eigen fersen rjochtfeardige binne. My tocht fan net.  
Yn alderhande blomlêzingen, fan The Sound that remains (1990), Hûndert 
Fersen: in blomlêzing út 'e Fryske poëzy (1990) oant en mei de lêste útjefte 
fan Spiegel van de Friese poëzie (1993) is wilens wurk fan him opnaam. 
Boppedat, as it werklik sa west hie dat de fersen him net ‘yntresjêrren’, 
wêrom dan de sammelbondel Argewaasje fûn – Argewaasje jûn (1996) út 
te jaan, de kompilaasje fan Riemersma syn tusken 1967 en 1973 ferskynde 
gedichten? Syn poëzij is, oer ynteresse praat, net sûnder belang, se is nij en 
oars, yn dy sin dat der yn de Fryske literatuer winliken gjin skriuwerdichter 
is dy’t sawol binnen as bûten syn literêre wurk safolle poëtikale útspraken 
docht as Riemersma, in ferskynsel dat karakteristyk is foar in protte fan 
de neioarlochske (post)moderne literatuer. Sa’n poëtikaal, fersyntern 
sizzen is bygelyks de rigel ‘ik bin gjin lyrikus’ yn it hjirboppe oanhelle ‘Fers 
57’. Dêrnjonken binne der tal fan ferseksterne útspraken, benammen yn 
de roman Minskrotten – Rotminsken (nachtboek). Koartsein, wa’t mear 
greep op de hûndert fersen fan Riemersma krije wol, sil net allinne acht 
slaan moatte op syn poëtika (it gehiel fan syn literatueropfettings), mar sil 
njonken de resepsje ek rekken hâlde moatte mei de literêrhistoaryske en 
sosjale omtekst. Dêrby dûke ûnder oaren de nammen op fan Menno ter 
Braak, Jo Smit, Hessel Miedema en Gerard Kornelis van het Reve. Fierders 
hat Riemersma syn ûnbekappe realistyske poëzij mei in basis lein foar in 
protte fan de konkrete, anekdoatyske fers(k)ebakkerij yn de desennia dêrnei.
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1.

Yn de fiifentweintich fersen dy’t yn de roman De Hite Simmer (1968) 
opnommen binne, is de dichter yn de slach mei God, Fryslân, de Beweging, 
dea, bern, leafde en de literatuer. Dy ûnderwerpen beskiede ek de folgjende 
fiifensantich fersen, byinoar brocht yn de bondels Riemersma II 26:50 
(1970), Roazen ferwylje (1972) en teksten fwar ien hear (1973). De ynhâld 
derfan is sa persoanlik dat der, ék mei it each op alderhande biografyske 
gegevens, sprake is fan ‘bekentenislyryk’. De wrâld fan it lyrysk subjekt falt 
fierhinne gear mei dat fan de persoan Riemersma, bygelyks yn syn bitter 
sarkastyske oanfal op de hypokrite moraal fan it kristlik nasjonale bestjoer 
fan syn skoalle yn Gau, dêr’t er as ûnderwizer dien krige nei oanlieding fan 
syn ‘nachtboek’ Minskrotten – Rotminsken.

och jonge ja wy bidde foar ’t Bestjoer
dat sa oprjocht is en sa earlik
sa fol omtinken en noed
foar de neiste
en Gods ear
dat my ûntslach jûn hat
omdat God it woe
en myn neisten út Gau
(nammen op oanfraach)
o Heare God 2

(…)

Elke foarm fan ferhevenens is dizze poëzij frjemd, se is de meast radikaal 
trochfierde konsekwinsje fan it sizzen fan de dichter Lucebert om ‘de 
blote kont der kunst onder uw sonnetten en balladen te kussen.’ 3 It fers by 
Riemersma is frij, der is, op in útsûndering nei gjin yndieling yn strofen, 
ynterpunksje en haadletters binne der net of amper, rym of metrum 
ûntbrekke. Sels de byldspraak, bygelyks de fergeliking of de personifikaasje, 
is ta in minimum werombrocht. It wurd is himsels genôch. Dy oanpak, 
tegearre mei it brûken fan de deistige sprektaal, smyt in hyperrealistyske 
praatpoëzij op. De fersen moatte it net sasear fan harren foarm hawwe, 
mar folle mear fan harren toan (de stim) en styl, al wol dat net sizze dat se 
foarmleas binne, sterker: it net ôfmeitsjen fan sinnen (bgl. yn ‘Fers 5’, ‘29’, 
‘40’) of it foarsjen fan (auktoriaal) kommentaar op it lyrysk subjekt syn 
dwaan en litten, bgl. yn ‘Fers 23’ binne fynsten fan komsa, teminste foar dy 
tiid, wylst de goede harker faak alderhande assonânsjes en moaie, yn jambe 
skreaune rigels fernimme sil. 
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Troch de frekwint brûkte apostrof, de yn de twadde persoan inkeld of 
meartal stelde oansprekfoarm, dogge de fersen tinken oan monologen, 
pleitredes en brieven.

ja jonges it is godslesterlik
mar de Gausters hawwe
in sûper fan my makke
wat ik sûnt jannewaris
opsopen ha dat is no ja
dat is net kristlik mear
(...)
jezus wat giet jin 
dat troch de bealich
mar ivige lekker dy
Russen binne ferdomd goede
minsken en myn broer ek
en myn frou ek want
dy keapet goedkeape
jezus wat goedkeap
mar men oan ’e suip bliuwe
as men yn Gau sit 4

De rigels bringe jin it wurk fan Hessel Miedema yn it sin: ‘jonges ik wurkje 
hjir oan myn dissertaasje / jonges ik skriuw net mear (wer) / jonges ik 
dichtsje net mear foar jimme’ 5, mar ek dy fan Gerard (van het) Reve as it om 
de irony giet. ‘Alles is op, zelfs drank waar ik niet eens van houd. / Maar alles 
heeft zijn voor en tegen. / Zodoende zit ik wel vol moed: / Al hebt Gij mij 
verworpen en verstoken van Uw licht, / Ik ga gewoon door, of er niks aan de 
hand is.’//6 

As ûnder lyryk ferstien wurdt dat it om ferheftige ‘gefoelsútbarstings’7 
giet, dan is Riemersma, hoe paradoksaal ek, in lyrikus, seker foar wa’t syn 
toan (dy’t de emosjonele krêft makket) yn acht nimt. Dy rint fan klearebare 
grimmitigens oant en mei de djipste tearens. Yn ‘Fers 10’ tiert en skeldt en 
racht de dichter dat it in aard hat, in tirade en sedepreek wêryn’t omtrint de 
hiele wrâld ferketterminte wurdt.

de pommeranten dêr fersjochst dy op
de mannen mei de rûme blik
de ferljochten de jovialen
de skouderhuffers
de sprekkers foar frede
ûntwapening oekûmene
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de striders foar it gemien belang
kut

(…)

 wat troch it minskdom fersmiten wurdt
 is troch God útferkard
knoop dat yn jim ear
kutkristenen en arrivearre sosjalisten8

2.

Riemersma debutearre as dichter yn 1960 yn De Gouden Tiid, it blêd fan de 
Kristlik Fryske Jongerein (KFJ) dat yn har febrewarisnûmer ‘dit is foarby.....’ 
fan Trinus Rimersma ôfprinte. It pseudonym is fansels in grapke, want it fers 
sels is frij en bepaald net rymjend. De tekst is de programmatyske kant neist, 
der is in oanset yn te fernimmen ta it konkrete realisme fan syn lettere poëzij.

dit is foarby.....
net langer leau ik
dat leafde is
in melodij
fan licht ljochte klanken

of in dronken dream
omheech opspat
út blide stream
yn wytwollen wolken

leafde is
it net mear ploegjen op ’e klippen
in moedeleas bigripen
 
parasitisme
op fitaliteit
fan tsjinpartij

hja ankert by
lykwidichheit
fan egoisme 9

Koart dêrnei jout er yn itselde KFJtydskrift syn fisitekaartsje as polemist ôf, 
mei it artikel ‘Moderne poëzy’. Oanlieding? Argewaasje fan in H. Alkema dy’t 
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it yn in earder nûmer fan it blêd yn de kant sette tsjin de moderne ‘ekspe
rimintele poëzy’, op in manier sa’t yn it Nederlânske literêre fjild minsken 
as Bertus Aafjes te kear gien wienen tsjin de Vijftigers. It gie Riemersma 
net daalks om in ferdigening fan de eksperimintele poëzij – Jo Smit hie dat 
in jier earder al dien mei syn yn De Tsjerne publisearre essay ‘Oer eksperi
mintele poëzij’ – mar om it neifytsen fan de arguminten op grûn wêrfan’t 
syn opponint miende de moderne poëzij as ‘antipoëzij’ ôf dwaan te kinnen.

Yn Riemersma syn artikel, dat yn it ramt stie fan wat literatuerkritikus 
Paul Rodenko yn Nieuwe griffels, schone leien (1954) ‘de democratisering van 
de poëzie’ neamd hie, tekenje har de kontoeren fan syn lettere poëtika ôf. 
Hy makket dúdlik dat er neat op hat mei de eask dat literatuer ‘sierlik’ wêze 
moat, omdat, hiel simpel, it iene wurd net mear poëtyske wearde hat as it 
oare. ‘Yn ’e romantyk wiene wurden as moanneljocht, roazen en triennen 
by steat om in stikje rymwurk foar ‘keunst’ trochgean te litten. Mar dy tiid 
is foarby.’ 10

In oar wichtich punt yn syn antwurd oan Alkema is de stelling dat it 
netbegripen fan de eksperimintele poëzij neat seit oer de wearde derfan. 
‘Dy skûlet net yn syn bigryplikheit, mar yn de idé, yn it eksistinsiele appèl 
dat der fan útgiet.’ By it gehoar jaan oan dy oprop moat de keunstner soms 
syn taflecht nimme ta in ‘shocktherapy’. [...] ‘Mei in keunstich sonnet of 
kwatryn sil er de minsken net berikke.’ 11

Wat Riemersma yn syn stik ‘Moderne poëzij’ nei foaren brocht, wie 
fansels net nij. Nee. Wichtiger is yn dizzen dat er, krekt twaentweintich, sjen 
liet wêr’t er yn de diskusjes oer de moderne poëzij stie en stean woe. Hy keas 
posysje yn in Frysk literêr fjild dat, let wol, by de resepsje fan de moderne, 
eksperimintele poëzij, sa om ende by 1960, bepaald net ree wie en hingje 
dêr massaal de feestflagge foar út. Jacob Noordmans, destiids resinsint by de 
Leeuwarder Courant, wist fan gjin ophâlden by it leechlizzen fan dizze ‘nije’, 
benammen yn it tydskrift Quatrebras (19531964) ferskinende poëzy. Foaral 
it wurk fan de dichter Hessel Miedema moast it belije. Hy wie ferantwurdlik 
foar dizze, destiids as ‘skokkend’ ûndergiene rigels:

(…)
o nee, sei hja,
wy moatte joun dounsje
yn ’t bleate gat
mar net foar Herodes
dêrom lei ik de kul oer ’t skouder
en reizge floitsjend ôf 12

Yn it benypte literêre klimaat fan dy tiid hie dit fers it effekt fan in moker
slach, dwers op ’e bek fan alle kristlike moraal. Au. Tekenjend wie it lêbjende 

o e r  d e  p o ë z y  f a n  t r i n u s  r i e m e r s m a 1 4 7



sizzen dat Noordmans yn septimber 1959 yn ‘de Ljouwerter’ ôfprintsje 
liet: ‘Noch nea hawwe wite siden yn in tydskrift (Quatrebras, e.h.) sa sinfol 
west as yn dit nûmer. Dit is gjin avantgardisme, mar noazemgedoch. Dit 
is net iens pornografy, mar pubergrafy. Inkelde fan dizze ‘fersen’ soene net 
misstean op de muorren fan de iepenbiere toiletten yn Ljouwert. Dit nûmer 
is net allinne in bewiis fan literêr ûnfermogen, mar ek fan ûnfatsoen tsjin 
eigen folk en taal oer. Quatrebras wol brekke mei it ferline. Bêst! Mar dit hat 
neat mei hjoeddedei te meitsjen en likemin mei de takomst. It is klearebare 
rimram yn de romte.’ 13

3.

In koart en frij fers oer de profeet Prediker is Ri(e)mersma syn lêste bydrage 
oan De gouden tiid.14 Op poëtysk mêd wurdt it stil. Jierren oanien sels. Syn 
koarte ferhalen publisearret er yn De Tsjerne, it tydskrift dêr’t er yn 1964 
redakteur fan wurden is. Pas yn 1966 ferskynt der wat poëzij, in stik as wat 
limericks. Wurdgrapjeierij fan dit kaliber:

A beautiful girl in OldBlassens
forplayed every chance through her dwarsens.
Said a boy: O, dear miss,
may I give you a kiss,
she replied: Thunder up, hold your harsens! 15

Fierders is der noch in nustje fersen te finen yn Minskrotten – Rotminsken, 
ûnder oaren de ‘Ballade fan de hoer’ (‘Der stiene trije moralisten op, / Mar de 
hoer dy frijde troch. Algra, Noordmans, Folkertsma, / Mar de hoer dy frijde 
troch’), mei dêrnjonken in tal, technysk knappe sonnetten. Se binne skreaun 
yn it ramt fan in radioprogramma, dat de namme ‘Iepenbier poëzijbesit’ hat. 
Dit ‘Sonnettendrieluik’ – Riemersma lit it foarkomme as soe it gehiel makke 
wêze troch de santjinde ieuske dichter Matthias Pansponse, tiidgenoat en 
pinfreon fan Gysbertom – wurdt yn de roman fan kommentaar foarsjoen 
op basis fan de foar dy tiid eins hagelnije close readingmetoade. Absurd 
fansels, mar it smyt kostlik satirysk proaza op. Riemersma syn opset tsjinne 
yn dit stik mar ien doel: it demaskee fan skientme.

Sonnet aan mijn Geliefde

Toen Gij verscheen in Uw devote,
Maar dun doorschijnend nylon Nachtgewaad,
Steeg mijn Vervoering tot den hoogsten Graad
En zwol mijn Plasser op tot ware Grootte.
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En toen ’k U tot het naakte Lijf ontblootte
– Den vrucht’bere Akker wachtend op het Zaad –
Geraakten wij in steeds uitbund’ger Staat,
Naarmate ik dieper in Uw Lenden stootte.

Maar toen ’k na Afloop naar den Wasbak beende
Ter laving van mijn droge Keel,
Was het of elke Vreugd in ons versteende.

Dit was ’t waaraan de Smart zijn Bron ontleende:
Ik met een pijnlijk, schrijnend Deel,
En gij die om ‘t bevuilde Laken weende.16

Reviaansk is hjir it begekjen fan it Ferhevene en it Hegere, dêr’t yn eardere 
tiden it sonnet faak de karre foar wie. De dichter stekt de tonge út nei alle 
majestatyske en trochloftige sonnettebakkerij fan de Tachtigers en de 
Jongfriezen. Ditsoarte fan potsebakkerij – guon neame it puberaal, flau of 
banaal – is in essinsjeel part fan Riemersma syn poëtika. Dêryn stiet de 
opfetting sintraal dat keunst, en dus ek de literatuer, in ‘ferneukefikaasje’ 
is, [...] ‘net reëel en ferlakkerij’, se is ‘ferskriklik keunstmjittich’, sterker: ‘de 
wierheid fan in keunstwurk [is] in smoarge leagen.’ 17

It earste part fan dy opfetting fynt syn boarne by skriuwer en kritikus Jo 
Smit, ien fan Riemersma syn literêre ‘faders’. Smit beskôge keunst as in ‘in 
farce’.18 [...] Dat is fan dy gefolgen dat ‘de modernist, gnize as er moat om 
de profetyske hâlding fan bygelyks de Tachtigers, himsels net botte serieus 
nimt.’19 It twadde part fan syn opfetting rint út op in defiksjonalisearjen fan 
de literatuer. Dat is net allinnich it gefal yn de oan Jo Smit opdroegene ‘anti
roman’ Minskrotten – Rotminsken, mar likegoed ek yn de hûndert fersen, 
poëzij dy’t bewust oan de feiten en ûnderfinings fan it werklike libben 
referearje wol.

Lykas by de grap fan it hjirboppe oanhelle sonnet of by in tekst as ‘Fers 
12’ leit it wapen fan de dichter by de humor, de irony en de paradoks. ‘Je 
moatte alles omkeare,’ seit bygelyks ien fan Riemersma syn adagia.20 It 
deiboek wurdt foarsteld as it nachtboek, it ferhevene as it banale, it himelske 
as it ierdske, de werklikheid as yllúzje. Sa makket de skriuwer syn eigen 
per soanlike fariant op Nietzsche syn ‘Umwertung aller Werte’.

It draait, koartsein, om it âlde skeel fan Wahrheit und Dichtung. Dêrby 
komt ek de kwestje fan foarm en ynhâld om de hoeke sjen. Yn Minskrotten 
– Rotminsken wurdt dêrfan sein: ‘De kwaliteit fan it boek (lês: poëzij, eh) is it 
boadskip: of: de ynhâld is de foarm. (Nietzsche hat neffens hearren en sizzen 
dizze stelling as earste ûntwikkele.’ […] Mei ynhâld bedoel ik de lading oan 
sizzenskrêft en oertsjûgingskrêft fan de troch de auteur brûkte taal.’ 21 Dat 
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ferseksterne sizzen hat in fersynterne pendant yn ‘Fers 37’. Dêryn lit de 
dichter him sjen as in bern fan Menno Ter Braak, de kritikus en essayist en 
teffens redaksjelid fan it eardere literêre tydskrift Forum (19321935), dy’t ‘de 
Fint’ (de persoanlikheid fan de skriuwer) boppe ‘de Foarm’ sette.

(...)

mar dit ferske komt wol ree
en wol sa:
it giet yn literatuer net
om de beroerde of brike stoarje
mar om de persoanlikheid fan ‘e skriuwer
mei syn lek en brek jawol
om de man dy’t mei en troch
syn wurk in stikje rûmte beskrept
foar him en syn húshâlding
om te libjen en te sykheljen
sûnder dat gefjocht is
literatuer lak en kak
(…)
it soe aardich wêze as soks
net allinne nei je dea wurdearre waard 22

Riemersma syn stânpunt oer de Fint stiet heaks op de yntinsje by syn 
(eksperiminteel) proazawurk. Dêryn is er sawol de preester as de mistsjinner 
fan Foarm en Struktuer, de formalist dy’t yn wêzen seit dat de lêzer gjin 
belang by syn siele hat. Wa’t dy siele al op it spoar komme wol, of better 
sein: wa’t de persoan Riemersma as skriuwer kennen leare wol, dy moat 
syn fersen lêze, omdat er krekt dêryn op in iepenhertige, emosjonele en 
bytiden ûnmeilydsume hurde manier it tún en de wyldernis fan syn eigen 
siele(libben) omploeget.

4.

Wa’t yn hûndert fersen trijesechtich kear it wurd God op it aljemint bringt, 
hat in appeltsje mei it Hegere te skilen. De God fan Riemersma is in rare 
twaslachtige God. Yn ‘Fers 3’ hjit it bygelyks: ‘Jo dy’t net besteane / ik ha 
langst nei jo /’ [...] ‘och godferdomme dat ik Jo sa leaf ha,’ in opfetting dy’t 
yn alderhande farianten weromkomt, bgl. yn ‘Fers 68’:

du weist ich glaube nicht an Gott
aber es freut mich dass Er doch da ist
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De paradoks krijt op in oar nivo syn gerak mei de tsjinstelling tusken de God 
fan de moraalteologen, de kristliknasjonalen en de ‘kutkristenen’, sa’t dat 
naasje yn ‘Fers 10’ neamd wurdt, en de God dy’t, net kend, him ferburgen 
hâldt. Fan de lêste wurdt net sûnder spot sein:

ik ha wol faak raasd om dy
en om dy flokt asto dy ferburchst
en my stikke lietst
mar no is alles wer goed
no fyn ’k dy werom
yn in glês wyn
mar God dy vodka lêsten
sietsto dêr ek yn?

De wrakselpartij mei it Leauwe stiet by Riemersma yn it perspektyf fan de 
Godisdeagedachte en it eksistinsjalisme fan Sartre en Camus. ‘Is God 
Dead’, sei yn dy dagen bygelyks it alles sizzende omslach fan it ynfloedrike 
Time Magazine.23 Riemersma makket dit ûnderwerp ta tema yn it koarte 
ferhaal ‘De parabel fan de Godsmoardner’.24 De haadpersoan Seegers giet 
op ’e siik nei God, mei it doel him te deadzjen omdat er syn skuld kwyt 
wol. ‘Alle minsklike skuld kin op him werombrocht wurde, en troch him te 
deadzjen kin dy skuld dylge wurde.’ 25 Seegers’ siiktocht is om ’e nocht. ‘Gods 
ljocht is oars net as glinsterjende snie. God bestiet net!’ Alles is tenei om 
neat. Sinleas. Sûnder God hat it gjin doel mear om te libjen. Seegers docht 
himsels tekoart. ‘Hy swaeide de bile tusken syn fuotten, helle út en sloech 
him it skerp yn ‘e foarholle.’ 26

Riemersma syn demaskee fan de keunst en de skientme rint winliken lykop 
mei syn demaskee fan de âlde God en de kristlike moraal. De manier wêrop’t 
de Grutte Baas nei ûnder helle wurdt, benammen yn de betide fersen, 
berêst, koart gearfette, op twa pylders. Foarst, elk Godsbyld is in projeksje 
fan it minslike tekoart, of sa’t it yn Minskrotten – Rotminsken steld wurdt: ‘In 
projeksje fan minslike gefoelens op it wite doek dat wy God neame’ [...] en 
twad, in minske moat syn eigen noarmen en wearden, dus syn eigen moraal, 
útfûgelje, wol er syn bestean rjochting en sin jaan kinne.

It is tsjin dy eftergrûn, bepaald as dy is troch it tinken fan Nietzsche en 
Albert Camus, dat de dichter syn ferslaggen docht oangeande syn fjocht
partij om it winnen fan de eigen subjektive frijheid, los fan de kristlike 
Mienskip.

ik kin it noch noait ha
it lyk de skriemende famylje
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ik flok net mear as eartiids
blaas my net op
en sykje it net yn grutte wurden
mar ’k ha fertriet en bin ferslein
en kin der net oerhinne komme
de tsjerketsjinst de preek
dy’t by my lâns gien is
it sjongen fan Hear bliuw my nei
ik leau net mear en flok net mear
ik bin gewoan út ‘e liken 27

De dichter syn eardere God hat oan de ein fan syn hûndert fersen syn 
transendintaal karakter ferlern. Wat oerbliuwt, is in libben en tinken dat 
net fierder gean wol as dat wat de sinnen waarnimme kinne, oftewol: ‘ik 
sis net mear / as ik wiermeitsje kin.’ En ek al wurdt sa altemets God wer 
ris oanroppen, meastentiids bart dat yn de iroanyske sin, bygelyks yn ‘Fers 
34’, wêryn’t mei dat foar Riemersma sa karakteristike omkearingsmeganisme 
God te ferstean jûn wurdt dat Er better in foarbyld nimme kin oan syn soan 
Jezus: ‘Dy wist wêr’t er stean moast / en ’t is langer sa / de âlden moatte 
leare fan har bern’. 

5.
 

Neist alle Godsgedonder is der it gewraksel om it bestean sels en de leafde. 
Yn de betide fersen hinget der soms in rook fan bedêstens en boargerlikens 
om hinne: ‘yn grutte halen hat men / alles berikt wat men winske / men hat 
frou, bern en in bestean / en wêr’t men op hopet / dat sil de tiid wol bringe //’ 
(‘Fers 17’).

Sa’t de dichter syn God ferliest, sa ferliest er lang om let de leafde, mei 
navenant alle fertriet. Ferlet, langst, leechte en in minske syn allinnewêzen 
bepale syn gongen. De bondel teksten fwar ien hear (1973) is fan datoan
geande ien grut weemoedich leafdesfers, fol wanhope, fertwiveling en 
iensumens. Nettsjinsteande in freondintsje hjir en in freondintsje dêr binnen 
in troch krûk en kruk bepaald libben, bliuwt it krús, oftewol: it tekoart, it 
gemis en it inoar frjemd wêzen. De minske stiet helpleas yn it libben ‘as in 
bern dat om de tate skriemt.’ (‘Fers 70’). It is de eksistinsjele ûntheistering 
en twivel, in libben sûnder útsjoch dat de dichter syn dagen beskiedt, lykas 
yn ‘Fers 86’:

soms skrillest fan in tûfe hier
in skym fan earder
fan in oare frou
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do pjokst it hier har fan it antlit
en stoarrest nei in frjemd
en ûnbekend gesicht
har eagen spegelje dyn legens
allinne dat wurdt hast fertroud
wat is der, seit se
mar der is neat

It tema leafde is faak ferbûn mei dat fan it bern en de dea, njonken God de 
meast foarkommende kaaiwurden yn de hûndert fersen. Alles is fergonklik, 
en navenant is de dichter syn paradise lost: ‘bern wurde en ta de skurte 
yngean / silst nea wer kinne’. It ûnderwerp fan it bern komt trouwens daalks 
al op it aljemint yn ‘Fers 1’, in gedicht dat 1967 yn De Tsjerne ôfprinte waard 
en dêr’t de gongen yn beskreaun wurde fan in man dy’t krekt syn frou ferlern 
hat. ‘hy droech in swarte hoed / sneupte yn de wâl lâns / net liker as socht 
er einaaien’. Efkes letter warskôget de dichter syn bern foar ‘dy ferrekte auto’s 
[...] dy’t alles bedjerre.’

Dit fers kin net lêzen wurde sûnder de passaazje yn Minskrotten – 
Rotminsken, wêryn it ferûngemakjen fan in jong famke beskreaun wurdt, 
de rol fan de ûnferskillige God binnen dat gehiel en it keunstmjittige fan 
de reaksjes op alle leed, sawol troch de goegemeente as troch de ferteller 
sels. De lêste rept fan in ‘poaze.’ Net by steat in ferskil te meitsjen tusken de 
skriuwer en de skoalmaster, sis mar, tusken Dichtung und Wahrheit, wie it 
sizzen yn Gau, it plak dêr’t Riemersma oan skoalle stie, al gau: Master giet 
oer liken, master is in toanielspiler. Riemersma krige dien. Toaniel? Poaze? 
Nee, my tocht fan net. Krekt oarsom. Der is hast gjin fers oer it ûnderwerp 
bern, dêr’t de dichter net it tsjindiel yn bewiist. Ien foarbyld oer it uterjen 
fan syn noed en eangst om in siik bern:

en dêr sjocht ien dy oan
mei syn koartsige eachjes
de snotte om it snútsje bedroege
hiene wy dokter noch àl skilje moatten?
de oare moarns blykt it bern
al wer sa sûn as in fisk.

(…)

mar it komt hyltyd werom
dy noed en dy eangst
en it nekt dy starichoan 28
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It binne ditsoarte, oer bern hanneljende rigels, wêrmei’t  Riemersma syn 
âlde Kristlike Nasjonale Bazen, sij it ymplisyt, nochris it leksum lêst.

6.

Net allinne yn syn opfettings oer de keunst is Jo Smit in fader fan de dichter, 
ek yn syn hâlding foar it Frysk en Fryslân oer is er dat. Yn it artikel ‘Ja seit Jo’ 
set Smit de Beweging binnen in eksistinsjalistysk ramt, hy stelt dat dy ‘foar 
in grut part utering is fan (de problematyske) minsklike frijheid.’ 29 De Fryske 
literatuer is ek in stikje Beweging, se moat dat neffens Smit ek wêze: ‘Oars is 
it gjin literatuer mar de dea. En dat is it tsjinstelde fan frijheid.’

Smit syn stânpunt wie, tsien jier nei it ferbrekken fan de Bining tusken 
de Fryske literatuer en de Fryske Beweging, like opmerklik as singelier. 
Hy ferbûn de sin en frijheid fan syn bestean en persoan mei de (Fryske) 
literatuer. ‘As ik skriuw bin ik sels in stikje Fryske Beweging, al giet it 
dan miskien oer hûntjes of Dútskers of frijerij, dus al giet it bûten alle 
offisjele stânpunten om of byneed der tsjinyn. Dat makket it moedsum 
opskriuwen en it noch moedsumer besykjen wat publisearre te krijen 
sinfol.’ 30

Ut ditselde perspektyf wei moat, tinkt my, ek Riemersma syn sizzen oer it 
Frysk, de literatuer en de Beweging beskôge wurde, as er dy ûnderwerpen yn 
syn poëzij op it aljemint bringt:

ik zou wel in het Nederlands
willen schrijven
as it net sa’n kloatetaal wie
dat sadwaande komme je
dochs by de koarre werom
de minsken hjirre bedoel ik
(…)
ik skriuw út argewaasje
mar sokken jouwe gjin echte
ik bedoel je wurde der siik fan

(…)

Yn tsjinstelling ta de eardere (foaroarlochske) Bewegers wolle Smit en 
Riemersma harren literatuer net ta loophûn fan de Beweging meitsje. ‘Se hat 
gjin tsjinjende taak’, skriuwt Riemersma yn ‘Literatuer fwar it karke fon...’, 
likemin as dat se ‘de beweging stypje mat of de lju ta ut kristendom bekeare 
of de jongerain ut masturbearjen ferbiede – literatuer is frij [...] literatuer is 
amoreel.’ 31 It jout him de frijheid om sawol syn ôfkear fan as syn leafde ta 
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Fryslân, de beweging, de religy en de literatuer te uterjen, lykas yn ‘Fers 25’, 
skreaun op syn tritichste jierdei.

but I’ll not sit down like this
in bitterness en spleen
I’ll climb my thirty years
and stand en look around
and I’ll be free at last
free at last from the chains
of the Frisian Movement
an the ol’ time religion
(…)
I’ll be free to write if I want to
and free if I don’t want to
(…)
and free to love even you my Fryslân
land of hope and glory
where I want to walk many hours
and to write many books

Riemersma dichtet yn mar leafst fjouwer talen en in stedsdialekt. Lykas by 
Hessel Miedema, dy’t yn syn poëzij ek in griemmank oan talen brûkt, is de 
meartalichheid hjir benammen in kwestje fan stilearring. Troch it brûken 
fan it Ingelsk komt it ûnderwerp Fryslân ynienen yn in apart en suver 
fer frjemdzjend perspektyf te stean. Omdat ek de taal sels, it Frysk, yn it spul 
is, soarget it Ingelsk foar in hast absurd ferfoarmjen fan de werklikheid. 
Dizze stilearring is dus gjin spultsje fan l’art pour l’art, mar tsjûget fan in 
djippe belutsenens by Fryslân en it Frysk. Mei it each op Riemersma syn 
adagium dat ‘literatuer mei de werklikheid referearje’ moat, fernuveret it 
net dat der (foar dy tiid) tal fan aktuele saken op it aljemint brocht wurde, 
lykas de staveringskwestje, wylst ek in lange parade oan pommeranten út it 
Fryske literêre fjild troch de fersen stapt, lykas by de moai noflike rachpartij 
yn ‘Fers 42’:

en wat sil ik noch yn Koartehimmen sykje
en wat neukt my Piter Utstel II
al dy bongels oan ’e poat
ik kin allinne folle hurder
út ’e fuotten
dat jonges rêd jim mar

(…)
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dach Jo hoe is ’t thús Rink
dach Ria hói Tiny
dei Poortinga nacht
mynhear Van der Mark

As der al gjin gedonder is mei God, de dea of de leafde, dan is der wol gesoa
demiter dus mei de literatuer en de Beweging. It ferklearret ta in hichte ek 
de polemyske ynslach fan in protte fan de Riemersmafersen, in  honger nei 
gedonder en gebliksem. Net dat de dichter net yn goedens wol, o wis wol, 
mar it is de wrâld dy’t dat net yn wol of sa’t de wilens klassike twarigel yn 
‘Fers 73’ seit: 

ik kin net oer gedonder
mar noch folle minder sonder

7.

Dêr’t yn de neidagen fan it tydskrift Quatrebras dichters as Josse de Haan 
en Steven de Jong, plichtmjittich hast, it paad fan de ‘âlde’ eksperimintele 
paden fierder úttrapen, en om dy reden as dichter ek minder ynteressant 
binne, dêr sloech Riemersma oare wegen yn, sa’t ien as R.R. van der Leest 
dat op syn manier dwaan soe. Riemersma syn konkrete bekentenis en 
praatpoëzij – yn syn soarte in einmalige, net foar werhelling fetbere oangele
genheid – leit yn it Fryske de loper út foar in protte fan it frije, anekdoatyske 
(bekentenis)dichtwurk út de jierren santich en tachtich. De demokrati
searring fan de poëzy is dan lykwols al sa útsliten en arrivee dat dy gauris 
te baat naam wurdt as in frijbrief foar alderhande kreatyf kurkjebreidzjen en 
oare rotsoai, want te faak sûnder sizzens en oertsjûgingskrêft.

Lykas mynhear Van het Reve falt Riemersma net sasear yn it spoar fan de 
Eksperimintelen, de Vijftigers, mar folle mear yn dat fan Menno ter Braak, 
de Nietzscheaan dy’t fan betinken wie dat men himsels allegeduerigen fan 
syn foarm en foarmen befrije moat, alteast as men werklik libje wol. Yn de 
resepsje fan Riemersma syn poëzij mei dan gauris opmurken wurde dat de 
foarm der mar wat byhinget, it is wol krekt troch de foarm, dy’t yn wêzen 
de foarmleazens is dat de dichter him fan alderhande âlde foarmen befrijt. 
Oftewol: antypoëzij fan it boppeste buordsje.

Sa hinget de dichter neffens syn heechst fernimstige opfetting fan die 
Umwertung aller Werte hjir en dêr sèls syn eigen poëzij yn ’e bek. It tekenet 
syn polemyske ynslach. Dy lit him, om mei in Riemersmapots te besluten, 
ek hearre as Gerard van het Reve op it aljemint komt. Elkenien ken it ferhaal 
weryn’t Gerard Reve himsels ferbyldet hoe’t God yn de  gedaante fan in ezel 
op ierde weromkeart. ’Als God zich opnieuw in Levende Stof gevangen 
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geeft, zal hij als ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te 
formuleren, miskend en verguisd en geranseld, maar ik zal hem begrijpen 
en meteen met hem naar bed gaan, maar ik doe zwachtels om zijn hoefjes, 
dat ik niet te veel schrammen krijg als hij spartelt bij het klaarkomen.’ It is 
in foarstelling, in foarm fan ferbylding,  dy’t  neffens Riemersma fuortkomt 
út ‘in âld ferlet om God sjen te wollen.’ Mar, sa wol Riemersma hawwe, Reve 
siet mei it byld fan de ezel knap ferkeard, want it lei folle mear it yn de reden 
dat men mei in God as oaljefant te krijen hat. Like grutsk as grotesk skriuwt 
er: ‘Dat is foarst in tige ymposante ferskining, twad hat dat bist in hiele dikke 
hûd en tred besit er in hiele lange snút om alle moaie ferhaaltsjes mei út te 
blazen.’ 

n
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Archeologische kroniek van Fryslân over 2010

E R N s T  T A A y k E 

Het is misschien een beetje vreemd in een kroniek over 2010 maar de twee 
belangrijkste zaken in archeologisch Fryslân hebben betrekking op 2011. In 
dit jaar wordt een belangrijk deel van de  overheidstaken, zoals het beoor
delen van bouwplannen en daaraan gekoppeld archeologisch onderzoek, 
overgeheveld van de provincie naar de afzonderlijke gemeenten. Dat 
betekent niet dat de provinciaalarcheoloog Gilles de Langen sigaarrokend 
achterover mag leunen, want het andere nieuws is, dat hij per 1 februari 
2011 is aangesteld als bijzonder hoogleraar  terpenarcheologie aan de Rijks
universiteit te Groningen. Dit mag gerust een mijlpaal worden genoemd. 
Terpenonderzoek is de afgelopen decennia bij tijd en wijle een belangrijk 
onderdeel geweest van het universitaire programma, maar nu wordt het dan 
eindelijk erkend als een zelfstandig onderzoeksgebied. En tegelijk wordt eer 
bewezen aan de expertise die De Langen over een groot aantal jaren heeft 
opgebouwd en die nu ook buiten de provinciegrenzen gebruikt zal worden. 
De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door samenwerking van de Rijksuni
versiteit Groningen en de provincie Fryslân.

De voor u liggende kroniek bevat de gebruikelijke mengeling van onder
zoeksverslagen, kleinere observaties, losse vondsten, zoals gebruikelijk met 
nadruk op metaal en middeleeuwen, en er wordt aandacht besteed aan 
enkele in 2010 verschenen grotere publicaties. 

Een blijvend probleem voor de huidige kroniekschrijver is, dat onder
zoeksrapporten met een vertraging van twee jaar beschikbaar komen 
en daarom zelden meegenomen kunnen worden in het verslag over het 
voorgaande jaar. Sommige bedrijven zetten hun rapporten na verloop van 
tijd op hun website, maar ook pas dan als de hele onderzoekscyclus is 
afgerond.

Algemene onderwerpen

Provinciaal en gemeentelijk beleid

Zoals boven vermeld, gaan straks de individuele gemeenten archeolo
gisch beleid uitvoeren. Hoe dat er feitelijk gaat uitzien zal sterk verschillen. 
Een grote gemeente als Leeuwarden heeft een archeoloog in dienst, maar 
diverse kleinere zullen zich achter de oren krabben, want overal worden 
de begrotingen neerwaarts bijgesteld. Het opstellen van een algemeen 
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beleidsplan, het in kaart brengen van monumenten, het waarderen van 
bouwplannen, het opstellen en controleren van plannen van eisen voor 
archeologisch onderzoek  al deze zaken verlangen een expertise die 
meestal niet in huis is. In de praktijk zal het vaak gaan om het inhuren 
van externe krachten, al dan niet in samenwerking tussen meerdere 
gemeenten. Diverse gemeenten (bijv. Heerenveen) hebben inmiddels een 
startnotitie laten opstellen.

De provincie gaat ondertussen verder met de doorontwikkeling van 
de archeologische verwachtings en advieskaart FAMKE, op internet te 
raadplegen. Deze wordt in samenwerking met de gemeenten voortdurend 
verder verfijnd. Gebieden met onvoldoende gegevens over de bodem 
worden in zogenaamde verdiepingsslagen nader onderzocht, in de vorm 
van boringen en kleine waarnemingen. Deze worden gewoonlijk uitge
voerd door de firma RAAP. Een recent voorbeeld hiervan is Terschelling, 
waar de gemeente en de provincie opdracht hebben gegeven een aantal 
monumenten en vindplaatsen, waaronder enkele laatmiddeleeuwse terpen, 
middels bureauonderzoek en boringen nader in kaart te brengen (Veenstra 
2010).

Het beschermingsprogramma voor terpen (vgl. Kroniek over 2009, DVF 
90) is inmiddels van start gegaan. In een bijeenkomst te Hogebeintum 
hebben de gedeputeerde van Cultuur, de provinciaalarcheoloog en de 
directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het startschot 
gegeven voor een campagne om bedreigde terppercelen op te kopen. Er is 
tot 2014 een bedrag van 1,6 miljoen euro voor gereserveerd.

Het steilkantenonderzoek, een samenwerkingsverband tussen de Rijks
universiteit Groningen en de provincie, werd ook dit jaar voortgezet. In de 
zomer werd de terp van Jelsum, die in 1981 al onderzocht was door Evert 
Kramer, opnieuw aan snee gebracht. Betrof het destijds niet meer dan een 
kijkgaatje, nu werd de oostwest steilkant over een grote lengte onderzocht 
(zie onder).

Onderwerpen per periode

Wolvega
Bij de aanleg van een zwaluwwand (voor oeverzwaluwen) bij nieuw
bouwwijk Lindewijk te Wolvega trof Sjoerd Hoogenkamp vuursteenmate
riaal uit het LaatPaleolithicum aan. Het gaat om fraaie gepatineerde klingen 
en vermoedelijk een boortje. De vondsten stammen waarschijnlijk uit het 
tijdvak van de Hamburgcultuur, waarmee de datering dan ruwweg tussen 
13.000 en 11.000 jaar voor de jaartelling komt te liggen.
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Een steilkant te Jelsum
In de reeks van onderzoek aan steilkanten van terpen, een project van de 
Rijksuniversiteit Groningen en de provincie Fryslân (vgl. vorige DVF), viel 
voor 2010 de keuze op Jelsum, in Oostergo. Overweging daarbij waren 
de ligging, vlakbij de latere Middelzee, op een oeverwal, en de vergelijk
baarheid met LeeuwardenOldehove. De laatste jaren is door onderzoek 
het idee ontstaan dat althans de jongere kweldernederzettingen begonnen 
met een podium van zoden en dan geleidelijk aan door bewuste ophoging 
en afvalaccumulatie hun uiteindelijke halfbolle vorm verkregen. In het 
geval van Jelsum speelde ook mee dat er al gegevens lagen uit een klein 
onderzoek uit 1981, uitgevoerd door Evert Kramer, toen nog in dienst van 
het BAI. Hij had destijds een sleuf haaks op de steilkant laten graven, en 
door nu de terpwand zelf aan te pakken kon een driedimensionaal beeld 
worden verkregen.

De zichtbare steilkant liet niet alles zien. Er werd daarom voor het talud 
een verdieping gegraven tot onder de terpzool. In het 100 meter brede en tot 
4 meter hoge profiel kwamen met mest gevulde sloten en kuilen, een met 
mest gevulde drenkplaats en verschillende fasen van een akkerlaag aan het 
licht. Deze laatste lag direct op de natuurlijke ondergrond. Van een zoden
plateau werd niets aangetroffen; daarvoor lag de steilkant vermoedelijk te 
ver naar buiten.

De sleuf uit 1981 werd opnieuw uitgegraven en bovendien iets verbreed. 
Nu kwam er een rij houten palen aan het licht, afwisselend zware en lichte, 
mogelijk behorend tot twee verschillende structuren. De lichtere dienden 
waarschijnlijk voor vlechtwerk. Op hoger niveau was in 1981 een flink aantal 
paalkuilen aangetroffen. Aan de westzijde ontbraken resten van houtbouw; 
het vermoeden bestaat dat er alleen in het centrum huizen stonden en dat 
de bebouwing later oostwaarts verschoof, richting het huidige dorp.
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De oudste vondst betrof een vrijwel complete pot uit de derde eeuw v.Chr. 
Deze werd echter aangetroffen in een jongere laag. Het meeste materiaal 
stamt uit de eerste drie eeuwen na de jaartelling. Gelet op hun verspreiding 
moet de terp toen al bijna zijn huidige niveau hebben bereikt. Ook in Jelsum 
lijkt een onderbreking in de vierde eeuw aanwijsbaar. Jongere vondsten, 
alleen in 1981 aangetroffen, stammen uit de vijfdezesde eeuw. Tot de 
bijzondere vondsten behoort o.a. een schedeltje van een kind, een vijfde
eeuwse mantelspeld, een zogenaamde small long brooch, en een met zilver 
of messing ingelegde gespdoorn (zevende eeuw).

De uitwerking van de resultaten is nog gaande. Deze worden, samen met 
de gegevens van 1981, gepubliceerd in de Jaarverslagen van de Vereniging 
voor Terpenonderzoek. (bron: J. Nicolay, GIA)

Waaxens e.o.
Lourens Olivier verzamelde ook weer in 2010 enkele fraaie metalen objecten. 
Op de terp van  Waaxens zelf vond hij een vroegmiddeleeuwse zilveren 
munt, een sceatta, type ‘stekelvarken’ – het voorbeeld zal er ooit anders 
hebben uitgezien (buste keizer?), maar de destijds gangbare uitvoering 
gelijkt inderdaad genoemd prikkelbeest. De datering ligt in de eerste helft 
van de zevende eeuw. 
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Dit laatste geldt ook ongeveer voor een bronzen fibula van het type 
Domburg, eveneens in de dorpsterp gevonden. De naald is afgebroken; de 
fibula toont resten van verzilvering.

Bij Tjessens vond hij een antoninianus met de afbeelding van keizer 
Gallienus (253268), met de godin Laetitia op de keerzijde. Deze munt, een 
dubbele denarius met een laag zilvergehalte, werd geslagen in een woelige 
periode, gekenmerkt door de ineenstorting van de Romeinse rijksgrens en 
het opstaan van tegenkeizers. In Fryslân zijn relatief veel muntvondsten 
uit dit tijdvak bekend (vgl. Bazelmans 2004), wat er op kan duiden dat veel 
jonge Friezen in Frankische gedaante met of tegen de Romeinen vochten.

Opnieuw graven naar klooster Klaarkamp
In het kader van de aanwijzing tot rijksmonument van het voormalige cister
ciënzerklooster  Klaarkamp (gemeente Dantumadeel), heeft de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in september 2010 proefsleuven gegraven 
op het kloosterterrein. Dit gebied ligt ten zuiden van de Klaarkampsterweg, 
ter hoogte van een enorme veldkei met inscriptie die nog altijd herinnert 
aan de bijzondere geschiedenis van de plek. Ten noorden van de weg ligt 
een gebied, waarin – zo is uit de huidige topografie en historisch kaartmate
riaal op te maken – ook nog kloosterresten kunnen liggen. Vandaar dat ook 
daar een aantal proefsleuven is aangelegd.

De plek van klooster Klaarkamp is een belangrijke lieu de memoire. 
Klaarkamp is namelijk het oudste Cisterciënzer klooster in de noordelijke 
Nederlanden. Van hieruit werden verscheidene dochterkloosters gesticht, 
waaronder te Aduard, dat tot een zo mogelijk nog groter klooster zou 
uitgroeien. Klaarkamp en zijn dochterkloosters speelden een grote rol bij de 
ontginning van grote delen van het noordelijke kustgebied. 

Van het klooster zelf is bovengronds niets overgebleven. In 1580 werd 
een verbod op de katholieke eredienst uitgevaardigd, waarna de kloos
tergoederen verbeurd werden verklaard. Afbraak volgde en in het huidige 
landschap herinnert vrijwel niets meer aan deze belangrijke plek, al geven 
sloten nog altijd de contouren aan van een stuk land dat in vorm en omvang 
afwijkt van de omliggende percelen. 

Vanwege de bijzondere betekenis van de locatie en het feit dat die 
betekenis ter plekke nauwelijks zichtbaar is, wordt er al jaren naar gestreefd 
om de kloosterplaats duidelijk te markeren. Hoewel geen van deze plannen 
tot op heden tot uitvoering is gekomen, is de verwachting dat dit in de 
komende jaren wel zal gebeuren. Vandaar ook het archeologische onderzoek. 
De RCE wil immers graag vooraf in kaart brengen wat de mogelijkheden 
voor inrichting zijn, zonder dat het bodemarchief daarvoor hoeft te worden 
beschadigd.

De plattegrond van het claustrale deel van het kloostercomplex, be    staan
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  de uit de abdijkerk en de pandhof met de daar omheen liggende bebouwing, 
is dankzij de opgravingen die A.E. van Giffen in de periode 19391941 deed 
grotendeels bekend. Van Giffen deed zijn onderzoek terwijl de terp waarop 
het klooster lag werd afgegraven. Dit ging in een dusdanig tempo dat de 
opgravers de grootste moeite hadden de afgravers bij te houden en een 
deel van de aanwezige kloosterresten is dan ook verdwenen zonder te zijn 
gedocumenteerd. De kloosterplattegrond bestond uit een kruisvormige kerk, 
geheel in Cisterciënzer trant gebouwd, met aan de zuidzijde  een vierkante 
hof met kruisgang, waaraan vleugels gegroepeerd lagen. Alle gebouwen 
waren uitgevoerd in baksteen. Rond deze gebouwen lagen blijkens de 
opgraving op enkele plaatsen grachten of sloten.

Bij het onderzoek in 2010 zijn hier drie smalle sleuven gegraven langs de 
west en noordrand en een langere sleuf midden over het terrein, vanaf de 
Klaarkampsterweg in de richting van de Dokkumer Ee. Op het monument 
zelf zijn twee in elkaars verlengde gelegen westoost georiënteerde sleuven 
gegraven. Gezien het specifieke doel van het onderzoek is met terughou
dendheid opgegraven. De uitwerking is nog in volle gang, zodat in een 
volgende kroniek op dit onderwerp zal worden teruggekomen. Niettemin 
zijn de resultaten van dusdanig belang dat hiervan nu al een eerste impressie 
zal worden gegeven.   

Het onderzoek begon op het terrein ten noorden van de Klaarkamp
sterweg, waar Van Giffen niet had gegraven. Zowel in de west als de noord
flank van het terrein zijn twee proefsleuven gegraven om te zien of de 
begrenzing van het terrein kon worden gevonden. Dat bleek inderdaad het 
geval. In beide korte sleuven is namelijk een brede gracht aangesneden, 
die in een aantal fasen met klei is opgevuld. De jongste, puinrijke vullingen 
kunnen worden toegeschreven aan de ontmanteling van het klooster
complex in de late zestiende eeuw. Uit de daaronder gelegen lagen kwamen 
enkele scherven kogelpotaardewerk die erop wijzen dat de grachten in de 
Volle en Late Middeleeuwen open lagen. In een lange noordzuid gerichte 
sleuf, min of meer midden op het terrein, is een gedeelte van een eén meter 
brede uit kloostermoppen opgebouwde fundering gevonden, benevens 
een groot aantal greppels en sloten met uiteenlopende oriëntaties. Het 
muurwerk kan worden toegeschreven aan een bijgebouw. Misschien was het 
een schuur, die in veel kloostercomplexen aanwezig waren om  landbouw
producten op te slaan. Hier en daar zijn dergelijke schuren bewaard 
gebleven, zoals de uit ca. 1250 stammende monumentale, zogeheten tiend
schuur van de cistercienzerabdij Ter Doest bij Brugge. De greppels en sloten 
hangen deels samen met waarschijnlijk agrarische gebruik van het terrein 
gedurende de kloosterperiode en de latere bewoning. 

Op het terrein ten zuiden van de Klaarkampsterweg, waar ooit de kern 
van het klooster was gevestigd en dat nu tot rijksmonument wordt aange
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wezen, is de situatie anders. Hier werd een lange sleuf aangelegd in oost
westelijke richting. De profielopbouw in het westelijke deel wijst uit dat 
dit terreingedeelte gedurende de kloosterperiode meermaals moet zijn 
opgehoogd. Deze hoogte, die nu nog enigszins zichtbaar is, sloot aan de 
oostzijde aan op de voet van de terp. In de sleuf zijn sloten en grachten 
met uiteenlopende oriëntaties gevonden. De bovenvulling van de grond
sporen bestond uit baksteenfragmenten en stukken van daktegels. De 
vondst van grote hoeveelheden metaalslakken, leren afsnijsels en blauw 
of rood gekleurde, deels versierde vensterglasfragmenten in de kleiïge 
vulling van twee grachten, wijst erop dat er in dit gedeelte van het terrein 
verschillende werkplaatsen gevestigd moeten zijn geweest, waaronder een 
smidse en schoenmakerij. Gezien het vensterglas had ook de glazenier van 
het klooster hier ooit zijn onderkomen. In het oostelijke deel van de sleuf 
werd een groot aantal grondsporen aangesneden, waaronder enkele sloten 
of grachten, talloze met puin opgevulde gaten, greppels, plaggenbanen en 
kuilen. Ze dateren voor een deel uit de kloostertijd, maar vooral uit oudere 
en latere perioden.

De met puin opgevulde kuilen zijn waarschijnlijk door Van Giffen 
opgegraven grondsporen die zijn opgevuld met puin. Van funderingen, 
zoals hem zijn opgetekend, was in de sleuf geen spoor meer te zien. Een 
aan de oostzijde aangetroffen gracht lijkt dezelfde te zijn als degene die door 
Van Giffen is vastgelegd. In de bovenvulling van deze gracht is een grote 
hoeveelheid laat zestiendeeeuws materiaal geborgen, bestaande uit aarde
werkscherven, glasfragmenten, veel botmateriaal en enkele koperen beslag
stukken.

Een groot deel van de kuilen, greppels en plaggenbanen moet op basis 
van het daarin aanwezige aardewerk in de IJzertijd worden gedateerd. Alle 
sporen zijn ingegraven in een bruine, humeuze kleilaag met opvallend veel 
vondstmateriaal, met name handgevormd terpaardewerk. Het gaat hierbij 
om de onderste laag van de terp, die blijkbaar niet de moeite waard werd 
geacht om af te graven. Bewezen is nu in ieder geval wel dat de stichting van 
het klooster plaatsvond op een veel oudere terp.

De resultaten van het onderzoek lijken uitbreiding van het wettelijk 
beschermde monument met het perceel ten noorden van de Klaarkamp
sterweg te rechtvaardigen. Door deze toevoeging zou het gehele kloos
tercomplex zijn beschermd. Voor wat betreft een mogelijke toekomstige 
inrichting is duidelijk geworden dat ook rekening dient te worden gehouden 
met oudere resten. Al deze sporen bevinden zich vrijwel direct onder het 
huidige maaiveld, zodat bij eventuele inrichting vooral gekeken zal moeten 
worden naar bovengrondse oplossingen. 
(Jan van Doesburg en Jos Stöver (RCE))
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Buitenpost 
September 2010 vond Cornelis Poortinga direct ten oosten van Buitenpost 
een grote hoeveelheid scherven van kogelpotaardewerk en een bodem van 
een Pingsdorf tuitkan. Van in elk geval één pot zijn aan elkaar passende 
scherven gevonden die beschilderd zijn. Tenslotte is ook een deel van een 
tefriet maalsteen (een ligger) gevonden. Poortinga heeft contact opgenomen 
met het bestuur van het IJstijdenmuseum en een deel van de vondsten 
beschikbaar gesteld voor onderzoek. De coördinaten van de vindplaats zijn 
doorgegeven aan de provinciaal archeoloog Gilles de Langen, bij melding 
van de vondst door ondergetekende. 

Op dinsdag 12 oktober hebben Evert Kramer en ondergetekende de 
vindplaats bezocht. Deze bevindt zich pal ten noorden van de kruising 
Groningerstraatweg en de spoorwegovergang,  aan de rand van een cunet 
dat is uitgegraven voor de aanleg van de rondweg rond Buitenpost. Bij het 
graven van het cunet werd de vondstlaag net aangesneden. Deze bestaat uit 
een paar decimeter dikke zwarte laag pal onder de bouwvoor. Het grootste 
deel ervan ligt waarschijnlijk nog in situ ten noorden ervan. Bij het bezoek 
bleek het cunet volgestort te zijn met zand, maar er zijn vooraf foto’s 
gemaakt door Poortinga en Jan Kloosterman. Een boerderij die hier stond 
is afgebroken voor de aanleg van de rondweg. In de uitgegraven grond werd 
alleen aardewerk uit jongere perioden gevonden. Na afloop van het bezoek 
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Overzicht van de sleuven ten zuiden van de Klaarkampsterweg, vanuit het oosten (Foto: Rijks-
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aan de vindplaats is er contact geweest met de gemeente Achtkarspelen, 
over de cultuurhistorische betekenis van de vondst. Plannen voor een 
bouwlocatie en het aanleggen van een bermsloot zijn voorlopig opgeschort, 
mede vanwege bodemvervuiling. Geplande nieuwe activiteiten zullen 
tevoren worden gemeld.  

Voor determinatie van het aardewerk nam Evert Kramer contact op met 
Michiel Rooke (NAD Nuis) en Wilfried Samson, een student van Raemaekers 
(GIA), die bezig was met een eindscriptie over kogelpotaardewerk. Rooke 
en Samson dateerden het materiaal op basis van een lichte dekselgleuf en 
type randlip in de tiendeelfde eeuw. Deze vondst valt dus te vergelijken met 
die van Jan Kloosterman en Jan Huizenga ten zuiden van Twijzel, op een 
verhoging ten noorden van het Prinses Margriet kanaal. Deze vondst betrof 
ook tiendeelfde eeuws aardewerk (DVF 87, p.193).

De vindplaats bevindt zich op de oostelijke uitloper van de zandrug 
TwijzelBuitenpost, aan de rand van een laagte waarin de Dokkumer 
trekvaart is uitgegraven. Het gaat om een strategische locatie, namelijk op 
de overgang naar laag gebied. Gezien de vondsten bij Twijzel en Buitenpost 
uit de tiendeelfde eeuw en de vondstomstandigheden kan mogelijk de 
conclusie getrokken worden dat kolonisatie en bewoning van het gebied 
rond Buitenpost en Twijzel rond 1000 is gestart en dat mensen via het rivie
rensysteem het gebied zijn binnengetrokken. In ieder geval is er tastbaar 
bewijs voor bewoning uit de Ottoonse tijd bij Twijzel en Buitenpost .
(Lammert Postma)

Hallum
Het ARC voerde een begeleiding uit van werkzaamheden bij een voormalig 
stateterrein, ten NW van Hallum, het huidige Jaimastate. Daarbij werd 
vermoedelijk een deel van de oude omgrachting aangetroffen (Bergsma en 
Tuinstra 2011).

Wieuwerd
Bij Wieuwerd werd een voormalig stateterrein, Thetinga State (eerder: 
Waltastate), door middel van boringen onderzocht (Thijs en Van Malssen 
2010). Hierbij kwamen enkele sporen en vondsten aan het licht uit de 
IJzertijd, de stateperiode en ook uit de decennia dat er een Labadisten
klooster was gevestigd (eind 17e  begin 18e eeuw). Enkele volgelingen van 
Jean de Labadie behoren mogelijk tot de befaamde mummies in de kerk te 
Wieuwerd. 

Activiteiten Argeologysk Wurkferbân (Fryske Akademy)
 De archeologische begeleiding van de restauratie van een aantal Friese 
kerken nam een belangrijk deel van de activiteiten in beslag. In Raerd werd 
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medewerking verleend aan door het ARC verricht onderzoek. In de kerken 
van Kortezwaag, Sint Jacobiparochie, Nijeholtpade en Hallum werden 
waarnemingen verricht.
 In het centrum van Heerenveen werden waarnemingen gedaan in een 
bouwput, waarbij vondsten uit de 16e eeuw werden verzameld. 
 Enkele leden deden mee aan opgravingen door het ADC van een laat
middeleeuwse huisstede bij Beetgumermolen en een terp bij Marssum.
 Op verzoek van de provinciaal archeoloog werd de aanleg van kaden in 
de zomerpolder van Beetsterzwaag begeleid en werden in Makkum op het 
terrein met de naam 't Klooster boringen verricht, overigens zonder resultaat.
 Tenslotte werd in overleg met de gemeente Boarnsterhim een uit Aldeboarn 
afkomstige storthoop onderzocht. Het onderzoek leverde een hoeveelheid 
vondsten vanaf de 16e eeuw op.
(Hendrik de Jong)

Oosterbeintum
Nadat hij in 2009 nabij Oosterbeintum een zevendeeeuwse gouden munt, 
een tremisse, had gevonden, trof Wietse Tjepkema in november 2010 op 
hetzelfde terrein een gouden schijffibula aan. De mantelspeld is vervaardigd 
uit een Arabische munt (dobla); de rugzijde laat de resten van een naald
houder zien. Een dergelijke vondst klinkt exotisch, maar wordt steeds 
minder zeldzaam (vgl. DVF 90, p. 243). 

Oldetrijne
In de omgeving van Oldetrijne raapte Sjoerd Hoogenkamp een pijpaarden 
beeldje op. Het gaat om een vrouwspersoon in plooirijke laatmiddeleeuwse 
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Gouden schijffibula (voor- en achterzijde), vervaardigd uit een Arabische munt, gevonden te 

Oosterbeintum (Foto: J. Koning)



dracht, met een torenachtig bouwwerk op haar linkerarm. Ze staat op een 
zeskantig, door zuiltjes gedragen plateau. Het gaat onmiskenbaar om de 
heilige Barbara, die onder andere – ze is veelzijdig – beschermt tegen een 
onverwachte dood. Datering ca. 15e eeuw.   

Kootstertille
Op een maisakker aan de rand van het dorp vond Albert Noordstra een 
fraaie gouden ring, met zeven robijnen in een vierpaszetting. Een deel van 
de kast en de binnenzijde is zwart geëmailleerd. De vinder zelf denkt aan 
een sieraad dat afkomstig is van Friese adel uit het begin van de 17e eeuw, 
en dat vermoedelijk per ongeluk met stadsafval (heel misschien: terpaarde) 
in Kootstertille is beland.

Waddeneilanden
Eind 2009 vond Joke Borstlap op het strand van Schiermonnikoog een 
barnstenen kraal, met een diameter van 1 cm. Op zich is op het eiland al 
vaker barnsteen gevonden, maar dan ging het om onbewerkt materiaal 
(Waterbolk en Waterbolk 1992). Een datering van de kraal valt lastig te geven 
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aangezien kralen van barnsteen al in de prehistorie voorkwamen, maar de 
rechte doorboring en de regelmatige afwerking wijzen niet op een derge
lijke ouderdom. Het gaat vermoedelijk om een vroegmiddeleeuws voorwerp. 
Kralen uit die tijd stammen meestal uit graven. In dit geval lijkt het om een 
aangespoelde vondst te gaan (bron: E. Kramer, Fries Museum).

Op de Balg van ditzelfde eiland trof Bart Sikkema in juni een paar 
scherven roodbakkend aardewerk aan. Van Engelsmanplaat werd een met 
zeepokken overdekte bodem van een geglazuurde gedraaide pot gemeld 
(bron: K. Essink). In de verlaten nederzetting Sier (Ameland) werden door J. 
Bleeker resten van een waterput aangetroffen (bron: K. Essink).

Onbekende vindplaatsen
In april trof de detectoramateur AlbertJan Kloosterman op een akker een 
zilveren naald aan. Deze bestaat uit een massief gedraaid gedeelte en een 
plat deel met een ronde doorboring. Daarop staat gegraveerd ETIE IZALUS 
1610. Het eerste gedeelte en het jaartal zijn duidelijk, het tweede woord, 
mogelijk IXTUS (met christelijk XPsymbool) toont secundaire bewerking.

Een zilveren broche, vindplaats èn vinder onbekend, toont twee leeuwen, 
het wapen van Fryslân, gevat in een symmetrisch open ornament van 
bladen en bloemen (vijf knoppen). Op de min of meer vlakke rugzijde is de 
rest van een naaldhouder zichtbaar.

De amateur Tjeerd Hiemstra trof een zwaar bronzen of koperen hangslot 
aan. Het bestaat uit een omegavormige ring die een cylinder omsluit 
waarbinnen vijf schijven met letters draaien. Datering ca. zestiendezeven
tiende eeuw.

De amateur Wiebren Veenstra meldde over 2010 een fragment van een 
gouden ring met achtkantige zetting, waarin een almandijnen steen. Tot 
zijn vondsten behoorden voorts een vroegmiddeleeuwse gouden munt, 
type triëns, een fragment van een zilverbaar en een Romeinse fibula van 
onbekend type. (bron: E. Kramer, Fries Museum)

Raerd
In januari werd in de kerk van Raerd een klein schijfvormig voorwerpje 
gevonden. Het toont het gestileerde hoofd van een ietwat droef kijkend 
mens, waarschijnlijk Christus, in een kruis van gevulde driehoeken. De 
vormgeving van de voorstelling wijst op een datering in de achtste of 
negende eeuw. Een relatie tussen vondst, mogelijk een riemgesp, en 
vindplaats ligt weinig voor de hand, of het zou moeten zijn dat ter plekke 
van de huidige kerk al in de begintijd van de invoering van het christelijke 
geloof een houten gebedshuis heeft gestaan. Na verschijning van het opgra
vingsrapport (ARC) zal er opnieuw aandacht aan worden geschonken.
(bron: Albert Reinstra, RCE)
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Sneek
In het najaar van 2010 heeft een aantal leden van het Archeologisch 
Steunpunt Sneek (ASP), vondsten verzameld en gedocumenteerd in een 
bouwput aan de Nauwe Noorderhorne nr.16. De meeste vondsten dateren 
uit de dertiende en veertiende eeuw, en een aantal scherven lijkt zelfs uit 
de tiende of negende eeuw te dateren. Opvallend was een groot aantal 
vondsten dat verband houdt met metaalbewerking. Het gaat hierbij om een 
grote hoeveelheid sintels, smeltresten en fragmenten van smeltkroezen. 
Een andere opvallende vondstgroep werd gevormd door drie vlakbij elkaar 
gevonden voorwerpen die samen een mobiele vuurplaats lijken te vormen: 
een grape, een vuurdover die als deksel op de grape werd gevonden en 
een bak. De grape, die dateert uit de veertiende tot vroege vijftiende eeuw, 
heeft waarschijnlijk dienst gedaan als aspot. Een grote ronde bak van rood 
aardewerk (diameter ca. 50 cm) vertoonde aan de binnenzijde roet en 
brandsporen, en is vermoedelijk als vuurbak gebruikt. Deze kon, als er in 
een woning geen haard was, gebruikt worden als warmte en lichtbron. De 
rondspattende vonken werden gedoofd door de vuurdover en de hete as kon 
veilig in de grape bewaard worden.

Op het Oud Kerkhof, achter de gevels van de vroegere scholen Jan 
van Nassau en Ebenhaezer, vond Eelco van Tiel een zilveren munt, een 
zogenaamd Groot van Brabant. De munt is geslagen te Leuven, in 1382, op 
naam van Johanna en Wenceslas (13551383). Voorzijde: een leeuw met in 
het omschrift MONETA [...] BRABA. De keerzijde toont een kruis met in het 
omschrift  WENCESL : DEI : GRA : LVCENB : BRAB : DVX [...].
(Gilbert Hofstra)
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Tirns
Bij Tirns werd door Nino Casolin een fraaie zilveren naairing gevonden. De 
ring is gemaakt van een gedecoreerd plaatje gewalst zilver, en is vervolgens 
voorzien van een inscriptie; we lezen: O 1589 REINV PITERS. Volgens E. 
Kramer van het Fries Museum gaat het om een zeldzaam exemplaar; hij 
houdt er rekening mee dat het een vingerhoed is geweest waarvan de – los 
vervaardigde  bovenzijde is verdwenen.
(Gilbert Hofstra)

Blesdijke
Bij Blesdijke zijn bij onderzoek resten aangetroffen van de Blessebrugschans, 
aangelegd in 1582. De schans maakte deel uit van de Friese Waterlinie. 
Grachtdelen werden waargenomen evenals houten palen. Tot de vondsten 
behoorde een tweetal lunzen, borgpennen die de wielen van het affuit van 
een kanon op hun plaats hielden (Bouma 2010). De opgraving maakte deel 
uit van een project, op initiatief van de Vereniging Historie Weststellingwerf, 
om de schans althans weer gedeeltelijk in ere te herstellen. 

Oudemirdum
Bij Oudemirdum lag zomaar een vrij gave kanonskogel in het land; hij werd 
daar opgepiept door Gerard Woltjer. Diameter ca. 9 cm.
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Medwerd (correctie)
Een fraai gouden hangertje (zie DVF 90, p. 239), is niet bij Medwerd 
gevonden (door Douwe Greydanus) maar ter plaatse van een afgegraven 
terp bij Holwerd. 
(bron: L. Olivier)

Boekmeldingen en -besprekingen

Anjum en Birdaard
Archeologisch onderzoek in Oostergo heeft lange tijd niet veel aandacht 
gekregen. Hogebeintum en FerwerdBurmaniaterp zijn vergraven in een 
periode dat er nog niet aan onderzoek werd gedaan; het bleef bij notities 
aan de zijlijn. De opgraving te Driesum, in de oorlogsjaren, is juist door 
die oorlog besmet geraakt en ligt nog altijd op de plank. In de laatste twee 
decennia wordt de achterstand echter ingelopen. Het grafveld van Ooster
beintum is onderzocht, en de immense ingraving aan het Oldehoofster
kerhof te Leeuwarden heeft ook veel informatie gebracht. En nu ligt er dan 
een boek waarin twee andere recente onderzoeken zijn samengebracht, 
bovendien onder een titel die het gebied benadrukt en niet zozeer de terpen 
zelf.

Een onderzoek bij Birdaard werd uitgevoerd in 1998, in de periode dat het 
Frisiaproject van de Groningse en Amsterdamse universiteiten nog in volle 
bloei was. Het betrof een noodonderzoek in de huisterp Roomschotel, waar 
een profiel van 20 meter en een klein vlak werden vastgelegd. De uitwerking 
werd 18 jaar later in handen gegeven van drie GIAstudenten: Den Hengst, 
Boon en Tolsma. De bewoning nam zo te zien een aanvang in de laatste 
eeuwen voor de jaartelling – een vermoed kernpodium bleef uit het zicht 
van de gravers – en stopte in de 3e eeuw AD. Gelet op de vondsten werd de 
terp in de 6e of 7e eeuw opnieuw in gebruik genomen. Een wijnvat werd in 
de 910e eeuw gebruikt als versteviging van een waterput.

De opgraving te Anjum (2006), ook een steilkant betreffend, was van een 
heel andere orde. Ik herinner me de verbijstering die zich van de toege
stroomde belangstellenden meester maakte toen zij het metershoge profiel, 
blootgelegd over enkele honderden meters, aanschouwden. Wat een terp! 
Het hele profiel is, fraai getekend en gefotografeerd, als bijlage in het boek 
opgenomen.

De opgraving, geleid door Johan Nicolay (GIA), vormde de opmaat voor 
een serie steilkantonderzoeken die in 2011 vooreerst wordt afgesloten. De 
provincie Fryslân betaalt het grootste deel van de kosten, de Vereniging van 
Terpenonderzoek publiceert de resultaten, althans van de rest van de reeks, 
want het onderhavige boek is een uitgave van Barkhuis en het GIA zelf.
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Het oostelijk deel van Oostergo kent geen rijke bewoningsgeschiedenis. 
Eigenlijk weten we weinig meer dan dat er zout werd gewonnen, uit door 
zeewater overstroomd en vervolgens door klei afgedekt veen. Het Fries 
Museum en de fysischgeograaf Griede (VU Amsterdam) hebben er vroeger 
zijdelings onderzoek naar gedaan. Deze zoutwinning was vermoedelijk 
vooral een middeleeuwse aangelegenheid. Hierop wijst bijvoorbeeld de 
naamgeving van Zoutkamp, op 11 km afstand. Het regelmatige patroon 
van vergravingen aan de westrand van de Lauwerszee heeft in vroeger tijd 
mensen verleid tot de mythe van Esonstad. De huidige bonte opstallen van 
het Landalvakantiestadje – ik meende te hallucineren toen ik ze al fietsend 
aan de horizon ontwaarde – danken er hun naam en vormgeving aan.

Verdronken veen bevat zout; een kubieke meter veen kon 1525 kilo 
opleveren. Om die te bemachtigen moest eerst de bovenliggende kleilaag 
worden afgegraven en vervolgens moest het veen worden verbrand en de 
as uitgewassen. Het depot in Nuis bewaart enkele dozen met verbrande 
kleireepjes, door Griede bij Anjum verzameld (Griede 1978, p. 119 ff), die op 
een of andere wijze met dit proces te maken hebben gehad. Nicolay heeft ze 
voor dit onderzoek nader laten analyseren, zonder dat daar veel tastbaars 
uit voortkwam. De terp zelf heeft overigens geen vergelijkbare resten of 
andere sporen van zoutwinning opgeleverd.

Het gebied werd vermoedelijk voor het eerst bewoond in de Romeinse 
tijd, zoals blijkt uit enkele vondsten in de dorpsterp te Anjum. De onder
zochte terp, op zichtafstand gelegen, is vermoedelijk een dochterneder
zetting. Het oudste reguliere aardewerk betreft kogelpotscherven die met 
schelpgruis zijn gemagerd, hetgeen wijst op de negende eeuw AD – de 
terp is dus eigenlijk heel jong! Dat de woonplek in de paar eeuwen tot aan 
de aanleg van een zeedijk zo geweldig uitgedijd is, zowel in de breedte 
als de hoogte, kent vermoedelijk twee oorzaken. De zee was dichtbij en 
bovendien sterk dynamisch. Het ontstaan van de Lauwerszee valt samen 
met de beginperiode en in de terp zelf zijn overspoelingslagen tot bijna 1 
m boven NAP waargenomen. Een relatief snelle groei geldt overigens ook 
voor andere middeleeuwse terpen, zoals bijvoorbeeld in Leens (afstand 17 
km). Dat brengt ons bij het tweede aspect: podia maar ook huizen werden 
gebouwd van zoden. Van Van Giffens opgraving in Leens kennen we specta
culaire doorsneden van gestapelde huizen met zodenwanden, maar in 
Anjum bleef de oogst beperkt tot enkele wandfragmenten. Het ligt overigens 
in de bedoeling dat er een proefschrift wordt gewijd aan deze vorm van 
huizenbouw. Het zal worden geschreven door Daniël Postma, die het 
onderwerp ook in dit boek behandelt. 

Opnieuw kon een gedeelte van een dijk worden vastgesteld, na 
Wijnaldum, Dongjum en Peins, al moet er worden bij gezegd dat de zoden 
voor deze dijk pas in de loop van de bewoning en daarbij op een wat hoger 
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niveau zijn gestapeld. Een curieuze nieuwtijdse ingraving betrof een met 
hout beklede kuil, waarin o.a. een geëmailleerde kan en een glazen flesje, 
maar ook een plastic knoop werd aangetroffen.

Het boek is ruim opgezet. De gedegen inleiding van De Langen leest als 
een soort geloofsbelijdenis voor zijn professoraat. Behalve de beschrijvingen 
van de grondsporen passeren allerlei specialismen de revue. De bijdragen 
van geoloog Peter Vos zijn natuurlijk steeds van eminent belang, maar dat 
geldt ook voor de zoölogie, waarin niet alleen geteelde dieren maar ook 
platvis en schelp figureren. De zoutwinning wordt uitgebreid behandeld. 
Nicolay ziet geen aanleiding deze in de Romeinse tijd te laten starten. En 
zoals de titel belooft wordt de bewoningsgeschiedenis van het gehele ooste
lijke deel van Oostergo doorgenomen.

Proefschrift Danny Gerrets
Het Frisiaproject, door de universiteiten van Groningen en Amsterdam 
opgezet rond de opgraving Wijnaldum, is door allerlei omstandigheden het 
stadium van de grote beloften niet te boven gekomen. De opgraving werd 
slechts gedeeltelijk gepubliceerd, promoties bleven steken, en de drijvende 
krachten dreven uit elkaar. De meest uitgesproken exponent was Danny 
Gerrets. Opgravingsleider in Wijnaldum, intiatiefnemer van allerlei overleg, 
organisator van internationale bijeenkomsten. Zijn aanstekelijk enthou
siasme trok velen, inclusief mijzelf, over de streep bij door hem bedachte 
activiteiten. Een vaste aanstelling was hem echter niet gegund en op een 
bepaald moment koos hij voor een andere, veeleisende loopbaan. Zijn 
proefschrift liet hij voor wat het was.

Maar in 2010 nam hij dan toch plaats in de aula van de Groninger univer
siteit om zijn studie te verdedigen. Het afmaken ervan had hij zwaarder dan 
een bergbeklimming ervaren – zo luidde één van zijn stellingen – en dat is 
niet zo vreemd. De oude draad moest weer worden opgepakt, de verbittering 
overwonnen, alles wat gestold was moest weer vloeiend worden gemaakt. 
Een deel van het oorspronkelijke doel, hoofdstukken over de Vroege Middel
eeuwen, over de Friese staatvorming bijvoorbeeld, was terzijde geschoven. 
Mogelijk komt dat in een volgende Vrije Fries aan de orde.  

Allereerst behandelt hij enkele ‘vaste’ discussiepunten: de vroegste 
kolonisatie van het kweldergebied, de relatie met de Romeinen, het 
bewoningshiaat tussen de Romeinse tijd en de komst van de 'nieuwe' 
Friezen in de vijfde eeuw. De rol van migratie wordt uitgebreid belicht, als 
een fenomeen van alle tijden. Bij alles wat hij aansnijdt richt hij consequent 
ook zijn blik naar de Duitse kust en naar Denemarken, om aan de hand van 
gelijktijdige ontwikkelingen in andere streken een beter beeld te geven wat 
in het Friese gebied gebeurde. 

Wat waren gunstige vestigingsplekken? Voor de Friese kwelder maakt hij 
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aannemelijk dat men althans in de Romeinse tijd doelbewust te werk ging. 
Op grond van onderzoek in Wijnaldum, Dongjum en Peins schetst hij een 
ontwikkeling waarbij men eerst lage dijkjes aanlegde, vermoedelijk om extra 
opslibbing op te wekken, vervolgens werd er geakkerd en pas daarna werd 
een woonstee ingericht, op een podium. Ook voor terpen uit de IJzertijd 
vermoedt hij dat er nooit echt sprake was van een Flachsiedlung, d.w.z. 
bewoning op de natuurlijke ondergrond, maar dat men huizen op een 
zodenplateau plaatste. Over de verdere ontwikkeling binnen een neder
zetting, bijvoorbeeld de rol van erfafscheidingen, eigendomsrechten binnen 
de terp en rechten op weide en akkergronden, valt weinig met zekerheid 
te zeggen, maar ook dergelijke interessante onderwerpen snijdt hij aan, 
steundend op gegevens uit de antropologie.

Hij besteedt terecht veel aandacht aan de bewoning van het kleiop
veengebied, met een opgraving bij Hempens (vgl. Waldus 1999) als schar
nierpunt. Terpen worden gewoonlijk geassocieerd met woonoorden op de 
volle klei, maar in de randzone tussen klei en veen blijken er vele te hebben 
gelegen en dan niet alleen voor bewoning bedoeld maar ook voor tijdelijk 
gebruik. Daarbij legt hij sterke nadruk op de exploitatie van het landschap. 
Eerder was al opgemerkt dat er in het  gebied rond Wartena een afwijkend 
verkavelingspatroon zichtbaar is (Janssen 1989), maar nu kan Gerrets 
duidelijk maken dat het gebied al in de Late IJzertijd en Romeinse periode 
op grootscheepse wijze door de mens naar zijn hand werd gezet – tot een 
voortgaande, deels ook door diezelfde mens veroorzaakte vernatting dit 
voor langere tijd onmogelijk zou maken. 

Wat was de rol van zoutwinning? Het is interessant om zijn visie te leggen 
naast die van Nicolay, in de eveneens dit jaar verschenen Anjumpublicatie. 
Gerrets houdt – anders dan Nicolay – sterk rekening met productie in de 
Romeinse tijd, en behandelt daarbij ook de briquetagetechniek (indampen 
van zeewater) als een mogelijkheid. Het ontbreken van daarvoor benodigd 
technisch aardewerk (zoals onze zuiderburen dit noemen), is voor hem geen 
beletsel.

Het boek biedt ontzettend veel. Nooit is er zo'n allesomvattende studie 
gewijd aan de bewoning van het kustgebied. Een paar kleine kritiekpunten 
zijn er wel. Recent onderzoek komt er wat bekaaid af, en vreemd genoeg laat 
hij de ontwikkelingen in de provincie Groningen vrijwel onbelicht, zoals ook 
de verhouding tussen Friezen en hun oosterburen, de Chauken, eigenlijk 
geen aandacht krijgt. De behandeling van allerlei gegevens en theoriën is 
soms wat onkritisch. Maar dit laat onverlet dat het boek aanbevolen kan 
worden als een prachtig overzicht. Als toetje bevat het boek een bijlage op 
cd, met niet minder dan 758 terpen en andere locaties in Westergo, met 
verwijzingen naar andere overzichten zoals van Halbertsma en Volkers.

1 7 6 e r n s t  t a a y k e



Schrijftafel I
Uit een nieuwe publicatie van Zeinstra blijkt dat de beschrijving van het 
tafeltje van Tolsum (zie vorige DVF, p. 237) geen eenmalige exercitie van 
hem was: hij blijkt er al heel wat gelezen en geinterpreteerd te hebben. In 
dit boekje – er zijn meer delen op komst – komen o.a. plankjes uit Pompeï, 
Valkenburg en Velsen aan bod. Met name de laatste locatie is interessant, 
want de Romeinse haven lag tenslotte aan de rand van het Friese gebied. Bij 
opgravingen (jaren '6080) blijken alles bij elkaar 33 (delen van) wastafeltjes 
geborgen.

Zeinstra voert de lezer mee in de geleidelijke duiding van de gewoonlijk 
vrijwel onzichtbare schrifttekens en beeldt meerdere stadia af. De uiteinde
lijke tekstfragmenten – overigens niet erg interessant – brengt hij onopge
smukt en dat is tekenend voor de integriteit van zijn werkwijze. Misschien 
moeten de Engelse geleerden die het plankje van Tolsum interpreteerden 
toch maar eens contact met hem opnemen.

Schrijftafel II
Wat is de relatie tussen het schrijfplankje van Tolsum, de zilverschat van 
Winsum en het woud van Baduhenna? Afgezien van een globale overeen
stemming in tijd zou ik het niet weten, maar Jan Zijlstra heeft er geen 
moeite mee. Hij is onmiskenbaar het stoute jongetje van de klas; hij weet 
dat hij over de schreef gaat maar kan het niet laten. En het moet gezegd: 
ieder keer weer levert het verleidelijke vergezichten op. De oplage van zijn 
werk is helaas maar 15 stuks.

Jaarverslagen Vereniging voor Terpenonderzoek 93
Wat was het terpenonderzoek geweest zonder Steenhuis! Pardon, Steenhuis? 
Het had evenwel gekund, want aanvankelijk zou niet de jonge Van Giffen 
maar deze geologiestudent surveilleren over de afgraving te Dorkwerd (Gr.) 
en dan was alles anders gelopen. Deze affaire, spelend in de jaren 190809, 
wordt door Delvigne en Waterbolk nader beschreven. Andere onderwerpen 
zijn meer inhoudelijk van aard: over huizen in de IJzertijd en Vroege Middel
eeuwen (Waterbolk, Postma), en over de vroegere schedelverzameling van 
het Fries Museum (Knol en Uytterschaut), die lange tijd in het Anatomisch 
laboratorium in Utrecht verbleef en nu rust te Nuis.

Rapport Goutum / Wirdum
In De Vrije Fries 90 (p. 229231) stond een bijdrage van Tuinstra en Koopstra 
over een dubbelopgraving langs rijksweg N31 (in het kader van de Haak 
om Leeuwarden), met interessante nederzettingsresten uit de IJzertijd en 
de Romeinse periode. Inmiddels is het onderzoeksrapport verschenen 
(Tuinstra en Van Malssen 2010). Het voorafgaande onderzoek, door het ADC, 
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waarbij o.a. sporen van akkerbouw werden waargenomen, is inmiddels ook 
beschikbaar gekomen (Zandboer 2009).

k
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Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis 
en Cultuur / Keninklik Frysk Genoatskip foar 
Skiednis en Kultuer

183ste verslag, over het jaar 2011 

B E s C H E R M V R O u W E  H . M .  k O N I N g I N  B E A T R I X 

Het bestuur
Het bestuur kwam in het verslagjaar zes keer in vergadering bijeen. Er 
werd één algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur had verwacht 
dat er in het verslagjaar ontwikkelingen zouden zijn ten aanzien van het 
Eysinga huis. Daarom had het bestuur in december een tweede ledenverga
dering gepland. Omdat de verwachte ontwikkelingen zich niet voordeden 
en er dus geen besluiten ten aanzien van het Eysingahuis door de leden 
genomen hoefde te worden is de tweede ledenvergadering van 2011 niet 
doorgegaan. 

De bestuursleden drs. J. Folkerts, mr. M. Hoelen, en drs. J. Sikma waren 
in 2011 periodiek aftredend. De dames Hoelen en Sikma hebben zich 
vanwege drukke werkzaamheden niet herkiesbaar gesteld. De heer Folkerts 
stelde zich wel herkiesbaar en werd in de ledenvergadering herbenoemd. In 
de door het vertrek van de heer Ter Avest in 2010 ontstane vacature stelde 
het bestuur voor de heer drs. M. Seffinga te benoemen. De ledenverga
dering ging akkoord met deze voordracht en benoemde de heer Seffinga tot 
bestuurslid van het Koninklijke Fries Genootschap. 

De voorzitter stond in de ledenvergadering stil bij de inzet van de dames 
Hoelen en Sikma voor het genootschap. 

Eind 2011 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Dr. Piet Hemminga (voorzitter) definitief aftredend in 2013
Mr. Siebe Swart (vicevoorzitter) definitief aftredend in 2012
Drs. Dirk van der Bij (penningmeester) tussentijds aftredend in 2012
Lourens Oldersma (secretaris) definitief aftredend in 2014
Drs. Frédérique van der Palm (lid) definitief aftredend in 2013
Drs. Tjebbe de Jong (lid) definitief aftredend in 2014
Drs. Jan Folkerts (lid) definitief aftredend in 2015
Drs. Meindert Seffinga (lid) tussentijds aftredend in 2015
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Fries Museum en stichting Kanselarij
Over de toekomst van het Eysingahuis en de bouw van een afzonderlijk 
depot is in 2011 geen helderheid gekomen. De stichting Kanselarij heeft nog 
geen verzoek tot instemming met de verkoop van het Eysingahuis bij het 
bestuur ingediend. Om die reden heeft het bestuur afgezien van de tweede 
algemene ledenvergadering. 

Het bestuur heeft op uitnodiging van de directie van het Fries Museum 
een bezoek gebracht aan de nieuwbouw van het museum op het Zaailand. 

Het Fries Museum heeft in 2011 een, los van het KFG staande, vrien
denclub opgericht. 

De ontmanteling van het Eysingahuis gaat in een gestaag tempo door onder 
leiding van een commissie bestaande uit deskundigen van diverse gremia 
en afkomstig uit het hele land. De werkzaamheden gaan volgens de richt
lijnen van een rapport van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het interieur is 
geheel gefotografeerd en er is geïnventariseerd wat in het huis blijft en wat 
mee gaat naar het nieuwe Fries Museum.

Administratieve activiteiten
De ledenadministratie van het Genootschap werd bijgehouden door Hilda 
Dekkinga, die een dagdeel in de week kantoor hield in het Fries Museum. 

Legaten en erfenis
In het verslagjaar werden geen legaten of erfenissen ontvangen. 

Lezingen
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering heeft de heer A. Geerdink, 
directeur van het WestFries Museum te Hoorn een lezing gehouden onder 
de titel: ‘Broederschap en Broederstrijd – 20 eeuwen Friezen en WestFriezen’. 

Excursies
Op zaterdag 24 september 2011 namen 38 leden deel aan de KFGexcursie 
naar de kastelen Anholt en Moyland, beide vlak over de Nederlandse 
grens in de Duitse deelstaat NoordrijnlandWestfalen gelegen. Met fraai 
zomerweer genoten de deelnemers van twee interessante rondleidingen en 
prachtige lokaties. De reis werd besloten met een vismaaltijd in Grieterorth. 
De excursiecommissie bestaande uit S. Feenstra, H. Spanninga en J. Sikma 
zorgden voor een reis die precies volgens de van te voren duidelijk gemaakte 
planning verliep. De commissie kreeg veel waardering van de deelnemers 
voor de organisatie van een en ander. 
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Fryslân en De Vrije Fries
Nadat in 2010 werd gestart met een nieuwe opzet van Fryslân door uitge
verij Waanders en hoofdredacteur Krul, werd het bestuur in 2011 onaan
genaam getroffen door het bericht van de uitgeverij dat zij de overeenkomst 
met het KFG wilden opzeggen. Koortsachtig is gezocht naar een oplossing 
om de continuïteit en de vernieuwing van Fryslân te garanderen. Hoofdre
dacteur Krul bleek bereid als zelfstandige het hoofdredacteurschap voort te 
zetten. Maar hij kon niet de andere diensten leveren die Waanders voor het 
tijdschrift deed (abonnementenadministratie, drukwerk, verzending e.d.). 
Uiteindelijk bleek Van der Let & Partners in Heerenveen bereid alle uitgever
staken op zich te nemen. Het blad is dankzij de inzet van de heer Krul, maar 
ook van de uitgeverij Waanders en Van der Let & Partners het gehele jaar op 
de reguliere tijden uitgekomen. 

De Vrije Fries van 2011 heeft een vertraging opgelopen. De reden was dat 
de redactie voor de inhoud aansluiting zocht bij een congres dat pas eind 
2011 werd gehouden. 

Het bestuur heeft met redactie en de medeuitgever, de Fryske Akademy, 
gesproken over de ranking van het jaarboek. De wetenschappelijke status 
van De Vrije Fries is van groot belang en het bestuur hecht er daarom aan 
dat het blad een goede ranking krijgt.

Financiën
In 2011 is uitvoering gegeven aan het beleggingsbeleid zoals dat in de leden
vergadering in 2010 is gepresenteerd en aangenomen. In 2011 is de contri
butie niet verhoogd. 

In de jaarlijkse begroting wordt een klein bedrag opgenomen voor subsi
diemogelijkheden. In 2011 werd een bijdrage verleend aan de restauratie 
van de grafsteen van Eise Eisinga.
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Over de auteurs

Dr. Joke Corporaal (Dokkum, 1979) promoveerde in 2009 op een biogra
fische studie naar Anne Wadman. Ze heeft een tekstbedrijf en woont en 
werkt in Nijmegen. 
(info@jokecorporaal.nl)

Eeltsje Hettinga is skriuwer, dichter en sjoernalist. Hy joech fiif Frysk
talige dichtbondels yn it ljocht. Foar syn poëzy krige er fjouwer kear de 
Rely Jorritsmapriis. Syn debút Akten fan Winter waard bekroand mei de 
trijejierlikse Fedde Schurerpriis fan de provinsje Fryslân. Neist kritiken en 
essays oer Fryske literatuer en byldzjende keunst – hy skreau ûnder mear 
de súksesfolle biografy De keunstner fan it dûbele krús (2010) oer de skilder
dichter Gerben Rypma (18781963) – makke er ferfryskingen út it wurk fan 
û.o. Ingeborg Bachmann, Georges Bataille en J.J. Slauerhoff. Fan Hettinga 
ferskynde ein oktober de dichtbondel IKADER. 
(www.eeltsjehettinga.nl) 

Drs. Nelleke IJssennagger studeerde in 2010 af aan de Rijksuniversiteit 
Groningen met een interdisciplinaire scriptie over FriesScandinavische 
contacten in de Vikingtijd, die zij schreef in het kader van de Research 
Master Classical, Medieval and Renaissance Studies. Eerder rondde zij aan 
dezelfde universiteit een vrije bachelor Scandinavistiek/Archeologie met een 
minor Oudgermaans af. Is werkzaam als Collectieconservator Terpencultuur 
en Middeleeuwen bij het Fries Museum in Leeuwarden en als promovenda 
bij de Rijksuniversiteit Groningen. 
(Fries Museum, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden; Rijksuniver
siteit Groningen, Faculteit der Letteren, Sectie Middeleeuwse Geschiedenis, 
Postbus 716, 9700 AS Groningen)

Dr. Justin E.A. Kroesen is universitair docent Kunstgeschiedenis van het 
Christendom aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 
van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de 
inrichting en het gebruik van kerkgebouwen in de late Middeleeuwen en de 
vroegmoderne tijd, onder meer in Spanje, Duitsland en Scandinavië. Hij is 
ook actief in de regio, onder meer als lid van de redactie van de tijdschriften 
Groninger kerken en Alde Fryske Tsjerken. Samen met Dr. Regnerus Steensma 
schreef hij een boek over de middeleeuwse kerkinrichting in Ostfriesland 
(2011). In 2005 verscheen van zijn hand in De Vrije Fries een artikel over het 
vermeende altaarretabel van Cornwerd. 
(j.e.a.kroesen@rug.nl)



Dr. C.J. Kuiken (Leeuwarden 1954) is zelfstandig gevestigd cultuurhistoricus 
en sinoloog. Hij werkt aan een boek over de cultuurgeschiedenis van de 
vroegmoderne Friese polder Het Bildt.

Drs. Saskia Kuus (Hilversum 1969) studeerde kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit Leiden waar zij zich specialiseerde in kostuumgeschiedenis. Zij 
publiceerde over diverse aspecten van zeventiende en negentiendeeeuwse 
mode. Zij werkte mee aan de bestandscatalogus Op stand aan de wand. Vijf 
eeuwen familieportretten in Slot Zuylen en de tentoonstellingscatalogus 
Kinderen op hun mooist. Het kinderportret in de Nederlanden 1500-1700 van 
het Frans Halsmuseum in Haarlem en het Antwerpse Museum voor Schone 
Kunsten.

Dr. Ernst Taayke is archeoloog, met handgemaakt aardewerk als specia
lisatie. 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. Leo Verhart (1952) is momenteel conservator bij het Limburgs Museum 
in Venlo en was voorheen verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden 
in Leiden. Hij studeerde archeologie in Leiden en promoveerde in 2000 op 
een studie naar de overgang van de levenswijze van jager en verzamelaar 
naar boer in ZuidNederland. Regelmatig publiceert hij wetenschappe
lijke artikelen over prehistorisch onderzoek en de laatste jaren ook over 
de geschiedenis van de Nederlandse archeologie.  Daarnaast tracht hij de 
belangstelling voor de archeologie te vergroten via lezingen, televisiepro
gramma’s en artikelen en boeken, zoals het bekroonde Onder onze voeten: 
de archeologie van Nederland (samen met Evert van Ginkel).
(l.verhart@online.nl)
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