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Van de redactie
Bij het verschijnen van dit jaarboek heeft Fryslân een nieuw Fries Museum
in Leeuwarden. Dat leek de redactie een mooie gelegenheid om stil te staan
bij een vorige keer dat de opstelling van het Fries Museum grondig op de
schop ging, in 1952. In dit jaarboek belicht Henny de Leeuw de museale
veranderingen van toen binnen de context van de ideeën die halverwege de
twintigste eeuw in de museumwereld leefden over de inrichting van musea.
Het tweede artikel is afkomstig van Leo Verhart en gaat over archeologie en terpen in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het is een vervolg
op zijn bijdrage in het jaarboek van 2012, waarin onder andere de slechte
verhouding tussen het Fries Genootschap en het Leidse Rijksmuseum van
Oudheden rond 1900 centraal staat. In dit jaarboek pakt Verhart de draad
op bij 1908 toen Albert Egges van Giffen bij het Fries Genootschap in beeld
kwam.
Matthijs Gerrits en Hans Mol reconstrueren vervolgens het ontspoorde
conflict in het zuidwesten van Fryslân tussen abt Agge Thomaszoon en
hoofdeling Ige Galama. Aan het einde van de vijftiende eeuw vochten deze
heren en hun achterban een vete uit die achteraf gezien het einde van de
zogeheten Friese vrijheid (1498) inluidde.
Met het volgende artikel van Huib Zuidervaart over het verschijnsel
‘boerenprofessor’ maken we een sprong naar de achttiende eeuw. Deze
term, door G.A. Wumkes in 1914 geïntroduceerd, is een eigen leven gaan
leiden. Zuidervaart relativeert het belang van de ‘autodidacten’, zoals Eise
Eisinga, die als boerenprofessoren worden getypeerd. Voor de bestudering
van het wetenschappelijke klimaat blijven zij niettemin buitengewoon
interessant.
De eeuwenoude angst voor hondsdolheid komt aan de orde in de bijdrage
van Minie Baron. Zij laat zien hoe vanaf de achttiende tot het einde van de
twintigste eeuw preventie en bestrijding van deze ziekte in Fryslân werden
georganiseerd. Daarnaast bespreekt Baron hoe hondsdolheid doorwerkte in
de Friese samenleving. Het accent ligt op de jaren van 1850 tot 1925, toen
veel werk werd gemaakt van de indamming van rabiës.
In het laatste artikel van dit jaarboek analyseert Bert Looper de wereld
van het meubelbedrijf Fristho, dat werd opgericht in 1920 en in Franeker
gevestigd was van 1924 tot 1970. Hoewel dit bedrijf halverwege de twintigste
eeuw doordrong tot de top van het Nederlandse meubeldesign en ook
internationaal furore maakte, is het bij grote publiek momenteel weinig
bekend. Looper pleit voor een herwaardering van Fristho, dat door het
bekende designblad Goed wonen stelselmatig werd genegeerd en volgens
hem daardoor mist in de hedendaagse canon van het meubeldesign. Op de

valreep geeft Looper Fristho ook nog een plaats in de huidige discussie over
de identiteit van Fryslân.
In de rubriek ‘Bronnen en egodocumenten’ presenteren Truus de Vries
en Goffe Jensma de eerste lezing van François HaverSchmidt, gehouden in
1850 voor zijn gymnasiastengezelschap aan het einde van zijn schooltijd
in Leeuwarden, onder de titel ‘De Friesche Koningen’. Uit deze lezing blijkt
dat HaverSchmidt al op jonge leeftijd vraagtekens plaatste bij de geschiedschrijvers die beweerden dat de Friezen sinds de Romeinse tijd continuïteit
kenden als volk. Dit jaarboek bevat verder traditiegetrouw de archeologische
kroniek – wederom samengesteld door Ernst Taayke – en het jaarverslag
2012 van het Genootschap.
Het artikel van Gerrits en Mol is het eerste in De Vrije Fries dat het
etiket peer reviewed draagt. De redactie heeft dit jaar besloten auteurs de
mogelijkheid van anonieme beoordeling door externe deskundigen aan te
bieden. We willen hiermee voorkomen dat potentiële auteurs wegens het
gemis van deze procedure zouden afzien van het insturen van kopij. De
anonieme toetsing binnen de kring van vakgenoten wordt namelijk in de
wetenschappelijke wereld steeds meer gangbaar. De Vrije Fries blijft echter
ook een platform voor auteurs die geen behoefte aan peer review hebben.
Bij de beoordeling van alle kopij worden overigens nog steeds dezelfde
inhoudelijke criteria in acht genomen.
Verder valt nog te vermelden dat ook de samenstelling van de redactie
dit jaar op de schop ging. Goffe Jensma en Joke Admiraal verlieten de redactionele gelederen. Beiden verdienen alle lof voor het werk dat zij voor De
Vrije Fries hebben verricht. Goffe Jensma is als redactielid sinds 1993 en
als redactievoorzitter vanaf 2000 een sturende kracht geweest. Admiraal
was veel korter redactielid, vanaf 2011, maar zij moest bedanken vanwege
een verhuizing. Een ‘bysûnder wurd fan tank’ is op zijn plaats voor Jensma
vanwege zijn aanhoudende ijver de inhoud van het jaarboek gewicht te
geven en op peil te houden. Tijdens zijn uitzonderlijk lange redactionele
periode gaf hij de stimulans tot een nieuwe koers en wist hij het huidige
uiterlijk van De Vrije Fries te realiseren.
Nieuw in de redactie zijn Marjan Brouwer, Arjen Dijkstra, Nelleke IJssennagger en Joop Koopmans. Laatstgenoemde heeft de positie van redactievoorzitter op zich genomen. Momenteel voert Johan Frieswijk nog het
redactiesecretariaat, maar dit zal vanaf 2014 in handen van Arjen Dijkstra
komen te liggen. Han Nijdam verzorgde ook dit jaar de eindredactie van het
jaarboek, daarbij geruggesteund door Johan Frieswijk. Naast hen beiden zijn
Piet Bakker, Otto Knottnerus en Ernst Taayke de andere oudgedienden die
de nieuwe redactieleden wegwijs maken in de redactionele arbeid voor De
Vrije Fries.

Een nieuwe koers voor het Fries Museum
De herordening van het Fries Museum in 1952
He n n y de Lee uw

Op 13 september 2013 opende koningin Máxima op het Wilhelminaplein
in Leeuwarden het nieuwe Fries Museum. Verdeeld over drie verdiepingen
wordt in dertig zalen het verhaal van Friesland in vele facetten verteld.
De tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân toont ons de fysieke en mentale
ontstaansgeschiedenis van Friesland en hoe dit gebied door de jaren heen
in beeld is gebracht. Oud Geld laat zien hoe het er tijdens de Gouden
Eeuw in de gegoede kringen in Friesland aan toe ging. In het Fries Verzetsmuseum ontmoeten we bewoners van Friesland in de jaren 1940-1945, die
ons vertellen hoe zij de oorlog beleefden, en op de bovenste verdieping is
met de tentoonstelling Horizonnen de blik naar buiten en op de toekomst
gericht.
Kenmerkend voor het overgrote deel van deze tentoonstellingen is dat
er niet langer onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende deelcollecties. Geen aparte zilver- of textielafdelingen meer, maar geïntegreerde

1. In de tentoonstelling ‘Ferhaal fan Fryslân’ in het nieuwe Fries Museum zijn objecten uit verschillende deelcollecties in één presentatie geïntegreerd (Foto Gerard van Beek, Fries Museum).
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presentaties die samen één verhaal vertellen. Deze opzet vormt een duidelijke breuk met de laatste permanente opstellingen aan de Turfmarkt, waar
bijvoorbeeld archeologie en schilderkunst nog netjes van elkaar gescheiden
waren. De breuk met de oude situatie geeft aan dat het museum de kans, die
het met de nieuwbouw kreeg om kritisch naar de collectie en de presentatiewijze ervan te kijken, met beide handen heeft aangegrepen.
Ruim zestig jaar geleden deed zich voor het Fries Museum de gelegenheid
om de eigen collectie en presentaties grondig te analyseren ook al eens
voor. In 1952 bestond het Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde 125 jaar en dit jubileum werd aangegrepen om het museum voor
het hele gebouw elektrische verlichting te schenken.1 Slecht weer, en dat
was het nog al eens volgens de museumcommissie, ontnam de bezoekers
zo niet langer het zicht op de objecten. Bovendien kon het museum nu ook
’s avonds voor het publiek worden opengesteld.2 De ingrijpende verbouwing
die voor de aanpassing noodzakelijk bleek, was voor de toenmalig directeur
van het museum Abraham Wassenbergh (1897-1992) aanleiding om kritisch
te kijken naar de opstelling en presentatie van de objecten. Hij besloot
vervolgens tot een herordening van de complete inrichting van het museum.
Over die grote herordening van het Fries Museum in 1952, de nieuw
gekozen koers en de context ervan gaat dit artikel. Wat waren de doelstellingen van de herordening? Wat waren de museale veranderingen? Hoe
verhielden de doelstellingen van deze herordening zich tot ontwikkelingen in het nationale en internationale museale veld? Antwoorden op
deze vragen bieden een interessante inkijk in de museale praktijk van het
Fries Museum halverwege de twintigste eeuw en vormen tegelijkertijd
een heldere achtergrond waartegen de huidige ontwikkelingen geplaatst
kunnen worden.
Roep om verandering
Abraham Wassenbergh werd in 1936 aangesteld als directeur van het Fries
Museum, na een jaar eerder als wetenschappelijk assistent in dienst van het
museum te zijn getreden.3 De geboren Fries was na de middelbare school
eerst de kunsthandel ingegaan.4 Hij studeerde vervolgens drie jaar aan
Smith College in Northampton (VS) en volgde daarna een studie kunstgeschiedenis en archeologie aan de Sorbonne in Parijs.5 In 1934 promoveerde
hij daar op een proefschrift getiteld L’Art du Portrait en Frise du XVI Siècle.
Wassenbergh zou in het Fries Museum uiteindelijk 27 jaar lang de functie
van museumdirecteur vervullen. Gedurende deze periode wist hij zijn eigen
stempel op zowel het verzamel- als presentatiebeleid van het museum
te drukken. Het belang van zijn werk werd aan het eind van zijn loopbaan
onderschreven door krantenkoppen als: ‘Het Fries Museum werd onder dr.
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Wassenbergh (65) een FRIES museum’6 en ‘Fries Museum dankt veel aan dr.
Abraham Wassenbergh. Van onderkomen boeltje tot hoogwaardige collectie.’7
Zijn invloed op het beleid van het Fries Museum was vele malen groter dan
die van zijn vier voorgangers tussen 1916 en 1936.
Wassenbergh was de vijfde directeur die door het Fries Genootschap
werd aangesteld voor het museum. Het besluit van het Genootschap in het
begin van de twintigste eeuw om voor het eerst een directeur te benoemen,
was mede te danken aan een oproep van P.C.J.A. Boeles (1873-1961). In 1903
schreef de toenmalig algemeen conservator van het museum en bibliothecaris van het Genootschap in een brief aan het genootschapsbestuur dat het
museum een ‘deskundig leider der werkzaamheden’ miste voor de dagelijkse
leiding.8 Bovendien was hij van mening dat er daarnaast behoefte was aan
een archeoloog en een kunsthistoricus om onderzoek te doen in en voor het
museum. Het museum moest volgens Boeles anders beheerd en bestuurd
worden.
Naast een kritische blik op de wijze waarop het museum georganiseerd
was, vond Boeles ook dat de wijze van verzamelen veranderen moest. De
gewoonte om alle aan het museum geschonken voorwerpen aan te nemen,
paste volgens hem niet meer bij de fase waarin het Fries Museum zich op
dat moment – in 1906 – bevond. Het museum had de ‘eerste fase’ achter de
rug, waarin ‘dikwijls in het wilde weg’ was verzameld en niemand die ‘iets
aan het Museum wilde vereeren’ nul op het rekest kreeg. Nu was de ‘tijd van
het bestudeeren en ordenen van het vergaarde’ aangebroken en zou blijken
‘dat niet alles, wat er is, tentoongesteld kan worden’.9
Die ‘eerste fase’ waarop Boeles doelde, bestrijkt een lange periode die
aanving met de oprichting van het Fries Genootschap in 1827. De Tweede
Afdeling van het Genootschap kreeg de taak de nog aanwezige Friese
oudheden op te sporen en te verzamelen.10 Waar er in de beginperiode vooral
schriftelijke lijsten van objecten van belang aangelegd werden, begon men
niet veel later ook fysiek objecten bij elkaar te brengen. Allereerst waren er
de oprichting van het Provinciaal Friesch Kabinet van Oudheden in 185311
en de zeer succesvol verlopen Historische Tentoonstelling van Friesland in
1877.12 In 1881 volgde de opening van het Fries Museum in het Eysingahuis
aan de Koningstraat in Leeuwarden, dat twee jaar eerder met het financieel
overschot van de Historische Tentoonstelling door het Genootschap was
aangekocht.13 In het museum kreeg de omvangrijke catalogus van oudheden
van Friesland een permanente fysieke vorm, die in de jaren na de opening
zou blijven uitdijen.
Aangezien in de negentiende eeuw het inventariseren van de bewaard
gebleven Friese oudheden voorop stond, accepteerde het museum eigenlijk
alle voorwerpen die het aangeboden kreeg. Van een bewust verzamelbeleid
was nog geen sprake. Het doel was vooral redden wat er te redden viel. De
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meest uiteenlopende uitingen van Friese geschiedenis en cultuur werden
opgenomen in de collectie. Het resultaat van die ongebreidelde verzameldrift was een universele verzameling van Friese voorwerpen. Dit type verzameling gaat terug op de eerste verzamelingen uit de vijftiende en zestiende
eeuw.14 Vooraanstaande vorsten wilden met hun verzameling een allesomvattend beeld van het universum geven, met als gevolg dat objecten uit
een breed scala aan categorieën verzameld werden. Net zoals deze eerste
vorstelijke universele verzamelingen bedoeld waren om een allesomvattend
beeld van het universum te geven, creëerde ook het Fries Genootschap in
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een allesomvattende,
universele verzameling van Friese oudheden.
Aan het klakkeloos accepteren van schenkingen en het onbeperkt op
stellen van objecten in de tentoonstellingen moest volgens Boeles een eind
komen. Boeles stond een afscheiding van een keurverzameling voor, waarbij
de belangrijkste voorwerpen in stijlperiodes werden samengevoegd en de
rest in het depot werd geplaatst. Deze aanpassing had al plaatsgevonden
bij de prehistorische afdeling en met succes, want volgens Boeles was
sindsdien de belangstelling van het publiek voor deze afdeling enorm toegenomen.15 De chronologische ordening van de bewust gekozen objecten was
bovendien uniek in binnen- en buitenland.16
Hoewel er ten aanzien van het verzamelen en presenteren van de collectie
al veel was bereikt in de laatste paar jaren, moest er volgens Boeles nog veel
meer gebeuren. Zo was bijvoorbeeld de afscheiding van de keurverzameling
nog niet geheel doorgevoerd: ‘Al is dan alles wat naar rommel zweemt
verbannen, veel is er nog, vooral op het gebied van familieportretten, wat
feitelijk overeenkomt met het tentoonstellen van doubletten.’17 Daarom was
het van belang de afscheiding verder door te zetten: ‘Het aanzien van het
Friesch Museum zal bij eene zorgvuldige schifting stellig winnen en het
komt mij voor dat ieder, die op dit gebied autoriteit heeft […] zal willen
onderschrijven, dat het beter is te trachten van zijn museum eene keurverzameling te maken, dan er naar te streven dat museum zoveel mogelijk uit
te breiden’.18
Boeles stond dus een gerichter verzamelbeleid voor en vond tevens
dat er kritischer naar de bestaande verzameling van het Fries Museum
moest worden gekeken. Ook zocht Boeles na lezing van een artikel uit het
‘nieuwe tijdschrift “Museumskunde”’ naar een betere presentatiewijze van
de voorwerpen.19 Een uitsluitende opstelling in chronologische reeksen
die de historische ontwikkeling van bepaalde voorwerpen toont, zoals dat
in kunstnijverheidsmusea gedaan werd, raadde Boeles af. Een dergelijke
opstelling zou te langdradig zijn voor het Fries Museum, ‘waar men vooral
met dat “groote publiek” rekening heeft te houden’.20 Volgens hem was het
beter om in het museum verschillende systemen tegelijk toe te passen. Een
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groot aantal voorwerpen van dezelfde aard, zoals het porselein en het glasen aardewerk, kon het beste in een ‘neutrale museumlokaliteit’ tentoongesteld worden. Om het kunstgevoel van de bezoeker te ontwikkelen was
echter een presentatie in de vorm van een interieur uit een bepaalde periode
een betere methode: ‘Wanneer men de oudheden in echte, oorspronkelijke
vertrekken kan tentoonstellen, zooals b.v. de Hindelooper kamers in het
Friesch Museum, dan is dat zeker de beste wijze van exposeeren, omdat de
voorwerpen het meest tot hun recht komen in de omgeving waarvoor zij
gemaakt werden.’21
De noodzaak een selectie aan te brengen in de tentoongestelde objecten,
noemde Boeles ook toen hij in 1928 terugkeek op de periode waarin hij
werkzaam was geweest als conservator.22 Hij liet toen bovendien weten dat er
in die tijd ook aan de praktische inrichting van het museum gewerkt moest
worden: ‘In meerdere afdeelingen liet de uiterlijke verzorging evenwel nog
veel te wenschen over. Verschillende vitrines waren bekleed met verschoten
rood katoen. Logge toonkasten, in der haast getimmerd voor de historische tentoonstelling van 1877, hadden de overhand in het hoofdgebouw’.23
Daarnaast hekelde Boeles de combinatie van ‘origineele werken’ en gipsafgietsels. De authenticiteit van objecten was voor Boeles dus eveneens
van belang. De plaatsing van ‘kristal en zilver uit den slechten tijd van de
fabriek van van Kempen’ naast de Poptaschat kon zijn goedkeuring ook niet
wegdragen: ‘Zoo viel er heel wat te wieden’.24
Op weg naar het moderne museum
Ook Wassenbergh was zich er drie decennia later van bewust dat het zo niet
langer kon in het Fries Museum. Hij was goed op de hoogte van de actuele
ontwikkelingen op museaal gebied elders en het museum liep daarbij
achter. Direct na zijn aanstelling als directeur in 1936 ontwikkelde Wassenbergh dan ook een plan voor een reorganisatie van het museum, omdat de
inrichting niet langer voldeed aan redelijke eisen: ‘de vitrines waren sterk
verouderd, de wand- en vloerbedekkingen, evenals de muren der gangen
verkeerden in een vervallen toestand; van een logische volgorde en indeling
der verschillende rubrieken was geen sprake, een reorganisatie was dan ook
hoogst noodzakelijk’.25 Omdat een dergelijke reorganisatie het werk van de
oudere generatie zou veranderen, wilde de Museumcommissie – een interne
commissie van het Genootschap bestaande uit de conservatoren Boeles
en Nanne Ottema (1874-1955), directeur Wassenbergh en secretaresse
mevrouw Visscher – er eerst niet aan. In 1939 werden de veranderingen
toch doorgevoerd, met als belangrijkste resultaat een verbeterde logica in de
volgorde van de objecten. Op de bovenverdieping waren nu de klederdracht
en voorwerpen uit de volkskunst bij elkaar geplaatst, terwijl ook alle zilveren
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voorwerpen in één zaal bijeen waren gebracht, voorafgaand aan de ruimte
waarin de Poptaschat te zien was.26
Nu kon het Fries Museum weer even vooruit, maar er moest veel meer
gebeuren, wilde het een modern museum worden. Dat was het volgens
Wassenbergh nog steeds niet. De functie van musea was dan ook sterk
veranderd. Volgens Wassenbergh waren deze niet langer instituten van
wetenschap, maar werd juist hun educatieve functie steeds belangrijker: ‘De
tijd is voorbij dat het museum diende om de wetenschappelijke ambities
van een klein aantal geïnteresseerden te bevredigen (ofschoon het belang
van die periode niet moet worden onderschat); thans is men zich er van
bewust dat dit instituut daadwerkelijk geroepen is bij te dragen tot de
culturele ontwikkeling van het volk, dat het opgenomen moet worden in
het moderne opvoedingssysteem en dat het niet alleen moet worden een
onderdeel van het onderwijs voor de jeugd, maar ook een belangrijk punt in
de algemene ontwikkeling van ouderen.’27
Wassenbergh baseerde zijn opvattingen vooral op de ideeën van G.H.
von Faber (1899-1955). Von Faber werd in Nederlands-Indië geboren en zou
er zijn hele leven blijven. Hij publiceerde vooral over de geschiedenis van
Nederlands-Indië. In 1939 schreef hij in opdracht van het bestuur van het
door hem opgerichte Provinciaal en Stedelijk Museum in Soerabaya een
artikel over de heersende museumgedachten.28 Volgens Von Faber voldeed
een wetenschappelijk georiënteerd museum voor de huidige museumbezoeker niet meer en was het de hoogste tijd voor een type museum dat
de opvoeding van de grote massa als doel had: een museumtype met een
zogenaamd ‘paedagogisch-propagandistisch’ karakter.29 In dat museum
moest het vooral draaien om de didactische waarde. Het had een wetenschappelijke onderbouw en een populairwetenschappelijke bovenbouw,
wat inhield dat het museum zelf niet de kennis hoefde te produceren maar
het alleen hoefde door te geven.30 Het moderne museum moest het medium
zijn via welke de wetenschappelijke kennis de grote massa kon bereiken.31
Wassenbergh volgde grotendeels de ideeën van Von Faber.32 Het nieuwe
hoofddoel van het museum – het opvoeden van de grote massa in plaats van
het beschikbaar stellen van informatie aan een klein aantal wetenschappers
– vereiste volgens hem ook een andere presentatiewijze. Het depotmuseum,
dat zo veel mogelijk objecten toonde, wilde hij daarom vervangen door een
overzichtelijkere presentatie met sprekende voorbeelden. In Amerika was
men al veel verder in het streven het museum onderdeel te laten uitmaken
van de opvoeding van zowel kinderen als volwassenen. In Nederland
bestond een dergelijk modern museum nog niet en ook in het Fries Museum
moest nog heel veel verbeteren, wilde men kunnen voldoen aan het nieuwe
hoofddoel.33 Wassenbergh wilde daar tijdens de herordening van 1952 aan
werken.
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Een didactische rondgang langs al het Friese
Om dat alles te realiseren, werd door het Bestuur van het Fries Genootschap in overleg met Wassenbergh in 1951 besloten de presentaties in het
gehele museum aan te pakken. Hoofddoel was de modernisering van de
overvolle archeologische afdeling.34 Ook de opstelling van het porselein was
‘voor de nieuwe generatie niet meer genietbaar’ en vooral de oude ijzerconstructie was de museumcommissie een doorn in het oog (zie afbeelding
2).35 De museumcommissie wenste tevens de ruimtes in het museum waar
de conciërge woonde bij het museum te betrekken.36 Men had deze hard
nodig en ook één van de Bisschopkamers diende een andere bestemming te
krijgen. Met deze extra ruimtes kon een ander belangrijk doel van de herordening gerealiseerd worden, namelijk het verbeteren van de chronologische
rondgang door het museum.
Wie de gids van het Fries Museum uit 1947 met die uit 1953 vergelijkt,
constateert dat er in de volgorde waarin de bezoeker verzocht werd het
museum door te gaan, inderdaad wijzigingen zijn doorgevoerd.37 De kamer
met middeleeuwse voorwerpen was tussen de Friese volkskunst en Bisschopkamers weggehaald en had een passender plaats gekregen voor de ruimte
met een renaissance-opstelling. Hier waren schilderijen te zien van Adriaan

2. De overweldigende Porseleinzaal in de eerste uitbreiding van het Fries Museum zoals die in 1909
te zien was. De sterk aanwezige ijzerconstructie in de ruimte zou later gehekeld worden.
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van Cronenburg, Frieslands bekendste zestiende-eeuwse portretschilder.38
Deze waren voor de herordening in de Schilderijenzaal te zien. Aan de zaal
werd sfeer gegeven door er ook ‘meubelen uit de periode der schilderijen’
te tonen (zie afbeelding 3).39 Ook de afdeling keramiek werd verplaatst en
bovendien grondig gerenoveerd. Op afbeelding 4 is het Chinese porselein uit
de collectie van Looxma Ypeij te zien. Er worden nog altijd veel voorwerpen
tentoongesteld, maar ten opzichte van de opstelling uit 1909 zijn deze wel
veel overzichtelijker neergezet en voor een bezoeker veel beter te bekijken.
Na de herordening van 1952 werd de bezoeker na de ontvangst in het
Eysingahuis naar de hoekkamer met origineel beschilderd behang geleid.40
Daarna kreeg hij tijdens een wandeling langs een ingewikkelde route door
de samengevoegde gebouwen achtereenvolgens de volgende onderwerpen
voorgeschoteld: de zilversmeedkunst met de Poptaschat, het prentenkabinet, Friese instrumenten, zestiende- en zeventiende-eeuwse Friese schilderkunst, Friese volkskunst en Fries aardewerk, waarbij het verschil in
inspiratiebron tussen het Delfts en Fries aardwerk sterk benadrukt werd.
Vervolgens opnieuw volkskunst (borduurwerk en houtbewerking), de Hindelooper kamers, de Workumer kamer, Friese volksgebruiken zoals die gewoon

3. De Renaissancekamer in 1952. Hier waren schilderijen van Adriaan van Cronenburg, een
zestiende-eeuwse portretschilder die in Friesland werkte, te zien. De estrikken op de vloer en de
meubels uit dezelfde tijd moesten de bezoeker zich in de tijd doen wanen.
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4. Het Chinees porselein werd na de herordening in 1952 in overzichtelijke series in kasten tentoongesteld. Een didactisch sterk verbeterde presentatie in vergelijking met de vorige Porseleinzaal.

waren bij geboorte en trouwen, Friese sporten en klederdrachten, een zilversmidwerkplaats en –winkel en enkele andere winkels uit vroegere tijden, de
Bisschopkamers, keramiek, de archeologische afdeling, de middeleeuwse
kamer en de renaissancekamer. De route eindigde met een achttiendeeeuwse keuken, een zuivelbedrijf en grote middeleeuwse stukken in de
overwelfde kelders van het museum.
Volgens Wassenbergh was er met de herordening een goede chronologie
bereikt: ‘Het hoofddoel, een chronologische rondgang in het museum is,
wat de volgorde der kamers betreft, bereikt, echter ligt de ingang niet goed;
deze zou bij de archeologische afdelingen moeten zijn’.41 Van die beperking
in de chronologische opbouw van het verhaal over Friesland was Wassenbergh zich terdege bewust. Het klopt inderdaad dat er van de archeologische
afdeling naar de middeleeuwen en renaissance een chronologische lijn liep.
Uit de beschrijving van de behandelde onderwerpen in het museum blijkt
echter dat dit het enige gedeelte is waar dat het geval was. Daaromheen
bestond nog altijd een meer thematische ordening van de onderwerpen.
Zoals gezegd was een ander hoofddoel van de herordening de moderni-
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5. De gemoderniseerde archeologische afdeling in 1952. In de achterwanden zijn vitrines verwerkt
waarin een selectie objecten te zien zijn. De zuilen werden aan het zicht onttrokken door ze in de
hangende vitrines te verwerken. In de rechter hangende vitrine is een verduidelijkende schildering
van Dick Osinga te zien.

sering van de archeologische afdeling. Om die te bewerkstelligen kwamen
er geheel nieuwe vitrines, zowel langs de wanden als tussen en om de
zuilen. Dit laatste had tot doel om de zuilen aan het zicht te onttrekken.42
De opstelling van de objecten binnen de afdeling was chronologisch. Enkele
thema’s als kleding, jacht en landbouw kregen bovendien een eigen vitrine.
Voor de bezoeker werden kosten nog moeite gespaard als het ging om de
presentatie van de voorwerpen: ‘In de vitrines zijn voorwerpen als urnen,
bekers en beeldjes op glazen planken geplaatst, de sieraden en vele andere
kleine voorwerpen zijn tegen de verticale achterwand bevestigd, een wijze
van opstellen die zeer aantrekkelijk is voor de beschouwer, doch van de
opsteller veel tijd en overleg vergt’.43 Ook waren er ter verduidelijking voor de
bezoeker in sommige vitrines door Dick Osinga schilderingen aangebracht
(zie afbeelding 5) die een indruk konden geven van de omgeving waarin de
voorwerpen thuishoorden. Deze manier van presenteren werd al aan het
einde van de achttiende eeuw door de Amerikaanse schilder Charles Wilson
Peale (1741-1827) gebruikt in zijn natuurhistorische museum, ten einde de
leefwijze en -omgeving van de dieren te verduidelijken aan de bezoeker.44
De didactische waarde van de tentoonstelling van de archeologische
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voorwerpen was nu duidelijk belangrijker geworden dan het tonen van alle
beschikbare voorwerpen, waarmee tegemoet gekomen werd aan het ideaal
om de grote massa te bereiken.
Het instructieve karakter van de vernieuwde opstellingen viel in de smaak
bij de pers. Volgens de Leeuwarder Courant was de ‘aesthetisch buitengewoon gelukkige opstelling […] die telkens in cultuurperioden zijn bijeengebracht’ een geweldig resultaat.45 Het resultaat van het experimenteren
met de volgens Wassenbergh ‘enigszins gedurfde gele achtergrond’ bij het
Chinese porselein vond het Friesch Dagblad erg mooi.46 Andere praktische
aspecten van de vernieuwde opstellingen werden eveneens op prijs gesteld,
zoals de manier waarop de tekst op de vitrines was aangebracht: ‘Verdienstelijk is ook de wijze, waarop men in deze indirect verlichte hangende
vitrines de zo beknopt mogelijk gehouden opschriften heeft aangebracht: op
doorzichtige reepjes mica, waardoor aan de schoonheid der wel-geplaatste
voorwerpen niet de minste afbreuk wordt gedaan’.47
Al met al was het Fries Museum volgens Wassenbergh door deze herordening een moderner museum geworden en was de opgelopen achterstand
‘glansrijk ingehaald’. Hij noemt de herordening niet voor niets een ‘modernisering’.48 Er was een mijlpaal bereikt in de vooruitgang, en bovendien
niet alleen door de herordening van de opstelling. Door de systematische
uitbreiding van de collectie viel duidelijk ‘een doelbewust streven naar het
zo volledig mogelijk maken der verzamelingen te constateren, waardoor
een zuiverder beeld van het rijke en gevarieerde culturele leven onzer
voorouders kon worden verkregen’.49 De depots waren behoorlijk verbeterd,
de bezoekersaantallen namen toe en om deze nog meer te stimuleren werd
het aantal tentoonstellingen opgevoerd. Maar vooral van belang was het
groeiende begrip van de nieuwe sociale functie van het museum. Door de
grote museumtechnische verbeteringen was de didactische waarde van het
museum gegroeid. Er werden meer bruiklenen gegeven, waardoor meer
mensen de voorwerpen konden zien en zij dus nog meer aan hun doel
konden beantwoorden.
Wassenbergh was, net als de pers, heel tevreden over de herordening,
maar hij bleef toch ook naar de toekomst kijken. Er moest immers, om de
chronologie binnen het museum helemaal op orde te krijgen, een nieuwe
ingang komen bij de archeologische afdeling. Hiervoor was het volgens
hem noodzakelijk dat enkele panden van het museum gesloopt werden.
Daar kon dan een geheel nieuwe moderne vleugel worden gebouwd met
een monumentale ingang. ‘Pas als dit gedeelte voltooid is zal het museum
enigszins aan moderne eisen voldoen.’50
De herordening van het Fries Museum in 1952 betrof kortom vooral
een museale herordening. De presentatie kreeg een nieuw jasje, terwijl
aan de inhoud van de tentoonstellingen niet veel veranderde. De chrono-
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logische rondgang werd verbeterd, de objecten werden beter bestudeerd
en daarna werd een weloverwogen presentatie gemaakt van de meest
relevante objecten. Dit alles maakte van het Fries Museum een moderner
museum met grote aandacht voor de educatieve waarde. Niet alleen het
museumgebouw werd dus gemoderniseerd, maar ook de presentatie van
de collectie. Boeles lijkt hierin destijds in Nederland zijn tijd vooruit te zijn
geweest. Hij wees immers ook al op het feit dat er te veel objecten te zien
waren in de zalen en dat nu de tijd was gekomen om een keurverzameling
af te scheiden. Zijn idee om binnen het Fries Museum een combinatie te
maken van verschillende manieren van tentoonstellen bleek ook later nog
een blik in de toekomst te zijn geweest. De overzichtelijke reeksen van het
keramiek en de archeologische afdelingen werden gecombineerd met de
ingerichte interieurs van de middeleeuwse en renaissancekamers, waarvan
de ‘karakters’ volgens Wassenbergh heel verschillend waren.51
Ondertussen elders in de wereld
De herordening van 1952 en zijn voorgeschiedenis met de commentaren
van Boeles op de overvolle inrichting van het museum uit het begin van de
twintigste eeuw stond niet op zichzelf. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog
was in heel Nederland een discussie gaande over gewenste museumvernieuwingen. Daarbij werden vragen gesteld over wat een museum was, waartoe
het diende, wie het publiek was en hoe verzamelingen moesten worden
ingericht. In haar artikel ‘De democratisering van schoonheid’ beschrijft
Debora Meijers die discussie aan de hand van drie rapporten die tussen
1918 en 1921 verschenen.52 De belangrijkste discussiepunten hielden in deze
periode verband met de wijze van presenteren van de objecten in relatie tot
het beoogde publiek.53 Zo bestond onder sommigen de wens de collecties
te splitsen in objecten met een kunsthistorische waarde en objecten met
een puur historische waarde, omdat dit de meest geschikte manier zou zijn
om kennis over te brengen op de bezoeker. Anderen verzetten zich tegen
dat idee en waren juist van mening dat een gemengde presentatie meer
waardevol was. Voorstanders van deze presentatievorm hoopten daarmee
het genot van de bezoeker te vergroten om zo zijn kunstgevoel te ontwikkelen. Instructie stond dus tegenover genot en een gescheiden opstelling
tegenover een gemengde presentatie.
Uiteindelijk verscheen in 1921 het rapport van de Rijkscommissie van
advies in zake reorganisatie van het museumwezen hier te lande over de
gewenste vormgeving van het Nederlandse museumwezen.54 Allereerst was
het voor de commissie van belang dat musea zich op een ander publiek
gingen richten en zich niet langer concentreerden op alleen geleerden en
vakmensen, een punt dat Von Faber bijna twintig jaar later zou onder-
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schrijven. Musea moesten zich als opvoeder van de grote massa presenteren, zodat ook zij zich verder kon ontwikkelen.55 Daarnaast adviseerde de
commissie een driedeling binnen de tentoongestelde objecten in musea.56
Er moest onderscheid gemaakt worden tussen voorwerpen met een grote
kunstwaarde, voorwerpen van kunsthistorische betekenis en voorwerpen
van puur historisch belang. Deze verschillende soorten objecten moesten
strikt gescheiden gepresenteerd worden. De laatste categorie zou zelfs de
kern moeten gaan vormen voor een Nederlands Historisch Museum.57 De
integratie van verschillende soorten objecten was dus volgens de commissie
beslist niet wenselijk.
Deze ideeën vonden hun oorsprong in het buitenland.58 Ze kwamen onder
andere uit Duitsland, waar al tussen 1890 en 1914 museale hervormingen
waren doorgevoerd.59 Daar laaide de discussie over musea en hun inrichtingsprincipes op naar aanleiding van de reorganisatie van de Koninklijke Musea
in Berlijn.60 Wilhelm Bode (1845-1929) leidde die reorganisatie en hij zou een
enorme vernieuwing teweeg brengen binnen de museale wereld, waarbij de
presentatie veel meer dan eerder gericht werd op het creëren van een kunstgevoel bij de bezoeker. Het belangrijkste deel van zijn vernieuwing stond dan
ook in relatie tot het nieuwe publiek dat hij beoogde, de zogenaamde ‘leek’.61
Dit type bezoekers was nog niet veel in aanraking gekomen met museale
voorwerpen en zij waren dan ook niet gediend met een op het oog ongeordende opstapeling van talloze objecten. Volgens Bode moest een museum
een kleinere selectie maken van kwalitatief uitmuntende objecten. Authenticiteit stond bij die selectie voorop.62 Kopieën en afgietsels waren goede
didactische middelen, maar voor de presentaties in musea minder geschikt.
Om een esthetische ervaring bij de bezoeker te creëren, wilde Bode objecten
uit verschillende categorieën integreren.63 Hierin verschilt de visie van de
Rijkscommissie, die juist wel een strikte scheiding van de soorten objecten
voorstond, dus sterk van de ideeën van Bode.
Boeles’ kritiek op de overvolle presentatie in het Fries Museum en de
manier waarop het museum bestuurd werd, stond dus niet op zich en paste
binnen de discussies over de toekomst van het museumwezen zoals die in
zowel Nederland als het buitenland werden gevoerd. Sommige aspecten
van Boeles’ opmerkingen zijn zelfs rechtstreeks terug te voeren op de
ideeën van Bode, zoals het belang aan de authenticiteit van objecten en
het ontwikkelen van een kunstgevoel bij de bezoeker. Boeles was dus goed
op de hoogte van de heersende nationale en internationale ideeën over de
museumpraktijk. Opmerkelijk was dat niet, aangezien Boeles lid was van de
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), die zich aan het
begin van de twintigste eeuw uitvoerig bezig hield met de hervorming van
de Nederlandse musea. Hij nam zelfs zitting in het bestuur van de KNOB en
publiceerde bovendien vele artikelen in het bondstijdschrift.
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Overigens adviseerde de Rijkscommissie voor het Fries Museum juist
geen scheiding van de soorten objecten door te voeren. Het ontstaan van
een museum waarin alle herinneringen aan de Friese cultuur verzameld
werden, was volgens de commissie voor deze provincie met een eigen
karakter en vele eigenaardigheden heel natuurlijk, net als de samenvoeging
en vermenging in latere tijd van een kunstverzameling met de oudheden.64
Hoewel de commissie scheiding van de verschillende disciplines wenste,
leek hen dat in dit geval juist geen goede zaak: ‘Onze Commissie meent,
dat Leeuwarden goed zal doen voort te gaan op den ingeslagen weg: het
verzamelen van dat, wat het gewest betreft, waarvan het ’t middelpunt
en de hoofdstad is, zoowel op kunst- als oudheidkundig gebied. […] Het
stichten eener algemeene kunstverzameling naast die te Groningen verdient
vooralsnog geene aanbeveling; het zoude te zeer tot versnippering leiden.’65
Bovendien zou Leeuwarden, om diezelfde versnippering op het gebied
van de terpvondsten uit het noorden te voorkomen, het centrum moeten
worden waar terpvondsten bewaard bleven.66
Binnen de landelijke ontwikkeling van afscheiding werd voor het Fries
Museum dus vooral integratie geadviseerd. Het universele karakter van de
verzameling, dat al in de negentiende eeuw ontstaan was, moest gekoesterd
worden. Wel bleef van kracht dat de presentatie van de verzameling anders
zou moeten in relatie tot de beoogde bezoeker. Niet langer was de geleerde
de standaard, maar het hele volk moest gegrepen worden. Inhoudelijk
werden er geen wijzigingen beoogd, terwijl de wijze van presenteren wel aan
moest worden gepast.
Dit is ook precies wat Wassenbergh voor ogen stond met de herordening van 1952. Niet de overkoepelende inhoudelijke lijn werd aangepast,
maar slechts de wijze waarop deze gepresenteerd werd. Dat dit echter pas
dertig jaar na de verschijning van het Rapport gebeurde, duidt er op dat het
Fries Museum hierin niet zelf het initiatief nam, maar pas heel langzaam
de nationale en internationale ontwikkelingen volgde. Men was wel op de
hoogte van de heersende ideeën, zoals de keus van Boeles voor de geïntegreerde presentatie aantoont, maar er werd niet direct naar gehandeld.
De lastige financiële situatie binnen de organisatie en het continue gebrek
aan ruimte zullen daar mogelijk een rol in hebben gespeeld. In het Rijksmuseum kon men in de jaren twintig van de twintigste eeuw eveneens niet
alle gewenste veranderingen realiseren vanwege een gebrek aan financiële
middelen.67
Een kans voor een nieuwe koers
Het 125-jarig jubileum van het Fries Genootschap was de grote katalysator
voor de complete herordening van het Fries Museum in 1952. Onder invloed
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van de enkele decennia daarvoor ontwikkelde ideeën rondom het moderne
museum werd van een massale depotopstelling een didactische rondgang
langs al het Friese gecreëerd. Wassenbergh heeft zijn kans schoon gezien om
van de nood van de herordening een deugd te maken.
Wassenbergh heeft met de doorvoering van deze herordening in 1952
duidelijk zijn stempel op het museum gedrukt. Hij bouwde daarbij enerzijds
voort op de ideeën van Boeles, maar ontwikkelde daarnaast ook zijn eigen
visie voor het museum. Hij gaf leiding aan de herordening en was daardoor
de hoofdverantwoordelijke voor een wezenlijke verandering in de historie
van het Fries Museum. Hij brak met het idee van een allesomvattende
fysieke catalogus van alles dat Fries is, zoals daarvoor het geval was, en ging
bewuster kijken naar de collectie en hoe die het beste aan het gewenste
publiek te presenteren was.
In zijn 27 jaar als directeur van het museum legde Wassenbergh
daarnaast op het inhoudelijke vlak de basis voor de verdere bestudering van
de verschillende deelcollecties. Hoewel hij vooral chronologie voorstond in
zijn museale opstelling, zien we daarin ook nog veel thematische onderwerpen als schilderkunst en zilversmeedkunst naar voren komen. Nadat de
inventarisatie van alle Friese oudheden in de negentiende eeuw afgerond
was, maakte hij nu ook de bestudering van deelonderwerpen daarbinnen
mogelijk. Dit resulteerde in de definiëring van diverse deelcollecties, die
in de loop van de twintigste eeuw steeds scherpere scheidslijnen kregen.
Wassenbergh’s opvolgers zouden deze lijn voortzetten, zodat het museum
aan het einde van de twintigste eeuw vooral presentaties over verschillende
aspecten van de Friese kunst en cultuur zou herbergen. Het grote verhaal
van Friesland ging daarbij langzaam verloren.
Met de opening van het nieuwe Fries Museum in september 2013 heeft,
net als in 1952, in de wijze van presentatie een omslag plaatsgevonden. Niet
langer zien we de deelcollecties los van elkaar, maar deze zijn geïntegreerd
in een groter verhaal. Zoals we eerder dit jaar in de vernieuwde presentaties
van het Rijksmuseum ook al zagen, vertellen textiel, zilver, archeologie en
schilderkunst samen één verhaal. Er is dus gebroken met de door Wassenbergh deels ingezette en de door zijn opvolgers verder versterkte presentaties in deelcollecties. In zekere zin heeft men weer teruggegrepen op de
periode daarvoor, waarin het overkoepelende verhaal van Friesland getoond
werd met behulp van verschillende soorten objecten. Anders dan toen is de
presentatie nu echter veel overwogener en is er bewust niet gekozen voor
een overvolle opstelling van alle voorwerpen uit de museumcollectie. Zonder
de aanzet van Wassenbergh tot een vernieuwde presentatie en betere bestudering van de collectie was deze vernieuwde opstelling echter niet mogelijk
geweest. Net zoals zonder de eerste inventarisatie van alle Friese oudheden
het nooit tot de bestudering van de afzonderlijke deelcollecties had kunnen
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komen. Het zijn kennelijk de fases die een cultuurhistorisch museum moet
doorlopen op weg naar een ideale presentatie en dit jaar is in Leeuwarden
de nieuwste fase van start gegaan.
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Terug naar het land van herkomst
Over archeologen, terpen, ruzies en lege handen (2)
leo v er h a r t

Het wetenschappelijk archeologisch onderzoek van de terpen kwam aan het
begin van de vorige eeuw moeizaam tot stand. Het eerste deel van dit artikel
(gepubliceerd in De Vrije Fries deel 92) beschreef dat de verhouding tussen
het Fries Genootschap en het Leidse Rijksmuseum van Oudheden door
stelselmatige aanvaringen tussen de beide hoofdrolspelers, P.C.J.A. Boeles
en J.H. Holwerda, verslechterde. In 1908 verscheen een nieuwe speler op het
Friese archeologische toneel: A.E. van Giffen. Ook zijn activiteiten droegen
in het begin niet bij aan een verbetering van de verhoudingen. Uiteindelijk
ging Friesland als onderzoeksterrein voor het Leidse museum verloren.
Pas veel later zou het Groninger Biologisch Archaeologisch Instituut steeds
actiever worden in Friesland en een deel van het onderzoek gaan uitvoeren.
Lang bleef het Fries Genootschap alleen verantwoordelijk voor de archeologie binnen de provinciegrenzen.
Initiatieven vanuit Groningen
In de zomer van 1908 maakte Boeles kennis met de 24-jarige student in
de biologie Albert Egges van Giffen (1884-1973).1 Deze was in maart 1908
door het Centraal Bureau voor de Kennis van de Provincie Groningen en
Omgelegen Streken aangesteld om de afgraving van de terp Dorkwerd te
begeleiden.2 Het Centraal Bureau in Groningen had al vanaf de oprichting
in 1897 gepoogd het onderzoek van de terpen ter hand te nemen, maar
de omvang en de kosten waren te groot.3 Tien jaar later werd een nieuwe
poging ondernomen om het terpen wetenschappelijk te onderzoeken en
daarin speelden vader en zoon Van Bemmelen een belangrijke rol.4 In 1907
waren Holwerda en Boeles door hen gevraagd om te reageren op een artikel
van de heren J. Oost Elema en J. Elema uit Toornwerd. Beiden voegden hun
kritische reactie als naschrift toe.5
Boeles had weer een groot aantal pagina’s nodig om over de Friese terpen
te schrijven en de visie van vader en zoon Holwerda te bekritiseren.6 Holwerda
beperkte zich tot het uitspreken van waardering voor het werk van de heren
Elema en maakte slechts opmerkingen over het ontstaan van de terpen en de
aard van de bewoning. Over de geschillen met Boeles schreef hij niets.
Met de aanstelling van Van Giffen in 1908 werd in Groningen een voorzichtig
begin gemaakt met het terpenonderzoek, maar de student met zijn ongekende

de vrije fries 93 (2013) 27-52

28

leo verhart

Albert Egges van Giffen
(1884-1973), zoon van een
dominee, studeerde biologie
in Groningen, maar kreeg
al snel grote belangstelling
voor de archeologie. Vanaf
1908 begon hij actief met het
bezoeken van de terpen in
Friesland en Groningen die
werden afgegraven vanwege
de vruchtbare terpaarde.
Hier is Van Giffen (de kleine
man links) te zien tijdens het
bezoek van een groep van
internationale geleerden aan
de opgraving Ezinge. (Foto
Rijksuniversiteit Groningen,
Groninger Instituut voor
Archeologie)

werklust zou niet alleen toezicht houden op de afgraving van Dorkwerd. Al
snel bezocht hij veel meer afgravingen.7 Van Giffen liep echter te hard van
stapel en het werd hem teveel. Om het aantal bezoeken te verminderen en
de kans op archeologische vondsten te vergroten, maakte hij een opzet voor
een circulaire voor terpbazen en eigenaars. Daarmee konden ze vondsten
die mogelijk bij de terpafgravingen aan het licht kwamen herkennen en
bij het Centraal Bureau melden.8 Om de reikwijdte van de circulaire te
vergroten was het van belang dat invloedrijke mensen en instellingen hun
steun gaven. Daarom benaderde Van Giffen in het begin van 1909 Boeles
opnieuw, maar die verwees hem door naar Wilco Julius van Welderen baron
Rengers, de voorzitter van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheiden Taalkunde (FG).9 Het bestuur van het FG zou het plan in zijn vergadering
bespreken, maar maakte Van Giffen ook duidelijk dat hij niet op een financiële bijdrage hoefde te rekenen. Van Giffen beloofde nog andere mensen te
benaderen.10
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Behalve aan de circulaire werkte Van Giffen ook aan het vergroten van
zijn mobiliteit. In maart kocht hij een motor.11 In de zomer van 1909 begon
Van Giffen met zijn bezoeken aan de Friese terpen die in exploitatie waren.
Al snel ontstonden er wrijvingen over gemaakte afspraken.12
Die afspraken stonden die zomer nog niet op papier.13 Van Giffen zou
vondsten verzamelen voor het FG, zonder vergoeding maar met een introductie en met medewerking van het FG. In juli 1909 bezocht Van Giffen de
terp van Tzum, waar met de terpbaas was afgesproken dat hij de vondsten
voor hem zou bewaren. De museum-amanuensis D. Draaisma had echter
gezegd dat Van Giffen voor het Fries Museum (FM) werkte en dat alle
vondsten direct naar Leeuwarden konden worden doorgestuurd. Daar was
Van Giffen verbolgen over.
De uitwerking vlotte echter ook niet. Aan het eind van het jaar 1909
meldde Van Giffen dat hij nog niet klaar was met een blijkbaar beloofde
inventarisatie.14 Er waren bovendien financiële consequenties. Hij schatte
dat de verzameling ƒ 511 zou gaan kosten en vroeg om een extra bijdrage.
Hoewel het FG op grond van de mondelinge afspraken mocht verwachten
dat de vondsten gratis zouden worden overdragen, meende men toch dat
het billijk was hem te subsidiëren met twee maal ƒ 250.

In de zomer van 1908 stuurde Boeles Van Giffen naar Ferwerd en ontmoette daar Heinrich Schütte,
een ervaren onderzoeker van de terpen. Op deze foto van 1 juli 1908, gemaakt door Van Giffen,
is vermoedelijk Schütte te zien. Met hem zou hij later dat jaar een studiereis maken door het
terpengebied van Butjadingen en Wangeroog in Oost-Friesland. (Foto Rijksuniversiteit Groningen,
Groninger Instituut voor Archeologie)
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In de loop van het jaar 1910 werden nog meer vondsten verzameld en werd
het botmateriaal uitgeleend aan het Zoölogisch Instituut in Groningen, waar
Van Giffen een aanstelling had. Van Giffen werkte ook aan een artikel over
Berg Sion voor De Vrije Fries. In mei ontstonden opnieuw problemen, nu
over botten uit de terp van Ferwerd.15 Van Giffen wilde ze zelf kopen, maar
toezichthouder Wiersma was daar tegen. Aan het eind van het voorjaar deed
Van Giffen een nieuw verzoek voor financiële steun. De verzameling kon hij
nog niet aan het bestuur laten zien, omdat hij hard met zijn studie bezig
was.16
Waren dit nog kleine wrijvingen, in de zomermaanden van 1910 werden
de problemen serieuzer. De archeologische vondsten gingen weliswaar naar
Leeuwarden, maar de botten niet.17 Hetgeen in 1909 was verzameld ging
naar Wageningen en over de vondsten van 1910 wenste Van Giffen zelf te
kunnen beschikken.18
Boeles wilde een eind maken aan die weerkerende onduidelijkheden en
de verschillende interpretaties die Van Giffen gaf. Belangrijkste knelpunt
was, dat Van Giffen meende nog steeds aanspraak te kunnen maken op een
geldelijke vergoeding, bovenop de subsidie die hij al had ontvangen.19 Boeles
stelde een verklaring op die op 21 september 1910 door alle partijen werd
ondertekend. Die hield de volgende punten in:
1. Van Giffen zou een subsidie ontvangen van ƒ 250 voor zijn natuurhistorische en aanverwante studies. In ruil daarvoor zou hij a) alle
door hem in de Friese bodem gevonden oudheden met sporen van
menselijke bewerking, en b) alle door hem te vinden oudheden tot 1
januari 1911 overdragen;
2. Van Giffen zou ‘met bekwamen spoed’ een lijst vervaardigen van zijn
vondsten;
3. Alle oudheden zouden wederom overgedragen worden aan Van
Giffen en hij kreeg vijf jaar om ze te bestuderen.
Een verkeerde keuze?
De verstandhouding tussen Van Giffen en het FG bleef in het najaar van
1910 goed, maar er was wel enige wrijving over de eigendomsverhoudingen
en de betalingen. In het vroege voorjaar van 1911 ontstonden er nieuwe
spanningen. Van Giffen wilde de Friese vondsten overdragen aan het Rijksmuseum voor Oudheden (RMO) in Leiden. Dat zinde Boeles begrijpelijkerwijs niet en hij stelde een nieuwe aanvullende verklaring op over de
samenwerking met Van Giffen, maar die kon daar niet mee instemmen.
Een lange brief met een vijftal bijlagen die Boeles aan zijn bestuur zond,
maakt het mogelijk die geschiedenis te reconstrueren.20 Op 7 maart 1911
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vond in Groningen een overleg plaats tussen Boeles, Van Giffen en Wiersma,
met als resultaat een nieuwe aanvullende verklaring.21 De kern daarvan was,
dat de collectie die door Van Giffen in Friesland verzameld werd en zou
worden, eigendom was van het FG en dat Van Giffen die pas in 1915 aan
het Genootschap hoefde overdragen zodat hij alles kon bestuderen. Het FG
verklaarde zich bereid een deel, dat al in de collectie van het FG voorkwam,
over te dragen aan het RMO.
Toen Van Giffen echter eind maart het door Boeles opgemaakte contract
onder ogen kreeg, ging hij daar niet mee akkoord en wenste aanvullingen.
Hij beargumenteerde dat in een brief en voegde daar een eigen conceptverklaring bij.22 Van Giffen begreep kennelijk de tekst van de aanvullende
verklaring van 7 maart niet. Volgens hem was de afspraak dat de dubbele
stukken uit zijn Friese collectie aan het RMO gegeven konden worden,
zonder dat daarmee het FG tekort gedaan zou worden. Het zou een
vergoeding zijn voor de restauraties die het RMO voor hem had uitgevoerd.23
Dat stond zo niet in de verklaring van 7 maart.
Hij zond de verklaring van 7 maart dan ook terug en voegde een
nieuwe bij, die hij zelf had opgesteld en waarin hij de eerste verklaring van
september 1910 en die van 7 maart inhoudelijk had samengevoegd. Het
kwam er op neer, dat hij zelf een keuze uit zijn collectie zou kunnen maken
en niet het Genootschap en dat hij voor het verzamelen een redelijke geldelijke vergoeding zou ontvangen. De hoogte daarvan liet hij aan het Genootschap over.
Boeles adviseerde in zijn brief aan zijn bestuur ook over de ontstane
situatie. Hij memoreerde het begin van de werkzaamheden van Van Giffen
in Friesland, zijn circulaire, dat alle vondsten uit Friesland naar Leeuwarden
zouden gaan en dat er geen vergoeding werd gevraagd. Het Fries Genootschap vond het vervolgens in 1910 billijk Van Giffen te subsidiëren. Boeles
merkte op dat de nieuwe verklaring van Van Giffen zou inhouden dat de
vondsten uit Friesland, in feite eigendom van het FG, door de persoon Van
Giffen zonder enige invloed van het Genootschap aan het RMO geschonken
zouden worden. Ten tweede bevatte de nieuwe verklaring een artikel over
een financiële vergoeding die in tegenspraak was met eerdere afspraken en
die bovendien inhoudelijk zo vaag was, dat dit tot nieuwe geschilpunten
kon leiden.
Het bestuur nam Boeles’ advies over en hoewel Van Giffen nog trachtte
mondeling het een en ander een voor hem meer positieve draai te geven,24
ging hij begin juli toch akkoord.25 De situatie bleef zoals die op 7 maart was
besproken. Maar de problemen bleven. De heren Draaisma en Wiersma
hadden tegen de arbeiders gezegd, dat ze geen archeologische voorwerpen
meer aan Van Giffen mochten geven.26 Die namen blijkbaar het zekere voor
het onzekere, maar in de ogen van Van Giffen maakten zij zo van weten-
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schap een handelszaak. Daar bleef het bij. Aan het eind van het jaar vertrok
Van Giffen naar Leiden, waar hem nieuwe carrièrekansen geboden waren.
De ideale schoonzoon
Van Giffen had in 1910 voor zijn persoonlijke toekomst meerdere ijzers in
het vuur. Na zijn aanstelling in Dorkwerd bleef hij actief voor het Centraal
Bureau voor de Kennis van de Provincie Groningen en Omgelegen Streken,
maar zijn perspectieven waren niet florissant. Een vaste positie zat er niet in
en dat was hem begin 1909 al bekend.27
Zijn inspanningen voor het FG waren aanvankelijk ingegeven door een
oprechte zuiver wetenschappelijke belangstelling, maar als vrij snel werd
duidelijk dat Van Giffen daar toch ook geldelijke ondersteuning tegenover
wilde zien. Zijn toelage van het Centraal Bureau was niet groot genoeg om
hem een bestaansbasis te verschaffen. Daar kwam nog bij dat zijn Friese
aanstelling in 1911 niet verlengd werd.
In Groningen werkte Van Giffen aan zijn proefschrift en probeerde sporadisch wat bij te verdienen met de handel in oudheden.28 Van Giffen kon
altijd geld gebruiken.
In 1908 was Van Giffen in contact gekomen met het Rijksmuseum van
Oudheden. In 1911 resulteerde dat in een vrijwillige deelname aan de op
graving van de Romeinse stad Forum Hadriani op het landgoed Arentsburg
bij Voorburg. Voor die hulp kreeg hij een ‘vorstelijke’ vergoeding van ƒ 600,
beschikbaar gesteld door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.29
Van Giffen viel in de smaak bij Holwerda jr. en die probeerde herhaaldelijk
de jonge enthousiaste archeoloog naar Leiden te halen.30 Eind 1911 hapte
Van Giffen toe en op 1 januari 1912 begon hij als conservator in Leiden. Het
FG en het Centraal Bureau voor de Kennis van de Provincie Groningen en
Omgelegen Streken zullen hem, ondanks de verschillen van inzicht, met
lede ogen hebben zien vertrekken. Ze waren niet in staat Van Giffen direct
aan zich te binden, maar het onderzoek van de terpen zou door hun man,
nu vanuit Leiden, met volle kracht ter hand worden genomen.
Nieuwe Leidse pogingen
In Leiden zag men de toekomstige samenwerking met Friesland ook zonnig
in. De stroeve persoonlijke contacten uit het verleden zouden waarschijnlijk
door een wederzijds vertrouwd persoon normaliseren en dat kon een
nieuwe impuls zijn voor het onderzoek in het hoge noorden.
In 1912 werd de correspondentie tussen Van Giffen en Boeles voortgezet.
Van Giffen wilde in Leeuwarden gaan werken aan het opmeten van hondenschedels en er was contact over de collectie Friese terpvondsten die hij nog
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Op het landgoed Arentsburg in Voorburg begon Holwerda in 1910 met een onderzoek naar de
Romeinse stad Forum Hadriani. In 1911 werkte Van Giffen als vrijwilliger mee. Op deze opname
zijn op de voorgrond de grondsporen zichtbaar en op de achtergrond de opgravingskeet van
Holwerda met op het trapje de voorgraver J. Bos. (Foto Rijksmuseum van Oudheden Leiden)

onder zijn beheer had.31 Ondertussen zette ook Holwerda jr. zijn ideeën over
het toekomstige onderzoek in het noorden uiteen.32 Hij hoopte dat het FG
wilde meewerken aan de studie van Van Giffen. Holwerda doelde daarmee
op het bezoeken van Friese terpen, maar het kon niet zo zijn dat met rijksgelden aangekochte terpvondsten aan een provinciaal museum moesten
worden geschonken. Zonder medewerking van het FG kon Van Giffen niets
doen en Holwerda was benieuwd naar de visie van het FG.
Van het formele antwoord van het Genootschap, verwoord door Boeles,
bleef niet alleen de brief zelf bewaard maar ook het concept, dat Boeles met
een begeleidend schrijven aan zijn bestuur zond.33 Dat laatste is veel uitgebreider en biedt een goed inzicht in zijn argumenten; de toon is scherper
dan in de uiteindelijke brief.
Het Genootschap vond dat de kwestie die Holwerda had aangeroerd een
principieel vraagstuk, want die betrof namelijk de onderlinge verhouding

34

leo verhart

tussen de musea. Holwerda hield geen enkele rekening met de werkzaamheden die door het Genootschap waren uitgevoerd.34 Volgens het FG zou
het beter zijn de wetenschappelijke instelling die het onderzoek ter plaatse
uitvoerde te versterken, in plaats van het overdragen van die taak aan een
geografisch minder gunstig gelegen instelling. Het bestuur voerde verder
aan dat Van Giffen altijd in samenwerking met museummedewerkers
voor het FM verzamelde. Toen het contract met Van Giffen in 1911 niet
werd verlengd, verzamelde de vaste medewerker op 23 terpen niet minder
dan 854 nummers, terwijl in het jaar 1910 Van Giffen, samen met de vaste
medewerker, slecht 415 nummers kon laten inboeken.35
Het was wel duidelijk dat als Van Giffen in 1912 namens het RMO zijn
terpreizen wilde hervatten en vondsten voor het RMO zou verwerven, hij
in botsing zou komen met het Genootschap. Het argument dat het FG door
de komst van Van Giffen haar werkzaamheden kon staken, zou een verlies
zijn voor de vaderlandse archeologie.36 Toch erkende het Genootschap de
behoefte van het RMO om zijn collectie zo compleet mogelijk te maken en
stelde voor afspraken te maken voor een strenge geografische afbakening.
Van Giffen kon immers onmogelijk alle Friese en Groninger terpen
bezoeken. Dat ging (zelfs) zijn werkkracht te boven. Het RMO kon zich beter
concentreren op enkele terpen. Het FG was bereid drie Friese terpen als
Leids domein voor onderzoek te erkennen. In plaats van elkaar te bestrijden
was het in het belang van de vaderlandse archeologie om samen te werken.
Het Genootschap deed dan ook vier voorstellen:
1. Het RMO laat de taak om toezicht te houden op de archeologie in
de provincie Friesland aan het Fries Genootschap over. Het FG op
zijn beurt verklaart zich bereid steeds alle gewenste inlichtingen te
verschaffen over haar werkzaamheden.
2. Een of twee belangrijke terpen in Friesland worden in gezamenlijk
overleg gekozen om wetenschappelijk te onderzoeken, zoals reeds
op bescheiden schaal door het FG was gebeurd met de terpen te
Hogebeintum en Ferwerd.
De algehele leiding van dat onderzoek zal bij het RMO liggen, omdat
die beschikt over een uitnemend ingerichte opgravingsdienst.
Steunpunt voor dat onderzoek zal het FM zijn, naar analogie van de
functie van het museum van Haltern voor de bekende opgravingen
van Romeinse vestingen en nederzettingen in Westfalen.
3. De resultaten van het onderzoek worden onder leiding van het RMO
gepubliceerd in het tijdschrift van het museum of in een speciale
uitgave.
Aan het FG wordt af en toe de gelegenheid gegeven een deel van de
losse vondsten te beschrijven, ook zoals in Haltern, en de resultaten
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door verschillende geleerden te laten bewerken.
4. Uit het deel van de collectie dat al goed vertegenwoordigd is in het
FM kan het RMO objecten kiezen ter completering van haar verzameling. Bij verschillen van mening beslist een door het Bestuur van de
Nederlandsche Oudheidkundige Bond te benoemen ‘superarbiter’.
Het FM zal zich krachtig inzetten om gelden bijeen te brengen om in
materiële en personele zin een bijdrage te leveren aan de opgravingen.
Als er zich op andere terp iets voordoet dat speciale ontgraving vereist
dan zal op dezelfde wijze worden samengewerkt.
Zo kon Van Giffen zijn onderzoek van de terpen met kracht voorzetten,
terwijl het RMO de stukken zou krijgen die in de collectie ontbraken en die
tevens van grote wetenschappelijke waarde waren. Het FM op haar beurt
werkte als vanouds en kon meewerken aan de zo lang gewenste systematische opgraving van een terp, een groots werk dat alleen door samenwerking kon worden uitgevoerd.
Gevangen in wantrouwen
Holwerda schrok van de brede uitweiding op zijn simpele vraag en begreep
dat hij met de gedane voorstellen geheel overgeleverd zou zijn aan de
luimen van het bestuur van het Fries Genootschap. Hij wilde graag een
complete collectie terpenvondsten hebben en dat zat er zo niet in. In zijn
reactie juichte hij het voorstel toe om op wetenschappelijke wijze een terp te
onderzoeken.37 Als er in Friesland geld bijeengebracht kon worden, dan zou
het RMO het onderzoek graag leiden. Toch plaatste Holwerda nog enkele
kanttekeningen en gaf hij alternatieven aan.
Voor een rijksinstelling was het onmogelijk een door een willekeurig
museum benoemde superarbiter te aanvaarden. Dat was ook overbodig als
er gezamenlijk geld gevonden werd en er ook gezamenlijk onderzoek werd
uitgevoerd. Zijn vraag aan het FG over het wetenschappelijk onderzoek van
terpen ging niet zozeer over een bepaalde terp, maar had betrekking op het
algemene onderzoek. Het rijksmuseum erkende de werkzaamheden van het
genootschap als beheerder van het Fries Museum en wilde zelfs uitspreken
dat dit het beste museum van ons land was. Maar de echte gegevens van het
huidige wetenschappelijke onderzoek door het FG kreeg het rijksmuseum op
dit moment niet. Het ging bovendien niet om het aantal vondsten, maar om
de betekenis ervan. In dat verband was het Holwerda een raadsel waarom de
werkzaamheden van Van Giffen niet met vreugde werden begroet. Het RMO
was niet uit op concurrentie en was bereid te verklaren dat het haar alleen
ging om de wetenschappelijke arbeid van Van Giffen en dat het grootste deel
van de vondsten (zowel in kwaliteit als in kwantiteit) naar het museum zou
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gaan in de provincie waar het was verzameld. Hij hoopte dat zijn toelichting
duidelijk maakte dat het hem ging om een loyale samenwerking en hoe
daarvoor een goede vorm te vinden.
De reactie van het Genootschap op zijn brief begon beleefd, maar direct
werd duidelijk gemaakt dat Leiden niet op vondsten hoefde te rekenen,
althans niet als eerste de keuze mocht maken.38 Ook het FG waardeerde
het werk van Van Giffen en hoopte dat het voortgezet kon worden. Het
was duidelijk dat als hij archeologische voorwerpen tegen een geldelijke
vergoeding aan het FM zou willen aanbieden, dit door het Fries Genootschap opgevat werd als een poging het werk van het Genootschap uit te
willen schakelen.
Daar kwam bij, dat veel Friese terpbazen hun vondsten alleen aan een
Friese instelling wilden overdragen. Als het FG zou meewerken aan de
activiteiten van Van Giffen dan zou bij hen de indruk kunnen ontstaan dat
het Genootschap niets meer aan de terpen wilde doen. Het FG stelde voor
samen te werken, zodat de prijzen niet zouden stijgen en antiquairs de pas
zou worden afgesneden. De inhoudelijke informatie werd door de terpbaas
geleverd. Het Fries Genootschap stelde als alternatief voor:
1. In gezamenlijk overleg laten het RMO en het FG in de provincie
Friesland zoveel mogelijk terpen bezoeken.
2. De correspondentie met de eigenaren wordt gevoerd door het FG.
De terpbazen worden in gezamenlijk overleg gevraagd uniform op te
graven.
3. Alle vondsten worden afgestaan aan het FM, waar ze, behoudens het
in sub 5 genoemde, worden opgenomen met vermelding van de verzamelde gegevens.
4. De resultaten van de door de conservator van het RMO gedane
waarnemingen (foto’ s, boringen, etc.) blijven geheel tot de beschikking
van het rijksmuseum.
5. Uit de verzamelde, en naar het oordeel van het FG reeds in het FM
voldoende vertegenwoordigde vondsten, kiest het RMO de stukken die
zij voor haar verzameling nodig heeft, tegen een vergoeding van de
kostprijs.
6. De vondsten, door wie ook verzameld, worden betaald door het
FM. Vondsten waar verschil over mening over ontstaat worden in
gezamenlijk overleg gewaardeerd.
Oude koeien
Het bleef hierbij. Nog enkele maanden zou er over een samenwerking
worden gecorrespondeerd, zonder een ander resultaat dan dat de toon
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grimmiger werd. Het RMO wilde het werk van het FG niet uitschakelen.39
Een voorstel dat alle vondsten naar het FM zouden gaan, waaruit het RMO
dan naar oordeel van het FG een keuze mocht maken, was voor het RMO
onacceptabel. Holwerda werd moedeloos en verzuchtte, waarom het niet
mogelijk was zonder scherpe concurrentie samen te verzamelen?
Het Fries Genootschap op haar beurt deed een beetje of haar neus bloedde
en meldde dat ze uit de correspondentie had begrepen dat Leiden het met
alle punten eens was, behalve met punt 5, de verdeling van de vondsten.40
Als oplossing stelde men voor om over dit laatste punt mondeling overleg
te plegen, maar volgens Holwerda waren er veel meer punten van verschil,41
zoals de verdeling van de vondsten, de Leidse typencollectie, verantwoordelijkheden, het onderzoek en nog meer. In Friesland dwaalde men af van de
kern van de zaak, die volgens hem de volgende vragen behelsde: 1) wenste
het FG samen te werken, 2) wilde men op termijn het grootste deel krijgen
van de door Van Giffen verzamelde vondsten, 3) en was men bereid het
RMO daarvoor financieel schadeloos te stellen?
De achterhoedegevechten waren begonnen. Het FG was teleurgesteld
dat het RMO niet bereid was de geformuleerde punten te onderschrijven.42
Het alternatief dat het RMO aanbood was geen vorm van samenwerking,
met als gevolg dat de beide musea onafhankelijk van elkaar zouden blijven
verzamelen. De kans om op wetenschappelijke wijze gezamenlijk de terpen
te onderzoeken was verkeken. Het verleden, met de tegenstellingen tussen
Boeles en Holwerda, kon niet opzij geschoven worden. Men was elkaar dicht
genaderd, maar het wantrouwen bleek nog steeds te groot. Voor Leiden was
onderzoek in Friesland uitgesloten.
Incompabilité d’humeur
Met vreugde was Van Giffen begin 1912 in Leiden begroet. Hij werd assistentconservator met als taken het ondersteunen van Holwerda, het inventariseren van zijn eigen omvangrijke terpenverzameling en veldonderzoek.
Daarnaast zou hij colleges volgen om zich verder in het vak te bekwamen.
Tijdens de opgraving Arentsburg in het voorjaar van 1912 ontstond
een verschil van mening over de interpretaties in het veld en meetfouten
uit de jaren daarvoor.43 Na dit onderzoek vertrokken Holwerda en Van
Giffen samen naar Drenthe. Holwerda ging twee hunebedden bij Drouwen
opgraven en in het op vijf kilometer afstand gelegen Buinen onderzocht Van
Giffen geheel zelfstandig een houten veenbrug.44 Tijdens dit onderzoek werd
hem duidelijk dat Holwerda sr. met pensioen wilde gaan en waarschijnlijk
opgevolgd zou gaan worden door zijn zoon. Van Giffen vreesde voor zijn
aanstelling, eiste een vaste positie en tevens dat hij vrijwel al het veldwerk
in Nederland als enige kon uitvoeren. Kort daarop ontstond nog een verschil
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In de zomer van 1912 onderzocht Holwerda in Drenthe twee hunebedden. Tegelijkertijd voert
Van Giffen in Buinen zijn eerste zelfstandige opgraving uit. Op 27 juli bezoekt de Nederlandsche
Anthropologische Vereeniging beide opgravingen en in Drouwen wordt een foto gemaakt. Het is de
enige foto die we kennen waarop Holwerda (links op het hunebed) en Van Giffen (uiterst rechts op
de steen) samen vereeuwigd zijn. (Foto Rijksmuseum van Oudheden Leiden)

van mening over de aankoop van zijn collectie terpvondsten door het RMO.
In het najaar van 1912 verslechterde hun onderlinge verhouding zozeer,
dat Van Giffen eind november aan het bestuur van de Vereeniging Arentsburgh, die verantwoordelijk was voor de opgravingen, een nota overhandigde waarin hij Holwerda van wetenschappelijke fraude beschuldigde. Het
bestuur vroeg Holwerda een nota van repliek te schrijven en zou zich daarna
beraden. In februari 1913 volgde de uitspraak, waarbij Holwerda wel slordigheden werden verweten, maar geen fraude. De commissie stelde punten ter
verbetering voor en vroeg Holwerda het onderzoek voort te blijven zetten.
Van Giffen liet het er niet bij zitten. Hij stuurde een nieuwe nota, maar
kreeg geen gehoor en zocht het hogerop. Hij kreeg het voor elkaar dat
minister-president P.W.A. Cort van der Linden, in zijn hoedanigheid als
minister van Binnenlandse Zaken, zich met de zaak ging bemoeien. Van
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Giffen behield zijn Leidse aanstelling, maar in plaats van dat er rust kwam,
verergerde de situatie. Van Giffen zette de zaak op scherp, conflict volgde op
conflict en hij verloor in het najaar van 1914 ook alle steun van de curatoren.
Die adviseerden de minister Van Giffen geen vaste aanstelling te geven. Van
Giffen was ten einde raad.
Samenspannen
Na sporadische contacten in 1912, benaderde Van Giffen een kleine twee
jaar later Boeles weer, nu niet als conservator van het RMO maar als privépersoon. Het conflict in het RMO was zo hoog opgelaaid dat hij alle loyaliteit
aan zijn werkgever achter zich liet. Rond 13 december 1914 stuurde hij Boeles
een brief met de vraag of ze eens konden overleggen over een zaak die Boeles
wel zou interesseren en verder over de bruikleentermijn van de collectie
terpvondsten.45 De ontmoeting vond een week later in Utrecht plaats.46
Na dit gesprek schreef Van Giffen op 12 januari 1915 aan Boeles een zeer
vertrouwelijke brief.47 Hij was blij dat Boeles belangstelling had voor de
‘museumzaak’ en hem zijn steun had toegezegd. Inmiddels was het brutale
optreden van de beide heren Holwerda zo toegenomen dat Van Giffen
overwoog de strijd op te geven, maar prof. mr. H. Krabbe, hoogleraar Staatsrecht bij de faculteit rechten in Leiden, had hem gezegd dat het doodzonde
zou zijn als hij opgaf.48 Krabbe had op het ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen gesproken met secretaris-generaal J.B. Kan, en die bleek
volledig op de hoogte van de zaak. Krabbe had ook vernomen dat de zaak
van de heren Holwerda er slecht voorstond. Er hoefde nog maar iets te
gebeuren of Holwerda sr. zou goedschiks of kwaadschiks moeten aftreden
en Holwerda jr. zou nooit directeur worden.
Het was volgens Van Giffen dan ook van belang dat er werd samengewerkt om deze deugnieten de waarheid te laten voelen. Er moest een einde
komen aan hun misbruik van macht en positie, die ze door de steun van
autoriteiten konden handhaven, en aan hun suprematie in de vrije wetenschappelijke beoefening. Van Giffen stuurde Boeles zijn gehele dossier over
de zaak ter inzage en vroeg hem ook anderen in te lichten.
Na deze inleiding kwam Van Giffen tot de kern. Professor Krabbe had
hem verzocht Boeles te vragen of hij getuigschriften ten gunste van prof.
dr. C.W. Vollgraff zou willen verzamelen. Met die getuigschriften kon deze
een gooi doen naar het vrijkomende professoraat en directeurschap van
Holwerda sr. In die certificaten zou moeten staan wat de grote wetenschappelijke betekenis was van Vollgraff en zijn kwaliteiten als hoogleraar.
Het was Van Giffen namelijk ter oren gekomen dat Holwerda jr. van een
bekende Duitse archeoloog een zeer gunstig getuigschrift had weten los te
krijgen.49 Hij twijfelde echter niet dat een goed onderbouwde verklaring ten
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In het Leidse conflict schoof
Van Giffen als nieuwe
directeur van het Rijksmuseum van Oudheden de
Groningse professor dr. C.W.
Vollgraff ( 1876-1967) als
kandidaat naar voren. Hij
vroeg daarvoor de steun van
Boeles. Hier is Vollgraff te zien
tijdens een opgraving op het
Domplein in Utrecht dat in
1933 werd onderzocht door
Van Giffen. (Foto Rijksuniversiteit Groningen, Groninger
Instituut voor Archeologie)

gunste van Vollgraff indruk zou maken, zeker als Boeles het voor elkaar kon
krijgen steun te ontvangen van buitenlandse collega’s die hij kende, zoals de
hoogleraren H. Dragendorff en E. von Wilamowitz.50 Boeles kon natuurlijk
ook aanbevelingsbrieven van Franse of andere geleerden toevoegen.
Voordat Boeles actie ondernam, hadden hij en Van Giffen nog een keer
een bespreking. Hij adviseerde Van Giffen contact op te nemen met enkele
personen in Utrecht.51 Van Giffen zocht daarop dr. J. van Leeuwen, lid van
Provinciale Staten van Utrecht, en prof. dr. J.F. Niermeyer op. Van Leeuwen
had hem toegezegd een van de ministers te zullen bezoeken en Niermeyer
wilde zich graag in het dossier verdiepen.52
Eind januari 1915 schreef Boeles de aanbevelingsbrief voor de opvolging
van Holwerda sr.53 Als conservator archeologie, sinds 1897 verbonden aan
het FM, stelde hij belang in deze kwestie en wilde Krabbe graag uitvoerig
informeren. Hij had als meest geschikte kandidaat de Groninger hoogleraar
C.W. Vollgraff op het oog, als hoogleraar en directeur van het RMO. Deze was
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een internationaal erkend archeoloog, had het Griekse Argos opgegraven en
deelgenomen aan diverse wetenschappelijke congressen. De buitenlandse
instellingen waren vol lof over zijn werk en regelmatig publiceerde hij in
internationale vaktijdschriften. Ook buiten de wereld van de vakgenoten
wist hij mensen te interesseren voor de archeologie.
Volgens Boeles diende er verandering te komen in de wijze waarop door
het RMO leiding werd gegeven aan de vaderlandse oudheidkunde. De indruk
werd gewekt dat alles het werk was van één persoon: dr. Holwerda jr. Tussen
de regels van zijn geschriften kon men steeds lezen: ‘de Nederlandse archeologische wetenschap c’est moi’. In Leiden heerste een hoogst subjectiefimperialistisch regime, waar iedereen en alles in het land zich naar moest
schikken. Opvallend was dat de Holwerda’s weinig respect hadden voor het
oordeel en werk van anderen, zoals was gebleken bij de wetenschappelijke
afgraving van terpen. Met Vollgraff als directeur, met diens hoogstaand
karakter, zou men snel tot overeenstemming kunnen komen.
Om de geringe waardering van Leiden voor anderen te illustreren wees
Boeles op het doodgezwegen proefschrift van Van Giffen. Deze was tegengewerkt bij zijn studie van de terpen, maar er was nog meer. Wetenschappelijke ambtenaren waren gedwongen ontslag te nemen.54 Aan dit persoonlijke
regime moest een einde worden gemaakt. Er moest een directeur komen
met gezag, van hoogstaand karakter, met internationale uitstraling en
die beschikte over een objectief oordeel – eigenschappen die in Vollgraff
verenigd waren.55
Van Giffen kreeg blijkbaar een afschrift van de brief en bracht hem op
zijn beurt onder de aandacht van dr. Van Leeuwen.56 Er moest nu worden
afgewacht. De Leidse curatoren zaten met de handen in het haar. De
conflicten in het RMO hadden zich ontwikkeld tot een ware Gordiaanse
knoop. De partijen hadden zich stevig ingegraven en beschikten over een
groot arsenaal aan verdedigingsmiddelen. De curatoren hadden inmiddels
het vertrouwen in Van Giffen verloren, maar het ministerie steunde hem
nog. Ze stelden de beslissing over de opvolging van Holwerda sr. uit. Toen
de vergadering wel plaatsvond, werd er geen beslissing genomen.57 De oude
Holwerda bleef directeur.58
Van mug tot olifant
In vrijwel alle kwesties is een patroon herkenbaar. Van Giffen was in staat
een aanvankelijk klein conflict uit te laten groeien tot steeds grotere
proporties. Het niet doorgaan van een dienstreis naar Friesland bijvoorbeeld werd zo het onmogelijk maken van het onderzoek naar de terpen. In
de conflicten bracht hij telkenmale nieuwe elementen in en wist een grote
groep medestanders en sympathisanten voor zijn zaak te winnen. Een deel
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van hen steunde hem actief, vaak gestimuleerd en geïnstrueerd door Van
Giffen zelf.
Toch zou het in deze kwestie allemaal niet baten. De favoriet van Boeles
en Van Giffen maakte geen schijn van kans. Vollgraff werd niet eens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De vele conflicten rond Van Giffen
maakten de curatoren steeds meer kopschuw en zorgden er uiteindelijk
voor dat ze hun steun introkken. De zaak Van Giffen kwam in een impasse.
Initiatieven uit Groningen zorgden in 1917 voor een doorbraak. De
Vereeniging voor Terpenonderzoek bood Van Giffen de mogelijkheid op
detacheringbasis de wierde De Wierhuizen te onderzoeken. Op 1 juli 1917
kreeg hij zelfs een aanstelling bij het Zoölogisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen.59
Met lege handen
Met het vertrek van Van Giffen naar Groningen kwam het terpenonderzoek
in een nieuwe fase. Vol energie ging hij aan de slag, al kwamen de Friese
terpen er aanvankelijk bekaaid vanaf. Vooral de Drentse zandgronden met
hun hunebedden en grafheuvels hadden zijn belangstelling. Het waren
de onderzoeksobjecten waarmee hij direct met zijn voormalige Leidse
werkgever kon wedijveren.
Wel groef hij regelmatig in Groningen, zoals op de wierden van Godlinze,
Hatsum, De Korrel, Westeremden en Rasquert. Aan het eind van de twintiger
jaren kwamen de terpen sterker in het centrum van zijn belangstelling, maar
dan vooral de Groninger wierden. Het onderzoek van Ezinge vergrootte zijn
internationale roem.
Het is opvallend dat hij in Friesland minder opgravingen uitvoerde,
zeker gezien zijn samenwerking met Boeles in het Leidse conflict. Na de
eerste onduidelijkheden in 1909 had Boeles alle afspraken met Van Giffen
schriftelijk vastgelegd en daar ook naar gehandeld. Dat leek Van Giffen te
weerhouden groots uit te pakken in het Friese land. Ook was de onderlinge
verstandhouding niet optimaal.60
Van Giffen was een meester in het binnenhalen van opgravingsobjecten,
subsidies en andere geldelijke en personele bijdragen, maar vrijwel altijd
waren er onduidelijkheden over de gemaakte afspraken. Van Giffen zocht
voortdurend de grenzen van het maximale op. Bij conflicten gebruikte hij
vaak de argumenten dat hem iets niet duidelijk was meegedeeld, dat het
onderzoek van groot belang was, dat de subsidiënt daaraan een belangrijke bijdrage had geleverd en dat in toekomstige situaties anders gehandeld
zou worden. Daar kwam hij vaak mee weg. Maar Boeles hield hem veel
korter. Met de kwestie over het verzamelen van vondsten op terpen en de
eigendomsverhouding, de afhandeling van zijn collectie en misschien ook
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wel door zijn kennis van de Leidse museumzaak, had Van Giffen zijn lesje
geleerd. Hij deed liever onderzoek in een gebied waar hij wat meer speelruimte had dan geleid te worden door de Friese teugels van Boeles.61
Nogmaals de degens gekruist
Boeles en Holwerda zouden nog eenmaal tegenover elkaar staan. Al in zijn
eerste publicaties, maar ook daarna, verkondigde Holwerda dat hij het
algemeen in Europa aanvaarde drie-periodensysteem (Steen-, Brons- en
IJzertijd) niet van toepassing achtte voor Nederland.62 Hij meende dat er in
ons land geen Bronstijd was geweest, gezien de zeldzaamheid van bronzen
voorwerpen.63 Boeles was wel overtuigd van die opeenvolging. Hij publiceerde daarover en gebruikte dit principe in de archeologische opstelling in
het Fries Museum. Hij moest de kritiek daarover van Holwerda aanhoren.64
Het onderwerp werd daarmee een nieuwe arena om de degens te kruisen.
In 1920 attaqueerde Boeles Holwerda’s visie in zijn artikel over Het Bronzen
tijdperk in Gelderland en Friesland. 65 Hij toonde aan dat bronsvondsten niet
zo zeldzaam waren en stelde dat veel van die bronzen pasten in een typochronologisch systeem dat door de Zweedse archeoloog Oscar Montelius
was ontwikkeld. Boeles had daar in 1906 al mee gewerkt en met behulp van
de mantelspelden van het La Tène-type aangetoond dat sommige terpen al
vóór de komst van de Romeinen bewoond waren. Ondanks de kritiek van
Holwerda. Dit resulteerde in een reeks van kritische opmerkingen van de
laatste.66 De openlijke aanval van Boeles in 1920 ontlokte echter geen enkele
reactie van Holwerda en het bleef lang stil.67
Oorlog met kerende kansen
Voor Leiden keerden de kansen met de Duitse inval in 1940. Na de pensio
nering van Holwerda jr., werd de conservator en Egyptoloog W.D. van
Wijngaarden benoemd als nieuwe directeur van het RMO. Het maakte
ook de weg vrij voor een reorganisatie van het archeologisch onderzoek in
Nederland. Formeel, volgens de geldende regeling, was dit voor de oorlog
het exclusieve terrein van het RMO, ondanks de ruimte die Van Giffen voor
zichzelf opeiste. In de praktijk werd er volop gegraven, door zowel Leiden als
het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit (BAI). Vanaf
24 mei 1940 gold er echter een nieuwe regeling, die een half jaar eerder, dus
zonder enige Duitse inmenging, was voorbereid. Het landelijke onderzoek
zou uitgevoerd worden door de bestaande rijksinstellingen (RMO, BAI en
Rijksmuseum Kam in Nijmegen).68 De documentatie van gegevens zou
verzorgd worden door een nieuw Rijksbureau voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek onder de paraplu van de Rijkscommissie voor het
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Oudheidkundig Bodemonderzoek.69 Het was een papieren regeling, want de
directeur van het Bureau was de conservator van het RMO, dr. F.C. Bursch,
en het Bureau zelf zetelde in het museumgebouw in Leiden, en het was
verantwoording verschuldigd aan zowel de commissie als aan de directeur
van het RMO. Bursch vatte zijn taken veel breder op en voerde ook opgravingen uit. Een schimmig geheel dus, en daarmee leek er dus niet zoveel
veranderd te zijn. Maar in werkelijkheid hadden ingrijpende verschuivingen
plaatsgevonden. In de commissie zaten vijf leden, waaronder de directeur
van het RMO en de directeur van het BAI, Van Giffen. Eindelijk had de
laatste een positie bereikt, waar hij direct invloed zou kunnen uitoefenen
op het archeologiebeleid in Nederland. Holwerda was geen lid, ondanks zijn
directe betrokkenheid als directeur van het Rijksmuseum Kam.70

De Leidse conservator F.C. Bursch (1903-1981) was de eerste directeur van het Rijksbureau voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek, voorloper van de latere Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek. In de oorlogsjaren werkte hij intensief samen met de Duitse autoriteiten. Hier
rust hij uit op de veranda van zijn opgravingshuis in Solonje, Oekraïne. Naast hem W.J. de Boone
(Foto Rijksmuseum van Oudheden Leiden)
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Voor het ministerie bleek de nieuwe regeling een verademing. Er was
een einde gekomen aan de al tientallen jaren durende tegenstelling tussen
Leiden en Groningen. De Duitse bezetter nam al snel stappen om het
archeologisch onderzoek – een niet onaanzienlijk onderdeel van rechtvaardiging van de territoriale aanspraken van het Nazi-regime – gelijk te
schakelen.71 Een belangrijke pion daarvoor zou Van Giffen moeten zijn,
maar deze was niet bereid daarin mee te werken. Bursch, een veel minder
prominent archeoloog, bleek daar wel voor open te staan en bleef de
hele oorlog loyaal aan het Duitse gedachtegoed, tot ongenoegen van Van
Wijngaarden die door een verzelfstandiging van het Oudheidkundig Bureau
op 1 juni 1943 het koekoeksjong uit de museumorganisatie zag vertrekken.72
In de nieuwe rijksregeling van mei 1940 was ook de rol en de betekenis
van het BAI omschreven. Van Giffen had zijn instituut op dat moment in de
voorhoede van het (inter)nationale archeologisch wetenschappelijke veld
gebracht en in wetenschappelijke betekenis Leiden achter zich gelaten. Op
papier was zij echter gelijkwaardig aan Leiden. Leiden had wel de centrale
museale functie in ons land.73
In de nieuwe regeling waren ook de taken van de lokale instellingen
vastgelegd, waartoe ook het FG werd gerekend. Ze moesten een erkenning
aanvragen bij het ministerie en na goedkeuring hadden ze dan recht op
een niet nader omschreven medewerking van het departement en konden
advies krijgen van de rijksinstellingen bij hun opgravingen. Dat betekende
niet dat het onderzoek van de terpen in Friesland vanuit Groningen nu wel
voortvarend ter hand zou worden genomen. Juist Leiden begon er met de
opgraving van een terp.
De oorlogssituatie had tot gevolg dat soms teruggegrepen moest worden
op zaken die allengs aan betekenis hadden ingeboet. De veenontginningen
kregen een nieuwe impuls om een bijdrage te kunnen leveren aan de brandstofvoorziening en vanwege de tekorten aan (kunst)meststoffen werden
weer terpen afgegraven.74 Een daarvan was Driesum, nabij Dokkum, waar
het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door het Rijksbureau voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek, onder leiding van W.J. de Boone.75 In het
voorjaar van 1942 werd begonnen met een proefonderzoek, gevolgd door
een veel uitgebreidere opgraving in het najaar van 1942 en het voorjaar van
1943.
Er werden verschillende vlakken met bouwsporen blootgelegd die op
grond van het aardewerk en een enkele Romeinse muntvondst gedateerd
konden worden. Er waren huisplattegronden uit de derde eeuw na Chr.,
waardoorheen vanuit een hoger niveau Saksische huizen waren gegraven
met afmetingen van 4 bij 6 meter. Verder werden er mest- en waterputten
aangetroffen en nogal wat oventjes, vermoedelijk voor het bakken van
brood. Over deze laatste Leidse graafactiviteiten in Friesland bestaat geen
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In 1942 en 1943 werd door het Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek de terp van
Driesum onderzocht. De terp werd afgegraven omdat er toen een tekort was aan kunstmest en de
vruchtbare terpaarde een bruikbaar alternatief was. Deze opname toont de terp nog in vrijwel
ongeschonden toestand. (Foto Rijksmuseum van Oudheden Leiden)

correspondentie tussen Boeles en het RMO. Dat is niet verwonderlijk. De
openlijke NSB-sympathieën van de medewerkers van het Oudheidkundig
Bureau lijken bij Boeles en het FG tot een distantiëring van dit terpenonderzoek te hebben geleid. Alleen in het jaarverslag werd melding gemaakt
van de opgraving.76
Besluit: het jaar 1951
Ondanks de noodzaak van en de kansen voor wetenschappelijk archeologisch onderzoek van terpen in Friesland vanaf 1900, kwam dat vanuit Leiden
nooit van de grond. Aanvankelijk waren de kosten het grote bezwaar om op
wetenschappelijke wijze een terp te onderzoeken, daarna zouden slechte
persoonlijke verhoudingen dit verhinderen. Na de Tweede Wereldoorlog was
de dominante rol van het Rijksmuseum van Oudheden in het Nederlands
veldonderzoek uitgespeeld. De nieuwe centrale instelling werd de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), voortgekomen uit
de oude Leidse Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Van
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1947 tot 1950 was Van Giffen daarvan directeur en hij was op dat moment
op het hoogtepunt van zijn macht. Hij beheerste bijna de gehele Nederlandse archeologie, want de uit Leiden verdreven conservator was, naast
zijn adviseurschappen en bestuursfuncties, inmiddels directeur van het BAI
en hoogleraar in Groningen èn Amsterdam. Tegelijk echter was zijn macht
tanende. De tijd haalde hem in – hij werd 65 – en zijn dominante optreden
kon niet iedereen bekoren.
Zijn plan om de nationaal opererende ROB met als uitvalsbasis een
centraal gelegen plaats in Nederland, in Groningen te willen vestigen was de
druppel die de emmer deed overlopen. Het ministerie wees Amersfoort aan
als vestigingsplaats, dit tot tegenzin van Van Giffen. Hij nam ontslag, met
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als reden.77 In 1951 likte
Van Giffen zijn wonden in zijn Groninger burcht. Hij bleef echter niet bij de
pakken neerzitten. Zo iemand was hij niet. Met volle overgave stortte hij zich
op een volgend project: het Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP) van
de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. Het werd opgericht in 1951
en startte in 1952 zelfstandig met veldonderzoek, naast al het onderzoek dat
Van Giffen in Groningen nog uitvoerde.78
In Nijmegen moest Holwerda in 1951 steeds vaker bed houden. De laatste
jaren na zijn afscheid als directeur van het Rijksmuseum Kam had hij zich
vooral beziggehouden met het uitwerken van zijn oude opgravingen binnen
de Nijmeegse stadsgrenzen. Hij probeerde nog een populair boekje over de
Romeinse geschiedenis van Nijmegen gepubliceerd te krijgen, maar kreeg
van verschillende uitgevers een beleefde afwijzing. Met de wereld buiten
Nijmegen en met de ontwikkelingen in de archeologie hield hij zich steeds
minder bezig en hij was in de loop der jaren milder geworden. Zelfs het
verlies van de opgravingstaak door het RMO en de ontwikkelingen bij de
ROB konden hem nauwelijks beroeren. Zijn gezondheidstoestand ging in
februari 1951 zienderogen achteruit en op 4 maart overleed hij.79
Ook in Leeuwarden vond er in datzelfde jaar een grote verandering plaats.
Boeles moest na een hoog opgelopen conflict, begonnen met de mededeling
dat hij niet de gewoonte had brieven die in het Fries waren geschreven
te beantwoorden, op 9 december 1950 afscheid nemen als conservator
archeologie. Daarmee kwam een einde aan zijn meer dan vijftig jaar lange
en onvermoeibare inzet voor het Fries Museum. Hij had één schrale troost,
want in 1951 verscheen de geactualiseerde versie van zijn Friesland tot de
elfde eeuw, een boek dat als een belangrijke bron van de materiële kennis
van de Friese terpencultuur werd en wordt beschouwd. Maar hij trok zich
niet geheel terug uit de archeologie.80 Met enige regelmaat nog publiceerde
hij artikelen. Op 6 mei 1961 overleed hij op 87-jarige leeftijd.

a
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Noten
Ik ben velen dank verschuldigd voor hun hulp bij de totstandkoming van dit artikel.
Allereerst Egge Knol die veel informatie over Boeles beschikbaar stelde en steeds
behulpzaam was bij het beantwoorden van al mijn vragen. Goffe Jensma voorzag mij
van gegevens die zich in Leeuwarden in Tresoar bevinden, hetgeen mij lange reizen
naar het noorden bespaarde. Martijn Eickhoff informeerde mij over enkele details van
de archeologie in de periode 1940-1945. Alle drie leverden op het eerste manuscript
ook commentaar en belangrijke aanvullingen. De afbeeldingen 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 het Groninger Instituut
voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (Kirsten van der Ploeg). Ook hen
dank ik hartelijk voor hun medewerking.
Het manuscript, waarvan dit artikel een samenvatting is, werd geschreven in opdracht
van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden.
De in dit artikel aangehaalde correspondentie van mr. P.C.J.A. Boeles over de jaren
1897-1944 maakt deel uit van het archief van het Fries Genootschap van Geschied-,
Oudheid-, en Taalkunde, ondergebracht bij het Fries Historisch en Letterkundig
Centrum Tresoar in Leeuwarden. De correspondentie is per jaar geordend. Aangehaald als Tresoar FG.
1 Een brief is niet bewaard gebleven, maar Van Giffen vertelde in een interview in
1972 aan H. Sarfatij, dat hij dit briefje had geschreven. (Sarfatij 1972a). 2 Delvigne en
Waterbolk 2010; Knol 2008. 3 Jensma en Knol 2005; Knol 2005a en 2005b. 4 Van
Bemmelen 1907; Knol 2005, 51-52. 5 Elema en Elema 1907. 6 Boeles in: Elema en
Elema 1907, 218. 7 Knol 2008. 8 Knol 1991. 9 Tresoar FG, correspondentie Boeles,
ontvangen brieven 30.01, 04.02 en 02.03.1909, nrs. 33-35 (Van Giffen). 10 Dit hoeven
niet allemaal noordelingen te zijn. In de brief van 2 maart noemde hij de heer
Metternich in Roermond. Dit was graaf Herman Joseph Wolff Metternich, eigenaar
van kasteel Hillenraad in Swalmen (Linssen 2007). 11 Tresoar FG, correspondentie
Boeles, ontvangen brieven 02.03.1909, nr. 35 (Van Giffen). 12 Tresoar FG, correspondentie Boeles, ontvangen brieven 04.07.1909, nr. 36 (Van Giffen). 13 Tresoar FG,
correspondentie Boeles, verzonden brieven 04.04.1911, nr. 144 (Boeles aan het FG).
14 Tresoar FG, correspondentie Boeles, ontvangen brieven 23.11.1909, nr. 37 (Van
Giffen). 15 Tresoar FG, correspondentie Boeles, ontvangen brieven 06.05.1910, nr. 36
(Van Giffen). 16 Deze mededeling deed hij in mei. Midden oktober vroeg hij wederom
uitstel. Wanneer de heren de collectie in Groningen bezochten, kan niet uit de correspondentie worden afgeleid. 17 In die tijd werkte Van Giffen samen met prof.dr. L.
Broekema uit Wageningen, die met zijn zoon onderzoek deed naar huisdieren,
ondermeer uit terpen. Van Giffen werkte op dat moment aan zijn proefschrift over de
fauna van de terpen en had veel belangstelling voor de ontwikkeling van huisdierrassen. In het voorjaar van 1910 raakten ze echter gebrouilleerd. 18 Tresoar FG,
correspondentie Boeles, ontvangen brieven 06.05.1910, nr. 37 (Van Giffen). 19 Tresoar
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FG, correspondentie Boeles, verzonden brieven 04.04.1911, nr. 144 (Boeles aan het
FG). 20 Tresoar FG, correspondentie Boeles, verzonden brieven 04.04.1911, nr. 40
(Bestuur FG). 21 In de brief van Boeles, opgenomen als bijlage III. 22 De brief en de
verklaring van 1 april waren door Boeles opgenomen als bijlage I en II. 23 Archief
RMO, ontvangen brieven 16.02.1910 (Van Giffen). 24 Tresoar FG, correspondentie
Boeles, ontvangen brieven 11.05.1911, nr. 51 (Van Giffen). 25 Tresoar FG, correspondentie Boeles, ontvangen brieven 01.07.1911, nr. 52 (Van Giffen). 26 Ibid. 27 Ontwerpbrief van Van Bemmelen aan Van Giffen, 12.01.1909 (Waterbolk 1969, 89). 28 Knol
1996. 29 Een jaar later zou hij als conservator bij het RMO ƒ 2000, per jaar gaan
verdienen. Een vergoeding van ƒ 600 voor enkele weken vrijwilligerswerk is dan ook
vorstelijk te noemen. 30 Verhart 2005. 31 Tresoar FG, correspondentie Boeles,
ontvangen brieven 10.01.1912 nr. 48 (Van Giffen). 32 Tresoar FG, correspondentie
Boeles, ontvangen brieven 31.01.1912 nr. 81 (Holwerda jr.). 33 Archief RMO, ontvangen
brieven 08.03.1912 (Friesland) en Tresoar FG, correspondentie Boeles, verzonden
brieven 12.03.1912, nr. 178 (Rijksmuseum van Oudheden). 34 In het concept staat een
doorgestreepte alinea, waarin Boeles opmerkt dat het uitsluitend aan de zorg van het
FG is te danken dat er in Nederland een volledige verzameling van terpvondsten tot
stand is gekomen, waarmee de geschiedenis van die cultuur is vastgelegd. Er waren
geen gegronde klachten dat in Friesland alle vondsten zomaar, zonder toezicht
verdwenen. 35 Boeles schreef in het concept dat als Van Giffen niet had verzameld,
de medewerker van het FM dat stellig zou hebben gedaan. Er hoefde aan Leidse kant
dus geen vrees te bestaan dat er veel was verloren gegaan. In de drie jaar dat Van
Giffen werkzaam was, verzamelde hij slechts 750 nummers terwijl de medewerker van
het FM in het afgelopen jaar er al meer had verzameld. Daarbij waren de natuurhistorische en antropologische vondsten nog niet meegeteld. 36 Boeles streepte de zinnen
door dat dit geschiedde op grond van een enkele brief van de directeur van het RMO
en dat er ook sprake zou zijn van een verspilling van rijks- en genootschappelijke
middelen die beter voor andere oudheidkundige zaken gebruikt hadden kunnen
worden. 37 Archief RMO, verzonden brieven 00.00.1912, nr. 249 (FG, opgeborgen
onder Leeuwarden). 38 Archief RMO, ontvangen brieven 00.00.1912 (FG, opgeborgen
onder Leeuwarden). 39 Archief RMO, verzonden brieven 15.04.1912, nr. 322 (FG,
opgeborgen onder Leeuwarden). 40 Archief RMO, ontvangen brieven 27.04.1912 (FG,
opgeborgen onder Leeuwarden). 41 Archief RMO, verzonden brieven 10.05.1912 (nr.
386) (FG, opgeborgen onder Leeuwarden). 42 Archief RMO, ontvangen brieven
10.06.1912 (FG, opgeborgen onder Leeuwarden). 43 Verhart 2005. 44 Van Giffen 1913.
45 Tresoar FG, correspondentie Boeles, ontvangen brieven 16.12.1914, nr. 37 (Van
Giffen). 46 Tresoar FG, correspondentie Boeles, ontvangen brieven 18.12.1914 nr. 38
(Van Giffen). 47 Tresoar FG, correspondentie Boeles, ontvangen brieven 12.01.1915
nr. 36 (Van Giffen). 48 Hugo Krabbe was hoogleraar in Groningen geweest en in 1907
in Leiden benoemd. Hij zou zijn hele leven lang tot de kennissenkring van Cort van
der Linden behoren (Den Hertog 2007, 80). Het is waarschijnlijk dat hij de zaak Van
Giffen onder de aandacht van de minister-president heeft gebracht. De Groninger
achtergrond van Cort van der Linden kan daar ook mede een rol in hebben gespeeld.
Hij was enige jaren hoogleraar in die stad. 49 In 1913 is een reeks aanbevelingsbrieven ten gunste van Holwerda jr. geschreven door een serie Duitse archeologen:
Schuchhardt; Dragendorff, Koepp en Wilamowitz. 50 Enno Friedrich Wichard Ulrich
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von Wilamowitz-Möllendorff (1848-1931), classicus. 51 Tresoar FG, correspondentie
Boeles, ontvangen brieven 00.01.1915, nr. 37 (Van Giffen). 52 Tresoar FG, correspondentie Boeles, ontvangen brieven 20.01.1915, nr. 38 (Van Giffen). 53 Tresoar FG,
correspondentie Boeles, verzonden brieven 00.01.1915, nr. 186 (Prof.mr. H. Krabbe te
Leiden). 54 Er wordt gedoeld op het vertrek van vorige assistent-conservatoren, als R.
Jesse, N.J. Krom en M.A. Evelein. Mogelijk lagen ook daar conflicten aan ten grondslag,
zoals Van Giffen suggereert, maar tevens is duidelijk dat een aantal van hen vanwege
positieverbetering uit het Rijksmuseum voor Oudheden vertrok. Krom werd voorzitter
van de Oudheidkundige commissie in Nederlands Indië en Evelein werd onderdirecteur van het Koninklijk Penningen Kabinet in Den Haag. 55 Zie het rapport der
Commissie in Bulletin van den Ned. Oudh. Bond 1910, 7 vv. Vollgraff had door het
uitvoerig bespreken van publicaties, herhaaldelijk belangstelling getoond voor de
Nederlandse oudheidkunde, terwijl zijn interesse in de algemene Europese prehistorie zou blijken uit het Gids-artikel over de Vorgeschichte Europas, het bekende werk
van Sophus Müller. 56 Tresoar FG, correspondentie Boeles, ontvangen brieven
02.02.1915, nr. 39 (Van Giffen). 57 Tresoar FG, correspondentie Boeles, ontvangen
brieven 03.02.1915, nr. 40 (Van Giffen). 58 Tresoar FG, correspondentie Boeles,
ontvangen brieven 09.02.1915, nr. 41 (Van Giffen). 59 Knol 2005; Verhart 2005. 60
Halbertsma 1992, 154. 61 De meeste opgravingen van Van Giffen en zijn latere
opvolgers in Friesland, dateren van na het vertrek van Boeles als conservator in 1951
(De Langen 1991). 62 Holwerda 1906b, 1918, 1925. 63 Zie voor meer details: Verhart
2008. 64 Boeles 1905, 1906b; Holwerda 1906a. 65 Boeles 1920. 66 Holwerda 1906a.
67 Eickhoff meent dat Boeles Holwerda zodanig in het nauw bracht, dat hij zich in
stilzwijgen hulde (Eickhoff 2003, 55 nt. 217). 68 Holwerda was vanaf 1935 onbezoldigd
directeur van het Rijksmuseum Kam en ook na zijn pensionering nog, tot 1948
(Verhart 2012). 69 Voor een gedetailleerde beschrijving van het ontstaan en de latere
vorming van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) zie: Van
Es 1972 en Eickhoff 2003. 70 In werkelijk speelde Holwerda achter de schermen nog
steeds een rol van betekenis, zeker in de eerste jaren van de oorlog. Uit de persoonlijke correspondentie tussen Van Wijngaarden en Holwerda blijkt dat zij intensief en
gedetailleerd overleg pleegden, schriftelijk en mondeling, over de laatste ontwikkelingen in het archeologische veld. (Verhart 2012). 71 Eickhoff 2003. 72 Van Wijn
gaarden 1944. 73 Van Es 1975, 381. 74 Voor dit laatste zie Halbertsma 1992. 75 Over
dit onderzoek is weinig gepubliceerd. Er is een kort verslag in de jaarverslagen van het
RMO over 1942 en 1943 (Van Wijngaarden 1943, 1944) en een artikel van De Boone
(1943). 76 Van Es 1975, 385; Halbertsma 1992, 127; Sarfatij 1972b. 77 114e Jaarverslag
van het Friesch Genootschap 1942, 14-15. 78 Verhart 2012. 79 Glasbergen 1961. 80
Glasbergen 1962; Hooijer 1962.
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Macht, geweld en monniken
De escalatie van een vete in de Friese Zuidwesthoek
1482-1495
m . ger r it s e n j.a. mo l

Friesland heette in de late middeleeuwen een vrij land te zijn waar de
bevolking geen landsheerlijk gezag erkende en zich door zelfgekozen
rechters liet besturen. Het bestond uit autonome landsgemeenten waarvan
de grootste, Oostergo en Westergo, nauw met elkaar verbonden waren. Deze
landsgemeenten waren samengesteld uit ‘delen’ of grietenijen, die op hun
beurt uit een serie dorpen bestonden, te midden waarvan dan ook de in
opkomst zijnde steden nog een eigen rol speelden. Idealiter was het aan de
bestuurscolleges binnen al deze eenheden om voor recht en vrede te zorgen.
Omdat ze geen geweldsmonopolie bezaten moesten ze veel ruimte laten
voor machtsontplooiing door edelen die, met gebruik van geweld of het
dreigen daarmee, vanuit steenhuizen een als hegemonie omschreven soort
leiderschap uitoefenden.1 We mogen in dit verband wel van een gefragmenteerde adelsheerschappij spreken. Gefragmenteerd, omdat de toplaag van
‘grote’ hoofdelingen breed was en niet één van hen echt boven de ander
uitstak. Het streven naar behoud of uitbreiding van macht en invloed
maakte dat ze regelmatig op elkaar botsten, wat als vanzelf bondgenootschappen deed ontstaan die door onderlinge huwelijken bestendigd werden.
Die allianties groeiden door tegenstellingen in de landspolitiek zelfs uit tot
partijen, de zogenoemde Schieringers en Vetkopers. Vete voeren, al of niet
in partijverband, was voor Friese edelen een erkend middel om conflicten te
beslechten, al probeerden de land- en stadsbesturen vetes zoveel mogelijk
binnen de perken te houden.2 Dat laatste was niet zo eenvoudig omdat
bestuurscolleges deels waren samengesteld uit diezelfde vetevoerende
edellieden, waardoor ze al snel de schijn van partijdigheid tegen konden
krijgen. Als ze daadwerkelijk wilden ingrijpen, moesten ze voor militaire
bijstand geoefende mannen uit diezelfde verdeelde hoofdelingengroep
mobiliseren. Zo was het bewaren van vrede in deze samenleving van vrije en
edele mannen een precaire zaak, vooral in de tweede helft van de vijftiende
eeuw toen de mogelijkheden tot concentratie van militair potentieel sterk
toegenomen waren door de ruime beschikbaarheid van huurlingen.
De in Friesland gevestigde kloosters moesten voor hun veiligheid en
vermogenspositie altijd rekening houden met het labiele machtsevenwicht
binnen deze constellatie. Tegen dieven en rovers waren de meesten goed
beschermd met muren en grachten. Als er geweld van meer professionele
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vechtersbazen dreigde, dan konden ze een beroep doen op landsgemeente
of stad. Maar aangezien die niet altijd in staat waren hen te helpen, dienden
zij zich ook te verstaan met weerbare mannen in hun omgeving die zelf met
geweld konden dreigen om tegenstanders van actie te doen afzien. Kloosters
deden er daarom verstandig aan duurzame patronageverhoudingen met
lokale hoofdelingen te onderhouden.
Maar hoe nu wanneer ze juist met een of meer van die naburige
edellieden ruzie kregen, bijvoorbeeld over inkomsten of het bezit van land?
In de vroege en volle middeleeuwen zetten kloosters in gebieden zonder
centraal gezag daartegen vaak hun heiligen in. Dat deden ze bijvoorbeeld
door met relieken in processie rond te gaan om publiek aan te kondigen
dat de heilige, als virtuele eigenaar van hun convent, opponenten uiteindelijk met zijn hemelse wraak zou treffen.3 In de vijftiende eeuw werd dat
instrument niet meer toegepast. Kloosteroversten konden toen nog altijd de
geestelijke wapens van ban en interdict hanteren, al wisten ze wel dat die
aan inflatie onderhevig waren en slechts zelden direct effect sorteerden. Een
meer praktische optie was het om zich onder de bescherming van weerbare
mannen te plaatsen die niet met de bedreiger bevriend waren. Men liep dan
echter wel de kans als partij te worden aangemerkt en meegezogen te raken
in een keten van geweld en contrageweld.
Dat risico zal abt Agge Thomaszoon van de verenigde benedictijnse
kloosters Staveren en Hemelum hebben meegewogen, toen hij eind 1485 de
hulp van de Harinxma’s uit Sneek en omstreken inriep om een uit de hand
gelopen geschil met de plaatselijke hoofdeling Ige Galama met wapens uit
te vechten. Het bleek al spoedig een verkeerde weg. Zoals enkele decennia
later de geschiedschrijver Worp van Thabor al vaststelde, raakte alles en
iedereen bij dit conflict betrokken, en wel op zo’n manier dat de strijd een
opmaat vormde tot de vrijwel geheel Friesland omspannende burgeroorlog
die in 1498 een einde zou maken aan de Friese vrijheid.4
De vraag dringt zich op hoe deze twist, waarin behalve een aantal elkaar
structureel vijandig gezinde hoofdelingen ook twee kloosters betrokken waren,
zo uit de hand kon lopen. Hoeveel verantwoordelijkheid droegen de hoofdrolspelers daarvoor? Wat maakte dat de betrokken kloosters en hun ordeverband
niet in staat waren met religieus respect af te dwingen dat de wapens
opgeborgen werden en het tot een verzoening kwam? Maar ook: was het een
logisch gevolg van de in die tijd optredende schaalvergroting van het militaire
bedrijf? Kwam het door de steeds sterker wordende partijtegenstellingen? Hoe
moet in dit verband het optreden van de stedenbond worden gewaardeerd die
zich in de jaren 1485 en 1487 nadrukkelijk met het conflict bemoeide?
In dit opstel willen we een antwoord op deze vragen dichterbij brengen
door het verloop van de vete nauwkeurig in tijd en ruimte na te gaan en
daarbij de belangen van de verschillende deelnemers nader te ontleden.
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Details van het conflict zijn al wel eerder besproken, door A.J. Andreae in
1898, en kortgeleden nog door Oebele Vries.5 Eerstgenoemde had echter
minder bronnen tot zijn beschikking dan wij nu hebben, terwijl Vries de vete
slechts beknopt behandelde, in het kader van een opstel over de conflictbeheersing door het communaal bestuur. Wat de bronnen betreft valt te
melden dat die voor Friese begrippen ruim voorhanden zijn. Belangrijk
zijn daarbij de bekende kronieken van Worp en Petrus van Thabor en het
daarmee verwante, onuitgegeven geschiedverhaal De Phrisonum gestis,
dat ook in Thabor geschreven moet zijn.6 Veel informatie bevat voorts de
Staverse Preliarius-kroniek, waarvan de Latijnse tekst eveneens nog op een
editie wacht.7 En dan zijn er diverse oorkondecollecties uit zowel wereldlijke als kerkelijke hoek die onder meer uitgegeven zijn in de edities van het
Groot Placaat en Charterboek van Vriesland, de Oudfries(ch)e Oorkonden en
de Friesische Papsturkunden.
Voordat we echter met behulp daarvan de start van het conflict in 1482
aan de orde kunnen stellen, moet eerst de voorgeschiedenis van de kloosters
Staveren en Hemelum en de achtergrond van de Galama’s kort worden
toegelicht.
De abdij van Staveren en de proosdij van Hemelum tot 1482
De benedictijnse Sint-Odulfusabdij van Staveren was het oudste klooster
van Fryslân en alleen al daarom eerbiedwaardig en voornaam.8 Ze kwam
voort uit een seculier bisschoppelijk kapittel dat op zijn beurt de voortzetting vormde van een negende-eeuws missiecentrum van de SintMaartenskerk te Utrecht. De omvorming tot benedictijns klooster vond
plaats in 1132 toen de kerk waarmee het kapittel verbonden was, door de
bisschop overgedragen werd aan een groep benedictijnen uit het jonge en
ascetische Sint-Laurensklooster te Oostbroek bij Utrecht. Daarbij werd de
Staverse Sint-Odulfuskerk in al haar bezit bevestigd, onder meer van een
dertigtal onderhorige parochiekerken in Zuidergo. De nieuwe gemeenschap lijkt meteen een grote bloei te hebben gerealiseerd. Ze beschikte in
de dertiende eeuw in elk geval over tal van goederen en uithoven in ZuidFryslân, Westfriesland en Noordwest-Overijssel.9
In de loop van de veertiende eeuw zette echter een materiële neergang in.
Het abdijcomplex, dat al sinds de zestiende eeuw in het water verzonken ligt,
zo’n 1000 m ten westen van de Noorderhaven, kwam door de vorming van
de Zuiderzee ongunstig te liggen en werd vaak geteisterd door stormvloeden.
Erger nog was het oorlogsgeweld. In 1345 en 1398 moesten de monniken
het klooster verlaten omdat het beurtelings door Friezen en Hollanders
als versterking werd gebruikt. De tweede maal bleek hun vertrek definitief.
Door de bouw van een kasteel, in 1404 door hertog Albrecht van Beieren
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onse slot t’Sinte Odulfs10 genoemd, dat pas in 1414 werd ontruimd, waren
de abdijgebouwen onbewoonbaar geworden.11 De monniken lieten daarop
een nieuw kloostercomplex aan de zuidkant van de stad bouwen, mogelijk
bij een al bestaand hospitaal12 waarop ze rechten konden uitoefenen.13 Worp
van Thabor schrijft dat ze er in 1419 definitief hun intrek namen.14 Volgens
Paulus van Rixtel, één van de twee auteurs van de hierboven al genoemde
Preliarius-kroniek, wilden verschillende monniken zich echter niet binnen
Staveren vestigen vanwege de onrust die daar te verwachten was. Zij trokken
naar Hemelum, na daar de nonnen te hebben weggezonden.15
Dit aan Sint Nicolaas gewijde en naast de parochiekerk van het dorp
gelegen klooster Hemelum is naar alle waarschijnlijkheid gesticht als
vrouwenafdeling van de Sint-Odulfusabdij. Het wordt voor het eerst
genoemd in 1245 maar was ouder.16 Zijn bezittingen lijken door hun complementaire ligging (in Gaasterland, West-Friesland en Stellingwerf) afgesplitst
van die van de abdij. Een proost met een staf van priesters en conversen
vertegenwoordigde het convent naar buiten. De nonnen stonden onder een
priorin die op haar beurt verantwoording schuldig was aan de proost. Het
feit dat in oorkondeteksten uit het cartularium van de Sint-Odulfusabdij
in 1284 en 1320 nog melding gemaakt wordt van de ‘broeders en zusters
van Staveren’ wijst erop dat het convent van Hemelum toen in juridisch en
geestelijk opzicht nog één gemeenschap met de monniken van Staveren
vormde, waarvan het dan natuurlijk wel ruimtelijk was afgezonderd.17

macht, geweld en monniken

57

In 1414 staat de proosdij van Hemelum te boek als een dubbelklooster
(duplex conventus) van de benedictijner orde.18 Daarmee werd toen
waarschijnlijk niet een klassiek tweeledig convent met gescheiden koorgemeenschappen begrepen maar een vrouwenklooster onder mannelijke
leiding, met lekenbroeders als werkmonniken. Daar waren er relatief veel
van in Fryslân, niet alleen in benedictijnse kring (Foswerd bijvoorbeeld en
Smalle Ee) maar ook bij de ridderorden.19
Hoe lang Hemelum het daarna als vrouwenconvent nog heeft volgehouden is niet precies bekend.20 De bovengenoemde Paulus van Rixtel geeft
geen datum voor het wegzenden (of doen uitsterven?) van de nonnen. We
weten alleen dat Gerlacus alias Gerloff, die in 1431 nog alleen ‘abt van het
Sint-Odulfusklooster in Staveren’ wordt genoemd, in 1434 optrad als ‘abt
van Staveren en proost van Hemelum.’21 Dat betekent dat Hemelum na het
tussentijdse overlijden of terugtreden van de zittende proost geen eigen
overste meer heeft gekregen, wat dan toch wel in verband zal houden met de
komst van Staverse monniken naar Hemelum. Zes jaar later, in 1440, draagt
diezelfde Gerlacus de titel die ook zijn opvolgers tot 1494 zullen voeren:
abt van Staveren en Hemelum.22 We raken daarna het spoor van zowel de
monniken als de nonnen een tijd lang bijster. Pas in 1483 blijkt overduidelijk
dat er geen nonnen meer in Hemelum verbleven, want dan treedt alleen een
prior op als overste onder de abt, en geen priorin.23 Waar die laatste met haar
monialen gebleven is, valt slechts te gissen. In 1435 is sprake van susteren
binnen Staveren.24 Maar dat waren lekenzusters geweest die handenarbeid
verrichtten en kerkrechtelijk niet eens als religieuzen te boek stonden. De
‘zingende’ nonnen uit Hemelum zullen niet in hun midden opgenomen zijn
omdat ze daarmee afbreuk aan hun oorspronkelijke strenge geloften zouden
hebben gedaan.
Hoe dit ook zij, vanaf de jaren dertig lijkt sprake van twee mannenkloosters onder één abt. De positie van de abt was toen zeker nog voornaam.
De weinige keren dat we hem in de bronnen tegenkomen betreft het in elk
geval optredens van enig belang. In 1434 bijvoorbeeld, toen abt Gerloff
het niet geringe bedrag van 400 philipsgulden uitleende aan Herman van
Kuinre, schout te Vollenhove. En in 1452, toen dezelfde als voornaamste
‘buitenstaander’ het huwelijkscontract bezegelde tussen twee van de meest
vooraanstaande hoofdelingskinderen van die tijd in Friesland: Wattya Bockes
Harinxma van Sneek en Sacke Peterdr. Cammingha uit Leeuwarden.25 Zijn
opvolger, meester Dirk, die in 1459 tot abt werd benoemd en als perpetuus
vicarius of tweede pastoor van Bolsward van oorsprong geen monnik was,26
werd in 1460 op een landdag van Westergo aangewezen als een van de drie
prelaten die moesten bepalen hoeveel elk deel en elke stad dienden bij te
dragen aan het verstevigen van de zeedijken.27 In 1469 werd hij samen
met de abt van Klaarkamp en twee andere gezanten door de Friese lands-
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gemeenten naar Karel de Stoute in Holland afgevaardigd om te vernemen
onder welke voorwaarden de hertog heer van Friesland wenste te zijn.28 Een
jaar later vinden we hem onder de tien prelaten, pastoors en hoofdelingen
die in Enkhuizen daadwerkelijk onderhandelingen met ambtenaren van
Karel over die voorwaarden voerden.29 Interessant detail is dat zich onder die
tien ook de Vetkopersgezinde Gale ‘toe Coldum’ bevond.30
De Galama’s en hun machtsposities in de Zuidwesthoek
Precies deze Gale (Ottes) was de eerst bekende Galama. Op het moment
dat hij en zijn familie uit de nevel van de tijd tevoorschijn kwamen was
zijn machtspositie al oud. Dat we hen niet eerder in de bronnen aantreffen
komt omdat er nauwelijks teksten over de Zuidwesthoek vóór 1450 bewaard
gebleven zijn.31 Als we meer dan een eeuw in de tijd teruggaan, stuiten we
in 1323 echter op een zekere Harman Coldna van Staveren die dan de graaf
van Holland als zijn heer erkent.32 Omdat de naam Har(t)man een ‘Leitname’
in de familie was – Gale Ottes jongste zoon werd bijvoorbeeld zo genoemd
– maar vooral omdat Koudum in de vijftiende eeuw helemaal door het
geslacht werd gedomineerd, ligt het voor de hand dat Harman een van Gales
voorvaderen was die er in 1323 al de scepter zwaaide. Het cleyn slotken dat
Gale volgens het voor Karel de Stoute gemaakte spionagerapport uit 1468
of 1469 in Koudum bezat maakt door zijn ligging vlakbij de kerk de indruk
een verdedigbaar huis van respectabele ouderdom te zijn geweest.33 Omdat
deze versterking de enige is die voor de Zuidwesthoek genoteerd werd, zal
ze door de Hollanders als de belangrijkste van de streek zijn beschouwd.
Dat Gale Ottes in 1467 als grietman van Koudum optrad, laat daarnaast zien
dat hoofdelingen zoals hij vol overtuiging deelnamen aan het communale
bestuur en zichzelf ook als dragers ervan zagen.34 Dat geldt uiteraard ook
voor zijn boven vermelde inzet voor het Friese gemenebest in 1470.
Uit de rest van Gales opgetekende daden blijkt dat hij niet alleen Koudum
maar ook de wijde omgeving probeerde te beheersen. Aan Galamahuis
waren vanouds tolrechten bij de Galamadammen verbonden, wat betekende
dat de bezitter ervan drukke scheepvaartverkeer tussen Staveren en Sneek
controleerde en er inkomsten uit trok.35 Geen wonder dat Gale, om die
inkomsten zeker te stellen, belang had bij versterkingen aan de zuidkant
van de Morra en de Fluessen, dat is in Hemelum en Oudega in Noordwolde. Het maakte hem als vanzelf tot een potentiële tegenstander van de
hoofdelingengroep die de oostelijke delen van de route tussen Staveren en
Sneek beheerste (Sneek, IJlst, Woudsend en Sloten). Die bestond uit diverse
takken van de familie Bockema-Harinxma. Voorvaderen van die groep, de
Sickenga’s, hadden een eeuw eerder trouwens machtsposities in Staveren
bekleed. 36 De Harinxma’s lijken bovendien juist in de loop van de vijftiende
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eeuw hun machtspositie ten oosten van de Galama’s te hebben geëxpandeerd, onder andere ten koste van de Albada’s.37
Gale is herhaaldelijk met deze club in aanvaring gekomen. Dat was
het eerst het geval in 1443 toen hij samen met Allert Doedis van Staveren
en een groep niet-Friese huurlingen onder bevel van een zekere Ploijs het
bolwerk ‘ofte Spycker’ (hierna Spiker genoemd) te Hemelum bij het klooster
belegerde.38 Bocke Harinxma (de oude) van Sneek is toen met diverse andere
Schieringers naar Hemelum getrokken om deze versterkte voorraadschuur
(Lat.: spicarium) van het klooster te ontzetten. Met succes, want volgens
Worp van Thabor nam hij 200 man gevangen en liet hij zowel Ploijs als de in
de kerk gevluchte Allert Doedis doodslaan.39 De Schieringers zouden daarna
Noordwolde en het aldaar te Oudega gevestigde Galamahuis - dat dus een
andere stins was dan die te Koudum – gebrandschat en vernield hebben. De
rol van de monniken in deze strijd is niet helemaal duidelijk. Verderop in
zijn kroniek meldt Worp dat zij de Spiker zelf hadden gebouwd. Van daaruit
zouden ze met hulp van de Schieringers ‘… altyt oepen oerloch’ tegen Gale
en zijn kinderen hebben gevoerd.40 Dat is waarschijnlijk een gemeenplaats,
maar het is zeer wel mogelijk dat ze er sinds 1443, of zelfs al voordien, een
kleine bezetting van gewapende knechten in hebben gehouden.
Het tweede grote treffen tussen de Vetkoperse Gale en de Schieringers in
het gebied dat hij wilde domineren vond plaats in het kader van de Doniaoorlog. Dat was een serie met elkaar verknoopte veten die tussen 1460
en 1463 in de Zuidwesthoek woedden. Bij het begin ervan woonde Gales
bondgenoot Keimpe Donia ‘… op een sterck steenhuis toe Hemelum, an
Geesterlandt’, die hij mogelijk dankte aan zijn vrouw, Id Feite dr. Galama.41
Nadat Keimpe Donia en zijn broers zich eenzijdig met de Schieringers
verzoend hadden, moest Gale, die inmiddels terzijde gestaan werd door zijn
oudste zoon Ige, zich wel tegen hen keren. In 1462 namen vader en zoon
samen Keimpes broer Sierck Donia te Oosterend gevangen. Begin 1463 kreeg
Ige Keimpe zelf te pakken in Hemelum en sloeg hem dood.42 Korte tijd later
veroverden en verwoestten hij en zijn vader met hulp van Janko Douwama
de Oude de stins van Keimpe, waarbij ze ook de uit elf wapenknechten
bestaande bezetting naar de andere wereld hielpen. Deze en andere vetehandelingen van vader en zoon Galama in de Zuidwesthoek, de Greidhoek en
het Boornegebied laten zien dat ze zeer bedreven waren in het hanteren
van wapens en niet terugschrokken voor bloed aan hun handen. Voorop
stond daarbij het bestendigen van hun eer en macht zoals belichaamd in de
verschillende Galamahuizen aan weerszijden van de Morra. Na Gales dood
in 1470 werd Ige de leider van de familie.43 Hij bewoonde Galamahuis in
Oudega, terwijl Douwe en Hartman op het ouderlijk huis te Koudum bleven.
Douwe zou zich in de jaren negentig te Akkrum vestigen op het goed van
Sicke (Douwama) Inhemstra, wiens dochter hij huwde.
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Zetten we de machtsknooppunten van Gale Galama en zijn zoons vóór
1482 uit op de kaart, dan zien we dat hun netwerk duidelijk gericht was op
de beheersing van de waterwegen: bij Koudum, rechtstreeks uitkomende op
de Galamadammen, in Oudega Noordwolde, te Hemelum aan de noordzijde
van het dorp, en mogelijk ook te Warns, bij Kappenberg, aan de noordkant.
Politiek waren zij consequent Vetkopers geörienteerd, ook na 1482. De
bezitscomplexen van de verenigde kloosters Staveren en Hemelum waren
- voor zover reconstrueerbaar - meer ten zuiden gelegen (te Rijs en Harich
Westeinde), afgezien dan van Hemelum zelf en Oudega, waar ook Galama
gegoed was en ze elkaar mogelijk raakten. Hemelum cultiveerde haar relatie
met de Harinxma’s en kwam daarmee in het Schieringer kamp.
Het aantreden van heer Agge als kellenaar en abt, 1482-1485
Oudega is wel de plek waar de moeilijkheden begonnen. Heer Agge
Thomaszoon, de seculiere priester die hier vóór 1482 pastoor was, werd in
dat jaar of even eerder door abt Dirk van Staveren en Hemelum gevraagd
zijn opvolger te worden. De reden was – volgens de Preliarius – dat er
spanningen met de Galama’s waren en de vreedzaam gezinde abt voorvoelde
dat hij daar uiteindelijk niet tegen bestand zou zijn. Hij wist van heer Agge
dat die, hoewel geen monnik, een gedreven verdediger van de kloosterprivileges was.44 De afspraak werd daarom gemaakt dat heer Dirk afstand zou
doen van het abbatiaat ten gunste van heer Agge als die zich één of meer
jaren in het kloosterleven had bekwaamd. Zo’n ‘dakpanconstructie’ was
niet overeenkomstig de regel van Benedictus, volgens welke de abt door
de monnikengemeenschap gekozen moest worden. Ze werd in de praktijk
echter vaak genoeg toegepast, zeker als er in eigen kring geen geschikte
kandidaten voorhanden waren.
Dat laatste lijkt inderdaad het geval te zijn geweest. Op de vergadering van
30 april1482 van het provinciale kapittel der benedictijner kloosters binnen
de aartsbisdommen Keulen en Trier, dat in Trier werd gehouden en waar de
abt van Staveren en Hemelum vertegenwoordigd moest zijn maar dat niet
was, bleek er het een en ander loos met Staveren. De abten van Oostbroek,
Selwerd en Foswerd werden verzocht er onmiddellijk heen te reizen en een
einde aan de ongeregeldheden te maken. Daarvoor mochten ze desnoods
de hulp van andere ijverige geestelijken en religieuzen inroepen. Dat deze
kloosterleiders hun opdracht serieus hebben genomen, wordt duidelijk uit
het verslag van de dagvaart van het verbond der Tryn-steden (Leeuwarden,
Bolsward en Sneek) te Sneek van 30 juni 1483. Dat verbond overvleugelde
de traditionele colleges van recht en raad in zijn streven naar rust en vrede
en functioneerde van 1482 tot 1487. Op de voornoemde dagvaart tekende
heer Agge, nu in zijn functie als kellenaar van Hemelum, protest aan tegen
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reformatiepogingen van de abten van Foswerd en Selwerd.45 Hij dreigde zelfs
tegen hun optreden te appelleren bij de paus of bij het concilie. Overigens
was dit niet zijn eerste optreden als zakelijk manager van het klooster. Krap
drie maanden tevoren had hij samen met abt Dirk (Theodericus), prior
Merten van Hemelum, kellenaar Andries van Hemelum en heer Gherijd,
pastoor te Hemelum, een losrente van 35 schilden uit een kloostergoed
te Bakhuizen verkocht aan een zekere Albert Olferts; waaruit overigens
opgemaakt kan worden dat het klooster op dat moment krap bij kas zat.46
Heer Agge kreeg dus snel de touwtjes in handen, ook al was hij nog geen
abt. Echt doordacht komt zijn actie op de landdag tegen het ingrijpen van
de kapittelvaders niet over. Door op zo’n wijze een interne kloosteraangelegenheid breed voor een politiek forum uit te meten, schiep hij immers een
precedent voor lekenbemoeienis. Mogelijk heeft hij dat spoedig ingezien
en kreeg hij gaandeweg ook door dat de gemeenschappen van Staveren en
Hemelum toe waren aan een sanering. Een jaar later vinden we hem als
monachus Aggo (dus nog steeds niet als abt) op de volgende bijeenkomst van
het provinciaal kapittel te Keulen.47 Dat kan niet anders betekenen dan dat
hij er verantwoording voor de gang van zaken thuis heeft afgelegd. Vermoedelijk heeft hij toen meteen ook een regeling getroffen voor de opname van
broeders uit andere, reeds hervormde kloosters die een bijdrage konden
leveren aan de verbetering van het geestelijk en materieel bestaan in beide
kloosters. Want volgens de Preliarius heeft heer Agge al vóór de uitbraak van
de twist met de Galama’s broeders uit de tot de hervormingscongregatie
van Bursfeld horende abdij van Oostbroek naar Staveren en Hemelum laten
komen.48
Of Ige ook parochiaan van heer Agge in Oudega (Noordwolde) is geweest,
moet in het midden blijven. Als we aannemen dat hij er regelmatig ter kerke
is gegaan, zal hij er vaak genoeg het Heilig Sacrament van heer Agge hebben
ontvangen. Daarbij kunnen beide mannen van huis uit geen onbekenden
voor elkaar zijn geweest omdat Agge Thomaszoon uit een eigenerfde familie
(Cappenberg) uit het naburige Noord-Warns stamde.49 Zijn niet bij naam
genoemde broer blijkt daar later ook door Iges jongere broers Douwe en
Hartman mishandeld te zijn.50 Of Agge en Ige, als zielenherder respectievelijk
als lokale hoofdeling, ook voor 1482 al met elkaar overhoop lagen, vertellen
de bronnen niet. De indruk wordt gewekt dat het pas echt menens met
‘schelinge en schortinge’ tussen hen werd toen heer Agge de belangen van
Hemelum moest gaan vertegenwoordigen. Die waren groot. Blijkens enkele
vroeg zeventiende-eeuwse registers van voormalige kloostergoederen bezat
Hemelum niet minder dan acht boerderijen in de Noordwolde, waarvan zes
in Oudega, met een gezamenlijke omvang van ca. 300 pondemaat, en twee
in Nijega, met in totaal 140 pm.51 Daarmee was het klooster er vermoedelijk
een belangrijker landheer dan Ige Galama.
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Ige  (met  Vetkopers)  

Zoenpogingen	
  

	
   	
  Agge  (met  Schieringers)  
1/11/1485:	
  excommunicatie	
  Ige	
  c.s.	
  

11/11/1485:	
  verovering	
  Spiker,	
  
met	
  Holl.	
  huurlingen	
  (tien-‐
tallen?)	
  

30/11/1485:	
  Schieringer	
  ontzetactie	
  
(mislukt),	
  eind	
  dec.	
  opnieuw	
  (mislukt).	
  
27/2/1486:	
  mena	
  
dei	
  Bolsw.,	
  met	
  
Ige	
  (geen	
  res.)	
  
17/4/1486:	
  	
  mena	
  
dei	
  Sneek	
  (geen	
  
resultaat)	
  

Jan.-‐mrt	
  1486:	
  mobilisatiepogingen	
  
Schieringer	
  ontzet	
  (niet	
  doorgegaan)	
  
April:	
  aankondiging	
  excommunicatie	
  
door	
  Ben.	
  abten	
  (niet	
  doorgegaan)	
  
Mei:	
  300	
  huurlingen	
  Gelre	
  (met	
  Minne	
  
Hilles):	
  juni	
  (?)	
  inval	
  via	
  Lemmer	
  

Mei	
  1486:	
  pre-‐emptieve	
  aanval	
  
op	
  Rijs	
  en	
  Harich	
  (Hospitaal)	
  

Juni:	
  mislukte	
  aanval	
  op	
  Oudega,	
  terug	
  
naar	
  Balk	
  

22/6/1486:	
  met	
  Lwdn.	
  en	
  
Bolsw	
  (Juw)	
  naar	
  Sloten	
  

Juni:	
  terug	
  naar	
  Sloten,	
  hulp	
  
Schieringers.	
  	
  
Wapenstilstand,	
  
elk	
  naar	
  huis	
  

Harich	
  versterkt	
  (Worp	
  Lieuwes)	
  

8/7/1486	
  baar	
  in	
  concept	
  

(éénz.)	
  
2/9/1486	
  Minne	
  en	
  Ige	
  (Lwdn.)	
  
(komen	
  niet:	
  contumax)	
  
10/1/1487	
  zoenliedenvoorstel	
  met	
  
condities	
  vooraf	
  (geen	
  baar)	
  
11/9/1487:	
  Schieringse	
  aanval	
  op	
  
Koudum	
  en	
  Oudega,	
  herstel	
  Spiker	
  

Sep.	
  1487	
  Ige:	
  1000	
  	
  Holl.	
  
huurlingen,	
  maar	
  niet	
  op	
  tijd.	
  
26/12/1487	
  verwoesting	
  Balk	
  
Juli	
  1487:	
  invasie	
  700	
  Holl.	
  
huurlingen	
  (mislukt).	
  

Aug.	
  1487	
  zoenvoorstel	
  landdag	
  
voor	
  ballingen	
  (mislukt)	
  

Aug.	
  1491:	
  invasie	
  met	
  Juw	
  en	
  
3000	
  Holl.	
  huurlingen	
  
Jan.	
  1492:	
  invasie	
  300	
  man;	
  
Juw	
  en	
  Tjerk	
  W;	
  Ige	
  komt	
  om;	
  
hulp	
  Douwe	
  Galama	
  700	
  man	
  
uit	
  Akkrum	
  mislukt	
  
Sep.	
  1494:	
  overval	
  Warns	
  
1495:	
  Tjerk	
  W:	
  overval	
  Spiker	
  	
  
	
  
1497:	
  Galama	
  overval	
  Spiker	
  

1488?	
  Agge	
  probeert	
  Hemelum	
  aan	
  
te	
  pakken;	
  steekt	
  convers	
  dood	
  

Voorjaar	
  1494	
  zoen	
  
Iges	
  broers	
  met	
  
Schier.	
  (Bocke	
  H.)	
  

1495:	
  Goslick	
  Juwinga	
  overval	
  
Koudum;	
  herstel	
  Spiker	
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Peter en Worp van Thabor zeggen dat Ige het convent landen en renten
ontweldigd had en daaruit menig jaar inkomsten wist te trekken, ‘… want
hy dat convente te machtich was in dien tyden’.52 De in 1494 aangetreden
abt Jacob van Oest, auteur van het eerste gedeelte van de Preliarius, is iets
preciezer. Wellicht omdat hij inzage in het archief van zijn voorganger Agge
heeft gehad. Volgens hem heeft Ige drie jaar lang de kloosterpachten in de
Noordwolde (in Silvis) geïnd ten bedrage van 300 klinkerds (oude schilden)
per jaar. Daarbij zou hij twintig jaar een complex hooiland van 50 pm. in
gebruik gehad hebben dat jaarlijks 18 stuivers per pondemaat opleverde,
zonder daarvan iets aan het klooster af te dragen.53 Voorts zou hij twee
pm. veenland van Hemelum vernield hebben door er met de meente van
de Noordwolde zonder vergoeding turf uit te graven. Daar is dan nog meer
schade bij gekomen, waarvan echter uit de opsomming in de Preliarius
moeilijk valt op te maken of die het klooster vóór of na de daadwerkelijke
gevechten berokkend is.
Omdat Ige niet met de gewone rechtsmiddelen tot schadevergoeding en
inbinden gedwongen kon worden, besloot de nu tot abt benoemde heer
Agge het geestelijk zwaard tegen hem te hanteren. Om en nabij Allerheiligen (1 november) 1485 deed hij Ige, zijn broers Douwe en Hartman, en
hun zuster Idske in de ban.54 Met averechts effect. Het betekende de lont
in het spreekwoordelijke kruitvat. Ige kon de excommunicatie niet verteren
en nam vrijwel meteen contact op met de hem bevriende stadhouder
van Holland en militair ondernemer (Manke) Jan van Egmond, die als de
onbetwiste leider van de Kabeljauwse partij in Holland bekend stond en
daarmee volgens de Thaborieten ‘van Gales partij was’.55 Kennelijk had hij
al eerder krijgszaken met hem gedaan.56 Jan zond Ige een onbekend aantal
huurlingen waarmee hij zich en de rest van zijn familie op het klooster kon
wreken. Daarbij kreeg Ige ook steun van de Vetkoperse Juw Jongama uit
Bolsward.57 Als begindatum voor deze gewapende expeditie noemt Peter van
Thabor de tijd omtrent Sint Maarten (11 november).58
We mogen wel signaleren dat Ige aldus op flagrante wijze de vredebepalingen schond van de verenigde Friese landsgemeenten Oostergo en
Westergo én het zich daarbinnen krachtig manifesterende Verbond van de
Tryn-steden, een alliantie van de steden Leeuwarden, Bolsward en Sneek.
De as binnen dit verbond werd gevormd door Leeuwarden en Bolsward,
vanouds Vetkopers gekleurde steden. Dat Sneek was toegetreden kwam
doordat de stadshoofdeling van Sneek, Peter Harinxma, getrouwd was
met een zus van Juw Jongema en hij zijn zwager in 1480-1481 bijstand
verleend had in zijn strijd tegen Sicke Sjaerda en de Franekers.59 Peters
moeder was trouwens de hierboven genoemde Sacke Peterdr. Cammingha
uit Leeuwarden. De belangrijkste Schieringer geslachten van Friesland,
Sjaerda van Franeker en Harinxma van Sneek, waren in 1482 dus verdeeld,
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terwijl Peter bovendien familiebetrekkingen had met de stadshoofdelingen
van Bolsward en Leeuwarden.60 Het Verbond van de Tryn-steden had de
voorgaande drie jaren al flink wat succes geboekt met het tot orde roepen
van eigenzinnige hoofdelingen, en een van de centrale bepalingen in zijn
gaerleger (constituerende overeenkomst) van 20 april 1482 was dat niemand
vreemde soldij in het land mocht brengen, op straffe van zeer hoge boetes.61
Ige en Juw doorkruisten nu juist deze bepaling en dat kan niet anders dan
een forse dreun voor de leiders van het Verbond zijn geweest. Het geeft
wel aan dat de ‘suprematie’ van de steden in deze periode toch ook maar
begrensd was.62
Het beleg van de Spiker en de mislukte ontzettingsacties van de Schie
ringers
Wraak betekende voor de Galama’s eerst en vooral het vernielen en omver
halen van de Spiker, de stins op het kloosterterrein die tenminste sinds 1443
hun machtspositie bedreigde. Uit diverse kroniekverslagen wordt duidelijk
dat er een kleine Schieringer bezetting op lag onder commando van de
hoofdeling Lieuwe Poppes Roorda, een zetbaas van de Harinxma’s.63 In de
teksten is sprake van een beleg; Ige heeft zijn doel dus niet met een verrassingsoverval kunnen bereiken. Bij gebrek aan zwaar geschut aan de kant van
de aanvallers konden professionele verdedigers van een stins het normaal
gesproken wel een paar weken uithouden. Maar zover kwam het in dit geval
niet, want eer de te hulp geroepen Schieringers uit Sneek, IJlst, Nijland en
ook Franeker goed en wel op weg waren geraakt, gaven de mannen op de
Spiker zich over. Peter Harinxma en Sicke Sjaerda, in 1481 nog in oorlog
met elkaar, hadden zich dus verzoend. Onduidelijk is helaas wanneer en
waarom dit gebeurde – mogelijk zelfs naar aanleiding van het beleg van
de Spiker – maar het betekende een herstel van de Schieringer eenheid
en een opschudding van de politieke verhoudingen in Westergo.64 De
stedenbond kwam daarmee verder onder druk te staan. Toen de strijdmacht
onder leiding van Peter Watzes Harinxma, Sicke Sjaerda en Jarich Hottinga
omstreeks Sint Andries (30 november) via Harich te Hemelum arriveerde,
bleek de stins al in handen van Iges mannen.65
De Preliarius wekt de indruk dat Lieuwe Roorda geen goede militair was,
door te vermelden dat hij om zijn zangkwaliteiten later aangenomen werd
door de Romeinse curie ten tijde van paus Leo X.66 Roorda zou zich uit lichtgelovigheid door beloften van Ige om de tuin hebben laten leiden. Worp van
Thabor schrijft dat hij zich overgaf omdat hij niet wist dat er een ontzettingsmacht onderweg was; wat enigszins onwaarschijnlijk overkomt, gegeven
het belang dat de abt en de Sneker leiders aan een professionele bezetting
hechtten. Een begrijpelijker verklaring voor de relatief snelle overgave
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vinden we in De Phrisonum Gestis. De schrijver vermeldt dat de bezetting
van de Spiker voor een deel uit lekenbroeders bestond.67 Zij zouden, boos
als ze waren op hun abt omdat die hen aan strengere regels wilde binden,
met Roorda hebben samengespannen om de stins met behoud van lijf en
goed voor Ige Galama te ontruimen. Dat past beter in het beeld dat heer
Agge behalve aan de usurpaties van Ige ook een einde wilde maken aan het
ongereguleerde leven van zijn monniken.
Over het directe vervolg valt het meeste te lezen bij Peter van Thabor.68
Volgens hem dropen Peter Harinxma en de Schieringers snel af, uiteraard
wel toornig en ‘weemoedig’ dat hun zetbaas die mooie versterking zo
dwaas en schandelijk had opgegeven. Ige Galama roofde alle inboedel en
voorraden uit de Spiker en liet hem vervolgens neerhalen en tot de laatste
steen afbreken. Daarna ontsloeg hij zijn huursoldaten en stuurde ze terug
naar Holland. Vervolgens bezette hij met zijn eigen mannen een stins te
Bakhuizen om van daaruit pressie op het klooster én op de dichtstbijzijnde
Schieringer hoofdeling, Minne Hilles te Harich, te kunnen blijven uitoefenen. Van wie die Bakhuister versterking oorspronkelijk was, is niet bekend.
Peter Harinxma en de zijnen konden deze tweede uitdaging niet
onbeantwoord laten. Ze trokken op Sint-Thomasdag (21 december) over
het bevroren Slotermeer naar Bakhuizen om, geholpen door de mannen
van Wymbritseradeel, andermaal een poging te doen Ige te verslaan. Weer
zonder resultaat, want Iges mannen verweerden zich zo sterk met hun
geschut dat de Snekers geen stormaanval durfden te wagen.69 Omdat die
hun grote kanon (de Sneker ‘grote busse’) thuis gelaten hadden, slaagden
ze er ook niet in een bres in de stinsmuren schieten. Uiteindelijk werden
twee van hun mannen bij het beleg gedood en kwam verder de hoofdeling
Teta Epa zoon Hettinga van de Hommerts om het leven toen het huis
waarin hij zich ophield vlam vatte. En zo trok Ige Galama opnieuw aan het
langste eind. Na de aftocht van de Snekers stak hij het grootste deel van Balk
in brand, als om te demonstreren dat hij nu ook heer en meester was in
westelijk Gaasterland.
Abt Agge liet het er niet bij zitten. Hij trachtte, blijkens twee overgeleverde oorkonden, eind januari 1486 de Schieringer partij voor de derde
keer te mobiliseren. Dat wil zeggen, hij bood met toestemming van zijn
twee verenigde conventen vier belangrijke hoofdelingen, die als veteleiders
zouden optreden, een aantal met name genoemde kloostergoederen in
Wymbritseradeel aan als onderpand voor de kosten die de hoofdelingen
zouden maken ‘… om uus toe ontsetten’, en voor alle compensatiegelden
voor doodslagen en verwondingen die ze daarbij mochten begaan.70 Van die
vier zijn er al twee genoemd: Peter Watzes Harinxma van Sneek en Minne
Hilles Bonninga uit Harich. De andere twee waren Wytia Haringsz Harinxma
van Sneek en Sytia Epes Harinxma van IJlst. Deze mannen waren alle vier
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met elkaar verwant of verzwagerd. Peter en Wytia golden op dat moment als
de machtigste mannen van Sneek; vermoedelijk waren ze neven van elkaar.71
Sytia was een verre achterneef van hen; hij was getrouwd met een zus van
Minne Hilles.72 Uit de stukken blijkt zonder meer dat er een vete-expeditie
volgens de regels van het spel moest worden ondernomen, waarbij de
genoemden de (financiële) verantwoording zouden dragen voor alle onder
hun leiding toegebrachte schade, verwondingen en manslagen. De vier
werden ook geacht Ige en zijn broers Douwe en Hartman alleen met eigen
personeel en Friese landsknechten (‘tzerlen ende helperen’) aan te pakken.
Het is de vraag of daar ondanks de juridisch vastgelegde ‘hypotheekgarantie’ veel van terecht gekomen is. Wytia en Sytia lijken de handen wel
uit de mouwen te hebben gestoken, omdat van hen in de aan de tweede
oorkonde toegevoegde notitie van de Sneker notaris Folkerus Symonis
Haghedoern gemeld wordt dat ze bij het maken van de vidimus op basis van
het (sindsdien verloren gegane origineel) aanwezig waren. Dat zou geen zin
hebben gehad als ze niet op een of andere manier een claim hadden kunnen
uitoefenen op inkomsten uit de goederen in kwestie.73 Toch is er reden om
te betwijfelen dat er een grootscheepse actie vanuit Sneek op touw is gezet.
De genoemde goederen zijn niet vervreemd geraakt. En de kronieken reppen
niet over een ‘reize’ begin 1486. Ze gaan meteen door met de volgende
episode waarin heer Agge in Gelderland huurlingen laat verzamelen.
Mogelijk geeft de Preliarius hier de clou.74 Jacob van Oest meldt daarin dat
de abt door veel hoofdelingen werd aangespoord om gewapend weerstand te
bieden aan Ige en de zijnen toen die zich niets aantrokken van de kerkelijke
ban; ze beloofden hem daarbij hulp maar misleidden hem omdat ze erop uit
waren hun eigen geschillen met Ige Galama uit te vechten op kosten van het
klooster. Om die reden zou heer Agge zich van hen hebben afgekeerd en zijn
toevlucht tot de inzet van buitenlandse huurlingen genomen.
Escalatie: heer Agge en Minne Hilles halen huursoldaten in het land
Dat was nog niet meteen in februari of maart het geval. Eerst werd op 27
februari een dagvaart van de stedenbond georganiseerd te Bolsward,
waarop Ige en zijn broer Douwe ter verantwoording werden geroepen. Zij
verklaarden voor zichzelf en voor hun helpers die bij het beleg van de Spiker
waren geweest dat ze de zaak tussen hen en het klooster zouden beroepen
bij de bisschop van Utrecht, de aartsbisschop van Keulen of zelfs bij de
Heilige Vader in Rome. De lasten die daaruit voort zouden komen, namen
zij op zich. Verder stelden ze voor om het conflict ‘twiska dae munken ende
hiaren’ ter beslechting aan twee prelaten en Leeuwarden en Bolsward voor
te leggen ‘… in deen datter een gued regiment ende reformatie toe Staveren
ende Hemelem mey komma’.75 De Galama’s wilden het onrecht van hun

macht, geweld en monniken

67

geestelijke banning tot bij de hoogste instantie bevechten en legitimeerden
dat door te wijzen op het slechte bestuur en het verval van beide kloosters.
Zouden zij niet het slachtoffer van bandeloze monniken met een verkeerde
overste en foute medestanders zijn geweest, dan hadden zij niet hoeven
ingrijpen, zo lijkt de boodschap. Volgens Worp van Thabor hield het aanbod
tot bemiddeling door de steden ook in, dat de beide broers bereid waren
de schade van de Spiker te vergoeden.76 Daarmee kon abt Agge, van wie we
overigens niet weten of hij in Bolsward aanwezig was, niet akkoord gaan. Hij
verlangde tevens schadeloosstelling voor alle kloosterrenten en pachten die
Ige jarenlang wederrechtelijk had geïnd. Bovendien wilde hij Leeuwarden
en Bolsward niet als scheidsrechters accepteren omdat deze steden ‘…
oepentlick Galama sterckten tegen hem’, aldus Worp. Van een compromis
kon daardoor niets terechtkomen.
De stedenbond raakte verzwakt door de alliantie van Peter Harinxma
met Sicke Sjaerda en de schijn van partijdigheid die over haar kwam.
Vooralsnog probeerde zij de vetepartijen echter wel in bedwang te
houden, allereerst door de rol van de eigen leden duidelijk te maken. Op
de dagvaart van 13 maart te Leeuwarden verklaarde de raad van Bolsward
zo tegenover de raad van Leeuwarden dat zij, noch hun hoofdeling Juw
Juwinga de komende maand vreemde soldaten of Friese huurlingen zouden
aannemen. Afgesproken werd dat de Bolswarders op de jongste heilige
dag in de Paasweek naar Leeuwarden zouden komen om de zaak verder te
bespreken. Het verslag van die, op 29 maart 1486 te dateren dagvaart leert
ons, dat ruim twee weken nadien, op maandag 17 april, een mena dey in
Sneek wilde houden waarop kennelijk ook de beide kemphanen geacht
werden te verschijnen. Dat zou echter alleen gebeuren als heer Agge van
zijn voorgenomen reis naar het provinciaal kapittel zou afzien. Hij diende
tegelijkertijd ook de excommunicatie van Ige en zijn broers en verwanten op
te schorten.77 Dat die twee activiteiten samen worden genoemd, moet wel
inhouden dat heer Agge had aangekondigd de door hem uitgesproken ban
op de genoemde kapittelvergadering door collega-abten te laten bekrachtigen. In elk geval is verder bepaald dat als hij zijn reisvoornemen toch zou
doorzetten, de vergadering moest worden uitgesteld tot Pinkstermaandag
(15 mei). Even goed dienden alle partijen de vrede te bewaren en met elkaar
te verkeren als vrienden of vrienden van vrienden, tot Sint-Odulfusdag toe
(12 juni). Tot die tijd mocht niemand vreemde huursoldaten in het land
laten komen of Fries krijgsvolk doen verzamelen.
Heer Agge heeft naar alle waarschijnlijkheid aan het eerste verzoek
voldaan. Hij was namelijk niet aanwezig op de kapittelvergadering van april
te Trier.78 Hij heeft zich daar ook niet door een collega laten vertegenwoordigen, want de abt van Selwerd, die als enige van de benedictijner oversten
uit Friesland en Groningen wel aan het kapittel deelnam, trad verder
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alleen op als procurator voor de kloosters Foswerd en Rottum. We mogen
er daarom vanuit gaan dat de abt van Staveren en Hemelum alsnog zijn
best gedaan heeft zijn zaak voor de stedenbond toe te lichten, te meer daar
de bijeenkomst deze keer binnen de hem gunstig gezinde stad Sneek zou
worden gehouden. Bij gebrek aan een verslag is jammer genoeg niet bekend
of de dagvaart van 17 april doorgang heeft gevonden. Omdat de termijn van
de stedenbond op 20 april afliep zonder verlengd te worden, kan wel geconcludeerd worden dat men, zo er een bijeenkomst is geweest, daarop niets
heeft kunnen bereiken. De consequentie was dat er nu geen overkoepelend
gremium meer bestond dat nieuw wapengeweld kon voorkomen.79
Alle remmen waren daarmee los, zo concludeert Oebele Vries ten aanzien
van deze ontwikkeling. Los misschien ook in meer dan één opzicht. Het
Oudfriese kroniekje uit het Schwartzenberg-archief zegt dat de abt van
Hemelum toen massaal vreemde landsknechten inhuurde en dat van
veel van die vreemde landsknechten door de mannen van Ige ‘… de keel
werd afgestoken’: dat zou het begin zijn geweest van het ‘keel afsteken’ in
Friesland.80 Er lijkt – ook al hadden strijdende partijen al eerder huursoldaten gebruikt, Ige Galama niet in de laatste plaats – met het binnenhalen
van een paar honderd man inderdaad een grens te zijn overschreden. Op alle
fronten was sprake van een trapsgewijze uitbreiding van het geweld en het
stelselmatig schenden van de vete-regels. Er werden steeds grotere aantallen
huurlingen in dienst genomen werden, de strijdwijze werd steeds grover, en
er werd nog maar weinig rekening gehouden met non-combattanten.
De kronieken wijzen allereerst naar abt Agge als de man die de volgende
zet deed. Het feit dat Ige zich niets van de ban aantrok, het mislukken van het
mena dey-overleg en de uitholling van het Tryn-stedenverbond, deden hem
concluderen dat hem geen andere optie meer restte dan het aantrekken van
huurlingen. Hij deed dat echter niet in zijn eentje. Minne Hilles Bonninga
van Harich was er van meet af bij betrokken.81 Begrijpelijk, want die had van
alle Schieringers het meeste last van de Galama’s sinds zij niet alleen vanuit
Oudega maar ook vanuit Bakhuizen opereerden. Daarbij kon ook alleen
hij de 300 landsknechten uit Gelderland begeleiden die in mei in Zutphen
werden verzameld.82 De kosten ervan lijken voor rekening van het klooster te
zijn gekomen. Heer Agge’s opvolger als abt van Staveren en Hemelum, Jacob
van Oest, weet in het eerste deel van de Preliarius te melden dat abt Agge
daarvoor allerlei kostbaarheden heeft verpand, zoals een kelk van zuiver
goud, kleine liturgische objecten en zelfs de kelk waarmee Sint Odulfus de
mis placht te bedienen. Toen dat nog niet genoeg was zou hij drie kloosterboerderijen verkocht hebben: één onder Balk en twee bij Sneek.83
Ige Galama reageerde direct.84 Nog voor alle huurlingen goed en wel
in Friesland gearriveerd waren – vermoedelijk bij Tacozijl –, had hij zijn
verwanten en helpers waaronder een klein contingent uit Bolsward
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verzameld om met Minne Hilles in de slag te gaan. Dat zal bij de stins te
Bakhuizen zijn geweest. Volgens de Preliarius verwoestte hij eerst de uithof
te Rijs, die door eerdere abten van Staveren als buitenverblijf zou zijn
gebruikt. Daarbij zou ook de kapel, geheten formaria (gewijd aan Maria?),
in brand zijn geraakt.85 Vervolgens trok hij naar de uithof Hospitaal op de
westkant van Harich, waar een aantal van Minnes mannen bescherming in
de kapel had gezocht. Ige en de Bolswarders staken daarop ook deze kerk
in brand om hen naar buiten te drijven, waarbij het hele bouwwerk met het
Heilig Sacrament daarin verbrandde.86 Juist toen kwamen de abt en de 300
huurlingen onder bevel van Minne Hilles eraan, waarna Iges strijdmacht, die
uit niet veel meer dan enkele tientallen gewapenden kan hebben bestaan,
zich terugtrok op Galamahuis te Oudega Noordwolde. Het lukte heer Agge
en Minne Hilles echter niet dit steenhuis in te nemen. Ze trokken zich terug
naar Balk, maar niet dan nadat ze bij wijze van represaille huizen van Iges
medestanders in brand hadden gestoken. Per ongeluk – althans volgens de
Preliarius – vatten daarbij ook de parochiekerk en de toren van Oudega vlam
en brandden af.87
Deze ontwikkeling van actie en reactie leidde als vanzelf tot het mobiliseren van meer strijdkrachten langs de bekende partijlijnen, die het verbond
van de Tryn-steden nu overschaduwden. De nog steeds Vetkoperse steden
Leeuwarden en Bolsward belegden samen – dus zonder Sneek – een landdag
waarop ze besloten Ige met alle macht te helpen. Zij konden dat besluit
legitimeren met het voornemen om de vreemde knechten weer uit het land
te drijven, immers een hoofdpunt van de stedenbond. Worp doorziet deze
retoriek echter en concludeert droog maar terecht: ‘… hier mede was dat
verbondt tusschen die steeden uut’. Omstreeks Sint Jacob (22 juni) trokken
de Leeuwarders en Bolswarders op naar Oudega en vervolgens naar Balk.88
Ze maakten daarbij zo’n indruk op de 300 Gelderse landsknechten dat die
niet met hen in de slag durfden te gaan en de wijk naar Sloten namen,
alwaar ze binnengelaten werden door de plaatselijke hoofdeling Renick
Watzes, een broer van Peter Harinxma van Sneek. Daar wisten ze zich
samen met de burgers wel weer zo ‘mannelijk’ te weren met schiettuig dat
Ige met zijn volk niet verder aandrong. Vervolgens kwam het op klassieke
wijze tot overleg tussen beide partijen. Renick stuurde zijn vrouw Anscke,
die een zus van Iges medestander Juw Juwinga was, naar de belegeraars
om een bestand te bewerkstelligen. Dat lukte na ‘veel communicatie’ zoals
Worp aangeeft. De belangrijkste bepaling was dat de vreemde huurlingen
na ontslag uit het land zouden reizen en Ige Galama en zijn knechten zich
terug zouden trekken. Zo geschiedde het ook. De Vetkopers gingen naar huis
en de Gelderse soldaten verdwenen naar hun land van herkomst. Meteen
daarop besloten de via Renick Harinxma bij de strijd betrokken Schieringers een permanente bezetting te leggen op het verdedigbare huis van
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Minne Hilles te Harich. Zij plaatsten die onder bevel van de geharde ‘kleine’
hoofdeling Worp Lieuwes Juckema, die nadat hij door de Leeuwarders van
zijn stins te Boxum was verdreven, op diverse plaatsen als militair ‘onderaannemer’ actief was.89
Pogingen tot vredesluiting onder druk van de steden en het gemene
land
Onderdeel van het bestand was dat Minne Hilles, of zijn zwager Sytia
Harinxma voor hem, zich in gijzeling binnen Leeuwarden of Bolsward zou
begeven. Minne beloofde dit op 8 juli ten overstaan van beide steden en
van hoofdelingen en andere ‘stemmen en delen uit Oostergo en Westergo
die toen nog in de Noordwolde’ verzameld waren.90 Er stond een termijn
voor van drie dagen. Het lijkt erop alsof hij daarmee het hoofd moest
buigen voor de aan kracht gewonnen Vetkoperse partij. In het op juli 1486 te
dateren concept van een te Bolsward uitgevaardigde uitspraak of ‘baar’ van
Leeuwarden en Bolsward betreffende de gewelddaden die door Minne Hilles
tegen Ige Gales waren bedreven, is Minne degene die verantwoordelijk
wordt gehouden voor alle schade en kosten die tot dusver uit het conflict
zijn voortgekomen.91 Heer Agge ‘… die zich vermeet abt te wezen’ speelt ook
mee, maar dan als kwade genius op de achtergrond.92 Hij was blijkbaar niet
van de partij omdat hij niet als veteleider kon worden aangesproken. Minne
moest zich van hem distantiëren en niet toestaan dat er nog enige schade
door hem zou worden aangericht. Voorts diende hij er op alle tijden toe bij
te dragen – of er tenminste geen belemmeringen voor op te werpen – dat de
kloosters van Staveren en Hemelum hervormd zouden worden.
De eerste bepaling is dat Minne met 300 rijnsgulden de schade aan
de kerk, toren en het pastoorshuis van Oudega moest vergoeden, in drie
termijnen te betalen. Hij moest ook allerlei zaken teruggeven die hij in een
eerdere twist op vijanden had buitgemaakt, zoals een ijzeren stinsdeur, een
schatkist en stoelen. Verder diende hij nog eens 300 rijnsgulden voor schade
aan Ige en diens verwanten, meente en onderzaten te betalen. En tot slot
had hij voor zijn ongehoorzaamheid aan de steden en de gezamenlijke
landsgemeenten 600 rijnsgulden af te dragen plus nog extra kosten voor
de expeditie die de Leeuwarders tegen hem hadden moeten ondernemen,
waarvan de eerste 200 rijnsgulden op 1 augustus voldaan moesten zijn. Bij
elkaar opgeteld werd hij dus minstens voor 1.200 gouden rijnsgulden aangeslagen. Sytia Harinxma, die kennelijk in gijzeling was gegaan of nog zou
gaan, moest zich daarvoor borg stellen met gouden of zilveren panden.
Daartegenover staat dat Ige de herbouw van de uithofkapel van Harich ter
hand zou nemen. Die moest op zijn laatst op Sinte Michiel (29 september)
starten en klaar zijn vóór mei het volgende jaar. Zou hij dat niet zelf organi-
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seren, dan diende hij het benodigde bedrag, ter hoogte van 100 rijnsgulden,
aan hervormde monniken te overhandigen, als die met Gods wil naar
Hemelum of Staveren zouden komen, of aan een andere goede priester die
de zorg voor de kapel op zich zou willen nemen.93 Zolang Ige dit bedrag niet
had betaald, zou zijn zoon Otte gijzelaar van beide steden zijn.
Deze ontwerptekst, die kort na 8 juli opgesteld werd, zal niet door beide
partijen aanvaard, bekrachtigd en bezegeld zijn. Zeker Minne Hilles kan er
moeilijk zijn woord aan hebben gegeven, gezien de eenzijdigheid van de
bepalingen en de omstandigheid dat er geen Schieringers bij de uitvaardiging betrokken waren geweest. Het betreft een partijdig concept, uitgevaardigd door een groep die zich meer publiek gezag aanmat dan zij bezat.
Zonder wijzigingen was het niet acceptabel. Vermoedelijk heeft de wapenstilstand nog even voortgeduurd zonder dat het direct tot een schadevergoedingsregeling kwam.
De situatie veranderde toen eind augustus het Stedenverbond werd
vernieuwd en uitgebreid. Naast Leeuwarden en Bolsward, die hadden geprobeerd het verbond op een smalle, Vetkoperse basis te laten voortleven, kon
Sneek weer worden overgehaald én participeerde nu ook Franeker met haar
stadshoofdeling Sicke Sjaerda in de overeenkomst.94 Dat de Vetkopers en
Schieringers aldus paritair in de leiding vertegenwoordigd waren, vergrootte
de legitimiteit en kracht van het verbond enorm en betekende bovendien
dat zij nu elk de vechtersbazen van hun partij onder druk konden zetten.
Het is geen toeval dat tegelijkertijd met het afsluiten van het verbond, op
21 augustus,95 missives naar Ige Galama en Minne Hilles werden gezonden
met de opdracht om naar Leeuwarden te komen voor een vergadering op
Maria Geboorte (8 september) waarop hun twist besproken en met hulp
van scheidsrechters gezoend zou worden.96 Ige Gales kreeg daarbij het
bevel zijn inlandse wapenknechten (tzirlen) af te danken en zich verder
van geweld tegen weerloze boeren te onthouden. Aan Minne Hilles werd
via Sicke Sjaerda een vrijgeleide aangeboden, zodat hij zonder problemen
Leeuwarden zou kunnen bereiken. Ige antwoordde dat hij niet van de oude
arbitrageovereenkomst (baer) wilde afwijken en dat hij en de zijnen bang
waren dat hun geen geloof zou worden gegeven als hij gegijzeld zou zijn.
Bovendien vond hij dat de andere partij ook haar ztherlen moest ontslaan.
Waarop Leeuwarden hem en zijn broers een geruststellend antwoord
stuurden dat dit wel in orde zou komen en dat ook de stad niet van zins
was ‘van de baer’ te gaan. 97 Vermoedelijk betrof de arbitrale overeenkomst
in kwestie een evenwichtiger versie van de bovengenoemde ontwerptekst.
De pogingen om de kemphanen bij elkaar te krijgen zijn vrij goed
gedocumenteerd omdat in het Leeuwarder stadsarchief behalve een aantal
originele akten ook een register van de Leeuwarder stadsecretaris Hemma
Odda zin is overgeleverd waarin hij heeft bijgehouden welke brieven hij
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vanaf 26 augustus heeft verstuurd.98 Zo is op diezelfde dag nog een brief
uitgegaan naar de Schieringer hoofdeling Juw Dekema − die kennelijk nog
een appeltje met Ige te schillen had – met de opdracht om vrede met Ige te
bewaren wanneer die in gijzeling zou komen liggen te Leeuwarden. Op 2
september kreeg hij een (bewaard gebleven) brief binnen van Sicke Sjaerda
binnen dat Minnes medestander Worp Lieuwes zich bij hem in Franeker – en
dus niet in Leeuwarden! – in gijzeling had begeven. Sicke meldde verder dat hij
van een betrouwbare boer uit de Zuidwesthoek had vernomen dat Iges broers
Douwe en Hartman zich niet aan de wapenstilstand hielden.99 Zij zouden de
broer van de abt op het kerkhof te Warns gejaagd hebben en hem zonder eten
en drinken in de kosterij gevangen houden. Bovendien zouden ze een paar
ossen van een boer uit Harich hebben laten afpakken. De boodschap van Sicke
Sjaerda was dat dit niet deugde: terwijl Ige zogezegd als gijzelaar de goede wil
van zijn partij naar buiten toe toonde, gingen zijn broers achter de schermen
door met het bedrijven van terreur. Sicke meende dat Douwe en Hartman
Galama op basis van de verbondsafspraken (gaerleger) aangeklaagd moesten
worden om zich voor deze wandaden te verantwoorden. De ontvangst van
deze brief is verantwoord in het register van Hemma Odda zin, evenals de
vermelding dat hij erop heeft gereageerd, al wordt helaas niet gezegd hoe.
Omdat Minne Hilles en Worp Lieuwes op 2 september nog niet in
Leeuwarden verschenen waren, schreef de stadsecretaris hun elk een brief
met een bevel om zich alsnog in persoon te melden. Op 4 september (de
maandag voor Maria Geboorte) verklaarden de leden van het Stedenverbond dat Ige Galama wél, maar Minne Hilles niet aan het bevel voldaan
had om vóór die datum in Leeuwarden te komen. Laatstgenoemde had zich
daarmee weerspannig ten opzichte van het gerecht betoond en was daarom
in een zware boete vervallen. Om Minne Hilles en Worp Lieuwes, die zich al
evenmin voor de aangekondigde mena dey in Leeuwarden had gemeld, een
allerlaatste kans te geven, zonden de steden hun op 6 september een nieuwe
aanmaning.100 Tegelijkertijd verzochten ze Sicke Sjaerda beide mannen in
hechtenis te nemen.101 Toen daar verder niet op werd gereageerd, oordeelden
ze op 7 september dat Minne inderdaad weerspannig was. Het excuus dat
hij via zijn vertegenwoordiger heer Bendix had laten overbrengen, namelijk
dat hij geen veilige plek (‘nen seker steed’) in Leeuwarden had, en de door
heer Bendix ingebrachte overweging dat Minne niet verplicht was aanwezig
te zijn omdat hij beroep had aangetekend, werden niet geldig bevonden.102
En dus werd besloten een gewapende expeditie van het gemene land uit
te rusten naar Harich om daar het huis van Minne te verwoesten. Sneek,
Franeker en Sloten besloten niet mee te doen maar zeiden toe de tocht niet
te zullen belemmeren, op voorwaarde dat Leeuwarden en Bolsward met de
andere ‘stemmen’ niet door of langs Sneek en Sloten naar Harich zouden
trekken.103 Bolsward liet meteen weten van de partij te zijn en daarbij ook
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het eigen kanon (‘uuse busse’) mee te voeren.104 Ook andere steden, grietenijen en hoofdelingen, onder meer de Dongeradelen, Dokkum en Achtkarspelen, werden verzocht mee te trekken, terwijl individuele Schieringers
zoals Epa Teta zoon van de Hommerts met zijn zoons gevraagd werd om
neutraal te blijven. Verder rekende Leeuwarden op medestanders uit Zevenwouden en Langweer. Omdat men aldus met ‘graet macht fan folck’ hoopte
te komen, werd Ige gevraagd vanuit Workum een flink aantal schepen en
schuiten te zenden.106 De Leeuwarders wilden ze op zaterdag 23 september
al ter beschikking hebben, zodat de expeditie op dinsdag 26 zou kunnen
starten. Ze stuurden ondertussen ook nog twee brieven aan Sicke Sjaerda
die te kennen gegeven had eraan te twijfelen of Leeuwarden zich wel strikt
aan de geregistreerde en bezegelde voorwaarden zou houden. Die waren
bedoeld om hem van hun goede bedoelingen te overtuigen.
De expeditie zou echter geen doorgang vinden. Leeuwarden blies haar op
25 september af, omdat – zo liet men de teleurgestelde Ige weten – ‘goede
mannen’ overtuigend afstel bepleit hadden, en ook Sicke Sjaerda daartoe
steekhoudende redenen en woorden gegeven had. Uiteindelijk bleek de
Vetkoperse basis voor een actie onder het banier van de stedenbond te
smal. Net als eerder, slaagden Leeuwarden en Bolsward er niet in om tegen
Minne Hilles op te treden. Het voorstel was nu dat Ige zijn geschillen met
Minne maar door zoenlieden moest laten beslissen.107 Volgens Oebele Vries
betekende dit de doodsteek voor het vernieuwde stedenverbond: als men
het bij zo’n belangrijke zaak niet eens kon worden over het aanpakken van
lieden die de afgesproken regels met voeten traden, had het kennelijk weinig
zin om door te gaan. Voor de antagonisten hield het in dat de koude oorlog
tussen hen voorlopig zou voortduren.
Of het nu kwam door de pressie van de steden of omdat Agge en Ige zelf
inzagen dat het in deze patstelling beter was om via bemiddelaars tot een
vredesregeling te komen, in januari 1487 probeerden ze hun geschillen dan
toch op zoenlieden te brengen.108 Er is althans in het Leeuwarder archief een
oorkonde in afschrift bewaard gebleven waarin ze het conflict aan scheidsrechters voorleggen. Ige, Douwe en Hartman Galama wezen Juw Juwinga
van Bolsward als bemiddelaar voor hun partij aan, die er dan twee anderen
bij mocht kiezen. Heer Agge en Minne Hilles namen daartoe heer Goffe
(Attema), de pastoor van Abbega, in de arm. Ook hij zou er dan nog twee
geschikte andere mannen in betrekken. Daarbij werd vooraf verder overeengekomen dat Douwe Gales de stins te Bakhuizen weer aan zijn oorspronkelijke eigenaar zou afstaan en dat het convent te Hemelum niet als fort zou
worden herbouwd: het moest net zoals het klooster Thabor of soortgelijke
instellingen alleen dienen om geestelijke lieden onderdak te geven.109 Ieder
mocht op zijn grondbezit verder bouwen wat hij wilde, behalve dan dat de
Galama’s dit te Hemelum niet zouden doen.
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Blijkens de uitleiding is de overeenkomst echter alleen door de drie broers
bezegeld. Dat roept de vraag op of heer Agge en Minne Hilles er uiteindelijk
wel hun woord aan hebben gegeven, laat staan dat het tot een uitspraak
door de genoemde arbiters is gekomen. Een door Leeuwarden aan Sneek
verzonden brief van een maand later doet vermoeden dat zelfs het eerste
niet het geval was.110 Want daarin stelt Leeuwarden voor om een volmacht
naar Sneek te sturen, die daar eerst met heer Agge en Minne Hilles kan
spreken en vervolgens naar Ige zal reizen om met hem te onderhandelen.
De partijen hadden elkaar kennelijk nog niet ontmoet en waren te verbitterd
om alsnog samen aan één tafel te komen zitten.
De voorlopige overwinning van de Schieringers
Was in 1485/1486 Ige de man die militair de overhand had, in 1487 was het
rad van avontuur om en trok Minne Hilles aan het langste eind. Een brief
van 3 maart van Leeuwarden aan Ige Gales kondigt dat al min of meer aan:
op een verzoek om hulp moet de stad afwijzend beschikken; zie zelf maar
hoe je je vijanden naar beste vermogen kunt weerstaan, is de boodschap.111
De Leeuwarder stadsbestuurders kregen in deze periode in toenemende
mate te maken met weerstand van het omringende platteland, als gevolg
van de economische monopoliepositie die ze nastreefden. Dat leidde in de
zomer tot een politieke omwenteling waarbij de gilden hun greep op het
stadsbestuur verloren en Peter Camminga en andere Schieringer hoofdelingen het weer voor het zeggen kregen. Na een met veel volk uitgevoerde
bestorming van de stad op het eind van juli werd uitgerekend Worp Lieuwes
Juckema, de grootste vijand van de stad, door hen aangenomen om de stad
te ‘regeren en te bewaren’.112
Het gevolg voor het conflict in de Zuidwesthoek was dat Ige Galama niet
alleen zijn voornaamste beschermer verloor maar zijn tegenstanders ook in
kracht zag toenemen, omdat ze op de onvoorwaardelijke steun van de nu
in heel Friesland dominante Schieringers konden rekenen. Aangezien veel
Leeuwarders de wijk naar Oudega namen en Ige zodoende extra wapenknechten tot zijn beschikking kreeg waarmee hij Sneker schepen kon
beroven, was er voor die Schieringers trouwens alle reden om snel in te
grijpen. De jonge Bocke Feickes Harinxma, die na het overlijden van Peter
Watzes Harinxma de voornaamste hoofdeling van Sneek was geworden en
dus de leiding had, verzamelde te Sneek tal van Schieringer hoofdelingen
uit Ooster- en Westergo plus de stadsmilitie van Franeker.113 Daarmee trok
hij eerst naar Galamahuis in Koudum alwaar hij op 11 september het grote
kanon van Sneek in stelling liet brengen. Er hoefde maar één schot mee te
worden gelost voordat de bezetting zich overgaf en Iges zus Idske en de rijkste
boeren van de streek in gevangenschap raakten. Vervolgens marcheerde de
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groep verder naar Oudega om daar op 14 september het beleg om de stins
van Ige te slaan. Die kon minder makkelijk worden ingenomen omdat hij
muren had van vijftien stenen dik en de bezetting onder leiding van Ige
Gales’ zoon Otte niet onder de indruk was van de meegevoerde artillerie.
Bovendien hoopten de mannen op ontzet, in de wetenschap dat Ige naar
Holland was getrokken om hulptroepen in te huren. Uiteindelijk deed de
Sneker ‘grote bus’ echter ook hier zijn werk. De muren werden aan één kant
aan gort geschoten, zodat de bezetting zich wel met behoud van lijf en leden
aan de Schieringers moest overgeven. Die wierpen de stins helemaal om, net
zoals ze met Galamahuis in Koudum hadden gedaan. Verder namen ze de
gelegenheid waar om nog een paar andere versterkingen van het Galamanetwerk in de buurt omver te trekken en af te breken, zoals Jarichsmahuis
in de buurt van Oudega en de stins van Hans Perckis in Elahuizen. Otte Iges
werd gevangen genomen en ondergebracht bij Epa Tetes in de Hommerts.
Ige zelf had 1.000 landsknechten in Holland weten te verzamelen maar
kreeg ze niet op tijd in Friesland. Zodra hij er in Lemmer voet mee aan land
zette, vernam hij dat zijn stins verloren was gegaan. Hij kon toen niet veel
anders doen dan de huurlingen ontslaan en hen weer naar hun plaats van
herkomst laten reizen. Uit wraak heeft hij op het eind van het jaar in de
nacht van 26 op 27 december Balk in de as gelegd, waarbij ook de molen
verbrandde.
Ige en zijn broers Douwe en Hartman, die de dans ontsnapt waren,
begaven zich vervolgens weer naar Holland, waar ze met hulp van de al
eerder genoemde Jan van Egmond 700 landsknechten bijeenbrachten
om een inval in Zuid-Fryslân te doen. In juli 1488 probeerden Douwe
en Hartman daarmee bij Workum en Hindeloopen aan land te komen.114
Aangezien de Schieringers gewaarschuwd waren en met 4.000 man op
de zeekant stelling hadden genomen – ‘naar men zegt,’ schrijft Peter van
Thabor voorzichtig – , durfden de Galama’s niet te landen. Daarop trokken
de Schieringers zich terug, onder achterlating van een contingent te Workum
onder bevel van de hoofdeling Seerp Lieuwes Beyma, die eenzelfde soort
vechtersbaas was als Worp Lieuwes Juckema. Toen de Galama’s, met in hun
midden ook de inmiddels vrijgelaten Otte Iges, hun mannen ’s nachts alsnog
bij Hindeloopen ontscheepten, heeft Seerp Beyma in het water slag met hen
geleverd. Daarbij zouden niet minder dan 250 huurlingen gedood en vijftig
gevangen genomen zijn.
Na deze mislukte invasie werd op de landdag van Oostergo en Westergo
te Leeuwarden van 28 juli besloten een delegatie naar Ige Gales met zijn
broers en de Leeuwarder ballingen te sturen om te vernemen of ze zich
wilden verzoenen, en zo ja, op welke punten en voorwaarden.115 Blijkbaar
hechtte het inmiddels weer functionerende landsbestuur zeer aan het bij
elkaar brengen van de partijen. De delegatie lijkt er snel werk van te hebben
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gemaakt. Ze bracht op 12 augustus een voorstel in de vergadering waarin
de Galama’s en de gemene ballingen een vrijgeleide zouden krijgen om zich
weer op hun goederen te vestigen en hun bezitsrechten uit te oefenen; met
als uitloop dat er vóór Sint Michiel (29 augustus) een compromis met hen
gesloten zou worden. Het is de vraag of daar veel van is terechtgekomen,
want volgens Peter en Worp van Thabor heeft Ige Gales met zijn broers
het jaar daarop een nieuwe poging gedaan om met een ‘hoop knechten’ in
Workum aan land te komen. Een poging die eveneens mislukte omdat de
kust goed door de Schieringers werd bewaakt.
We horen pas weer van Ige als zijn oude bondgenoot Juw Juwinga in
augustus 1491 boden naar hem in Holland zendt met het verzoek huurlingen
te verzamelen waarmee Juw zich tegen zijn vijanden kan keren.116 Dit keer
betrof het niet minder dan 3.000 man, al weer te leveren door Jan van
Egmond, die als belangrijkste onderbevelhebber van de Habsburgse legerleider Floris van IJsselstein prima wist waar hij ze kon krijgen.117 Het leidde
tot een herhaling van zetten. Opnieuw waren de Friezen gewaarschuwd.
En opnieuw wisten ze de landing te verstoren, zodat de huurlingen onverrichter zake moesten terugkeren.
Het (voorlopig) einde kwam krap een half jaar later, in januari 1492.118
Door de harde winter was de Zuiderzee dichtgevroren, zodat Ige heimelijk
met acht of negen man van Hoorn over het ijs naar Juw Juwinga en diens
broer Tjerk Walta in Bolsward kon trekken. De oude strijdmakkers verzamelden 300 medestanders met wie ze vervolgens Workum op de Schieringers veroverden. Seerp Lieuwes, die op dat moment het bevel over het
zogenoemde bolwerk van Pingjum voerde, liet dat echter niet op zich zitten
en wist een grote Schieringer strijdmacht van 800 man te mobiliseren, uit
Franeker, Sneek, Wymbritseradeel en de Sneker Vijfga. Op 25 januari in de
avond heeft deze, hoewel vermoeid, toen slag geleverd met de Vetkopers,
die nu zo’n 700 in getal waren. Op het laatst kregen de Schieringers de
overhand en raakte Ige dodelijk gewond. Nadat hij gebiecht had werd hij
– zo weet Worp van Thabor te vertellen – om negen uur ’s avonds door
een landsknecht van Seerp Lieuwes doodgeslagen. Douwe Gales, die zich
metterwoon in Akkrum gevestigd had, heeft nog 700 medestanders uit de
Boornestreek en Leeuwarden verzameld toen hij hoorde dat zijn broer het
bij Workum tegen de Schieringers moest opnemen. Dat had maar weinig
succes omdat ze halverwege, bij Boazum, door Snekers zijn tegengehouden
en verjaagd.
Nieuwe pogingen van de Galama’s tot herstel van hun macht, 1494-1497
Vanaf 1485 was de vete tussen de Galama’s en de kloosters Staveren en
Hemelum van centraal belang geweest voor de politieke verhoudingen
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in Westergo en Oostergo. Hoofdelingen, steden en landschappen uit het
gehele gewest hadden zich ermee bemoeid en de stedenbond was eraan
ten onder gegaan, omdat de partijsolidariteit binnen de strijdgroepen te
veel eiste van haar pacificerende vermogen. De Galama’s hadden uiteindelijk het hoofd moeten buigen voor de Harinxma’s en hun vrienden. Het
conflict in de Zuidwesthoek was daarmee nog niet definitief van de baan,
maar het werd meer en meer een zijtoneel in het politieke theater van
het toenmalige Friesland. Andere problemen werden nijpender, zoals de
oprukkende Groninger macht uit het oosten. In 1491 wisten de Groningers
Oostergo onder hun verbond te brengen, in feite een uitruil van pacificatie
voor autonomie.
De Groningers vonden in Westerlauwers Friesland vooral steun bij de
Vetkopers, en ook de Leeuwarder meente sloot zich na een periode van
Schieringer overheersing in 1492 aan bij hun verbond. In een slag op 10
oktober bij Barrahuis dolven de Snekers vervolgens het onderspit, waarna zij
een vrede op pijnlijke voorwaarden moesten accepteren. Wel bleef Westergo
vrij van Groninger inmenging.119 In de overeenkomst tussen Groningen en
Sneek met Bocke Harinxma was opgenomen dat die laatsten de Martinistad
een boete zouden betalen van 1.750 rijnsgulden en de Leeuwarders hun
oorlogstuig terug zouden geven. Daarbij werden de oude Zuidwesthoekse
medestanders van Leeuwarden in hun posities hersteld. Douwe en Otte
Galama mochten zich weer op hun goederen vestigen en kregen bovendien
de door de Snekers buitgemaakte ‘busse’ van Ige zaliger terug. De doodslag
op die laatste en andere geschillen tussen de Galama’s en Bocke Harinxma
werden onder het scheidsgericht van Groningen gebracht.120 Een maand
later sloten Douwe en zijn neef Otte Iges zich als eerste en voorlopig enige
hoofdelingen in Westergo met een aantal vrienden aan bij het Groninger
verbond.121
Worp meldt dat het in 1494 tot een verzoening kwam tussen Hartman
en Douwe Galama enerzijds en de Schieringers anderzijds, maar maakt
geen melding van Groninger inmenging. Die is er waarschijnlijk ook niet
geweest, omdat Sneek zich door tussenkomst van het Rijk niet gedwongen
zag de Groninger vredesvoorwaarden te onderhouden.122 De broers Galama
grepen hun kans om niet alleen Galamahuis te Koudum maar ook hun stins
te Warns te herstellen.123 Iges zoon Otte bouwde tegelijkertijd een sterkte in
Kolderwolde op. Alle drie maakten ze er moderne blokhuisversterkingen
van. In reactie liet Bocke Harinxma toen bij de Spiker van Hemelum een
soortgelijk sterk blokhuis maken met een aarden wal eromheen. Abt Jacob
van Oest meldt met enige spijt in zijn Strijdboek dat Bocke daarvoor aarde
uit de koeweide nam en de balken gebruikte die voor de renovatie van
het kloosterdormitorium waren aangeschaft.124 De ons inmiddels bekende
hoofdeling Wybe Jarichs Jelkama werd er als huisbewaarder op aangesteld
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met een bezetting van zestien man. Vreemd genoeg bleven de Galama’s zich
vriendschappelijk opstellen; ze kwamen de vernieuwde versterking rondom
de voormalige Spiker zelfs bekijken, prezen de kwaliteit en nodigden Bocke
Harinxma als gast uit. Het was voor laatstgenoemde dan ook een grote
verrassing dat zij in juni 1494 met andere Vetkopers en Doytye Bonga van
Kimswerd in weerwil van de zoenovereenkomst het blokhuis in Hemelum
plotseling overvielen en verwoestten. De Harinxma’s slaagden er echter in
het blokhuis te heroveren en bouwden het weer op, sterker dan tevoren.
Begin september 1494 werd de strijd voortgezet, maar nu te Warns.125
Douwe Gales en Otte Iges sloegen toen met andere Vetkopers vanuit hun
eigen blokhuis het beleg om de stins van Jelmer Ottes, die op dat moment
overigens niet thuis was en in Sneek verbleef. Met zijn schoonvader Low
Broers Bonninga van Loënga, Bocke Harinxma van Sneek, de al genoemde
Wybe Jarichs en andere Schieringers probeerde hij het huis te ontzetten,
met het blokhuis te Hemelum als uitvalsbasis. Hoewel ze getalsmatig in
overwicht waren, dolven ze op 15 september toch het onderspit. Low
Bonninga kwam daarbij om het leven, Jelmer Ottis werd gewond gevangen
genomen en Bocke Harinxma trok zich terug op het huis van Minne Hilles
in Harich. Anders dan Bocke weigerde Jelmers vrouw aanvankelijk het
huis over te geven. Door bemiddeling van priesters en anderen kwam er
een verzoening, waarbij de gevangenen werden vrijgelaten maar Douwe
Gales wel de beschikking over de stins kreeg. Die onderging vervolgens
het bekende lot: hij werd omver gehaald en tot de grond toe afgebroken.126
Het huis zal overigens wel weer snel daarna zijn opgebouwd, want in 1498
werd het in de beschrijving van de slag bij Laaxum aangeduid als ‘ein
Edelmannsitz’.127
Toen een jaar later de partijstrijd in Friesland nagenoeg het karakter had
gekregen van een burgeroorlog, waarbij de Schieringer Goslick Juwinga het
opnam tegen zijn Vetkoperse ooms Juw Juwinga en Tjerk Walta, kreeg ook
de Zuidwesthoek weer met wapengeweld te maken. Tjerk Walta heeft toen
met Hollandse huurlingen het bolwerk te Hemelum opnieuw ingenomen,
omgeworpen en vernield, alweer tot grote schade van het klooster.128 Zijn
bewind duurde echter niet lang, omdat Goslick dankzij Saksische steun
in de vorm van een getrainde formatie landsknechten nu de man was die
Zuidwest-Friesland kon terroriseren. Hij deed dat door overal tribuut te
heffen – ook van de kloosters trouwens – om althans gedeeltelijk deze grote
aantallen huurlingen te kunnen betalen. In Koudum wilde Hartman Galama
daar niet aan toegeven. Hij verbood zijn pachters schatting aan Goslick
Juwinga en diens soldaten af te dragen. Toen Goslicks’ soldaten vervolgens
naar Galamahuis naar Koudum optrokken om het geld zelf te halen, stak
Hartman Gales volgens Worp van Thabor, ‘… zyn eygen huys an den brandt
ende tooch met zyn huysluyden wech’.129
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Toch betekende ook dit niet het einde van de Galama-vijandschap ten
opzichte van Hemelum. In 1497 hebben Douwe en Hartman Galama tijdens
een periode waarin de Groningers nogmaals aan de winnende hand waren
en Bocke Harinxma zich zelfs in Groninger gevangenschap moest begeven,
de gelegenheid gegrepen om voor de zoveelste maal het klooster aan te
pakken.130 Ze verzamelden mannen van Koudum, Warns en Molkwerum en
bestormden daarmee het complex, waarbij deze keer het abtshuis en de
bijbehorende ommuurde hof het moesten ontgelden. Het zou uiteindelijk de
laatste keer zijn. De vestiging van een landsheerlijk gezag door Albrecht van
Saksen met zijn landsknechten onder leiding van Wilwold von Schaumburg
bracht met zich mee dat de Galama’s zich verder geen gewelddaden meer
ten opzichte van Hemelum konden permitteren.
Heer Agge en de kloostergemeenschappen na 1487
Terug nu naar de kloosters Staveren en Hemelum eind 1487. Er was toen
altijd nog sprake van twee gemeenschappen onder leiding van één abt:
heer Agge, die zelf overigens verblijf hield in Staveren en er de beschikking
had over een paar hervormde broeders uit Oostbroek. De vernielingen te
Hemelum als gevolg van de herhaalde gevechten zullen wel verhinderd
hebben dat de monniken ook daar meteen weer een vreedzaam gebedsleven leidden. Er was tweespalt omdat sommigen zich verzetten tegen de
in 1485 door heer Agge aangekondigde reformatie. We zagen immers al
dat enkele lekenbroeders om die reden een snelle overgave van de Spiker
aan Ige Galama bewerkstelligd hadden. De geluiden over de moeilijkheden
hadden ondertussen opnieuw het provinciaal kapittel van de benedictijnen
bereikt. Op de jaarvergadering van april 1486 te Trier besloten de aanwezigen hun kampioen-hervormer Adam Meyer, de energieke abt van Gross
Sankt Martin te Keulen, samen met abt Anton Grimholt van Werden voor
een buitengewone visitatie naar Staveren te sturen.131
Adam Meyer was in die jaren de onbetwiste leider van de Unie van
Bursfeld(e), genoemd naar het gelijknamige klooster aan de Weser, even ten
westen van Göttingen.132 De Bursfelder Unie had zich sinds haar fundering
in 1449 ontwikkeld tot de belangrijkste benedictijnse hervormingscongregatie van Duitsland. Aan de basis stonden abt Johannes Dederoth van de
abdij Klus bij Gandersheim en Johannes Rode van Trier. Dat de kloostervereniging toch naar Bursfeld genoemd werd, komt omdat Dederoth daar in
zijn latere jaren als abt werkzaam was. Uitgangspunt was dat de aangesloten
kloosters met hun kloosterlingen de regel van Benedictus strikt zouden
volgen, met inachtneming van de drie geloften van armoede, kuisheid en
gehoorzaamheid. De monniken en nonnen moesten het gemeenschappelijk leven ook werkelijk weer onderhouden. Men bedenke in dit verband
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dat in het merendeel van de benedictijnse kloosters de conventsleden
toen over privévermogens en aparte inkomstenbronnen beschikten, eigen
kamers of woningen hadden, niet meer samen de maaltijd genoten en hun
koordiensten ook vaak nog door gehuurde krachten lieten waarnemen.
Ze leefden dus in de praktijk als seculiere kanunniken en accepteerden
het gezag van de abt slechts in beperkte mate. De Unie probeerde deze
toestand ongedaan te maken door haar leden met eigen, vast omschreven
gewoonten (consuetudines) en eenheid van levenswijze en liturgie aan de
regel te binden. Daarop werd dan toezicht gehouden door een jaarlijkse
abtenvergadering met wetgevende macht, die overigens buiten het gewone
provinciale kapittel plaatsvond. Regelmatige inspecties door abten uit de
eigen groep moesten er zorg voor dragen dat de leden van de Unie zich aan
de afspraken hielden. De Unie kreeg in 1451 belangrijke privileges van de
bekende hervormingsgezinde kardinaal-legaat Nicolaas van Cusa, die haar
bestaan vastlegden naast de reguliere provinciale kapittels. Zij was nadrukkelijk niet exempt en werd geacht te opereren in samenwerking met de
plaatselijke bisschoppen en landsheren. De bedoeling van Cusa was dat ze
door de provinciale kapittels als een hervormingsinstrument kon worden
ingezet en zo een brede werking kon bereiken. In de Nederlanden had ze
al vroeg succes met de aansluiting van de kloosters Selwerd, Klaarwater en
Oostbroek in 1469.133
Adam Meyer en Anton Grimholt wisten dus waar ze op moesten letten.
Toch kan het succes van hun eenmalige visitatie van Staveren en Hemelum
in 1486 niet groot geweest zijn. Volgens de Preliarius was de situatie op een
gegeven ogenblik zo gespannen dat er een regelrechte opstand onder de
Hemelumer kloosterlingen uitbrak.134 Genoemd worden de monniken Sipke,
Solman en Meynard met acht conversen.135 Eerstgenoemde ambieerde de
post van pastoor van Hemelum en probeerde deze met list, geweld en hulp
van medebroeders te verkrijgen. De kwestie lijkt ook op het provinciaal
kapittel van 1488 aan de orde te zijn gekomen, waar de abdij van Staveren
vertegenwoordigd was in de persoon van de ons onbekende mr. Arnoldus
de Frisia.136 De visitatoren brachten toen hun bevindingen ter tafel. In
Friesland waren volgens hen religieuzen die hun habijt tegen andere kleding
verruilden of die beneficies (beneficia simplicia) aanvaard hadden die niet
bij hun abdij geïncorporeerd waren. Daartegen werd bepaald dat monniken
zulke beneficies niet mochten aanvaarden, zelfs niet met toestemming van
hun abt.
Abt Agge zou zich kort daarop met enkele verwanten naar Hemelum
hebben begeven om een einde aan de onafhankelijke positie van broeder
Sipke te maken.137 Na zijn aankomst in het abtshuis stichtten de opstandelingen brand in de kelder, wat een enorme rook veroorzaakte. Toen de abt
gewapend met een lans naar beneden ging om te zien wat er aan de hand
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was, stak hij – uit noodweer volgens de Preliarius – een lekenbroeder dood
die dreigend op hem afkwam. Zodra heer Agge begreep dat zijn opponent
de geest had gegeven, vluchtte hij het klooster uit. Daarna kwamen de
opstandige monniken van Hemelum bij elkaar en kozen een nieuwe abt,
omdat heer Agge zich in hun ogen gediskwalificeerd had. Hun keuze viel op
Reinier Vogelsang, monnik van de cisterciënzer abdij van Gerkesklooster.
Het is niet precies bekend wanneer deze doodslag plaatsvond. De datum
ante quem is 1 juni 1490 omdat paus Innocentius VIII de bisschop van
Utrecht toen opdroeg onderzoek te doen naar de door heer Agge, abt van
de verenigde benedictijner kloosters in Stauria en Hemelum, gepleegde
doodslagen.138 In een parallelle oorkonde van 5 juni wordt dit nader uitgewerkt. De bisschop krijgt dan opdracht om na te gaan in welke omstandigheden de dodelijke verwonding van lekenbroeder Dodo Janconis door de
abt was toegebracht.139 Deze procedure is overigens op verzoek van heer
Agge zelf in werking gezet, want in een stuk van 23 juli 1490 roept bisschop
David van Bourgondië uit naam van heer Agge iedere getuige op die een
verklaring over het gebeurde kan afgeven.140 Daarbij wordt ook gemeld dat
de doodslag plaatsvond bij het verdedigen van de gebouwen en meubels van
het klooster. Omdat het in stelling brengen van paus en bisschop teneinde
de abt van blaam en beschuldigingen te zuiveren behalve geld ook flink wat
tijd kostte, mogen we wel veronderstellen dat het drama zich al in 1489 of
1488 heeft afgespeeld.
Abt Agge raakte aldus in grote problemen. Hij moest zich niet alleen
verantwoorden voor een doodslag maar had het ook op te nemen tegen
een rivaal, die net zo goed, zo niet beter geschoold was in de rechten als
hijzelf. Zijn reactie was om opnieuw naar kerkelijke wapens te grijpen. Hij
wist zijn collega abt Johan van Rottum ertoe te bewegen de opstandige
Sipke met de zijnen te excommuniceren.141 Ondertussen voelden de nieuwe
monniken die heer Agge uit het bij Bursfeld aangesloten Oostbroek had
laten komen, zich bedreigd. Blijkens de reactie van Sneek op een brief
van Staveren, hebben ze het stadsbestuur van Staveren verzocht hen te
beschermen tegen een mogelijke overval door Reinier Vogelzang ‘mey dae
broerscip van Hemmelum’.142 De stad Staveren drong er bij Sneek op aan
dat die stad samen met het gemene land zijn best zou doen de hervormde
monniken (‘dae reformaten’) in alle rust en vrede in het Staverse klooster te
laten verblijven totdat er een oplossing voor de twist tussen de rivaliserende
abten was gevonden.143 Sneek reageerde terughoudend positief door de
kwestie op de agenda van een nog komende landdag te Workum te plaatsen,
zij het met de mededeling dat ze uiteindelijk geen macht of gebod over de
geestelijkheid had. Tegelijkertijd uitte het stadsbestuur zijn verbazing omdat
het ook een brief had gezien, met het zegel van Staveren eraan hangend,
dat abt Reinier en de broeders van Hemelum met ‘reformaten’ van Staveren
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‘verenigd’ waren tot komende Pasen; wat dan toch ‘… contrary’ aan de
inhoud van hun eerste schrijven was. Blijkbaar was de elect Reinier er nog
vóór 28 januari in geslaagd contact met het Staverse deel van de verenigde
kloostergemeenschap te leggen om te proberen ook die aan zijn kant te
krijgen.
Reinier Vogelzang en de zijnen leken aldus aan de winnende hand. In
1492 kregen ze tevens de paus aan hun zijde. Op 5 juni bevestigde deze de
verkiezing van Reinier tot abt van Staveren en Hemelum en stond hem de
inzegening toe door een bisschop van zijn keuze.144 Op 13 juni 1492 droeg
Innocentius VIII de cisterciënzer abten van Camp, Altenberg en Gerkesklooster – met wie Reinier als oud-monnik van Gerkesklooster ongetwijfeld
goede banden onderhield – op om hem van de door de benedictijner abt
Johan van Rottum opgelegde ban te bevrijden.145 En op 23 juni beval hij de
al genoemde abten van Camp en Gerkesklooster, alsmede de abt van het
premonstratenzer klooster Lidlum de door vroegere oversten van Staveren
en Hemelum wederrechtelijk gedane overdrachten en verpandingen van
goederen ongedaan te maken.146 Dat was uiteraard omdat de nieuwe abt
met zijn keuzeheren de oude abt, heer Agge, verweten veel kloostergoed
vervreemd te hebben zonder toestemming van het convent.
Zulke pauselijke stukken waren echter weinig waard in Friesland, waar
geen rechtbank dwingend vonnissen ten uitvoer kon laten brengen als niet
alle machtspartijen zich erachter schaarden. Want in februari 1493 was de
zaak tussen heer Aggo Thomassin en Reynerus Fugelasang nog altijd niet
beslecht. De burgemeesters, schepenen en raad van Sneek lieten toen
weten dat het geschil ter arbitrage voorgelegd werd – vermoedelijk mede
op aandringen van het gemene land – aan een aantal geestelijken, te weten
heer Harmen, abt van Foswerd, heer Syuwrd, abt van Gerkesklooster, de niet
bij name genoemde prior van Smalle Ee, heer Bene, pastoor van Wirdum,
heer Jouka, pastoor te Goutum en heer Pybo, pastoor van Wyckel.147 Zo te
zien was er nu meer pariteit in de samenstelling, omdat twee van de drie
kloosteroversten van benedictijner signatuur waren (Foswerd en Smalle
Ee). Zij moesten er in een aantal zittingen voor Midvasten (17 maart) uit
zien te komen. Tot die tijd zou heer Agge zowel te Staveren als te Hemelum
verblijven; wat dan toch uitsloot dat Reinier er tegelijkertijd verbleef. Verder
was bepaald dat de ‘ruters’ – inheemse wapenknechten die kennelijk door
beide partijen of één van hen waren ingehuurd − meteen moesten worden
ontslagen.148
Mogelijk is bij dat overleg de basis gelegd voor het streven om de
beide kloosters te laten opnemen in de Unie van Bursfeld, die dan garant
zou staan voor een complete reformatie in hoofd en leden (in capite et
membris). Damen meent dat abt Agge zelf het verzoek aan de congregatie
heeft gedaan, maar dat valt uit de stukken niet op te maken.149 We kunnen
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hier beter de tweede auteur van de Preliarius, Paulus van Rixtel, volgen die
meldt dat in deze jaren op de gemene landdagen door edelen en burgers
een hervorming werd voorgesteld van de kloosters Staveren en Hemelum.150
Als initiatiefnemers worden genoemd heer Folkert, pastoor van Sondel,
meester Pybo, pastoor te Wijckel en syndicus van beide kloosters, diens
voorganger meester Reynoldus, voorts Hendrik, pastoor van Oudemirdum,
en heer Hertger en meester Sible, aanzienlijke inwoners van Nijemirdum
en Oudemirdum. Daarbij zou dan het idee naar voren gekomen zijn beide
kloosters ook fysiek samen te voegen tot één instituut dat in Hemelum
gevestigd moest worden. De gezamenlijke inkomsten waren immers niet
toereikend om monniken op beide plaatsen te onderhouden. Dat betekende
dat deze voortaan ook alleen te Hemelum geïnd en beheerd zouden worden.
Het nieuwe klooster zou echter wel de titel van Sint-Odulfus dragen, maar
dan als het convent van Sint-Odulfus van Staveren te Hemelum. Een en
ander hield in dat er een uitgebreide kolonie van hervormde broeders
uit een of meer Bursfelder kloosters elders ontboden moest worden en −
belangrijker – dat er ook een nieuwe abt van Bursfelder signatuur diende
te worden aangesteld. De stad Staveren en de grietenij Gaasterland zouden
de paters van de Unie van Bursfeld een belofte van bescherming geboden
hebben om dit alles te kunnen realiseren.
Hoewel Paulus van Rixtel een enigszins andere volgorde van gebeurtenissen aanhoudt, ligt het voor de hand dat de Unie van Bursfeld pas serieus
op het voorstel kon ingaan toen de weg vrij was voor het aantrekken van
een nieuwe abt. Dat gebeurde op 16 september 1494 toen abt Agge aan de
pest overleed. Volgens Jacob van Oest had heer Agge overigens kort voordien
eerherstel van de paus gekregen, nadat hij een bezoek aan Rome had
gebracht.151
Abt Jacob van Oest en de invoering van de observantie van Bursfeld
De aansluiting bij Bursfeld en de herstructurering van beide kloosters had
heel wat voeten in de aarde. De paters van de Unie van Bursfeld hadden
van hun vele hervormingsprojecten geleerd dat het zaak was om allereerst
het wereldlijk gezag achter hun streven te krijgen. De reorganisatie van de
eeuwenoude Sint-Adalbertsabdij van Egmond bijvoorbeeld kon na 1490
pas echt worden doorgezet toen Jan van Egmond, die namens Maximiliaan
stadhouder van Holland was en zich bovendien van huis uit al als voogd van
het klooster opwierp, militaire steun had toegezegd.152 Het kan zijn dat de
paters zich wat dit betreft op de Friese situatie hebben verkeken. De steden
Sneek en Staveren, alsmede het gemene land en de Schieringer voorman
Bocke Harinxma mochten dan allerhande garanties hebben afgegeven, geen
enkele partij kon in 1495 in deze regio het monopolie van geweld claimen.153
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Tegenstanders van de reformatie konden daardoor altijd wel beroep doen
op een machthebber die in troebel water wilde vissen.
De doorstart ving aan op 15 oktober 1494 toen Jacob van Oest van
Oudewater, die op dat moment in Egmond was, tot abt van Staveren en
Hemelum verkozen werd. Hij doet er zelf verslag van in het door hem
geschreven eerste deel van de Preliarius. Dat gebeurde op een speciale
kerkvergadering te Staveren die bijeengeroepen was door heer Folkert,
pastoor van Sondel, de al vaker genoemde mr. Pibo, pastoor van Wijckel, en
mr. Sibrand te Nijemirdum. Aanwezig daarbij waren ook een aantal niet bij
naam genoemde machtigen en aanzienlijken uit Gaasterland, en natuurlijk
twee visitatoren namens de Unie van Bursfeld: abt Albertus van Oostbroek en
abt Gerard van Selwerd, plus Albertus, prior van Smalle Ee en heer Marsilius,
oud-abt van Selwerd. De bijeenkomst stond onder leiding van heer Jacob
Grebber, prior van het klooster Nieuwlicht bij Hoorn, dat tot het hervormingsgezinde Kapittel van Windesheim behoorde. De kandidaat, Jacob van Oest,
had een indrukwekkende loopbaan achter de rug die hem geknipt maakte
voor de uitdagende baan van abt: hij was monnik geworden in Maria Laach
in de tijd dat dit klooster zich al bij Bursfeld aangesloten had, werd vandaar
als prior naar de Sint-Paulusabdij van Utrecht gezonden om er de hervorming
mee te helpen doorzetten, en gaf vervolgens − eveneens als prior − leiding
aan het religieuze leven in de zojuist gesaneerde abdij van Egmond. Zelf geeft
hij aan eerst voor de abtspositie van Staveren/Hemelum te hebben bedankt.
Alleen de grote druk van de aanwezigen zou hem hebben overgehaald.
Abt Jacobs successen en mislukkingen zijn van nabij te volgen in de door
hem zelf en zijn kapelaan geschreven Preliarius-kroniek.154 Voor ons verhaal
lijkt dat echter weinig zinvol, omdat ze in kloosterhistorisch perspectief een
nieuwe fase beslaan. Wel kunnen we hier nog vaststellen dat de nieuwe abt
na zijn wijding op 30 oktober nog af te rekenen had met Reinier Vogelzang,
die zich met zijn pauselijke benoeming opnieuw als rechtmatig abt had
aangemeld. Dat afrekenen mag letterlijk worden opgevat, want abt Jacob kon
niet anders dan na bemiddeling door Bocke Harinxma de claims van Reinier
met geld afkopen, door onder meer het verpanden van diverse liturgische
kostbaarheden. Daarmee waren de Hemelumer monniken die zich tegen
heer Agge had geweerd en nu ook de vernieuwing van Bursfeld probeerden
tegen te houden, nog niet uitgeschakeld. Zij kregen vreemd genoeg bijstand
van de door Bocke Harinxma te Hemelum als kastelein aangestelde Wybe
Jarichs Jelkama. Enige militaire druk van de kant van Watze Harinxma
te Sloten en de inzet van bovengenoemde pastoors maakten het echter
mogelijk dat heer Jacob dan toch op 25 maart 1495 plechtig als abt te
Hemelum kon worden geïnstalleerd.
Gegeven de al gememoreerde aanvallen op het nog steeds niet ontmantelde Hemelumer blokhuis in 1495 en 1497, gegeven ook het voortduren van
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de opstandigheid der oude Hemelumer monniken en de wisselende machtsverhoudingen tot 1498, bleef de geschiedenis van de kloosters Staveren
en Hemelum ook na de aansluiting uiterst turbulent. In 1497 bijvoorbeeld
werd de door Jacob uit Egmond meegenomen kellenaar door een convers
gedood. Abt Jacob van Oest is in deze jaren herhaaldelijk in ballingschap
naar Egmond getrokken, om weer terug te keren zodra de kust veilig leek.
De komst van de hertog van Saksen en diens landsheerlijke gezag maakten
een einde aan de partijstrijd, waardoor de onrust binnen het klooster niet
meer van buitenaf gevoed kon worden. Een hernieuwd en bloeiend gebedsleven lijkt zich ook na 1498/1500 echter niet in de abdij van Staveren te
Hemelum te hebben ontwikkeld. Een aanwijzing daarvoor bieden twee
overgeleverde testamenten uit de jaren 1509 en 1521van parochianen uit
het dichtbij Hemelum gelegen dorp Molkwerum.155 In geen van beide wordt
het klooster Staveren/Hemelum bedacht, terwijl een paar andere kloosters
wel genoemd worden. Sprekend daarbij is dat vrouwe Waell Buttima in 1509
de goudgulden die ze overhad voor zielmissen bestemde voor het ver weg
gelegen windesheimer klooster Thabor bij Sneek. Hemelums gebedskracht
werd door haar kennelijk te laag geschat. Kortom, de hervorming van het
klooster was in haar tijd nog niet van de grond gekomen en zou dat ook niet
komen. Damen spreekt zelfs van één lange lijdensweg − mogelijk omdat de
monniken die door Bursfeld naar Friesland werden uitgezonden, niet tot
de beste krachten van de congregatie behoorden.156 Maar dat is een ander
verhaal.
Terugblik en conclusies
Welke conclusies zijn nu aan het slot uit onze reconstructie van de gebeurtenissen te trekken? We begonnen deze bijdrage met de vaststelling dat het
conflict tussen Ige en Agge volslagen ontspoord is, en wel op zo’n manier
dat het een aanloop vormde tot de burgeroorlog waarin de Friese vrijheid
in 1498 ten onder ging. Met dat laatste is niet gezegd dat als de vetepartijen
tijdig vrede met elkaar hadden kunnen sluiten, Friesland zijn vrijheid wel
had behouden. Zeker niet! De zich in deze vete manifesterende verharding
van partijverhoudingen doet vermoeden dat een ander geschil even goed uit
de hand gelopen zou kunnen zijn. Juist daarom is de vraag naar het waarom
van de escalatie de moeite van het ontleden waard. Wat maakte dat zo’n
eenmaal ontbrand conflict, in dit geval tussen een hoofdeling en een abt,
steeds hoger kon oplaaien en verder om zich heen grijpen?
Als we naar de verantwoordelijkheid van de twee hoofdpersonen kijken,
dan lijkt heer Agge de meeste blaam voor de misère te treffen. Hij was de
verkeerde man op de verkeerde plaats. Ige Galama was weliswaar degene
die het eerst grootschalig geweld gebruikte. Maar de abt had kunnen en
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moeten voorzien dat zijn daaraan vooraf gaande excommunicatie van Ige
c.s. als de spreekwoordelijke rode lap op de stier zou werken. De verbetenheid waarmee de Galama’s elke keer het klooster te lijf gingen en door
het trotseren van kerkelijke straffen het risico van hel en verdoemenis
namen, verraadt de overtuiging dat hun tegenstander zelf de normen had
overschreden en geen religieuze achting verdiende maar eerder retributie
met geweld. Iges usurpusatie van Hemelumse inkomsten vóór 1485 zal
allicht al als zo’n vergelding voor de aantasting van zijn eer moeten worden
opgevat. De bedoeling ervan zal dan zijn geweest het klooster te dwingen
van kasteelachtige versterkingen en Schieringer patronage af te zien.
We moeten het optreden van abt Agge echter wel begrijpen tegen zijn
specifieke achtergrond. De benedictijnse kloosters Staveren en Hemelum
hadden rond het midden van de vijftiende eeuw de vernieuwingsslag van de
Moderne Devotie gemist. Anders dan zij waren de augustijner koorheren en
de cisterciënzers erin geslaagd hun Friese huizen tot een hernieuwde geest
van inkeer, soberheid en wereldmijding te brengen. Daarnaast ontstonden
in deze tijd veel nieuwe, kleinschalige vrouwenkloosters. Kenmerk van beide
groepen was dat zij zich meer dan voorheen op contemplatie richtten en
veel minder op zielzorgactiviteiten. Ook werden oversten niet meer uit de
directe omgeving gerecruteerd. Blijkens de vele nieuwe gebedsopdrachten
waarvan ze in testamenten werden voorzien, leverde dat deze kloosters
sympathie en religieus ontzag op. Het springt daarbij in het oog dat zij bij
veten juist ook werden ontzien.
In benedictijnse kring weerklonk in deze tijd ook wel de roep om de
banden tussen de kloosters en de wereld losser te maken, bijvoorbeeld in
de Bursfelder kring, maar in het geval van Staveren en Hemelum werd daar
geen gehoor aan gegeven. Abt Dirk koos ca. 1482 heer Agge als opvolger, die
net als hijzelf een seculiere priester van eigen bodem was. Die keuze was al
te traditioneel en doet sterk denken aan de miskleun van de Duitse Orde
uit 1472 om de lokale buitenstaander Hendrik van Akkrum te vragen het
verkommerde Duitse Orde-huis van Nes weer op de been te helpen. Dat
was ook een oplossing die het convent van de regen in de drup bracht.157
Heer Agge verzette zich aanvankelijk tegen voorgenomen saneringssmaatregelen van het provinciaal kapittel in zijn kloosters, maar wijzigde korte tijd
daarop zijn koers en nam hervormde monniken uit Oostbroek aan. Voor de
buitenwacht ontbeerde het klooster toen echter het religieuze aanzien van
de hervormde kloosters. Daarnaast maakte abt Agge wat de verdediging van
de materiële kloosterbelangen betreft − achteraf bezien – een grote inschattingsfout; hij had meteen neutraliteit moeten nastreven, bijvoorbeeld door
de Spiker te ontmantelen en afstand van de Schieringers te nemen.
De losse structuur van de Friese vrijheid bood aan machtige individuen
als Agge en Ige behoorlijk veel speelruimte. Juist daarom moet op het
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aandeel van individuen in de loop van de geschiedenis gewezen worden.
Tegelijkertijd opereerden abt en hoofdeling in een samenleving die in de
jaren 1480 steeds explosiever en instabieler was geworden. Het escalatievuur
laaide dus op door meer dan alleen persoonlijk onvermogen. Belangrijke
factoren waren het voorhanden zijn van goedkope huursoldaten en het
toenemende belang van de partijtegenstellingen.
Het eerste had te maken met de politieke en economische crisis waarin de
Bourgondische Nederlanden gevangen waren geraakt na de dood van Karel
de Stoute in 1477. In het toen ontstane machtsvacuüm zagen tal van partijen
kans hun belangen met militaire middelen weer kracht bij te zetten, wat een
goede broodwinning betekende voor diverse formaties landsknechten. Als
die tussen de bedrijven door in Holland, het Sticht of Gelre een tijdje zonder
werk zaten, waren ze wel bereid voor een kortstondig avontuur de Zuiderzee
over te steken. Daar komt bij dat de belangrijkste vechtjassen aan Friese
kant – Ige in de eerste plaats, maar ook zijn tegenstanders Wybe Jarichs en
de gebroeders Juckema – zelf in Holland en het Sticht als militaire (onder)
aannemers actief lijken te zijn geweest. Ze wisten heel makkelijk mannen
bij elkaar te krijgen. Alleen al het grote aantal daarvan had een verergerend
effect; waarbij nog kwam dat deze vreemde soldateska minder dan de
Friezen zelf geneigd was zich aan de regels van het spel te houden.
Dat men in beginsel die regels wel wilde volgen blijkt uit de vele keren dat
er pogingen werden gedaan de partijen bij elkaar te krijgen en hen met elkaar
te verzoenen. En verder valt ook op dat het gemene land er grote waarde aan
hechtte dat een in ballingschap gegane partij uiteindelijk weer op zijn goed
kon terugkeren. Het in het begin van het artikel getoonde schema laat een en
ander duidelijk zien. Ten gunste van heer Agge mag daarbij nog wel onderstreept worden dat die in reactie op het eerste beleg van de Spiker begin 1486
lang geaarzeld heeft om ook van zijn kant huurlingen in te zetten. De-escalatie
en beperking van conflicten was steeds een belangrijk doel. Na diverse
mislukte pogingen tot mobilisatie van Schieringer hulp in een traditioneel
veteverband, waarbij de leiders voor de kosten van het aan te richten leed
zouden instaan, heeft de abt op aandringen van de landdag zijn reis naar het
provinciaal kapittel afgezegd, om de weg voor een compromis vrij te maken.
Die zoenpoging strandde echter, net zoals de andere vredesinitiatieven, op het gebrek aan eensgezindheid en autoriteit bij het gemene land
en de stedenbond om beide kemphanen concessies te laten doen. Het
verbond van de Tryn-steden, dat in de kern eerst en vooral een Vetkoperse
partij-as tussen Leeuwarden en Bolsward was, gaf de Galama’s simpelweg
te veel ruimte. Daarmee krijgen we de factor van het toenemende belang
van de partijverhoudingen ook scherper in beeld. Het stuklopen van de
stedenbond laat zien we hoe het publieke gezag er door kon worden lamgeslagen. Abt Agge wist zich gesteund door de oude vrienden van het klooster,
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de Harinxma’s van Sneek. Hun binding met Staveren-Hemelum was sterker
dan de recentere met Bolsward. Sneek en zij heroriënteerden zich daarom
op de Schieringer partij, vooral op de Sjaerda’s van Franeker. Zo kwamen
twee machtsblokken tegenover elkaar te staan die elkaar te weinig toe
wilden geven om tot een constructieve oplossing te komen. Zowel Ige als
Agge konden zo elke keer weer een nieuwe zet doen omdat ze zich – vrijwel
kritiekloos – gesteund wisten door hun respectievelijk Vetkoperse en Schieringer vrienden. De diverse deelnemers lijken zich, getuige de slotteksten
van de landdagvergaderingen, wel van deze ‘duale dwang’ bewust te zijn
geweest. Ze wisten echter geen nieuwe uitgang te vinden om eraan te
ontsnappen.

u
Noten
1 Noomen, Stinzen in middeleeuws Friesland, 57. 2 De rol van vetevoering in Friesland
staat sinds Noomen, ‘De Friese vetemaatschappij’, nadrukkelijk op de historische
agenda. Zie voor een samenvatting van de discussie: Gerrits, ‘Schieringers, Vetkopers’,
258-263. Wij willen in dit beschrijvende artikel niet uitgebreid ingaan op de theoretische kant van de zaak, maar hanteren een brede werkdefinitie van de vete: een
vorm van gewelddadige zelfhulp, gericht op het repareren van een (gevoeld) onrecht,
en als zodanig voor een groot deel van de samenleving herkenbaar en acceptabel
(vergelijk Reinle, Bauernfehden, 45-46). 3 Geary, ‘Coercion of Saints’, 95-115; De Jong,
‘Monniken, ridders en geweld’, 283; 4 Worp IV, 164-165: ‘Ende hiernae rees die olde
partye weder in Vrieslandt, ende meer dan ye te voeren’ […] waarbij de Vetkopers de
Groningers binnenhaalden en de Schieringers vervolgens hertog Albrecht van Saksen
‘… tot grote verderfenisse, bloedtstortinge ende andere schaede ende elende beider
partyen van alle Vrieslandt’. 5 Andreae, ‘Geschiedenis abdij van St. Odulfus’, 109-119;
Vries, ‘De stêden oan it roer’, 142-148. 6 De Phrisonum gestis: Tresoar, Familiearchief
Schwartzenberg, inv. nr. 3992. Voor enkele voorlopige observaties over deze kroniek,
zie Meijering, Oudfriese kronieken uit het handschrift Leeuwarden RA Schw. 3992
I, 5-7; Mol, ‘Slag bij Laaxum’, 6, 11, 18. 7 Tresoar, hss. PBF 1383. De tekst is vooral
bekend geraakt via de vertaling van J.G. Ottema: Proeliarius of strijdboek, bevattende
de jongste oorlogen in Friesland (Leeuwarden 1855). Deze is dringend aan herziening
toe: Mol, ‘Ottema syn útjefte fan de Proeliarius’. Hierna citeren we de Latijnse tekst
als Preliarius en de vertaling van Ottema als Strijdboek. 8 Zie voor het volgende: Mol
en Van Vliet, ‘De oudste oorkonden’. 9 In 1328, na een herbouw, wordt gemeld dat er
zich een grote menigte monniken: multitudo monachorum non modica in de abdij
woont: Brom, Bullarium Trajectense I, 747. 10 GPCV I, 327-328. 11 Dat de gemeenschap verdreven was blijkt uit een bericht d.d. 28 juni 1407 in de Hanserecessen:
‘Item de jene, de ut Stavere zynt, alse de abbet van Staveren, syne conventslude unde
alle andere lude, de utvordreven zint, zullen wedder up ere gude komen …’: Recesse
der Hansetage von 1256-1430 V, nr. 450, 18. 12 Een pauselijke licentie van 21 april
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1418 spreekt van de bouw (erectio) van een monasterium et hospitalis: Repertorium
Germanicum IV, nr. 3405. Mogelijk was dit het kloosterachtige gebouw op De Robleskaarten van ca. 1572, getekend buiten de toenmalige Zuiderpoort: Schroor en Van
de Heuvel, Robles atlassen, 123 en kaart nr. 44. 13 De toestemming voor de bouw
werd verkregen op 25 februari 1415, maar toen zal de constructie al wel een eind
gevorderd zijn geweest; anders had wijbisschop Matthias van Buduane op 1 maart
niet het kerkhof en twee altaren in de nieuwe kerk kunnen hebben gewijd: Tresoar,
Archief St.-Odulfusklooster, inv. nr. 2 (cartularium), pp. 6 (H) en 33 (nr. 24). 14 Worp,
Chronicon, 102. 15 Strijdboek, 94. De abt zou zich in de uithof te Rijs gevestigd
hebben. 16 En wel in een (in het cartularium van de Odulfusabdij overgeleverde)
pausoorkonde ten gunste van de prioriss(a) monasterii sancti Nijcolay de Hemelem
ejusque soror(es): Mol en Van Vliet, ‘Oudste oorkonden’, 121-123. 17 OSU IV, nr. 2193;
Tresoar, Archief St.-Odulfusklooster, inv. nr. 2, p. 24. Het laatste bericht bevat nog een
extra aanwijzing, in zoverre het onder de relieken, die door de priorin en de zusters
te Staveren werden bewaard, onder meer relieken opsomt van Nicolaas: de heilige
waaraan het klooster te Hemelum was gewijd. 18 ... in quo duplex conventus, scilicet
fratrum et sororum ab invicem distinctorum existat: Friesische Papsturkunden, nr.
IV. 19 Mol, Friese huizen van de Duitse Orde, 68-75. Vooral het ontbreken van een
prior naast een priorin wijst sterk in die richting. 20 De laatste ons bekende proost
was Hiddo Ludulphi Boccama de Coldem, aangesteld in 1414. Hij wordt nog in 1417
genoemd als degene bij wie eventuele bezwaren tegen de keuze van heer Altgher,
pastoor in Oldaga en monnik, tot abt van de Sint-Odulfusabdij kunnen worden
aangebracht: Muller, Regesten, nr. 2003. Hemelum is nooit als zelfstandig klooster op
de sinds 1422 gehouden vergaderingen van het provinciaal kapittel van de benedictijnen vertegenwoordigd geweest. Damen, ‘Provinciale kapittels’, 12-13. 21 Friesische
Papsturkunden, 116; Muller, Regesten, nr. 2846; Van Doorninck, Tijdrekenkundig
register VI, 266. 22 Zijn zegel van 1440 kent echter nog het oude randschrift: ‘S.
GHERLACI ABBATIS S(TAURIAE)’: Blok, Archivalia in Duitsland I, 227; Beelaerts van
Blokland, Kloosterzegels II, 166. 23 Tresoar, Archief St.-Nicolaasklooster Hemelum,
inv.nr. 2. 24 Tresoar, Oud archief Staveren, inv.nr. 24 f. 46, 47 25 OFO I, nr. 129. 26
Brom, Archivalia in Italië I, 67, nr. 181. 27 OFO II, nr. 46. 28 Worp IV, 114. 29 Worp
IV, 116. 30 Gale heeft zich naderhand overigens niet zoals Offe te Dokkum als partijganger en handlanger van de Bourgondiërs gemanifesteerd. 31 De fictieve vermeldingen van volmiddeleeuwse Galama’s in de kroniek van Andreas Cornelius laten we
hier buiten beschouwing. 32 Janse, Grenzen aan de macht, 50. 33 Algra, Spionagerapport, 14. 34 OFO IV, nr. 29. 35 Noomen, Stinzen, inventarisatie: Koudum, Galama.
36 Noomen, Stinzen, 107 e.v. Hier past de kanttekening dat Gale getrouwd was met
een dochter (Katrijn) van Douwe Harinxma van Heeg, die vier dochters, bij wijze van
verzoening, aan Vetkoperse hoofdelingen ten huwelijk zou hebben gegeven: Jancko
Douwama’s geschriften, 76-77. Of er werkelijk van zo’n vierledig verzoeningshuwelijk
sprake is geweest kan men zich afvragen. De Harinxma’s van Heeg duiken overigens
tot het einde van de vijftiende eeuw maar zelden op in de strijd tussen Schier en Vet.
De notie in de Genealogia Ayttana dat Gales schoonmoeder Rixt Hilles Bonninga was
(een zus derhalve van de hierna nog vaak te noemen Schieringer hoofdeling Minne
Hilles) is onjuist: Hellinga en Noomen, ‘Genealogia Ayttana’, 249-250. 37 Noomen, ‘De
Friese vetemaatschappij’, 60-64. 38 Worp IV, 78; Kleine oudfriese kronieken (‘Vriessche
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Aenteyckeninge’), 67. 39 Peter van Thabor, 13, meldt dat Ploijs samen met een andere
huurlingenkapitein Ketelhoed, in 1445 bij de strijd om Workum doodgeslagen zou
zijn. 40 Worp IV, 161. 41 Volgens de adelsgenealogie van Upcke van Burmania zou hij
in 1454 met haar zijn getrouwd: Noomen, Stinzen, inventarisatie, Hemelum, Galama.
Een Feite Galama ontbreekt echter in de genealogie Galama. Vergelijk: Stamboek van
de Friesche adel II, 75: aantekeningen bij Galama. 42 Dat Ige de doodslager was,
wordt vermeld door Peter van Thabor, 19. 43 Dat Ige Gales oudste zoon was, is niet
geheel zeker maar wel zeer waarschijnlijk omdat hij als vroegste helper van zijn vader
ca. 1443 opduikt. Een adres van de landsgemeenten aan de kinderen Galama uit1490
noemt hem ook als eerste van de vier: OFO II, nr. 180. 44 De Preliarius, 7, noemt
hem ignarus observantie regularis (= onbekend met de kloosterobservantie). 45 OFO
II, nr. 115. 46 Onuitgegeven oorkonde in Tresoar, Archief klooster Hemelum, inv. nr.
2. 47 Damen, ‘Provinciaal kapittel’, 20. 48 Preliarius, 8: Item Iga (hier duidelijk een
verschrijving voor Aggo; zie Strijdboek, 12, waar de naam stilzwijgend door Ottema
verbeterd is) predictus reformare monasterium volens ante subversionem domus in
Hemelis reformatos fratres et post bina vice de Oestbroeck fratres extra muros Traiectensis vocari fecit. Over Oostbroek, zie Hammer, Monastische Reform, 132-133. 49
Friesische Papsturkunden, nr. XXXII: Aggo de Cappomboreck. 50 Zie verderop noot 92.
51 Nieuwland en Mol, ‘Rekken kleasteropkomsten’, 92. 52 Worp IV, 161; Peter van
Thabor, 38. De eveneens uit Thabor afkomstige auteur van De Phrisonum Gestis, is
iets korter door de bocht: volgens hem vatte de nieuw verkoren abt een haat op tegen
Ige … ob nescio quos redditus monasterii Hemelenses, quos Iga dicebatur violenter sibi
usurpare (vanwege ik weet niet welke inkomsten van het klooster Hemelum, die Ige
volgens zeggen met geweld aan zich trok) 122-123. 53 Strijdboek, 13-14; Preliarius, 8:
Item Iga prememoratus prout manus domini Aggonis abbatis protestatur ad tres annos
redditus in Silvis levavit omni anno trecentos klincardos sive scutata. Ipse etiam ad
viginti annos accepit a monasterio quinquaginta pondematen meedlans in feno,
unumquodquam pondematis solvens annue XVIII stuferos. […] Item idem cum
communitate in Silvis duo pondematis perpetuo destruxit ex eis fodiens cespites. 54
Tijdstip bij Peter van Thabor, 39, die echter net als Worp en de auteur van De
Phrisonum Gestis het gebeuren in het verkeerde jaar plaatst (1486), zoals al opgemerkt
werd door Vries, ‘De stêden oan it roer’, noot 100. Overigens corrigeert broeder Peter
zichzelf op p. 41 als hij opmerkt naar aanleiding van de reactie door abt Agge in (begin
1486) opmerkt dat Yge ‘des iaers toe voeren’ de Spiker omver geworpen had. 55 Over
Jan van Egmond, zie: Ter Braake, Macht en rekenschap, 258-275. Zie ook de pakkende
schets ‘Het imperium van Jan van Egmond’, in: Ter Braake, Rond het Binnenhof, 77-82.
56 Bijvoorbeeld bij de Kabeljauwse aanslagen op Hoorn in 1479 en 1480: Van Gent,
‘Pertijelike saken’, 213, beschrijft wel uitvoerig de leidende rol van Jan van Egmond bij
deze acties maar geeft geen details over de soldatenleiders die daarbij zijn ingezet. 57
De Phrisonum gestis, 122. Wat overigens niet wil zeggen dat ook de stad Bolsward Ige
op dat moment bijstond. In 1480 had Juw de heerschappij in Bolsward verkregen met
hulp van de Bolswarder meente en Peter Harinxma, ten koste van zijn minderjarige
neefje Goslick Juwinga, die bijgestaan werd door Sicke Sjaerda van Franeker. 58 Peter
van Thabor, 39. 59 Worp IV, 139-145, GPCV I, 697-698. Het genealogisch handschrift
Upcke van Burmania, sub Juwinga en Harinxma, lijkt omtrent de precieze afstamming
van de Juwinga’s mis te tasten, zie Noomen, Stinzen, 116 nt. 169. 60 Hoewel Peter op
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dat moment niet zoveel in de melk te brokken had. 61 Vries, ‘Stêden oan it roer’, 131.
Druk: GPCV I, 710-712. 62 Vries, ‘Stêden oan it roer’, 143. Strikt genomen had Ige
meteen door het Verbond tot de orde geroepen moeten worden. Vries vermoedt dat
dit niet is gebeurd omdat hoofdelingen uit twee van de drie steden van het verbond
(Bolsward en Sneek) tegenover elkaar kwamen te staan. Dat was weliswaar pas het
geval toen Ige het beleg om de Spiker had geslagen, maar men kon dat laten doen
omdat de Spiker als een van oorsprong Sneker versterking werd geziend. 63 Hij was
een ‘kleine’ hoofdeling en stamde uit de familie Roorda van Grou: Hellinga en
Noomen, ‘Genealogia Ayttana’, 152. 64 Sicke Sjaerda was gehuwd met Luts Juwdr.
Harinxma, een nichtje van Peter en Bocke jr. Dat huwelijk zal echter vóór 1480
beklonken zijn, het jaar waarin Sicke Sjaerda zijn schoonmoeder Wyts Juwsma,
weduwe van Juw Harinxma en Tjaard Juwinga van Bolsward, en haar zoontje Goslick
(bij Tjaard) bijstond tegen Juw Jongema. 65 Precieze datum al weer bij Peter van
Thabor, 39. 66 Strijdboek, 10; Preliarius, 8. Lieuwes zangkwaliteiten worden ook
gememoreerd in de Genealogia Ayttana, vermoedelijk niet op basis van de Preliarius.
Zie hierboven noot 55. 67 De Phrisonum gestis, 123: … obsessis …, quorum magna
pars fuit monachorum laicorum, qui abbati infensi, nam arctiori vinculo religionis eos
astringere intendebat abbas, in odium ipsius conspirant cum prefecto castri ipsum
dediderunt in manus ipsius Ige. 68 Peter van Thabor, 40-41. 69 Er wordt niet gezegd
of dat met haakbussen of kruisbogen was. 70 OFO II, nr. 123 (20 januari 1486) en
OFO IV, nr. 69 (21 januari 1486). In de eerste oorkonde worden alle vier de hoofdelingen genoemd en betreft het onderpand de conventsgoederen Toe der Draija (onder
Heeg) en Toe dae Grouwstins (onder Idzega). In de andere wordt meer specifiek op
Jorritsma goed onder Tirns aan Wytia en Syttia Harinxma gegeven. Genoemde bezittingen waren overigens in 1511 nog wel in handen van het klooster en zijn dus uiteindelijk niet of slechts voor een klein deel vervreemd geraakt. Zie daarvoor het Register
van de Aanbreng III, 143 (Heeg), 223-224 (Idzega) en 379 (Tirns). 71 Van Haersma
Buma – van Werkum, Harinxma’s, 116-117, 133-135. De machtspositie van Peter, die
in 1488 overleed, zou later overgenomen worden door zijn neef (jonge) Bocke. De
laatste keer dat hij in de akten verschijnt is overigens 12 september 1486: OFO II, nr.
140. 72 Hellinga en Noomen, ‘Genealogia Ayttana’, 244-245. 73 Verwijzing naar de
tekst dat het opmaken van de vidimus plaatsvindt met het oog op mogelijke
processen. 74 Strijdboek, 14-15; Preliarius, 9: … tandem dominus Aggo Staurensis
abbas, coactus et inductus a multis capitaneis assistentiam illi promittentibus eisdem
post censuras ecclesiasticas, quas contempserant, armipotenter resisters conatus est. Sed
deceptus ab auxilii promissoribus qui sub expensis monasterii suam iniriam sive
dissentiam cum predictis Iga et suis habitam vindicare pre se tulerint, soldatos undique
congregavit abbas prefatus in Sutfania precipue. 75 OFO II, nr. 125. 76 Worp IV,
162-163. 77 ‘soe fyr soe dy abbit her Agga hem byret, ende syn byreed fan dizzen jown
weer seyt, dat hy syn reys in’t capittel resta leet, ende den ban op Yga ende syn broeren
ende frionden’: OFO II, nr. 127. Voor de datering op 29 maart (in plaats van 1 april),
zie: Oosterhout, ‘In pear datearringskwestjes’, 78. 78 Damen, ‘Provinciale kapittels’, 2.
Op de vergadering stond de kwestie Staveren/Hemelum overigens wel op de agenda,
want de tot visitatoren benoemde abten van Keulen en Werden werden nog eens
dringend belast met de zaken betreffende Staveren. 79 Afgezien dan van de
machteloze Recht en Raad van Oostergo en Westergo. 80 ‘… dae vaerden fanda abt
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fan hemlem knechten in helle end vaerden fan igo helpers keel aestitzen, dat vaest
byginsel fan keel aef to stecken in Friesland’: Meijering, Oudfriese kronieken, 64. 81
Zie de uitspraak van de steden Bolsward en Leeuwarden inzake de door Minne
Hillezoon tegen Ige Galama bedreven gewelddaden: OFO II, nr. 153 (mei 1487). 82
Peter van Thabor, 41; Worp IV, 164; Strijdboek, 15. 83 Strijdboek, 15. 84 Zie voor het
volgende vooral de verslagen bij Peter en Worp van Thabor. 85 Strijdboek, 11. De
chronologie is hier verward, maar duidelijk is dat de verwoesting van de uithof te Rijs
voorafgaat aan die van de uithof Hospitaal. 86 Na deze wandaad zouden daar
overigens een tijd lang mirakels zijn geschied, wat een grote toeloop van bedevaartgangers veroorzaakte waardoor de kapel opnieuw kon worden opgebouwd: Strijdboek,
11-12. 87 Strijdboek, 15: Ottema heeft hier de zin vergeten te vertalen waarin sprake
is van brand in de toren: Preliarius, 9: Sed et turris campanis tamen illesis incendium
non evasit. 88 Volgens Worp IV, 165. Worp geeft, zoals we al opmerkten het verkeerde
jaar (1487). Sint Jacob apostel valt op 25 juli, maar dat kan niet kloppen, gelet op de
vervolgacties van begin juli 1486. Vermoedelijk doelde Worp daarom op de feestdag
van Jacob Minor (de mindere), van 22 juni. 89 Hij werd door de Harinxma’s op hun
huis in Woudsend geposteerd om van daaruit Leeuwarder kooplieden op de route
vanaf Tacozijl te beroven: Worp IV, 147-148. In 1482 is hij met zijn broer Homme en
Wybe Jarichs Jelkama elk voor 1.000 goudgulden door de Hoekse partij te Hoorn
ingehuurd om de Kabeljauwen uit de stad te verdrijven. Ze raakten daarbij gevangen
maar wisten zichzelf vrij te kopen en keerden weer terug naar Friesland: Worp IV,
147-148; Van Gent, ‘Pertijelike saken’, 353-354, die echter een samentrekking maakt
tussen Worp Lieuwes en Wyba Jarichs door te spreken over Worp Jaricksz. 90 OFO II,
nr. 128. 91 OFO II, nr. 153, aldaar ten onrechte op mei 1487 gedateerd. Zie daarvoor
Vries, ‘Stêden oan it roer’, 144, die verder vaststelt dat het een concept betreft, zonder
datum en bezegeling. 92 OFO II, nr. 153: ‘… sidze wy … dat Minna schil her Aggen,
deer hem vormet abt toe wessen, aaff stal dwaen toe leten … men alle tyda byhilpelick deer in toe wessen ende naet hinderlick dat toe Staerum ende toe Himmelum
gued reformatie mey komma’. 93 Ibidem: ‘… jeff dae reformaten toe Himmelum off
Starum deer wilt God kumma schilla, toe jaen hondert g.r.g. by maya, off een our
gued prester of man deer dae capella weer mettie mogghet leta …’. 94 Ook Sloten was
vertegenwoordigd maar dan toch meer als aanhangsel van Sneek; ze had geen eigen
stem in het kapittel. 95 OFO II, nr. 129. 96 OFO II, nrs. 130 en 131. 97 OFO II, nr. 132.
98 OFO IV, nr. 70. 99 OFO II, nr. 135: ‘… dat welken also naet heert dat Ygha scholde
staen in jeselschip ende syn broren dwaen watze wolden’. 100 OFO II, nr. 137. 101
OFO II, nr. 138. 102 OFO II, nr. 139. 103 OFO II, nr. 140 (7 september). 104 OFO II,
nr. 141 (18 september). 105 OFO IV, nr. 70 (register van Hemma Odda zin): (13) ‘Item
bet fyf breff oan Wnama, Wybren Rorda, Dockum, Menna Jarla, Achtzespela, datze ws
lyoden jen comma to Dockum om dae lettera reys op Hargh; […] (21) bet en breff oen
Epa Teta zoen ende syn zinnen dat hya stil sitte scholden’. 106 OFO II, nr. 142 (18
september). 107 OFO II, nr. 145: ‘… dae reys welke wy wt fulla arbeyd ende
oendraghen gueder mannen habbet fan wser weyna aefsteld, op forwerda fan scriften
deer wy joe dae copien mey fan seyndit, ende aeck mercklike guede reden ende
wirden deer ws fulmachtigen fan Sicka met is …’. 108 OFO II, nr. 147 (10 januari).
109 Ibidem: ‘Item dat convent to Hemlem naet sterckera to tijmmeren dan
need
trefticheed to gaeslijcke lijoedena behoeff als Aberdda convent jeff sucka
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conventena ghelijck’. 110 OFO II, nr. 148. De beschreven bepalingen ‘vooraf’ zouden
in dat geval door de Galema’s zijn ingebracht; wat dan zou onderstrepen dat het
versterkte karakter van het klooster de casus belli voor Ige c.s. was en was geweest.
111 OFO II, nr. 150. 112 Vries, ‘Stêden oan it roer’, 147-148; Dirks, ‘Bier-oproer’. 113
Voor het volgende, zie Peter van Thabor, 46-47, en Worp IV, 170-171. De weergave bij
Vries, ‘Stêden oan it roer’, 148, is wat kort door de bocht: er werden twee Galamastinzen belegerd in plaats van één, en die van Ige werd niet op 11 september
ingenomen, maar pas op de 28ste. 114 Peter van Thabor, 47, geeft als datum Sint
Jacob (25 juli), terwijl Worp IV, 173, het over de ‘vyftiende dach julii’ heeft. 115 OFO II,
nr. 161. 116 Worp IV, 180. 117 Overigens werkte de huurlingenvoorziening ook
andersom: de Hoek Jan van Naaldwijk zou in juni 1491 zo’n 300 knechten van Bocke
Harinxma gehuurd hebben om Enkhuizen of Hoorn in te nemen. Omdat de Kabeljauwen van zijn plannen op de hoogte waren, kwam het niet tot een actie en dankte
hij de knechten na betaling af. Worp IV, 178-179. 118 Peter van Thabor, 52-53; Worp
IV, 189-191. 119 Vries, Heilige Roomse Rijk, 101-106. 120 Pax Groningana, nr. 69. 121
Pax Groningana, nr. 75. De vrienden waren vooral Vetkoperse hoofdelingen uit het
Boornegebied, met wie de Galama’s vanouds innige (familie-)banden hadden: Idzert
Janckes Douwema, Ulcke Sickes, Popke Jaerla en de met Iges zuster Ydtsck gehuwde
Keympe Tjepkes Oenema van Terkaple. De twee laatstgenoemden waren eerder
gevangen genomen door de Snekers toen ze voor de Galama’s op pad waren: Worp IV,
191. Voor de onderlinge verhoudingen, zie: Mol, Friese huizen van de Duitse Orde, 136.
122 Zie Vries, Heilige Roomse Rijk, hs. 10 en 11 voor de driehoeksverhouding tussen
Westergo; Groningen en Oostergo; en het Rijk anderzijds. Beide partijen dongen naar
de gunst van de Rijksvorst, wat een gewapende vrede met de Zwette als grens tot
gevolg had. In 1493 gaf Sneek meermaals aan de Groninger vredesvoorwaarden niet
langer te accepteren. 123 Worp IV, 222. 124 Strijdboek, 29. 125 Worp IV, 226. 126
Worp IV, 225-226. 127 Mol, ‘Slag bij Laaxum’, 16. 128 Strijdboek, 35. 129 Worp IV, 213.
130 Strijdboek, 39-40. 131 Damen, ‘Provinciale kapittels’, 21-22; Hammer, Monastische Reform, 353-354; Berlière, ‘Chapitres Généraux’, 181. 132 Algemeen over de
Unie van Bursfeld(e), zie Damen, Bursfeld en Nederland, en Hammer, Monastische
Reform, 62-88. 133 Ibidem, 127-140. 134 Strijdboek, 17-18, 37-38. 135 Ottema heeft
het over de monnik Sipke Solman in de mening dat Solman een achternaam was,
maar uit de Latijnse tekst valt duidelijk op te maken dat het twee afzonderlijke
personen betreft. 136 Mogelijk was hij dezelfde als ‘meester Reynoldus’, voorganger
van heer Pibo, pastoor van Wyckel, die in 1494 als syndicus van de verenigde kloostergemeenschappen ertoe bijdroeg dat de beide kloosters als één convent opgenomen
werden in de hervormingscongregatie van Bursfeld; Strijdboek, 95. 137 Zowel in de
(Latijnse) Preliarius (p. 13: Cuius maliciam seu seditionem dominus Aggo non ignorans
domum abbatialem cum suis ascendit amicis) als in de hierna te noemen pauselijke
oorkonde is sprake van amici, wat we toch wel zullen moeten vertalen als verwanten
of familieleden. 138 Muller, Regesten bisschoppen Utrecht, nr. 4700. 139 Ibidem, nr.
4703. 140 Ibidem, nr. 4706. 141 Zie hierna noot 133. 142 Snitser recesboeken
1490-1517, nr. 1 (28 jan. 1491): brief van Sneek aan Staveren waarin gereageerd wordt
op ‘jenna brief … in haldende dat jemma anxsta habbet dat heer Reynerus Fugelasang
mey dae broerscip van Hemmelum schellet wrfalle ende fordera dae reformaten fan
Staerum, deer dae reformaten jemma claget habbet etc.’. 143 Ibidem: ‘… alsoe dat wy
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ws best deer in wolden dwaen vant landes wegena dat dae reformaten restelic ende
fredelic mochten sitta ter tyd dat dae abten scaet sint, als heer Agga ende heer
Reynerus.’ 144 Ingelaste of geparafraseerde oorkonde in het tweede deel van de Preliarius, p. 120-121. Op 9 juli volgde een bevestiging van de abtsbenoeming, waarbij ook
de betaling (van 66 1/3 goudgulden) werd geregistreerd: Brom, Archivalia in Italië I,
nr. 1014. 145 Reimers, Friesische Papsturkunden, nr. 30. 146 Ibidem, nr. 31. 147
Snitser recesboeken 1490-1517, nr. 177 (12 febr. 1493). Het eerste overleg tussen
genoemde geestelijken zou plaatsvinden op 4 maart (de maandag na Reminiscere).
148 Ibidem; ‘ende dae ruteren van stonden oen loos toe leten’. 149 Damen, Bursfeld
en Nederland, 73. 150 Strijdboek, 95-96; Preliarius, 55-56. 151 Strijdboek, 18. Vreemd
is wel dat Jacob van Oest hier vermeldt dat heer Agge in Rome voor eerherstel was
toen Maximiliaan van Oostenrijk in Aken tot Rooms-koning werd gekroond – waar
Agge als abt van Staveren eigenlijk bij aanwezig had moeten zijn. Deze kroning van
Maximiliaan vond echter niet plaats in 1494 maar op 9 april 1486! 152 Hof, Abdij van
Egmond, 127 e.v. 153 Zie de bijlagen 4 en 5 bij Damen, Bursfeld en Nederland
(verzoeken van Sneek en Staveren aan de bestuurders van de congregatie om de
hervorming van de abdij Staveren op zich te nemen (5 en 6 augustus 1495), waaraan
ook eerder steunbetuigingen aan vooraf zijn gegaan. 154 Strijdboek, 27 e.v. 155 Friese
testamenten, nrs. 76 (1509) en 97 (1521). 156 Post, Kerkelijke verhoudingen, 252-254;
Damen, Bursfeld en Nederland, 88-90. 157 Mol, Friese huizen van de Duitse Orde,
134-137. Deze wist bij gebrek aan monachale ervaring helemaal niets van zijn bestuur
te maken, gedroeg zich als een prelaat en moest op den duur met een gouden
handdruk aan de kant worden gezet.
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De Friese ‘Boerenprofessor’
Realiteit of mystificatie?
huib z uider v a a r t*

‘Is ’er wel een land in de waereld,
dat zo veele goede Rekenmeesters oplevert?’
Seerp Gratama (1795).1
In 1809 hield de Franeker hoogleraar Cornelis Ekama een vaak aangehaalde
inaugurele rede over ‘de gelukkige aanleg der Friezen voor de wiskundige
wetenschappen’.2 Daarbij wees hij onder meer op verschillende wiskundige
autodidacten die Friesland heeft voortgebracht. Ook de grote groep van
telescopenbouwers die dit gewest vanaf het midden van de achttiende eeuw
heeft gekend, doet vermoeden dat er hier iets bijzonders aan de hand is. Van
alle makers van spiegeltelescopen die ooit in Nederland werkzaam waren,
komt namelijk tweederde deel uit Friesland. In de twintigste eeuw is aan
deze groep liefhebbers en instrumentmakers de term ‘boerenprofessoren’
toegekend. Nog onlangs – in 2012 – was in Museum Martena te Franeker
aan hen een tentoonstelling gewijd.3 In dit artikel wordt dit fenomeen
van boerenprofessor nader onder de loep genomen. Om hoeveel mensen
gaat het eigenlijk? Was het niveau van deze groep inderdaad zo opmerkelijk? Of ging het hen vooral om praktisch bruikbare, dan wel om louter
verstrooiende kennis? In hoeverre was wetenschap voor hen meer dan een
bezigheid, vooral aardig om er lange winteravonden mee te vullen? Kortom,
is het fenomeen van de Friese boerenprofessor een realiteit, of gaat het hier
vooral om een historische mystificatie?
De term ‘boerenprofessor’
Wanneer we op zoek gaan naar de oorsprong van de term ‘boerenprofessor’
dan blijkt al snel dat deze aanduiding in 1914 is geïntroduceerd door de
bekende Friese bibliothecaris G.A. Wumkes bij zijn beschrijving van het
leven van de wetenschappelijke autodidact Arjen Roelofs in het Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Over Roelofs schrijft Wumkes daar:
‘Met vele geleerden en kunstenaars stond hij in briefwisseling. Hij verdient
den naam “boerenprofessor” te Hijum, daar hij een gansche school van
leerlingen vormde.’4 Arjen Roelofs was een sterrenkundig liefhebber en
ontwerper van spiegeltelescopen uit het begin van de negentiende eeuw.
Hij heeft vooral bekendheid gekregen door zijn in 1829 uitgegeven biografie
door Worp van Peyma: Levensberigten van Arjen Roelofs, in leven broeder
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Titelblad van Cornelis
Ekama's inaugurele rede
uit 1809 over ‘de gelukkige
aanleg der Friezen voor de
wiskundige wetenschappen'

van den orde van den Nederlandschen Leeuw en landbouwer te Hyum. In
latere jaren is de term ‘boerenprofessor’ in meer algemene zin gebruikt als
aanduiding van de Friese wiskundige autodidacten. Zo schrijft Arjen Dijkstra
in 2007: ‘In Friesland zijn de praktisch georiënteerde wiskundige onderwijzers vaak gekwalificeerd als de “boerenprofessors”; voor de Republiek [als
geheel] doet de term “konstgenoten” opgang.’5
De signalering van het fenomeen van de Friese ‘wiskundige autodidact’
gaat als gezegd terug op de inaugurele rede die Cornelis Ekama in 1809 hield
bij de aanvaarding van zijn betrekking als hoogleraar in de rede-, bovennatuur-, natuur- en sterrekunde aan de Friese universiteit in Franeker. In die
Oratio beschreef Ekama een vijftigtal Friezen die naar zijn idee blijk hadden
gegeven van een wiskundige aanleg, in welke vorm dan ook.6 Deze gegevens
waren deels bijeengebracht door Ekama’s neef, de Franeker hoogleraar Jan
Willem de Crane. Een nader onderzoek leert dat de door hen genoemde
personen voor het grootste deel geen autodidact genoemd kunnen worden.
Ekama eindigt zijn rede echter wél met deze categorie, wanneer hij achter-
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eenvolgens een negental achttiende-eeuwers bespreekt, te weten: Wytze
Foppes, Jan van der Bildt, Bauke Eisma van der Bildt, Sybrant Taekes van
[der] Fliet (Vliet), Tjeerd Radsma, Arjen Roelofs, Adriaan Roelofs, Syds
Johannes Rienks en Eise Eisinga. Zonder uitzondering zijn dit allemaal
instrumentmakers. Twee van hen zijn bekend geworden door het vervaardigen van door uurwerk aangedreven planetaria, te weten Tjeerd Jacobs
Radsma, uurwerkmaker te Harlingen, die zijn Friese klokken voorzag van
een planisfeer welke de stand van de planeten aanwees, en de tegenwoordig
meer bekende Eise Eisinga, planetariumbouwer te Franeker. De rest is
vooral bekend als producent van spiegeltelescopen.
Nadien hebben de Friese autodidacten nog vaak aandacht gekregen,
onder meer in 1981 in publicaties van Harke Terpstra over Eise Eisinga.7 Zelf
ben ik in 1994 met de Friese autodidacten in aanraking gekomen tijdens het
schrijven van mijn biografie van de instrumentmaker Wytze Foppes (17071778) uit Leeuwarden.8 Daarin kwam ik toen tot de conclusie dat de Friese
‘autodidacten’ vooral individueel opererende personen waren. In mijn ogen
ging het niet om een echt met elkaar samenwerkende of homogene groep
mensen. Destijds was ook mijn conclusie dat de Universiteit van Franeker
slechts een geringe en indirecte invloed had gehad op de opkomst en de
ontwikkeling van het fenomeen van de ‘boerenprofessor’.
In 2007 heeft de wetenschapshistoricus Arjen Dijkstra beargumenteerd
dat ik dit te beperkt had gezien. Boerenprofessoren zijn immers alleen
traceerbaar voor historici, wanneer zij merkbaar iets – in woord of geschrift
– hebben nagelaten. Dit ‘papieren spoor’ is volgens Dijkstra cruciaal. Zulke
sporen of getuigenissen zijn meestal toch ontstaan in – of door – contact met
de Friese academische wereld. Dat gegeven alleen al betekent dat de wisselwerking tussen de Franeker universiteit en de boerenprofessoren niet valt te
verwaarlozen. Volgens Dijkstra is het juist in het perspectief van de ‘echte’
professoren dat de boerenprofessor zijn referentiekader krijgt.9 Ook Philipus
Breuker had trouwens in 2001 al gesteld dat de ontwikkeling van een nietacademische cultuur in Friesland voor een belangrijk deel het gevolg was
van de werkzaamheid van de Friese academie.10 Gezien deze constatering
en ook omdat ik in 1995 nog niet kon verklaren waarom Friesland zoveel
telescopenbouwers heeft voortgebracht, is het zaak om deze kwestie
opnieuw te bezien en na te gaan hoeveel verder het historisch onderzoek op
dit punt inmiddels is gekomen.11
De Friese hofcultuur
In mijn boek over de Nederlandse sterrenkunde van de achttiende eeuw
uit 1999 was het mij opgevallen dat in 1761, bij de waarneming van de in
die jaren zeer belangwekkende overgang van de planeet Venus over de
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zonneschijf, het dagelijks college van de Friese Staten als enige overheidsinstantie in de Nederlandse Republiek deze sterrenkundige observatie heeft
gesteund, zowel financieel als materieel. De link met het toen nog steeds in
Leeuwarden aanwezige hof van stadhouder-moeder prinses Maria Louise
van Hessen-Kassel, bijgenaamd Marijke Meu, was daarbij onmiskenbaar.
In dit geval bleek de aanwezigheid van een lokale ‘hofcultuur’ duidelijk van
belang voor de wetenschapsbeoefening in Friesland.12
Het thema van de Friese hofcultuur in de zeventiende en achttiende
eeuw was in 2003 ook onderwerp van studie van Philippus Breuker.
Hij wist uitvoerig te onderbouwen hoe groot het belang van het Friese
stadhouderlijk hof is geweest voor de cultuur en wetenschapsbeoefening
in Friesland.13 Terloops vermeldde Breuker daarbij dat in 1734 één van de
vroegst gemaakte spiegeltelescopen (van de hand van de Engelse instrumentmaker Edward Scarlett) aanwezig was in het Leeuwarder instrumentenkabinet van de Fries-Groningse stadhouder Willem IV. In Engeland was
men er pas in de jaren 1720 in geslaagd een methode te vinden waarmee
dit instrument (waarvan het principe al in 1668 was bedacht) ook daadwerkelijk betrouwbaar kon worden vervaardigd.14
Willem IV had een grote wetenschappelijke belangstelling. In 1731 had
hij in Londen lessen bijgewoond in de newtoniaanse fysica. In die tijd
moet hij begonnen zijn met de aanleg van een kabinet met wetenschappelijke instrumenten.15 Bekend is zijn poging om in deze jaren een Engels
planetarium te kopen van de newtoniaan John Theophilus Desaguliers.
Vanaf 1736 kreeg de prins geregeld instructie in de wiskunde en vestingbouwkunde van de Franeker hoogleraren Willem Loré en Nicolaas Ypey. Uit
1738 dateert het bericht van een discussie tussen Willem IV, zijn vrouw (de
Engelse prinses Anna van Hannover) en de Pruisische kroonprins Frederik
over de natuurfilosofische ideeën van Newton, Clarke en Leibnitz. Die
wetenschappelijke voorliefde zette Willem ook om in beleid. In 1744 stelde
hij de Zwitserse natuurfilosoof Samuel Koenig aan tot zijn persoonlijk
adviseur. Dit wetenschappelijke zwaargewicht werd toen tevens benoemd
op een leerstoel in Franeker. Koenig hield aan het hof ook wetenschappelijke voordrachten, die hij met proefnemingen toelichtte. Onder Koenigs
leiding werd het stadhouderlijke instrumentenkabinet verder uitgebouwd. De prins zelf volgde deze ontwikkelingen nauwgezet. In 1746 bleek
Willem IV nauw betrokken bij de ontwikkeling van een landmeetkundig
instrument: een ‘Theodolite van nieuwe inventie’.16 Datzelfde jaar schreef
Koenig aan de Hollandse instrumentmaker Johan van Musschenbroek dat
deze geen verdere opdrachten zou krijgen, omdat de prins getalenteerde
personen uit Friesland en Groningen wier ‘genie en ijver was opgemerkt’
de kans wilde bieden om zich te ontwikkelen tot wetenschappelijk instrumentmaker.17
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Spiegeltelescoop op parallactische voet door Gerrit
Cramer uit Groningen, met
sferische spiegel door Jan van
der Bildt uit Franeker (Ca.
1750). (Museum Boerhaave,
Leiden)

Concreet waren er vier personen die profiteerden van dit beleid. Allereerst
Jan van der Bildt uit Franeker, die door Koenig werd ingezet als assistent
bij zijn hofvoordrachten. Een andere begunstigde was de rekenmeester
Wytze Foppes uit Leeuwarden, die omstreeks 1750 de opdracht kreeg om
voor de stadhouder een tweetal ‘landmeetkundige machines’ te maken. Het
ging hier om een kostbaar landmeetkundig instrument van een bijzondere
constructie. Eén daarvan is nu te zien in Museum Boerhaave te Leiden.18
Beide Friezen zouden vanaf die tijd werkzaam zijn als instrumentmaker,
waarbij Jan van der Bildt zich bewust ging specialiseren in het maken van
spiegeltelescopen. Ook Foppes maakte zowel spiegeltelescopen als microscopen, net als de derde begunstigde, de instrumentmaker Gerrit Cramer
uit Groningen. Al in 1731 had Cramer, samen met een oom, een grote
zonnewijzer mogen maken voor de Prinsentuin in Groningen. Omstreeks
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1750 werkte hij samen met Van der Bildt aan een spiegeltelescoop, waarvan
het statief mogelijk was geïnspireerd door een op dat moment splinternieuwe Engelse spiegeltelescoop, gemaakt door James Short, die zich in het
stadhouderlijk kabinet bevond.19
Een vierde ‘vernufteling’ uit de noordelijke provincies die door Willem
IV werd begunstigd – en zelfs in dienst genomen – was Klaas Willem Kiers
(ca. 1722-1759) uit het Groningse Zuidbroek. Na zijn Nederlandstalige
opleiding als militair ingenieur aan de Groningse academie, werd hij
eind jaren 1740 aangesteld als ‘ingenieur-modellist’ van de stadhouder.20
Na de verhuizing van het Friese stadhouderlijke hof naar Den Haag zou
Kiers daar de prinselijke modellenkamer beheren. Dit was een afzonderlijk
gedeelte van het stadhouderlijke kabinet met natuur- en sterrenkundige
instrumenten.
De rol van de universiteiten in Groningen en Franeker
Was Kiers tijdens zijn Nederlandstalige wiskundeopleiding in Groningen
gevormd tot praktisch modellenmaker, in Franeker zijn Van der Bildt en
Foppes eveneens dankzij de lokale wiskundeopleider geïntroduceerd in het
vak van instrumentmaker. Het ging hier om Willem Andris Loré, bijzonder
hoogleraar aan de Friese academie. Loré doceerde uitsluitend in het Nederlands. Zijn gebrek aan kennis van het Latijn was reden voor zijn Franeker
collega’s om hem niet helemaal voor vol aan te zien. Loré’s geschilderde
portret mocht daarom aanvankelijk niet bij die van zijn ‘geleerdere’ collega’s
hangen.21 Die positie maakte Loré echter bij uitstek geschikt om als tussenpersoon een brug te slaan tussen de geleerde wereld van de universiteit
en de praktische wereld van mensen als Van der Bildt en Foppes. Volgens
Scheltema was het dan ook Loré die Jan van der Bildt introduceerde bij een
Amsterdamse expert op het gebied van de optica. Het ging hier om Hendrik
Feith, een vriend van de vroegere Franeker hoogleraar Tiberius Hemsterhuis.
In 1740 was laatstgenoemde naar Leiden vertrokken, maar eerder had hij
wiskunde en filosofie aan de Illustere School van Amsterdam gedoceerd
en aan die tijd had hij nog veel contacten overgehouden.22 In Amsterdam
was de spiegeltelescoop al in de vroege jaren veertig in de belangstelling
gekomen. Met hulp van derden had de koopman-liefhebber Jacobus van
de Wall er zelfs een aantal vervaardigd, waaronder de grootste die ooit in
Nederland is gemaakt.23 Dankzij dit netwerk van de Friese universiteit zou
Van der Bildt de theoretische en praktische kennis opdoen die hij nodig had
voor het maken van spiegeltelescopen. Op zijn beurt zou Van der Bildt deze
vaardigheid weer doorgeven aan zijn beide zonen Lubbertus en Johannes
van der Bildt junior, zijn kleinzoon Bauke Eisma van der Bildt, alsmede aan
zijn leerlingen Idsaard Gerbens van den Velde en Sibrant Teekes van Vliet.24

de friese ‘boerenprofessor’

105

Foppes’ magnetometer, uit Brugmans (1765)

De Franeker universiteit bood nog meer. In navolging van de Leidse en
Utrechtse universiteit werd omstreeks 1745 ook hier een kabinet met
natuurfilosofische instrumenten aangelegd. In Franeker gebeurde dit op
initiatief van de hoogleraar filosofie, Godefridus du Bois. Voor zo’n kabinet
was een ‘oppasser’ nodig en op voorspraak van Loré werd dit de genoemde
Jan van der Bildt, die voor Du Bois onder meer een luchtpomp vervaardigde.
Na het aantreden, in 1755, van Antonius Brugmans als hoogleraar filosofie
werd dit Theatrum Physicum verder uitgebreid en werd door Brugmans
een heuse onderzoekslijn opgezet naar de aard van het magnetisme. In dat
kader maakte zowel Van der Bildt als zijn latere leerling en opvolger Van Vliet
een aantal magnetische precisiekompassen waarmee de dagelijkse variatie
in de magnetische declinatie kon worden bestudeerd. Hoogleraar Brugmans
bestelde ook bij Foppes een groot magnetisch apparaat, een zogenaamde
‘magnetometer’, welke vinding Brugmans in 1765 in een boek beschreef en
daarin ook illustreerde.25
Zonder het hof en de universiteit, zo moeten we nu dus vaststellen,
hadden Van der Bildt en Foppes geen vliegende start als instrumentmaker kunnen maken. Zonder deze instituties hadden ze zich niet op deze
manier in hun onderhoud kunnen voorzien. Na deze stimulans was het pad
gebaand. Al in het begin van de jaren vijftig van de achttiende eeuw ging in
Holland het bericht rond dat de Friese spiegeltelescopen even goed waren
als de Engelse, alleen de helft goedkoper.26 Die positieve berichtgeving heeft
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Benadering van de productie van spiegeltelescopen door Jan van der Bildt Sr., vergeleken met
die van zijn voornaamste Engelse concurrent James Short. Van der Bildts telescopen zijn vanaf
ongeveer 1770 cumulatief genummerd, vermoedelijk na een breuk met zijn twee zoons, die daarna
zelfstandig verder gingen. Genummerde telescopen kunnen aan de hand van deze grafiek min-ofmeer worden gedateerd

allicht bijgedragen tot het op gang brengen en vervolgens in stand houden
van deze Friese productie van spiegeltelescopen. In de tweede helft van de
achttiende eeuw was er in de Nederlanden nauwelijks een instrumentenkabinet te vinden zonder een spiegeltelescoop van Jan van der Bildt. Alleen hij
al heeft er ongeveer vijfhonderdvijftig gemaakt.27 Zijn leerlingen maakten er
minder, maar ook zij zullen met elkaar nog wel een paar honderd telescopen
hebben geproduceerd. Dat is weliswaar aanmerkelijk minder dan Engelse
instrumentmakers als James Short of Edward Nairne, maar die konden dan
ook een veel grotere markt bedienen (zie de grafiek).28
De verhuizing van het stadhouderlijke hof van Leeuwarden naar Den Haag
Vanaf 1747 hadden alle gewesten in de Republiek weer een stadhouder. Voor
Friesland had dat grote consequenties, want het hof verhuisde naar Den
Haag. Willem IV greep bij deze gelegenheid zijn natuurfilosofische kennis
aan voor een mooie metafoor. Op een penning geslagen ter gelegenheid
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Penning met newtoniaanse metafoor, geslagen in 1747 bij de inauguratie van Willem IV als
Erfstadhouder over de gehele Nederlandse Republiek

van zijn inauguratie als stadhouder, ditmaal van alle zeven provincies van
de Nederlandse republiek, werd Willem voorgesteld als de zon die door de
newtoniaanse gravitatie ‘zeven’ planeten bijeen hield.29 Het mag geen toeval
heten dat Willem IV juist in het jaar van zijn verheffing tot stadhouder in de
gehele Republiek een kostbaar Engels demonstratieplanetarium heeft aangeschaft. Immers, was ooit al niet in een gedicht voor zijn schoonmoeder, de
Engelse koningin Carolina, bezongen dat ‘The Newtonian System of the World
the best model of Government’ was? Het is ditzelfde planetarium dat in 1785
door Willems zoon en opvolger, stadhouder Willem V, aan de Universiteit
van Franeker werd geschonken als cadeau voor het tweede eeuwfeest.30 In
Franeker is het echter altijd – tot op de dag van vandaag – overschaduwd door
het planetarium van een ‘boerenprofessor’, namelijk dat van Eise Eisinga.
De ‘Boeren-filosoof’
Het maken van wetenschappelijke instrumenten was voor Wytze Foppes
niet genoeg. Tijdens zijn werk aan ‘Obtische, Electrische en andere Mathematische Machinen’ waren tal van ideeën bij hem opgekomen. Hij wilde die
graag aan een breder publiek ter overdenking voorleggen, en vandaar dat hij
in 1755 – vermoedelijk op eigen kosten – een boekje met zijn eigen natuurfilosofische ideeën publiceerde. Zo hoopte hij iets bij te dragen tot het
inzicht in de werking van de natuur: ‘alzo men door verschillende gevoelens
[...] wegens één en dezelfde zaak zomtyds de waarheit als by trappen kan
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Het in 1747 gemaakte planetarium van Wright & Cole
(Museum Martena, Franeker)

benaderen’.31 Elders ben ik uitvoeriger op Foppes en zijn soms wonderlijke
ideeën ingegaan.32
Hoezeer het door Dijkstra gesignaleerde ‘papieren spoor’ van belang is,
mag blijken uit het voorbeeld van een tweede ‘boerenprofessor’, Tjerk Jansz
de Boer. Anderzijds is juist deze casus een mooi voorbeeld van het feit dat
een papieren spoor soms ook los van hof en academie kon ontstaan. De Boer
publiceerde in 1746 een natuurfilosofisch getint boek, waarvan voor zover
bekend nog maar één exemplaar bewaard is gebleven.33 In de ‘Voorreden’
van dit boek vertelt De Boer ons zijn levensgeschiedenis. Hij was in 1699 te
Harlingen uit ouders van geringe komaf geboren. Al op jonge leeftijd was hij
aangezet tot ‘het spinnen van vlas en wolle’. Later werd hij boerenknecht.
Lezen had hij ‘by moeder in huys geleerd’ en het schrijven had hij zichzelf
op 19-jarige leeftijd geleerd door ‘de letteren zoo wat na’ te maken. De begin-
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selen van het rekenen had hij opgedaan van zijn ploegdrijver. Hij had toen
het rekenboek van Willem Bartjens gekocht met een lei en een griffel. Verder
had hij de ‘quadraats en cubus worteltrekkinge’ geleerd en de stuurmanskunst. De ‘Heemelsloop’ leerde hij kennen uit de Nederduitsche Astronomia
van Dirk Rembrantszoon van Nierop.34 Uiteindelijk wist hij de plaats van de
planeten ‘op ieder begeerde tijd’ te vinden. Na deze zelfopgelegde studie was
De Boer inmiddels 35 jaar oud geworden. Trots verklaart hij daarover:
En dit hebbe ik alles geleert onder mijn zwaare Boere-arbeid, daar ik de kost
mee winnen moeste’ […] ‘zonder onderwijs van eenig Meester, maar door de
verligtinge in het Verstand en door de oeffeninge die ik zelver deede op mijn
uitgekogte uuren.35

Tenslotte kreeg De Boer het verlangen om van een aantal fenomenen ‘de
regte oorzaak te weten’. Na de werking van het zeilen doorgrond te hebben,
had hij ‘trapsgewijze kennis gekregen’ van de ‘beginselen der Weegkunst’ en
van de ‘Natuur-wet der Beweeginge der Swaarte’. Al met al had hij in 1749
van zichzelf de indruk, dat hij dankzij een Goddelijke openbaring meer
zaken begreep, dan de grootste geleerden van de ‘Societeit van de Wisbegeerige tot Londen’ (De Royal Society). Daarom achtte hij het zijn plicht om
het aan hem toevertrouwd talent door de druk bekend te maken: ‘tot Godes
eere en tot voordeel van zijn naaste’. De Boers pretenties gingen ver. In zijn
boekje spreekt hij over ‘de swaarte door een kragt die ik ontdekt hebbe’ en
die hem een ‘Natuir-Wet der beweeginge’ had duidelijk gemaakt die ten
diepste in de Schepping verborgen lag. Zo had hij vernomen van een zekere
‘Isaäk Nuiton’ van wie men zei dat hij de vermaardste in Engeland was, maar
die naar het gevoelen van De Boer toch niet dàt inzicht had, wat aan hem,
via Goddelijke openbaring, wèl was gegeven.36
Het isolement van de autodidact
Uit deze ontboezemingen blijkt zonneklaar dat De Boer volstrekt op
zichzelf werkzaam was: niet gehinderd, noch beïnvloed door de nabijgelegen universiteit, noch gestoord door anderen. Een vergelijkbaar intellectueel isolement zien we in feite ook bij Eise Eisinga. Die werkte nota bene
zeven jaar in stilte aan zijn planetarium, zonder dat ook iemand van de
Franeker universiteit lucht kreeg van zijn arbeid. Sterker nog, niet alleen
de academische gemeenschap, maar ook de wiskundig geïnteresseerde
liefhebbers in ditzelfde Franeker waren lange tijd niet op de hoogte van
Eisinga’s zwoegen. Jacobus Scheltema, Eisinga’s eerste biograaf, noemt de
namen van zes ‘wis-, werktuigkundigen of instrumentmakers’ te Franeker,
die allen onkundig waren van Eisinga’s initiatief, onder wie Jan van der Bildt
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en Sybrandt Teekes van Vliet.37 Wanneer in 1780 de Franeker hoogleraar
Jean Henri van Swinden Eisinga’s werkstuk voor het eerst onder ogen krijgt,
is hij – wat de Engelsen zo mooi noemen – ‘flabbergasted’. Van Swinden is
lyrisch over wat hij ziet.38 In Eisinga’s planetarium werkt alles volgens de van
God gegeven regels; alles is voorspelbaar tot op de dag. Toch overdrijft Van
Swinden schromelijk wanneer hij Eisinga’s prestatie op één lijn stelt met
de vervaardiging van het gecompliceerde en verfijnd gemaakte zeehorloge
van de Engelsman John Harrison. Dat werkstuk is echt onvergelijkbaar qua
prestatie en impact. Harrisons mechaniek was een technisch hoogstandje
waarmee het eeuwenlang gevoeld knellend probleem van de lengtebepaling
op zee werd opgelost. Eisinga’s planetarium is een zeer degelijk en heel fraai
uitgevoerd product van doorzettingsvermogen en huisvlijt. De wiskundige
vaardigheden die Eisinga daarvoor nodig had, waren bewonderenswaardig
en deugdelijk, maar niet spectaculair. Tandradverhoudingen uitrekenen gaat
eenvoudig via een kettingbreukontwikkeling. Hoe dat moest, was al bekend
sinds de zeventiende eeuw.39 Geduld, nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen zijn Eisinga’s grootste verdiensten. Van Swinden draaft dus enorm
door. Volgens Breuker claimt Van Swinden met zijn lof voor Eisinga een
technologische toppositie voor Friesland; zelf zie ik hierin meer een vroegromantische wens tot de creatie van een eigen ‘nationale held’.40
Het onderwerp van alle loftuitingen, Eisinga zelf, had bovendien nauwelijks wetenschappelijke of technische pretenties. Naar verluidt beoogde hij
met zijn planetarium een middel te krijgen om planeetconjuncties op te
sporen, zonder daartoe onaangenaam rekenwerk te hoeven doen.41 Dat voor
dat doel al decennia lang een sterrenkundige almanak werd uitgegeven – de
Connoissance des Temps – was hem kennelijk onbekend.42 En dat terwijl deze
Franse publicatie een paar straten verder, in de academiebibliotheek, in de
kast stond. Zelfs kunnen vraagtekens gesteld worden bij de veelvuldig geuite
aanleiding voor het maken van het planetarium: de planeetconjunctie van
1774 die in Friesland veel onrust veroorzaakte vanwege de door ds. Eelco
Alta uit Boazum anoniem gepubliceerde voorspelling dat deze planetaire
samenstand mogelijk het einde van de wereld aankondigde.43 De bouwer
zelf was immers al een jaar eerder, in 1773, met de voorbereidingen voor
de constructie van het planetarium begonnen. Eisinga zelf heeft het ook
nergens over die veelvuldig genoemde aanleiding. Dat verhaal is door Van
Swinden de wereld in geholpen en is daarna door latere schrijvers telkens
weer overgenomen.44
Een gebrek aan innovatie bij de Friese telescopenbouwers
Ten slotte dient stil gestaan te worden bij de talrijke Friese telescoopmakers. Van der Bildts prestatie om in het midden van de jaren veertig van
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de achttiende eeuw een spiegeltelescoop te maken die toen kon wedijveren met de beste Engelse producten, verdient ongetwijfeld bewondering.
Maar niet lang daarna stokte de Friese innovatie. Aanvankelijk sleutelde
Van der Bildt nog wel aan de metaallegering van zijn telescoopspiegels en
eind jaren zestig probeerde hij naarstig om een telescoopspiegel met veel
grotere diameter te maken, maar dat laatste bleek voor hem een brug te ver.
Nu weten we dat die schaalvergroting veel hogere eisen stelt aan de vorm
van de spiegel; deze moet in dat geval een perfecte paraboolvorm bezitten.
Zonder stringente controlemethodieken tijdens het slijpen en polijsten
van de metalen spiegels is dat onhaalbaar. In Engeland werd zo’n methode
wel uitgedacht en uitgeprobeerd, hetgeen tot de grote successen van de
Herschel-telescopen heeft geleid. Maar de Engelse publicaties van John
Mudge uit 1777 en John Edwards uit 1783, waarin deze technieken werden
uitgelegd, zijn door de Friese telescopenbouwers niet opgemerkt (laat
staan nagevolgd).45 Daardoor maakte Bauke Eisma van der Bildt in 1825 in
principe nog hetzelfde soort kijkers als zijn grootvader in 1750. De gebruikte
technieken waren in al die jaren niet wezenlijk veranderd.

Ontwerptekening voor de
grote kijker van Roelofs &
Rienks (Eisinga Planetarium,
Franeker)
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Portret van Syds Johannes
Rienks (1770-1845) (Museum
Martena, Franeker)

Ook de nieuwe technologie van de achromatische telescoop, geïntroduceerd in 1758 door de Londense instrumentmaker John Dollond, kreeg
in Friesland geen enkele navolging. In de Nederlanden werd de achromatische lenzentelescoop het exclusieve terrein van de Amsterdamse firma
Van Deijl, naast een enkele uit Engeland uitgeweken instrumentmaker.46
Toch was een eminent voorbeeld van zo’n achromatische telescoop al vanaf
1780 in Franeker voorhanden. Dat jaar kocht Van Swinden in Parijs voor de
Franeker Universiteit een state-of-the-art achromatische lenzentelescoop
met dubbel afleesbaar richtvizier. Het instrument beviel dusdanig goed dat
de hoogleraar Ekama de telescoop in 1811, na de sluiting van de Franeker
universiteit, mee naar zijn nieuwe standplaats Leiden smokkelde. Het
kostte de Friese curatoren van het kort daarna als Athenaeum voortgezette
instituut enorm veel moeite om deze kijker, samen met een aantal andere
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‘geleende’ instrumenten, weer uit Ekama’s Leidse handen terug te krijgen.47
In Friesland bleven de instrumentmakers dus vertrouwen op de – inmiddels
aloude – spiegeltelescoop. Dat wil overigens niet zeggen dat de kennis
die er was ook vrijelijk werd uitgewisseld. Zo wist Arjen Roelofs nooit de
helderheid in reflecterend vermogen te evenaren van de spiegels gemaakt
door de in 1791 overleden Jan van der Bildt.48 Dit is een duidelijk teken dat
hij geen kennis droeg van Van der Bildts receptuur.49 Toch ging in het begin
van de negentiende eeuw Van der Bildts faam als instrumentmaker gemakshalve, maar dus ongefundeerd, over op telescopenbouwers als Arjen Roelofs
en Syds Johannes Rienks.50 Gevoed door dit overmoedig zelfvertrouwen werd
in deze jaren een order binnengesleept die uiteindelijk voor deze Friese
industrietak fataal zou worden. Dit dramatische verhaal is al in 1951 grondig
uitgezocht en beschreven door de astronoom-historicus J. van der Bilt; hoe
het duo in Berltsum, bestaande uit Roelofs en Rienks, twee grote spiegeltelescopen in opdracht kreeg: eerst in 1810 van koning Lodewijk Napoleon, en
na diens gedwongen abdicatie van de nieuwe koning, Willem I.51
De vervaardiging van parabolische telescoopspiegels met een diameter
van 55 cm ging de capaciteiten van Roelofs, Rienks en hun assistent
Hommema echter ver te boven. De mededeling dat zij ‘een karnmolen’
gebruikten voor het maken van hun spiegels is veelzeggend.52 Maar minstens
even fataal voor het project was het volstrekte gebrek aan wetenschappelijke begeleiding en supervisie. Pas na de oplevering van de telescopen
in 1823 werd duidelijk dat deze instrumenten volledig ongeschikt waren
voor de beoogde astronomische waarnemingen. De kijkers waren vooral
geschikt om er naar te kijken, maar niet erdoor. Bij dit alles is het vooral Van
Swinden, die als eindverantwoordelijke voor dit echec moet worden aangewezen. Hoewel Ekama met zijn Oratie de Friese trots en het locale zelfvertrouwen had aangewakkerd, uitte hij in 1818 toch zijn bedenkingen.53 Maar
tegen Ekama’s negatieve advies in, zette Van Swinden toch door. Net als bij
zijn loftuitingen op Eisinga was zijn kritisch oordeel ook in dit geval verblind
door nationale Friese trots. Opnieuw draafde hij door.
In 1845 werd de onbruikbare Leidse telescoop als schroot verkocht:
stilletjes, want het vernietigen van een cadeau van de koning mocht
niet te veel opzien baren. De tweede telescoop, oorspronkelijk bestemd
voor Brussel en later vervoerd naar de Utrechtse Sterrenwacht, werd ook
geruisloos ontmanteld. Van deze telescoop resteren in het Utrechts Universiteitsmuseum nog een paar kleine onderdelen van de zoeker en het oculair.
Conclusie
De stand van zaken is nu dus als volgt: het fenomeen van de ‘boerenprofessor’ mag duidelijk gekenschetst worden als een mystificatie. De term is in
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1914 bedacht door Wumkes voor de persoon van Arjen Roelofs en is daarna
voor meerdere Friese ‘wiskundige’ autodidacten benut. Dit fenomeen is
echter niet exclusief Fries. Ook elders in de Republiek, en ook al in de zeventiende eeuw, zijn er rekenmeesters en autodidacten te vinden die hun vrije
tijd besteedden aan wiskundig getinte – al dan niet praktische – liefhebberijen. Voor zover het Friesland en de achttiende eeuw betreft, gaat het vooral
om instrumentmakers. Zij pasten betrekkelijk eenvoudige wiskunde toe in
praktische producten, zoals planetariumklokken en spiegeltelescopen. De
waardering voor het fenomeen van de ‘boerenprofessor’ bouwt voort op de
al in 1780 door Van Swinden geuite overwaardering van Eisinga’s technische
prestatie; een waardering die gezien moet worden als een vroegromantische
wens tot de creatie van een eigen ‘nationale held’.
Bij de opkomst van de Friese instrumentmakerij heeft het stadhouderlijke hof in Leeuwarden een stimulerende (wellicht zelfs voorwaardenscheppende) rol gespeeld. Door incidentele persoonlijke contacten en de aanleg
van een kabinet met wetenschappelijke instrumenten heeft ook de Franeker
academie de opkomst van de Friese instrumentmakerij bevorderd. Een
enkele instrumentmaker, zoals Wytze Foppes, liet zich door zijn bezigheid
inspireren tot natuurfilosofische bespiegelingen. Dat daartoe ook een
andere route mogelijk was, bewijst de casus van de boerenknecht Tjerk
Jansz de Boer, die na jarenlange zelfstudie tot natuurfilosofische bespiegelingen kwam, en die deze gedachten zelfs in boekvorm uitgaf. Dankzij dit
‘papieren spoor’ is De Boers aanwezigheid gedocumenteerd; anderen die dit
niet deden, zijn daardoor wellicht aan onze historische opmerkzaamheid
ontsnapt.
Bij dit alles is het niveau van het gebodene, ook bezien vanuit een
contemporain perspectief, niet echt opmerkelijk. Door lokale trots is het
wetenschappelijk niveau soms enorm overschat, onder meer door Friese
hoogleraren zoals Van Swinden, Ekama en De Crane. Met name deze professorale goedkeuring van ‘echte hoogleraren’ heeft in het begin van de negentiende eeuw geleid tot het beruchte echec van de grote spiegeltelescopen
van de ‘boerenprofessoren’ Roelofs en Rienks.
Het Zeeuws planetarium contemporain vergeleken met dat van Eisinga
In het overschatten van de betekenis van een lokaal bedacht technisch
product stond Friesland in deze tijd overigens niet alleen. Zeeland kende
bijvoorbeeld ook een eigen planetarium, gebouwd in de jaren 1782-1787
in opdracht van de Zeeuwse aristocraat en wetenschappelijk mecenas
Johan Adriaen van de Perre. Ter plaatse werd dit planetarium beschouwd
als een ‘konstwerktuig’ dat weliswaar op Engelse voorbeelden was geïnspireerd, maar dat ‘met veel grootere eenvoudigheid, nauwkeurigheid, en door
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verscheidene ontdekkingen, meer volmaakt [was] dan enig ander konststuk
van dien aart’.54 Er zouden diverse nieuwe uitvindingen in zijn verwerkt,
die de maker, de Middelburgse horlogemaker Joseph van den Eeckhout,
vooralsnog geheim hield.
Vol enthousiasme had Van de Perre daarom in 1787 een beschrijving met
vier fraaie platen ter publicatie aangeboden aan het voornaamste wetenschappelijke genootschap van die tijd: de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen in Haarlem. Daar echter werd het stuk aan een refereeprocedure onderworpen en de uitkomst van die keuring was ronduit vernietigend. Een van de referenten, de Leidse hoogleraar Christiaan Hendrik
Damen, vond het Zeeuwse werkstuk ‘in veele omstandigheden zeer
inferieur te zijn aan het planetarium van Eyse Eysinga, zoals dat door den
heer Prof. Van Swinden zeer nauwkeurig is beschreven’.55 De secretaris van
de Hollandsche Maatschappij kreeg dan ook de opdracht om deze voor
eigenaar Van de Perre toch vervelende boodschap ‘in een fluwelen rokje te
kleden’; een boodschap overigens, die in Zeeland tot in de twintigste eeuw
volstrekt stil is gehouden. In 1792, bij de schenking van het planetarium door
Van de Perre’s weduwe aan het Zeeuwsch Genootschap werd het werktuig
nog steeds geëtaleerd als zeer bijzonder en misschien wel het kostbaarste
‘van geheel Europa’.56 Het kon dus nog erger.
Epiloog
Alles overziende blijft het fenomeen van de wetenschappelijke autodidact
fascinerend en historisch uiterst interessant. Een oprecht en fanatiek volgehouden uiting van sterrenkundige interesse, zoals we die tegenkomen
bij het planetarium van Eisinga, is ondenkbaar zonder een vruchtbare
voedingsbodem. Slechts daar waar belangstelling is gekweekt en waardering
voor wetenschap aanwezig is, kunnen dergelijke initiatieven ontstaan.
Dat in de achttiende eeuw bij de ‘gewone man’ zo’n belangstelling kon
ontstaan en ook vrucht kon dragen, nota bene soms ook zonder direct
contact met de ‘geleerde wereld’, toont op prachtige wijze hoezeer contemporaine natuurwetenschappelijke ontdekkingen ook doorsijpelden naar
meer eenvoudige lagen van de bevolking. Dat een ‘echte geleerde’ als Van
Swinden bij het waarderen van de prestaties van zijn ‘boerencollega’s’ te
veel in overdrijving doorschoot, doet daar niets aan af. Feit blijft bovendien
dat Eisinga’s werkstuk in de ruim twee eeuwen van zijn bestaan altijd veel
bewondering heeft afgedwongen. Het was niet voor niets dat in 1800 het
Departement Natuurkunde van de Maatschappij Felix Meritis serieus de
mogelijkheden onderzocht om in het Amsterdamse gebouw van deze
maatschappij aan de Keizergracht door Eisinga een tweede planetarium te
laten maken.57 Eisinga’s verdienste moet dan ook niet zozeer gezocht worden
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in zijn technische prestatie, als wel in de kracht van zijn bijzondere, tot in
zijn huiskamer doorgevoerde fascinatie. Onlangs nog heeft Sturkenboom in
dit verband gewezen op het belang van het ‘gewone’ huiselijke domein in
onze appreciatie van de Verlichting. Want zo schrijft zij:
Wie geen oog heeft voor de veelvuldige en intensieve uitwisselingen tussen
het huiselijke en publieke domein in de achttiende eeuw, krijgt geen volledig
zicht op de vergezichten die de Verlichting aan mannen en vrouwen bood.
[...] Gedefinieerd als een sociaal-intellectuele hervormings- en emancipatiebeweging schoot de Verlichting ook wortel buiten de publieke arena van
pers, politiek en bestuur. [...] Verlichting had nooit publiekelijk tot bloei
kunnen komen als ze niet gevoed was geweest door de lectuur van belangrijke
geschriften, de gesprekken met familie en vrienden over nieuwe denkbeelden,
het privé-onderwijs en de opvoedingsexperimenten die plaatsvonden in de
beslotenheid van het huis.58

Gesprekken mogen dan zijn vervlogen en het achttiende-eeuwse domein
van huis, boerderij en stal zijn verdwenen, maar in Friesland mag men
zich nog beroemen op tal van fraaie objecten die van die gesprekken en
discussies in dat buitenuniversitaire domein getuigen. Vanuit dat perspectief
vormt Eisinga’s planetarium, samen met de tientallen nog resterende Friese
spiegeltelescopen, een prachtige getuigenis van een fascinerende tijd.

n
Noten
* Dit artikel is de uitwerking van een voordracht voor het Obe Postma Selskip op 27
april 2012 te Franeker. Met dank aan Philippus Breuker voor zijn opmerkingen op een
eerdere versie van dit stuk.
1 Gratama, De gelukkige toestand, 8. 2 Ekama, Oratio de Frisia. Een Nederlandse
bewerking van deze tekst is naderhand door U.A. Evertsz gepubliceerd in de Nieuwe
Friesche Volksalmanak van 1860, onder de titel: ‘Friesche wiskundigen’. Zie over het
tot stand komen van Ekama’s redevoering ook: De Crane, ‘Loffelijke vermelding van
de drie Franeker burgers’. 3 Brouwer en Van Warmenhoven, Eisinga onder professoren. 4 Wumkes, ‘Arjen Roelofs’; idem, ‘Worp van Peyma’. Overigens is mij van een
briefwisseling van Roelofs met ‘vele geleerden en kunstenaars’ niets gebleken. In de
Catalogus Epistularum Neerlandicarum (de Nederlandse brievencatalogus) komt
geen enkele brief van zijn hand voor. Wumkes baseert dit vermoedelijk op een
opmerking in Worp van Peyma, Levensberigten van Arjen Roelofs, 125. 5 Dijkstra, Het
vinden van Oost en West, 20. 6 Ekama, Oratio. In zijn afscheidsrede uit 2001 stelt
Breuker dat een initiatief van de rechtbankgriffier D.H. Beucker Andreae uit 1808 de
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aanleiding voor Ekama’s redevoering is geweest. Voorafgaand aan zijn benoeming in
Franeker was Ekama echter werkzaam als lector te Zierikzee. Wellicht heeft hij zich
voor zijn Friese oratie laten inspireren door een vergelijkbare Zeeuwse oratie die de
medische hoogleraar G. de Wind in 1778 voor de Illustre School van Middelburg heeft
gehouden over ‘de uitnemende verdiensten der Zeeuwen ten opzichte van het
Gemeenebest der Letteren en over de voortreffelijke verdienste der Zeeuwen in het
bevorderen van geleerdheid’. Overigens ging de gedachte aan een bijzondere Friese
positie op dit gebied al langer rond, getuige Gratama’s opmerking, geplaatst boven dit
artikel. Vgl. Breuker, Friese cultuur, 9 en 31 noot 49. 7 Terpstra, Friesche Sterrekonst.;
idem, ‘Autodidacten in Friesland’. Zie ook Brouwer en Van Warmenhoven, Eisinga
onder professoren. 8 Zuidervaart, Speculatie, wetenschap en vernuft. 9 Dijkstra, Het
vinden van Oost en West, 21. 10 Breuker, Friese cultuur, 10. 11 Vgl. ook: Zuidervaart,
‘Reflecting ‘Popular Culture’, 407-452. 12 Zuidervaart, Van ‘Konstgenoten’, 283-289;
372-373; 384-385. 13 Breuker, ‘Friese hofcultuur’, 75-116. 14 Simpson, ‘The beginnings of commercial manufacture’. 15 De Clercq, ‘Science at Court’. Zonder bijlagen
in het Nederlands bewerkt als: idem, ‘Het kabinet van wetenschappelijke instrumenten.’ 16 Zuidervaart, Konstgenoten, 454. 17 Samuel Koenig aan Johan van
Musschenbroek, 22 mei 1746 (Archief Van Musschenbroek 251-c, Museum Boerhaave,
Leiden). 18 De Clercq, ‘A Princely Piece from Friesland’. 19 Deze spiegeltelescoop
maakt nu deel uit van de collectie van het Leidse Museum Boerhaave. Zie: Zuidervaart, Telescopes from Leiden, no. 148. Het Engelse voorbeeld voor Cramer was
mogelijk een grote spiegeltelescoop met speciale parallactische ophanging, die eind
jaren veertig voor het kabinet van de prins was aangeschaft. Zie: Short, ‘A letter to the
President’, 241-242: ‘I have made three of these instruments, one of which was bought
by Count Bentinck for the Prince of Orange’. 20 Van Til, ‘Archimedes in kundigheit,
Ulisses in beleit, Achilles in dapperheit’. Voor de Nederlandstalige opleiding tot
ingenieur of landmeter aan de Nederlandse universiteiten, zie: Van Winter, Hoger
beroepsonderwijs avant-la-lettre. 21 De Crane en Eekhoff, Willem Loré. 22 Hendrik
Feith zou ook Frans Hemsterhuis – de bekende filosoof en zoon van Tiberius
Hemsterhuis – een levenslange fascinatie voor de optica bijbrengen. Later in zijn
leven zou Frans Hemsterhuis zich intensief bezig houden met de achromatische
telescopen gemaakt door de Amsterdamse firma Van Deijl. Hij ontwierp ook een
binoculaire achromaat, waarvan één exemplaar bewaard is gebleven in Teylers
Museum te Haarlem. Zie: Scheltema, ‘Levensschets van Jan van der Bildt’; Van der
Bilt, ‘Over den Frieschen teleskopenbouwer’, en Zuidervaart, ‘Reflecting Popular
Culture’. 23 Zuidervaart, ‘Zo’n mooie machine’. 24 Voor spiegeltelescopen gemaakt
door deze instrumentmakers, zie: Zuidervaart, Telescopes from Leiden Observatory,
118-135 en Louwman en Zuidervaart, A certain instrument for seeing far, 117-131. 25
Brugmans, Tentamen Philosophica de Materia Magnetica, 209-210 en aldaar plaat VI.
Zie voor Van der Bildt’s magnetische werkstukken aldaar, pag. 202. Brugmans’ boek is
vertaald in het Duits als: Philosophische Versuche über die magnetische Materie und
deren Wirkung in Eisen und Magnet (Leipzig 1784). Een houten exemplaar van Foppes’
magnetometer wordt bewaard in het Utrechts Universiteitsmuseum. 26 Anoniem
commentaar op een voorstel van Louis Wurstenberguer uit Kleef over de vervaardiging van allerhande lenzen en spiegels voor verrekijkers. (Archief Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen, Noord-Hollands Archief, Haarlem, correspon-
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dentie van 1752). 27 Het op dit moment laagst bekende nummer op een telescoop
van Jan van der Bildt is 316 (Louwman Collection of Historic Telescopes); het hoogst
bekende is 543 (Christies Amsterdam, veiling September 2010, lot no. 327). Het hoogst
bekende nummer op een telescoop van zoon Lubbertus van der Bildt is 138 (collectie
Yuri Petrunin USA); van zoon Johannes junior is het hoogst bekende nummer 63
(Museum Boerhaave Leiden); De telescopen van andere Friese instrumentmakers zijn
niet genummerd. Die exemplaren zijn veel zeldzamer dan de Van der Bildt-telescopen,
waardoor hun productie ook lager moet worden geschat. 28 Turner, ‘James Short’;
idem, ‘The Number Code on Reflecting Telescopes’, 177-184. 29 Behalve de toen
bekende ‘echte’ planeten Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter en Saturnus, werd op
de penning ook de Maan afgebeeld. 30 Anonymus, Verhaal van het tweede eeuwfeest.
31 Foppes, Wonderwerken der Natuur. 32 Zuidervaart, Speculatie, wetenschap en
vernuft. 33 De Boer, Een kort uittrekzel, 159. Enig mij bekende exemplaar: Tresoar,
Leeuwarden, A 2653. 34 Deze Dirck Rembrantsz van Nierop is een mooi voorbeeld
van een ‘boerenprofessor’ buiten Friesland. Opgeleid en werkzaam als schoenmaker
ontwikkelde Van Nierop zijn wiskundige talenten dusdanig, dat hij in zijn eenvoudige
woning te Nieuwe Niedorp werd opgezocht door geleerden als Christiaan Huygens en
Nicolaas Witsen. Vgl. Rijks, The Correspondence of Dirck Rembrantsz van Nierop. 35
De Boer, Een kort uittreksel, ‘voorreden’, A3 en A4-verso. 36 Ibidem, 141. De Boer
ontleende zijn ‘kennis’ aangaande Newton aan het waterstaatkundige boek van Van
Velsen, Rivierkundige Verhandelinge. 37 Scheltema, ‘Eise Eisinga’, 200. 38 Van
Swinden, Beschryving van een konst-stuk. 39 Zie voor deze door Christiaan Huygens
bedachte methode: Havenga, Planetarium-boek, 399-407. Overigens is het niet eens
bekend of Eisinga deze methode wel heeft gevolgd. Zoals het Planetarium-boek (p.
340) al constateerde: uit niets blijkt dat Eisinga ‘van eenige wiskundige overlegging
gebruik heeft gemaakt om tot de kennis van het vereischte aantal tanden zijner
raderen te geraken’. Het is goed denkbaar dat hij de door hem gebruikte verhoudingen
enkel door uitproberen heeft gevonden. 40 Breuker, Friese cultuur, 21; Zuidervaart,
Speculatie, wetenschap en vernuft, 170. 41 Van Swinden, Beschryving van een konststuk, 8. 42 Ibidem, 8-noot. 43 Breuker, ‘Acht maaie 1774’; De Haan, ‘Ligtgeloovigheid’
en ‘Verschynzelen in de lugt’. 44 Van Swinden, Beschryving van een konst-stuk, 8-9.
Vgl. de ondertitel van de heruitgave van Van Swinden’s beschrijving door Eekhoff uit
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Hondsdolheid in Friesland
Circa 1700 – circa 1990
m in ie b a r on

De rol van het dier als overbrenger van infectieziekten is in de laatste
decennia door uitbraken van onder meer vogelgriep, Q-koorts en de ziekte
van Creuzfeldt-Jakob weer prominent in de aandacht.1 Bekende voorbeelden
uit het verleden van dieren als besmettingsbron zijn de malariamug, de rat
en de luis. Ratten speelden een rol bij het overbrengen van pest en luizen
bij vlektyfus. In Friesland hebben epidemieën van malaria en pest lange tijd
substantiële invloed op het gezondheidspeil van de bevolking uitgeoefend
en grote demografische en maatschappelijke gevolgen gehad.2 Ook vlektyfus
veroorzaakte bij tijd en wijle een flink aantal sterfgevallen.
De hond heeft als overbrenger van ziekten eveneens een lange geschiedenis. In de vroegmoderne tijd werd ten onrechte verondersteld dat hij een
van de bronnen van de pest was: de smetstof zou zich in zijn vacht genesteld
hebben.3 Van veel oudere datum was zijn − wel terecht veronderstelde
− aandeel in het overbrengen van hondsdolheid.4 Hondsdolheid onderscheidde zich van de hiervoor genoemde ziekten doordat het demografische effect ervan in Nederland te verwaarlozen was.5 Maar ze bracht wel
regelmatig de gemoederen sterk in beweging. Nog in 1976 werd rabiës in de
Leeuwarder Courant omschreven als ‘een ziekte, die de mens al zo’n 4000
jaar het klamme angstzweet in de handen brengt’.6
In dit artikel wordt het voorkomen en de bestrijding van hondsdolheid in
Friesland in de periode van circa 1700 tot circa 1990 behandeld. Het zwaartepunt ligt op de periode 1850–1925.7 In deze jaren kreeg de ziekte een ander
aanzien: zowel de regelgeving als de behandelmogelijkheden veranderden
toen ingrijpend. Over deze periode zijn ook de meeste bronnen beschikbaar.
De periode na de Tweede Wereldoorlog komt globaal aan de orde.
De vragen waarop achtereenvolgens antwoord wordt gegeven zijn:
wanneer, waar en in welke mate kwam hondsdolheid in Friesland onder
mens en dier voor en waar kwam de ziekte vandaan? Vervolgens worden
de psychologische impact, de economische gevolgen en de bestuurlijke
reacties op de uitbraken onder de loep genomen. In het recent verschenen
themanummer Mens en Dier van het Tijdschrift voor Geschiedenis wordt een
driedeling voorgesteld in de historiografie van dierstudies. De hier behandelde vraagstelling valt binnen de categorie human-animal studies waarin
de focus ligt op de interactie tussen mens en dier.8
Het gebruikte bronnenmateriaal bestaat uit het archief van de Depar-
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tementale c.q. Provinciale Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt uit
de periode 1807–1865, de jaarverslagen van de inspectie voor de volksgezondheid en de veterinaire inspectie en het digitale archief van de
Leeuwarder Courant.9 De strafvonnissen van de kantongerechten Beetsterzwaag en Harlingen zijn geraadpleegd om een beeld te kunnen schetsen
van de naleving en handhaving van de voorschriften aan het begin van de
twintigste eeuw. Over enkele cases uit het begin van de twintigste eeuw,
de laatste in Friesland, zijn gemeentearchieven geraadpleegd. Aanvullend
materiaal is nog gevonden in twee dossiers van het provinciaal bestuur en in
het archief van de grietenij Utingeradeel.
Historiografie
De historiografie over hondsdolheid is, in tegenstelling tot die van andere
dierziektes als bijvoorbeeld de runderpest, mager.10 Goede Nederlandse
studies zijn er niet. In de medisch historische literatuur vindt men soms
korte vermeldingen over stedelijke maatregelen of het gebruik van kwakzalversmiddelen.11 Verder zijn er enkele beschrijvingen van lokale incidenten
of geneeswijzen.12 Over Pasteur zijn diverse publicaties verschenen waarin
zijn betekenis in het vinden van een vaccin wordt geroemd.13 Drie recente
publicaties over het voorkomen en de bestrijding van rabiës kunnen als
vergelijkingsmateriaal voor Nederlandse onderzoek dienen. In de publicatie van Pemberton en Warboys, Mad Dogs and Englishmen, wordt de
Engelse praktijk onderzocht. Karen Brown deed dat voor Zuid-Afrika
in Mad Dogs and Meerkats en Eric Jennings voor de toenmalige Franse
kolonie Madagaskar rond 1900.14 De twee laatste studies werpen licht op
de bepalende rol van het kolonialisme in deze landen. In Engeland had de
beweging voor dierenrechten veel invloed en, evenals in Zuid-Afrika, bood
de bestrijding de veeartsen een kans om zich als beroepsgroep te profileren. In deze twee landen ontstond ook het idee dat de armen (en zwarten
in Zuid-Afrika) een hoofdrol vervulden in het ontstaan van rabiës, onder
andere door hun slechte fokmethoden waardoor veel bastaards geboren
werden en door de ondermaatse verzorging van hun dieren. In deze visie
werd een directe link gelegd tussen het vermeende lagere karakter van
de (straat)honden en bastaards, de lagere klassen in de bevolking en het
ontstaan van rabiës.
Niet specifiek op hondsdolheid gericht is het artikel van Aline Steinbrecher over de groeiende aanwezigheid van honden in de achttiende en
negentiende eeuw onder de middenklassen in Zürich. Zij constateerde
een toenemende disciplinering: zowel eigenaren als honden werden aan
steeds meer regels gebonden. Verschillende stedelijke reglementen hadden
betrekking op het voorkomen van hondsdolheid. De bestrijding van honds-
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dolheid maakte volgens haar deel uit van en droeg bij aan een algemene
trend naar meer reglementering van de stedelijke samenleving.15 In de Friese
situatie was kolonialisme van geen betekenis. Of de andere factoren een rol
vervulden, komt hierna aan de orde.
Wat is hondsdolheid?
Rabiës is een besmettelijke ziekte waar alle zoogdieren, de mens inbegrepen,
vatbaar voor zijn. Behalve honden waren in Nederland ook katten, runderen,
varkens, paarden, schapen, geiten en vossen gevreesde dragers en zijn vleermuizen dat nog steeds.16 Het virus bevindt zich in het speeksel van besmette
dieren en wordt overgebracht door bijten, likken of krabben. Als het virus
zich verplaatst vanuit de wond naar het ruggenmerg en de hersenen,
overlijdt de patiënt. De laatste levensdagen van een patiënt zijn zeer akelig;
hij lijdt aan heftige, pijnlijke krampen, raakt verlamd en uitgeput en vaak
komt ‘razernij’ voor.
Niet ieder gebeten persoon of dier raakt besmet. Bij mensen die niet
behandeld worden, loopt ongeveer een op de vijf gebeten personen de
ziekte op. Maar omdat de incubatietijd betrekkelijk lang kan zijn – van
enkele dagen tot wel negen maanden – leefden mensen voor 1886 lange tijd
in onzekerheid over een mogelijke besmetting. Vanaf 1886 kon vaccinatie na
een beet de ziekte voorkomen (post-expositie behandeling). Dankzij Pasteur
werd dit levensreddende middel ontdekt. Sinds de jaren 1970 worden
in Nederland specifieke risicogroepen, zoals uitgezonden militairen17 en
laboratoriummedewerkers,18 preventief gevaccineerd (pre-expositie behandeling). De verwekker van het virus werd in 1903 gevonden door Remlinger
en Riffat-Bey en in hetzelfde jaar ontdekte Negri specifieke lichaampjes in
het zenuwstelsel van een besmette patiënt. Door deze laatste ontdekkingen
kon de diagnose nauwkeurig gesteld worden.
De prevalentie en geografische spreiding van hondsdolheid in Friesland
Het voorkomen van rabiës in de achttiende eeuw in Friesland kan afgeleid
worden uit het circuleren van recepten, uit enkele plakkaten van Gedeputeerde Staten en uit een paar krantenberichten. Rond 1700 werden verschillende recepten gebruikt en doorgegeven, zoals die van Hycke Botes uit
Ferwerd en Douwe Ales in de Wouden.19 Plakkaten van Gedeputeerde Staten
verraden de aanwezigheid van rabiës in 1710, 1714, 1732/33 en 1766. De
Leeuwarder Courant meldde in 1766 eveneens dat op verschillende plekken
in de provincie dolle honden waren gesignaleerd die vee hadden gebeten.
In dezelfde periode werden ook weer recepten verspreid en almanakken
te koop aangeboden waarin adviezen werden gegeven hoe te handelen na
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Het recept van het in de achttiende eeuw wijdverbreide geneesmiddel van Hycke Botes uit Ferwerd
(Tresoar, Leeuwarden)
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een beet.20 De meeste aanwijzingen over het rondwaren van de ziekte in de
achttiende eeuw zijn gevonden over de periode rond 1700 en van ongeveer
1760 tot midden jaren 1780. Hoeveel slachtoffers de ziekte maakte, is niet te
achterhalen.
Vanaf het begin van de negentiende eeuw kan het voorkomen van hondsdolheid en het aantal slachtoffers dat zij maakte, beter getraceerd worden
(Tabel I). Bij de geneeskundige commissie werden van 1807 tot 1852 zeventig
gevallen van rabiës of ‘van dolheid gesuspecteerde honden’ gemeld.21 In deze
periode kon een melding voor meerdere gevallen staan, omdat uitsluitend
de eerst gesignaleerde hond of honden met een besmetting gemeld werden.
In feite ging het om uitbraken waardoor soms een of enkele, soms tientallen
slachtoffers vielen. Informatie over het verdere verloop en het aantal slachtoffers is vaak in krantenberichten te vinden. Zo werd in 1815 in Arum een
dolle hond gesignaleerd die verschillende andere honden en schapen had
gebeten, wat in ieder geval tot veertien dode schapen leidde. In 1832 beet
een dolle hond in Boijl drie koeien.22 In de eerste helft van de negentiende
eeuw zijn pieken in het aantal meldingen te zien in de jaren 1830–1833 en
1838–1842; respectievelijk 25 en 31 van de zeventig uitbraken vielen in deze
jaren. Slechts één keer rapporteerde de commissie dat er mensen werden
gebeten, in 1846 in Akkrum. Deze hond liet ook een spoor van slachtoffers
onder dieren na; hij beet ook schapen, runderen en andere honden.23 De bij
de commissie aangemelde gevallen c.q. uitbraken zijn niet compleet. In de
hele negentiende eeuw werd onderaanmelding door de autoriteiten gerapporteerd. De onderregistratie in de officiële bronnen blijkt bijvoorbeeld
uit een krantenbericht uit 1843 waarin staat dat in Leeuwarden een verordening is uitgevaardigd in verband met het voorkomen van hondsdolheid
in een naburige gemeente.24 Dit geval is niet gemeld bij de geneeskundige
commissie en ook in de krant werd niet aangegeven welke buurgemeente
het betrof. Het kon daarom niet opgenomen worden in de tabel in Tabel I.
Over de periode 1854–1869 zijn geen verslagen van de geneeskundige
commissie bewaard gebleven, zodat we het voor die jaren moeten doen
met wat we in de krant en in dossiers van het provinciaal bestuur en de
gemeenten kunnen vinden. In 1862, 1865, 1866 en 1867 werden dolle
honden gezien in het midden en noordwesten van de provincie.25 Hoeveel
dieren en mensen gebeten werden, is niet bekend, maar duidelijk is wel dat
midden jaren 1860 de ziekte flink om zich heen sloeg. Vooral in 1866 was het
erg: in Oosterend in de gemeente Hennaarderadeel overleed de tienjarige
Beitske de Gavere door een ‘dollehondsbeet’ en verscheidene runderen en
schapen in de omgeving van Franeker legden het loodje. In de omgeving van
Terkaple, Terhorne en Akkrum werden 22 stuks vee, meest koeien, besmet
en afgemaakt. Het zwaarst getroffen werd veehouder Gabe Feddes van der
Weide in Terhorne die negen stuks rundvee verloor.26
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Vanaf 1870 verschenen de jaarverslagen van de inspectie voor de volksgezondheid en vanaf 1871 die van de veterinaire inspectie. Hierin kan het
verloop verder gevolgd worden.27 De veterinaire inspectie meldde gevallen
onder dieren in de periode 1871-1875, met uitzondering van 1874. In 1874
werd echter wel een geval van een dolle hond in de gemeente Leeuwarderadeel in de krant vermeld.28 Vooral in 1871 waren veel verliezen te
betreuren. Een onbekend aantal honden beet veel vee; 54 stuks vee moesten
worden afgemaakt. In Workum overleed het driejarige zoontje van hoofdonderwijzer Meijer aan de besmetting.29 Het jaar daarop doolde een dolle hond
in Haskerhorne rond die drie varkens te grazen nam30 en in november 1873
beet een dolle hond in Appelscha verscheidene andere honden.31 In 1874
moesten veertien stuks vee worden afgemaakt. De laatste gevallen in deze
jaren betroffen twee dolle honden in respectievelijk Pingjum en Oosterlittens die waarschijnlijk geen andere dieren hebben gebeten, maar wel twee
kinderen.32 Over de afloop is niets bekend. Midden jaren 1870 kwam er een
eind aan deze ziektegolf.
Hierna bleef het tot 1907 betrekkelijk rustig. Twee verdachte gevallen in
1886 in Wijckel en Hallum konden na onderzoek niet bevestigd worden.
Waarschijnlijk betrof het ‘gewone’ agressieve honden die kinderen hadden
gebeten.33 Een bijzonder geval in datzelfde jaar betrof de Fries om utens
J. Attema Cz. uit Bolsward, derdejaars student aan de veeartsenijschool in
Utrecht. Hij raakte tijdens een onderzoek naar zieke honden besmet, maar
hij had geluk en overleefde het. Later zou hij nog een vooraanstaande rol in
de Friese veeartsenijkundige wereld vervullen.34 Een hond van een Duitser
die in 1898 in Heeg aankwam en schapen en een koe beet, leek een serieuze
dreiging te vormen. De hond vertoonde alle verschijnselen van dolheid,35
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maar een veearts in Sneek oordeelde later dat de hond door honger gedreven
andere dieren had gebeten.36
In 1907 raakten de inspecties weer gealarmeerd. Er deden zich twee
verdachte gevallen voor, één in januari in Leeuwarden en in oktober één
in Gorredijk. De hond in Leeuwarden had echter geen andere honden of
mensen gebeten en deze zaak liep daarom met een sisser af. In het Gorredijkse geval verliepen de zaken anders. Deze hond verwondde drie mensen
en veearts Eggink uit Beetsterzwaag besloot op basis van de klinische
verschijnselen dat het een geval van hondsdolheid moest zijn. Er kon
voorkomen worden dat meer mensen en dieren werden gebeten. Dit was
een van de weinige gevallen waarin naast de veroorzakende hond uitsluitend
menselijke slachtoffers vielen. Volgens krantenberichten dwaalden in 1914
in de omgeving van Harlingen twee vermoedelijk dolle honden rond, maar
door de veterinaire autoriteiten werden ze niet gemeld.37 Waarschijnlijk viel
het toen wel mee. In de periode 1919–1923 zag het er wel weer ernstig uit.
In de noordelijke provincies zwierven regelmatig dolle honden rond en in
1921 kwamen ze vanuit Drenthe de Friese grens over. Er vielen zeven slachtoffers in zuidoost-Friesland: vier honden en drie mensen werden gebeten.
Dit waren de laatst bekende en bevestigde gevallen in de provincie onder
(landbouw)huisdieren en mensen.38
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de ziekte in de grensstreken onder
vossen voor; in Friesland zijn geen gevallen geconstateerd.39 De uitbraken
onder honden en mensen in 1962 in Amsterdam en in 1976 in Zuid-Limburg
bereikten evenmin het noorden van het land.40 Een nieuwe diersoort als
drager doemde in 1987 op. Rabiës openbaarde zich bij vleermuizen en de
eerste Nederlandse gevallen werden in Gaasterland aangetroffen. Negen
Friezen werden in dat jaar gebeten of hadden besmette vleermuizen aangeraakt en waren daardoor mogelijk besmet geraakt.41 In tegenstelling tot de
prevalentie onder mensen en huisdieren die in Friesland in de negentiende
en het eerste kwart van de twintigste eeuw in vergelijking met het zuiden
en westen van het land betrekkelijk beperkt was, is de besmetting onder
vleermuizen in Friesland juist veel omvangrijker dan elders in het land.42
Hiervoor is nog geen afdoende verklaring gevonden.
Overzien we het geheel dan blijkt dat hondsdolheid in de achttiende en
negentiende eeuw zo nu en dan de kop opstak, maar vaak beperkt bleef
tot één of twee meldingen. Daarnaast zijn er een vijftal periodes geweest
waarin de ziekte zich omvangrijker manifesteerde en langer aanhield.43 Deze
ziektegolven zijn te traceren aan het begin van de achttiende eeuw en in de
periodes 1760–1785, 1830–1842, 1865-1875 en 1919-1921. De hoogste prevalentie deed zich voor in de negentiende eeuw, in de jaren 1830–1842 en
1865–1875. In de periode na 1860 vielen 27 van de 33 meldingen tussen 1865
en 1875. Hierna was hondsdolheid in Friesland in feite uitgestorven. De
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Tabel 1 Door dolle honden en vleermuizen gebeten inwoners in Friesland, 1846-1989.
Personen

Jaar

Plaats van
besmetting

Overleden

Gevaccineerd

?
Beitske de Gavere
Johan Anton Meijer
J. Attema Cz.
Anne L. Poppinga,
Siemen Veenstra,
A. van Apeldoorn
L. van der Veen en
echtgenote
9 personen:
politicus Hindrik ten
Hoeve en zijn dochter, 6
kinderen en 1 vrouw
2 agenten
1 volwassen man

1846
1866
1871
1886
1907

Akkrum
Oosterend
Workum
Utrecht
Gorredijk

onbekend
Ja
Ja
Neen
Neen

Neen
Neen
Neen
ja, in Parijs
ja, in Brussel

1921

Appelscha

Neen

ja, in Utrecht

1987

Rijs

Neen

ja, in Utrecht

1987
1989

Sneek
Joure

Neen
Neen

ja, in Utrecht
ja, in Utrecht

Toelichting: over de periode voor 1886 moet rekening worden gehouden met onderregistratie.

Tabel
1. Door dolle honden en vleermuizen gebeten inwoners in Friesland, 1846-1989.
	
  
Over de periode voor 1886 moet rekening worden gehouden met onderregistratie.

zuidelijke provincies Limburg en Noord-Brabant, Noord- en Zuid-Holland,
Gelderland en Overijssel werden in de jaren 1880 en in het begin van de
twintigste eeuw nog wel zwaar getroffen. Rond de eeuwwisseling deden
zich daar nog enkele honderden gevallen voor. Friesland was in de periode
1876–1923 de provincie die het minst getroffen werd.44
Geconcludeerd kan worden dat het aantal uitbraken en slachtoffers in
Friesland van een zodanige omvang was dat rabiës bij vlagen een ernstig
verschijnsel was. Alles bij elkaar moet in de negentiende eeuw, de periode
die we het best kunnen overzien, toch minimaal een paar duizend stuks vee
besmet zijn geraakt en gestorven of afgemaakt zijn. Het aantal menselijke
slachtoffers bleef voor de Tweede Wereldoorlog beperkt tot ongeveer tien, al
is het mogelijk dat onderregistratie een ietwat geflatteerd beeld is ontstaan.
In het oosten van de provincie en in het gebied Menaldumadeel,
Franeker en omgeving en Wonseradeel werd men het vaakst met rabiës
geconfronteerd. De meeste meldingen kwamen uit de gemeenten
Tytsjerksteradiel, Ooststellingwerf en Wonseradeel. De grotere plaatsen
Leeuwarden, Sneek en Harlingen werden nauwelijks getroffen, evenals het
zuidwesten en een deel van het kleigebied in het noordwesten. Het zuiden
en zuidwesten van de provincie was in de periode dat hondsdolheid een
actueel probleem vormde een groot deel van het jaar nat en zompig, wat
voor rondzwervende honden een flinke barrière betekende.45 In het akkerbouwgebied konden ze veel minder andere (landbouwhuis)dieren te grazen
nemen en veroorzaakten ze minder schade, als ze er al ronddoolden.
Hondsdolheid was in Friesland voornamelijk een plattelandsziekte,
anders dan in Noord- en Zuid-Holland, waar meer gevallen in de steden
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voorkwamen. Ook in Engeland was de ziekte hoofdzakelijk een stedelijk
fenomeen. Dolle honden die vanuit het oosten de provincie binnentrokken
scharrelden kennelijk, als ze niet tijdig waren gesignaleerd en afgemaakt,
om Leeuwarden heen richting het westen.46 Een andere verklaring voor het
grote aantal besmettingen in Franeker en omgeving is dat dolle honden via
de haven van Harlingen de provincie binnenkwamen. In het westen van
het land kwam het regelmatig voor dat dolle honden afkomstig waren van
binnenkomende schepen. De dieren trokken vanuit de havens de steden
in en deden vervolgens hun verwoestende werk aan land. Deze veronderstelling kan voor Harlingen niet uit de bronnen bevestigd worden, al blijft
het een opmerkelijk fenomeen dat ten westen van Leeuwarden relatief veel
rabiës voorkwam.
In 1923 werd Nederland rabiësvrij verklaard.47 De honden die in 1921 in
Friesland rondzwierven behoorden tot de laatste gevallen in Nederland.
Hierna kwamen alleen in de Achterhoek nog enkele besmettingen voor.
Het duurde na de introductie van een effectieve behandelingsmogelijkheid
meer dan dertig jaar voordat de ziekte uit de provincie verdwenen was.
Het voorkomen en bestrijden van rabiës en de behandeling van gebeten
personen vergden verschillende strategieën. De enkele gevallen onder
huisdieren na de Tweede Wereldoorlog werden veroorzaakt door de import
van besmette honden. De besmetting onder vossen is met succes bestreden,
die onder vleermuizen nog niet.48
Oorzaken
In de periode voor de ontdekking van bacteriën als veroorzaker van infectieziekten (voor circa 1880) werd het ontstaan van ziekten vanuit twee theorieën
verklaard: het contagionisme en de miasmatheorie. Het contagionisme was
gebaseerd op het idee dat een ziekte werd verspreid door de overdracht
van een smetstof van een ziek op een gezond persoon of dier (contagio =
smetstof ). De miasmatheorie wees omgevingsfactoren en klimaat aan als
ziekteveroorzakers en ‘begunstigende’ factoren. In deze visie kon rabiës
spontaan ontstaan. In de praktijk werden door geneeskundigen, bestuurders
en het publiek vaak vanuit beide verklaringen maatregelen genomen en
behandelingen toegepast. Het publiek deed dat natuurlijk niet vanuit een
theoretisch model, door haar werd gehandeld vanuit oude en vaak lang
bestaande en overgedragen gewoonten en volksopvattingen.49 In de maatregelen van het plakkaat van 1714 zien we beide verklaringen weerspiegeld.
Bedelaars en ‘vagebonden’ en hun honden die de provincie waren binnengekomen werden als de bron beschouwd. De honden moesten worden
afgemaakt en met huid en al worden begraven op minstens twintig roeden
van de huizen af (± 80 meter) en drie à vier voeten diep (90 à 120 cm). De
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Placaat van Gedeputeerde Staten, 3 januari 1714 (Tresoar, Leeuwarden)

bedelaars gingen naar het Blokhuis en het stro waarop ze hadden geslapen
diende verbrand te worden. Zowel directe overdracht van de smetstof (door
bedelaars of honden), als verontreinigde lucht kon volgens de opstellers van
het plakkaat de oorzaak zijn geweest of alsnog de verspreiding bevorderen.
Dat honden, met name zwerfhonden, een sleutelrol vervulden als
verspreider van de ziekte wist men wel uit ervaring. Maar niet alleen aan
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hondenbeten werd de ziekteoverdracht toegeschreven, ook producten van
besmette dieren werden gevaarlijk geacht. Er werd verschillende keren
publiekelijk gewaarschuwd tegen het gebruik van van dieren afkomstige
producten. Zo werd in 1866 in Harlingen de verkoop van wol en huiden van
gedode besmette schapen ontraden en het publiek op het hart gedrukt deze
niet te gebruiken.50 Rond 1860 waren medici en veeartsen van mening dat
vlees van dol geworden vee niet kon worden geconsumeerd.51 Berichten uit
Duitsland en Amerika over het gevaar van het consumeren van vlees van
besmette dieren, zowel door mensen als dieren, verschenen in de provinciale pers. Geadviseerd werd om gedood vee direct uit het land te halen om
te voorkomen dat honden het vlees zouden opeten. Ook het drinken van
besmette melk werd ontraden.52
Klimaatfactoren werden in Friesland eveneens genoemd, zoals de van
oudsher overgeleverde en algemeen aanvaarde verklaring dat warm weer, de
‘hondsdagen’, een ziektebevorderende of oorzakelijke omstandigheid was.
Verschillende keren werd dit bij nieuwe gevallen in de Leeuwarder Courant
vermeld. In 1866 verwees geneeskundig inspecteur dr. W.H. Idzerda deze
verklaring in een brief aan het provinciebestuur echter naar het Rijk der
fabelen, want ‘uit de statistiek’ was gebleken dat de meeste gevallen niet
in de warme zomermaanden, maar in de vochtige koude maanden april,
november en december waren voorgekomen. Hier werd ‘de vage volksopinie door wetenschappelijke waarnemingen ontzenuwd’, beargumenteerde hij.53 Bij het publiek bleef het idee dat de ziekte door hitte ontstond
of in warme dagen meer voorkwam, nog tot in de twintigste eeuw heersen.54
Districtsveearts C. Tenhaeff vond het in 1921 noodzakelijk er nog eens op te
wijzen dat de oude opvattingen over hitte als veroorzaker niet op waarheid
berustten.55 En zonder commentaar van de redactie dat het niet juist kón
zijn, werd nog in 1930 een bericht uit Mexico overgenomen dat daar een
hond rabiës had gekregen doordat zijn baas hem drie dagen in de felle zon
had laten liggen.56
Een omgevingsfactor waar ook veel over gesproken werd, was een slechte
behandeling en voeding van honden. Net als elders moesten ook in Friesland
in de tweede helft van de negentiende eeuw vooral trekhonden − maar meer
nog hun eigenaren − het ontgelden. De verbetering van de wegen had tot
een grote toename aan hondenkarren geleid.57 Toen het aantal besmettingen
in de provincie in het midden van de jaren 1860 toenam, werd al snel een
relatie gelegd tussen deze twee feiten. Het overlijden van Beitske de Gavere
in Oosterend, veroorzaakt door een beet van een karhond, ontketende een
reeks negatieve reacties jegens de naar men veronderstelde tekortschietende
eigenaren. Trek- en waakhonden werden vaak slecht gevoed en zwierven ’s
nachts rond om hun kostje bij elkaar te scharrelen. Ze aten afval en rauw
vlees, wat als de oorzaak van de ziekte werd beschouwd. Van de inwoners
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van Oosterend kregen de eigenaren het er helemaal van langs. Hen werd
willekeurig handelen, onvoorzichtigheid, slechte voeding en ‘ruwe behandeling’ verweten, wat tot ‘de vreselijke ziekte’ zou hebben geleid. Het geval
uit 1907 was ook te wijten aan een karhond. Bakker Poppinga uit Gorredijk
werd door zijn eigen hond gebeten maar deze keer bleef het rustig met
verwijten aan het adres van de hondenbezitters. Dat een slechte verzorging
als verklaring echter nog lang na de introductie van de bacteriologie in
zwang bleef, blijkt uit een ingezonden brief uit 1921. De schrijver uitte
weliswaar zijn onzekerheid over deze oorzaak maar pleitte, omdat zich weer
nieuwe gevallen voordeden, toch voor een betere verzorging om de ziekte te
voorkomen.58
Over de vraag welke honden het meest vatbaar waren voor besmetting
waren de meningen verdeeld. Dr. Idzerda meende dat ‘op straat ronddolende honden minder voorbeschiktheid hebben tot dolheid, dan schoot- en
kamerhonden’. Daartegenover stond de opvatting dat juist straathonden
veel vatbaarder waren. Omdat Idzerda zijn uitspraak niet onderbouwde,
is moeilijk na te gaan waar hij die op baseerde. In de jaarverslagen van de
Friese medische en veterinaire autoriteiten uit de negentiende en begin
twintigste eeuw blijkt dat deze gremia vooral gericht waren op het adviseren
van de burgerlijke overheden over het treffen van voorzorgsmaatregelen en
het vinden van een juiste behandeling. De pragmatische inslag zegevierde
over theoretische uiteenzettingen over de oorzaak van de ziekte.
Behandelingsmogelijkheden
In de periode dat rabiës in Friesland een actueel probleem was, werden
dieren nauwelijks medisch behandeld.59 Veeboeren pasten wel eens een
aderlating toe op gebeten vee of als preventief middel. In de Leeuwarder
Courant heb ik maar één bericht gevonden over een geneesmiddel dat
preventief zou werken voor honden: Hemel’s hondenpoeder werd in het
midden van de negentiende eeuw aanbevolen tegen hondenziekte en hondsdolheid.60 Het bleef bij één vermelding en dat doet vermoeden dat de afzet
in de provincie niet groot is geweest. Voor 1886 werd op basis van klinische
symptomen door de plaatselijke veearts vastgesteld of het om een geval van
rabiës ging. Soms werd ook nog een sectie uitgevoerd door hemzelf of op
de veeartsenijschool in Utrecht. Vanaf 1886 verbeterde de diagnosticering;
men kon in Utrecht proefentingen laten uitvoeren op honden en konijnen
als sectie geen uitsluitsel gaf. Over het opsturen van vermoedelijk besmette
honden naar de school besliste de districtsveearts. Het opsturen werd alleen
nodig geacht als mensen gebeten waren of wanneer er grote twijfel over de
diagnose bestond.61 Vanuit Friesland werd het onderzoek in deze gevallen
altijd aangevraagd.62 Waarschijnlijk zijn er geen niet-gediagnosticeerde
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gevallen meer geweest. De verbeterde diagnosticering leidde niet tot betere
behandelmogelijkheden voor dieren. Pas sinds de uitbraak in 1962 werden
honden massaal preventief ingeënt. Daarvoor gingen de dieren dood aan de
ziekte, werden ze preventief afgemaakt of geïsoleerd.
Voor gebeten mensen bestonden voor 1886 twee typen behandelingen:
de inwendige middels medicatie en de uitwendige die gericht was op
wondbehandeling. Het aantal recepten dat circuleerde voor een inwendige
behandeling was aanzienlijk. Een deel ervan was van Friese origine. In de
achttiende en negentiende eeuw dook het hiervoor al genoemde recept van
Hycke Botes regelmatig op in de provincie en particulieren hadden het in
hun bezit.63 Het recept genoot aanzien en is waarschijnlijk in voorkomende
gevallen vaak gebruikt. De Staten bevalen het aan en zij verspreidden het
actief, omdat het ‘altoos met gewenscht gevolg [is] gebruikt’.64 In de eerste
Nederlandstalige wetenschappelijke verhandeling over hondsdolheid van
een medicus (Greve, 1793) werd het als een van de elf gangbare recepten
opgenomen. De samenstelling en productie werden omschreven en de
condities waaronder het middel ingenomen moest worden: bij voorkeur ’s
ochtends en nuchter. Aangeraden werd om de avond ervoor geen maaltijd
te gebruiken, maar na het innemen mocht wel een glaasje jenever of
brandewijn genuttigd worden. Voor vrouwen en kinderen diende de samenstelling enigszins aangepast te worden en het recept kon ook aan dieren
gegeven worden.
In het receptenboek van Douwe Ales uit 1799 komen drie recepten voor.
Eén ervan had een preventief doel: het gebruik van bijvoet (een plant)
zou mensen beschermen tegen beten van dolle beesten. Ook zijn in zijn
boek magische spreuken te vinden, die bedoeld waren om de ziekte te
bezweren. Uit 1875 vernemen we een ander recept van Friese origine, dat
gezien het taalgebruik van oudere datum moet zijn. Het is afkomstig van
de heer Haersma uit Oudega en werd verspreid door de Drachtster brouwer
Faber en de beginformule luidt aldus: ‘Neempt een adder en set die in een
mengele Bouteille of wat kleinder, die met boomolij is gevult. En laet hem
daarin doot loopen …’. Na de toevoeging van nog enige ingrediënten was
het middel klaar om ingenomen te worden. Honden konden het innemen
met een pannenkoek. Hoofdonderwijzer O.G. Veenstra uit Olderberkoop
verspreidde in dezelfde periode een recept van een boer uit Wapserveen.65
Kennelijk circuleerde dit recept, waarvan de samenstelling niet wordt
beschreven, in zuidoost-Friesland.
Een ander veel gebruikt middel dat eveneens de hele achttiende en een
groot deel van de negentiende eeuw werd ingenomen was de Bildtse drank.
Het werd alom gebruikt en dook ook in Friesland op.66 Het Nut overwoog
zelfs om mee te werken aan het beschikbaar stellen ervan in Heerenveen en
omgeving.67 Mogelijk ontstond dit initiatief omdat het middel betrekkelijk
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duur was. Rond 1850 werd openlijk aan de werking getwijfeld en de minister
spoorde de gemeenten aan dit publiekelijk bekend te maken, een bericht
dat ook de Leeuwarder Courant haalde.68 Het middel raakte hierna langzamerhand in onbruik.
Naast dit algemeen bekende recept en de recepten van eigen bodem
stonden elke keer wanneer zich besmettingsgevallen voordeden, een of meer
middelen of recepten in de krant ‘die het verdienen om bekend gemaakt te
worden’. Ze kwamen letterlijk uit de hele wereld. Een kleine bloemlezing
van wat als genezend werd aangeprezen: gevijld koper op een boterham
(Potsdam), een mengsel van zwaluwenkruid, elzenbessen en knoflook
(Oostenrijk), gestampte kevers (Frankrijk), takjes en blaadjes van een
taxusboom (Saksen), inspuiten van een pint bloedwarm water (Frankrijk),
knoflook (Portugal en Arabische landen), Atlanta-wortel (Amerika) en zout
met regenwater (Engeland). Zonder plaats van herkomst werden ook nog
genoemd: kinine met opium, kauwen op notenbladeren en innemen van
olie.69 Of de Friezen deze middelen gebruikten is niet bekend.
Voor de wondbehandeling hanteerde men grofweg twee methoden:
uitbranden of uitsnijden van de wond of schoonmaken met agressieve,
bijtende stoffen. Het uitbranden met een hete pook of brandijzer werd van
oudsher gedaan en werd in de jaren 1880 nog aanbevolen. Het doel was het
gif onschadelijk te maken. Wanneer uitbranden niet mogelijk was of niet
snel genoeg uitgevoerd kon worden omdat er geen ijzer of pook voorhanden
was of het aanmaken van het fornuis te lang zou duren, kon men overgaan
op aderlaten of koppen zetten.70 Hoewel het aderlaten als medische behandeling op zijn retour raakte in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw, werd het nog geregeld aanbevolen bij beten. De laatste
vermelding over het uitbranden van een wond vond ik in de Leeuwarder
Courant van 4 augustus 1912.
De eerste stap in het zuiveren van de wond was het uitwassen, wat
overigens nog steeds wordt aanbevolen.71 Daarna werd gespoeld met een
bijtende stof, een veel gebruikte stof was nitras argenti (zilvernitraat). De
Geneeskundige Courant beval in september 1886, de vaccinatie was toen
al een feit, een oplossing van carbolzuur in glycerine aan in plaats nitras
argenti, omdat dit dieper inwerkte.72 Langdurig baden in zee werd ook
aanbevolen, maar het is niet bekend of deze raad in Friesland is opgevolgd.73
Ook wat de wondbehandeling betreft, werd de Friese bevolking niets
onthouden over elders toegepaste methoden. Ze waren net zo caleidoscopisch van aard en uit alle windstreken afkomstig als de inwendige middelen.
Uit de Oekraïne kwam de raad om na het uitbranden na te spoelen met een
aftreksel van de plant Genista lutea tinctoria (gele verfbrem). In Engeland
deed men het wat eenvoudiger: een pond zout oplossen in bronwater en
daar de wond mee uitwassen. Duitse varianten waren: de wond insmeren
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met stof of uitwassen met wijnazijn en lauw water en daarna enkele
druppels chloorwaterzuur in de wond druppelen.
Vanaf 1886 veranderde de behandeling grondig.74 Over de vinding van
Pasteur (1885) werd al drie weken nadat deze in Parijs was gepresenteerd
in de Leeuwarder Courant geschreven en vanaf dat moment werden alle
ontwikkelingen verslagen, zowel de positieve berichten als de kritiek op
de vaccinatie en op Pasteur als wetenschapper. Friese medici konden zo
behalve uit de vakpers ook uit de Leeuwarder Courant vernemen hoe deze
behandelmogelijkheid zich ontwikkelde.75 Daarnaast hadden de krantenartikelen het effect dat de bevolking geïnformeerd werd. Het Leeuwarder
Natuurkundig Genootschap liet zich ook niet onbetuigd en besteedde in
haar bijeenkomsten enkele keren aandacht aan de vinding van Pasteur.
Eén keer werd er een hele avondvergadering, ‘met dames’, aan besteed en
een uitgebreid verslag daarvan haalde de krant. Voor de acceptatie van de
nieuwe methode moet dit alles gunstig zijn geweest.
In 1886 besloot de Nederlandse regering vaccinatie voor alle patiënten
mogelijk te maken. Er werd hier geen Pasteur-instituut opgericht zoals in
veel andere landen, omdat de regering het aantal patiënten daarvoor te klein
vond.76 Voor het inenten moesten patiënten naar Parijs en als ze dit zelf niet
konden betalen, nam het Rijk de kosten op zich. Vanuit Nederland gingen
in de jaren 1880 jaarlijks meestal wel enkele tientallen gebeten personen
naar Parijs. De tweede Nederlander die deze reis maakte, in juni 1886, was
de Friese student veeartsenijkunde Attema. Het Rijk trok ƒ 200,- uit voor zijn
behandeling en de reis- en verblijfkosten, wat ƒ 50,- meer was dan maximaal
voor andere patiënten beschikbaar werd gesteld. Waarschijnlijk kreeg hij een
beter onderkomen en kon hij in een hogere klasse in de trein reizen. Het was
de regering kennelijk wat waard om deze jongeman, die in het kader van
zijn studie gebeten was, goed te helpen.
Omdat er zich tot 1907 in Friesland geen gevallen voordeden, is er na
Attema van hieruit niemand meer naar Parijs vertrokken. Aanvankelijk
weigerden enkele personen uit andere provincies de behandeling, uit angst,
ongeloof in de werking of uit nonchalance. Uit de Friese bronnen komen
geen weigeringen naar voren. Toen zich in 1907 weer gevallen voordeden, was
het acceptatieproces van de Friese bevolking kennelijk voltooid. De Gorredijkse patiënten die toen behandeld moesten worden, werden in Brussel
gevaccineerd omdat daar inmiddels het institut-antirabique van de bekende
Dr. Bordet was geopend. Ze werden eerst nog in Zwolle onderzocht door
twee medici in aanwezigheid van de inspecteur voor de volksgezondheid.
Onder begeleiding van de chef van de gemeentepolitie vertrokken bakker
Anne Poppinga, Siemen Veenstra (de jongen die de hond van Poppinga
had gekocht en bij het ophalen gebeten was) en gemeenteveldwachter Van
Apeldoorn, die bij het vangen van het dier schrammen had opgelopen, naar
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Brussel. Ze werden achttien dagen dagelijks ingeënt en ‘houden verblijf in
een hotel, waar zij het zeer wel kunnen vinden, temeer omdat daar ook de
Hollandsche taal wordt gesproken’. Het hele gebeuren moet voor de mannen
in meer dan één opzicht een indrukwekkende ervaring zijn geweest. Maar
... met een goede afloop want ze zijn gezond en wel in Gorredijk teruggekeerd en geen van de drie heeft rabiës gekregen. De kosten van deze exercitie
(ƒ 161,72) zijn door het Rijk betaald, want aldus burgemeester Snijder van
Opsterland aan het ministerie: ‘Poppinga kan niet beschouwd worden als
te zijn onvermogend, doch is niet iemand die in staat is om een eenigszins
belangrijke schade, zooals de reis- en verblijfkosten en die van een hulp ter
zijner vervanging in de bakkerij zonder bezwaar te kunnen betalen’. Daar
kwam nog bij dat Poppinga met gevaar voor eigen leven had voorkomen dat
andere mensen gebeten waren en dit verdiende volgens de burgemeester een
coulante afhandeling van de financiële kant van deze zaak.77
De twijfelgevallen die zich daarna voordeden, hebben niet geleid tot een
behandeling in Brussel. Als gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was het Brusselse instituut niet meer bereikbaar en daarop besloot de
regering alsnog dat er een Nederlandse oplossing moest komen.78 Die werd
gevonden in Utrecht, waar professor Spronck het vaccin vanaf 1914 maakte
in zijn Serologisch Instituut. Sindsdien worden Nederlandse patiënten in
Utrecht ingeënt.79 Dat gold in 1921 ook voor veehouder Van der Veen en
zijn vrouw uit Appelscha. Ook zij ondergingen de inentingen met succes en
werden niet ziek. De inentingen hebben ertoe bijgedragen dat in Friesland
na 1875 geen dodelijke slachtoffers onder mensen meer zijn gevallen.
Eind negentiende eeuw werden ook in Nederland, maar lang niet zo sterk
als in Engeland, bezwaren geuit tegen de vaccinatie door anti-vivisectionisten.
Dr. Buisson, een Franse arts, prees dampbaden aan als alternatief. We vinden
hierover ook vermeldingen in de Leeuwarder Courant, maar een actieve lobby
voor de toepassing ervan is hier niet gevoerd.80 De aanleiding ontbrak ook. De
Friese bevolking bleek toen er weer besmettingsgevaar was, gemotiveerd om
zich te laten inenten, al was dit toentertijd nog een pijnlijke behandeling.
Hondsdolheid kreeg eind negentiende eeuw een ander aanzien, en al
kwam het in Friesland na 1875 nog maar in beperkte mate voor, de gevolgen
voor de getroffenen waren groot.
De psychologische impact: angst als constante factor
‘De stoel van de tandarts, kiespijn, hondsdolheid en algemeen kiesrecht
nemen allen de plaats in in de gruwelkamer des levens’, verzucht een figuur
in de feuilleton van de Leeuwarder Courant in 1928.81 We kunnen hier nu
wel om glimlachen, niet in het minst vanwege de aard en combinatie van
de opgesomde kwellingen. Hoewel Nederland vijf jaar daarvoor al rabiësvrij
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Injectie op mensen volgens de methode van Pasteur zoals die eind negentiende eeuw plaatsvond.
Deze buikinjecties waren pijnlijk en de patiënt werd daarom vastgehouden door een derde
persoon.

was verklaard bleef de herinnering aan de ziekte kennelijk nog heel levendig.
In alle literatuur over rabiës wordt over de grote angst voor de ziekte
gesproken.82 De eerste zin in het boek van Karen Brown luidt kort, krachtig
en ondubbelzinnig: ‘Rabies is a terrible way to die’. Jennings spreekt zelfs van
een obsessie voor de ziekte. In de al genoemde literatuur uit de achttiende
en negentiende eeuw vinden we in ieder geschrift vermeldingen over ‘grote
schrik onder de mensen’ en ‘ellendig lijden’. Ook in het Friese werd rabiës
vaak in krachtige termen verwoord. Een aantal uitlatingen uit de Leeuwarder
Courant die de gevoelens uit de negentiende eeuw vertolken: ‘een der ijsselijkste ziekten’, ‘die verschrikkelijke ziekte’, ‘een der vreeselijkste ziekten’ of
nog erger als ‘de vreeselijkste der ziekten’.83 Ook in Friesland leefde de angst
voor de ziekte dus sterk. Dat kan ook afgeleid worden uit het verspreiden
van de vele recepten. Er werd van alles geprobeerd om het onheil af
te wenden en pijnlijke behandelingen werden niet geschuwd. Brown
verklaarde de angst uit het verlies van controle over alle lichaamsfuncties en
van iedere vorm van rede en redelijkheid. Rabiës had een dehumaniserend
karakter.84 Patiënten werden ‘beestachtige’ wezens en vervielen tot dierlijke
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instincten.85 Compassie met dieren, die in het laatste stadium van de ziekte
eenzelfde lijden ondergingen als mensen, klinkt door in de woorden van
veldwachter Van der Velde aan B & W van Utingeradeel: ‘Het rund van Wijbe
Rijpkema is heden afgemaakt daar hetzelve geen hoop op herstel en een
vreeselijk gezicht opleverde’.86
Angst en behoedzaamheid spreekt eveneens uit de verzoeken van burgers
aan de autoriteiten om direct maatregelen te nemen als zich een dolle hond
vertoonde. De inwoners van Oosterend wendden zich in 1866 tot Gedeputeerde Staten met het verzoek om trekhonden en hondenkarren te verbieden
die ‘op het platteland angstverwekkend [zijn] voor de zich vrolijk voortspoedende schoolkinderen en den vreedzamen kerkganger’ en waarvan één de
oorzaak was geweest van de dood van Beitske.87 Bij alle nieuwe gevallen was
er weer schrik. Dat niet veel mensen daadwerkelijk besmet raakten maakte
klaarblijkelijk niet zo veel uit; er was een wijdverbreide angst slachtoffer te
kunnen worden. Zwerfhonden doken vaak onverhoeds op en konden in
korte tijd tientallen andere honden besmetten.
Honden waren alom in de samenleving aanwezig. Ze werden gehouden
als huis- en gezelschapsdieren, fungeerden als waakhond en trekhond voor
middenstanders en boeren en als voetenwarmer op de postkoetsen. Dan
waren er nog de politie- en militaire honden, de (herders)honden voor de
schaapskudden en de jachthonden. Voor de hondenhandelaren vormden ze
een inkomensbron.88
Overal en ook in Friesland waren kinderen snel en relatief vaak het slachtoffer. Zij speelden buiten, waren geneigd honden aan te halen en konden
zich minder goed verdedigen tegen een agressieve hond.89 Ook mensen
die veel met dieren omgingen of beroepshalve met honden in aanraking
kwamen, werden vaker getroffen: veehouders, handelaren en politieagenten. Toen in de Eerste Wereldoorlog Belgische en Franse vluchtelingen
hun honden meenamen naar ons land was men bang dat die besmet waren,
omdat in de ons omringende landen rabiës nog endemisch was. Vanaf het
derde kwart van de negentiende eeuw waren alle Nederlandse gevallen
importgevallen.90
Hondsdolheid werd ook als metafoor gebruikt voor het aanduiden van
verwerpelijke dingen, algemeen kiesrecht en lichamelijk onheil bijvoorbeeld.
Na de uitbraak van 1962 doken er nieuwe, eigentijdse vergelijkingen op. Zo
werd de opkomende ‘Beatle-rage’ in 1964 vergeleken met rabiës, de enthousiaste tieners leken wel hondsdol te zijn. En het werd gebruikt om de onverschilligheid over het toenemend aantal verkeersdoden door het autoverkeer
aan de kaak te stellen. Men deed, ten onrechte meende de schrijver, alsof dat
minder erg was dan het voorkomen van rabiës.91 Rabiës bleek een geschikt
fenomeen om nieuwe maatschappelijke trends als verfoeilijk voor te stellen.
Het symptoom van de ziekte dat gebruikt werd om zaken in een negatief
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daglicht te zetten was dat van de ‘razernij’; men verloor zijn verstand, de
redelijkheid verdween. In een ander geval werd het voorkomen van hondsdolheid door een eigenaar aangevoerd om het vastleggen van zijn hond aan
de ketting te rechtvaardigen: de angst voor hondsdolheid werd gebruikt om
dierenmishandeling te vergoelijken.92
Een element dat niet vaak genoemd wordt, maar waarvan in Friesland toch
twee treffende voorbeelden zijn te memoreren, is dat er ook sprake was van
moedig gedrag. Boerenarbeider Van der Ende uit Terhorne doodde een dolle
hond met eigen handen om meer schade onder het vee te voorkomen en
bakker Poppinga uit Gorredijk beschermde een tweejarig kind met gevaar voor
eigen leven tegen zijn rabiate hond. Van der Ende werd honderd jaar later nog
genoemd in een ingezonden brief door een nazaat van een van de getroffen
boeren en Poppinga kreeg van de Gorredijkse afdeling van het Nut een zilveren
medaille uitgereikt wegens ‘betoonden moed en menschlievendheid’.
Angst heerste tot op ministerniveau. Dat ontlokte de kritische redactie
van de Leeuwarder Courant in 1962 de opmerking dat in het regeringsbeleid ‘een element van paniek en psychose’ school.93 Men kan zich afvragen
of zo’n opmerking in de publieke pers wel voor rust heeft gezorgd. Een
belangrijk element in de onrust rond de ziekte werd in Friesland ook uitgemaakt door de vele slachtoffers onder het vee. De ziekte zorgde bij tijd en
wijle voor aanzienlijke economische schade.
Economische gevolgen: rabiës, de schrik voor veehouders en schaapherders
Honden werden scherp in de gaten gehouden als er rabiës heerste
en sommige eigenaren maakten hun gezonde honden dan af om een
besmetting voor te zijn. Maar veel honden vertegenwoordigden een economische waarde en die eigenaren dachten er niet aan hun hond zomaar te
doden. Een goede trekhond bracht in de tweede helft van de negentiende
eeuw al gauw ƒ 5,- tot ƒ 15,- op en veel middenstanders hadden twee
honden voor hun kar. Ze hadden vaak wel voor ongeveer ƒ 25,- geïnvesteerd,
wat neerkwam op een waarde van ongeveer E 260,- in de huidige tijd.94 Een
goede waakhond op het boerenerf had ook waarde; hij beschermde tegen
veedieven en inbraken of diende als karhond om melkbussen van het land
te halen.95 Een schaapherder in het zuidoosten van de provincie had ook
graag een alert en getraind dier bij zijn kudde. Sterfte door rabiës of het
verplicht moeten afmaken kon een fors financieel nadeel betekenen omdat
een nieuwe hond aangeschaft moest worden of een jonge hond getraind
moest worden voor zijn taken, waar enige tijd overheen ging. Hondenfokkers en -handelaren ondervonden schade van een uitbraak omdat de
handel stil kwam te liggen.
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Een nog veel grotere financiële schade werd geleden als vee gebeten
werd. Als het weideseizoen in aantocht was, werd de vrees voor zwervende
dolle honden weer geactiveerd. De boer in Boijl die in 1832 drie koeien
verloor leefde in grote zorg over de rest van zijn veestapel. De drie koeien
kostten rond 1830 tesamen ongeveer ƒ 300,- wat gelijk staat aan plusminus
E 2700,- nu. Hierboven gaf ik al enkele voorbeelden van grote veeverliezen.
In 1962 vreesden boeren dat hun vee door hondenbeten het slachtoffer zou
kunnen worden van brucellose of abortus Bang. Ze wilden de honden maar
liever aangelijnd houden, ook nadat dat door de inenting eigenlijk niet meer
nodig was. De boeren in Tijnje en omgeving wilden daarentegen de ingeënte
honden graag los laten lopen om het mollenvangen mogelijk te maken.96
Verschillende visies dus op wat voor een bedrijf het gunstigst was en waar
de meeste risico’s lagen.
Voor 1870 bestond er nauwelijks financiële compensatie om de schade
op te vangen. Slechts eenmaal vond ik een voorstel om veehouders een
vergoeding voor het geleden verlies van veertien schapen toe te kennen: de
schout in Arum stelde dit voor in 1815, maar wie het zou moeten betalen
en hoe het verder geregeld moest worden werd er niet bij vermeld.97
Waarschijnlijk is het niet doorgegaan, want er zijn geen verdere gegevens
over gevonden. Een goed melkschaap kostte in 1870 ongeveer ƒ 25,-, in 1815
zal het bedrag iets lager zijn geweest. De veertien schapen vertegenwoordigden al gauw een waarde van tegen de ƒ 300,-. In de Veewet van 1870 was
geregeld dat besmet vee dat afgemaakt moest worden door het Rijk werd
vergoed, maar toen ging men inmiddels steeds meer over tot het isoleren
van gebeten vee, om grote verliezen zoveel mogelijk te beperken.98
Er bestonden in de negentiende eeuw enkele, meest lokale, veeverzekeringen in de provincie, opgericht naar aanleiding van longziekte of
runderpest. Tegen veeverlies door hondsdolheid kon men zich echter niet
verzekeren.99 Een enkeling probeerde zijn schade toch vergoed te krijgen.
Een schapeneigenaar in de gemeente Wymbritseradeel verloor zeven
schapen en loofde ƒ 25,- uit aan degene die hem kon vertellen aan wie de
dolle hond toebehoorde die zijn schapen had gebeten. Hij plaatste daarvoor
een advertentie in de krant.100
Middels voorlichting werd de boerenstand geïnformeerd over de gevaren
en mogelijke voorzorgsmaatregelen om de schade zo veel mogelijk te
beperken. In de Landbouwkundige Mengelingen in de Leeuwarder Courant
werd verschillende keren voorlichting gegeven over de ziekte. Districtsveearts Tenhaeff schreef in 1919 en 1921 ook enkele malen informatieve
artikelen die in diverse kranten en in het Friesch Landbouwblad werden
geplaatst.101 Van het grootste belang wat betreft het beperken van de schade
waren echter de overheidsmaatregelen.
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Overheidsmaatregelen
De plakkaten van Gedeputeerde Staten uit de achttiende eeuw hadden als
gemeenschappelijke maatregel dat dolle honden moesten worden gedood
en dat alle honden moesten worden vastgehouden of opgesloten. Dit waren
al eeuwenoude voorschriften die ook nadien elke keer afgekondigd werden.
De grietmannen en stedelijke magistraten werd opgedragen de voorgeschreven regels ‘striktelijk en rigoreuselijk’ na te komen. Een oude regel die
eveneens tot in de twintigste eeuw opgeld deed, was het doodslaan of –
schieten van loslopende honden. In de publicatie van 1714 werd verder nog
aanbevolen de stallen en schuren van tijd tot tijd te luchten en te reinigen,
een maatregel die stoelde op de miasmatheorie.
De bedelaars en ‘vagebonden’ die in 1714 als inbrenger van de ziekte
werden beschouwd zien we in de latere plakkaten niet terug. De lagere
sociale groepen kregen nog wel verschillende keren speciale aandacht. In
1766 werd armen die bedeling ontvingen verboden een hond te hebben; zij
moesten zich van hun dier ontdoen op straffe van verlies van ondersteuning.
Armvoogden werden bevolen (!) hier de hand aan te houden.102 In de negentiende eeuw kregen de lagere sociale groepen als gebruikers van trekhonden
een verdacht imago. Verschillende gemeentebesturen vroegen de provincie
om trekhonden te verbieden. Zij vonden de economische belangen van de
‘behoeftige stand’ ondergeschikt aan ‘het belang en het leven der Ingezetenen [die] telkenmale word[en] bedreigd’.103 Het provinciebestuur wees hun
verzoek overigens af, zij vond dit een gemeentetaak.104
In de nieuwe staatkundige constellatie van de negentiende eeuw was
de landelijke overheid een nieuwe actor in de gezondheidszorg. Het
Uitvoerend Bewind besloot in 1800 hondenbelasting in te voeren om
de dan in Nederland weer om zich heen grijpende rabiës te stoppen.
Met dit instrument werd getracht om het aantal honden te verminderen. De politieke wisselvalligheden in de Bataafs-Franse tijd hebben er
waarschijnlijk toe geleid dat er niets van terecht is gekomen. Hierna liet
de wetgever het weer aan de provinciale en lokale besturen over om de
bestrijding vorm te geven. Voordat in 1875 de Wet op de Hondsdolheid
werd aangenomen, waardoor stringentere en uniforme regels zouden
gaan gelden, richtte de minister zich nog wel enkele keren met adviezen
tot de lagere overheden − meestal als rabiës weer eens om zich heen greep,
zoals in 1833, 1853 en 1866. Maar nog in 1866 meende de minister dat de
bestrijding het best kon plaatsvinden door gemeenten en provincie. De
bestrijding van hondsdolheid in Friesland is voor 1886 nauwelijks door
landelijke regelgeving beïnvloed.
In de jaren 1801–1865 had de Departementale c.q. Provinciale Commissie
voor Geneeskundig Toevoorzigt de taak het provinciebestuur te adviseren
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bij het nemen van maatregelen tegen besmettelijke ziekten.105 Dit gremium
was de voorloper van het latere staatstoezicht en lokale besturen dienden
besmettelijke ziekten bij haar te melden.
De provincie vroeg de commissie slechts eenmaal advies over hondsdolheid; zij betoonde zich in de negentiende eeuw even passief ten aanzien
van de hondsdolheid als de landelijke overheid.106 Die ene keer betrof
een verzoek van de landdrost om advies uit te brengen over de te nemen
maatregelen om de ziekte in te dammen en de toe te passen behandeling
(1807). Twee commissieleden, de hoogleraren Mulder en Allardi, zouden een
rapport uitbrengen over deze ‘belangrijke materie’. Maar dat kwam er niet,
want een paar weken later nam Mulder een aanstelling in Groningen aan
en verdween hij uit de provincie. Wel kwamen er, zoals we hiervoor zagen,
verschillende meldingen van gemeenten bij de commissie binnen, maar die
werden ‘aangenomen voor notificatie’.107
De passiviteit van het provinciebestuur blijkt uit de volgende gebeurtenissen. Het ministeriële advies uit 1833 over voorzorgsmaatregelen werd
door de Commissaris des Konings keurig aan de burgemeesters doorgespeeld
en hen werd zelfs ‘met den meesten aandrang’ in overweging gegeven deze
uit te voeren. Maar zelf deed het provinciebestuur niets. In augustus 1866
gebeurde hetzelfde en werd nog verwezen naar bovenstaand advies uit 1833.
Maar langzamerhand begon er in de jaren 1860 onder druk van de omstandigheden wat beweging te komen. Statenlid J. van Loon stelde voor om een
provinciaal reglement te maken omdat er geen wet was en de gemeentelijke
verordeningen ‘het kwaad te afzonderlijk bestrijden’.108 De inspecteur en de
districtsveearts ondersteunden het voorstel en de inspecteur schreef een
conceptreglement. De opschaling naar een bovengemeentelijk bereik werd
vervat in het artikel dat Gedeputeerde Staten de bevoegdheid gaf om andere
gemeenten dan die waar de besmetting voorkwam, muilkorfgeboden op te
leggen. Het ontwerp werd echter in de Statenvergadering van 13 november
1866 met 21 tegen 20 stemmen afgewezen. In Groningen lukte het eind jaren
1860 ook niet om tot een provinciaal reglement te komen. Maar in Drenthe
kwam het er wel en kon de bestrijding daardoor veel succesvoller worden
aangepakt.109 Dat heeft een gunstige invloed op het voorkomen van de ziekte
in Friesland gehad, omdat besmette zwerfhonden uit Drenthe meestal de
bron van de besmettingen in Friesland vormden.
Veel hing dus af van de bereidheid van lokale besturen om zich actief
op te stellen. Enkele gemeenten hebben in de eerste helft van de negentiende eeuw een reglement aangenomen, bijvoorbeeld Utingeradeel in
1821, Leeuwarden in 1824 en Haskerland in 1842. Daarin stonden de van
oudsher bekende maatregelen over het doden van dolle honden en het
vastleggen van loslopende honden. In het Leeuwarder reglement werd ook
nog aan politiebeambten opgedragen goed op te letten of er dolle honden
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Haskerland was een van
de gemeenten waar in de
negentiende eeuw permanent
verordeningen van kracht
waren (Tresoar, Leeuwarden)

voorkwamen.110 Als zich rabiës voordeed werd een termijn vastgesteld voor
het vastleggen van honden. In Leeuwarden werd in april 1843 bijvoorbeeld
een termijn van zes weken vastgesteld.111 De meeste gemeenten namen ad
hoc maatregelen als zich een geval voordeed, zoals in Tytsjerksteradiel in
1824. Deze gemeenten hadden geen reglement waar ze in voorkomende
gevallen op terug konden vallen.
De alertheid van de Friese gemeenten en de bereidheid om snel actief
te worden nam na het midden van de negentiende eeuw toe. De praktijk
ontstond dat in alle gemeenten direct na iedere nieuwe uitbraak een verordening uitgevaardigd werd. Leeuwarden vernieuwde op basis van artikel
135 van de gemeentewet van 1851 zijn reglement in 1853.112 De belang-
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rijkste aanvulling was artikel 6, dat bepaalde dat door dolle of vermoedelijke dolle honden gebeten dieren zouden worden geïsoleerd (‘opgesloten en
zorgvuldig bewaakt’). Direct afmaken was niet meer nodig. Ook Haskerland
vernieuwde zijn reglement in 1854. ]Hier mochten voortaan personen belast
met de uitvoering van de verordening woningen binnengaan, een in deze
liberale tijd vergaande bevoegdheid.113
Een nieuw element in de bestrijding na het midden van de eeuw was het
gebruik van een muilkorf.114 De meeste gemeenten boden een keuzemogelijkheid: de hond muilkorven of vastleggen. Het verplichte gebruik van
metalen materialen om de honden in bedwang te houden werd ook aangescherpt. Zowel de muilkorven als de kettingen mochten niet meer van touw
of leer zijn, maar dienden van metaal te zijn.
De Wet op de Hondsdolheid legde de gemeenten meer verplichtingen
op.115 Aan de hiervoor al genoemde regels werd de verplichting toegevoegd
om gebeten of vermoedelijk zieke dieren te laten onderzoeken door de
districtsveearts. Verder moesten bij een geval van rabiës alle honden in de
gemeente vier maanden gemuilkorfd worden en aan de muilkorven werden
eisen gesteld. De buurgemeenten en de provincie dienden door de getroffen
gemeente geïnformeerd te worden en konden dezelfde maatregelen uitvaardigen voor hun ambtsgebied. Politiebeambten mochten zonodig de erven
en woningen van eigenaren betreden. Voorwerpen die met besmette dieren
in aanmerking waren geweest werden onteigend en verbrand of begraven.
Honden konden in beslag worden genomen als de eigenaar zich niet aan
de voorschriften hield.116 Verder werd nog het ‘kwellen, pijnigen en mishandelen’ van een hond of kat strafbaar gesteld.
Het muilkorven werd nu dus wettelijk verankerd en ging een kernaspect
in de bestrijding vormen. Een belangrijk nieuw element was de verlenging
van de termijn van muilkorven en vastleggen tot vier maanden. In de Friese
gemeenten was het in de jaren 1860 al gebruikelijk om het muilkorven te
verplichten. Hiermee liep men voor op de wetgeving. Met een ander punt
was dat niet zo: in Friesland was het nog gewoonte om verordeningen voor
een termijn van vier of zes weken af te kondigen. Vanaf 1875 werd vier
maanden aangehouden. De Friese gemeenten hebben zich steeds aan de
nieuwe wettelijke eisen gehouden wanneer de situatie daar aanleiding toe
gaf, al was dat na 1875 zelden meer nodig. Ook blijkt dat de inspecteurs en
districtsveeartsen bij de uitvoering van de wet steeds in goede harmonie
samenwerkten. Vanaf 1875 kreeg de districtsveearts een grotere taak toebedeeld; de inspecteur voor de volksgezondheid deed een stapje terug als het
om veeziekten ging. Dat was wettelijk vastgelegd en in Friesland riep deze
verschuiving geen onderlinge problemen op.
De gemeente Wonseradeel ontwierp hierna ook een ‘permanent’
reglement, en ook hierin zien we enkele lokale accenten. Honden moesten
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een halsband dragen waarop de naam van de eigenaar duidelijk zichtbaar
was117 en er werd een uitzondering gemaakt op het muilkorfgebod voor
jachthonden tijdens de jacht en ‘mudhonden’ tijdens het vangen van
bunzingen.118 In 1921 werd in Weststellingwerf deze uitzondering gemaakt
voor jachthonden en honden van schaapherders en in de provinciale verordening daarnaast nog voor mollenhonden.119
Het is verleidelijk een verband te leggen tussen de afname van gevallen
na 1875 en de ingevoerde wet. De veterinair inspecteur was rond 1878 in
elk geval positief over de resultaten van de invoering (voor Nederland als
geheel). Voor Friesland kan die conclusie echter niet getrokken worden.
Zoals hiervoor aangegeven kwam de besmetting meestal via zwerfhonden
uit Drenthe en Groningen de provincie binnen. En in deze twee provincies
kwamen na 1875 ook geen gevallen meer voor, wat weer betekende dat er
ook vanuit Duitsland geen dolle honden meer de noordelijke provincies
binnenkwamen.
De aanpak van de Friese autoriteiten in 1907 en 1921 toont dat zij de
voorschriften uit de wet uiterst serieus namen. De burgemeester van
Opsterland betrok in 1907 direct de plaatselijke veearts, de districtsveearts
en de Rijksveeartsenijschool in Utrecht bij de diagnosticering van de agressieve hond. Hij informeerde onmiddellijk de inspecteur voor de volksgezondheid over de gebeten mensen en lichtte de minister en zijn collega’s in
de buurgemeenten Smallingerland, Utingeradeel, Ooststellingwerf, Marum,
Schoterland en Aengwirden over het gebeurde in. Een verordening op het
muilkorven werd binnen een dag uitgevaardigd en in verschillende dorpen
aangeplakt. De marechaussee kreeg de bevoegdheid om erven en huizen,
ook zonder toestemming van de eigenaar, binnen te treden en de kantonrechter werd ingelicht over de verordening. Alle belangrijke zaken kregen
binnen drie dagen hun beslag. Of dit de reden is geweest dat er zich niet
meer gevallen hebben voorgedaan is moeilijk te zeggen. Omdat de diagnose
nooit precies bekend is geworden, weten we niet of een uitbreiding van
de ziekte een reële mogelijkheid was. In ieder geval waren de getroffen
voorzorgsmaatregelen van de kant van het lokale bestuur optimaal.
In 1921 verliep de voorgeschiedenis van de besmettingen anders,
waardoor de verspreiding door het noorden van het land omvangrijker
was en langer heeft geduurd. In 1919 kwamen de eerste gevallen voor in
Groningen en Drenthe.120 Vanuit Duitsland, waar de handhaving er in de
oorlog bij ingeschoten was, was bij Vlagtwedde een dolle hond de grens
overgestoken.121 Dit dier vormde de bron voor verdere verspreiding. Men
wilde echter geen verordeningen uitvaardigen voordat er zekerheid over
de diagnose was. Hierdoor ging tijd verloren. En toen de maatregelen wel
werden uitgevaardigd hield de bevolking zich niet altijd aan de voorschriften
en verzweeg gevallen.122 De ziekte bleef doorwoekeren en uiteindelijk
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Hondenbezitters wachten in de rij bij de dierenartsen Cesar en De Jong in Leeuwarden om hun
viervoeter de per 1 mei 1976 verplichte anti-rabiës vaccinatie te laten geven. (Foto Leeuwarder
Courant 29 april 1976)

bereikte die in het voorjaar van 1921 Friesland. Hier ging de naleving beter.
Vanaf december 1919 gold al een provinciaal gebod op het muilkorven van
honden.123 In Leeuwarden werd een vijftigtal niet gemuilkorfde honden
opgepakt, in het asiel geplaatst en door bemiddeling van de dierenbescherming herplaatst.124 Districtsveearts Tenhaeff was ook vol lof over de
burgemeester van Ooststellingwerf, die net als zijn collega in Opsterland in

hondsdolheid in friesland

149

1907, direct alles deed wat vereist werd en streng handhaafde. De gemeente
stelde een extra veeopzichter aan om alle honden in de gemeente te registreren. Vier buurgemeenten kondigden eveneens verordeningen af. Deze
kordate en grondige aanpak heeft er toe geleid dat de ziekte in Friesland niet
doorwoekerde.
Tenhaeff liet zichzelf ook niet onbetuigd. Hij schreef meerdere krantenartikelen om de bevolking voor te lichten over de ziekteverschijnselen en te
wijzen op de noodzaak om zich aan de maatregelen te houden. En hij nam
het voorstel van zijn Drentse collega over om bij de provincie te pleiten voor
een provinciaal reglement op het vastleggen van alle honden. Dat reglement
kwam er (29 juli 1921) en het interessante ervan is dat daarmee een oude in
de negentiende eeuw afgeschafte regel weer werd ingevoerd. Het argument
om het vastleggen weer verplicht te stellen was dat het probleem van de
zwerfhonden niet was opgelost en dat was volgens de districtsveeartsen de
werkelijke oorzaak van de uitbraak. In het provinciereglement werd ook nog
opgenomen dat honden niet uitgevoerd mochten worden.125
De bestrijding in 1962, na het voorkomen van enkele gevallen in
Amsterdam en omgeving, werd volledig vanuit het Rijk gestuurd en op landelijke schaal aangepakt. Alle honden in Nederland moesten preventief ingeënt
worden. De Friese veeartsen werden geholpen door vrijwilligers van de dierenbescherming, de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers en de kynologenverenigingen om de inenting van de naar schatting 17.500 honden in de provincie
te kunnen realiseren en in ordelijke banen te laten verlopen. Ingeënte honden
kregen een penning omgehangen zodat ze op straat herkenbaar waren als
geënte dieren. Er kwam ook een aanlijngebod en een vervoersverbod wat de
facto inhield dat de hondenhandel stil kwam te liggen. De jaarlijkse keuring
van stabijs en wetterhounen in Leeuwarden kon hierdoor niet plaatsvinden.
In Leeuwarden werd een noodasiel ingericht om de van dolheid verdachte
dieren op te nemen, maar daar kwamen niet veel dieren terecht. Ongeveer
twintig eigenaren uit Leeuwarden wendden zich met hun dier tot de politie
omdat ze bang waren dat het aan dolheid leed. Maar onderzoek wees uit dat
het om ‘speelse katten of nukkige honden’ ging.
In 1976 was er opnieuw een verplichte inenting. In Idaarderadeel werd
de inentingscampagne toen gebruikt om alle honden in de gemeente te
registreren. Burgemeester Vrijling was tevreden over de medewerking onder
de bevolking, maar hij waarschuwde ook voor strenge straffen bij het niet
opvolgen van de verplichtingen.126
Bij beide uitbraken liep alles goed af, de provincie bleef verschoond van
de ziekte. Er was wel discussie over de noodzaak van de maatregelen en
er werd kritiek geuit op de opgelegde verplichtingen, maar die waren er al
sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw.
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Weerstand tegen de verplichtingen
Hwat Bijke seit
De minsken hawwe ús lilk to pakken,
Wy binn’ alhiel ús ried tonein.
It liket wol as binn’ wy wolven.
Sa hat men ús yn’t kramtried slein.
En dat, om’t inkle fan ús maten
Hwat koldrich waerden yn ‘e kop,
Moat w’ allegear der ûnder lije.
Mar foar ús is ’t de greatste strop
Dat lekk’re bonkjes, itenskrommels
En feltsjes út `e slachterij
Nou foar dy falske katten binne;
Wy kinn’ der mei ús bek net by.
Jit slimmer is dat gnyp’ge narjen,
Dat pleagjen fan dy stoute bern.
O, manlju, froulju, dierefreonen
Dat moasten jimme soms ris sjen.

In dit gedichtje van Jan Jelles Hof uit 1921 verwoordde Bijke de bezwaren van
zijn baasje tegen de maatregelen.127 Het kramtried staat voor de muilkorf. In
1921 werd door sommige hondeneigenaren de noodzaak van het muilkorven
bestreden en in 1962 werd het aanlijnen bekritiseerd. De discussies kunnen
we volgen via de ingezonden brieven in de Leeuwarder Courant. Tegenstanders van de muilkorf vonden het een martelwerktuig voor de dieren
en ze zouden er vals van kunnen worden. En katten werden toch ook niet
gemuilkorfd? Wat zou dan nog het nut zijn? Het geplaag van kinderen was
een kwelling voor gemuilkorfde dieren, want ze konden de vervelende jeugd
niet van zich af houden. Een ander bezwaar was dat de honden geen voer
konden opscharrelen, voor hen geen lekk’re bonkjes út ’e slachterij meer. De
tegenstanders van het aanlijnen brachten naar voren dat ze hun honden
nu moesten uitlaten. Het Leeuwarder asiel werd geconfronteerd met een
grotere inbreng van honden: sommige eigenaren ontdeden zich om die
reden van hun hond. Voorstanders van het aanlijnen juichten het juist toe:
eindelijk werd er iets gedaan aan de overlast van honden op straat en het
doden van vee. Het zou bovendien verkeersslachtoffers voorkomen. Protest
was er ook tegen het willekeurig afmaken van zwerfhonden en -katten.128
Een grote oppositie van hondenliefhebbers was er in Friesland echter niet.
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Dat blijkt ook wel uit de medewerking van de kynologenverenigingen.
Interessant zijn de tegengestelde opvattingen van twee Friese veeartsen
in 1962. Veterinair inspecteur Heida hield een vurig pleidooi voor de leden
van de Kynologenclub Friesland om honden te laten inenten. Hij was geen
voorstander van muilkorven, maar wel van aanlijnen. Muilkorven vond hij
niet meer nodig omdat er geen trekhonden meer waren. Veearts Sybesma
uit Heerenveen, die een voordracht hield voor de Kynologenvereniging
Sneek, was daarentegen geen voorstander van algehele inenting.129 Een week
later sprak de wetgever (8 november1962): de algehele inenting ging door,
evenals het verplichte aanlijnen. Muilkorven werden alleen verplicht gesteld
in Amsterdam en omgeving, de regio waar de ziekte zich voordeed.
Dat er weerstand tegen de opgelegde verplichtingen bestond, kan ook
afgeleid worden uit de veroordelingen van hondeneigenaren wegens het
niet nakomen van het muilkorfgebod (artikel 3 van de Wet op de Hondsdolheid). Overigens kan hier ook gemakzucht een rol gespeeld hebben. In
1907 en 1908 werden door het kantongerecht in Beetsterzwaag veertien
respectievelijk 21 inwoners beboet. In deze jaren werden uitsluitend in het
ambtsgebied van dit kantongerecht inwoners beboet omdat alleen hier
verordeningen waren uitgevaardigd. In 1920 en 1921 was er een provinciaal
reglement van kracht en het aantal veroordelingen was toen niet alleen
substantieel hoger, de veroordeelden woonden ook verspreid over de hele
provincie.130
Tabel 2 Aantal veroordelingen op basis van artikel 3 van de Wet op de Hondsdolheid
Kantongerecht

1920

1921

Beetsterzwaag
Bergum
Bolsward
Dokkum
Harlingen
Heerenveen
Leeuwarden
Lemmer
Sneek

71
45
11
16
27
69
60
10
11

69
75
33
51
51
69
47
28
14

Totaal

320

437

	
  
	
  

Tabel 2. Aantal veroordelingen op basis van artikel 3 van de Wet op de Hondsdolheid

De meeste veroordeelden kwamen uit de regio waar rabiës voorkwam, het
zuidoosten van de provincie. Mogelijk was de controle daar het strengst. In
de ressorten Lemmer en Sneek werd het laagste aantal boetes uitgedeeld.
Dit is de regio waar rabiës traditioneel ook het minst voorkwam. Omdat
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niet precies bekend is hoeveel honden er in Friesland waren, kan alleen
bij benadering iets gezegd worden over het percentage veroordeelden van
de hondenbezitters. Het is niet waarschijnlijk dat meer dan twee procent
van hen veroordeeld werd.131 De meeste eigenaren hebben zich aan de
voorschriften gehouden. Maar ook kan geconcludeerd worden dat er goed
gehandhaafd werd, want in 1920, toen er nog geen rabiës in de provincie
voorkwam, werd al een substantieel aantal inwoners veroordeeld.
De gegevens van 1920 van Beetsterzwaag en Harlingen zijn nader
onderzocht en daaruit blijkt dat het aantal veroordelingen in de verschillende gemeenten overeenkwam de verdeling van de bevolking. Er is geen
aanleiding om aan te nemen dat de politie in de ene gemeente strenger was
dan in de andere. De verschillen zaten tussen de ressorten, niet tussen de
gemeenten binnen een ressort. Hoewel er rond 1920 dus nog wel verschillen
op dat niveau waren, kan vastgesteld worden dat de uniformiteit in de
handhaving van de verordeningen ten opzichte van de negentiende eeuw
een flinke stap voorwaarts had gemaakt.
Wat betreft de functie van de honden is een duidelijk patroon te
herkennen. De meeste veroordeelde hondeneigenaren gebruikten het dier
beroepshalve. Het betrof overwegend het gebruik van ‘honden van nut’ die
aanleiding gaven om zich niet aan de voorschriften te houden. De beroepen
van de eigenaren wijzen hier op. In zuidoost-Friesland waren de meeste
veroordeelden landbouwers, veehouders en (veld)arbeiders (65%). Daarnaast
was er een kleinere groep middenstanders, bakkers, slagers, handelaren etc.,
die hun karhonden niet muilkorfden (19%). Deze groep kwam in hoofdzaak
uit de centrumplaats Drachten. In het ressort Harlingen was het patroon
omgekeerd, daar waren de meeste eigenaren juist middenstanders uit de
steden Harlingen en Franeker (53%) en een minderheid had een agrarische
achtergrond en kwam uit de omringende plattelandsgemeenten (31%).
Notoire opponenten waren de landbouwers Anne van der Meer en Albert
Nauta uit Pietersburen, die respectievelijk vijf en vier keer veroordeeld
werden. Ze kregen voor elke overtreding f 4,- boete maar veranderden hun
gedrag niet. Hun conflict met de overheid loste zich op toen de verordeningen ingetrokken werden omdat het besmettingsgevaar geweken was.
Tot slot
Rabiës openbaarde zich voor 1875 in Friesland doorgaans in ziektegolven
die een aantal jaren duurden. Het was een importziekte en wanneer in
de beginfase van een uitbraak de voorschriften niet streng nageleefd en
gehandhaafd werden of een zwerfhond had kans gezien een tijdje rond
te dolen, dan bleef zij vaak een aantal jaren doorwoekeren. De ziekte was
voornamelijk een plattelandsverschijnsel; geografische factoren weerspie-
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gelden zich in het verspreidingspatroon. Besmette honden werden
gehinderd door waterlopen in het zuiden en zuidwesten van de provincie
en in de open akkerbouwgebieden in het noorden troffen ze nauwelijks
buiten lopend vee waardoor de nadelige gevolgen voor de veestapel in die
gebieden verwaarloosbaar waren. De grootste groep slachtoffers bleken de
landbouwhuisdieren te zijn. Hun eigenaren droegen de niet geringe financiële schade. Vanaf 1875 kwam hondsdolheid, met uitzondering van twee
kleine uitbraken in het eerste kwart van de twintigste eeuw, niet meer voor
in de provincie. In vergelijking met de rest van Nederland stierf de ziekte
hier betrekkelijk vroeg uit.
Wanneer in de buurprovincies en -landen streng toezicht gehouden werd,
kwam in Friesland minder rabiës voor. Dat was het geval in de jaren rond
1870 en juist niet zo rond 1920. Dit waren de belangrijkste omslagmomenten
wat betreft de bestrijding en uitroeiing in Friesland. Op het uitbannen
van rabiës in Friesland hebben de vroegtijdige invoering van de muilkorf
en de handhaving van de maatregelen in de buurprovincies de grootste
invloed uitgeoefend. Niet de behandelingsmogelijkheid, hoe belangrijk ook
voor mens en dier, maar handhaving van de voorschriften zou de ziekte
indammen tot een beperkt risico. De praktijk van 1907 en 1921 wees uit
dat de Friese overheden en de medische en veterinaire toezichthouders dat
toen goed doorhadden en wisten hoe zij moesten handelen. In de periode
1875-1907 was het ontbreken van besmettingsbronnen c.q. importgevallen
de oorzaak van de lage ziekteprevalentie. Het samenvallen met de invoering
van de Wet op de Hondsdolheid is voor Friesland een toevalligheid.
De vroegtijdige uitroeiing onder honden en vee betekende niet dat de
angst voor de ziekte onder de bevolking snel wegvloeide. Mensen en honden
leefden dicht bij elkaar en besmette zwerfhonden, de ‘importeurs’ van de
ziekte, doken onverhoeds en onvoorspelbaar op. Ze besmetten loslopende
‘autochtone’ honden, weidevee en soms mensen. Een zekere dood en een
gruwelijk stervensproces na een besmetting hielden de angst levend. Het
probleem van de zwerfhonden werd pas in de loop van de tweede helft van
de twintigste eeuw definitief opgelost.
De verantwoordelijkheid die de armen in de schoenen geschoven
kregen voor het ontstaan van de ziekte was hier niet te vergelijken met
die in Engeland. Armoede als oorzaak was in Friesland niet een scherp
gevoerd debat. Rabiës legde hier geen diepgaande sociale conflicten bloot
en weerspiegelde geen sociale spanningen. De dood van een kind door een
karhond bracht kortdurend enige onrust teweeg, maar die ebde betrekkelijk snel weer weg. Ook van een actieve lobby van dierenliefhebbers was in
Friesland geen sprake.
In de loop van de negentiende eeuw nam het aantal gemeentelijke
reglementen langzamerhand toe en werden de voorschriften specifieker
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en aangepast bij de lokale omstandigheden. Het beleid was pragmatisch,
gericht op het bestrijden van de ziekte, en nauwelijks op het reguleren van
de aanwezigheid van honden in de gemeenschap, zoals in de stad Zürich.
De verordeningen fungeerden ook niet als aanjager van een breder proces
van reglementering van de Friese samenleving, daarvoor kwam de ziekte
te weinig voor en was het beleid in de meeste gemeenten te ad hoc. De
bevolking was wel in toenemende mate genegen zich aan de voorschriften
te houden als die uitgevaardigd werden, hoewel er altijd enige tegenstribbelaars bleven. Een stringentere handhaving van de uitgevaardigde reglementen correleert met dit proces.
De gemeenten, die een spilfunctie vervulden in de bestrijding, werden
voor 1865 echter niet gehoord door de medische autoriteiten. Hierna
verbeterde dit, met name door de wettelijk verankerde actievere rol die de
districtsveeartsen kregen, maar toen deed het probleem zich nauwelijks nog
voor. De veeartsen hebben daardoor de bestrijding van rabiës niet kunnen
gebruiken voor het verbeteren van hun positie. De professionalisering van
de veeartsen vond zijn basis in de ontwikkelingen in de landbouw.
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persoon. Het geeft wel een goed beeld van de betekenis van zijn vindingen. Het artikel
van Rotivel, ‘Geschiedenis’, is weinig kritisch ten aanzien van Pasteur. 14 Pemberton
and Warboys, Mad Dogs; Brown, Mad Dogs and Meerkats; Jennings, ‘Confronting
Rabies’. 15 Steinbrecher, ‘Eine Stadt’. 16 Rabiës onder dieren kent twee vormen.
Razende dolheid komt vooral bij honden en vossen voor. De dieren zijn agressief en
wild en gaan zwerven. Stille dolheid komt meer voor onder runderen en vleermuizen.
Hierbij is hoofdzakelijk sprake van verlammingen. 17 Staatscourant, 1999, nr. 170,
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6-9-1999. Regeling immunisatie militairen. 18 Haagsma, ‘Rabiës’, 289. 19 LC 8-7-1925;
Jensma en Van Lieburg, Het ‘doktersboek’. 20 LC 14-9-1763, 18-3-1767, 13-1-1768,
23-4-1768, 13-1-1770, 25-11-1775, 7-8-1777, 25-2-1784. 21 Tresoar, Departementale
c.q. Provinciale Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt (hierna CGT), tg. 34-05,
inv.nrs. 1, 4, 7-12. 22 LC 23-10-1832. 23 LC 28-4-1846. 24 LC 7-4-1843. 25 LC
22-8-1865, 20-4-1866, 4-5-1866, 7-7-1866, 16-11-1866, 5-7-1867; Tresoar, Provinciaal
Bestuur van Friesland, tg. 11, inv.nr. 2939. 26 Archief grietenij Utingeradeel, inv.nr.
957. 27 Tresoar, Verslag aan den Koning van de bevindingen en handelingen van het
Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het jaar 1871 e.v., tg. 56-06, inv.nrs. 1-82 en
561-613 (hierna VET jaarverslag); Universiteitsbibliotheek Groningen, Verslag aan den
Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in
het jaar 1870 e.v. (hierna Jaarverslag INSP). De inspecties zijn hun werkzaamheden
gestart in 1865, na de wetswijzing op het medisch en veterinair toezicht. 28 LC
21-7-1874. 29 Jaarverslag INSP 1871, 317. 30 VET jaarverslag 1872, 50–52. 31 LC
9-11-1873. 32 LC 28-9-1875. 33 VET jaarverslag 1886, 77. 34 100 jaar, 105. Hij was in
de periode 1893–1903 respectievelijk penningmeester en secretaris van de afdeling
Friesland van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. 35
LC 26-7-1898. 36 Frisia 6-8-1898. 37 LC 2-7-1914, 17-9-1914. 38 In Driesum zouden
in 1931 nog ‘enkele gevallen’ zijn geweest, maar daar zijn verder geen berichten over
gevonden. 39 ‘Rabiës … of niet?’, 11. 40 Dr. J. Haagsma, als microbioloog verbonden
aan het Centraal Diergeneeskundig Instituut en gespecialiseerd in rabiësonderzoek,
vermeldt een geval in Zuid-Limburg. Door Van Vliet wordt dit geval niet vermeld maar
wel twee andere importgevallen. 41 LC 4-6-1987. 42 Website RIVM. 43 Pemberton
and Worboys melden eenzelfde patroon van ziektegolven in Engeland. 44 Ook in
Utrecht en Zeeland waren weinig gevallen. 45 Grote rivieren, moerassen en
bergketens vormen voor dolle honden een barrière. Zie bij Brown, Mad Dogs, 13. De
Limpopo in Zuid-Rhodesië hield jarenlang de uitbreiding naar Zuid-Afrika tegen. 46
LC 1-12-1962. Een duidelijke relatie met het aantal honden lijkt er nauwelijks te zijn:
in het oosten was de dichtheid het grootst het aantal aanslagen van de hondenbelasting in 1962 in acht genomen, maar in het gebied rond Franeker was die juist laag.
47 Goudsbloem, Dromen, 159-168. In noordwest-Europa komt rabiës nauwelijks nog
voor. Wereldwijd sterven jaarlijks nog meer dan 50.000 mensen aan rabiës. 48
Afschieten bleek niet effectief, immunisatie middels lokaas was dat wel. 49 In dit
artikel wordt de praktijk van de gezochte oplossingen in de Friese samenleving
behandeld. Het theoretische discours onder veeartsen en geneeskundigen over de
ziekte vergt een aparte studie. 50 LC 20-4-1866. 51 Adamse en Eggink, De geschiedenis, 30. 52 LC 12-1-1838, 15-7-1895. 53 Provinciaal Bestuur, tg. 11, inv.nr. 2939. 54
LC 4-8-1912. 55 De Ooststellingwerver 29-4-1921. Hij bestreed ook een al uit de
oudheid stammende opvatting dat hondsdolheid veroorzaakt werd door een worm
onder de tong van de hond. Deze werd vaak preventief weggesneden. 56 LC 4-4-1930.
57 Dijkstra, ‘De hondenkar’. 58 LC 28-5-1921. 59 Rueff, De hondsdolheid, 19. De
gezaghebbende veearts Rueff ried behandeling van dieren ook af omdat het gevaar
opleverde voor mensen en de kans op genezing gering was. 60 LC 19-9-1856. 61 VET
jaarverslag 1886, 66. Honden waarvan zeker was dat ze aan rabiës waren gestorven
hoefden niet opgestuurd te worden. 62 VET jaarverslag 1907, 107. Het ging niet altijd
volgens de voorgeschreven route. In het Leeuwarder geval werd de districtsveearts
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niet geraadpleegd waarop de directeur van de school het kadaver terugzond. De
districtsveearts die alsnog een sectie uitvoerde, vond geen verschijnselen van de
ziekte. Het kadaver werd om zekerheid te krijgen toch voor een tweede keer naar
Utrecht gezonden. 63 Tresoar, Familiearchief Van Eysinga – Vegelin van Claerbergen,
tg 323, inv.nr. 5411. 64 LC 16-11-1962. Hycke Botes genoot van de Friese Staten een
jaarlijks pensioen. Greve, Verhandeling, 57. 65 LC 17-9-1875. 66 Van Stavel,
‘Bestrijding’, 37. 67 LC 16-1-1975. 68 LC 25-1-1853. 69 LC 18-3-1767, 24-8-1847,
1-9-1857, 1-10-1879, 1-10-1879, 28-10-1823, 3-3-1884,23-6-1878, 27-4-1768, 31-8-1852,
26-7-1864, 30-7-1871. 70 LC 22-7-1879. 71 ‘Rabiës … of niet?’, 8. 72 Geneeskundige
Courant 19-9-1886; LC 23-9-1886. 73 LC 26-7-1864; Willeboordse, ‘Waterkuren’, 24.
Waterkuren in allerlei vormen behoorden tot het traditionele behandelingsrepertoire.
Het nemen van een zeebad werd in de kustgebieden gedaan. Andere toegepaste
uitwendige behandelingen: de wond langdurig laten bloeden en openhouden en
amputatie. Hiervan, noch van waterkuren, zijn Friese voorbeelden gevonden. 74
Rotivel, ‘Geschiedenis’; Barth, ‘Geschichte’. Barth e.a. behandelen in hun artikel de
ontwikkeling van de vaccinatiemogelijkheden in Duitsland na WO II. 75 Zie bijvoorbeeld: Geneeskundige Courant jaargang 1886. 76 Geneeskundige Courant 8-7-1886.
De redactie van de Geneeskundige Courant had de verslagen van het staatstoezicht
erop nageslagen en ontdekt dat in de periode 1869-1884 in Nederland 22 inwoners
aan rabiës waren gestorven. Ervan uitgaande dat 20% werkelijk besmet werd, zouden
dus ongeveer 100 inwoners tot de potentiële doelgroep van gevaccineerden hebben
behoord. 77 LC 29-10-1907; Gemeentearchief Opsterland, inv.nr. 593, brief d.d. 31-101907 van burgemeester Snijder aan de minister van Binnenlands Zaken. Jaarverslag
INSP 1907, 60. Hotel ‘A la cloche’, Rue de Trèves, nr. 6 werd een geschikt onderkomen
bevonden. 78 Tijdens WO I moest een kind helemaal naar Berlijn om gevaccineerd te
worden. 79 Sinds 1995 kan dat door de huisarts gebeuren. 80 LC 26-3-1900. Zie ook:
‘De genezing van hondsdolheid, Pasteur of Buisson?’. 81 LC 25-10-1928. 82 Mooij, De
onzichtbare, 8; Boor-Van der Putten, 75 jaar, 25-29. De angst zou ook onder veeartsen
heersen en voor sommigen een reden zijn om niet te kiezen voor een huisdierenpraktijk. 83 LC 25-3-1817, 1-12-1874, 20-9-1880, 20-3-1870. 84 Soms werd overgegaan
tot euthanasie. Dat gebeurde in Engeland officieus (zie bij Pemberton, 17). Kennelijk
gebeurde dit ook in Nederland in de achttiende eeuw. Medicus Greve omschreef deze
praktijk als: ‘den Ellendeling jammerlijk tusschen bedden versmooren’. Hij vond dat
dit niet kon, het was ‘onchristelijk’ (Greve, Voorrede). Het opsluiten van patiënten in
het laatste ziektestadium in een hok of bedstee kwam ook voor om te voorkomen dat
ze andere mensen zouden bijten (zie bijvoorbeeld LC 8-7-1845). 85 Brown, Mad
Dogs, 5. 86 Archief grietenij Utingeradeel, inv.nr. 957. 87 Provinciaal Bestuur, tg. 11,
inv.nr. 2939. 88 In Leeuwarden was tot ver in jaren 1950 een hondenmarkt aan de
Botermarkt. 89 Jennings, ‘Confronting rabies’, 278-279. 90 De besmettingen in de
jaren 1880 en 1890 in het zuiden van het land werden vaak veroorzaakt door zwerfhonden uit België. 91 LC 13-6-1964, 15-3-1965, 11-6-1965. 92 LC 5-3-1964. 93 LC
23-11-1962. 94 Voor de prijzen is gebruik gemaakt van de publicatie van Priester, De
economische ontwikkeling en de publicatie van de marktprijzen in de LC. De
omrekening naar hedendaagse bedragen is gedaan met behulp van de omrekentabel van
het IISG. 95 In de vele aankondigingen van een boelgoed van boerenbedrijven in de LC
wordt bijna elke keer ook een trekhond aangeboden. 96 LC 4-12-1962. 97 CGT, tg 34-05,
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inv.nr. 7. 98 VET jaarverslag 1872. Dit werd in de wet ook herzien. Vanaf 1872 mocht
worden geïsoleerd en verviel het onteigenen en verplichte afmaken. 99 Adamse en
Eggink, De geschiedenis, 27-28, 74-75. 100 LC 14-4-1871. 101 LC 9-12-1991, 26-5-1921;
Tresoar, archief Friesche Maatschappij van Landbouw, tg. 144, inv.nr. 736. 102 De ratio
achter deze maatregel was veelal tweeledig. Het doen afnemen van het aantal honden
was een reden en dit had een directe relatie met het beteugelen van rabiës. De tweede
reden was het betwisten van de noodzaak van bedeling. Als armen nog honden
konden onderhouden hadden ze, zo werd verondersteld, nog ruimte in het budget.
103 Provinciaal Bestuur, tg. 11, inv.nr. 2939. 104 Besluit Gedeputeerde Staten, 26-111866, nr. 47. Enkele gemeentebesturen, Achtkarspelen, Rauwerderhem en Wymbritseradeel, hebben inderdaad een verbod ingesteld. LC 30-8-1886: Tytsjerksteradiel
formuleerde in 1886 strakke verkeersregels voor hondenkarren. 105 Hakman, ‘De
departementale’, 95; Cannegieter, Honderdvijftig jaar, 26-49. De commissie kon de
minister, de gerechtshoven en het provinciebestuur adviseren over de openbare
gezondheidszorg. 106 Baron, ‘Het belang’, 426-427. 107 Over de meest voorkomende
(besmettelijke) ziekten malaria, cholera en tyfus werden wel adviezen uitgebracht.
108 Provinciaal Bestuur, tg. 11, inv.nr. 2939. 109 Baron, ‘Het belang’, 268-269. 110 B en
W besluit 20-9-1824. Publicatie in de LC van 24-9-1824. 111 LC 7-4-1843. 112 In de
gemeentewet van 1851 (artikel 135) was bepaald dat de zorg voor de volksgezondheid
een verantwoordelijkheid voor de gemeente bleef, zonder dwingend voor te schrijven
wat ze zou moeten doen. In de Veewet van 1851 stond dat de burgemeester verantwoordelijk was voor het laten afmaken van gebeten vee. Beide wetten hielden dus vast
aan de centrale rol van de gemeenten en resulteerden vanuit landelijk perspectief
bezien in een gebrek aan uniformiteit op het vlak van de openbare gezondheidszorg.
113 Besluit gemeenteraad 20-7-1854. 114 Archief grietenij Utingeradeel, inv.nr. 943. In
het reglement van Utingeradeel uit 1821 werd het verplichte muilkorven als
mogelijkheid al opgenomen, maar het is voor zover valt na te gaan, nooit toegepast. Er
zijn geen andere bronnen uit de eerste helft van de negentiende eeuw bekend over het
gebruiken van muilkorven. 115 Wet op de Hondsdolheid 5-6-1875, Staatsblad 110. In
1870 werd een nieuwe Veewet aangenomen (20-7-1870, Staatsblad 131). In de Veewet
stond welke ziekten als besmettelijk beschouwd werden en hondsdolheid viel
hieronder. Gebeten vee moest afgemaakt worden en daarna verbrand of begraven en
de stal moest ontsmet worden. Hooi, stro, droge mest, oud lat- en houtwerk, sterk
besmette kleren en voorwerpen die niet ontsmet konden worden dienden eveneens
verbrand te worden. Huiden moesten kapot gesneden worden zodat ze niet meer
gebruikt konden worden. Van rabiës verdacht vee moest geïsoleerd worden en de
termijnen die daarvoor golden werden per diersoort omschreven. Voor schapen,
geiten en varkens werd die op twee maanden gesteld en voor rundvee en eenhoevige
dieren op zes maanden. Van besmet verklaarde hoeven mochten geen vee, honden en
katten afgevoerd worden. De districtsveearts kreeg een rol in het diagnosticeren en
het toezicht op het naleven van de regels. Een omissie in de wet was dat honden niet
als vee werden beschouwd. Sommige Friese burgemeesters ontboden de districtsveearts als zich een dolle hond in hun gemeente vertoonde, maar op grond van de
Veewet konden ze geen handelingen verrichten, zo staat in het VET jaarverslag van
1870. Maar de districtsveearts uit het ressort Hindeloopen heeft de burgemeester
aldaar op grond van de wet geadviseerd schapen en lammeren af te laten maken (zie
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LC 28-4-1871). In 1880 werd de Wet op de Hondsdolheid uitgebreid met het verbod
om dieren uit het besmette gebied te vervoeren. Van Emden, Rechtspraak, 30: de
kosten voor de uitvoering van de Wet op de Hondsdolheid waren voor de gemeenten.
116 Een eigenaar kon zijn dier tegen een maximale boete terugkopen om een veroordeling te voorkomen. Dat bleken forse bedragen te zijn. Het kwam een enkele keer
voor. 117 In de discussie rond de invoering van de wet was dit punt gesneuveld. De
wetgever wilde de eigenaren niet op hogere kosten jagen door hen naast de muilkorf
ook nog te verplichten een halsband aan te schaffen. 118 Tresoar, Bedrijfsarchief
M.H. Kingma, tg. 98, inv.nr. 230. 119 Baron, ‘Het belang’, 267. Er werd in de negentiende eeuw wel geprobeerd een onderscheid te maken tussen ‘honden tot nut’ en
‘honden tot weelde’. Daar kwam men in Groningen niet uit. In Friesland werd dit
pragmatisch opgelost. Er werd bekeken welke honden in welke omstandigheden
losgelaten konden worden. Bij de invoering van hondenbelasting in Leeuwarden werd
een lager tarief vastgesteld voor honden die in de landbouw of de nijverheid gebruikt
werden. Hiervoor werd dus wel een onderscheid gemaakt tussen de ‘werkhonden’ en
de ‘honden van weelde’. Zie hiervoor LC 27-7-1866. 120 Ten Hoopen, ‘Hondsdolheid’;
Hulshoff Pol, ‘Hondsdolheid’, 2458. 121 Barth e.a., ‘Geschichte’, 336-337. In middenEuropa is in de twintigste eeuw als gevolg van een oorlog twee keer een epidemie van
hondsdolheid ontstaan (na WO I en WO II). 122 VET jaarverslagen 1919-1921. Het
kostte de autoriteiten in Groningen en Drenthe veel moeite om de verzwegen gevallen
op te sporen. 123 Besluit Commissaris der Koningin, 22-12-1919. 124 LC 18-6-1920.
125 Gedeputeerde Staten Friesland, tg. 12-01, inv.nr. 1798. 126 Frisia 15-11-1962,
17-1-1963. 127 LC 1-12-1962. Het werd in 1921 gepubliceerd in het Leeuwarder
Nieuwsblad. In 1962 dook het weer op, nu in de LC. 128 Zie onder andere: LC
30-5-1921, 20-10-1962, 5-11-1962, 8-11-1962, 9-11-1962, 10-11-1962, 12-11-1962,
16-1-1963, 23-1-1963, 6-2-1963, 14-2-1963. 129 LC 2-11-1962, 3-11-1962. 130 Tresoar,
kantongerecht Beetsterzwaag, tg. 19-01, inv.nrs 29-35, kantongerecht Harlingen, tg.
19-06, inv.nrs 88-91; Jaarverslagen VET. Onder het kantongerecht Beetsterzwaag vielen
de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf, onder dat van Bergum
vielen Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en onder dat van Harlingen Barradeel,
Franeker, Franekeradeel, Harlingen en Terschelling. 131 LC 1-12-1962. Volgens de
aanslagen hondenbelasting van 1962 waren er 17.500 honden in de provincie. Lang
niet alle honden werden aangegeven. Als we er van uitgaan dat een derde niet werd
aangegeven en dat het aantal in 1920 ongeveer even groot was als in 1962, dan komen
we op ongeveer 26.000 honden en zou het aantal veroordelingen respectievelijk 1,2 en
1,7 % zijn geweest.
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BIJLAGE  I    
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Fries design goes international
Het meubeldesign van Fristho-Franeker in
Nederlands en Europees perspectief 1920-1970
be r t l oope r

In 1921 werd te Huizum, bij Leeuwarden, de Friesche Stoel- en Houtwarenfabriek opgericht: Fristho. Het was het begin van een opmerkelijke en
belangrijke geschiedenis van een bedrijf dat eerst provinciaal, maar later
ook landelijk en internationaal furore zou maken. In 1924 verhuisde Fristho
naar Franeker en al snel verkeerde het bedrijf in de voorhoede van de
Nederlandse meubelvormgeving en -productie. In de jaren 1950-1970 drong
Fristho door tot de top van het Nederlandse meubeldesign en maakte Fristho
deel uit van de internationale groep van producenten in de wereld van het
mid century modern, de krachtige en populaire designstijl die gebaseerd
was op de modernistische principes van functionaliteit en helderheid van
ontwerp. De internationale doorbraak van Fristho vond plaats na de oorlog,
maar de basis voor dat succes was al gelegd in de vooroorlogse jaren. In dit
artikel schetsen we de geschiedenis van het bedrijf en leggen daarbij het
accent op de artistieke ontwikkeling in de context van de landelijke en internationale designstijlen.
Bedrijfsgeschiedenis in vogelvlucht
Het begon allemaal rond 1920, toen Arnould Jean Baptist Merckx – de
familie had Brusselse wortels − samen met zijn compagnon Gustaaf Andries
de Vries het besluit nam om een eigen meubelfabriek op te richten.1 Arnould
had ruime ervaring als chef-meubelmaker en bedrijfsleider bij de meubelfabriek Van Rooijen in IJsselstein en Amersfoort, maar het ondernemersbloed
en de Friese connecties van compagnon De Vries leidden uiteindelijk tot
de keuze van Huizum bij Leeuwarden als vestigingsplaats voor het nieuwe
bedrijf. In de Staatscourant van 3 februari 1921 vinden we de oprichtingsstatuten van de Naamloze Vennootschap Friesche Stoel- en Houtwarenfabriek.2
De fabriek richtte zich in eerste instantie op de productie van stoelen, maar
al snel werden ook andere kleinmeubelen vervaardigd.
Mede-directeur De Vries nam in 1921 alweer afscheid van het bedrijf en
zo kon Merckx zijn eigen visie en strategie ten uitvoer brengen. Het bedrijf
verhuisde in 1924 naar Franeker. Binnen de Friese grenzen werd de kwaliteit
van het bedrijf en zijn producten spoedig bekend en dat resulteerde in
enkele belangrijke opdrachten zoals de inrichting van de directeurskamer
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van de Rijks Hogere Burgerschool te Harlingen.3 Door het succes groeide het
bedrijf in de jaren twintig van zo’n twintig naar ongeveer zestig personeelsleden. In de jaren dertig volgde succes op nationaal niveau. Fristho voerde
opdrachten uit voor de gerenommeerde firma Metz&Co onder leiding van
de bekende ontwerper Elmar Berkovitch.4
Rond 1936 raakte ook De Bijenkorf geïnteresseerd in Fristho en samen
met de eigen ontwerpers van De Bijenkorf produceerde Fristho meubelen
voor dit bedrijf. Metz&Co en De Bijenkorf propageerden het moderne
meubel. De opvattingen van de beide bedrijven en die van Merckx kwamen
uitstekend overeen. Ontwerpers, verkopers en fabrikant maakten deel uit
van een artistieke gemeenschap waarin idealen ten aanzien van volksverheffing en maatschappelijke emancipatie ondenkbaar werden geacht zonder
de ontwikkeling van goede smaak, vormgeving, architectuur en woning
inrichting. In dit progressieve klimaat gedijde Fristho en de draad van voor
de oorlog werd na de bevrijding moeiteloos weer opgepakt. Natuurlijk
moesten eerst de Wederopbouwperikelen worden overwonnen, maar toen
productie en consumptie weer goed op gang kwamen, konden Merckx en
zijn zoon, Arnould jr., hun bedrijf verder uitbouwen.
In 1952 werd te Utrecht de eerste Nederlandse vakbeurs voor meubelen
en woningtextiel georganiseerd en in Brussel, Parijs, Kopenhagen en Keulen
kwamen internationale contacten tot stand die leidden tot de belangrijke keuze van Merckx om volop in te zetten op een hoogwaardig modern
artistiek niveau en op de omarming van het Scandinavisch design.5 De
bekende Nederlandse ontwerpers Wim Crouwel en Kho Liang Ie stippelden
het beleid uit en met de ‘Scandinavische’ strategie verwierf Fristho een
sterke positie in België, Frankrijk, Duitsland en Italië. Ook leverde Fristho
aan Harrods in Londen en werd de oversteek gemaakt naar de Verenigde
Staten en Canada.
Diverse nationale en internationale ontwerpers van naam en faam werden
rond 1960 aangetrokken om het bedrijf in zijn vooruitstrevende beleid te
ondersteunen. Niet alleen de gecontracteerde ontwerpers, maar ook het
eigen ontwerpteam met mensen als Marten Franckena en Cor Bontenbal
en later kleinzoon Arnold Merckx, zetten de hoge ontwerp- en productiestandaard voort. De productie geschiedde niet alleen vanuit Franeker, maar
vanaf 1954 kon ook gebruik worden gemaakt van de aangekochte fabriek
in Bergschenhoek bij Rotterdam.6 In de loop van de jaren vond specialisatie plaats, waarbij Franeker zicht richtte op kasten en wandmeubels en
Bergschenhoek op tafels en stoelen.
Eind jaren zestig kwam er een einde aan deze bloeiperiode van Fristho.
Rond 1970 was de populariteit van het Scandinavische design tanende,
maar vooral de veranderende economische situatie speelde de gehele
Nederlandse meubelindustrie parten. Van licht en transparant veranderde
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de smaak langzamerhand naar het zware eiken (‘klop-klop’) van de jaren
zeventig en de populariteit van de zelfbouwmeubelen van Lundia.
In 1970 verhuisde Fristho van Franeker en Bergschenhoek naar een
nieuwe fabriek in Heerlen in een poging om door rationalisatie van het
productieproces de positie van het bedrijf te versterken.7 De door de regering
beschikbaar gesteld investeringssubsidies ter compensatie van de sluiting
van de Limburgse mijnen had meer bedrijven naar deze regio gelokt, maar
vooral na de Oliecrisis van 1973 stapelden de economische problemen zich
op en in 1978 viel het doek voor Fristho als zelfstandig bedrijf. Fristho kende
een lange en bewogen geschiedenis. Van 1921 tot 1978, meer dan een halve
eeuw, wist Fristho mee te draaien in de top van de Nederlandse meubelindustrie.
Fristho en de Nederlandse smaak, 1921-1955
De oprichting van meubelfabriek Fristho in 1921 vond plaats in een
bijzonder boeiende periode in de Nederlandse vormgevingsgeschiedenis.
In de jaren twintig woedde volop het debat over de relatie tussen kunst en
nijverheid. Was kunstzinnigheid alleen te realiseren in een ambachtelijk
product? Vormde de ontwikkeling van industriële, seriematige productiemethoden een bedreiging voor de kunst? In diverse manifestaties, tentoonstellingen en organisatorische verbanden werd gezocht naar de ideale
verhouding tussen kunst en nijverheid, tussen ambacht en industrieel
proces.8 Naast de discussie over de verhouding tussen kunst en nijverheid,
was er ook het belangrijke debat over de gewenste mate van artisticiteit in
het meubelontwerp. De ene groep ontwerpers pleitte voor een sterke expressiviteit en aandacht voor ornamentiek, de andere voor soberheid en het
primaat van de constructie. De ‘expressionisten’ richtten in 1918 op initiatief
van onder anderen architect H. Th. Wijdeveld het tijdschrift Wendingen op.
In 1917 was Theo van Doesburg de initiator van De Stijl, het tijdschrift voor
de groep van de ‘abstracten’, met als belangrijke deelnemer de meubelontwerper Gerrit Rietveld.
De spanningen tussen de beide richtingen kwamen vooral naar voren
in de discussie over de Nederlandse inzending voor de Exposition des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes in 1925 in Parijs. Uiteindelijk legden de
‘expressionisten’ het zwaarste gewicht in de schaal en ademde het Nederlandse paviljoen de sfeer van het Nederlandse ‘Art Déco’ en van de Amsterdamse School. Het ontbreken van de progressieve ‘abstracten’ werd sterk
bekritiseerd. Maar ook al gaf de beroemde Parijse tentoonstelling van 1925
nog geen ruim baan aan de moderne richting, het debat over de relatie
tussen kunst en industrie en tussen expressionisme en functionalisme werd
er wel door geïntensiveerd.
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Het vormgevingsdebat in de jaren twintig is vooral het verhaal van
uiteenlopende opvattingen en smaken. Maar tussen de uitersten van
uitbundig expressionisme enerzijds en streng functionalisme anderzijds
bevond zich een rijk geschakeerde, genuanceerde wereld van richtingen
en ontwikkelingen in het ontwerp van het interieur en van het meubel. De
Nederlandse ‘Art Déco’ en de invloeden van Frank Lloyd Wright toonden
zich sterk in de meubels van de vormgevers van de Haagse School. Maar
naast de uitgesproken adepten van de ene of andere school, waren er ook
nog vele ontwerpers die voortgingen op de ‘gebaande paden’ van het Traditionalisme, geïnspireerd door de klassieke architectuur en de meubels van
het platteland.9
Waar kunnen we nu Fristho plaatsen in het ontwerp- en productielandschap van de roaring twenties? Om Fristho in zijn artistieke ontwikkeling
goed te kunnen positioneren, zijn drie factoren van essentieel belang. In
de eerste plaats moet worden benadrukt dat het bedrijf geen ambachtelijke
traditie kende, maar in 1921 werd opgericht als een moderne industriële
onderneming. Founding father Arnould Jean Baptist Merckx had weliswaar
een gedegen ambachtelijke opleiding in het meubelvak genoten, maar
hij koos toch al gauw voor de industriële kant van het vak. In 1916 werd
hij aangenomen bij de meubelfabriek Gebrs. Van Rooyen in IJsselstein. In
1918 werd hij bedrijfsleider van het filiaal in Amersfoort.10 Vanuit deze, voor
Nederlandse begrippen grootschalige, industriële setting, vertrok Merckx
in 1920 naar Friesland om daar in Huizum zijn eigen fabriek te beginnen.
De ondernemende Merckx pakte de zaakjes voortvarend aan. De geëlektrificeerde fabriek was ingericht op een capaciteit van ongeveer 900 stoelen
per week.11 In de loop van de jaren twintig nam de vraag naar meubilair toe
en werd een groter fabriekscomplex in gebruik genomen in Franeker. Bij de
start in Franeker werkte Fristho met twintig man, in 1928 met zestig.12
Voor de karakterisering van Fristho in de jaren twintig is het in de tweede
plaats van belang de relatie van het bedrijf met de omringende regio in
ogenschouw te nemen. Huizum en Franeker lagen in het hart van het
agrarische Friesland en het was ook voor een belangrijk deel de agrarische
bevolking die de Fristho-meubels afnam. Vooral in de Huizumer periode lag
de nadruk op de productie van stoelen. In het voorjaar, rond 12 mei, was
er traditiegetrouw een grote vraag naar stoelen omdat dan de pacht- en
huurcontracten werden beëindigd en hernieuwd. In mei vond daardoor
door de gehele provincie een grote verhuisbeweging plaats en dat was
voor veel boeren en arbeiders het moment voor de aanschaf van nieuwe
meubels.13
In de derde plaats was het voor de ontwikkeling van Fristho en voor de
vorming van het artistieke netwerk van belang dat Merckx zich interesseerde
voor de vraagstukken van kapitaal en arbeid. Merckx was geen socialist,
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maar was als lid van de Vrijzinnig Democratische Bond een links-liberale
denker die de belangen van de onderneming en die van zijn werknemers
in harmonie trachtte te brengen. Fristho bouwde woningen voor zijn
medewerkers en stimuleerde scholing en gezamenlijke sport- en ontspanningsactiviteiten.14 Deze leef- en denkwereld sloot nauw aan bij de Nederlandse ontwerpcultuur die vanaf de jaren twintig een sterk sociaal-politiek
idealisme aan de dag legde.15
Vanuit deze drie grondkarakteristieken van Fristho in de jaren twintig –
industrieel, regionaal, sociaal – kunnen we de producten in hun artisticiteit
en vormgevingskwaliteit nader duiden. De meubels uit het oprichtingsjaar
1921 kennen we goed omdat er een uitgebreide catalogus is overgeleverd.
In het Album FRI.ST.HO worden de modellen aangeboden ‘die wij tot op
heden, zoowel in eiken als beuken, en voor hooge als platte stoffeering
hebben geleverd’.16 Wat we zien zijn negentien typen stoelen, waarvan
drie ook een uitvoering met armleuningen hebben en één specifiek wordt
aangeduid als kerkstoel. Naast de stoelen biedt Fristho enkele piedestalles,
hokkers, tafeltjes, theekastjes en eiken kapstokken in diverse uitvoeringen
aan. De machinale, seriematige aanpak blijkt vooral uit de stoelpoten, die
alle dezelfde basisvorm hebben. De meubels van Fristho zijn niet uitgesproken functionalistisch of ‘Amsterdamse School’. Er is in de accentuering
van de constructie, samenhangend met de industriële productiewijze, een
duidelijke afstand tot de historiserende stijlen van de negentiende eeuw,
maar de ornamentiek doet toch wat ‘belegen’ aan en toont op geen enkele
manier de expressieve durf van de Amsterdamse School. Het zijn precies de
stoelen waar het grote publiek behoefte aan had: goed, goedkoop en een
vertrouwde ornamentiek. Als we de meubels toch in een stilistische traditie
willen plaatsen, dan loopt er een directe lijn van Berlage, via K.P.C. de Bazel,
Jac. Van den Bosch en Willem Penaat naar de meubelontwerpers en - producenten van de jaren twintig. De ontwerpen uit Album FRI.ST.HO sluiten het
meest aan bij de meubels die Willem Penaat maakte voor NV De Woning,
een onderneming voor de productie en verkoop van betaalbare interieurkunst. De eet- en woonkamerameublementen van Penaat waren machinaal
vervaardigd, helder van constructie, betaalbaar maar ook van een goede
kwaliteit. Vanuit zijn maatschappelijk engagement wilde hij de arbeiders en
de middenklasse voorzien van meubels die in hun zuiverheid en eenvoud
− Penaat noemde het later zelf ‘purisme’ − het goede in de mens zouden
stimuleren.17
De Fristho-meubelen uit het eerste productiejaar 1921 passen in de
rationeel-constructieve vormgevingsrichting van NV De Woning, maar zij
laten ook zien hoe het avant-gardisme van het eerste decennium van de
twintigste eeuw tot een ‘dalend cultuurgoed’ was geworden in de daarop
volgende jaren. De situatie was eigenlijk ironisch: NV De Woning streefde
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in zijn werk naar emancipatie van de arbeidende klasse, maar kon deze
doelgroep met zijn producten nooit bereiken en werd vooral gewaardeerd
door de progressieve, intellectuele elite van die tijd.18 De artistieke uitgangspunten werden evenwel verwerkt in de meubels die in de talloze Nederlandse meubelfabrieken in massaproductie werden vervaardigd, waarbij
evenwel concessies werden gedaan aan de behoudende smaak van het grote
publiek. Men werkte in de trant van de avant-gardisten, maar goot er een
eigen, eclectisch sausje overheen.
Fristho maakte goede stoelen in een rationeel-constructieve stijl met een
sobere, zij het eclectische ornamentiek, passend in de main-stream van de
Nederlandse meubelproductie. Fristho zou evenwel ook main-stream zijn
gebleven, als Arnould Merckx geen aansluiting zou hebben gevonden bij de
Nederlandse vormgevingsvoorhoede van de jaren twintig en dertig. In de
tweede helft van de jaren twintig wist Merckx de basiskarakteristieken van
zijn bedrijf − industrieel, regionaal, sociaal − te benutten om zijn positie
op de nationale markt te versterken. Met zijn sociaal-politiek idealisme
kon Merckx verkeren met de artistieke voorhoede van Nederland; met zijn
moderne industriële aanpak was hij een aantrekkelijke partner voor de grote
opdrachtgevers in het westen van het land. En … het was een regionale
opdracht die aan het einde van de jaren twintig Fristho het aanzien gaf dat
nodig was om landelijk te groeien.
De meest prestigieuze opdracht kwam van de Rijksgebouwendienst en
behelsde de inrichting van de directeurs- en lerarenkamer van de nieuwe
Rijks Hogere Burgerschool in Harlingen. Dit project markeerde enerzijds de
afsluiting van de eclectische jaren twintig en vormde anderzijds de opmaat
naar een consequente keuze voor het moderne meubel in de jaren dertig.
De HBS van Harlingen was een project van Joseph (Joop) Crouwel (ook
wel Crouwell; 1885-1962), die vanaf 1917 verbonden was aan de Rijksgebouwendienst en daar een groot aantal ontwerpen realiseerde.19 Zijn
chef d’oeuvre is het postkantoor van Utrecht aan de Neude (1924). Ook de
postkantoren van onder andere Haarlem en Groningen zijn van zijn hand.
Hij ontwierp tot diep in de jaren twintig in de expressieve stijl van de Amsterdamse School. Crouwel paste geheel in de sociaal-politieke avant-garde van
de jaren twintig. Vanuit zijn maatschappelijke idealen beschouwde hij zijn
publieke gebouwen als een vorm van gemeenschapskunst. Zijn ‘Gesamt
kunst’ realiseerde hij in samenwerking met andere ontwerpers zoals W.H.
Gispen voor verlichting en W.C. Brouwer voor keramische muurobjecten of
bracht hij zelf tot stand.
Naast architect was Crouwel ook meubelontwerper. Hij ontwierp voor
de bekende meubelfabriek Labor Omnia Vincit (LOV) en voor zijn eigen
gebouwen van de Rijksgebouwendienst.20 De Rijks Hogere Burgerschool
van Harlingen is een mooi voorbeeld van Crouweliaanse ‘Gesamtkunst’.
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Het bijzondere is dat Crouwel in de tweede helft van de jaren twintig steeds
meer afstand nam van de Amsterdamse School en opschoof naar een meer
functionalistische vormgeving. Crouwel raakte sterk geïnspireerd door het
werk van Frank Lloyd Wright. In de architectuur van de Harlinger school
zien we duidelijk diens invloed.21 Crouwel ontwierp ook het meubilair en
nodigde Fristho uit om de directeurs- en lerarenkamer te betimmeren en te
meubileren. Op de foto’s van het interieur van het gebouw, dat in 1928 werd
ingericht, zien we in de lerarenkamer de stoelen met de hoge, op Frank Lloyd
Wright geïnspireerde doorlopende rug.22 Vergeleken met de foto’s van zijn
stoelen uit 1917 zien we hoezeer Crouwel was opgeschoven van een expressionistische naar een strakkere vormgeving.23 Het door Fristho vervaardigde
meubilair is nog altijd aanwezig in het gebouw dat thans dienst doet als
dependance van de Maritieme Academie Harlingen.
De inrichting van de Harlinger HBS was voor Fristho een belangrijk
publiek project waarmee men ook buiten de provincie voor de dag kon
komen. Fristho had bewezen goed samen te kunnen werken met architecten en ontwerpers en had eveneens getoond meubels van hoge kwaliteit
en afwerking te kunnen maken. Aan het einde van de jaren twintig waren
alle ingrediënten aanwezig voor het Friese bedrijf om in het volgende
decennium in de landelijke voorhoede van vormgeving en meubelproductie
mee te kunnen draaien.
Was Fristho in de jaren twintig vooral een productiebedrijf voor architecten-vormgevers, in de jaren dertig schoof het bedrijf met de verworven
vaardigheden en het gegroeide prestige op naar een zelfstandige positie
als vormgever-producent. Van doorslaggevende betekenis voor die ontwikkeling was de relatie die Fristho opbouwde met twee belangrijke opdrachtgevers, Metz&Co en De Bijenkorf. De verandering van smaak in de jaren
dertig speelde Fristho in de kaart. In de crisisjaren raakten zowel ontwerpers
als het publiek uitgekeken op het kille, ver doorgevoerde functionalisme
met het stalen buismeubel als exponent. Er vond een omslag plaats in de
waardering van modernisme en functionalisme. Metz&Co gooide het roer
om en verving het koude staal door het warme hout. De interieurs werden
fris en vriendelijk en het gevoel van huiselijkheid werd vooral gerealiseerd
met houten meubelen.
Elmar Berkovitch, als ontwerper en als chef van de meubelwerkplaats,
ging van harte mee in deze ontwikkeling en het is in deze ‘terug-naar-houtbeweging’ dat Fristho als partner werd gevonden. Het radicale functionalisme
maakte plaats voor een meer commercieel modernisme waarin een bedrijf als
Fristho uitstekend kon functioneren. Diverse malen bezocht de veeleisende
Berkovitch de werkplaatsen in Franeker, waar ontwerpen van Berkovitch
zelf, vooral diens populaire garderobekasten, en van Hendrik Wouda en Ida
Falkenberg-Liefrinck in diverse houtsoorten werden uitgevoerd.
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In 1936 hield Metz&Co een tentoonstelling van meubelen van Wouda,
die in de jaren twintig al furore had gemaakt met zijn door Frank Lloyd
Wright geïnspireerde meubelen. De meubelen van Wouda voor Metz&Co
waren eenvoudiger en soberder dan die uit de jaren twintig , maar vertonen
toch duidelijk de ‘kubische vormen’ van de Haagse School waarvan hij een
van de meest uitgesproken vertegenwoordigers was. De sociaal-radicale
Falkenberg-Liefrinck werd in 1938 door Met&Co uitgenodigd om voor de
tentoonstelling ‘Het nieuwe meubel’ een gecombineerde zit-slaapkamer
voor de werkende vrouw te ontwerpen. De frisse meubels, uitgevoerd in
wit gespoten eiken, zijn bijzonder illustratief in de Metz-collectie voor de
smaakverandering in de tweede helft van de jaren dertig. In het Fristhoarchief berust nog een tweetal werktekeningen van voor Metz&Co. geproduceerde meubelen.24 De beide ontwerpen vermelden niet de naam van de
ontwerper, maar de strakke boekenkast uit 1937, uit te voeren in het voor
die jaren karakteristieke blank-eiken, en het dressoir uit 1939 zouden goed
in het oeuvre van Wouda passen.
De mogelijkheden van Fristho werden ook onderkend door die andere
grote opdrachtgever, het warenhuis De Bijenkorf. Dit bedrijf zou de grootste
afnemer van Fristho-meubelen in de periode 1936-1946 worden. In tegenstelling tot het exclusieve Metz&Co., richtte De Bijenkorf zich veel meer
op een groter publiek, zonder evenwel concessies te doen aan de artistieke uitgangspunten van het moderne meubel. De Bijenkorf was vooral
vanaf de jaren vijftig onder leiding van Benno Premsela en Martin Visser
een echte trendsetter, maar ook al vóór de Tweede Wereldoorlog bekende
het warenhuis zich tot het modernisme.25 De Bijenkorf kwam in overleg
met de producent tot het ontwerp van een meubel. Juist door de omvang
en de verscheidenheid van de leveranties aan De Bijenkorf kon Fristho zich
in deze samenwerking ontwikkelen tot een producent-vormgever met een
eigen ontwerpteam. In 1937 was er al sprake van de verkoop van diverse
meubelen aan De Bijenkorf. De door Fristho ingediende prijslijst vermeldt
boekenkasten, bureaux, kasten, tabouretten en bedombouwen in vele typen.
Ook leverde Fristho complete huis-, eet- en slaapkamerameublementen
in blank-eiken en ‘goudberken’, alles in de vriendelijke modernistische stijl
van de late jaren dertig. Tot in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog
bleef het in 1941 onder Duits beheer gestelde warenhuis de grootste klant
van Fristho, goed voor bijna een derde van de binnenlandse afzet. Door
ook voor de Duitse bezetter te werken verzekerde Fristho zich in die jaren
van voldoende hout en kon aan de grote vraag uit Duitsland, vooral uit de
‘Bomberbeschädigte’ gebieden worden voldaan. Het ging in 1941 bijvoorbeeld om een opdracht voor duizend slaapkamers. Op de binnenlandse
markt speelde, naast De Bijenkorf en Metz&Co, ook Vroom & Dreesmann
een belangrijke rol. Dat het om substantiële orders ging blijkt uit het feit dat
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Fristho in augustus 1945 aan De Bijenkorf nog 175 slaapkamers naleverde
van een order die in de laatste oorlogsmaanden niet kon worden uitgevoerd.26
Naar aanleiding van de werkzaamheden van Fristho voor de Duitse
bezetter, volgde na de oorlog een indringend collaboratie-onderzoek.
Uiteindelijk werd het bedrijf in 1949 door de rechter vrijgesproken van
strafbare collaboratie. Met de opvolging van Arnould Merckx sr. door zijn
zoon Arnould jr. in 1945 kon Fristho, in afwachting van de uitkomsten van
het collaboratie-onderzoek, ook in de directie een nieuwe start maken.27
Maar de eerste jaren na de oorlog waren zwaar en pas met de Marshallhulp vanaf 1948 kwam economisch herstel tot stand, groeide de welvaart en
kwam de consumentenvraag naar meubels weer op gang.
In de collectie van Fristho in de periode 1945-1955 kunnen we enkele
interessante ontwikkelingen volgen. In de eerste plaats valt op dat vele
ontwerpen, vergeleken met de lichte en modernistische meubels uit de
jaren dertig, donker en zwaar van karakter zijn. Er is weliswaar geen sprake
van old finish, dat wil zeggen op oude stijlen geïnspireerde meubels, of
castle furniture, geïnspireerd op een geromantiseerd beeld van de Middeleeuwen, maar we zien wel een teruggrijpen op het traditionele meubel.
Maar als we nog wat verder in de collectie kijken, kunnen we ook constateren dat Fristho experimenteerde met nieuwe vormen. Rond 1950 zien
we duidelijk de invloed van de Scandinavische vormgeving, tot uiting
komend in gebogen, organische vormen. Het is interessant te zien dat
Fristho rond 1950 nog op twee gedachten hinkte. Aan de ene kant de
zware traditionele vormgeving, maar aan de andere kant de lichtheid van
de Scandinavische meubels, gecombineerd met gebogen en organische
vormen, duidelijk te zien in bijvoorbeeld het dressoir ‘Angelica’ met een
karakteristiek ‘Deens’ onderstel en in de verrassende, met koe-print
beklede stoelen die ook duidelijk Deense, door Finn Juhl geïnspireerde
vormgeving vertonen.
Overzien we de ontwikkelingen in de periode 1945-1955, dan zien we
vooral een bedrijf dat in de nieuwe economische, sociale en culturele
situatie van de Wederopbouw een weg zocht naar de consument. Maar
welke consument? De behoudende, de jonge, de oude, de vooruitstrevende?
De eerste naoorlogse collectie van Fristho is zeer divers en eclectisch en
maakt geen keuze voor de ene of de andere doelgroep. Keuzes zou Fristho
pas maken in de volgende periode. Eerst, in de jaren 1955-1960, door zich
intensief te verbinden met de Deense ontwerper William Watting en met
het samenwerkingsverband van Kho Liang Ie en Wim Crouwel, later, in
de jaren 1960-1965, door consequent te blijven kiezen voor Scandinavisch
design.
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Fristho in de wereld van het mid century modern, 1955-1965
In de jaren vijftig en zestig deden zich niet alleen in Nederland, maar door
geheel Europa en Amerika enkele belangrijke ontwikkelingen voor op het
gebied van smaak, interior design, architectuur en productiemethoden.
Dat zijn natuurlijk verschillende zaken, maar juist in de periode van de
Wederopbouw raakten in ons land de genoemde elementen nauw met
elkaar verbonden en ontstond een nieuwe fase in de ontwikkeling van het
modernisme. De belangrijkste modernistische designprincipes van de jaren
twintig en dertig, namelijk de keuze voor functionaliteit en heldere vormen
zoals die tot uiting kwam in bijvoorbeeld Bauhaus en Nieuwe stijl, konden
na de Tweede Wereldoorlog worden toegepast in nieuwe industriële, seriematige productiemethoden. Modernistische producten − huizen, meubels
en huishoudelijke apparatuur − werden daardoor financieel bereikbaar voor
het grote publiek. Dat grote publiek snakte na de sombere crisis- en oorlogsjaren naar licht en lichtheid, transparantie, helderheid en eerlijkheid en in
razend snel tempo, vooral vanaf het midden van de jaren vijftig, transformeerden de Nederlandse huiskamers van ‘zwaar’ naar ‘licht’. Het werden de
jaren van mid century modern, de designstijl die allerlei regionale varianten
kreeg, maar in essentie ging om functionele vormgeving en subtiel materiaalgebruik. Nederlands kende zijn eigen modernistische traditie van Berlage
en Gerrit Rietveld, Italië die van Gio Ponti, Amerika die van Charles en Ray
Eames. Maar toonaangevend in het midden van de twintigste eeuw waren
de Scandinavische ontwerpers. Voortbouwend op een grote ambachtelijke meubeltraditie, creëerden de Scandinaviërs − en dan met name de
Denen − in de periode 1930-1970 een stijl die in Europa en Amerika alle
vormgevers beïnvloedde. De grote namen zijn bekend: Arne Jacobsen, Hans
Wegner, Finn Juhl, Poul Kjaerholm, Poul Henningsen, Eero Saarinen, Bruno
Mathsson en Grete Jalk.
Nederland speelde zelf een belangrijke rol in de ontwikkeling van mid
century modern design en was ook een snijpunt van de verscheidene
regionale varianten. De Nederlandse ontwerpers stonden in hun eigen
traditie van de soberheid en puurheid van het strenge functionalisme van
Rietveld en De Stijl. Zij waren geöriënteerd op de Amerikanen en ondergingen in sterke mate de Scandinavische invloeden. In deze cultuur-historische context van vormgeving en design ontwikkelden de grote Nederlandse
meubelontwerpers en -fabrieken hun eigen richting en identiteit. In deze
context zocht ook Fristho zijn weg.
In de contacten met Metz&Co en De Bijenkorf had Fristho de basis
gelegd voor zijn vooruitstrevende imago. Al in de jaren twintig en 30’
ontwikkelde het bedrijf zich binnen de kaders van het Nederlandse en
internationale modernisme. De designontwikkelingen in de jaren vijftig
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zetten deze traditie voort en Fristho kon hierin moeiteloos aansluiten, initiatief nemen en zelfs een eigen stempel drukken op de Nederlandse design
geschiedenis. Merckx was sterk internationaal georiënteerd en zag al in
een vroeg stadium de potentie van het Scandinavische en vooral Deense
design.
Midden jaren vijftig ontwierp de Deens-Amerikaanse ontwerper William
Watting de eerste mid century modern meubelen voor Fristho onder de
serienaam modern art. De Deense invloed werd rond 1960 verder versterkt
door het aantrekken van de Deense ontwerpster Inger Klingenberg die nog
bij Charles Eames had gewerkt. Rond 1960 was de internationale oriëntatie
van Fristho op een hoogtepunt. Naast de Denen, ontwierpen de bekende
Duitsers Rudolf Glatzel, Kurt Günther en Horst Brechtmann de mooiste
‘architectonische ‘ dressoirs en wandmeubelen voor Fristho, waarmee ook
in het buitenland het bedrijf zijn imago van ‘No. 1 in Nordic design’ bevestigde.28 In de mooi vormgegeven catalogi bracht Fristho zijn artistieke
programma onder woorden:
Hoewel nog betrekkelijk langzaam, verandert het karakter van de meubelen (…)
en wordt meer en meer de sleur van imitatie van oude stijlen welke jarenlang
bestond verbroken. Behalve de architectonische en aesthetische vormen
spreken hier ook de gewijzigde sociale verhoudingen, mechanisatie en vaak
beperkte woonruimte een grote rol.

In deze maatschappelijke en esthetische context produceerde Fristho zijn
meubelen,
ontworpen door kunstenaars, die leven en werken in deze tijd. Ontwerpers die
niet terugblikken, maar vooruitzien (…) De scandinaviërs hebben een bijzonder
goed ontwikkeld gevoel voor vormgeving. Met name hun wooncultuur staat op
een uitgesproken hoog peil en beïnvloedt onze hedendaagse interieurkunst
in hoge mate. Ook in de Fristho kollektie is deze “Scandinavische richting”
uiteraard vertegenwoordigd.29

Hoewel de keuze voor mid century modern − en dan vooral de ‘Scandinavische richting’ − in hoofdzaak het succes van Fristho in de jaren 1955-1965
bepaalde, was het bedrijf ook diep geworteld in de Nederlandse functionalistische traditie. Kan de keuze voor de ‘Scandinavische richting’ nog worden
gezien als ‘vraaggestuurd’, immers de smaak ontwikkelde zich in brede lagen
van de bevolking in die richting, de samenwerking met de Nederlandse
ontwerpers Kho Liang Ie en Wim Crouwel was zonder meer een keuze voor
avant-gardistische vormgeving.30 Kho Liang Ie, een van de meest vooraanstaande Nederlandse industrieel ontwerpers van na de oorlog, en Merckx
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waren met elkaar in contact gekomen via opdrachten van De Bijenkorf in
1955-1957. De connectie Fristho-Crouwel vloeide voort uit het besluit van
Kho Liang Ie en Wim Crouwel om een gezamenlijk ontwerpbureau op te
richten.
In de jaren 1956-1959 bepaalde het jonge ontwerpersduo in belangrijke
mate het artistieke beleid van Fristho. Wim Crouwel ontwikkelde het nieuwe
logo van Fristho, de gestileerde F, dat werd verwerkt in de nieuwe huisstijl
voor briefpapier, enveloppen en natuurlijk het reclamemateriaal. Crouwel
en Kho Liang Ie zijn ook erg bekend geworden door hun interieurprojecten.
Hun standinrichtingen waren opzienbarend in binnen- en buitenland. Zij
presenteerden Fristho in 1957 op de tentoonstelling ‘Wohnen in der Niederlanden’ in Stuttgart. Crouwel en Kho Liang Ie plaatsten zich met hun avantgardistische aanpak in de voorste gelederen van het internationale design
en Fristho kon mede daardoor in die jaren zijn imago in snel tempo naar dat
internationale niveau tillen.
Naast de grafische producten van Crouwel en de verrassende standinrichtingen en tentoonstellingen waren er natuurlijk de door Kho Liang Ie
ontworpen meubelen. Bijna ‘iconisch’ voor Kho Liang Ie en voor Fristho in
die periode was het uiterst strak vormgegeven wandmeubel ‘Kho J 225’ uit
1957. Het Indisch palissander, gecombineerd met een metalen onderstel gaf
aan het meubel de verfijning die kenmerkend is voor de ontwerpen van Kho
Liang Ie. Het is niet bekend hoeveel van dergelijke meubelen zijn geproduceerd, maar door hun gewaagde vormgeving zijn er nooit grote aantallen
uit de werkplaatsen gekomen. Op basis van deze ‘J-serie’ zijn later, tot in de
jaren zestig nog andere series ontwikkeld, ook in de categorie kantoormeubilair.
In 1959 kwam er een einde aan de samenwerking tussen Fristho en
Kho Liang Ie, die daarna furore zou maken bij meubelfabriek Artifort.31
Midden jaren zestig was er een hernieuwd contact, maar de toen door Kho
ontworpen meubelen vielen niet erg in de smaak en werden dan ook niet in
productie genomen. In 1960 verscheen nog een prachtige Fristho-catalogus
van Wim Crouwel32, maar de magie van de samenwerking van het driemanschap Merckx-Kho-Crouwel was voorbij. Diverse vroege ontwerpen van Kho
Liang Ie bleven in de jaren zestig in productie.
Samen met de ontwerpen van de Denen en de Duitsers kon Fristho zich
moeiteloos handhaven in de top van het Nederlandse en internationale
design. Tot in de tweede helft van de jaren zestig bleef Fristho opvallen.
Bijzonder is dat uiteindelijk vooruitstrevend design en hoogwaardige
productie in Fristho en in de familie Merckx versmolten raakten. In 1966
won de jonge Arnold Merckx op de beurs van München een gouden medaille
voor zijn meubelprogramma Twen.33
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Fristho’s waardering in de nationale en internationale designwereld
In het toonaangevende interieurtijdschrift van de jaren vijftig en zestig, Goed
Wonen, verzuchtte hoofdredacteur Edo Spier na zijn bezoek aan de Utrechts
meubelbeurs van 1959: ‘Er is weer een meubelbeurs geweest (…) Bijna alles
‘modern’ (…) onnoemelijk veel fabrieken en fabriekjes in Nederland (die)
meubelen maken. Zaal-in-zaal-uit stoeltje, tafeltje, bank’.34 Er is veel te koop,
zo constateert Spier,
maar het is geruststellend, dat veel van het gebodene bijzonder veel op elkaar
lijkt. Er is niet bar veel verschil tussen het teak dressoir van fabriek A en dat
van fabriek B. De greepjes een beetje anders, de sleutel wat groter en nog een
paar van die details. Maar alles bij elkaar genomen zou veel van het uitgestalde
uit één fabriek kunnen komen. Dat geldt helaas ook voor de kwaliteit van de
meeste meubels. Er zijn slechts enkele fabrikanten die zich daarover werkelijk
zorgen maken.35

Het beeld dat Spier schetst is dat van een overstelpend aanbod, maar tegelijkertijd van een zeer magere verscheidenheid. Kwantiteit en kwaliteit gingen
niet gelijk op. Spiers ‘wandeling door het teakwoud’ van Utrecht, zoals hij
de meubelbeurs van 1959 karakteriseerde, confronteert ons met een periode
in de geschiedenis van meubeldesign en -productie waarin de sterke groei
van de vraag naar ‘moderne’, vooral teakhouten meubels het vooroorlogse,
versplinterde productielandschap in stand hield en nieuwe bedrijfjes kansen
bood. Het tijdschrift Goed Wonen en het vakblad Ons Huis bevatten de namen
van honderden bedrijven en bedrijfjes die hun producten op de markt
brachten. En inderdaad, de ‘teakkoorts’ woedde hevig en er waren maar een
paar bedrijven die opvielen binnen dat grote aanbod. Uit die veelheid van
namen zijn er slechts enkele die tot op de dag van vandaag hun bekendheid
hebben behouden. Artifort, Pastoe, ‘t Spectrum en − hoewel minder geassocieerd met teak − Gispen zijn de grote hedendaagse namen die ook in de jaren
vijftig en zestig al furore maakten. Maar waar zijn al die andere gebleven?
De naamsbekendheid van de grote vier, Artifort, Pastoe, Spectrum en
Gispen, komt natuurlijk voort uit het feit dat deze merken nog altijd bestaan
en hun producten kunnen koppelen aan de namen van bekende ontwerpers.
Gispen en Wim Rietveld, Artifort en Pierre Paulin, ’t Spectrum en Martin
Visser, Pastoe en Cees Braakman, het zijn de producten van deze bedrijven en
hun ontwerpers die nationaal en internationaal zijn gezocht door liefhebbers
en verzamelaars. Er is een levendige markt in vintage-meubelen en vele
modellen worden nog steeds gemaakt of opnieuw in productie genomen
en – wat erg belangrijk is – gepresenteerd als stijliconen en trendsetters in
de woonbladen en opgenomen in museale collecties. Het is de kwaliteit van
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design en product, gekoppeld aan een goede marketing, die de vier genoemde
bedrijven boven de middelmaat van de Nederlandse meubelindustrie uittilde.
Maar zijn dan al die andere fabrieken en ontwerpers terecht uit ons
blikveld verdwenen? Is het alleen het gebrek aan kwaliteit geweest dat al
die meubels letterlijk en figuurlijk heeft doen verdwijnen? Bladerend door
de jaargangen van Goed Wonen 36 en Ons Huis 37 uit de jaren vijftig en zestig
treffen we toch veel meer kwaliteit en verrassende ontwerpen aan dan Spier
ons wil doen geloven. De top van het Nederlandse meubeldesign blijkt
veel breder te zijn dan de top-vier. Spier noemt zelf al AP-Originals met
de ontwerpers Hein Salomonson en Theo Tempelman en de firma Elsrijk
met Rudolf Wolf.38 Met gemak kunnen we de eredivisie van de Nederlandse
meubelindustrie uitbreiden naar een groep van meer dan twintig bedrijven,
verspreid over het gehele land. Om nog enkele te noemen die ook in de
21e eeuw nog of weer worden gewaardeerd: Hamer en Tetex met Coen de
Vries, Jonkers en Rohé met Dirk van Sliedregt, Stabin Bennis/CAR met Kho
Liang Ie, Gelderland met Rob Parry en natuurlijk Ahrend/De Cirkel met
Friso Kramer. Mooie producten werden ook geleverd door Royal System te
Varsseveld (het bekende kastsysteem van Paul Cadovius), Artimeta, Pilastro,
Everest (de stoelen van Sven Ivar Dysthe), Zwijnenberg, Kembo (Wim
Gispen), Propos, e.a. Maar zelfs deze grotere groep is nog maar een kleine
selectie uit de veelheid aan bedrijven. In Ons Huis komen we begin jaren
zestig enkele honderden meubelfabrieken tegen. Alleen al in de jaargang
1960 adverteren ruim 80 bedrijven. Het is een prachtige staalkaart van de
meubel- en designwereld in die periode.
Zoals gezegd, van al die honderden bedrijven zijn er slechts enkele
doorgedrongen tot de huidige groep van bekende en gezochte merken.
Liefhebbers kennen zeker de hierboven gedefinieerde ‘groep van twintig’
en bij het grotere publiek is de exclusieve ‘groep van vier’ bekend, maar
waarom zijn Zwijnenburg, Hulmefa, Den Boer en al die andere uit ons
collectieve geheugen verdwenen? Is het alleen de kwaliteit van design en
materiaal geweest die dit selectieproces heeft bepaald of zijn er nog andere
mechanismen werkzaam geweest? Bij nadere bestudering van de lijsten valt
al snel op dat de ‘groep van 20’ de namen bevat van de fabrieken die ruime
aandacht en waardering kregen van het blad Goed Wonen. Het grote belang
van dit tijdschrift voor de nationale naoorlogse wooncultuur is al veelvuldig
bestudeerd, maar de invloed van Goed Wonen op de huidige waardering van
het Nederlandse meubeldesign uit de jaren vijftig en zestig is nog onderbelicht.39 We mogen stellen dat de esthetiek van Goed Wonen tot op de dag
van vandaag de canon van het meubeldesign uit die periode bepaalt. Laten
we dit ‘Goed-Wonen-mechanisme’ eens nader bekijken in relatie tot de
waardering van Fristho vanaf 1950.
De Nederlandse designcultuur van de twintigste eeuw wordt wel gekarak-
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teriseerd met de term ‘moralistisch modernisme’.40 Al in de negentiende
eeuw, maar vooral vanaf de jaren twintig werd vormgeving gezien als een
belangrijk middel om de mens te verheffen en te emanciperen. In die, door
sociale strijd en emancipatiebewegingen zo getekende periode, zagen veel
kunstenaars en ontwerpers het als hun taak om een bijdrage te leveren
aan de opvoeding en geestelijke ontwikkeling van het volk. Goede vorm
zou een goede wereld bewerkstelligen. De meeste vernieuwende bedrijven
en ontwerpers haalden hun inspiratie uit dit sterk sociaal-politiek getint
idealisme en zij baseerden hun waardering van architectuur en interieurontwerp in sterke mate op ethische principes. Maar pas na de Tweede
Wereldoorlog kreeg het Modernisme vat op de smaak van het grote publiek.
Doorslaggevend was de omstandigheid dat de functionalistische ontwerpprincipes op grote schaal konden worden toegepast in industriële, seriematige productieprocessen waardoor het ideaal van betaalbaarheid opeens
werkelijkheid werd. Verantwoorde meubels, eenvoudig, licht en functioneel,
eerlijk en betaalbaar kwamen binnen het bereik van de gewone burger.
Belangrijke motor in Nederland in de verbreiding van het nieuwe wonen
was de in 1946 opgerichte stichting Goed Wonen. De periode van de Wederopbouw bood nieuwe kansen om een harmonieuze samenleving te realiseren en met een fris idealisme zette de stichting zich daar voor in. Door
het organiseren van tentoonstellingen, het openstellen van modelwoningen
en het uitgeven van het blad Goed Wonen werd een nieuw opvoedingsen beschavingsoffensief ingezet. Maar, zoals ook al blijkt uit de bijnaam
‘interieurdominee’ van de redactiesecretaris Wim den Boon, de aanpak was
sterk moralistisch. Goed Wonen wist bijna altijd feilloos wat goed was voor
de mens. Allerlei producten van vormgeving − meubels, lampen, keukentrapjes, emmers , speelgoed − werden langs de meetlat gelegd van functionaliteit, soberheid, eerlijkheid, degelijkheid en betaalbaarheid en kregen wel
of niet het keurmerk van Goed Wonen. In die jaren zagen diverse publicaties
het licht waarin de mensen werd ‘geleerd’ om te wonen. Juist in het blad
Goed Wonen komt die fascinerende dualiteit van de jaren vijftig naar voren:
moderniteit, vernieuwing, gewaagde functionaliteit, helderheid en lichtheid,
maar dat alles onder een deken van moralisme en paternalisme. Tot ver in
de jaren zestig bleef Goed Wonen de exponent van het Nederlandse ‘moralistisch modernisme’, ook al waren er rond 1960 al tekenen van verzet en
pogingen om aan het keurslijf van de smaakpolitie te ontsnappen. Uiteindelijk veranderde alles: De opkomst van de jeugdcultuur in de jaren zestig,
de democratisering van de samenleving en een sterk stijgende welvaart
luidden een geheel ander tijdperk in.41
Maar hoe dynamisch de jaren zestig ook waren in de ontwikkeling van
de smaak, de sterke normatieve invloed van Goed Wonen in de periode
1946-1968 had een vormgevingscanon doen ontstaan, met daarin de al

178

bert looper

eerder genoemde groep van twintig en daarbinnen weer de top vier van Goed
Wonen-bedrijven Artifort, Pastoe, Gispen en ’t Spectrum. In de periode zelf
had deze canon evenwel nog niet de selecterende werking die hij later zou
krijgen. De consument kon kiezen uit de producten van honderden binnenen buitenlandse bedrijven. Het ‘teakwoud’ was vrij toegankelijk. Zij die
smaak hadden, wisten de weg; zij die dat niet hadden − en er toch bij wilden
horen − konden terugvallen op de canon, op de ‘gewogen en goed bevonden
meubelen’ van Goed Wonen. De grote hoeveelheid en verscheidenheid in
meubels was alom zichtbaar en bereikbaar en de canon deed vooral zijn
invloed gelden binnen een relatief kleine groep van politiek-maatschappelijk
progressieve en hoger-opgeleide burgers. Het ‘Goed Wonen-mechanisme’
creëerde weliswaar een eredivisie van de smaak, maar belemmerde niet het
zicht op de vele andere merken, ontwerpers en producten die ook een hoge
kwaliteit van vormgeving en materiaalsoort hadden, maar niet voldeden aan
de strenge functionalistische selectiecriteria van Goed Wonen.
De canon van Goed Wonen kreeg pas zijn sterk selectieve werking vanaf
de jaren tachtig, toen de belangstelling voor de vormgeving uit de jaren
vijftig en zestig groeide. Moe van de zware eiken meubels, de neo-romantiek
van castle-furniture, visnetten en druipkaarsen, greep men terug op de
helderheid en zakelijkheid van voorbije perioden. En dan is het Goed Wonen
dat het venster opent op het Nederlandse functionalisme in de periode
1946-1968. De werkelijkheid zoals die in Goed Wonen werd gerepresenteerd,
werd ook de werkelijkheid van de late twintigste eeuw. Het tijdschrift functioneerde opeens als een belangrijk instrument van cultuuroverdracht. Maar
elk proces van cultuuroverdracht is ook een proces van selectie en verlies.
De namen van de canon werden steeds bekender en de rest verdween uit
ons collectieve geheugen. De werking van het ‘Goed Wonen-mechanisme’
toont zich op een bijzonder duidelijke wijze in de waardering, of beter
gezegd het voorbijgaan aan de producten van Fristho.
De meubelen van Fristho vonden geen waardering en erkenning in Goed
Wonen. De artistieke vernieuwing van het bedrijf vanaf 1956 onder leiding
van Kho Liang Ie en Wim Crouwel werd niet door het blad opgemerkt.
Slechts een enkele keer werd een Fristho-meubel opgenomen in de rubriek
‘gewogen en goed bevonden’. En dat was dan ook nog erg laat. Pas in 1964
zien we een al veel eerder ontworpen bureau van Kho Liang Ie en in 1965 en
1968 een in licentie gemaakte Deense stoel van Möller. We komen Fristho
wel eerder tegen, maar dan in de vorm van het publiciteitsoffensief dat
het bedrijf zelf in de landelijke en regionale dagbladen en in de vakbladen
lanceerde in de jaren 1959-1961. De eerste Fristho-advertentie in Goed
Wonen dateert van maart 1959 en de laatste komen we al weer tegen in
het aprilnummer van 1961. Fristho en Goed Wonen gingen blijkbaar niet
goed samen. Opmerkelijk is dat Fristho ook zelf slechts gedurende een
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korte periode gebruik maakte van het blad als instrument om een grote
en belangrijke doelgroep te bereiken (het blad had begin jaren zestig meer
dan zevenduizend abonnees). Aan de kwaliteit van de Fristho-meubels kan
het niet hebben gelegen. Die waren juist van uitzonderlijk hoge kwaliteit,
maar daardoor ook relatief duur. Hier ligt zonder twijfel één van de redenen
waarom Fristho niet slaagde voor het Goed Wonen-examen. Maar het was in
de eerste plaats de vormgeving van Fristho die de doorslag gaf. Het bedrijf
trad met zijn ontwerpers en meubels buiten de strenge grenzen van het
Nederlandse functionalisme, absorbeerde veel meer buitenlandse invloeden
en behoorde daarmee tot een andere esthetische wereld. De internationale
oriëntatie van Fristho op de smaak van het mid century modern paste niet in
de Nederlandse esthetiek van Goed Wonen.
Fristho kreeg geen plaats in de Goed Wonen-canon en werd derhalve in
de jaren tachtig niet meegenomen in het proces van cultuuroverdracht dat
leidde tot de bekendheid van de selectieve groep van twintig en beroemdheid
van de top vier. Maar, zoals gezegd, in de periode zelf betekende een geringe
waardering in Goed Wonen niet dat er geen waardering onder kenners
en consumenten zou bestaan. Integendeel, in de jaren vijftig en zestig
behoorde Fristho tot de absolute top van de Nederlandse meubelindustrie,
zowel in vormgeving als in kwaliteit van product. Overal komen we Fristho
in combinatie met Artifort, ’t Spectrum en Pastoe tegen. Fristho was in de
jaren vijftig, samen met Pastoe, ’t Spectrum, Gelderland, Artifort, Kempkes,
Kembo, Everest en Gispen veelvuldig vertegenwoordigd op de spraakmakende Ons Huis Ons Thuis-tentoonstellingen van De Bijenkorf.42 In opdracht
van dit warenhuis vervaardigde Fristho meubels naar ontwerp van Kho
Liang Ie.43 Fristho was ook aanwezig op grote internationale meubelbeurzen
en tentoonstellingen in Brussel, Keulen en Stuttgart. In het buitenland
beschikte Fristho over of deelde met anderen toonzalen in Antwerpen, Los
Angeles (rond 1960 even samen met Artifort), Parijs, Düsseldorf en Milaan.44
In eigen land voerden enkele meubelzaken een exclusieve collectie met
daarin altijd de top vier, maar ook altijd Fristho.
Maar het meest illustratief voor de hoge status in de nationale en internationale designwereld, is de selectie van Fristho in enkele Duitse en
Amerikaanse ‘trendwatch-periodieken’. In 1959 figureerde Fristho samen
met Pastoe, Jonkers, Gispen en Gelderland in de internationale designselectie van Gute Möbel Schöne Räume. 45 De breedte van de kwaliteit van het
Nederlandse aanbod blijkt in Gute Möbel ook uit de selectie van meubels
van Devo (Den Haag), Dico (Uden), Hamer (Den Haag), Tetex (Enschede)
en een andere Friese fabrikant, Zijlstra uit Joure, die de ontwerper A.A.
Patijn had aangetrokken. Nog belangrijker was een jaar later de selectie
van Fristho, nu samen met alleen Artifort, in het Amerikaanse Furniture
Forum.46 Dit gezaghebbende blad, met in de ‘advisory board’ grote namen
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als Walter Gropius, George Nelson en Richard Neutra, gaf in 1960 na een
uitgebreide toernee door Europa zijn eerste internationale nummer uit. Tot
de opgenomen Fristho-selectie behoorden onder andere de ontwerpen van
Inger Klingenberg. In 1964 komen we Fristho tegen, nu samen met Artifort,
Pastoe en A. Polak’s Meubelindustrie, in de jaarlijkse internationale trendwatch van Verlag Gerd Hatje te Stuttgart, New furniture.47
Dit beknopte overzicht van het landelijke en internationale circuit waarin
Fristho een rol speelde, geeft aan hoezeer onze blik op de werkelijkheid
van de jaren vijftig en zestig is vernauwd door de selectieve cultuuroverdracht via Goed Wonen. De basis voor de hedendaagse visie op de geschiedenis van de vormgeving in de jaren vijftig en zestig kreeg in de jaren tachtig
gestalte in de museale aandacht voor Dutch design. In 1987 werden in vijf
toonaangevende musea tentoonstellingen ingericht die ten doel hadden de
naoorlogse ontwikkelingen te schetsen en te duiden. De museale wereld
raakte geïnteresseerd in ‘the design of an industrial society’. Naar aanleiding
van de tentoonstellingen werd Holland in vorm gepubliceerd, een lijvige
beschrijving van nagenoeg alle sectoren van vormgeving in ons land. In het
hoofdstuk ‘Design for the interior’ ligt de nadruk geheel op de wereld van
Goed Wonen.48 In de moderne studies over de bedrijven van de top vier is de
context verengt tot de selectieve representatie van de werkelijkheid van Goed
Wonen.49 In het encyclopedische overzicht Designers in Nederland uit 2003
wordt weliswaar benadrukt hoe belangrijk het is het ‘zuivere modernistische
pad te verlaten’, maar in de keuze van de bedrijven en ontwerpers uit de jaren
vijftig en zestig komen we alleen een handvol Goed Wonen-merken tegen.50
Het in 2008 gepubliceerde overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse
ontwerpcultuur in de twintigste eeuw, in eerste instantie uitgegeven onder
de Engelse titel Dutch design: A culture history, illustreert in optima forma de
effecten van het Goed Wonen-mechanisme door te stellen: ‘Er waren in de
jaren vijftig en zestig eigenlijk maar drie fabrieken waar een vernieuwend en
interessant vormgevingsbeleid voor consumentenmeubelen gevoerd werd: ’t
Spectrum, UMS-Pastoe en Wagemans&Van Tuinen, later Artifort geheten’.51
De essentie van de zaak is dat Fristho zich bewoog op een kruispunt
van invloeden, waar Scandinavische, Zuid-Europese, Amerikaanse en
Nederlandse vormgeving elkaar raakten, afstootten en inspireerden.
Het functioneel-zakelijke pad van het Nederlands modernisme en het
organisch-lyrische pad van vooral de Scandinavische vormgevers kruisten
en beïnvloedden elkaar in de jaren rond 1960, maar liepen daarna steeds
verder uiteen. Een bedrijf als ’t Spectrum nam al na 1955 afstand van het
Scandinavisch design en koos consequent voor de uitgangspunten van het
Nederlandse functionalisme.52 Fristho daarentegen versterkte zijn Scandinavische oriëntatie en zocht de vernieuwing binnen de uitgangspunten van
het nordic design. De prachtige serie meubels van de Deense ontwerpster
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Inger Klingenberg die in de eerste helft van de jaren zestig in de markt werd
gezet, is daarvan het beste voorbeeld. De geschiedenis van de Nederlandse
ontwerpcultuur in de twintigste eeuw is aan een dringende herziening toe.
Het fascinerende meubel- en designlandschap van de jaren vijftig en zestig
kende veel meer paden en wegen dan alleen de letterlijk en figuurlijk rechtlijnige route van het Nederlandse functionalisme.
Epiloog: Fristho en Fryslân
Interessant is hier de vraag wat de wisselwerking Fristho-Fryslân is geweest.
Draagt het bij aan de kennis van de artistieke ontwikkeling van Fristho als
we de Friese context kennen? En leren we Fryslân beter kennen als we naar
de ontwikkeling van Fristho kijken? Om met die laatste vraag te beginnen:
Het verhaal van Fryslân is bij uitstek een verhaal over identiteit, of, beter
gezegd, over gelaagde identiteit. Of, nog beter gezegd, over de verschuivingen in dominante identiteitskenmerken. Om maar direct tot de kern
van de zaak te komen: de Friese identiteit is in de twintigste eeuw gedomineerd door – natuurlijk − taal, maar ook door het ambachtelijk-agrarische
karakter van de Friese economie en samenleving. Daar hoeft niets op te
worden afgedongen, maar we moeten ook onder ogen zien dat Friesland
oneindig veel complexer en veelzijdiger was dan wij door de dominantie van
slechts enkele identiteitskenmerken geneigd zijn te denken. Het is boeiend
om telkens weer te zoeken naar het ‘andere’ Fryslân. Het is belangrijk om
telkens weer het ‘andere’ Fryslân te laten zien om juist te voorkomen dat
identiteitskenmerken worden tot stereotypen of verworden tot clichés.
Door de dominantie van het agrarische Fryslân heen prikt zo nu en dan het
Fryslân van avant-garde vormgeving en design. In de afgelopen jaren is het
verhaal van Tichelaar daar het mooiste voorbeeld van. De aardewerkfabriek
uit Makkum werd door de keuze voor design opeens een toonbeeld van Friese
innovatie en ‘kanteling’ van strategie. De ontwerpen van Hella Jongerius
kregen internationale faam. In 2011 baarden de ‘Hindeloper’ meubelen van
Christien Meindertsma voor Roosje Hindeloopen veel opzien op de meubelbeurs van Milaan en Pilat&Pilat is inmiddels een bekend landelijk merk. In
2013 wijdde een landelijk dagblad een artikel aan design ‘made in Fryslân’.53
Maar ook diep in de twintigste eeuw zien we in Fryslân enkele malen de
verrassende ‘outcome’ van het modernisme als belangrijke factor in de Friese
geschiedenis. De ontwikkelingen in de beeldende kunst en de literatuur zijn
al veelvuldig beschreven.54 Minder bekend, of eigenlijk geheel onbekend, is
de bijzondere rol die Fryslân speelde in de belangrijke naoorlogse ontwikkeling van het Nederlands een internationale meubeldesign. In de periode
1950-1970 was Fryslân op dat terrein even helemaal ‘anders’. Natuurlijk was
Fristho een bedrijf dat zijn koers ook in Drenthe of Zeeland had gevonden,
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maar interessant is de van oudsher Scandinavische oriëntatie van Fryslân
en de Friezen; interessant is het specifieke modernisme van Fryslân in de
jaren vijftig en zestig. Niet alleen Fristho maar ook rotanfabrieken Rohé en
Jonkers in Noordwolde liepen voorop in design, eerstgenoemde zelfs met
voor Nederlandse begrippen gedurfde experimenten in plexiglas, metaal,
kunststof en rotan.55 Het modernisme in en van Fryslân zal de komende jaren
nog onderwerp van studie moeten zijn om te kunnen ontsnappen aan het
paradigma van de regio als enkel ambachtelijk-agrarische entiteit.

a
Noten
1 De bedrijfsmatige aspecten van de geschiedenis van Fristho zijn uitvoerig
beschreven door Draaisma, Fristho, waarin veel aandacht wordt besteed aan de
oprichters van het bedrijf, de familie Merckx, personeel, arbeids- en sociale omstandigheden, gebouwen, productieproces, e.d. Ik volg in deze paragraaf mijn artikel,
Looper, ‘Fristho-Franeker’. In het voor jaar van 2014 verschijnt mijn boek over Fristho.
2 Draaisma, Fristho, 17-18. 3 Draaisma, Fristho, 29-32. 4 Ibidem. 5 De hoofdlijnen
van de internationale oriëntatie ook bij Draaisma, Fristho, 89-95. 6 Idem, 101-106. 7
Voor de periode Heerlen, idem, 134-168. 8 Voor de ontwikkeling van dit debat, zie
Simon Thomas, Goed in vorm, 49-87. 9 Voor een beschrijving van de stromingen in
de late negentiende eeuw en in de eerste helft van de twintigste eeuw, zie: Bergvelt,
Neorenaissance, 134-257 en Eliëns, Kunstnijverheid. 10 Draaisma, Fristho, 11-15. 11
Idem, 18-22. 12 Idem, 30. 13 Idem, 19-20. 14 Idem, 34-35. 15 Simon Thomas, Goed
in vorm, 89-92. 16 Tresoar, Collectie Fristho, inv. nr. 2. 17 Bergvelt, Neorenaissance,
80-82; Van Adrichem, Willem Penaat, 31-33. 18 Bergvelt, Neorenaissance, 82. 19 Zie
Sentis, Biografie van Crouwell via www.bonas.nl; Van der Peet, De Rijksbouwmeesters,
382-399, 511. 20 Sentis, Biografie; zie ook Gaillard, Labor Omnia Vincit, 9. 21 Van
der Peet, De Rijksbouwmeesters, 399. 22 Westerhout, ‘De Rijks Hoogere Burgerschool’
141-143; ‘De nieuwe Rijks Hoogere Burgerschool’, Nieuwe Harlinger Courant d.d.
31-08-1928. Interessant in relatie tot Crouwel en de RHBS te Harlingen is de verwantschap tussen Berlage, Dudok en Frank Lloyd Wright en de invloed van hun ontwerpen
op de Haagse School, zie Eliëns, Kunstnijverheid, 142-151. 23 Havelaar, Het moderne
meubel, 42, 46. 24 Tresoar, Collectie Fristho, inv. nr. 4. 25 Montijn, ’t Gonst. 26
Draaisma, Fristho, 79. 27 Idem, 53-88. 28 De benaming ‘No. 1 in Nordic design’ wordt
gebruikt in enkele Fristho-catalogi uit de jaren ’60, Tresoar, Collectie Fristho, inv. nr.
83. 29 De Scandinavisch geöriënteerde vormgevingsprincipes van Fristho worden
geformuleerd in de catalogus met de door William Watting ontworpen meubelen,
Tresoar, Collectie Fristho, inv. nr. 23. 30 Van Ginneke, Kho Liang Ie en Huygen, Wim
Crouwel beschrijven de Fristhoconnecties van resp. Kho Liang Ie en Wim Crouwel. 31
Van Ginneke, Kho Liang Ie; Jamin, Artifort. 32 Tresoar, Collectie Fristho, inv. nr. 83.
33 Idem, inv. nr. 60. 34 Spier, ‘Wandeling’, 347. 35 Ibidem. 36 Het tijdschrift Goed
Wonen verscheen van 1948 tot 1968. In 1968 werd de naam veranderd in Wonen en
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na de fusie met het Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunst in 1973 kwam
Wonen TABK tot stand, vanaf 1986 voortgezet als Archis. 37 Het tijdschrift Ons
Huis. Maandblad voor de woninginrichting verscheen vanaf mei 1950 als zelfstandig
vakblad onder verantwoordelijkheid van de in februari 1950 opgerichte uitgeverij Ons
Huis. In 1950 was Ons Huis evenwel al aan de 33e jaargang bezig, omdat het tot die tijd
het officiële orgaan was van de Vakgroepen Woninginrichting. Het blad bestreek een
breed gebied als ‘vakblad voor de meubelhandel, meubelmakerij, meubelindustrie,
interieur-architektuur, behangerij-stoffeerderij en detailhandel in woningtextiel’. Het
blad bestaat nog steeds. 38 Spier, ‘Wandeling’, 348-351. 39 Bergvelt, ‘Goed Wonen’;
Boot, ‘Design’, 140-145; Bergvelt, ‘Wonen’; Gaillard, ‘De ideale woning’ 111-174; Van
Moorsel, Contact en controle; Simon Thomas, Goed in vorm, 115-123. 40 Van Stiphout,
‘Stories’; zie Simon Thomas, Goed in vorm, 89, 117-131. 41 Koch, Ludiek. 42 Knapen,
‘De Amsterdamse Bijenkorf’, 21-27. 43 Van Ginneke, Kho Liang Ie, 42-43, 52-53. 44
Draaisma, Fristho, 89-92, 96-97, 122. 45 Hoffmann, Gute Möbel, 85. Het betreft hier
een wandkast van Kho Liang Ie. 46 Pritchard, Furniture forum, 78-79. 47 Hatje, New
furniture, 122, met een dressoir van Rudolf Glatzel. 48 Staal, Holland in vorm, zie het
hoofdstuk ‘Design for the interior’, 139-179. 49 Zie bijvoorbeeld Clarijs, ’t Spectrum;
Jamin, Artifort; Staal, Pastoe. 50 De Rijk, Designers,7-9. 51 Simon Thomas, Goed in
vorm, 152. 52 Clarijs, ’t Spectrum, 17-20. 53 Junte, ‘Fries Blauw’. 54 Mous, De kleur
van Friesland. 55 Zie bijvoorbeeld Tollenaar, Dirk van Sliedregt.
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‘De Friesche Koningen’
François HaverSchmidt
tr uus de v r ies e n g o f f e j e n s ma ( e d s . ) 1

Inleiding
Vermoedelijk is van alle negentiende-eeuwse Nederlandse dichters François
HaverSchmidt wel een van de bekendste en hij is zeker de meest geciteerde.
Nog steeds spreken zijn gedichten (gepubliceerd als creaties van zijn alter
ego Piet Paaltjens) tot de verbeelding van veel grotere groepen mensen dan
alleen literatuurhistorici. Scholieren citeren nog steeds de strofes over Rika
en haar bewonderaar die zo graag samen met haar door één en dezelfde
trein zou willen worden geplet. Onlangs nog riep Arnon Grunberg een ieder
op om dit gedicht uit het hoofd te leren.2
HaverSchmidt was een schrijver met een ogenschijnlijk erg bescheiden
oeuvre. Maar schijn bedriegt. Hij schreef vele malen meer dan wat hij publiceerde. Het meeste van zijn werk bestond namelijk uit voordrachten. Veruit
het grootste deel daarvan berust nog steeds onuitgegeven in de collecties
van de Nederlandse Maatschappij der Letteren te Leiden.3
Over het algemeen wordt HaverSchmidt als een echt Nederlands schrijver
gezien. Hij woonde het grootste deel van zijn leven in Schiedam en schreef
in het Nederlands. Hij was echter geboren in Leeuwarden en zeker wanneer
men HaverSchmidt als belangrijkste auteur erkent van het beruchte Oera
Linda-boek zou men in hem evengoed een Fries schrijver kunnen zien.4 Een
argument daarvoor zijn ook de vele verwijzingen in zijn werk naar Friesland.5
Doorgaans worden deze Friese wortels in de biografische literatuur onderbelicht; grote schrijvers wonen nu eenmaal in het centrum van het land en
niet aan de periferie.
Hoezeer HaverSchmidt mentaal gevormd werd door Friesland en door
het Friese culturele zelfbewustzijn dat juist in zijn jeugd sterk opbloeide,
blijkt ook uit de autograaf die we hier uitgeven. Het is een lezing die HaverSchmidt op 30 oktober 1850 hield voor het gymnasiastengezelschap Minerva
nos Jungit.6 HaverSchmidt becommentarieert daarin één van de kernideeën,
zo niet het kernidee bij uitstek, van het negentiende-eeuwse Friese cultureel
nationalisme, namelijk de continuïteit van de Friese stam vanaf de Oudheid.
We leiden hier allereerst deze editie kort in en besteden daarbij aandacht
aan de biografische en historische context waarin het handschrift kan
worden begrepen als ook aan de meer inhoudelijke en materiële aspecten.
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Biografische context
François HaverSchmidt werd in 1835 in Leeuwarden geboren. Zijn vader was
apotheker en lid van de plaatselijke gevestigde burgerij. Zijn moeder Sietske
Bekius, van duidelijk betere komaf, was een volbloed Friezin, telg uit de
domineesfamilie Bekius. In navolging van zijn grootvader van moederskant
wilde HaverSchmidt ook graag predikant worden. Hij studeerde theologie in
Leiden van 1852 tot 1858. Daarna was hij achtereenvolgens predikant in het
Foudgum (1859-1862), Den Helder (1862-1864) en vanaf 1864 tot zijn zelfgekozen dood in 1894 in Schiedam.7
HaverSchmidt is als schrijver vooral bekend gebleven door zijn Snikken
en Grimlachjes. Het dichtbundeltje verscheen in 1867 voor het eerst en
beleefde daarna zeer vele herdrukken. Kenmerkend voor zijn poëzie, maar
ook voor veel van zijn andere werk, is HaverSchmidts sterke neiging tot
mystificeren. In Snikken en grimlachjes stelt hij het voor alsof hij niet meer
dan de tekstbezorger van een zekere Piet Paaltjens was en dat deze echt zou
bestaan. De grens tussen feit en fictie werd hier zover opgerekt dat er in
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studentenkringen een heuse Piet Paaltjens-cultus ontstond en dat Paaltjens
brieven ontving (op het adres van HaverSchmidt).
Na 1867 schakelde HaverSchmidt over van poëzie op proza. Een deel van
de verhalen die hij toen schreef werd gepubliceerd in Familie en kennissen
(1876), een veel groter deel bleef ongepubliceerd. Hij droeg ze echter wel
veelvuldig voor, doorgaans op tournees langs vele Nederlandse steden.
Doordat hij de kunst beheerste om de aandacht van het publiek goed vast te
houden was hij een ‘buitengewoon populair voordrager’.8 In HaverSchmidts
nalatenschap bevinden zich dan ook tal van niet of pas later gepubliceerde
lezingen. Vanzelfsprekend kan men ook de – vaak prachtig literair gestileerde – preken als zodanig beschouwen.
Deze kwaliteiten als voordrager begon HaverSchmidt te ontwikkelen
aan het eind van zijn schooltijd. Als lid van het gymnasiastengenootschap
‘Minerva Nos Jungit’ hield hij in 1850 en 1851 een negental lezingen.9 De
verklaring voor dit hoge aantal is ongetwijfeld dat zijn ouders hem na zijn
eindexamen in 1851 te jong vonden om te gaan studeren en hem nog een
jaar thuishielden. De meeste van deze lezingen ontstonden in dit tussenjaar.
Het schrijven ervan zal vast een soort van tijdverdrijf zijn geweest, maar
het was voor HaverSchmidts schrijverschap wel een uiterst belangrijk en
bepalend tijdverdrijf.10
De lezing die wij hier uitgeven is de allereerste uit de serie en daarmee ook
de eerste uit een reeks van bijna tweehonderd lezingen die HaverSchmidt in
zijn leven verder nog zou verzorgen.11 In deze lezingen is prachtig zichtbaar
hoe dit schrijverschap zich ontwikkelde. De eerste vijf lezingen namelijk,
waaronder dus ook De Friesche Koningen, zijn nog ‘droog en schools en
uitsluitend gericht op het overdragen van informatie en het reproduceren
van kennis’.12 Nog nergens is de zelfbewuste, lenige stilist aanwezig die
HaverSchmidt daarna binnen de kortste keren zou worden. Wel is her en der
al het spanningsveld zichtbaar waarin HaverSchmidts stijl zich zou ontwikkelen. In deze lezing is dat het spanningsveld tussen feit en fictie of anders
gezegd tussen kennis en verbeelding, en dan met name op het terrein van
de geschiedschrijving.
Historiografische context
Onder Duitse invloed kwam in de negentiende eeuw in Nederland de
filologische bronnenkritiek op. Geleerden begonnen de bronnen van de
geschiedschrijving veel beter te onderzoeken en letten daarbij niet langer
alleen op de inhoud van oudere teksten, maar probeerden ook de materialiteit van de bron, de positie van de auteur en andere contextuele elementen
te onderzoeken om zo tot een zo verantwoord mogelijke geschiedschrijving
te komen.
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In Friesland liep deze ontwikkeling iets anders. Een combinatie van
sterk aangezette cultureel nationalistische stamtrots die geen filologische
acribie verdroeg en het ontbreken van een universiteit die er juist toe zou
verplichten, maakte dat het langer duurde voordat deze nieuwe methode
ook in Friesland gemeengoed werd. Dat had weer tot gevolg dat, zeker in de
ogen van sommige buitenstaanders, de geschiedschrijving in Friesland toch
wel wat achterliep.
Dit cultureel nationalisme en die stamtrots pasten bij de politieke en
maatschappelijke realiteit in Friesland. Een gevolg van het verlies van
gewestelijke soevereiniteit in 1798/1813 was dat de Friese elite zich voortaan
in een nationale arena moest meten met andere gewestelijke elites. Om als
representant de provinciale achterban te binden kwam het goed uit dat
er vanuit het Ancien Régime al een lange traditie bestond van aandacht
voor eigen cultuur en taal. De eerste aanjagers van de Friese beweging
kan men dan ook vinden onder deze burgerlijke elites die in 1827 het Fries
Genootschap oprichtten. Daar werd onder andere deze Friese geschiedenis
bestudeerd. In hun drang om hun Friese wortels te benadrukken en te
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verstevigen, grepen geschiedschrijvers graag terug op de groteske overdrijvingen van de van oorsprong middeleeuwse fantastische geschiedschrijving.
Deze middeleeuwse traditie was vooral in de zestiende en zeventiende eeuw
tot bloei gekomen en in het geleerde jasje van het humanisme gegoten.13 De
negentiende-eeuwers lazen Ocko Scarlensis, Suffridus Petrus en Martinus
Hamconius, om maar enkele van deze geschiedschrijvers te noemen. Net
als hen wilde men nog steeds graag, misschien wel te graag geloven dat de
Friezen tot de alleroudste volkeren van Europa behoorden. Mannen als de
dominee/geleerde Joost Halbertsma (1789-1869) of de Leeuwarder stadsarchivaris Wopke Eekhoff (1809-1880), en vele andere, minder invloedrijke
dilettant-historici, toonden zich grote verdedigers van de hoge leeftijd van
het Friese volk en zij wezen de fantastische geschiedschrijving niet zonder
meer van de hand.14 Wellicht bevatte ze toch kernen van waarheid.15
In de tweede helft van de negentiende eeuw begon ook in Friesland deze
houding langzamerhand te veranderen. Door de opkomst van tekstkritiek
begon men toen de fantastische kronieken met andere ogen te bekijken.
Een belangrijk boek in deze context is Kritiek der Friesche Geschiedschrijving
door Bolhuis van Zeeburgh. Bolhuis ‘ontmaskerde’ de verschillende
kronieken en kroniekschrijvers als kletsmajoors.16
Dat de fantastische geschiedtraditie in Friesland ook daarna toch nog
lang bleef voortbestaan – in sommige leerstukken tot op de dag van vandaag
– heeft ook te maken met ontwikkelingen in de Friese samenleving van
na 1850. Langzamerhand kreeg de kleine burgerij in Friesland in cultureel
opzicht de overhand. De uit patriciaat en adel samengestelde topelite
vertrok in dezelfde tijd in grote getale naar Holland om er carrière te maken
of naar Gelderland om er te rentenieren. Ook HaverSchmidt verliet Friesland
(in 1862) om vervolgens in de Randstad predikant te worden. Daar kon hij
met enige afstand naar de Friese cultuur kijken en haar zo ironiseren. De
achterblijvende kleine burgerij had ondertussen de cultureel nationalistische leerstukken over Friesland overgenomen, maar bleef grotendeels
onkundig van de tekstkritische methode. Maar al te graag wilden zij nog
steeds geloven dat de Friezen al meer dan tweeduizend jaar op dezelfde plek
hadden gewoond.17
Precies tegen deze achtergrond van een erg laat opgekomen tekstkritiek
wordt HaverSchmidts lezing over De Friesche Koningen ineens van een
prullig jeugdwerkje tot een erg interessante tekst. Hier blijkt namelijk dat
HaverSchmidt, als jongetje van vijftien jaar oud al, de kroniekschrijvers niet
meer op hun woord geloofde.
Hoe dat kan, daarover kan men alleen maar over speculeren. HaverSchmidt logeerde destijds geregeld bij zijn oom Hendrik Cannegieter,
een arts uit Hallum met archeologische belangstelling en lid van het
Fries Genootschap. Misschien heeft deze hem erop gewezen dat men de
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geschiedschrijving, vooral van historici uit de zestiende en zeventiende
eeuw, toch echt met een flinke korrel zout moest nemen? Hoe dat ook zij, al
op zeer jonge leeftijd is bij HaverSchmidt het besef aanwezig dat de Friezen
er een geschiedverhaal op na houden dat de toets der kritiek lang niet kan
doorstaan. Als men bedenkt dat de spreker hier een vijftienjarige gymnasiast
was, dan is de kennis van de fantastische traditie die hij in het onderstaande
stuk tentoonspreidt ronduit verbazingwekkend. En wat nog veel verbazingwekkender is: hij weet ook hun standpunten tegen elkaar af te wegen.18
In de tekst noemt HaverSchmidt de namen van een hele rits geschiedschrijvers: Hendrik Jacobsz Soeteboom (alias Soet), Suffridus Petrus,
Bernardus Furmerius, Marcus Antonius Sabellicus, Martinus Hamconius,
Ubbo Emmius, Janus Dousa, Pierius Winsemius, Adam Westerman en Christianus Schotanus. Hun bibliografieën kan men bij Bolhuis van Zeeburgh
en bij Waterbolk wel vinden.19 Veel belangrijker dan deze namedropping
is echter wat HaverSchmidt ermee doet. Als hij hun werk aanmerkt als
verzinsels, dan argumenteert hij meestal rationeel, op het ironische af.20
Die ironie typeert hem. Hij weet dat Ubbo Emmius – de meest kritische
onder de zeventiende eeuwse geschiedschrijvers – gelijk heeft, maar is
tegelijkertijd gefascineerd door het bizarre en sprookjesachtige ongelijk
van de andere kant (bijvoorbeeld van de beruchte Occo Scarlensis en diens
Waarachtige kroniek). Het onderzoek naar de (on)geloofwaardigheid van de
oude kronieken levert zo een dubbel resultaat op. HaverSchmidt wijst de
fantastische geschiedschrijving af, maar kan dat slechts doen doordat hij er
zo door is gefascineerd dat ze voortdurend de aandacht blijft trekken.21
Handschrift
Mathijsen schrijft over HaverSchmidt dat de voordracht zijn manier van
publiceren was.22 Of een werk, een lezing, daarna in druk uitkwam, dat leek
hem niet bijzonder te interesseren. Zelf nam hij daartoe in elk geval geen
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initiatief. Na zijn dood in 1894 bleven zo honderden preken en tientallen
lezingen onuitgegeven.23 Een deel daarvan is inmiddels uitgegeven. De
gymnasiastenlezingen en dus ook De Friesche Koningen horen daar niet
bij.24 Het handschrift was in 1930 of 1931 onderdeel van een schenking door
mevrouw HaverSchmidt-Van den Broek, de weduwe van HaverSchmidts
zoon François jr.25
De lezingen voor Minerva nos Jungit zijn geschreven in negen losse,
donkergrijze schriftjes, die worden bewaard in een donkergrijs mapje.
De lezing De Friesche Koningen staat met inkt beschreven en het schriftje
is 20,0 bij 16,3 centimeter. Op de voorkant van het kaft staat enige titelinformatie. De binnenkant van het kaft is onbeschreven. Vervolgens komt
het titelblad waarop slechts de titel van de lezing staat, met daaronder het
stempel van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Er volgt dan
weer een blanco bladzijde waarna de eigenlijke lezing begint. Deze bestaat
uit zeventien handgeschreven en door HaverSchmidt genummerde pagina’s.
Het handschrift verkeert in goede staat en heeft door de jaren heen geen
beschadigingen opgelopen. De tekst is, ondanks enkele doorhalingen en
verbeteringen, dankzij HaverSchmidts duidelijke handschrift goed leesbaar.
Editie
Om de afstand in tijd en cultuur zoveel mogelijk te overbruggen hebben
we hier gekozen voor een kritische editie. Dit betekent dat de tekst, wat
betreft taal en vormgeving, niet exact is overgenomen. Heel af en toe zijn
er in de transcriptie aspecten aangepast, om de tekst zo leesbaar mogelijk
te maken. Zo is een enkele keer een alinea opgesplitst in twee alinea’s of
er is een extra komma geplaatst voor het leesgemak.26 Bovendien zijn er
voetnoten in de transcriptie geplaatst ter verduidelijking van de inhoud van
de tekst. De technische opmerkingen bij de transcriptie zijn ondergebracht
in een eindnotenapparaat, waarin de deleties, substituties en addities staan
opgesomd.27

u
Noten
1 De inleiding is geschreven door Goffe Jensma en Truus de Vries. Truus de Vries
verzorgde de transcriptie. 2 http://www.tzum.info/2012/08/nieuws-arnon-grunbergroept-op-om-aan-rika-van-piet-paaltjens-uit-het-hoofd-te-kennen/ (opgehaald 10-092012). 3 ‘Lijst der handschriften en boeken...Francois Haverschmidt’. Ze worden in
de Leidse Universiteitsbibliotheek bewaard onder de nummers Ltk 1805-1818 en
2197-2000. 4 Zie Jensma, Gemaskerde god. 5 Jensma, Gemaskerde god, 313-317;
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daar ook een bespreking van de hier uitgegeven tekst. 6 De naam betekent
’Minerva verbindt ons’. 7 Biografieën van HaverSchmidt zijn (in chronologische
volgorde) Dyserinck, HaverSchmidt, Serrarens, HaverSchmidt, Van Gilse, HaverSchmidt; Nieuwenhuys, Worgengel en Mathijsen, ‘Nawoord’ in: Paaltjens, Snikken en
grimlachjes. Voor een gedetailleerde chronologie van HaverSchmidts leven: ‘Haverschmidt 1835-1894.’ 8 Mathijsen, ‘De orale moraal van het verhaal’, 23. 9 Voor een
overzicht van de gehouden lezingen, zie: Zweekhorst, ‘Overzicht’. Jensma, Gemaskerde
god, geeft de meest recente en ook uitgebreide bespreking van de gymnasiastenlezingen. Voor andere beschouwingen van enige omvang over deze lezingen: Dyserinck,
HaverSchmidt, 10-13; Van Gilse, HaverSchmidt, 13-15; Nieuwenhuys, Worgengel,
33-34. Dyserinck laat het bij de vaststelling dat de lezingen werden gegeven en dat
de degelijkste de ‘Geschiedenis der welsprekendheid’ was en de meest humoristische
‘Afscheid nemen’. Nieuwenhuys is negatief en haalt op de hem zo eigen tendentieuze
manier de zelfmoordkant van HaverSchmidt naar voren; Serrarens ziet daarentegen
al HaverSchmidts kritische geest, juist in het stuk dat wij hier uitgeven. Van Gilse is
het uitgebreidst. Zij kenschetst dit werk als: ‘veel van het diepere zieleleven werkt nog
onbewust; er is, voor zover wij kunnen nagaan, geen sprake van een zich verdiepen
in het eigen wezen’. 10 Jensma, Gemaskerde god, 318. 11 Zweekhorst, ‘Overzicht’,
87-96. 12 Jensma, Gemaskerde god, 318. 13 Ibidem, 313. 14 Jensma, ‘Om de erfenis
van Friso’, 49-50. 15 Deze houding is niet uniek voor Friesland. Zo schrijft De Jong
bijv. over Duitsland dat ook het ook daar in de eerste helft van de negentiende eeuw
vooral ging om ‘vaderlandslievende amateurs’ en niet om ‘professionele historici’. Het
uitgeven van edities van oudere bronnen, schrijft ze, was een middel bij uitstek om
het nationale bewustzijn te versterken. De Jong, ‘Johann Friedrich Böhmer’, 63-67. 16
Ibidem, 61. 17 Jensma,Gemaskerde God, 314. 18 Ibidem, 315. 19 Zie noot 5 bij de
uitgave. 20 HaverSchmidt merkt over een verhaal dat Uffo een paleis in Stavoren had
en dat daar portretten van al Uffo’s voorouders hingen bijvoorbeeld op dat “de Friezen
toen ter tijde niet veel meer beschaafd waren dan de woeste Noormannen, en er dus
niet veel werk bij hen van het schilderen zal gemaakt zijn. 21 Jensma,Gemaskerde God,
316. 22 Ibidem, 309-311. 23 Mathijsen, ‘Nawoord’, 362. 24 Er is net als bij de andere
acht lezingen die hij voor Minerva heeft gehouden slechts sprake van één bewaard
gebleven manuscript; UB Leiden, Bijzondere Collecties, LTK 1810. 25 Handelingen en
Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. 26 Zo is
in de zin ‘Hij was met zijne broeders Saxo en Bruno zijne vijanden, die hem van zijn
rijk hadden beroofd, ontvlugt en was Africa omzeilende het Flie binnengekomen’ voor
de leesbaarheid een komma tussen ‘beroofd’ en ‘ontvlugt’ geplaatst. 27 Bij deletie
binnen een woord staat de noot meteen na het betreffende woord; bij deletie achter
een woord, is er een duidelijke spatie geplaatst tussen de noot en het eraan voorafgaande woord. Bij de substitutie is door middel van een haakje (‘>’) aangegeven welke
woorden door welke woorden zijn vervangen.
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[-2]
De Friesche Koningen door F. HaverSchmidt uitgesproken in het
genootschap ‘Minerva nos jungit’ 30 October 1850
[-1]
De Friesche koningen
[1] Mijne Heeren, leden van Minerva nos Jungit.
Het is een droevige maar niettemin onloochenbare waarheid, m.h., dat een
groot deel van hen, die zich Friesen noemen, die trotsch zijn op dien naam
en zich bij menigvuldige gelegenheden op dien naam beroemen, zoo geheel
onbekend zijn met de geschiedenis van dat land van hetwelk zij hunnen
naam ontlenen. Ik bedoel voornamelijk dat gedeelte der geschiedenis,
hetwelk loopt tot op Karel V, want alsdan wordt Friesland meer in verband
gebragt met de andere gewesten van ons vaderland, en van dien tijd af is
hare geschiedenis ééne met die van geheel Nederland. Maar de tijdruimte
daar vóór, die als men de fabelachtige eeuwen vóór Jezus Christusi niet
mederekent, ten minste 15 eeuwen bevat, is met eene menigte gebeurtenissen vervuld, die niet verdienen om door het nageslacht geheel vergeten
te worden.
Ieder uwer, mijne heeren, is bekend met de geschiedenis van de
Romeinsche koningen en velen uwer weten haarklein alles te zeggen wat
door hen gedaan en verrigt is, en toch, om eens iets te noemen, weet naar
ik vermoed, een groot deel uwer, weinig of niets van de Friesche koningen.
Misschien dat een Radboud1 en een Adgillus2 u bekend zijn, maar toch zal
die kennis zeer beperkt en oppervlakkig moeten zijn, omdat gij zelden of
nooit in de gelegenheid zijt geweest om hen te leeren kennen.
En toch is in mijne oogen de geschiedenis van Romes vorsten even of
liever nog fabelachtiger dan die van de Friesche, en ik geloof zelfs dat de
bronnen van de geschiedenis der eerstenii even gebrekkig als die van de
anderen zijn, en dat het bestaan van een Romulusiii in niet minder duister
gehuld is als die van een der Friesche vorsten. En wat het belang betreft:
______________________________
1
Radboud (?-719) was koning van Friesland. In 689 werd hij door de Franken
verslagen. Het zuidelijke deel van Friesland, waar ook de stad Utrecht onder viel,
kwam toen in Frankische handen; zie Boersma et al., De kanon fan de skiednis fan
Fryslân, 24.
2
Aldgillis was een vredelievende koning die het met de Franken redelijk goed kon
vinden. Wilfried, de eerste christenprediker die in Friesland kwam, werd door hem
gastvrij ontvangen en kreeg toestemming het Christendom te prediken; zie Terpstra,
Tweeduizend jaar geschiedenis van Friesland, 13.
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al is Friesland van oneindig minderen rang dan Rome geweest, al speelt
[2] het den nietigsten rol op het toneel der wereldgeschiedenis, zoo is toch
Friesland daarom voor ons vaniv meer belang dan Romev, omdat het de
grond onzer geboorte is.
Dit wilde ik vooraf zeggen om nl. aan te toonen, mijne heeren, dat de
geschiedenis van ons vaderland geenszins verwaarloosdvi en achter die
van vreemde landen gesteld mag worden, en daar dezelve ook geenszins
van onderhoudenheid, afwisseling en belangwekkendheid, zooals iedere
geschiedenis van elk land bevat, ontbloot is, zoo meende ik mijne heeren, u
lieden, geen ondienst te doenvii door tot u lieden te spreken over het een of
andere gedeelte van dezelve. Lang was ik inviii twijfel wat gedeelte ik hiertoe
zou kiezen, totdat eindelijk mijn oog viel op het tijdperk hetwelk loopt van
de jaren 400-800 na Chr. en hetwelk de regering der 9 Friesche koningen
bevat.
Wil mij derhalve goedgunstig met uwe aandacht vereeren wanneer ik
eerst een bepaling zoek te geven van den naam van Friezen, vervolgens
kortelijk de geschiedenis vóór de koningen doorloop om daarna over te
gaan tot het eigenlijke doel mijner rede.ix
Onder Frisii verstonden de Romeinen die stammen, die zich uitstrekten
van de Noordzee over het tegenwoordige Friesland, Groningen, Drenthe,x
een gedeelte van Overijssel en Gelderland, Utrecht en Holland tot aan den
Rijn. Verder behoorde hun Oost-Friesland tot aan den Eems, en zelfs waren
er tijden waarin zij hun gebied tot aan den Weser uitstrekten, nadat zij de
daar woonende Chaucen3 hadden verslagen. Nogthans schijnt hun gebied
niet tot aan Nijmegen uitgestrekt geweest te zijn, daar Radboud deze plaats
niet dan na [3] veroveringen van tusschenliggende landen vermeesterde,
maar Utrecht behoorde wel tot het toenmalige Friesland. Er schijnt ook
een tijd geweest te zijn dat Walcheren zelfs tot Friesland behoorde, want
Wilfriedxi wordt gezegd te Walcheren in Friesland geland te zijn.4
Hoe dit ook zij de magtxii van de Friesche koningen beperkt zicht meestal
tot Friesland, Groningen, Drenthe, Oost Friesland tot den Eeems, en N.
Holland, dat toen nog aan het gebied van Staveren verbonden was door
eene strook lands, hoewel er ook sprake is van afzonderlijke vorsten die te
Medemblik resideerden.
Wat de geschiedenis van Friesland vóór de koningen betreft, deze is zóó
duister en zóó met fabelen doormengd, dat men niet te veel zou zeggen,
wanneer men alle de verhalen van Suffridus Petri, Furmerius, Winsemius,
______________________________
3
De Chauken bewoonden de kuststreken tussen de Eems en de Elbe.
4
Wilfried (634-709) was een Engelse monnik. Zie: Van Eijnatten en Van Lieburg,
Nederlandse religiegeschiedenis, 51.
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Hamconius, Zoeteboom, Ubbo Emmius, Douza, Occo Scarlensis en nog
vanxiii eene reeks anderen voor òf zelf gevormde of van anderen overgenomen
onwaarheden aannam.5 Om maar eens even op te noemen, wat bovengemelde schrijvers ons zoeken op te dringen,xiv er zijn verhalen, uit welke
blijkt dat de Jutten, Hessen, Schotten, Keulenaars of Ubiers6, Hollanders,
Zwitsers, Franken, West-Friezen, West-Phalen, Utrechtenaars, Engelschen,
de Abissiniers7, ja de inwoners van Chili in Amerika volkplantingen van de
Friezen zijn, die dan respectivelijk van eenen Jutto, Hesso, Schottus, Ubbo,
Holle of Ollenuis, enxv anderen afstammen, wier namen echter meer naar de
namen dier volken schijnen gevormd te zijn. Ik zeide dat Chili in Amerika
een volksplanting der Friezen is, maar dat is nog een kleinigheid; de Friezen
zijnxvi niet alleen de bevolkers van een groot deel der aarde, [4] maar zij zijn
volgens Hamconius en volgens Cornelius Kempius ook de uitvinders van het
buskruid, dat zeer ten onregte aan eenen monnik, Berthold Schmarz, wordt
toegeschreven. Immers daar lezen wij dat koning Chimoscus, een anders
onbekend persoon, den graaf van Holland met 2 zijner zonen met een
musket doorschoot. Maar genoeg over deze fabelen; doch na dit gehoord te
hebben, laat ik aan u lieden over wat gij van de geschiedenis van Friesland
vóór de koningen volgens de genoemde schrijvers wilt denken.
Zij zeggen dan, dat omstreeks 313 jaren vóór Christus, een oud veldheer
van Alexander den Grooten uit Indie hier kwam, met name Friso. Hij was
met zijne broeders Saxo en Bruno zijnexvii vijanden, die hem van zijn rijk
hadden beroofd, ontvlugt en was Africa omzeilende het Flie binnengekomen.
Zijne nakomelingen nu waren de naar hem genoemde Friesen. Hij werd
opgevolgd door de volgende vorsten: Adel, Ubbo, Azinga, Ascon, Diocarus
Segon, Dibbaldus Segon en Tabbo, die tot aan 130 na Christus regeerden en
dus ieder nagenoeg 60 jaren het bestuur in handen hadden; eene zwarigheid,
die men bij Romes koningen ook ontmoet. Na de vorsten volgen 7 hertogen,
te weten: Asconius, Adelboldus, Fitus Boijocalus, Haron Ubbo, Odilbald en
______________________________
5
De door HaverSchmidt mogelijkerwijs gelezen historische teksten uit de vijftiende
tot en met de zeventiende eeuw zijn, zo blijkt uit de tekst: Van der Does, Annales
rerum a priscis Hollandiae Comitibus per 346 annos gestarum continuata serie
memoriam complectentes; Emmius, Rerum Frisicarum historiae; Furmerius, Annalium
Phrisicorum libri tres, etc.; Hamconius, Frisia Seu De Viris Rebusque Frisiae Illustribus;
Petrus, De Scriptoribus Frisiae; Sabellicus, Enneades sive Rhapsodia historiarum;
Schotanus, Beschryvinge ende chronijck van de heerlickheydt van Frieslandt tusschen
't Flie end de Lauwers; Soeteboom, Op en nedergank vande koninklycke en loffelijcke anzee-stadt Stavoren; Westerman, Korte beschrijvinge van de oude Anzee-stadt
Stavoren; Winsemius, Chroniqve ofte Historische geschiedenisse van Vrieslant.
6
De Ubiërs vormden een Germaanse stam.
7
Abessinië heet tegenwoordig Ethiopië.
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Udolph Haron, die van 130 tot 392 n.Chr. regeerden, en dus elk bijna 40
jaren. Onder dezen laatsten hertog, Udolph Haron,xviii leefden de beroemde
Hengist en Horsa8, die door sommigen voorxix zijne zonen worden gehouden
en die met een leger Saksen, Jutten en Friezen Engeland veroverden. Dit is
het éénige, wat men van alle die verhalen gelooven mag.[5]
Geheel anders is het verhaal van Schotanus, den bestexx der Friesche
kronijkschrijvers, die Friso geen Indisch vorst noemt, maar den zoon
van Istaenusxxi, een Germaan uit het geslacht van Japhetxxii. Hij noemt zijn
woonplaats en leeftijd geheel onbekend, en laat zijne nakomelingen na
de Cimbrische vloed9, die Engeland van het vaste land scheurde, met de
Cimbren en Teutonen naar Italië trekken en daar door Marius verslaan.
Daarop zegt hij, dat een andere stam Germanen deze plaatsen bezette, en
dezen noemt hij de eigenlijke Friezen. Men ziet duidelijk dat hier wederom
dexxiii waarheid metxxiv verdichtsels vermengd is, maar tevens dat dit verhaal
verreweg de voorkeur boven het vorige verdient.
Vervolgens komen de Friezen in aanraking met Drusus10 (Caesar heeft
hen nooit gekend) lang na het bondgenootschap van de Batavieren met
Rome, en werden in 14 voor Chr. onderworpen; zij stonden echter reeds in
28 na Chr. onder Diocarus Segon op en versloegen den propraetor11 Luciusxxv
Apronius, waarna zij langen tijd vrij bleven. Wel werden zij wederom dikwijls
onderworpenxxvi zooals door Corbulo onder Claudius, maar zij stonden
telkens weder op, en dit is een eer die de Friezen toekomt dat zij nooit slaafs
hun nek hebben gebogen onder het juk der Romeinen. Aan den opstand
onder Claudius Civilis en Brinio namen zij weinig of geen deel, omdat het
hen minder betrof; althans de geschiedschrijvers noemen het slechts een
opstand der Duitschers. Gedurende de groote volksverhuizing namen de
______________________________
8
Hengist en Horsa waren twee broers die omstreeks het midden van de vijfde eeuw
de Saksische invasie in Engeland zouden hebben geleid. Gerritsen en Van Melle geven
echter aan dat hoewel Hengest en Horsa al sinds de zevende eeuw met de Saksische
invasie in Engeland worden verbonden, het niet zeker of zij werkelijk de leiders van
de Germaanse stammen waren. Het is zelfs niet zeker of het wel om Saksen gaat en
niet om Juten. Zie: Gerritsen en Van Melle, Van Aiol tot de Zwanenridder, 177-178.
9
De Cimbrische Vloed zou ongeveer 350 voor Christus hebben plaatsgevonden en met
name Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland en Frankrijk hebben getroffen.
Zie: Werkman, Nederland en het water, 9. Door Ottema wordt nog vermeld dat door
de Cimbrische Vloed ‘een groote verstrooijing van den Frieschen stam veroorzaakt is’.
Ottema, ‘Verslag omtrent een overoud handschrift’, 230.
10
Nero Claudius Drusus (38 v.Chr.- 9 v.Chr.) was een Romeinse generaal onder keizer
Augustus. Zie: Terpstra, Tweeduizend jaar geschiedenis van Friesland, 8-9.
11
Een propraetor was de plaatsvervanger van een Romeinse praetor of magistraat.
Zie: Weiland, Kunstwoordenboek.
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Friezen of deel aan oorlogen tegen de Franken of zij beoorloogden elkander
onderling.
In het jaar 392, dus nagenoeg toen het Romeinsche rijk zijnxxvii val zeer
nabij was, begint de regering der Friesche koningen.[6] Wat dexxviii geloofwaardigheid van het bestaan dier koningen betreft, dit staat bijna gelijk met
de verhalen omtrent de hertogen.
Want wel verhaalt Schotanus hunne geschiedenis uitvoerig, maar hij
noemt ze sprookjes tot op de regering van den 5en koning, Adgillus. In hoe
verre hij gelijk heeft kan ik niet beslissen, maar naar mijn oordeel zal er toch
wel iets waars in het verhaal van hunne daden gelegen zijn, zooniet dan
toch ten minste in de veronderstelling, dat Adgillus niet de 1e koning van
Friesland is geweest. Hoe het ook zij, ik zal zoo getrouw mogelijk de geschiedenis van dexxix 9 koningen verhalen, hetzij dezelfde òf geheel of gedeeltelijk
verdicht is, zooals de geschiedschrijvers ons die hebben overgeleverd.
xxx
Reeds vroeger zeide ik dat de laatste der Friesche hertogen Udolph Haron
was, die zijn rijk tot aan den Weser uitbreidde, door het verslaan der aldaar
woonachtige stam der Chaucen. Zijn opvolger was Richold Uffo12, die gehuwd
was met eene zuster van Udolph, Odilbalda genaamd. Hij had zijn bestuur
te danken aan de afwezigheid van Udolph’s zoonen, Hengist en Horsa, die
naderhand hunne togt naar Engeland ondernamen en daar den dood vonden.
Maar anderen noemen Hengist en Horsa zoonen van eenen Sax Vetgistus, die
in geenendeele betrekking op Richold had.13 Richold, trotsch op de overwinningen zijns voorgangers enxxxi op zijn daarvoor zeer uitgebreid gebied, nam
in plaats van den titel van hertog die van koning aan. Hij wordt door de
geschiedschrijvers als een onversaagd, wijs en mild vorst geroemd.
Terstond na zijn komst aan den troon werd hij door de Noormannen
aangegrepen, die hij in een veldslag overwon. Naderhand trad hij in een
10-jarig verbond [7] met hen, waarbij zijn zoon Odilbald met Haddinga, de
dochter van een dier Noordsche vikings, huwde.
Vervolgens leveren ons de kronijken een reeks verhalen van Uffo die allen
even onwaarschijnlijk zijn. Zooals b.v. het op oprigten van een asijlum of
vrijplaats voor misdadigers tusschen Medemblik en Staveren, hetwelk mijns
inziens al te veel naar navolging van de geschiedenis van Romulus zweemt;
daarenboven zijn het ook slechts Occo, Alvinus, Vlieterp en anderen die hier
de bronnen zijn, en die op verre na geen onbepaald vertrouwen verdienen.
Verder maakt men melding dat Uffo te Staveren een paleis had, waarin de
______________________________
12
Richolt Offo wordt genoemd als de eerste koning van Friesland. Hij verwierf in 392
de kroon. Zie: Jongkees et al., Burgundica et varia, 79.
13
Le Petit geeft juist aan dat Vetgistus ‘leur ave maternel’ is en dat Hengist en Horsa
de zonen van Wictgils waren. Zie: Le Petit, La grande chronique ancienne et moderne.
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portretten zijner voorouders hingen, en die door hunne schoonheid van
alle kanten bewonderaars tot zich lokten, zooals onder anderen Karel de
Schoone, hertog van Braband; dit moest reeds daarom vrij belagchelijk
schijnen, omdat de Friezen toen ter tijde niet veel meer beschaafd waren
dan de woeste Noormannen, en er dus niet veel werk bij hen van het schilderen zal gemaakt zijn; maar tevens is bij onderzoek gebleven dat die Karel
de Schoone in de geheele geschiedenis van Braband niet voorkomt.
Uffo had behalve die schoone schilderijverzameling te Staveren ook nog
een lustslot in het bosch Flusen of Fluijsen alwaar hij meermalen met zijne
hovelingen zich met jagen vermaakte. Hij voerde verder oorlogen met de
Westphalers enxxxii Clovis, koning der Franken, en overleed na eene regering
van 60 jaren. Hij werd te Tetenburg volgens de gewoonte zijner voorouders
plegtig begraven.
De reeds vroeger genoemde Odilbald volgde hem op, die bij zijne
Noordsche gemalin Haddinga 11 kinderen verwekte, te weten 8 dochters en
3 zoonen: Richold, Hengist en Horsa. In het kraambed van de beide laatsten
stierf zijne gade, en sedert zonderde Odilbald zich af, zooals hij ook in
eenzaamheid gestorven is. [8]
Zijne regering is rijk aan wonderbare gebeurtenissen; zoo stierven
te Dockenburg (tegenw. Dokkum) plotseling in een huis 9 mannen, 3
vrouwenxxxiii en 6 kinderen, waarop men tot het verstandige besluit kwam,
dat dit geschied was ten gevolge van de tegenwoordigheid van eenen
basiliscus, een dier dat om de 100 jaren uit het ei van een haan geboren
wordt; en niet te vangen is dan door middel van een spiegel, want wanneer
het zelve zijn beeldtenis aanschouwt, sterft het terstond van schrik. Te dien
tijde had er een vreesselijke orkaan plaats, die echter geenszins zonder
wonderbare teekenen vergezeld ging. Een zekere Jun Hoppersxxxiv, woonende
tusschen Staveren en Medemblik, vond in een put een levende haring, en
kwam daardoor tot het besluit, dat die plaats weldra door het zeewater zou
verzwolgen worden. Hij verkocht derhalve terstond zijne goederen en zette
zich met de woon neder in het bosch Fluijsen. Werkelijk brak er ook niet lang
daarna een vreesselijke orkaan, of zooals Winsemius het noemt, Tempeest,
los; de zee verzwolg een groot deel van Friesland, 6000 menschen kwamen
om, er lieten zich monsters in de lucht zien, en er vielen hagelsteenen, die
naauwkeurig gemeeten een voet lang en een halve voet breed waren. De
schrijver van een oud boekje: Op en nederganck van Staveren,14 noemt deze
steenen bijna ongeloofelijk en voegt erxxxv bij: ‘o wonder!’ Maar ieder uwer zal
gerust [?] met mij instemmen, als ik die hagelsteenen geheel ongeloofelijk
noem en er bijvoeg: ‘o verdachtsel!’
______________________________
14
De schrijver was Hendrik Soeteboom (1616-1678).
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Kort na dien storm overleed Odilbald in afzondering, na weinig of niets voor
zijn land gedaan te hebben, in het jaar 527. Opmerkenswaardig is het, dat
toenxxxvi het tegenwoordige Groningen, wiens stichter Gruno wordt genoemd,
met een beschuttingxxxvii van planken werd omgeven. [9]
Odilbaldus werd opgevolgd door zijnen oudsten zoon Richold II, terwijl
de andere zoonen, Hengest en Horsa, evenals hunne voorvaderen van
denzelfden naam in Engeland omkwamen. Richold wordt een ‘braaf en
deftig vorst genoemd, verschrikkelijk voor zijne vijanden, vriendelijk jegens
zijne onderdanen en een weldoener van zijn rijk.’ Hij schijnt geen koning
van Medemblik geweest te zijn, zooals zijne voorvaders en sommigen
zijner nakomelingen, want thans was aldaar het bestuurxxxviii in handen van
Dibbald. Deze had tot opvolger Lem, den stichter van Heer Lem of Haarlem.
Richold II moest terstond tegen de Noormannen te velde trekken, die
Titenburg of Tekelenburg belegerden en de omstreken plunderden, maar op
zijne aankomst met de roof wegtrokken. Zich niettemin willende wreken,
zond Richold zijnen veldheer Hercon, een ‘man gesproten uit het geslacht
derxxxix Roodmannen of Rodmannen’, die beroemd was om zijne bovenmenschelijke ligchaamskrachten en zijne reusachtige gestalte, met een leger
naar Denemarken. Deze behaalde hier vele overwinningen, onderwierp
vervolgens de Sijcambrenxl, de Westphalen en dexli Batavieren, die Dibbald,
koning van Medemblik, benarden.
Door deze overwinningen steeg de roem van Richold tot zulk een trap dat
hij door alle naburen gevreesd werd. Kort voor zijn dood brak er wederom
een storm uit waarbij het bloed regende, en die 3 dagen en 3xlii nachten
aanhield, zoodat des konings lustslot op de Roode clif (een rots of eilandje
in zee, befaamd in de Friesche kronijk, door onophoudelijk vuurspuwen)
geheel verwoest werd. Richold II overleed in het jaar 570 na eene regering
van 43 jaren.
Als zijnen opvolger, en dus als IVe koning van Friesland, wordt vermeld
Beroald, die volgens zeggen der kronijkschrijvers gehuwd was met de
dochter van Ritserd, [10] koning van West-Friesland, welk huwelijk niet
weinig strekte om zijn magt uit te breiden. Maar juist daardoor verwektexliii
hij den nijd der Franken, die met eene groote legermagt onder Dagobert15,
koning van Austrië en zoon van Clotarius, koning der Franken, een inval in
West Friesland (het tegenw. Noord Holland) deden. Deze Dagobert schijnt
______________________________
15
Dagobert (605-639) heeft omstreeks 630 Utrecht op de Friezen veroverd en heeft
daar de eerste Christenkerk gesticht. Dagobert was tevens belast met het bewaken
van de noordgrens van het Frankische rijk, die toen nog lag bij Wijk bij Duurstede.
Een effectieve bezetting van het gebied boven de Rijn volgde pas in 689, onder leiding
van Pepijn van Herstal. Zie: Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 43.
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op dien togt een kerkje te Utrecht aan St. Thomas gewijd, gesticht te hebben.
Het kwam tot een veldslag, in welke de Franken verslagen werden, ja
Dagobert zelf werd op de vlugt door een Frieschen edelman, Iglo Galemaxliv,
achterhaald en zoo met het zwaard in den nek getroffen, dat hem een deel
vanxlv zijn hoofdhaar werd afgeslagen.
Door de nederlaag en de schande zijns zoons beledigd, trok Clotarius in
het volgende jaar zelf te velde, en leverde Beroald een slag. Te midden van
het strijdgewoel ontmoetten de beide vorsten elkander, en Beroald, zich
den moord van een zijner zonen, Hercon, door de Franken herinnerende,
voegde Clotarius spottende toe: “Ah du aede schiere bolle, bistu daersalm?”
Het waren zijne laatste woorden, want op hetzelfde oogenblik doorboorde
een pijl hem het hart, en sneuvelde hij met vele duizenden der zijnen, want
Clotarius liet, na de overwinning behaald te hebben, allen, die in zijnexlvi
handen vielen, en die langer dan zijn zwaard waren, over de kling jagen. Dit
geschiedde in het jaar 630.
Alvorens ik echter overga met het leven van zijnen opvolger te verhalen,
moet ik nog een opmerking maken omtrent dezen vorst, die daarom van te
meer belang is, omdat hij de vader is van den 1en Friesschen koning, van
welke men iets met volkomene zekerheid kan verhalen. Ubbo Emmius
maakt namelijk de zwarigheidxlvii (en hij zegt het uit een oude, geloofwaardige
kronijk geput te hebben) datxlviii [11] Beroald nimmer koning van Friesland is
geweest, maar dat hij koning der Saksers was, die altijd in naauw verband
met de Friezen stonden. Hij noemt dan als koning van Friesland zekere
Ridtserd die een zoon was van eenen Odilbald, een zoon van koning Richold
II.
Deze Odilbald was vóór zijn vader gestorven, en dus moest dexlix
kleinzoon den grootvader opvolgen. Alzoo was dan Ritserd volgens Emmius
wat Beroald bij de andere schrijvers was, en Beroald was dan vorst der
Saksen, en voerde als zoodanig oorlog met Clotarius, gelijk ook tel meer
waarschijnlijk is, omdat de Frankische kronijken uitdrukkelijk zeggen, dat
de bovengemelde veldslag aan de Weser plaats had en tegen de Saksen.
Anderen (doch dit gevoelen is minder geloofwaardig als dat van Emmius)
zeggen dat Beroald een zoon van een Saks, Valk genaamd, was, die het
slot Valkenburg stichtte en afstamde van de bovengenoemde Dibbald van
Medemblik. Deze gronden dit gevoelen op de Hollandsche kronijk.
Beroald of Ridterd werd opgevolgd door Adgillus, en dit is de eerste
Friesche koning, wiens bestaan, hoewel nog in duister gewikkeld, aangenomen mag worden. Adgillus was volgens getuigenis van Beda een vredelievend vorst die gedurende zijn geheele regering geen oorlog voerde, en
slechts bedacht was om door het opwerpen van hoogten of terpen den
inwoneren schuilplaatsen voor watersnood te bezorgen.
Hij schijnt na de vorige nederlaag vassal van Frankrijk gebleven te zijn,
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althans er wordt melding gemaakt van 4 den koning toegevoegde members
of opzigters, en Winsemius zegt dat de Friesen jaarlijks [12] 100 ossen als
schatting moesten opbrengen. Onder zijne regering vindt men de eerste
sporen van het Christendom hier te lande. Zekere Wilfried, bisschop van
York, uit Engeland verdreven, en voornemens naar Rome te vertrekken,
werd door storm naar Walcheren gevoerd, dat toen mede Friesland schijnt
genoemd te zijn, en zette aldaar voet aan land. Hij werd minzaam door
Adgillus ontvangen en kreeg verlof te prediken, waarna hij den koning zelve
met velen zijner onderdanen tot het Christendom bekeerde.
Adgillus had één zoon, Radboud genaamd, welke naam volgens
sommigen afkomstig is van boud of bode van de Rad of Raad, maar volgens
anderen hetzelfde als rabauw of deugniet betekent; Westerman legt de loffelijke getuigenis van hem af dat hij dien naam wel verdiende. Zijn vader in
679 overleden zijnde, volgde Radboud hem op. Hij is de beroemdste koning
van Friesland, en weinigen zullen er onder u lieden zijn, mijne heeren,li die
hem ten minste nietlii bij naam kennen.
Occo Scarlensis verhaalt van hem, dat hij in het begin zijner regering door
de Noormannen overvallen, verslagen en gevangen genomen werd. Dat
dezen hem mede naar Denemarken voerden, en in zijn plaats tot landvoogd
een woesten Noorman, Oriunt genaamd, aanstelden. Deze mishandelde en
vernederde de Friezen op de vreesselijkste wijze, noodzaakte hen even als
honden houten halsbanden te dragen, en beval hen hunne deuren aan de
oostkant der woningen en zóó laag te maken, dat men ze slechts kruipende
kon doorgaan, zoodat alsdan de Friezen voor den Noordschen koning
schenen te knielen. Na 6 jaren keerde Radboud naar zijn land terug, en
hervat toen andermaal de regering. Maar Ubbo Emmius noemt reeds dit
geheele verhaal een kunstig verdichtsel.
Met zekerder grond mag men aannemen wat Schotanus, en alle andere
kronijken met hem, ons van Radboud melden. Deze van geboorte meer
Saksisch gezind dan zijn [13] vader, en daardoor een vijand der Christenen,
begon terstond na zijne komst aan den troon de afgodsdienst te herstellen,
en de Christenen te verdrukken en geweld aan te doen. Hij rukte met eene
legermagt naar Gelderland, veroverde hetzelve, nam Nijmegen in, en liet
op de poortliii in een Bentheimer steen de woorden zetten: “Huc usque jus
Stauriae” (“Tot hiertoe strekt het gebied van Staveren”); hoewel Furmerius
verklaart dit zelf gezien te hebben, is het nogthans zeer te betwijfelen of
Radboud zooveel Latijn verstond, te meer omdat deze taal slechts bij de
Christenen hier kon bekendlv zijn, en Radboud hun doodvijand was. Ook
wordt hij gezegd Wiltenburg16 of Utrecht ingenomenlvi en de kerk van St.
______________________________
16
Wiltenburg is de vroegere naam voor Utrecht.
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Thomas, door Dagobert gesticht, verwoest te hebben. Deze veroveringen
op het gebied van de Franken bragten Radboud in oorlog met Pipijn van
Heristal17 (of zooals de Friesche schrijvers hem noemen, met Pipinus Crassus
of de vette), die de Friezen bij Durestad (thans Wijk bij Duurstad) versloeg,
en Radboud dwong om de prediking van het Christendom hier te lande toe
te laten. Kort hierop kwam er ook eene bezending vroome monnikenlvii uit
Engeland, onder welke vooral Wigbert18 en Willebrord19 bekend zijn. Deze
monniken werden eerst ongemoeid gelaten, maar toen zij zich verstoutten
om een tempel van Wodan omver te werpen, verloor Radboud zijn geduld,
doodde Wigbert en verjoeg de Christenen uit zijn rijk. Nogthans keerde Willebrord op verzoek van Pipijn reeds in het volgende jaar terug, en vestigde
zich te Utrecht; door den paus tot bisschop van Friesland benoemd, werkte
hij, niettegenstaande Radbouds tegenstreven, met zooveel goed gevolg, dat
duizenden bekeerd werden, zooals ook de dochter van Radboud zelven:
Theodesinda, de gemalin van Grimoald, zoon van Pipijn van Heristal.
Na Pipijns dood braken er onlusten in Frankrijk over het majordomusschap uit; Pipijns zoon, Karel [14] Martel, trachtte dit aanzienlijke ambt
te bemagtigen, maar werd hierin door zijne stiefmoeder Plectrude en de
hertogen Raginfried20 en Ludo van Aquitanië meerstreefd. Radboud, als
vijand van Pipijns geslacht (want zoover ging die vijandschap, dat hij door
sommigen zelfs beschuldigd wordt den bovengemelden Grimoald te hebben
laten vermoorden) en als vassal van Frankrijk, schaarde zich onder Raginfried. Werkelijk behaalde hij in 716 eene overwinning op Karel Martel,
maar hij werd op zijne beurt wederom aanlviii de Borne, eene zeeboezem
tusschen Ooster- en Westergoo, door zijnen vijand geslagen21; bloedig was
______________________________
17
Pepijn II van Herstal (ca. 645-714) was een Frankische hofmeier. Hij was overtuigd
Christen en wilde ook het heidense Friesland tot Christendom dwingen. Hij staat
bekend als een goede aanvoerder, die de Franken door de jaren heen sterk heeft
gemaakt. In 689 versloeg hij de Friezen in de Slag bij Dorestad. Zie: Bradbury, The
Routledge companion to medieval warfare, 72.
18
De Britse zendeling Wigbert (670-732) heeft onder de Friezen gepreekt. Zijn
missie had echter weinig succes, omdat de Friezen toen net in gevecht waren met
de Franken. Voor de Friezen verkondigde Wigbert het geloof van de vijand. Zie: Van
Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 48.
19
Willibrord (658-739) was een Angelsaksische monnik. In 695 werd hij benoemd tot
aartsbisschop van de Friezen. Zijn opdracht was om de Friezen tot het Christendom
te bekeren. Zie: Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 49.
20
De Neustrische hofmeier Raginfried was Karel Martels opponent. Zie: Panhuysen,
‘Sleutelfiguren’, 27
21
In 734 versloeg Karel Martel de Friese hertog Poppo. De Franken breidden
vervolgens hun gezag uit tot aan de Lauwers en vernietigden de heidense beelden en
tempels van de Friezen. Zie: Terpstra, Tweeduizend jaar geschiedenis van Friesland, 15
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de nederlaag van de dappere Friezen, en duizenden vonden tegelijk met
hunnen aanvoerder Poppo, een neef van Radboud, den dood. Zoozeer
ontmoedigde deze nederlaag Radboud, dat hij zelfs beloofde zich te zullen
laten doopen. Werkelijk stond hij te Medemblik reeds met den eenen
voet in delix doopvont, en was op het punt de plegtigheid te ondergaan,
toen hij eensklaps de vraag tot bisschop Wolfram22 rigtte: “Waar zijn naar
uwe meening mijne Heidensche voorouders na hun dood gekomen?” De
eenvoudige bisschop hierop antwoordende: “Zij zijn ter helle gedoemd,”
trok Raginfried.lx zijnen voet terstond uit de doopvont terug, betuigende dat
hij liever met alle zijne voorouders in Walhalla, dan met een hoopje christenen in den hemel was. Reeds in het volgende jaar overleed Radboud aan
eene terende ziekte te Medemblik, na eene regering van 39 jaren, nalatende
den roem van de grootste der Friesche koningen geweest te zijn, maar
tevens gebrandmerkt als wreed, bloeddorstig en trouweloos.
Na zijnen dood werd de taak der Evangeliepredikers hier te lande veel
ligter, te meer daar Radboudts zoon en opvolger Adgillus II het Christendom in persoon aannam. Aangaande dezen vorst wordt ons weinig
merkwaardigs verhaald; hij was vassal van Frankrijk, en [15] moest in het
begin zijner regering tegen een opstand van zijne onderdanen kampen,
die door Karel Martel23 gedempt werd. Deze niet lang daarna de beroemde
veldslag bij Poitiers tegen de Saracenen24 leverende, werd hij daarin bijgestaan door een bende Friesen onder Poppo van Wirdum, die na de afloop
des gevechts en na wonderen van dapperheid verrigt te hebben, verraderlijk
doorstoken werd. Overigens wordt van Adgillus’ bestuur niets verhaald,
als dat onder zijne regering Willebrord overleed en dat in diens plaats als
bisschop van Friesland Bonifacius25 werd aangesteld. Deze is te bekend,
dan dat ik hierover langer behoef uit te weiden. Ook zegt Winsemius dat er
van hem een munt gevonden is met het opschrift: ’Adgillus secundus, rex
______________________________
22
Wulfram (ca. 640-703) was een Frankische bisschop. Hij kwam, nadat de Franken in
689 de Friezen hadden overwonnen, naar Friesland om het Christendom te verkondigen. Zie: Boersma et al., De kanon fan de skiednis fan Fryslân, 24.
23
Karel Martel (686-741), de zoon van Pepijn van Herstal, was hofmeier van het
Frankische Rijk. Hij wist met succes de Arabieren, Friezen en Saksen het hoofd
te bieden. In 734 behaalde hij in Friesland een grote overwinning bij de slag bij de
Boorne. Zie: Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 51.
24
Saracenen is een ander woord voor Arabieren.
25
Bonifatius is omstreeks 675 in Engeland geboren. Hij predikte onder de Friezen,
maar vooral in Hessen en Thüringen. In 722 werd hij bisschop en in 732 aartsbisschop. Hij kreeg de opdracht van de kerk om het Christendom te brengen in streken
in Duitsland en in Friesland. In 754 werd hij bij Dokkum vermoord. Zie: Carasso-Kok,
Repertorium van verhalende historische bronnen uit de Middeleeuwen, 21.
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Frisiorum en het jaargetal 733, maar juist dit jaargetal bewijst de onechtheid
dezer bewering, daar eerst veel later de jaargetallen op munten werden
aangewezen. Adgillus liet 2 zonen, Gondobald en Radboud, en 2 dochters,
Conovel en Sanctacil, achter, vanwelke de eerste gehuwd was met Adelbric,
koning van Sexbierum, en de andere met een zoon van den beroemden Sax
Wittekind.
Gondobald volgde Adgillus op en bestuurde Friesland 12 jaren. Van
hem is weinig bekend; alleen weet men dat onder zijn bestuur Bonifacius
en zijne volgelingen bijna geheel Friesland bekeerden, gelijk hij zelf ook
Christen was. Onder zijne regeringlxi kwam het oude geslacht der Rodof Roodmannen meer in aanzien, en Saxo Rodman werd zelfs tot ridder
geslagen. Van hem wordt ook weder een gouden munt genoemd, maar op
deze kan hetzelfde toegepast worden als op die van Adgillus. Gondobaldlxii
26
stierf volgens sommigen te Staveren, maar er is ook eene overlevering,
die door Sabellicus, Furpinus en anderen gestaafd wordt, dat hij met Karel
den Groote27 tegen de Saracenen heeft [16] gestreden en tegelijk met den
beroemden Roland, neef van Karel denlxiii Groote, in de vallei van Roncesvalles28 omkwam.
Gondobaldus’ opvolger was zijn broederlxiv Radboud II, die niet alleen
in naam, maar ook door karakter zijn vader gelijk was; hij liet de afgoderij
weder invoeren, verdrukte de Christenen, verjoeg hetlxv dappere geslacht
der Rodmannen, wierp Solco Forteman, het hoofd van een nu uitgestorven,
maar vroeger zeer magtig Friesch geslacht, in den kerker wierpenlxvi, en
heerschte op de willekeurigste wijze. Onder zijne regering werd de beroemde
Bonifacius te Murmerwoude29, nabij Dockum, door een bendelxvii Friezen
vermoord, en de koning stelde niets in het werk om de daders te straffen.
Dit alles noopte Karel den Groote om in 755 met een leger naar Friesland
te rukken, maar eer hij nog dit gewest had bereiktlxviii, was Radboud II reeds
naar Denemarken gevlugt, om nimmer wedertekeeren. Hij schijnt nog
______________________________
26
Gondobald was in 737 zijn vader, de Christelijke koning Adgillus II, opgevolgd.
Gondobalds moeder was een dochter van Dagobert. Gondobald had een Christelijke opvoeding gehad. Hij heeft twaalf jaren vroom en vreedzaam geregeerd, heeft
de stad Dokkum gesticht en is in 749 voor het geloof gesneuveld. Zie: Jongkees et al,
Burgundica et varia, 79.
27
Karel de Grote was een Frankische koning die leefde van 768 tot 814. Rond 790
werd in zijn opdracht een wetboek der Friezen (Lex Frisionum) opgesteld. Hij wilde
namelijk, aan de hand van diverse inventarisaties, een algemene Frankische wetgeving
samenstellen. Zie: Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 58.
28
Roncesvalles is een dorp in Spanje. Zie: Van Dijk, Het Roelantslied.
29
Murmerwoude is tegenwoordig opgegaan in het dorp Damwoude, dat niet ver van
Dokkum ligt.
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aandeel gehad te hebben aan den opstand der Saksen onder Wittekind30,
maar verdwijnt verder uit de geschiedenis. Sommigen willen dat hij in
Denemarken, anderen dat hij in de abdij van St. Egmond als christen stierf.
Het jaar van zijn dood wordt algemeen voor 792 gehouden.
Met hem eindigt de rei der Friesche koningen, nadat dezen gedurende
383 jaren over dit gewest den scepter hadden gezwaaid. Karel de Groote
verbond Friesland meer onmiddelijk aan het groote Frankische rijk en stelde
in plaats van koningen potestaten of landvoogden aan, van welke Magnus
Fortema31 de eerste was.
En hiermede, m.h., eindigt ook mijne rede. Heb ik u lieden eene
aangename en nuttige avond doen doorbrengen, dan is mijn doel bereikt,
maar dan roep ik ook u lieden goedgunstigheidlxix over mijnen arbeid in,
omdat ik weet dat er veel aan ontbreekt, vooral wat stijl en taal betreft, daarlxx
mijn rede uit den aard der zaak [17] mij noodzaakte werken als bronnen te
gebruiken die zeer ligt mijne stijllxxi een gebrekkigen vorm zouden kunnenlxxii
geven.
					Dixi
Uitgesproken den 30 Octoberlxxiii 1850 in het genootschap Minerva nos
Jungit, door F. HaverSchmid.

k

______________________________
30
Wittekind (743-807) was leider van de Saksen. Hij streed in 782 tegen de Frankische
Karel de Groote en zorgde voor een grote opstand tegen de Franken. Zie: Van Eijnatten
en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 54.
31
Magnus Forteman regeerde over Friesland, ten tijde van Willibrord. Hij was volgens
de leider van het Friese leger dat keizer Karel zou hebben geholpen bij een strijd in
Rome. Zie: Cohen, Nederlandsche sagen en legenden, 218-219.
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Wijzigingen in handschrift
i

		 Hier stond oorspronkelijk J.C.. Deze afkorting is opgelost tot Jezus Christus.
		Deletie: die niet.
iii
		Deletie: even.
iv
		Substitutie: oor > an.
v
		Substitutie: die wereldstad > Rome.
vi
		Deletie: mag worden.
vii
		Deletie: on.
viii
		Additie: in.
ix
		 Na deze regel zijn twee horizontale strepen geplaatst.
x
		Deletie: Overijs.
xi
		Substitutie: libror > frie.
xii
		Substitutie: geschiedenis > magt.
xiii
		Additie: van.
xiv
		Deletie: dat.
xv
		Deletie: vele.
xvi
		Deletie: daar reeds genoemd in het jaar xxxxx xxx. De laatste twee woorden
		 bestaan uit resp. vijf en drie tekens en zijn volledig onleesbaar.
xvii
		 Deletie: -n (oorspronkelijk: zijnen).
xviii
		 Additie: Udolph Haron.
xix
		Deletie: zijne.
xx
		 Deletie: -n (oorspronkelijk: besten).
xxi
		Additie: n.
xxii
		 In Japhet is de h later toegevoegd. Eerst stond er nog een h aan het einde, maar
		 deze is doorgekrast.
xxiii
		 Substitutie: veel > de.
xxiv
		 Substitutie: onder de > met.
xxv
		 Oorspronkelijk stond hier slechts L., maar deze afkorting is opgelost in Lucius.
xxvi
		 Deletie: m.
xxvii
		 Substitutie: haar > zijn.
xxviii
		 Substitutie: g > d.
xxix
		 Substitutie: all > d.
xxx
		 Hier is de alinea uitgesprongen.
xxxi
		 Deletie: doo.
xxxii
		 Deletie: koning.
xxxiii
		 Additie: w.
xxxiv
Mogelijk een mislezing van HaverSchmidt: hier had “Ivo Hoppers” moeten staan.
xxxv
		 Deletie: losschen lo?
xxxvi
		 Deletie: om
xxxvii
Substitutie: muur den > beschutting.
xxxviii
Deletie: va.
xxxix
		 Deletie: Here?
xl
		 De lezing van dit woord is onzeker.
xli
		De n in den is doorgekrast.
xlii
		Deletie: d.
ii
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xlii

		 Substitutie: ij > e (verwijkte > verwekte).
		 Hier is sprake van een verschrijving door HaverSchmidt: hij heeft Iglo geschreven
		 in plaats van Igo
xlv
		Additie: van.
xlvi
		 Na zijne staat een letter doorgekrast, mogelijk een k?
xlvii
		 Substitutie: opmerking > zwarigheid.
xlviii
		 Deletie: Beroald geen zoon van Richold II was, maar van een Sax met name Valk,
		 den stichter van het slot Valkenburg. Odilbald, den zoon van koning Richold II.
		Boven Sax met name staat zekeren Ridserdt’ doorgekrast en boven den stichter
		van staat doorgekrast zoon van eenen.
xlix
		 Substitutie: zijn > de.
l
		Additie: te.
li
		Additie: m.h.. (in de transcriptie is deze afkorting opgelost tot mijne heeren).
lii
		Additie: Niet.
liii
		Substitutie: b? > p.
liv
		Substitutie: Latijn > taal.
lv
		 Deletie: twee letters, mogelijk La?
lvi
		Deletie: te hebben.
lvii
		Deletie: hier.
lviii
		 Deletie: met Raginfried.
lix
		Substitutie: het > de
lx
		Substitutie: hij > R. In de lopende tekst is de afkorting R opgelost in Raginfried.
lxi
		Substitutie: bestuur > regering.
lxii
		Substitutie: Hij > Gondobald.
lxiii
		 Substitutie: g > d.
lxiv
		 Additie: Zijn broeder is boven was.
lxv
		Substitutie: de > het.
lxvi
		 Hier is een fout gemaakt, want eerder in de zin staat al wierp; het woord wierpen
		
is daarmee overbodig.
lxvii
		 Deletie: moordende.
lxviii
		 Additie: i.
lxix
		 Deletie: en.
lxx
		Deletie: de m.
lxxi
		 Deletie: zouden.
lxxii
		 Substitutie: ouden kleur > gebrekkigen vorm.
lxiii
		 Substitutie: Septem > Octo.
xliv
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Archeologische kroniek over 2011 en 2012
Er n st t a a y k e

Inleiding
In dit jaarboek worden de jaren 2011 en 2012 samen behandeld. Dat
betekent evenwel niet dat de kroniek een dubbele omvang vertoont.
De economische recessie heeft ook de archeologie-sector bereikt: een
afname van bouwwerkzaamheden verkleint de noodzaak van archeologisch onderzoek en leidt tot minder vondsten. Een uitzondering vormt
het "steilkantenproject" van de Rijksuniversiteit Groningen, maar dat
vloeit ouderwets voort uit een wetenschappelijke vraagstelling en wordt
op andere wijze gefinancierd. Andere grote projecten betreffen wegreconstructies rond Leeuwarden, waarover eerder al is bericht, en de aanleg van
pijpleidingen (tracé Grijpskerk-Workum). Enkele projecten uit voorbije
jaren bereikten de publiciteit met enige vertraging. Vandaar dat bijvoorbeeld nu pas aandacht kan worden geschonken aan de vondst van een
scheepje bij Sneek (2006).
Een andere bron van vondstmeldingen, het domein van amateur-archeologen, dreigt nu op te drogen. De meeste berichten bereikten ons tot dusver
via Evert Kramer, conservator bij het Fries Museum, maar die is begin 2012
met pensioen gegaan. Metaaldetectievondsten worden helaas zelden via
anderen wegen gemeld. Het Argeologysk Wurkferbân blijft in de persoon
van Hendrik de Jong daarentegen een trouw leverancier van berichten.

Algemene onderwerpen
Hoogleraarschap De Langen
Op 1 februari 2011 trad provinciaal-archeoloog Gilles de Langen bij de Rijksuniversiteit Groningen aan als bijzonder hoogleraar, met de leeropdracht
Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap. Een
dergelijke eer, een professoraat speciaal voor terponderzoek, is aan Van
Giffen en opvolgers nooit gegund, maar er moet wel worden bijgezegd dat
het een aanstelling van 0,2 fte betreft en dat de betaalde uren voor rekening
komen van het Groninger Universiteitsfonds en de provincie Fryslân.
Op 20 maart 2012 hield De Langen op onderhoudende wijze zijn oratie,
met als titel: Vensters op Frisia. Over nut en noodzaak van het universitaire
terpenonderzoek. Naderhand is zijn rede, uitbundig voorzien van voetnoten,
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uitgegeven door de Vereniging voor Terpenonderzoek – een stichting die
bijna een eeuw geleden is opgericht om Van Giffen in de gelegenheid te
stellen zijn eerste grote terpopgraving te doen. Sommige molens draaien
langzaam, maar zij draaien wel met bestendigheid. In 100 jaar tijd heeft het
onderzoek naar terpen en wierden een enorme ontwikkeling doorgemaakt
en De Langen zal er de komende jaren zeker zijn steentje toe bijdragen, niet
zozeer gravend als wel denkend, nieuwe lijnen uitzettend.
Terpen doen ertoe, zei de nieuwe hoogleraar in zijn rede. Toen ze werden
afgegraven brachten ze vooral geld in het laadje, maar nu gaat het met name
om de maatschappelijke betekenis van dit bijzondere erfgoed, en dat kost
geld, enerzijds om terpen in overheidsbeheer te nemen en ze daarmee tegen
aftakeling te beschermen, anderzijds om onderzoek te kunnen uitvoeren.
Terpen doen er toe, omdat zij laten zien hoe mensen vroeger het landschap
naar hun hand probeerden te zetten, maar ook hoe het gevormde terpenlandschap in zekere zin cultuurdrager is geworden, waaraan vele generaties
mensen bedoeld of onbedoeld slechts bijdragen hebben geleverd. In dit
verband lanceerde hij het aan het gedachtengoed van de filosoof Richard
Dawkins ontleende begrip terpenmemen. Dus, als u weer eens een terp ziet,
moet u goed beseffen dat u een meme voor u hebt, iets om ontzag voor te
hebben. Maar dat had u misschien toch al.
Afscheid conservator Kramer
In 1981 belandde de Groninger Evert Kramer, van huis uit vooral in
vuursteen geïnteresseerd, min of meer bij toeval in een Friese terpopgraving,
in Jelsum. Zijn tijdelijke aanstelling bij het Fries Museum bleef daarna voortduren en na de pensionering van conservator Gerrit Elzinga in 1988 nam
Kramer een groot deel van diens taken over. In 2012 kwam daaraan een
eind, toen ook hij de onvermijdelijke 65 levensjaren had bereikt en de staf
overdroeg aan Nelleke IJssennagger.
In deze drie decennia veranderde er veel in de Friese archeologie. Was
de archeologische afdeling van het Fries Museum jarenlang een soort
onderzoeksinstituutje dat overal waarnemingen verrichtte, gaandeweg
werd die rol overgenomen door de Groninger universiteit en door archeologische firma’s. In zijn rol van conservator was Kramer verantwoordelijk
voor tijdelijke exposities, zoals Koningen rond de Noordzee, en voor de vaste
opstelling (Superterpen) van de laatste jaren; voorts was hij enkele jaren
Hoofd Collecties. De geleidelijke overdracht van vondstmateriaal aan het
Noordelijk Archeologisch Depot bracht hem veelvuldig in Nuis. Veel tijd
stak hij in vondstmeldingen en -determinaties van en voor amateur-archeologen, een activiteit die voor de provincie maar ook voor deze Kroniek van
groot belang is geweest.
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Firdgum: een nieuwe oude boerderij
In de zomer van 2012 werd de eerste kwelderzode gestoken voor een nieuwe
boerderij. Nee, niks geen staal, baksteen en kunststof, maar een gebouw van
klei, mest en hout. Het gaat om een reconstructie van een zevende-achtste
eeuwse woonstalboerderij, die onder leiding van Daniël Postma (Groninger
Instituut voor Archeologie, RU Groningen) door vrijwilligers wordt gebouwd
in Firdgum, nabij de plek waar in 2011 een steilkantonderzoek werd
gehouden. Het initiatief berustte bij Jan Vonk van het Yeb Hettinga Museum
in ditzelfde dorp, maar de kennis moest komen van Postma, die zich al
tijdens zijn studie intensief met het onderwerp bezighield en er vervolgens
vanaf najaar 2011 zijn promotie-onderzoek van kon maken.
Tijdens de feitelijke bouwvoorbereiding kwamen onverwachte zaken aan
het licht. Aangetroffen huisplattegronden zoals in opgravingen te Leens en
Foudgum, lijken drieschepig, dat wil zeggen met dragende staanderparen,
maar Postma vermoedt nu dat het dak door de muren werd gedragen en
dat de staanders alleen een vliering ondersteunden, middels een krukconstructie – een bouwwijze die archeologen een halve eeuw geleden
juist hadden verworpen. Na een winterstop wordt de boerderij in 2013
afgebouwd en pas dan zal blijken of de beoogde constructie de elementen
de baas kan blijven. (bron: Postma 2012)
Steunpunten
Verspreid over de provincie lag tot dusver een negental archeologische
steunpunten. Deze zijn bedoeld om informatie te verschaffen over de
voorgeschiedenis van het desbetreffende gebied en laten vondstmateriaal
zien dat in de omgeving is aangetroffen. De ene keer ligt de klemtoon op
de steentijden, de andere keer op vroegmiddeleeuwse terpen of op vroege
stadsvorming.
In 2011 werd in Leeuwarden een tiende steunpunt geopend, in het Historisch Centrum Leeuwarden. Bij het kloosterterrein Klaarkamp, waar in 2010
een opgraving plaatsvond (vgl. DVF 2011) heeft inmiddels nummer elf z'n
deuren geopend, onder de naam Museum Klooster Claercamp. Het ligt in
de bedoeling dat het aantal wordt uitgebreid; de provincie kent immers nog
wat witte plekken op de kaart. Andere mogelijk nieuwe steunpunten, zoals
in Feanwâlden, IJlst en Stavoren hebben nog niet tot gerichte acties geleid.
De provincie gaat maaien (vervolg)
Nadat de provincie in 2009 had aangekondigd om in de toekomst terpen
op te kopen teneinde bedreigde terreinen voor verdere erosie veilig te
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stellen (vgl. DVF 2010), vond in 2012 een eerste transactie plaats, onder het
welwillend oog van de rijksoverheid (RCE). Het ging om een vermoedelijk
vroegmiddeleeuwse terp aan de westzijde van Berlikum. De terp werd tot
op heden beakkerd, maar wordt straks getooid door een grasmat, in toom
gehouden door archeologie-vriendelijke schapen.
In memoriam Jurjen Bos
In 2012 overleed de archeoloog Jurjen Bos. Hij kreeg zijn opleiding aan de
Universiteit van Amsterdam en promoveerde op middeleeuwse veenontginningen in Noord-Holland. Vanaf 1988 was hij verbonden aan het
Groninger Instituut voor Archeologie (R.U. Groningen) en tevens enkele
jaren aan het Fries Museum, in de rol van provinciaal-archeoloog. Hij is
vooral bekend geworden als één van de gangmakers van het Frisia-project,
waaruit de opgraving in Wijnaldum voortkwam. In 1995 verscheen van zijn
hand het overzichtswerk Archeologie van Friesland; in latere jaren volgden
diverse publicaties over vroegmiddeleeuwse fibulae. Hij bezat een zachtmoedig karakter en was begiftigd met grote capaciteiten, maar deze werden
gaandeweg overschaduwd door ernstige psychische en later ook fysieke
aandoeningen, die hem het werk en ook zijn persoonlijke leven steeds
zwaarder maakten.
Noordelijk Archeologisch Depot (NAD)
In het depot in Nuis liggen ontzagwekkende hoeveelheden vondsten uit
Friesland. De beschrijving van oudere vondstcomplexen is in grote lijnen
afgerond, maar er staan nog steeds enkele zaken op de rol, zoals het materiaal
van het terponderzoek te Tritsum (opgraving Waterbolk) en van Dokkum
(opgraving Halbertsma). In Leiden wordt onder prof. H. Fokkens gewerkt aan
de beschrijving van enkele neolithische opgravingen (Bornwird, Steenendam
en Aldeboarn) en op amateur-avonden worden nog steeds vuursteen-verzamelingen doorgewerkt om deze geschikt te maken voor registratie in het
database systeem en die daarmee ook op internet toegankelijk worden (o.a.
delen van de collecties van Siebinga, Voerman en Wadman).
Het nieuwe Fries Museum zal zich specifiek op de terpencultuur (IJzertijd
– Vroege Middeleeuwen) richten. Mede om deze reden stoot het museum
vondstmateriaal af dat op de voorgaande perioden betrekking heeft, in die
zin dat dit wordt overgedragen aan de provinciale collectie in het NAD.
Stenen werktuigen worden bij binnenkomst gefotografeerd en worden
vervolgens ingeschreven door Ans Burie, die de afgelopen jaren al in het
museum veel energie heeft gestoken in het identificeren van vondsten en
documentatie.
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De provincie Fryslân blijft voortgaan met het uitvoeren van zogenaamde
verdiepingsslagen (vgl. DVF 2012), enerzijds door aanvullend onderzoek
in enkele regio's, maar ook door oudere vondsten opnieuw tegen het licht
te laten houden, teneinde een beter beeld te krijgen van de fasering van
de bewoning. Tineke Volkers bekijkt daartoe alle vondstmateriaal uit een
bepaald gebied, dateert ze en probeert de vindplaatsen zo nauwkeurig
mogelijk vast te leggen. Tegenwoordig geschiedt dat laatste met behulp van
GPS bijna tot op de centimeter nauwkeurig, maar bij oudere vondsten zijn
de omschrijvingen (‘een half uur gaans van Tzum’) soms erg vaag.
De drie provincies hebben in 2012 besloten in Nuis een ontvangstcentrum in te richten. De huidige faciliteiten zijn voor groepen volstrekt
onvoldoende. Straks wordt een ruimte ingericht voor voordrachten (met
beamer-presentatie) en tevens wordt in en om deze inbouw een vergelijkingscollectie ten toon gesteld om bezoekers gedegen informatie te
verschaffen over vondsten en materiaalgroepen uit alle perioden.
Veel vondstmateriaal van het NAD vindt overigens via bruiklenen zijn
weg naar allerlei exposities, in steunpunten vooral, maar ook in tijdelijke
exposities, zoals vuursteenmateriaal in Jelsum en aardewerk in Sandfirden,
waar in De Vlakke Brekken duizenden scherven zijn opgedoken (vgl. DVF
2010).
Marschenratskolloquium
In 2011 kwamen in Aurich ruim honderd wetenschappers bijeen die zich
met kwelderonderzoek bezighouden, in het kader van het Eems-Dollard
Regio (EDR) project ‘Land van ontdekkingen’, waarin ook Niedersachsen
en de drie noordelijke provincies deelnemen. Op zich heeft de EDR een
economische grondslag, maar er valt ook voor archeologen Europees geld te
verdelen. Een deel van het steilkantenonderzoek (zie onder) is bijvoorbeeld
bekostigd uit deze pot. Maar in Aurich ging het vooral om de resultaten van
lopend onderzoek en om de voorbereidingen voor de expositie Land van
Ontdekkingen in 2013-2014.
Runen
In januari 2012 werd in het Fries Museum een studiedag gewijd aan Friese
runen. De bijeenkomst, met onderzoekers uit Nederland en Duitsland,
vormde onderdeel van een internationaal project waarin voorwerpen met
inscripties uit de Vroege Middeleeuwen, met nadruk op de Angelsaksische
periode, met geavanceerde apparatuur worden ontcijferd. In de praktijk
blijkt het namelijk nog altijd uiterst moeilijk om tekens correct te identificeren en te onderscheiden van krasjes en niet-bedoelde haaltjes – het
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schrijfplankje uit Tolsum is er een ander voorbeeld van. Een interessante
kwestie is of Friese runen zich taalkundig of anderszins onderscheiden van
andere runenteksten. Volgens runologe Tineke Looijenga is dit taalkundig
gezien niet het geval en kan men slechts spreken van – in ruime zin – Angelsaksische runen, maar IJssenagger wijst wel op verschillen in materiaalgebruik: Angelsaksische teksten zijn vaker op metalen voorwerpen ingekrast,
Friese op bot of hout.
(bron: IJssennagger 2012)
Vroegmiddeleeuws amaldijn
Een klein aantal vroegmiddeleeuwse sierobjecten is voorzien van dunne,
licht- tot donkerrode granaat-plaatjes, of amaldijn, gevat in een mozaïek
van goud. De combinatie rood en goud is buitengewoon fraai om te zien.
Een zogenaamde protonenversneller in Parijs wordt gebruikt om middels
röntgenstraling de chemische samenstelling te lezen, en daarmee de
herkomst te achterhalen. Het blijkt dat sommige noordelijke vondsten, zoals
de fibula van Wijnaldum en de zwaardknop uit Ezinge (beide eigendom
van het Fries Museum), amaldijn uit India bevatten maar ook uit andere
windstreken, zoals mogelijk Madagascar. Voor een speld uit Aalsum ligt de
herkomst dichter bij huis, namelijk Bohemen. De metingen maken deel uit
van een groot Europees project; in Nederland lag het initiatief bij het Rijksmuseum in Leiden. Het uiteindelijke doel is het vaststellen van handelsroutes.
(bron: IJssenagger 2013)

Steilkantenproject Groninger Instituut voor Archeologie (GIA)
Het onderzoek aan steilkanten van Friese terpen werd in 2011 en 2012
voorgezet en afgesloten. Nadat in voorgaande jaren onder leiding van
J.A.W. Nicolay (GIA) door studenten en vrijwilligers was gegraven in Anjum,
Achlum en Jelsum, kwamen in deze jaren twee terpen bij Dronryp, de terp
van Easterbeintum, de dorpsterp van Firdgum en een overslibde terp bij
Arkum aan de beurt. De financiering ligt in handen van de universiteit,
de provincie Fryslân en de Vereniging voor Terpenonderzoek; voor één
deelonderzoek kon Europees geld worden verkregen. Tussendoor voerde
Nicolay in het voorjaar van 2011 een zeer omvangrijk onderzoek uit aan
Drentse veenterpen (71 stuks!) en boog zich over het metaal van Hallum
(zie onder). Dit moordende tempo vroeg zijn tol; de uitwerking van alle
gegevens zal derhalve langer nemen dan aanvankelijk was gedacht en wordt
straks gedragen door meer personen. De projecten worden hier slechts

archeologische kroniek

217

kort geschetst. De Nieuwsbrief van de Vereniging voor Terpenonderzoek
verschaft meer informatie; de uiteindelijke verslagen zullen eveneens door
de Vereniging worden uitgegeven.
Firdgum
Het onderzoek in Firdgum, in juni-juli 2011, betrof een terp uit een tijdvak
toen dijkbouw heel dicht bij kwam. Men ging er wonen in de negende eeuw,
op de jongste kwelderwal van Westergo, en toen waren er al 13-14 eeuwen
lang terpen opgeworpen. Men wist inmiddels hoe het moest. Veel zoden,
dat is duidelijk. Minder duidelijk is of de aangetroffen sporen aan huizen
toebehoorden, of dienden ter versteviging van het terplichaam. In die zin
stemt het beeld overeen met eerder onderzoek in de vroegmiddeleeuwse
terp Anjum (vgl. DVF 2012). Het boven genoemde zodehuis verrijst op korte
afstand van de opgraving.
Easterbeintum
De terp van Easterbeintum oogt al tientallen jaren als een maankrater, maar
nadat er in 1988-89 een groot deel van een vroegmiddeleeuws grafveld
kon worden blootgelegd, bleek bij onderzoek in augustus-september 2011
een resterend, oostelijker gelegen, terpgedeelte ook nog veel informatie te
bevatten. In het voor de steilkant gelegen vlak konden door Johan Nicolay
zelfs ploegsporen uit de Midden-IJzertijd worden blootgelegd. Een dobbe of
drinkplaats voor dieren, eveneens uit de IJzertijd, bleek overigens overdekt
door een natuurlijke afzetting; pas later strekte de terp zich over dit gedeelte
heen. Tot de jongere sporen behoorde een middeleeuwse waterput, waarin
enkele complete kogelpotten werden aangetroffen.
Arkum
In barre omstandigheden werd in de periode januari-maart 2012 onder
leiding van Joris Geuverink en Marco Bakker (GIA) een veenterp opgegraven
nabij Arkum, ten zuiden van Bolsward. In dit geval betrof het onderzoek geen
steilkant maar een reguliere vlakopgraving, aangezien op die plek een veestal
zou worden gebouwd. De grondsporen hadden betrekking op een plaggenpodium dat in de Late IJzertijd was neergelegd op veen. Ontwatering van het
veen, gekoppeld aan oxidatie, bracht met zich mee dat het podium en zijn
omgeving langzaamaan verdronken. Ophoging hielp slechts tijdelijk, en men
vertrok. Vondsten wijzen er op dat men in de Midden-Romeinse periode voor
korte tijd terugkeerde. Vervolgens raakte het geheel definitief overdekt met klei.
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Dronryp I
In juni 2012 werd een terprestant ten zuiden van Dronryp onderzocht. Het
gebied is vrij vroeg, in de IJzertijd, in exploitatie genomen. Het centrale deel
van de nederzetting bleef evenwel buiten schot, waardoor de vraag of men in
de Midden-IJzertijd meteen een plaggenpodium opwierp, niet kan worden
beantwoord. Opvallend was een zeer grote dobbe, enigszins naast de terp
gelegen, 25 meter in doosnee en drie meter diep, met vondsten van rond
het begin van de jaartelling. Tot de vondsten uit deze waterplaats behoorden
ook twee fragmenten bewerkt walvisbot. De opgraving kende als novum dat
ook meteen het oppervlak van de terp systematisch werd afgezocht.
Dronryp II
Najaar 2012 werd nog een tweede terp bij Dronryp onderzocht, nu aan de
oostzijde van het dorp. Het hier aanwezige terprestant werd middels twee
lange haakse profielen blootgelegd; het eindresultaat is door Frans de Vries
op fraaie wijze vastgelegd (zie afbeelding in de kleurkatern). Ook in dit
geval werd een dobbe aangetroffen. De meest bijzondere vondst betrof een
volledig paardenskelet in een waterput. Van drie huizen uit de Merovingische tijd konden opeenvolgende wandfragmenten worden vastgesteld.

Ander terponderzoek
Tussenterps: Marsum-Aldlân
Terpen vallen in het oog en lange tijd is gedacht dat we vooral daar moeten
zoeken naar menselijke sporen, maar in de praktijk wordt steeds duidelijker dat de prehistorische mens geen last had van ruimtevrees en zich
eigenlijk bij voorkeur ophield buíten zijn geliefde terp: greppels graven,
dijkjes aanleggen, gras in de brand steken en ploegen. Bij de winterdag zat
men wat te kniezen in z'n rokerige hutje, maar het liefst was men doende
op de prairie! Het begrip ‘off-site’ wordt wel gebruikt voor activiteiten die
buiten de woonplek plaatsvonden, maar het mag wat mij betreft worden
afgeschaft. In feite moet men rond terpen grote kringen tekenen en zeggen:
dit is allemaal ‘inside’, het bewaren waard. Wat het vak niet eenvoudiger
maakt.
Een voorbeeld verschaft een onderzoek van het ADC tussen de A31 en
It Aldlân, bij Marsum, waar de Haak om Leeuwarden diepe voren in het
landschap trekt (Van Benthem e.a. 2012). Nu was er bij vroegere wegenaanleg ook al veel bodemarchief verdwenen zodat de oorspronkelijke
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situatie niet goed valt te reconstrueren, maar het lijkt erop dat er geen terp
aanwezig was. Greppels, kuilen (met dierbegravingen), een waterput, veel
aardewerk, ovenwanden, wat ijzerslakken – in feite is er alles gevonden
dat men bij een nederzetting zou verwachten, maar juist die ontbreekt.
De nadruk in het vondstmateriaal ligt op de Late IJzertijd, uit vele eeuwen
later stamt een atypische Angelsaksische pot. Overigens ontbreekt kogelpotaardewerk, normaal gesproken een typische indicator voor terpen of
verhoogde woonplaatsen.
Scheepsarcheologie
Hoewel scheepvaart altijd belangrijk is geweest, worden scheepsresten
slechts uiterst zelden in de noordelijke provincies aangetroffen. Uit de
Romeinse tijd kennen we geen enkel sprekend voorbeeld, al is het niet
ondenkbaar dat in de Waddenzee onder zandplaten nog amforen sluimeren
van de barken waarmee de Romeinen het Friese en Chaukische gebied
bevoeren en die soms verloren gingen, zoals tijdens de beruchte najaarsstorm in 16 AD die de vloot van Germanicus overviel. De enige goed
gedateerde vondst uit die tijd, in het nieuwe Fries Museum te bewonderen,
betreft een klein met krammen bezet houtfragment dat diende als drempel
van een 1e-eeuwse boerderij (opgraving Leeuwarden-Oldehove). Het had
daarvoor vermoedelijk deel uitgemaakt van een kimplank van een klein
schip. Uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen kennen we de klinknagels van overnaads gebouwde schepen (bijv. Hallum en Wijnaldum), maar
van scheepshout ontbreekt ieder spoor. Vermoedelijk stookte men het op,
heel prozaïsch.
De verrassing was dan ook groot toen in 2006, bij een opgraving in een
gasleidingtracé bij een voormalig kloosterterrein Thabor bij Tirns, door
RAAP een vrijwel compleet scheepje kon worden blootgelegd (Aalbersberg
e.a. 2010). Van kloostergebouwen werden geen resten gevonden en ook
van de (oudere) terp waarop deze gestaan had ontbrak ieder spoor, maar
wel werd een geul met een dijkje uit de elfde-twaalfde eeuw aangetroffen,
en in de bedding daarvan, overdekt door een kleilaag met baksteenpuin
en kogelpot-aardewerk, lagen twee grote delen van een punter-achtig
vaartuig, met een geschatte lengte van zeven meter (zie afbeelding in de
kleurkatern). Dendrochronologisch onderzoek wijst op een bouw tegen het
einde van de twaalfde eeuw; er voeren derhalve geen monniken mee rond
want het klooster stamt pas uit het begin van de vijftiende eeuw. Uit de
Late Middeleeuwen zijn in Nederland slechts twee vergelijkbare vondsten
bekend.
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Scheepsarcheologie II
Van een andere orde zijn vondsten die de laatste jaren worden aangetroffen
bij het inspecteren en vrijmaken van vaargeulen in de Waddenzee en het
IJsselmeer, door ADC Maritiem, in samenwerking met enkele duikbedrijven.
Het gaat om wrakken van schepen uit de laatste eeuwen. Vaak waren deze
al langer bekend en hadden amateur-duikers vermoedelijk al de nodige
mobilia naar boven gebracht.
Enkele voorbeelden, overigens in het Groningse deel van de Waddenzee,
betreft een oorspronkelijk Engels schip dat in 1903 bij zware storm is
vergaan en een Duits Vorpostenschiff, een soort verkenners-vissersboot,
dat in de Eerste Wereldoorlog op een mijn moet zijn gelopen. In dit laatste
geval zijn in verband met de vaarveiligheid grote onderdelen geborgen,
zoals huidplaten, de stoomketel en de motor. Dergelijke imposante objecten
wacht helaas de schroothoop; naar het archeologisch depot gaan alleen
enkele handzame en gemakkelijk te conserveren spulletjes.
Zeer beperkte vondstdeponering gold ook enkele wrakken die in het
Friese deel van de buitenwateren, aan weerszijden van de Afsluitdijk, zijn
geinspecteerd. Ten noordwesten van Kornwerderzand werd een achttiendeeeuws scheepswrak bezocht (ESA N1), en twee kilometer ten zuiden
ervan, aan de IJsselmeerzijde, bleek een vrachtboot te zijn vergaan, een
zogenaamd katschip uit het derde kwart van de zeventiende eeuw (ESA Z1).
Tot de vondsten behoorden aardewerk, tinnen lepels, een Spaanse munt (16
maravedis, uit 1662-64) en enkele bakstenen (Friese geeltjes). Het wrak is
opgemeten maar is verder ongemoeid gelaten.

Vondstmeldingen
Evenals in voorgaande jaren speelde prehistorie geen grote rol en lag de
nadruk op metaalvondsten, met een detector opgespoord. Daarnaast
verrichtte het Argeologysk Wurkferbân waarnemingen bij kerkrestauraties.
De meeste meldingen zijn ter beschikking gesteld door Evert Kramer (Fries
Museum), Hendrik de Jong (Wurkferbân) en Gilbert Hofstra (Argeos).
Oldeberkoop
Langs de zuidzijde van de Tjonger zijn in 2012 aan de Meulereed door het
Fryske Gea werkzaamheden uitgevoerd. Deze werden gedeeltelijk begeleid
door de archeologische firma ARC, maar Lieuwe Tiesinga (Oosterwolde)
bood uitgebreide ondersteuning. In en nabij venige restgeulen (vroegere
loop van de rivier) trof hij beenderresten van dieren aan, maar ook vrij
veel aardewerk. Het gaat om de typen G3 (Ruinen-Wommels III) en V3a, te
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dateren in de vierde en derde eeuw v. C., een tijdvak waarin ZO-Friesland
min of meer ontvolkt raakte. In dit geval mag worden verondersteld dat de
vondsten niet direct bij een nederzetting horen, maar andere activiteiten
representeren (oversteek rivier, offerplaats?). Eerder was Tiesinga aktief in
het Tjongergebied bij Jardinga (vgl. DVF 2010, 228-29).
Marsbeeldje
Bij Kampen, onder Koudehuizum, werd in 2012 een klein bronzen beeldje
aangetroffen, door dhr. T. Cuperus. Vermoedelijk stelt het de god Mars voor.
Zegeldoosje
In 2010 gevonden, maar pas naderhand gemeld, is een bronzen zegeldoosje
uit de Romeinse tijd. De vondst is gedaan door Edwin van Alphen op de terp
Fatum, bij Tzum. Het betreft een tweekleppig scharnierend voorwerp waarin
een zegel werd bewaard. Dit werd gebruikt voor het verzegelen van brieven
of bijvoorbeeld wasplankjes (vgl. het plankje van Tolsum). In het Romeinse
deel van Nederland zijn er honderden bekend, maar in Fryslân is dit pas de
derde vondst.
Tremisses Dorestad
Vroegmiddeleeuwse munten zijn aantrekkelijk, want zeldzaam en
waardevol, maar blijkbaar is het ook aantrekkelijk ze na te maken. Opnieuw
zijn enkele valse tremisses gesignaleerd, waarmee geen zevende-eeuwse
Friese imitaties, maar hedendaagse ‘muntslag’ worden bedoeld. Er zijn
inmiddels enkele tientallen bekend.
Frankisch aardewerk
Mevrouw J. Pacanda, woonachtig nabij Aldeboarn, vond op het eigen erf
een randscherf van een klein versierd potje. Het aardewerk is versierd met
groeven, rijen kleine driehoekjes en een rechthoekig stempel. Het lijkt een
inheemse, handgemaakte imitatie van een zogenaamd Frankisch knikpotje,
uit de zesde of zevende eeuw.
(bron H. de Jong)
Een Karolingisch terpje bij Folsgare
Leden van het Archeologisch Steunpunt Sneek (ASP) vonden in 2011 en
2012 tijdens het ploegen van een maisakker vlakbij Folsgare een groot aantal
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scherven. Het gaat hierbij om kogelpotten en een relatief grote hoeveelheid
importaardewerk uit de Karolingisch periode. Zoeken met een metaaldetector leverde twee schijffibulae en een kleine vlindervormige fibula
(Domburg-fibula) op. De uit Duitsland geïmporteerde keramiek bestaat
vooral uit Pingsdorf, Paffrath en Badorf aardewerk (achtste-elfde eeuw).
Twee scherven stammen van een grote reliëfbandamfoor.
De meest opvallende vondst betreft een olie-glanzend grijs scherfje,
bestaande uit een ooraanzet met zigzaglijnen. Het fragment is vermoedelijk
afkomstig van een zogenaamde Tating-kan, een in Fryslân nog niet – en ook
in dit geval blijft het vraagteken gehandhaafd – met zekerheid aangetoond
type. Wonderlijk genoeg staat deze vorm ook wel als Friesenkanne te boek
(Van Es & Verwers 1980, 99), maar dan moeten we het Friezen-begrip wat
ruimtelijker denken, met een verspreiding van Dorestad tot Birka.
(inf. G. Hofstra)
Terpje bij Tirns
Vlakbij de Ivige Leane, tussen Tirns en Scharnegoutum, werd in 2012
tijdens het ploegen van een maisakker een onderliggende terplaag aangesneden. Deze was zichtbaar in de vorm van donker organische grond met
veen brokken en scherven terpaardewerk, o.a. met streepband versierd
(Late IJzertijd - begin Romeinse periode). In de directe omgeving zijn in het
verleden al eerder sporen van kleine overslibde terpjes gevonden.
(inf. G. Hofstra)
Vikingring Tirns
In 2011 trof Nino Casolin, lid van het Archeologisch Steunpunt Sneek (ASP),
nabij Tirns een zilveren ring aan die bestond uit twee gladde en twee in
filigrain uitgevoerde draden. Het gaat evenals eerdere, overigens anders
uitgevoerde ringen (zie DVF 2010, 239-40 en de kleurenafbeelding in DVF
2012) om een zogenaamde Vikingring, uit de negende-tiende eeuw. Het
begrip Viking mag overigens met een korreltje zout genomen worden; de
ring kan heel goed lokaal zijn vervaardigd. Bij de ring werden een bronzen
mantelspeld en enkele kogelpotscherven gevonden.
(inf. G. Hofstra)
Alsengemme
In 2011 dook een in goud gevatte alsengemme op die uit noordelijk Oostergo
afkomstig zou zijn. De gemme laat twee ingekraste menselijke figuurtjes
zien. Dergelijke kleine afgeronde amuletten, vervaardigd uit een zwarte en
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Een zogenaamde Vikingring,
van zilver, uit de omgeving
van Tirns (Foto G. Hofstra)

een blauwe glaslaag, dateren ongeveer uit de elfde-twaalfde eeuw. In 2012
verwierf het Groninger Museum een dergelijke steen uit de nalatenschap
van de verzamelaar S.S. Mensonides; deze was overigens afkomstig uit
Lutjesaaksum (Gr.). In deze steen waren drie figuurtjes ingekrast.
Januskop
Nabij Witmarsum vond Marco Sjoers een bronzen riemhanger met een
massief dubbel mansgezicht, een zogenaamde januskop. Dergelijke
riemhangers zijn wel vaker aan getroffen. Gelet op het page-achtige kapsel
van de koppen – een beter geconserveerde vondst uit Slochteren (Gr.) laat
dit goed zien – dateren dergelijke hangers ongeveer uit de twaalfde eeuw.
Pijpaarden beeldje Grou
Bij afbraak van de schoorsteen van de Halbertsmafabriek in Grou werd een
ca. 5 cm groot, massief fragment van een pijpaarden beeldje aangetroffen.
In complete vorm (ca. 9-12 cm) gaat het om het type ‘staand Christuskind’
(Duits: ‘Jesusknabe’). Het was vroeger een van de meest populaire thema's
van pijpaarde en werd – buiten Friesland – in massaproductie vervaardigd.
Het beeld dateert ongeveer uit het midden van de zestiende eeuw. In de
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collectie van het Fries Museum liggen enkele varianten op het thema van
het naakte Christuskind: het zegenende kind met wereldbol, het kind met
een vogel, het kind met vruchten, het kind met bloemen. De vindplaats,
binnen de de historische dorpskern van Grou, wijst erop dat het beeldje
vermoedelijk behoorde tot de privé-devotiecultuur.
(bron. D. van Weezel Errens)
Leeuwarden-Zaailand
Tussen 2008 en 2010 is op de kruising Zaailand / Wirdumerdijk / Ruiterskwartier, aan de zuidoostzijde van het oude centrum van Leeuwarden, in
enkele etappes archeologisch onderzoek gedaan (Bergsma e.a. 2011). De
nadruk lag daarbij op de voormalige Wirdumerpoort, aangelegd bij de staduitbreidng aan het einde van de vijftiende eeuw. Er werden funderingen en
resten van keienbestrating ter hoogte van de binnenpoort (ook wel St. Jacobspoort genoemd) aangetroffen en hout- en muurwerk dat tot de kaden had
behoord. In de negentiende eeuw werden poorten en omwalling afgedankt.
Het meeste vondstmateriaal, overwegend in de grachtvulling aangetroffen,
dateerde uit het tijdvak 1500-1800. In meerderheid betrof het roodbakkend

Een leren waterzak, uit Leeuwarden (opgraving Zaailand). Vermoedelijk bestond de binnenzijde
uit een varkensblaas. Oppervlak vergaan; rechts is een draagriempje zichtbaar (Foto H. Faber
Bulthuis)
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geglazuurd aardewerk, maar ook zijn delen van steengoed drinkkannen,
fayence en majolica verzameld. Een opmerkelijke vondst betrof een
driehoekige leren waterzak die vermoedelijk met riempjes op het lichaam
werd gedragen.
Omdat de locatie flink op de schop is gegaan en het grondwerk slechts
gedeeltelijk door archeologen werd begeleid, hoeft het niet te verbazen dat
secundair onderzoek van de storthopen, door amateurs, nog veel fraaie
voorwerpen heeft opgeleverd. In een door Akkie Hiemstra (Werkgroep
Archeologie Aed Levwerd) geschreven bijlage komen onder andere een
messing tabaksdoos met de gravure van een eeuwigdurende kalender, een
luizenkam en een hardstenen sluitsteen aan de orde; de laatste was vermoedelijk in de doorgang van de waterpoort was bevestigd.

Argeologysk Wurkferbân
Laurentiuskerk Kimswerd
De Laurentiuskerk te Kimswerd wordt tot de oudste kerken van Fryslân
gerekend. Zo zijn in de noordmuur van het schip in tufsteen uitgevoerde
Romaanse bouwstijlen uit de elfde en twaalfde eeuw bewaard gebleven en
boven de noordelijke ingang bevindt zich een rood zandstenen timpaan met
een voorstelling, waarvan de juiste betekenis nog altijd een raadsel is.
Tijdens de restauratie van de kerk kreeg in oktober 2011 het Argeologysk
Wurkferbân de gelegenheid om in het oostelijk deel van het koor vondstmateriaal te verzamelen. Dit kwam tevoorschijn tijdens werkzaamheden
door het bouwbedrijf, waarbij in het verleden in de bodem begraven
grafstenen, soms op elkaar gestapeld, herplaatst werden. Daarbij kwam ook
een forse rood zandstenen altaarsteen voor het daglicht. Bovendien bleek
een in 1910 aangelegde waterleiding voor de nodige bodemverstoring te
hebben gezorgd. Talrijke vondsten lagen als het ware voor het oprapen. In
totaal werden er 959 eenheden verzameld, waarvan 757 fragmenten van
veertiende-eeuwse mozaïektegels. Een verrassing hierbij waren ruim twintig
delen van zeldzame tinglazuurtegels.
(inf. H. de Jong)
Johanneskerk Wier
Gedurende 2011 en 2012 werd de vervallen kerk van Wier grondig gerestaureerd. Daarbij werd door het Wurkferbân na het verwijderen van de houten
vloer de toplaag van bodem en vervolgens de door het bouwbedrijf uitgegraven
grond doorzocht en werden zichtbaar geworden vloerrestanten ingemeten.
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Tot de vele vondsten behoren 74 stukken gebrandschilderd glas. Hieruit
konden drie bijna geheel worden gereconstrueerd tot hun oorspronkelijke rechthoekige vorm. Het gaat om een rode naar links staande leeuw
die schildhouder lijkt te zijn voor een verder niet zichtbaar wapen, een
wapenschild met een naar links kijkende Moriaan (familie Burum) en een
staande obelisk of toren te zien zijn. Mogelijk bestaat er een verband met de
achttiende-eeuwse bewoners en hun verwanten van de toenmalige Lautastate. (zie afbeeldingen in de kleurkatern)
Met de metaaldetector werden 159 munten verzameld, waarvan 80%
uit de zeventiende eeuw. De oudste is een dubbele penning van de stad
Groningen uit het eerste kwart van de zestiende eeuw.
Opmerkelijk voor een kerk is het relatief grote aantal (52) scherven van
twaalfde-dertiende-eeuws gebruiksaardewerk (kogelpot). Vermeldenswaard zijn tevens een vuurslag van vuursteen, vier grote stukken van een
waarschijnlijk uit de dertiende eeuw daterende grafzerk van Bentheimer
zandsteen met ornamenten, enkele mozaïektegels met Franse lelies uit de
veertiende eeuw en in de eerste helft van de zeventiende eeuw te Harlingen
vervaardigde bloempottegels met in de buik een mascaron (maskerkop).
(inf. H. de Jong en R. Broersma, Fryske Rie foar Heraldyk)
Ringmuur Bonifatiuskerk Oldeberkoop
Tussen september 2011 en april 2012 werd te Oldeberkoop de oude
ringmuur rond de kerk en het kerkhof, inclusief de fundering, in zijn geheel
in fasen afgebroken en weer opnieuw opgebouwd.
De archeologische begeleiding van dit project werd door het Argeologysk
Wurkferbân uitgevoerd. Hieraan voorafgaand werd door het Wurkferbân
in 2008 een onderzoek ingesteld naar de plaats van een op een uit 1732
daterende tekening van een poort in het westelijk deel van de ringmuur.
De fundering hiervan werd toen teruggevonden en diende in 2012 als basis
voor de reconstructie van een nieuw poortgebouw.
Bij de sloop en herbouw van de ringmuur (lengte 210 meter) werd
opgemerkt dat het grootste deel uit kleine gele bakstenen bestond maar dat
in de fundering van het noordelijk deel talrijke laatmiddeleeuwse bakstenen
van het type rooswinkel waren verwerkt. Resten van schelpenspecie wijzen
op uit de omgeving afkomstig afbraakmateriaal. In de overige delen van de
ringmuurfundering waren veel hergebruikte hele en halve kloostermoppen
verwerkt.
Eveneens in het noordelijk deel kwamen scherven van tenminste vier
grote kogelpotten uit de dertiende of veertiende eeuw tevoorschijn. Mogelijk
zijn de potten gebruikt voor de bijzetting van doodgeboren, nog ongedoopte
kinderen. Deze mochten niet in gewijde grond worden begraven, de rand
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van het kerkhof was het hoogst haalbare. In Noordwolde en Tjerkgaast zijn
pal op het kerkhof complete kogelpotten met skeletresten aangetroffen.
Tijdens de restauratie konden door de welwillende medewerking van
het bouwbedrijf meer vondsten worden veiliggesteld. Het meest bijzondere
object betrof een houten kistje met onder meer een vogellijkje met kikkerbotjes in de bek, een pijpekop, een sleutel, een paleolithisch vormgegeven
venusbeeldje, een afbeelding van Maria Magdalena en een lap canvas met
onbegrijpelijke lettertekens, alles in vrij goede staat. Was het kistje geplaatst
door een negentiende-eeuwse satanist? Ook onder Friezen komen nu
eenmaal aperte godloochenaren voor. Maar helaas, een paar weken later
bleek dat het kistje tijdens de restauratie door een grappenmaker was
ingegraven.
(inf. H. de Jong)
Tegels kerk Kimswerd
Bij restauratiewerkzaamheden in de NH kerk te Kimswerd heeft het
Wurkferbân een aantal vrij vroege tinglazuren vloertegels aangetroffen. De
tegels laten afbeeldingen zien van acantusbladeren.
(inf. H. de Jong)

Verschenen publicaties
Hempens
Tussen 2004 en 2006 werd ter hoogte van het latere aquaduct over de N31
bij Hempens uitvoerig onderzoek verricht naar een mesolithische site, eerst
door het ARC, later, na stopzetting van hogerhand, door het ADC. De gang
van zaken was weinig verkwikkelijk en misschien is daarom de uiteindelijke uitwerking, overigens gepresenteerd als een voorlopige studie,
in handen gelegd van de universiteit van Gent. Het boek van Günther
Noens, in 2011 verschenen, leest niet als een trein, om het voorzichtig te
formuleren. Het Mesolithicum is een lastige periode: zeer veel vondstmateriaal, bestaande uit 75.000 stuks vuursteen van zeer kleine afmetingen,
en vrijwel afwezige grondsporen. Daar komt nog bij dat er – anders
dan bij aardewerk – chronologisch weinig vat valt te krijgen op de stenen
werktuigjes. Er is wat sommige gidstypen betreft onderscheid tussen
vroeg- en laat-Mesolithicum, maar dan hebben we het wel over 4-5000
jaren tijdsverloop! Wijzen verschillen in vormen op een ontwikkeling in de
tijd, of wijzen ze vooral op specifiek gebruik in bepaalde omstandigheden
(kortdurende jagerskampen of langdurig verblijf)? Het valt te hopen dat de
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op handen zijnde dissertatie van Marcel Niekus over het Mesolithicum in
Noord-Nederland daarover meer duidelijk kan verschaffen.
Een bijkomend probleem is dat de op een lage zandkop gelegen site
gedurende lange tijd steeds weer is opgezocht. 14C-dateringen aan houtskool
wijzen op terugkerend gebruik tussen 7000 en 6000 v.C., maar dateringen
aan verkoolde hazelnootdoppen reiken zelfs van 7000 tot 3000 v.C. Daarna
was lange tijd geen bewoning meer mogelijk; de zandbodem verdronk en
raakte met veen overdekt. Enkele scherfjes terpaardewerk, in het afsluitende
kleidek, geven aan wanneer mensen zich weer in het inmiddels volledig
veranderde landschap waagden.
Kralen
Het 94e jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek is geheel
gewijd aan glazen kralen. De bijdrage is geschreven door de archeologe Wil
van Bommel-Van der Sluijs. Nadat ze zich eerder met Romeinse kralen in
Midden-Nederland had beziggehouden, heeft ze de afgelopen jaren een
inventarisatie gemaakt van het Noordnederlandse materiaal. Het meest
opmerkelijke resultaat is, dat een groot deel daarvan stamt uit de Late
IJzertijd tot en met het begin van de jaartelling, en niet uit de volle Romeinse
periode - zoals tot dusver werd gedacht. Minstens zo bijzonder is dat
veel van die kralen zijn aangetroffen in een jongere context, tot de Vroege

Een blauwe glazen kraal met gele noppen en zigzagdraad (Marsum, 2e eeuw v.C.), een lichtgroene
Ringperle (Blija, 1e eeuw v.C.) en een gezichtsmaskerkraal (Fryslân, Romeinse tijd) (Foto H. Faber
Bulthuis)
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Middeleeuwen aan toe. Dat houdt vermoedelijk in dat kralen generaties
lang doorgegeven werden en opnieuw werden gebruikt. Andere opties zijn
namelijk weinig waarschijnlijk. Van grafroof kon geen sprake zijn omdat
in de periode Midden-IJzertijd tot Laatromeinse tijd geen – herkenbare
– graven werden aangelegd en de kralen waar het om gaat werden in het
Romeinse rijk niet geproduceerd. Het gaat dus om regionale productie,
waarschijnlijk in het Keltische gebied. Wat dan wel weer vreemd is dat we de
gelijktijdige diepblauwe, geribde armbanden, waarvan in midden- en ZuidNederland duizenden fragmenten zijn aangetroffen, in Noord-Nederland
nauwelijks kennen. Blijkbaar was men hier slechts in kralen geinteresseerd.
De meeste kralen zijn eenvoudig doorzichtig grijsblauw, groenig tot
blauw; een deel ervan bevat witte stralen of kent gekleurde uitstulpinkjes
(Schichtaugen). Opake kralen met een welhaast betoverend gezichtsmasker
(wit gezicht, zwarte belijning, rode mond) zijn de jongste in dit gezelschap;
zij stammen uit de vroegromeinse periode.
Hallum
Op de plaats waar vroeger de Offingaburg stond en later de banketbakkersfabriek van Hellinga was gevestigd, zou het plan ‘Hof van Hallum’ worden
uitgevoerd. Voorafgaand werd archeologisch onderzoek uitgevoerd. Aanvankelijk (2006) was dit als een verkenning was gedacht, maar gaandeweg – er
bleek veel meer terplichaam intact dan voorheen was gedacht – werd het
onderzoek steeds meer uitgebreid. Onverwacht hoogtepunt, bijna aan het
einde van de campagne, was de vondst van een zeer omvangrijk koperdepot. Mede die vondst had tot gevolg dat de provincie Fryslân insprong en
financiële ruimte schiep om universitair onderzoeker Johan Nicolay bij het
project te betrekken, enerzijds om metaalvondsten te beschrijven maar ook
om het gevondene in een wijder perspectief te plaatsen. En zo verscheen
pas 2011 een lijvig rapport (Tuinstra e.a. 2011). In DFV 2010 stond overigens
al een opgravingsverslag.
De diepste sporen, ruim onder NAP gelegen, stamden uit de vroege tot
midden-Romeinse tijd. Het ging om een dunne bewoningslaag op een
"schone" kwelder, en een paar brede sloten. Van een terp bleek, althans op
de plek van onderzoek, alleen iets aan de uiterste oostrand van het profiel.
Het geringe aantal vondsten uit dit tijdvak werd echter in één klap verveelvoudigd toen in een sloot 1518 fragmenten koperblik bij elkaar werden
aangetroffen.
Alle snippers zijn door de RCE (Amersfoort) onder een zogenaamde
XRF-spectrometer gelegd (röntgenfluorescentie spectrometrie), om de
chemische samenstelling van de metaalfragmenten te analyseren. Honderd
procent koper kwam vroeger zelden voor, het ging meestal om legeringen
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van koper met brons, lood, tin, en zink. In dit geval wees de samenstelling
van het geheel op herkomst uit Romeins gebied, en omdat het – op een zeeffragment na – om restanten van ketels ging, had het depot vermoedelijk een
ketellapper behoord, bedoeld voor omsmelten en hergebruik. Had de man
de zak of buidel bij één of andere calamiteit in de sloot geworpen, ergens in
de derde eeuw, en was hij niet in de gelegenheid geweest zijn werkvoorraad
weer op te vissen? Achter iedere archeologische vondst van enige omvang
schuilt meestal persoonlijk misfortuin.
Na de derde eeuw moet de terp een tijd onbewoonbaar zijn geweest,
want het loopvlak werd voor een groot deel afgedekt door een tot 70 cm
dik natuurlijk kleipakket. Enkele decennia geleden zou men dit geweten
hebben aan de Duinkerke II-transgressie, maar die is uit de mode geraakt.
Enkele fraaie bronzen kruisvormige mantelspelden maken duidelijk dat de
terp opnieuw werd bezocht in het tweede kwart van de vijfde eeuw. "Nieuwe
Friezen" heten ze tegenwoordig, maar in feite gaat het om bewoners van
de oostelijke Noordzeekust: Saksen vooral, misschien Juten. We lezen het af
aan hun spelden en aan hun fraai afgewerkte handgemaakte aardewerk, dat
trouwens niet heel lang stand hield, want in de zesde eeuw werd langs de
gehele Noordzeekust ruw en vormeloos aardewerk de norm.
De veelheid aan vijfde tot zevende-eeuwse vondsten brengt me op een
ander opmerkelijk punt. De Volksverhuizers van de vijfde eeuw zochten –
mogelijk uit gemakzucht – onveranderlijk verlaten oude woonplekken op,
terpen uit de Romeinse tijd. Op die terpen, die overigens lang niet de omvang
hadden die uit historische tijd bekend is, hadden ze alle ruimte, want het
aantal bewoners was in aanvang veel bescheidener dan in de Romeinse
periode. Het bijzondere in Hallum is echter, dat mogelijk al in de vijfde eeuw
nieuwe platforms werden opgeworpen, men bouwde de bestaande terp uit.
Niet alleen staken ze zoden om òp te wonen, maar ook erìn, namelijk in
huizen met brede zodenwanden. Niet minder dan 27 delen van structuren
zijn opgetekend. De geconstateerde bouwactiviteit maakt aannemelijk dat
Hallum al in de eerste helft van de Vroege Middeleeuwen uitgroeide tot
een relatief grote nederzetting. Waarbij moet wel worden opgemerkt dat de
nederzetting niet kon tippen aan Wijnaldum, waar in de zevende eeuw meer
dan de helft van alle keramiek uit geimporteerd Duits draaischijfaardewerk
bestond, tegenover misschien een tiende daarvan in Hallum. Zo groot was
de welvaart – uit de titel van het rapport – dus blijkbaar ook weer niet.
Het rapport schenkt, in woord en beeld, veel aandacht aan de grondsporen en de vondsten. De sporen zijn door Tuinstra zorgvuldig ontrafeld
in twaalf fasen. Het metaal, waaronder een fraaie 6e-eeuwse square headed
brooche en een ijzeren naald met opgerolde kop die mogelijk nog uit de
IJzertijd stamt, is door meerdere auteurs zorgvuldig beschreven. Enkele
ijzeren scheepsnagels en contraplaatjes wijzen op de aanwezigheid van
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schepen met overnaads geklonken planken. Bij het beendermateriaal is
een driehoekige kam met puntcirkelversiering, stammend uit de Romeinse
tijd, de meest interessante vondst. Johan Nicolay tenslotte zorgt voor de
uitsmijter, in de vorm van een overzicht van wat wij momenteel denken
te weten over de laatromeinse periode en de Vroege Middeleeuwen in het
kustgebied.
Heiligenfibula Raerd
In DVF 2012 werd kort aandacht geschonken aan een onderzoek van het
ARC in de Laurentiuskerk te Raerd, met name vanwege de vondst van een
klein schijfvormig voorwerp met een Christus-afbeelding. Inmiddels is
het bijbehorende rapport verschenen (Lenting & Van Malsen 2012). Het is
nu duidelijk dat het om een mantelspeld gaat, een zogenaamde heiligenfibula, maar een datering of herkomst blijkt niet zo makkelijk te geven.
NW-Europese voorwerpen met een enigszins vergelijkbare voorstelling (o.a.
op fibulae, gespen en een riembeslag) dateren namelijk nogal ruim, tussen

Vroegmiddeleeuwse schijffibula met Christuskop, uit
Raerd (Foto ARC)
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de zesde en elfde eeuw. Met de kerk zelf heeft deze bijzondere vondst niets
te maken, maar wijst de fibula misschien op vroege missionaris-activiteiten
op de terp van Raerd?
Isotopenonderzoek Easterbeintum
Na een opgraving worden vondsten opgeslagen, bijvoorbeeld om in een
expositie te worden geplaatst, maar ook voor toekomstig onderzoek. Zoiets
blijkt zinvol, want er dienen zich steeds weer nieuwe invalshoeken en
methoden aan om informatie te ontlokken aan op het oog weinig tot de
verbeelding sprekende resten. Zo bezocht in de zomer van 2010 een drietal
vrolijke Engelse onderzoeksters (universiteit Bradford) het depot te Nuis om
van menselijk en dierlijk botmateriaal van de opgraving in 1988-89 monsters
te nemen, voor verschillende analyses. Vervolgens lag al een half jaar later
het proefschrift van Ellen McManus in de bus. Ze richtte zich op de opname
van de isotopen van koolstof ( δδ13C) en stikstof ( δδ15N) in botmateriaal en op
de verhouding van twee strontium-isotopen (87Sr /86Sr) in tanden. Het voert
hier te ver om de fysische aspecten uit te leggen – ik verwijs graag naar een
heldere uiteenzetting door Wietske Prummel (2012) –, maar de gevolgtrekkingen kunnen wel kort worden samengevat. Zo constateerde McManus
bij enkele kinderen dat ze blijkbaar vrij lang gezoogd waren, op grond van
een hoge δ15N-waarde (een effect van moedermelk) en dat er geen duidelijke
verschillen waren tussen het voedselpatroon van mannen en vrouwen. Vis
speelde daarin een geringe rol. De verhouding tussen strontium-isotopen,
via voedsel opgenomen in gebitten tijdens de jeugd, geeft aanwijzigen voor
de herkomst van de bewoners. In dit geval zouden meerdere bewoners
uit gebieden afkomstig moeten zijn met verweerde oude gesteenten in de
bodem (en dus ook in de daarop verbouwde gewassen) en zij noemde in
dit verband Noordelijk Scandinavië, en voor enkele andere skeletten zelfs
het Donaugebied. Deze laatste conclusies zijn voor archeologen wat lastig
te verteren. Enige mobiliteit lijkt in de vroege middeleeuwen aannemelijk,
maar of Easterbeintum werkelijk zo'n metropool is geweest? Dergelijk
onderzoek staat overigens nog in de kinderschoenen. Pas bij een gegevensbestand van duizenden analyses uit heel Europa kunnen steviger conclusies
getrokken worden.
Bundel Stapert
De archeoloog Dick Stapert, bekend door zijn onderzoek aan Paleolithisch
vuursteen, bereikte in 2012 de pensioengerechtigde leeftijd en werd voor
zijn werk geëerd middels een omvangrijke bundel met overwegend buitenlandse bijdragen; sommige zijn evenwel Fries getint (Niekus e.a. 2012). Eén
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bijdrage telt meerdere Friese auteurs (o.a. Frans de Vries en vader & zoon
Postma) maar richt zich vooral op Drents vuursteen, vormgegeven door T.
Vermaning. Evert Kramer (Fries Museum) beschrijft een laatpaleolithische
site, maar zoekt het nog verderop (Limburg). Een ander artikel, van de hand
van Arnold Carmiggelt, betreft vervalsingen van een iets oudere datum. In
de jaren '30 ontdekte H.J. Popping laatpaleolithisch materiaal bij Makkinga
(Lochtenrek). Een deel daarvan blijkt naderhand – door iemand anders – te
zijn bijgewerkt. In ditzelfde artikel komt ook de beruchte Vikingschat van
Romke de Jong aan de orde. In beide affaires speelde de archeoloog Assien
Bohmers een rol. Het artikel vormt de opmaat voor een biografie over deze
kleurrijke man.
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Het bestuur
Het bestuur kwam in het verslagjaar zes keer in vergadering bijeen. Er werd
één algemene ledenvergadering gehouden.
Het bestuurslid mr. S. Swart was in 2012 definitief aftredend. Drs. D. van
der Bij was in 2012 tussentijds aftredend en stelde zich herkiesbaar. In de
door het vertrek van de heer Swart ontstane vacature stelde het bestuur
voor de heer drs. H. Spanninga te benoemen en de heer Van der Bij te
herbenoemen als bestuurslid. De ledenvergadering ging akkoord met deze
voordracht en benoemde de heer Spanninga tot bestuurslid van het Koninklijke Fries Genootschap en herbenoemde de heer Van der Bij. De voorzitter
stond in de ledenvergadering stil bij de inzet van de heer Swart voor het
genootschap. De heer drs. H. Spanninga promoveerde in juni 2012 aan de
universiteit Leiden op zijn proefschrift Gulden Vrijheid? Politieke cultuur en
staatsvorming in Friesland, 1600-1640 tot doctor in de Letteren
Eind 2012 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dr. Piet Hemminga (voorzitter)
Dr. Hotso Spanninga (vice-voorzitter)
Drs. Dirk van der Bij (penningmeester)
Lourens Oldersma (secretaris)
Drs. Frédérique van der Palm (lid)
Drs. Tjebbe de Jong (lid)
Drs. Jan Folkerts (lid)
Drs. Meindert Seffinga (lid)

definitief aftredend in 2013
tussentijds aftredend in 2016
definitief aftredend in 2016
definitief aftredend in 2014
definitief aftredend in 2013
definitief aftredend in 2014
definitief aftredend in 2015
tussentijds aftredend in 2015

In het kader van het fotografieproject ‘Besturen in Nederland’ van de fotograaf
Taco Anema is het bestuur van het genootschap geportretteerd. De foto zal
mettertijd worden opgenomen in een publicatie van de fotograaf over zijn
project en is ondertussen te bezichtigen op de website van het Genootschap.
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Fries Museum en stichting Kanselarij
Over de toekomst van het Eijsingahuis en de bouw van een afzonderlijk
depot is in 2012 wederom geen helderheid gekomen. Het Fries Museum
heeft in het verslagjaar niet het verzoek aan het Genootschap gedaan om
zijn oordeel over de toekomstige bestemming van het Eijsingahuis te geven.
Per 2 juli 2012 is het Fries Museum gesloten ter voorbereiding op de
verhuizing naar de nieuwe locatie op het Wilhelminaplein. Het nieuwe Fries
Museum is op 13 september 2013 geopend voor het publiek.
De ontmanteling van het Eijsingahuis werd uitgevoerd onder leiding van
een commissie bestaande uit deskundigen van diverse gremia en afkomstig
uit het hele land. De werkzaamheden zijn volgens de richtlijnen van een
rapport van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed uitgevoerd. Zo werd de Hindelooper kamer vakkundig verwijderd nadat de situatie goed was gedocumenteerd. Bij de verwijdering bleek dat bij de bouw van de kamer destijds veel
‘nieuw’ hout is gebruikt.
Enkele objecten van het genootschap zijn naar het restauratieatelier
Limburg overgebracht om gerestaureerd te worden. De Wassenbergh Clarijs
Fontein stichting financiert de restauratie.
Het bestuur heeft er bij de directie van het Fries Museum op aangedrongen dat er in het nieuwe Fries Museum meer bekendheid wordt
gegeven aan het eigendom van de objecten van het KFG.
De stichting Kanselarij heeft te kennen gegeven dat het overweegt zich op
te heffen. Dat wordt een moeilijk punt aangezien de stichting nog verplichtingen heeft inzake het beheer van de panden aan de Turfmarkt. Het bestuur
heeft haar zorgen geuit over de staat van onderhoud van de panden.
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
Op 3 april heeft dr. W. Bergsma een lezing gehouden voor de leden van het
genootschap met als titel: ‘Erasmus en de Friezen’. Voorafgaand aan de
algemene ledenvergadering heeft de heer dr. J. van Rijn een lezing gehouden
met als titel: ‘Het ontstaan van het publieke debat in de negentiende eeuw:
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de Leeuwarder debatingclub in (inter)nationale context’. Vanwege het
onderwerp waren de leden van de Leeuwarder debatingclub, voor zover
geen lid van het genootschap, uitgenodigd om bij de lezing aanwezig te zijn.
Excursies
In september was er een excursie gepland naar het Drents Museum in
verband met een tentoonstelling over de Vikingen, maar vanwege te geringe
belangstelling is de excursie niet doorgegaan. Het bestuur beraadt zich of
excursies nog tot het aanbod van het genootschap moet behoren.
Symposium
Ter gelegenheid van het 185-jarig bestaan van het genootschap werd op
23 november een symposium georganiseerd met als thema: ‘Haalt Fryslân
2034?’ Sprekers waren prof.dr. G. Jensma, de heer drs. G. Mak en prof.dr. H.
Renes. De bijeenkomst werd geleid door Genootschapsvoorzitter dr. Piet
Hemminga. Bestuurslid drs. Jan Folkerts leidde de forumdiscussie. De beide
laatst genoemden zaten ook in de werkgroep die het symposium voorbereidde. Evenementenbureau Noordplan werd ingehuurd voor de mailing en
de administratie van de aanmeldingen. Het symposium was snel volgeboekt.
Fryslân en De Vrije Fries
De ervaringen met de uitgave van het historisch tijdschrift Fryslân zijn
positief. Het tijdschrift verschijnt op tijd, is zeer gevarieerd, fraai geïllustreerd en ziet er zeer verzorgd uit. Zowel redactie, als uitgever doen goed
werk. In het verslagjaar was er nog geen helder zicht op het effect van
het blad voor de ledenwerving en hoeveel bladen er in de losse verkoop
verkocht worden.
Nadat De Vrije Fries van 2011 met vertraging medio 2012 pas verscheen,
lukte het de redactie wederom niet om het boek van 2012 in het betreffende
jaar uit te laten komen. De voorzitter heeft samen met de directeur van de
Fryske Akademy (mede-uitgever van het boek) enkele gesprekken gehad
met de redactie. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat de redactie heeft
besloten de samenstelling te wijzigen. De daadwerkelijke wijzigingen zullen
in 2013 worden geëffectueerd.
Financiën
De ledenvergadering besloot de contributie van het genootschap met
ingang van 2013 te verhogen naar E 42,50. Het genootschap ondersteunt
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drs. E. Betten bij zijn onderzoek naar de Friese identiteit, een onderzoek dat
in de loop van 2013 moet leiden tot een publicatie.
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Dr. W. (Minie) Baron (Appelscha 1949) studeerde in 1992 af binnen de
vakgroep sociaal-economische
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Zij promoveerde in 2006 op het proefschrift Het belang en
de welvaart van alle ingezetenen. Gezondheidszorg in de stad Groningen
1800–1870. Zij was werkzaam als beleidsadviseur in de gehandicaptenzorg
en is nu zelfstandig gevestigd als adviseur en onderzoeker op de terreinen
zorg en welzijn en geschiedenis van de gezondheidszorg. Over de Friese
geschiedenis publiceerde ze over vrouwelijke apothekersassistentes in de
negentiende eeuw en een noodziekenhuis ten behoeve van tyfuspatiënten
in Drachten.
(miniebaron@gmail.com)
Matthijs Gerrits MA (1982) studeerde geschiedenis aan de Universiteit
Leiden. Daarna was hij als promovendus werkzaam bij de Fryske Akademy
en de Universiteit Leiden. In 2014 hoopt hij zijn proefschrift over vete- en
partijstrijd in laatmiddeleeuws Friesland te verdedigen. Een van de centrale
vragen daarin is hoe de Friese vrijheid als politiek systeem functioneerde.
Prof.dr. Goffe Jensma is hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schreef onder andere over Friese cultuurhistorische onderwerpen.
(g.t.jensma@rug.nl)
Henny de Leeuw MA studeerde Kunstgeschiedenis en Keltische Talen en
Cultuur aan de Universiteit Utrecht. In 2012 behaalde ze haar masterbul
Cultureel Erfgoed, traject Museumstudies aan de Universiteit van Amster
dam. Ze studeerde af op de ontwikkeling van de verbeelding van de Friese
identiteit in het Fries Museum. Als projectmedewerker werkte ze mee aan
de conceptontwikkeling van één van de openingstentoonstellingen van het
nieuwe Fries Museum, Ferhaal fan Fryslân. Momenteel is ze werkzaam als
Adviseur Musea, specialisatie Publiekstaak bij de Museumfederatie Fryslân
en is ze betrokken bij diverse organisaties die het behoud van het Friese
cultureel erfgoed voorstaan.
(hennydeleeuw@hotmail.com)
Drs. Bert Looper (Heerenveen 1957) studeerde middeleeuwse geschiedenis
in Groningen en was gemeentearchivaris van Zutphen en ’s Hertogenbosch, werkte bij Binnenlandse Zaken en was directeur van het Historische
Centrum Overijssel. Sinds 2007 is hij directeur van Tresoar, Fries historisch
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en letterkundig centrum. Hij publiceert over diverse vakmatige en historische onderwerpen.
Prof. dr. J.A. (Hans) Mol is onderzoeksmedewerker middeleeuwse geschiedenis aan de Fryske Akademy in Leeuwarden en bijzonder hoogleraar
geschiedenis van de Friese landen in de middeleeuwen aan de Universiteit
Leiden. Behalve over Friese geschiedenis publiceert hij regelmatig over het
kloosterwezen en de geestelijke ridderorden in de Nederlanden. Verder is hij
betrokken bij de ontwikkeling van een historisch GIS voor Nederland.
(hmol@fryske-akademy.nl)
Dr. Ernst Taayke is archeoloog, met handgemaakt aardewerk als specialisatie. Publiceert met name over de terpenperiode. Sinds 2002 is hij
beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot en sinds 2009 redacteur
van De Vrije Fries.
(E.Taayke@provinciegroningen.nl)
Dr. Leo Verhart (1952) is momenteel conservator bij het Limburgs Museum
in Venlo. 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 Zuid-Nederland. Regelmatig publiceert hij 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, televisieprogramma’s en artikelen en boeken, zoals
het bekroonde Onder onze voeten: de archeologie van Nederland (samen met
Evert van Ginkel).
Truus de Vries MA (1986) studeerde Communicatiewetenschappen en Friese
Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Is sinds 2011 als onderzoeksassistent verbonden aan de Fryske Akademy. Op dit moment werkt ze
voor het project Taalportaal. Daarnaast schrijft ze een biografie van Rachel
Székely, is freelance vertaler en treedt geregeld op als muzikante.
(TdeVries@fryske-akademy.nl)
Dr. Huib Zuidervaart studeerde Natuurkunde, Sterrenkunde en Geschiedenis der Natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
In 1995 publiceerde hij een studie over de Friese wiskundige Wytze Foppes.
In 1999 promoveerde hij op een proefschrift over de beoefening van de
sterrenkunde in de achttiende eeuw aan de Universiteit Utrecht. Tegenwoordig werkt hij bij het Huygens ING, onder meer aan de ontwikkeling van
het Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum (DWC).

