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Graaf Willem Lodewijk, ‘omkesizzer’ van Willem van Oranje, werd op 23-jarige leeftijd in Friesland diens
zaakwaarnemer. Die jeugdigheid plus de chaotische omstandigheden – volop oorlog met de Spanjaarden, een twistzieke bestuurscultuur, oplopende religieuze spanningen – verhoogden het risico op brokken door de nieuwbakken stadhouder – in 1584 na de moord op Oranje.
Willem Lodewijk heeft zich op voorbeeldige wijze van zijn moeilijke taken gekweten. Hij was een uitstekende en opvallend edelmoedige legeraanvoerder en laveerde bestuurlijk handig en slim, maar met
mededogen, langs de nogal eens heetgebakerde Friese politieke kampen.
Zijn karakter, zijn bestuurlijke en militaire talenten maakten graaf Willem Lodewijk tot een van de grondleggers van de Republiek. Jammer dat hij het lot van het afkalvende belang van het gewest Friesland
deelde en daardoor als spiegelbeeld van Maurits en Holland in de vergetelheid is geraakt. Ten onrechte.
Van de liefst zeven bijdragen over Willem Lodewijk in deze Fryslân werden die van Hanno Brand, Olaf van
Nimwegen en Joop Koopmans uitgesproken bij de opening van het Willem Lodewijkjaar, op 11 september
in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden.
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THEMA WILLEM LODEWIJK: POLITICUS

JOOP W. KOOPMANS

De kunst
van het
laveren
Welke rol speelde graaf Willem Lodewijk van
Nassau-Dillenburg (1560-1620) in de politiek van
de Republiek der Verenigde Nederlanden - het
land dat ontstond in de strijd tegen Filips II aan
het eind van de 16de eeuw? Wanneer ik deze
vraag beantwoord aan de hand van alleen recente
handboeken over de geschiedenis van Nederland,
zou er nu weinig volgen. Stadhouder Willem
Lodewijk komt daarin namelijk amper voor, in
tegenstelling tot zijn zeven jaar jongere neef en
collega Maurits.

Willem Lodewijk, graaf van
Nassau, stadhouder van
Friesland, zit met commandostaf in de linkerhand
op een steigerend paard.
Rechtsboven zijn wapen. Op
de achtergrond de stad Leeuwarden met links de Oldehove
en rechts de Nieuwe Toren.
Hij stond, met het eerdere
portret van zijn neef Maurits,
in een traditie en men wilde
hem dezelfde credits geven.
Prent door Pieter Feddes van
Harlingen, 1611-1623. (Rijksmuseum).
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at is wel begrijpelijk. Binnen
het kader van de Nederlandse
geschiedenis is Willem Lodewijk
namelijk een historisch personage van
de tweede rang, de categorie die niet in
de schijnwerpers staat en geen algemene
bekendheid geniet onder latere generaties.
Dat is meestal het lot van personen die lager in de
dynastieke rangorde staan of vertegenwoordigers zijn van
minder belangrijk geachte gebieden. In de Republiek was
Holland het machtigste gewest en daar zou de tak van
Willem van Oranje de stadhouderschappen uitoefenen, met
zoon Maurits als eerste opvolger.
Nu was Willem van Oranje vanaf 1580 ook stadhouder van
Friesland geweest, maar als leider van de Opstand kon hij

hier amper aanwezig zijn. Hij
liet zich daarom vervangen door
een luitenant-stadhouder. Die
plaatsvervanger was vanaf 1583
zijn neef Willem Lodewijk, op
dat moment 23 jaar oud. Het
Friese woord ‘omkesizzer’ is
hier handiger om te gebruiken, want dat maakt de familierelatie meteen duidelijk.
De Friese Staten en de Staten-Generaal waardeerden
de inzet van Willem Lodewijk, want na de moord
op Oranje in 1584 mocht
de jonge graaf Oranje
opvolgen. Bovendien werd
hij stadhouder in het deel
Anoniem portret
uit 1616 van Willem Lodewijk
van de Groninger Ommegepubliceerd in Willem (Guliellanden dat in opstandige
mus) Baudartius, Afbeeldinge
handen was. En daar bleef
ende beschryvinghe van alle de veldslagen, belegeringen ende and’re
het niet bij. In 1594 werd
notabele geschiedenissen ghevallen
Willem Lodewijk ook stadin de Nederlanden.
houder van de veroverde
stad Groningen, die met de Ommelanden verenigd werd in
het gewest Stad en Lande. Twee jaar later volgde het stadhouderschap van Drenthe. Willem Lodewijk was ook graag

stadhouder van Overijssel geworden, maar dat gewest ging
in 1590 naar neef Maurits. In het noorden van de Republiek
werd Willem Lodewijk niettemin hoofdrolspeler.

Informele macht
Ik kan mijn vraag dan ook beter geografisch begrenzen:
welke rol speelde Willem Lodewijk in de politiek van het
noorden van de Republiek? Wat betreft Friesland kan ik
meteen dit antwoord geven: een bemiddelende rol vanuit
een beperkte machtspositie. De Staten en hun gedeputeerden hadden namelijk de touwtjes in handen, tot ongenoegen
trouwens van het Friese Hof, dat met de Opstand zijn bestuurlijke macht had moeten inleveren. In de nieuwe situatie
was de stadhouder de dienaar van de Staten.
Willem Lodewijk wist echter in de loop van de jaren niet
alleen zijn militaire, maar ook zijn politieke prestige te versterken door informele macht te ontwikkelen. Hij verstond
de kunst van het laveren en begreep op welk paard hij moest
wedden. Wel leverde dat in het politiek gezien steeds sterk
verdeelde Friesland onvermijdelijk tegenstand op. In de tijd
van de Engelse landvoogd Leicester, 1585-1587, kwam die
tegenstand vanuit het Friese Hof, dat met zijn president
Hessel Aysma de centraliserende Leicester steunde, in de
hoop daarmee bestuurlijke macht te herwinnen. De Friese
Staten en Willem Lodewijk hielden daarentegen de Engelse
landvoogd liever op afstand en het Hof klein. Zij hadden
het tij mee, want Leicester maakte zich onmogelijk in de
Nederlanden. Na zijn vertrek in 1587 kon ook Aysma uit
zijn ambt worden gezet. Zo wonnen Willem Lodewijk en de
Friese Statenfactie, met Karel Roorda als voorman, het van
de Friese Hoffactie.
In de volgende jaren ontwikkelde nota bene Roorda zich tot
nieuwe tegenstander van Willem Lodewijk. In de ogen van de
stadhouder stelde Roorda de Friese belangen te veel boven
die van de hele Republiek en omgekeerd idem dito. Het liep
spaak tussen beide heren toen Willem Lodewijk met Maurits
overeenkwam dat in 1592 in het Drentse Coevorden een Fries
garnizoen gelegerd zou worden. Tegelijkertijd zou het Friese
garnizoen in het Overijsselse Hasselt worden vervangen
door een Hollands leger. Roorda frustreerde het bevel van
Willem Lodewijk de Friese troepen uit Hasselt te halen,
maar moest bakzeil halen. Enkele jaren later kwam Willem
Lodewijk met de Staten-Generaal overeen dat het garnizoen
in Coevorden alsnog onder de generaliteit zou vallen. De
Roordisten voelden zich bedrogen, maar trokken opnieuw
aan het kortste eind.

Compromis
In 1600 stond Willem Lodewijk alweer voor hete vuren toen
Zevenwouden en de Friese steden, behalve Franeker, zich
tegenover Oostergo en Westergo opstelden in de herverde-

Ruiterportret van Maurits, prins van Oranje,
met commandostaf in de
rechterhand. Bovenaan het
wapen van de prins en het
embleem met de geknotte
en spruitende oranjeboom.
Op de achtergrond de slag
van Nieuwpoort, 2 juli 1600.
Prent door Crispijn van de
Passe (I). (Rijksmuseum)

ling van de lasten. Tot dan toe hadden de steden onevenredig veel bijgedragen aan de Opstand en daaraan moest een
einde komen, zo vond vooral Leeuwarden. De gemoederen
liepen hoog op, maar Willem Lodewijk en een gezantschap uit Den Haag wisten een compromis te bereiken dat
de steden tegemoetkwam. De Friese landdag ontsloeg de
Roordist Eco Isbrandi als secretaris van de Friese Staten. Hij
was degene die Willem Lodewijks grote tegenstander was
geweest in dit conflict. Maar verder werd alles vergeten en
vergeven en dat is typerend voor het politieke handelen van
Willem Lodewijk. Ook na 1600 wist de stadhouder de Friese
verdeeldheid binnen de perken te houden. Zo ging het eveneens in Groningen en Drenthe, waar het politieke geruzie
niet minder was.

Miniatuur van Willem Lodewijk bij de Slag bij Coevorden
in 1592. Bij deze overwinning
op de Spanjaarden waren
de legerhervormingen van
de Friese stadhouder van
cruciaal belang. Het slagveld
bestaat uit 350 kleine tinnen soldaatjes, paarden
en kanonnen. (Historisch
Centrum Leeuwarden, foto
Niels Westra)
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Ruiterstoet van de zes prinsen van het huis Oranje-Nassau met hun gevolg, v.l.n.r.: Maurits, Filips Willem, Frederik Hendrik, Willem Lodewijk, Ernst Casimir en Jan Ernst I. Prent door Willem Jacobsz. Delff
naar ontwerp van Adriaen Pietersz. van de Venne, 1621. (Rijksmuseum)

Willem Lodewijk droeg in al deze jaren ook bij aan de landelijke politiek, als raadgever van Maurits en de StatenGeneraal, vooral als het ging om de bepaling van het oorlogsbeleid. Zo verving hij in 1608 Maurits bij de onderhandelingen met Spanje over een bestand. Anders dan Johan
van Oldenbarnevelt waren beide stadhouders tegen zo’n
pauze in de oorlog; ze wilden doorvechten. Toch stemde
Willem L odewijk in 1609 uiteindelijk in met in het Twaalfjarig
Bestand, uit pragmatische overwegingen.

van Oldenbarnevelt. Eigenlijk hadden we daarom in 2019 een
Johan van Oldenbarneveltjaar moeten hebben, maar grootschalig herdenken van een politieke moord ligt natuurlijk
nog altijd gevoelig. Daarom is dit een goed moment om te
memoreren dat Willem Lodewijk zich in 1619 letterlijk van de
zaak heeft gedistantieerd door uit Den Haag te vertrekken
voordat de executie plaatsvond.
Na deze episode voegde Willem Lodewijk zich wel weer
in het gareel van Maurits en was hij ook wel weer in Den
Haag te vinden, maar veel tijd heeft hij niet meer gehad. Op
31 mei 1620, volgens de oude kalender en 9 juni volgens de
huidige kalender, overleed Willem Lodewijk in Leeuwarden,
in aanwezigheid van een aantal Friese politici en zijn broer
en opvolger Ernst Casimir. Zijn dood betekende het einde
van een leven dat volledig in het teken van de publieke zaak
had gestaan.
Al met al kunnen we concluderen dat Willem Lodewijk in de
roerige tijd van de Opstand niet alleen de politieke ontwikkeling van zijn eigen gewesten naar zijn hand heeft weten
te zetten. Hij was ook een van de hoofdrolspelers in de
vorming van de Republiek als nieuwe staat in Europa, mede
door zijn grote invloed op neef Maurits. Het wordt daarom
tijd dat Willem Lodewijk niet langer in diens schaduw wordt
gesteld. <

Controverse

Joop Koopmans (Heerenveen,
1959) is associate professor aan
de Rijksuniversiteit Groningen
en gespecialiseerd in politiek en
media van vroegmodern Europa.
Sinds kort is hij voorzitter van het
Keninklik Frysk Genoatskip foar
Skiednis en Kultuer.
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Bij deze kwestie lukte het Willem Lodewijk nog om Maurits
en Oldenbarnevelt op dezelfde lijn te krijgen. Dat was niet
het geval in de controverse tussen de beide Hollandse leiders toen in de Gereformeerde Kerk de remonstranten en de
contraremonstranten slaags raakten. Willem Lodewijk stond
aan de kant van Maurits, zowel politiek als kerkelijk. Zo hielp
hij zijn neef in diverse Hollandse steden met het afzetten van
remonstrantse regenten en die te vervangen door loyale aanhangers. Ook was hij het eens met de uitschakeling van de
remonstrantse predikanten door de Synode van Dordrecht.
Het doodvonnis van Oldenbarnevelt ging hem echter te
ver, want hij was bang dat dit zou leiden tot nog meer
verdeeldheid in het land. Maar hij kon Maurits niet op
andere gedachten brengen. Ook slaagde hij er niet in via een
tussenkanaal de familie van Oldenbarnevelt te bewegen een
gratieverzoek in te dienen. Zo’n verzoek betekende schulderkenning en de familie vond dat de raadpensionaris onschuldig was. Hierdoor hadden we vorig jaar de 400ste sterfdag

THEMA WILLEM LODEWIJK: MILITAIR

Tactisch
vernieuwer
Op de drempel van het nieuwe jaar 1596 stuurde
Willem Lodewijk een brief aan de commandanten
van de Friese troepen. Hij begon beleefd met
‘Erentveste ende manhafte’, maar daarna
veranderde zijn rondschrijven abrupt van toon:
alle kapiteins kregen een veeg uit de pan. Ook nu,
ruim vierhonderd jaar later, is zijn boodschap nog
volstrekt helder.

H

ij schrijft: ‘Wij verstaen uwe groote slapheit in ’t
oeffenen van uwe soldaten, en[de] dat ghij hierin
soe vlijtich niet en sijt als wij van u wel verwacht
hadden. Sonderlinge [in het bijzonder] dat die musquettiers
en[de] schutten tottet afschieten [van hun geweren] weinich
geholden worden, invoegen dat die nye [nieuwe] soldaten
met haer geweer gants niet weten omme te gaen en[de]
die olden [ervaren soldaten] naulicx een roer recht derven
aenleggen. Waerop dan niet weiniger te letten is als op die
spiessen. Bevelen u derhalven nochmaels dat ghij beter
u debvoir [plicht] darin doet, en[de] ons noch u selven
niet en bedrieget tegen dattet te passe commen sal ’t
selve in ’t werck te stellen [met andere woorden pas met
schietoefeningen te beginnen als de nood daar is.]’
Dat Willem Lodewijk zo boos was, wordt begrijpelijk als men
weet dat hij na langdurig experimenteren eindelijk een oplossing gevonden dacht te hebben voor het tactische vraagstuk
dat Europa al een eeuw in haar greep hield: de verheffing van
het vuurgevecht op afstand tot het beslissende element in de
oorlogvoering. Voor de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden was dit van levensbelang, want de Spanjaarden waren
in het gevecht van man tegen man met pieken en zwaarden
vrijwel onverslaanbaar. Dit voordeel hoopten Willem Lodewijk en ook zijn neef Maurits te kunnen uitvlakken door de
Nederlandse soldaten superieur te maken in het schieten.

Musketten en roers
Grafmonument voor Willem Lodewijk in de Grote Kerk te Leeuwarden,
overleden 31 mei 1620, begraven op 13 juli 1620. Plattegrond, gezien
van de zijkant en gezien van voren met het beeld van de knielende
graaf tussen Fortitudo en Prudentia. Anonieme prent, 1631. (Rijksmuseum)

OLAF VAN NIMWEGEN

Tot het begin van de 17de eeuw waren infanteristen met
twee soorten handvuurwapens bewapend. Het oudst was de
handbus of roer, een geweer dat licht genoeg was (minder
dan 4 kilogram) om tijdens het schieten met de linkerhand te
worden ondersteund, terwijl de schutter met zijn rechterhand

de trekker overhaalde waarna een haan met een smeulende
lont in een aan de loop gesmede kruitpan werd gedrukt. Een
fractie van een seconde later ontbrandde het kruit in de loop
en ging het schot af. Omstreeks 1520 was naast het roer ook
het musket in gebruik gekomen, een vuurwapen met een
gewicht van ongeveer 7 kilogram en een kaliber van maar
liefst 20mm. Om een musket te kunnen afvuren moest de
schutter de loop met een ‘furket’ (steun) ondersteunen. Het
musketschot was zo krachtig dat het bijna elke lichaamsbepantsering kon doorboren. Eindelijk beschikte de infanterie
over een wapen waarmee zij geharnaste ridders te paard

Arte et Marte (Door studie en
krijgservaring). Tekening van
kapitein Jacob Wijts (overleden
in 1643) gemaakt in een vriendenboek uit 1607. (Koninklijke
Bibliotheek, Den Haag)
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voorkomen dat geharnaste tegenstanders hun op het lijf
vielen.
Willem Lodewijk zocht de oplossing voor dit probleem in salvovuur. Bij dit type vuur waren het de officieren die het ritme
van laden en afvuren bepaalden. Door de salvo’s kort op
elkaar te laten volgen, zou de tegenstander geen tijd moeten
krijgen om zich te kunnen herstellen. Dit was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, want om een aanhoudende
kogelregen mogelijk te maken, zouden de soldaten die hun
wapen hadden afgevuurd ruimte moeten maken voor het volgende gelid musketiers of schutters om te kunnen schieten.
Dit was een ingewikkelde en gevaarlijke handeling op korte
afstand van een vijand die van iedere hapering in het vuur
of verwarring onder de soldaten gebruik zou kunnen maken
om hun in de rug aan te vallen. Willem Lodewijk meende
echter in herontdekte antieke teksten de oplossing voor dit
probleem te hebben gevonden. Hiermee is hij een prachtig
voorbeeld van het nieuwe soort legeraanvoerder dat in de
Renaissance voor het voetlicht trad: die van de geschoolde
krijgsman.

Willem Lodewijk. Prent door
Pieter Feddes van Harlingen.
(Historisch Centrum
Leeuwarden)

De conversie. Afbeelding in
Johan Boxel, Vertoogh van de
krijghs-oeffeninge, Den Haag,
1670.

De contramars. Willem
Lodewijk legt in deze brief
aan Maurits (Groningen 8/18
december 1594) het principe
van de contramars uit. De
stippeltjes geven de route aan
die de soldaten (aangegeven
met a, b …) moeten afleggen
nadat zij geschoten hebben.
(Koninklijk Huisarchief, Den
Haag)
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en gepantserde infanteristen met meterslange pieken – de
‘spiessen’ waaraan Willem Lodewijk in zijn brief refereert – te
kunnen verslaan. Althans in theorie, want de vuursnelheid
van de vroege geweren was naar moderne maatstaven erg
laag – gemiddeld een schot per minuut – en de werkzame
dracht gering: ongeveer vijftig meter. Dit betekende dat het
vuurwapen alleen effectief kon zijn als het in groepsverband
werd toegepast, want ervaren militairen wisten uit ervaring
dat de meeste schutters slordig schoten en dat als het erop
aankwam zij hun wapen niet op tijd wisten te herladen. Met
andere woorden, schutters waren verloren als zij niet konden

De zoektocht naar salvovuur
Willem Lodewijks voornaamste inspiratiebronnen waren de
Tactiek van de Griekse filosoof Aelianus (eind 1ste eeuwbegin 2de eeuw na Christus) en het onder dezelfde titel
overgeleverde militaire handboek van de Byzantijnse keizer
Leo VI (866-912). Hierin trof Willem Lodewijk een uitvoerige
beschrijving aan van de ‘chorische’ contramars, een tactische
beweging die het mogelijk moest maken het front van een
eenheid te keren zonder dat dit tot verwarring leidde. Willem
Lodewijk onderzocht of het principe van de contramars ook
op het geweervuur kon worden toegepast. Hij verdeelde hiertoe de musketiers en roerschutters van het Friese regiment
over twee of drie bataljons – een gevechtseenheid met een
sterkte van 600 tot 800 man – die op hun beurt weer waren
onderverdeeld in blokken van negen man breed en vijf gelederen diep. Nadat de soldaten van het voorste gelid van elk
blok tegelijk hadden geschoten, moesten zij rechtsomkeert
maken, tussen de rijen door naar achteren lopen, daar weer
aansluiting zoeken bij de eenheid en beginnen te herladen.
Willem Lodewijk concludeerde uit zijn experimenten dat de
antieke contramars niet geschikt was om in deze vorm in
de praktijk te worden toegepast. Om een musket of roer te
kunnen laden had een soldaat namelijk een bewegingsruimte
nodig van minimaal drie voet. Tijdens het laadproces moest
hij zijn vuurwapen omdraaien en van de rechter- naar de
linkerzijde bewegen en intussen moest hij goed oppassen
niet met zijn smeulende lont de kruitvoorraad van de soldaat
naast hem tot ontploffing te brengen. Bovendien moest tussen elke rij een opening van drie voet worden gelaten om de
soldaten die geschoten hadden de ruimte te geven om weer
achteraan te kunnen aansluiten. In totaal zouden de schut-

ters dus zes voet van elkaar komen te staan. Dit
leverde een veel te brede en open formatie op.
Willem Lodewijk koos daarom voor een andere
meer compacte versie van de contramars: de
conversie.

Metabole
In de zomer van 1595 gaven de Friese troepen
een demonstratie van de nieuwe vuurtactiek aan
Maurits en de hoge legerofficieren. Dit keer had
Willem Lodewijk de musketiers en roerschutters
van elk bataljon verdeeld over twee vleugels van
vier blokken met een diepte van gemiddeld tien
man. De piekeniers stonden zoals gebruikelijk in
het midden van de gevechtsformatie opgesteld.
Het cruciale verschil tussen de conversie en de
contramars was, dat de schutters na het lossen
van hun salvo niet langer individueel rechtsomkeert maakten, maar in plaats daarvan zich per
gelid in twee delen splitsten, waarna de ene helft
via de rechter- en de andere helft via de linkerzijde van het blok naar achteren liep. Op die manier was het
schootsveld sneller vrijgemaakt en kon het volgende gelid
eerder zijn salvo lossen.
Om dit mogelijk te maken had Willem Lodewijk tussen
de verschillende blokken een ruimte opengelaten met een
breedte van zes voet. Hij had zijn oorspronkelijke oplossing
dus behouden, maar doordat de troepen voortaan na het
schieten niet meer tussen de rijen door naar achteren liepen,
maar via de ‘straten’ tussen de blokken, kon hij het front
van het bataljon aanzienlijk compacter houden. Per soldaat
kon nu immers worden volstaan met een breedte van drie in
plaats van zes voet.
Het is zeer waarschijnlijk dat Willem Lodewijk tot deze oplossing is gekomen na een zorgvuldige herlezing van de antieke
teksten. In plaats van de contramars pasten de Grieken
soms ook een andere tactiek toe om een aanval in de rug te
kunnen weerstaan: de ‘metabole’. Dit ging als volgt in zijn
werk: op het commando ‘links- en rechtsom keert’ splitste
het voorste gelid zich in twee delen, waarna de linkerhelft
een halve wending naar links maakte en de rechterhelft een
halve wending naar rechts. Daarna liepen de soldaten zo snel
mogelijk achter elkaar via de flanken naar de achterkant van
de eenheid en stelden zich daar weer naast elkaar op.
Maurits en de kolonels waren vol lof over de conversie en
voerden haar na afloop van de veldtocht van 1595 bij de volledige infanterie in. De kapiteins kregen bevel om de schietoefeningen ook tijdens de wintermaanden in de garnizoenen
voort te zetten. Elke compagnie ontving hiervoor een extra
voorraad buskruit en vier inspecteurs reisden de garnizoenen
af om erop toe te zien dat de troepen met salvo’s leerden
schieten. Maar uitgerekend de Friezen waren hierin dus nala-

tig gebleken, zoals uit Willem Lodewijks brief blijkt.
Willem Lodewijks strenge vermaning had het gewenste effect
en vijf jaar later, op 2 juli 1600, lieten de Friezen en ook de
andere soldaten van de Republiek in de beroemde slag bij
Nieuwpoort zien, dat zij de Spanjaarden voortaan de baas
waren. Volgens beproefde methode liet de Spaanse legeraanvoerder aartshertog Albrecht de aanval van zijn zware
infanterie afschermen door een grote zwerm schutters.
Een voorhoede van ruim duizend musketiers van het Friese
regiment wachtte hen op, waarna hevig over en weer werd
geschoten. Nadat het vuurgevecht enige tijd had geduurd,
wierp Albrecht zijn piekeniers in de strijd.

Salvovuur op de slagvelden
De krachtmeting tussen de zware infanterie verliep aanvankelijk wisselend, maar toen begonnen de Nederlandse piekeniers te wijken. De aanvalsdrift van de Spaanse keurtroepen
werkte hierbij echter in hun nadeel. Zij openden hun rijen en
gelederen om de Nederlanders gemakkelijker te kunnen achtervolgen. Maurits zag zijn kans om de slag te beslissen. Hij
zette zijn cavaleriereserve in. De Nederlanders stortten zich
op de Spaanse infanterie en sloegen haar uiteen. Naderhand
gaf de in Nederlandse handen gevallen Spaanse onderbevelhebber ruiterlijk toe dat de Spaanse legermacht ‘in confusie
was & nyt [niet] meer van hem te bevelen en stont.’
De overwinning bij Nieuwpoort vestigde Maurits’ reputatie
als veldheer en zette de kroon op Willem Lodewijks zoektocht naar een nieuwe, effectieve vuurtactiek. Tot het midden
van de 19de eeuw zou salvovuur de slagvelden in Europa en
de rest van de wereld domineren. <

Een schema van het Friese
regiment verdeeld over twee
bataljons. De ‘spiessen’ of piekeniers staan in het centrum
opgesteld en links en rechts
daarvan zijn twee vleugels
samengesteld uit musketiers
en schutters. (Koninklijk Huisarchief, Den Haag)

> Meer weten?
• Tresoar, Fries Stadhouderlijk
Archief (toegang 7), inv.nr.1, Willem Lodewijk aan ‘die garnisoenen in Vriesl[an]t’, Leeuwarden
29 december 1595/8 januari 1596
• Olaf van Nimwegen, Te vuur en
te zwaard. De militaire ontwikkeling van Europa, 1315-1914,
Amsterdam, 2015
Olaf van Nimwegen (Zeist, 1967)
promoveerde in 1995 aan de
Universiteit Utrecht. 1995. Hij
is tweevoudig winnaar van de
Schouwenburgprijs voor militairhistorische studies. Hij is als geaffilieerd onderzoeker verbonden
aan het Onderzoekinstituut voor
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.
Hij schreef onder andere ‘Deser
landen crijchsvolck’. Het Staatse
leger en de militaire revoluties
1588-1688 en De Nederlandse
Burgeroorlog (1748-1815). Onlangs
verscheen zijn nieuwste boek De
Veertigjarige Oorlog 1672-1712. De
strijd van de Nederlanders tegen de
Zonnekoning.
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HANNO BRAND

Voorbeeldig
stadhouder?
Willem Lodewijk was een van die zeldzame mensen van wie de geschiedenis
louter goeds vertelt. Onbaatzuchtig en vroom, energiek en bezonnen, zo
omschrijft Van Deursen in zijn elegante biografie van Maurits het karakter
van de Friese stadhouder. Zelfs de graaf van Leicester, die neerkeek op de
in zijn ogen armoedige Nassaus en op Maurits in het bijzonder, maakte een
uitzondering voor de voorbeeldige Willem Lodewijk.

B

Ubbo Emmius (1547-1625)
prees de stadhouder.

ij zijn biograaf Ubbo Emmius schieten de
superlatieven tekort in zijn loftuitingen over diens
zedelijkheid, zijn militair leiderschap en politiek
vakmanschap en bovenal diens religieuze rechtschapenheid.
Gelukkig merkte Emmius zelf op dat hij soms moeite
had om zijn pen in bedwang te houden. Ook Vervou, de
hofmeester van Willem Lodewijk, prees de religieuze ijver,
het humanitaire karakter en de weinig opzichtige levensstijl
van de Nassauer. Het enige wat een beetje tegenviel, was dat
de stadhouder weleens bars kon uitvallen en dat hij vanwege
zijn ietwat trage denktrant moeilijk tot besluiten kon komen.
De enige tijdgenoot die het waagde een kritische noot te
laten horen, was Vondel, een aanhanger van Johan van
Oldenbarnevelt. In zijn toneelstuk ‘Palamedes oft vermoorde
onnozelheid’ kon hij het niet nalaten in enkele bijtende
zinnen de afkeer van Willem Lodewijk tegen zijn politieke
opponent in de verf te zetten, maar dat was het dan ook
en bij het volk sloeg het nauwelijks aan. In een jachtpraatje
werd Willem Lodewijk nog jaren na zijn dood afgeschilderd
als een van die zeldzame vorsten die zich bekwaam door de
geschillen tussen regenten, de wedijver tussen de gewesten,
de flauwhartigheid van het volk en de zelfzuchtige weerstand
tegen heffingen en gezamenlijke bijdragen wist te worstelen.

Geloof, kennis en dynastie

Everard van Reyd, secteraris
van Willem Lodewijk. Prent
door Jan Harmensz. Muller,
circa 1602. (Rijksmuseum)
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Hoe Willem Lodewijk zichzelf zag, valt moeilijker te achterhalen. Zijn correspondentie is slechts zeer ten dele bestudeerd, maar dan nog is het niet zeker dat deze veel loslaat
over zijn persoonlijkheid. De stadhouder was, zo schreef zijn
secretaris Van Reyd, een man van weinig woorden die er niet
van hield over zijn successen op te scheppen. Daarvoor was
hij te bedachtzaam en te bescheiden. Hoezeer de stadhouder
daaraan hechtte, blijkt wel uit de levenswijsheid die hij al als
achttienjarige aan Seneca ontleende: ‘schoon is het uit te
blinken te midden van uitstekende mannen’.

Willem Lodewijk. Prent door Johannes Eillarts. (Rijksmuseum)

In zijn jonge jaren ontwikkelde zich ook de levenslange
vriendschap met zijn neef Maurits. Jan van Nassaus hofmeester Van Grünade, die later overliep naar de katholieken,
schreef dat hij de jonge heren ijverig en vurig moest maken
voor de calvinistische ketterij en hen trouw moest inprenten
aan graaf Maurits en het huis Nassau. Met dezelfde overtuiging werd de band tussen het streng beleden calvinisme
en de onwankelbare trouw aan het huis Nassau gesmeed.
Godsdienstijver, trouw en adellijk bewustzijn lagen in elkaars
verlengde en brachten Willem Lodewijk ertoe het devies ‘Wils
Gots mit Ehren’ als richtsnoer te kiezen.
Net als zijn vader hechtte Willem Lodewijk aan een gedegen
opleiding. Zelf was hij geschoold in Heidelberg en aan het
Hof van Willem van Oranje. Als nestor van de familie nam hij
zijn neven en broers onder zijn hoede aan zijn Leeuwarder
Hof, dat zich ontwikkelde tot een ontmoetingsplaats van geleerden. Het was ook de drijfveer achter de stichting van een
calvinistische universiteit in Friesland en later in Groningen.
Daar werden de theologen gevormd die het ware geloof konden prediken en waren het de kweekvijvers bij uitstek voor de
regenten die de door Willem Lodewijk gesteunde calvinistische besturen moesten bevolken.

Veldheer met mededogen
Willem Lodewijk ontleende zijn faam als veldheer aan zijn
diepgravende kennis van de klassieke oorlogsvoering. Met
specialisten als Van Reyd, Regermorter en Van den Corput

deelde hij een grote bewondering voor de Byzantijnse keizer
Leo die doeltreffende tactieken ontwikkelde voor het type
kleine legers waarmee ook Maurits en Willem Lodewijk de
oorlog ingingen. Het was de Friese stadhouder die de Staten
overtuigde van de voordelen die een offensieve oorlog bood
in de strijd tegen de Spaanse legers. Voor Maurits was hij
een onmisbare raadgever in militaire zaken.
Als veldheer was Willem Lodewijk in zijn jonge jaren onvermoeibaar. Hij schuwde de voorste linies niet en ontpopte
zich als een bekwaam aanvoerder. Manhaftigheid was Willem Lodewijk daarbij niet vreemd. Tijdens een aanval van
Verdugo in de strijd om het gewest Groningen werd de Friese
stadhouder door een kogel in de buik getroffen die er bij de
navel weer uitkwam. Het weerhield hem er niet van nog een
uur lang te paard te blijven voordat hij zich liet verbinden.
Het was niet de eerste keer dat hij gewond raakte. Tijdens de
herovering van Coevorden in 1580 werd hij in het linkerbeen
geraakt door een kogel van zes pond. Sindsdien was hij
enigszins kreupel, liep daarom met een stok en verplaatste
hij zich het liefst per paard.
Deze kleine, ietwat gebochelde, mank lopende en gezette
man werd echter niet de generaal van de grote veldslagen.
Zijn grondige afkeer van zinloos geweld stond dat in de weg.
Hij zag de man-tot-man-gevechten als een uiterste remedie
die God eigenlijk had verboden, omdat er te veel bloed werd
vergoten. Overtuigd wees hij de tactiek van de verschroeide
aarde af, die zoveel boerenfamilies ernstig leed berokkende
en verfoeide hij de wreedheden, die onbetaalde huurlingen
aan de dag legden. Van Reyd prees zijn broodheer voor het
feit dat de oorlog hem niet murw had geslagen, maar dat hij
naar Gods gebod zich inspande ‘d’onnoosele voor gewelt en
roof … te redden’.

Staatsman van allure?
In zijn politiek optreden paarde hij zijn geroemde menselijkheid met pragmatisme en religieuze rechtlijnigheid. Om
controle op de Friese politiek te krijgen, diende hij het spel
van de partijtegenstellingen mee te spelen. Zo wisselde hij,
nadat de leidsman van de Hoffactie Aysma radicaliseerde en
zelfs een coupe beraamde om Leicester ook in Friesland in
het zadel te helpen, van kamp en sloot zich aan bij de Statenfactie. Veel keus had hij niet, want Willem Lodewijk stond
in dienst van de Staten en diende hij dus binnen die kaders
partij te houden. Toch slaagde hij erin enige zelfstandigheid te behouden. Om zich heen verzamelde hij een groep
zogenaamde goede patriotten; calvinisten van Friese en nietFriese herkomst, die net als de stadhouder het belang van de
Unie hoger stelden dan het Friese regionale belang.
Het is de vraag of dergelijke vaardigheden volstonden om
van Willem Lodewijk een staatsman van allure te maken.
Maurits-kenner Van Deursen volgend, denk ik van niet. Net
zo min als Maurits was de Friese stadhouder geschikt voor

de post van directeur van staat die raadspensionaris Oldenbarnevelt met verve had vervuld. Hij heeft nooit zijn ondergeschikte rol aan de Staten van Friesland in twijfel getrokken,
noch heeft hij zich als een soeverein agerend staatsman met
de Friese politiek beziggehouden. Weliswaar als veldheer,
maar niet als vorst accepteerde hij het geld dat de Staten
voor de oorlog bijeenbrachten. En ook al stond hij te boek als
gematigd contraremonstrant, zijn afkeer tegen intolerante
katholieken, jezuïeten, Socinianen en radicaliserende remonstranten was absoluut. Dergelijke onbuigzaamheid past niet
bij een visionair staatsman die het algemeen belang van al
zijn onderdanen wilde dienen.
Dat bleek ook tijdens het Leeuwarder mastoproer van
1610. Indirect veroorzaakte Willem Lodewijk de agitatie en
de machtsgreep tegen het hem welgezinde stadsbestuur.
De komst in 1608 van zijn vertrouweling en calvinistisch
scherpslijper Bogerman en diens intolerante optreden tegen

De onthoofding van Johan
van Oldenbarnevelt op het
Binnenhof te Den Haag op
13 mei 1619. Anonieme prent
naar prent van Claes Jansz.
Visscher (II). (Rijksmuseum)

Bij het ‘mastoproer’ in 1610 beukte een menigte met een mast op deur van het stadhuis open en gooide
stenen door de ruiten. (Historisch Centrum Leeuwarden)
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> Meer weten?
• W. Bergsma, ‘Willem Lodewijk
en het Leeuwarder hofleven’, it
Beaken 60 (p.191-256), 1998
• A.TH. van Deursen, Maurits van
Nassau, 1567-1625. De winnaar
die faalde, Amsterdam, 2000
• Ubbo Emmius, Willem Lodewijk,
graaf van Nassau (1560-1620),
stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, Hilversum, 1994
• O. Hellinga, ‘Hessel Aysma en
de Opstand in Friesland, 15771587’, in: J. Frieswijk e.a., Fryslân,
staat en macht 1450-1650, (p.
126-139), Hilversum/Leeuwarden, 1999
• F. Postma, ‘Der Statthalter, der
Politiker wurde - Der friesische
Statthalter Wilhelm Ludwig
(1560-1620) und der Konflikt
um den Waffenstillstand’, in:
H. Lademacher, Oranien-Nassau,
die Niederlande und das Reich.
Beiträge zur Geschichte einer Dynastie (p. 25-46), Münster, 1995
(Niederlande-Studien 13)
• E.H. Waterbolk: ‘Met Willem
Lodewijk aan tafel’, in: Verspreide
Opstellen (p. 296-315), Amsterdam, 1981
Hanno Brand (Gouda, 1959)
studeerde middeleeuwse geschiedenis in Leiden en Gent. Daarna
was hij verbonden aan de universiteiten van Leiden, Gent en Groningen en het Duits Historisch
Instituut in Parijs. Sinds 2009
werkt hij aan de Fryske Akademy
en is als bijzonder hoogleraar
‘Friesland in de handelsnetwerken
van pre-industrieel Europa (10001800)’ tevens verbonden aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
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Willem Lodewijk, in een ovaal met het randschrift ‘Wils Godt
mit Ehren’. Prent door Pieter Feddes van Harlingen, circa 1611.
(Rijksmuseum)

andersgelovigen, zoals de menisten, zetten de zaken inderdaad op scherp. Het lijkt niet gewaagd te veronderstellen dat
deze harde lijn Willem Lodewijk ertoe dwong enige jaren de
lokale oppositie de vrije hand te gunnen. Pas in 1616 toen
de religieuze standpunten in de Republiek verhardden en
de Nassaus de oppositie tegen Oldenbarnevelt opvoerden,
zag Willem Lodewijk kansen om in Leeuwarden de politieke
verhoudingen weer naar zijn hand te zetten. Dat hij zich in
de tussentijd met zaken kon bezighouden die de eenheid van
de Unie betroffen was dus niet per se, zoals Ubbo Emmius
het voorstelde, een fraai staatje van geduldig en vooruitziend
staatsmanschap.

Wils Gots mit Ehren
Politieke of religieuze tegenstellingen waren voor hem echter
geen reden om iemand niet het licht in de ogen te gunnen.
Zodra de angel uit het politieke conflict was getrokken, kregen zijn menselijke trekken weer de overhand. Zijn gratieverzoeken voor Oldenbarnevelt en zijn edelmoedigheid ten
aanzien van de Roordist Isbrandi hadden niettemin alle een
politieke dimensie. Het waren geen hoofdstukken in het politieke programma van een doorgewinterde Realpolitiker. Het
was de consequentie van zijn angst dat de Spaanse heersers
polarisatie binnen de Unie uit zouden buiten.

Zelfs toen in alle gewesten van de Unie de oorlogsvermoeidheid toesloeg, bleven Maurits en Willem Lodewijk om die reden tegenstander van een wapenstilstand. Weliswaar was hij
grootmoedig genoeg om anders dan Maurits zijn politieke
nederlaag te erkennen en het verdrag, dat het twaalfjarige
bestand inluidde, te tekenen. Maar ondanks al zijn menselijkheid bracht hij het niet uit zichzelf op het naar rust hunkerende volk zelfs maar een adempauze te gunnen. Een diep
geworteld wantrouwen tegen alles wat katholiek en Spaansgezind was, had zijn politiek vizier te zeer vertroebeld. Het
hooghouden van het ware geloof en de eer van de Nassau
dynastie stond op een hoger plan dan een vredesverdrag.
Wils Gots mit Ehren, het was het devies van een edelman dat
hem met de paplepel was ingegoten. Zijn vader Jan de Oude
steunde de opstand uit dynastieke overwegingen en vanuit
een diepgeworteld calvinisme en zeker niet uit liefde voor
de inwoners van de lage Landen. Het maakte van Willem
Lodewijk een gevangene van zowel de religieuze psychose
van zijn tijd als van de waarden die hem in zijn jeugdjaren
waren bijgebracht. Zijn devies werd naarmate de jaren
verstreken een dwangbuis waaraan hij zich niet kon ontworstelen. In die zin was Willem Lodewijk op het uiterste
einde van zijn leven ondanks alle politieke ervaring en zijn
alom geprezen matigheid toch enigszins afgedreven van zijn
lang beleden idealen. Echter zijn onvermoeibare inzet voor
de Republiek, zijn militaire successen, zijn voorkeur voor
eenvoud, zijn afkeer van zinloos geweld en zijn respect voor
een mensenleven zullen nog lang in ons collectief geheugen
gegrift blijven. <

Anna van Oranje was de
echtgenote van Willem
Lodewijk. Na haar
dood hertrouwde
hij niet.

Willem
Lodewijk
werd
geboren op
het Nassauslot
Dillenburg en
kwam uit een groot
gezin waar een luimige vader de scepter waaide.
Vader Jan de Oude trouwde drie maal en zette
maar liefst 23 kinderen op de wereld. In die zin was
de vader een tegenpool van zijn oudste zoon, die
immers het overlijden van zijn enige echtgenote
en nicht Anna van Oranje nooit te boven kwam en
niet hertrouwde. Hij liet geen kinderen na die de
eer van het huis Nassau konden voortzetten.

Ik steun mijn
dorpskerk! En u?

WORD DONATEUR!
Of steun ons met een eenmalige bijdrage

Kerktorens bepalen het beeld van het Friese
landschap. Ze zijn niet weg te denken. Stelt u
zich eens voor: mooie Fryske doarpen zónder
kerkgebouwen. Wat zou er veel verloren
gaan: cultuur, architectuur en historie. Die
geschiedenis van mensen en gemeenschappen
moet bewaard blijven. Daar maken wij ons sterk
voor. Wij hebben 49 kerken in beheer. Een grote
verantwoordelijkheid, die we samen met u willen
nemen. Wij “tille de tsjerke nei de takomst ta”.
VAN ONS ALLEMAAL!
De monumentale kerken in Fryslân zijn van
ons allemaal. We stellen de kerken daarom
ook graag voor u open. We organiseren
excursies, donateursbijeenkomsten en allerlei
culturele activiteiten in en rond de kerken. Ook
in de zomer en het najaar gonst het van de

activiteiten. Voor dit bijzondere werk hebben
we uw steun nodig. Word daarom vandaag nog
donateur. Dat bent u al voor € 17,50 per jaar.
BIJZONDER WELKOMSTCADEAU!
Wij verrassen u met een bijzonder
welkomstcadeau: de prachtige CD ‘Libbene
Stiennen’ van Piter Wilkens of het boek
‘De Friese Elfkerkentocht’ van Justin Kroesen.

Minsken komme en gean
En litte sa har tsjerke stean
Opgeande, delgeande tiid
Dat is wat de minsken liedt
Mar dit gebou sil wer in funksje ha
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Word vandaag nog
donateur van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken

❑ Ik steun de stichting voor (minimaal) € 17,50 per jaar
en ik ontvang als welkomstcadeau:
❑ De CD ‘Libbene Stiennen’ van Piter Wilkens.
❑ Het boek ‘De Friese Elfkerkentocht’ van
prof. dr. Justin Kroesen.
❑ Ik machtig de Stichting Alde Fryske Tsjerken
€ 17,50 jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.
❑ Nee, ik word geen donateur, maar stort een
eenmalige gift van € ............... op ING-rekening
NL07 INGB 0000 7307 89 o.v.v. eenmalige gift.
Naam:
Adres:
PC/Plaats:

Kom, til de tsjerke nei de takomst ta

E-mail:

Komme en gean, Piter Wilkens 2015

Tel:
Iban:

Meld u aan via: www.aldefrysketsjerken.nl/donateur

Geboortedatum:
Datum:
Handtekening:

Stuur deze bon (of een kopie daarvan) in een gesloten envelop naar:
Stichting Alde Fryske Tsjerken, Antwoordnummer 76
8900 WC Leeuwarden. Een postzegel is niet nodig.
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GOFFE JENSMA

it stammerjen fan in pear amper fersteanbere lêste wurden,
mei blauwe Fedde ôfreizge en wie ek Bontius wer ôfset, mar
dy nei De Haach. Dat wie op 30 maaie.
De trije manlju dy’t no, op 1 juny, op de treppens fan it Hôf
stiene, wiene ek doktoaren. Sy hiene de opdracht om presys
dat te dwaan wat ik hjirboppe beskreau. Sy soene seksje
– obduksje – útfiere op it lyk fan Willem Loadewyk en dêr ek
ferslach fan útbringe. Dat wie op 1 en 2 juny. Wis is it net alhiel, mar je meie oannimme dat it lichem foar dit doel earne
op in tafel yn it Hôf dellein wie.

Magysk en wittenskiplik tinken

Snije yn in stedhâlder
De anatomyske les troch
Willem van der Meer, Michiel
en Pieter van Mierevelt, 1617.
Foarbyld fan in anatomyske
les út likernôch deselde tiid
as de seksje op Willem
Loadewyk.

Hoe soe it fiele om in skalpel yn it deade lichem fan in ealman te stekken, yn it boarst, en om dan it
mes nei dy ta te heljen, it skerpe limmet syn wurk dwaan te litten, it read fan it weefsel bleat te lizzen,
de ribben mei de fingers iepen te lûken om te sjen hoe’t it der dêr fan binnen útseach, sa’n boarstkas
fan in kening? Miskien soe it mes stomp rinne op it boarstbien, mar mei wat triuwen, lûken en seagjen
soe dat losbrekke en dan soe him de binnenwrâld fan it aadlik hert iepenje. Om dat aadlike hert is it my
net te rêden, my ynteressearret alderearst de fraach hoe’t it belibbe wurde soe. Hoe soe it fiele as men
sa’n skerp mes stekke moatte soe, meie soe yn it lichem fan ien fan aadlik bloed?

O

p 1 juny 1620 dripten trije manlju binnen yn it
Hôf yn Ljouwert. In dei earder wie de stedhâlder
Willem Loadewyk ferstoarn. Us Heit, sa’t se him
doe ek al neamden, hie de gefolgen fan in fikse oerhaal, sa’n
tsien dagen earder, net oerlibbe. De krupsje hie net rimpen
Portret fan Jakobus Pieters Wiersma.
(Tresoar, foto F.O. Strüppert)
en swier genôch west dat er net noch in pear dagen yn
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libben bleau, mar hy wie ferlamme rekke en it praten wie him
fierhinne ûnmooglik wurden. Syn neef prins Maurits, dy’t op
’e hichte steld wie, hie út De Haach wei in dokter stjoerd –
de ferneamde hôfdokter en heechlearaar te Leien Regnerus
Bontius. Mear as wat om de stedhâlder hinne doarmje en
dangelje koe dy ek net mear dwaan. Uteinlik wie Us Heit, nei

De trije dokters wiene mei fan de bêsten. De âldste fan harren wie Nicolaas Mulerius, heechlearaar medisinen yn Grins
en teffens liifdokter fan Willem Loadewyk. Berne yn it tsjinwurdige België wie er as jonkje mei syn heit en omreden fan
godstsjinstfrijheid nei de Noardlike Nederlannen kommen
dêr’t er syn oplieding krigen hie. Hy hie ûnderfining: yn Grins
hie er yn de jierren 1610 yn alle gefallen trije kear iepenbiere
anatomyske lessen jûn en yn datselde jier 1620 as dat de
seksje op Willem Loadewyk plakfûn, anatomisearre er ek in
hynder en in aap.
Mulerius waard bystien troch syn folle jongere collega proximus út Frjentsjer, Menelaos Winsemius, soan fan de praeceptor fan de Ljouwerter Latynske skoalle. Winsemius hie yn
Leien studearre by de bekendste Nederlânske anatoom fan
syn generaasje Petrus Pauw en men mei dus wol oannimme
dat ek hy de regels fan de keunst goed machtich wie. Hy wie
troud mei de dochter fan Mulerius.
De tredde dokter wie Joannes Velsius, krekt as de foarige
soan fan in Ljouwerter rektor, de ferneamde humanist Joannes Velsius. Foar it oare witte wy fan him net in soad ôf,
behalven dan dat er in boekje skreau, wêryn’t er oan kometen
in foarsizzende wearde taskreau, in opfetting dy’t er mei de
oare twa dielde.
Alle trije wiene se medikus en matematikus tagelyk en alle
trije lieten se har ynspirearje troch dat foar ús tsjinwurdich
sa frjemde en foar har eigen tiid sa kenmerkjende mingsel
fan magysk en wittenskiplik tinken. De moderne wittenskip
oan ’e iene en religy en magy oan ’e oare kant wiene net de
tsjinstelde krêften dy’t wy der yn sjogge, mar follen inoar earder oan en dat gou ek foar de ûntwikkelingen yn de medyske
wittenskip.

Earst dus mar de feiten. Dat wy fan dizze obduksje ôfwitte is
omdat der in ferslach byhâlden waard. It wurdt tsjinwurdich
bewarre yn it Keninklik Hûsargyf. It lit sjen hoe’t it der om
en ta gie. ‘Wat yn it lyk fan ... Greve Loadewyk ... oantroffen
is komt yn haadsaak op it folgjende del’ sa begjint de tekst.
Mulerius skreau de tekst en Winsemius en Velsius holpen by
de seksje. Miskien wie it ek sa dat net sy, mar dat in sjirurgyn
op oanwizing fan de gelearde trije hege hearen him ta it snijwurk sette. Dat wie faker it gefal; deftige dokters wiene der
foar de útwindige genêskeunst, de sjirurgyns foar it ambachtlik snijen en seagjen.
Hoe’t dat fierders ek wêze mei, it ferslach begjint moai konkreet by de ‘smelle boarstkas’ en de ‘dikke, útpûljende búk’
fan de greve en dy jouwe ek de snijrjochting oan – fan boarst
nei búk. De beskriuwing komt goed oerien mei it byld dat

It begjin fan it ferslach fan
de obduksje fan Willem
Loadewyk, 1620. (Keninklik
Hûsargyf)

Grouwe búk en smelle boarstkas
Hoe kinne je no yn de geast fan sokke minsken krûpe as dy
op it punt steane om yn it lichem fan in stedhâlder te snijen?
Dat is in like nijsgjirrige as dreech te beäntwurdzjen fraach.
It antwurd hinget der fansels fan ôf wat oft harren ideeën en
ferwachtingen wiene? Hoe bysûnder of, krekt oarsom, hoe
rûtineus wie sa’n seksje? Wat wie it medysk protokol? En foar
wa diene se it?

Nicolaas Mulerius wie de âldste fan de trije
dokters by de obduksje. Hy wie heechlearaar
medisinen yn Grins en ek liifdokter fan Willem
Loadewyk.

Menelaos Winsemus wie ien fan de trije dokters
by de obduksje. Hy hie yn Leien studearre by de
bekendste Nederlânske anatoom fan syn generaasje Petrus Pauw.
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‘O ivige
skande
dat Karel
Roorda hjir
net stiet’

de portretten fan de stedhâlder ús jouwe. Willem Loadewyk
waard gauris ôfbylde as in man mei yndie in grouwe búk en
in – mooglik wat syklike – smelle boarstkas. It ferslach ymplisearret fierders dat net mear as allinnich de boarstkas en de
búkholte iepene waarden. It iennichste dat Mulerius fierders
noch neamt, is it rjochterbil, dêr’t swarte plakken sichtber op
wiene. Fierders stelden de dokters deselde soart fan ôfwikingen fêst oan longen, terms, blaas en hert. Se brochten dy yn
ferbân mei de oerhaal fan de ferstoarne.

Balsemjen
It grêfmonumint fan René
van Chalon ferbylde in
saneamde transi, in ‘libbene
deade’ dy’t mooglik syn eigen
hert omheech hâldt.

Twa dagen lang snije en dan net mear resultaat as dit, dat
ropt fragen op. Hoe soe soks krekt gien wêze? Soene de doktoaren inoar ûnder it snijen oansjoen ha? Oerlein ha? Wiene
se earnstich en swijden se? Of waard der ek wol lake?
Oant hoefier gie it magysk tinken fan
sokke akademyske minsken yn dy tiid?
Miskien tochten se wol dat se yn in noch
heal libben lichem snienen. Guon min
sken, mient de histoarikus Philippe Ariès,
tochten der sa oer. Dat is yn dit gefal
minder ûnwierskynlik as dat men miskien
tinke soe. In ôfspegeling fan dy gedachte
fan in stadige oergong fan libben nei dea
wie tichteby. De frou fan René van Chalon, de achterneef fan Willem Loadewyk,
liet op dy syn grêf yn it Frânske Bar-le-Duc
in byld delsette fan syn lichem yn steat
fan ûntbining. Sa’n transi – byld fan in
‘libbene deade’– wie yndertiid in mear
foarkommend grêfmonumint. Soene de
trije doktoaren op sa’n wize oer Willem
Loadewyk sprutsen hawwe kinnen? Wy
witte it net.
Wat yn alle gefallen medysk sjoen wol opYn 1618 ferskynde dit boek fan Joannes Velsius. Hy
wie de tredde dokter by de obduksje. Yn it boek
falt, is dat se net oerleinen sa’t doktoaren
skriuwt de humanist in foarsizzende wearde oan
dat tsjinwurdich dogge. Se stelden gjin
kometen ta.
diagnoaze. De oarsaak fan it stjerren wie
foar harren ek al wol dúdlik, nammentlik
de
oerhaal
dy’t
de
greve
in pear dagen earder hân hie.
In wiidweidiger wittenskiplike
ferzje fan dit artikel ferskynt yn
Oars as dat faak tocht waard, wie it yn dy tiid net frjemd dat
it kommende nûmer fan de De
in lichem iepene waard. Seksje wie hast in standert ûnderdiel
Vrije Fries. Tige tank oan Frans
fan it stjerren krekt fan aadlike en heechpleatste tsjerklike
Westra (dy’t my in 1985 kopy fan it
ferslach takomme liet), Piter van
persoanen. In mooglike ferklearring soe wêze kinne dat liTuinen, dy’t it ferslach oersette
chems fan sokke persoanen balseme waarden. Yn it gefal fan
en Mart van Lieburg foar fierdere
ynljochtingen.
Willem Loadewyk hie dat dermei te krijen dat hy – middenyn
de hite simmer fan 1620 – noch seis wiken boppe de grûn
Goffe Jensma (Kornhorn, 1956)
studearre filosofy en skiedopbierd wie ear’t er heal july begroeven waard. Dit balsemjen
nis yn Grins. Hy wurke oan de
waard ek dien troch de trije doktoaren.
Universiteit van Amsterdam en de
Fryske Akademy en is sûnt 2008
Al mei al bliuwt dan wol de fraach stean wêrom’t dit stik eins
heechlearaar Fryske taal- en letskreaun wie en foar wa? It is bekend dat yn dy tiid benamterkunde oan de Rijksuniversiteit
men troch sjirurgyns wol saneamde wûn-skôgingen dien
Groningen.
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KERST HUISMAN

Yn rûnten fan de Fryske Beweging wiist
men, as de diskusje wat oprint, graach op
Kneppelfreed, it ferneamde taaltrelit út 1951
mei Fedde Schurer. Ek al foar de Twadde
Wrâldoarloch hienen Fryske taalstriders
opskuor en in rjochtsaak feroarsake. Dat
ferhaal is wat yn it ferjit rekke.
Sjirurgyske ynstruminten, 1531. Ut in werútjefte troch Peter Argellata
fan it wurk fan de 11de-iuwske Arabyske medikus Al-Zahrawi.

waarden, ornearre as bewiismateriaal yn rjochtsaken. Dêrfan
is hjir gjin inkelde sprake. Ek de ferslaggen fan de lykskôgingen dy’t op Willem van Oranje (yn 1584) en prins Maurits
(1625) dien waarden is it hoe en wêrom net rjocht fan dúdlik.
Likemin as dat oer Willem Loadewyk binne se publisearre.
Se lizze as in soartemint fan skreaune grêfmonumintsjes
yn it Keninklik Hûsargyf. En miskien is dat ek wol de bêste
manier om nei sa’n seksje en nei sa’n ferslach te sjen, as in
útwreiding fan de rûtine fan it balsemjen en dêrmei as fêst
ûnderdiel fan it stjerren, rouwen en begraven fan in stedhâlder. In morbide earefrissel. As se medyske kennis opsmiet
dan wie dat moai meinommen, mar sa’n seksje wie earder
in kultuerhistoarysk en in polityk as in medysk feit. It wie
de útdrukking fan it belang fan de stedhâlder as offisjeuze
kening fan Fryslân.
Hoe soe it fiele, sa frege ik oan it begjin fan dit stik, om in
ealman iepen te snijen? Antwurd: it fielde belangryk. As de
heechste fertsjinwurdigers fan de medyske stân tsjinnen de
trije doktoaren alderearst dat belang en dêrmei de maatskiplike oarder fan harren dagen. <

D

at hie nei alle gedachten mei it ûnderwerp
(in demonstraasje tsjin it byld fan
stedhâlder Willem Loadewyk) te krijen, en
mei it feit, dat twa fan de fjouwer dage persoanen
troch har radikalisme yn de Twadde Wrâldoarloch
oan de kant fan de besetter kamen: Haring Tjittes
Piebenga en Jan Bartles Vries. Haring sleat him yn
de besetting oan by de SS, en Jan Bartles is yn 1944
by in bombardemint yn Berlyn om it libben kommen,
doe’t er ûnderweis wie nei syn Oostcompagniepleats yn it besette part fan East-Europa. It front
kaam dêr hieltyd tichterby.
Piebenga en Vries hienen meidien oan it Frysk
Studintekongres om de krystdagen fan 1932 hinne.
Yn de nacht, foarôfgeande oan it kongres, hienen
studinten in spandoek oer it byld fan Willem
Loadewyk op it Gouverneursplein hongen mei de
tekst: ‘O ivige skande dat Karel Roorda hjir net
stiet’. It stiet wol fêst dat Haring Piebenga ien
fan de dieders wie. Letter die ek bliken dat syn
broer Jan, ûnderwizer yn Aldegea (W) meidien
hie. Jan Piebenga soe yn de besetting Joadske

Der is, foar safier bekend, gjin
op namme steld skilderij fan
Karel Roorda. Dit ‘Portret van
een man’ út likernôch 1580 is
mooglik in ôfbylding fan him.
It is makke troch de Flaamske
skilder Adriaen Thomasz.
Key. Hy wie kalvinist en sa bot
belutsen by de foarfallen yn
de provinsjes yn it noarden.
Hy hat ek portretten fan Willem van Oranje skildere en sil
grif Karel Roorda, dy’t bekend
stie as in fûle kalvinist, kend
hawwe. (Groeningemuseum,
Brugge)
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ûnderdûkers helpe en yn
1945 haadredakteur fan de
Leeuwarder Courant wurde.

Karel Roorda

Neitins oan
Nassaus bekladde

Jan Piebenga. (Tresoar, foto
Johannes Doedes de Jong)

Haring Tjittes Piebenga wurdt
troch de plysje opbrocht foar
it net rjochtmjittich hâlden
fan in optocht fan it Frysk
Studintekongres,1932. (Tresoar, foto H. Mellema)

De autoriteiten rekken wat
yn panyk, om’t sein waard
dat de doe noch ûnbekende
aksjefierders Gerrit Roorda,
it redenrike kommunistyske
Steatelid, bedoeld hienen.
Earder yn 1932 hie der
in grutte staking yn de
wurkferskaffingen yn de Fryske
Súdeasthoeke west, dêr’t
Gerrit Roorda in liedende
rol spile hie. Dêrby wie sels
it leger ynset. De lilkens by
guon waard lykwols noch
grutter, doe’t bliken die dat de
ûnbekenden partij keazen hienen foar de grutte tsjinstanner
fan de Unypolityk fan Willem Loadewyk. De neitins oan de
Nassaus wie bekladde, sa redenearren guon.
Unbekend bleaunen se oars net lang. Dat kaam om’t de
studinten de dei nei de aksje mei sa’n tritich dielnimmers
yn optocht mei de Fryske flagge en har blau-giel-blauwe
Redbadflagge troch Ljouwert lutsen en op de Wirdumerdijk
troch plysje-agint Berend Wachter oanhâlden waarden,
want demonstrearje sûnder tastimming mocht net. De
plysje naam de flaggen yn beslach, wat net sûnder in pear
skermutselingen gie en dus krigen de dage persoanen ek it
delikt ‘ferset tsjin de plysje’ oan de broek.
De saak tsjinne op 16 febrewaris 1933 foar it Ljouwerter
kantongerjocht. De Leeuwarder Courant makke in wiidweidich
ferslach. Rjochter wie mr. J.W. Tysma, dy’t yn 1908 noch it

Karel van Egmond. Print
troch Johann Wilhelm
Kaiser (I), 1840-1884.
(Rijksmuseum)

Christlik Selskip for Fryske Tael en Skriftekennisse (letter
bekend as Kristlik Frysk Selskip) mei oprjochte hie. Mr. Tysma
mocht dan noch sa Frysksinnich wêze, hy stie it Frysk praten
foar it gerjocht net ta. Haring Piebenga die dat wol, mar
dêrtroch waard wat er sei net notulearre. Under de sitting
kaam ek noch de oprin op de Wirdumerdijk op it aljemint. By
‘de onderhandelingen voor den winkel van Jamin’ makke in
omstanner him sa lilk, dat er slaande deilis krige mei studint
Homme van Zwol. In plysje (in oarenien as Wachter) bemuoide
him dermei en joech Van Zwol in triuw, sadat dy benaud wie
dat er by Jamin troch de ruten gean soe. Mr. Tysma sei doe
súntsjes: ‘Dat zou een zoete val-in zijn geweest’.
Om’t sy studinten wienen, woe de rjochter noch rekken
hâlde mei de ‘grotere vrijheid’ dy’t sy hienen. Ek de amtner
fan it Iepenbier Ministearje hie trochskimerje litten dat

De plysje grypt yn by de optocht (sûnder fergunning) fan de Fryske studinten, wêrûnder Haring Tjittes Piebenga, by it Frysk Studintekongres 1932 yn Ljouwert.
(Tresoar, foto’s H. Mellema)
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Karel Roorda is in nijsgjirrich figuer, oer wa’t frjemd genôch noch noait in yngeande biografy ferskynd is. Oant
no ta hawwe we inkeld wat artikels yn Fryske bewegingsblêden en in bibliografysk wurkje fan G. Kramer
út 1951. Karel Roorda wie yn 1530 of 1531 berne, nei alle gedachten yn Venlo. Dat is yntrigearjend. Kaam
Karel Roorda út in famylje fan Fryske flechtlingen dy’t yn de tiid fan Grutte Pier, krekt as Pier sels, oan de
Gelderske kant stien hienen? En wêrom soe er Karel neamd wêze? Hat dat te krijen mei de Gelderske
hartoch Karel van Gelre?
Karel van Gelre (1467-1538) wie as jonge fan seis as kriichsfinzene meifierd nei it Boergondyske hôf.
Yn in oarloch mei Frankryk waard er opnij kriichsfinzen makke en wie er in pear jier oan it Frânske hôf,
oant er yn 1492 loskocht waard. Hy gie nei hûs werom en waard ynhuldige as hartoch fan Gelre. Hy
rekkene foar in beskate tiid ek Fryslân, de Ommelannen, Grins en Drinte dêrta.
Karel van Egmond, sa’t er werklik hiet, wie wat ôfstamming oanbelanget ien fan de hearen fan it Hollânske hûs Van Egmond. Yn dy famylje bestie de oerlevering, dat men ôfstamme fan de Fryske kening Redbad.
Boppedat kin Karel oan it Boergondyske hôf al it ferhaal heard hawwe dat de hartoch fan Boergondië, de
machtige man dêr, by de Dútske keizer frege hie him de titel ‘Roi de Frise’ (kening fan Fryslân) te ferlienen. Karel
van Gelre sil grif wolris tocht hawwe oan de mooglikheid kening fan Fryslân te wurden. It heart wat spekulatyf, mar
Karel Roorda kin der yn de buert fan hartoch Karel wol wat fan meikrigen hawwe. Dat soe bêst in neier ûndersyk fertsjinje. It soe
ek mear helderheid jaan oer de Frysk-nasjonale motiven fan Grutte Pier.

‘wij, zoals wij hier achter de groene tafel zitten allemaal
wel eens hebben meegedaan aan een optocht waarvoor
geen vergunning was verleend’. Hy sei ek: ‘Bij een feit als
dit verplaatst men zich onwillekeurig weer in zijn eigen
studententijd, toen men – dit is onder studenten de
gewoonte – spontaan af en toe een optocht formeerde. Zoo
beschouwd zijn de feiten niet ernstig’. Demonstrearje sûnder
tastimming mocht doe no ienkear net, en de kantonrjochter
moast wol ta in feroardieling komme. Homme van Zwol
hearde in feroardieling fan 15 gûne boete of 15 dagen
fêstsitte, de oaren, Haring Piebenga, Jan Bartles Vries en
Gerben Terpstra, fiif gûne boete of fiif dagen sitte.

Republyk fan Roorda
Wêr gie it no om? Fryslân hie yn 1579 de kant fan de opstân
tsjin Spanje keazen. It jier dêrnei waard de Reformaasje
oplein. Yn itselde jier stoar biskop Cunerus Petri, nei’t er syn
sit yn Ljouwert ûntflechte wie, as balling yn Keulen. It Fryske
lân hie oant 1592 in soad lêst fan sa no en dan út Grins en
Drinte binnenfallende plonderjende Spaanske soldatebindes.
Yn de winter fan 1586 wist sa’n binde ûnder oanfiering fan
Johann Baptiste de Tassis hast oant Ljouwert te kommen. By
Boksum, dêr’t it ta in bluodderige fjildslach kaam, waard it
de soldaten temjitte stode Fryske frijwilligersleger ôfslachte.
Lokkigernôch foar it Fryske gewest waard it doe fuort teiwaar
en De Tassis makke dat er sa fluch mooglik de foar him
feilige linys achter de fêstingen op de grins fan Drinte wer
berikte.
Yn sa’n oarlochssituaasje wie der gjin romte foar lûdroftige
politike konflikten binnen it Fryske bestjoer. Dat feroare fan

1592 ôf, doe’t de stêd Grins, belangryk Spaansk bolwurk,
ynnommen waard. Westerlauwersk Fryslân wie doe, yn de
wurden fan Sjoerd van der Schaaf ‘wer in soarte fan republyk,
nou lykwols forboun mei seis oare Noardnederlânske
provinsjes.’ De opnij wûne Fryske frijheid, want sa waard it
troch de Steaten ek sjoen sa’t Oebele Vries oantoand hat,
spile fansels sterk mei yn doe oplibjende Fryske nasjonale
gefoelens.
Eksponint fan it Fryske nasjonalisme waard it Steatelid Karel
Roorda. Syn oanhingers wurde Roordisten neamd. It politike
stribjen fan de Roordisten liket west te hawwen in sterke
en striidbere aristokratyske Fryske republyk nei it model fan
it âlde Rome, dy’t in tsjinwicht wêze koe tsjinoer Hollân.
De Roordisten besochten dêrom de út Fryslân wei op de
Spanjerts ferovere fêstingen Hasselt en Coevorden yn Fryske
hannen te hâlden. Doe’t de stêd Grins yn 1592 ferovere
waard, krige it in Frysk garnizoen. Mar Willem Loadewyk,
dy’t earst noch inkeld gûverneur fan Fryslân wie, sette mei
stipe fan prins Maurits troch dat de Fryske garnizoenen
weromlutsen waarden, earst út Hasselt en dêrnei de
oare fêstingen. Dat wie in tsjinslach foar it stribjen nei in
ûnôfhinklike Fryske polityk.
Werom nei 1932 en 1933. Gie dy demonstraasje om de taal of
wie it in politike kwestje? It wie beide, en it iene is ûnbrekber
ferbûn mei it oare. Dêr’t tsjinwurdich oer de Fryske taal
diskusjearre wurdt, is de gedachte noait fier fuort oan de
âlde, ferlerne autonomy en hoe’t (parten fan) dy autonomy
wer wûn wurde kinne soe(nen). Want men realisearret him
dat de eigen taal inkeld libjen bliuwe sil as men ek sizzenskip
yn taalsaken hat. Sûnder dy sizzenskip stjert de taal. Dat
spilet noch altyd in rol, en dat wie yn 1932 ek sa. <

> Fierder lêze?
• S. van der Schaaf, Skiednis fan de
Fryske Beweging, Ljouwert, 1977
• G.R. Zondergeld, De Friese
Beweging in het tijdvak der beide
wereldoorlogen, Leeuwarden,
1978
Kerst Huisman (Terwispel, 1940)
begûn as ûnderwizer, waard
sjoernalist by de Friese Koerier en
dêrnei redakteur by de Leeuwarder
Courant. Hy studearre skiednis yn
Ljouwert en Grins en skriuwt oer
de Fryske skiednis mei de klam op
sosjale ûnderwerpen.
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EGGE KNOL

Groninger
boegbeeld
Graaf Willem Lodewijk is, met een korte
onderbreking in 1795 als er met de schedels van de
graaf en zijn familie wordt gevoetbald, in Friesland
zeer geëerd. Het mag echter ook wel vermeld
worden dat hij tot 52 boegbeelden uit het verleden
van de provincie Groningen hoort. Met reden, want
zijn invloed op deze provincie is ingrijpend geweest.

D
Details uit de lijkstatie
of begrafenis van Willem
Lodewijk, graaf van NassauDillenburg, 1620. Gravure
door Pieter Feddes van
Harlingen. (Fries Museum)

Marlies Stoter is sinds 1999
conservator bij het Fries Museum.
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n 1620 kreeg Pieter Feddes van Harlingen van de Staten
een serieuze opdracht, een beeldverslag maken van
de rouwstoet van Willem Lodewijk, graaf van NassauDillenburg (1560-1620). In vier prenten op rij zien we de
slingerende stoet vertegenwoordigers uit het netwerk van
de overleden stadhouder naar de Jacobijnerkerk lopen. Ook
tekende Pieter Feddes de plek, waar Willem Lodewijk volgens
zijn wens wilde rusten: in het koor naast zijn jonggestorven
vrouw Anna, prinses van Oranje (1563-1588) en de liefde van
zijn leven.
De lijkstatie is daarmee een zeer vroege afbeelding van
Anna’s vrijstaande grafmonument geworden. De Vlaamse
beeldhouwer Johan Schoorman koos voor een klassieke
aanpak, waarbij de overledene liggend met haar handpalmen
eerbiedig tegen elkaar aan was weergegeven. Met de nadruk
op ‘was’, want zowel haar rijke monument uit 1591 als het
latere wandmonument voor haar man door Pieter de Keyser
zijn in 1795 door de patriotten verwoest.
Tegen de wand van de rouwkapel is zwart laken of ‘bay’
gespannen met aan de bovenrand een rij identieke Nassau
wapens. De rouwkassen hangen erboven, links die van Anna
met uitsluitend wapenschilden en rechts die van haar man.
Daar hangen op de prént zijn domeinwapens, grootblazoen
en ridderlijke waardigheden als handschoenen, gepluimde

helm, sporen, zwaard, wapenrok en kroon al in, terwijl ze
tegelijkertijd nog meegedragen worden in de rouwstoet.
Deze verdubbeling is een absoluut pluspunt: zo is door het
militaire vaandel in de handen van Duco van Jongama Willem Lodewijks devies ‘Gods wil met eere’ geboekstaafd. <

e Opstand, vanouds bekend als de Tachtigjarige
Oorlog, woedt en in 1581 keert graaf Rennenberg,
die namens de Staatsgezinden stadhouder van
Groningen is, terug in het Spaanse kamp. Een grote
tegenslag voor prins Willem van Oranje, die Rennenberg zelf
had benoemd. De prins benoemt zijn neef Willem Lodewijk
tot stadhouder in Friesland en aanvoerder van de Staatse
troepen in het Noorden. Daar zitten de nodige Ommelander
heren bij, want die zien kans om zo losser van de nabije
dominante stad te komen. Ze gaan zelfs Ommelander geld
slaan. Het Groninger Museum heeft daarvan onlangs een
gouden voorbeeld gekocht.
Onder leiding van graaf Willem Lodewijk wordt de stad
Groningen, inmiddels met de Spaanse stadhouder Verdugo,
langzaam maar zeker in de tang genomen om uiteindelijk
in 1594 na een kort beleg te worden ingenomen. De Friese
stadhouder doet dat in de zogenaamde schansenkrijg. Heel
rustig verovert hij schansen langs de aanvoerroutes van Groningen. De schans bij Bourtange, Oterdum, Reide, Delfzijl,
Zoutkamp en Aduarderzijl, Bomsterzijl en die bij Niezijl. Zo
knijpt hij de stad af van het achterland. Bij het uiteindelijke
beleg weet het Spaansgezinde stadsbestuur dat het kansloos
is en geeft zich gewonnen.
Met de val van de stad wordt het gewest calvinistisch en de
zevende provincie van de Republiek. De stad Groningen en
de Ommelanden vormen voortaan een provincie, maar de
onderlinge strubbelingen zijn niet vergeten. Willem Lodewijk
weet met zijn verzoenende karakter menig conflict op te lossen. Hij vraagt zijn vriend en Emder predikant Menso Alting,
die in Groningen was schoolgegaan, om de eerste calvinistische preek in de Martinikerk uit te spreken, in aanwezigheid
van de graaf en zijn neef prins Maurits van Oranje.
Willem Lodewijk wordt door de Staten van Groningen benoemd tot stadhouder. Hij is de calvinistische zaak zeer toe-

Eindexamenpenning van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen.
Brons, ontwerp Jan Sloos. (Collectie C.W.J. Knol, Groningen)

Beloningspenning van de Staten van
Friesland voor de verovering van de schans
bij de Bomsterzijl door troepen van Willem
Lodewijk in 1581. (Groninger Museum)

Beloningspenning van de Staten van Friesland
voor de verovering van Coevorden en de overgave
van de stad Groningen aan Willem Lodewijk en
prins Maurits in 1594. (Groninger Museum)

gedaan en bevordert dan ook de oprichting van de Groninger
universiteit, zoals hij dat ook in Franeker had gedaan.
Willem Lodewijk is niet vergeten in Groningen. Wie zijn
naam en Groningen op het internet zoekt, stuit gelijk op het
naar hem vernoemde christelijk gymnasium in de stad. In de
Marnewaard staat de Willem Lodewijkkazerne. Gek genoeg is
er geen gewone straat in de stad Groningen vernoemd naar
de veldheer, enkel een inmiddels gesloten passage, maar in
Niezijl en Bourtange, bekend om hun schansen, is wel een
Willem Lodewijkstraat. <

Onder de titel ‘Naburen’
werpt Egge Knol vanuit het
Groningerland een blik op
Friese zaken.
Egge Knol (Den Helder, 1956) is
bioloog en archeoloog. Hij promoveerde in 1993 aan de Vrije
Universiteit, werkt als conservator archeologie, geschiedenis
en oude kunst bij het Groninger
Museum en publiceert over de
Noord-Nederlandse cultuurgeschiedenis.
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DOEKE SIJENS

‘God hat him slein en
teistere’
De grêfstien fan
J.C.P. Salverda yn Wûns.
(Foto Hoge Noorden)

Ut neat docht bliken dat de steatlike fersen fan Jan Cornelis Pieters Salverda (17831836) skreaun binne yn in wenning yn Wûns dy’t neffens Joast Halbertsma tinken die
oan in bargehok. Syn freonen setten it wurk fan Salverda tige heech en koenen har
net begripe dat er gjin himmele húshâlding ûnderhâlde. It wienen mear as praatjes
dat de deftige leden fan it Fries Genootschap net neist him sitte woenen om’t er stonk
en him dêrom gjin lid makken. Halbertsma wie fan betinken dat God de dichter ‘slein
en teistere’ hie en joech de frou fan Salverda fan alle ellinde de skuld. De fraach is:
wie der net mear te rêden?

K

njillis Salverda waard berne yn Boalsert, dêr’t syn
mem kreamheinster wie. Syn heit, in boeresoan ôfkômstich fan Salverd by Frjentsjer, wie doe al op jierren en koe gjin wurk mear dwaan. De jonge Salverda waard
troch syn mem en âldere susters nei de eagen sjoen. Hy wie
tige bejeftige en gie nei in koarte rite by in wolkjimmer yn
1798 nei Frjentsjer om foar skoalmaster te learen. Oan de
Akademy wie doe krekt in oplieding opset om ‘ûnderwizers
oan te fokjen’. Salverda krige ûnderwiis fan professoaren
en lektoaren fan de Akademy en nei alle gedachten hat er
dêr syn bewûndering foar Gysbert Japicx opdien. Hy krige
yn 1803 syn earste baan yn Boalsert en in jier letter waard er
ûndermaster yn Tsjerkwert. Yn 1807 folge syn beneaming yn
Wûns as ‘skoalmaster, koster en foarsjonger’. Salverda hat
letter noch wol socht om oar plak, mar hy soe altyd yn ‘uwz
neaken Wons’ bliuwe.

se fan hûs en kaam dan dagen letter wer thús. Har hâlden
en dragen docht bytiden tinken oan in depresje, mar yn de
eagen fan manlju as Halbertsma wie se gewoan in loaikert.
Salverda, dy’t wend wie troch froulju let en set te wurden,
wist net hoe’t er mei har omgean moast. Se skolden op inoar
om en lieten beide de húshâlding sloere. Wol krigen se om
de pear jier in bern.
Op syn beurt wie Salverda ek in man fan utersten: froed (hy
sette de psalmen oer), mar ek byleauwich. Hy koe dimmen
en tajaand wêze, mar hie likegoed in ‘mâl steed yn ’e holle’,
dêr’t syn neisten dan it meast fan fernamen. Hy hie grutte
achting – op it krûperige ôf – foar minsken dy’t wat mear
wienen as hy sels. Salverda wie mâl om syn bern. Doe’t in
twilling op ien en deselde dei ferstoar (noch gjin jier âld)
utere er him yn it fers ‘Op it ôfstjerren fen uwz twae berntjes
Pijtter in Willem’:
Ho woelt in steckt de smert
So wijld me ijn ’t britsen hert,
In wring’t my ’t wiet uwt de eagen! –
O God! Ick duynje ijn ’t wea;
My laeits in wille iz dea,
IJn ’t graef mijn bliere deagen!

Sjongsum en muzikaal
Salverda skreau syn earste fersen yn it Hollânsk. Dat er
neitiid it Frysk brûkte foar syn wurk wie wat bysûnders en de
publikaasje fan syn bondels IJtlijcke Friesche Rijmckes (1824)

Froed en byleauwich
Fan Salverda is gjin portret bewarre bleaun. Halbertsma
beskriuwt him as in ‘greate en swiere keardel’, blond, mei
in ‘plotske troanje’ en ‘mei in pear earmen oan it liif dy’t der
net om liigden’. Hy wie ‘langsum en biret yn it sprekken,
kôge oer alles.’ Knjillis troude yn 1806 mei Antsje Baarda
(1779-1814) en yn acht jier tiids krigen se sân bern, wêrfan’t
fiif net âlder as in jier wurden binne. Antsje wie neffens de
ferhalen in ‘ingel’, dy’t yn alles besocht it har man nei it sin te
meitsjen, mar it stel tsierde in soad.
Doe’t se by de berte fan har lêste bern ferstoar, hie Salverda
nei njoggen moannen al wer in nije frou. Metsje Wezel
(1795-1855) kaam fan Makkum en wie njoggentjin jier doe’t
se troude. Se moat gjin idee hân ha wat fan har as troude
frou ferwachte waard. Salverda, dy’t neffens Halbertsma wol
sin hie oan ‘jong flesk yn ’e kûpe’, hat net yn ’e rekken hân
dat Metsje gjin húshâldster wie. Of mooglik wie se it wol,
mar hie se der gjin nocht oan om dêr al har dagen oan te
besteegjen. It houlik hat har net lokkich makke, geregeld rûn
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Tinkstien fan Jan Cornelis Pieters Salverda oan ’e N.H. tsjerke te
Wûns. (Tresoar, foto Sjoerd Andringa)

Yn 1807 kaam Salverda yn Wûns te wenjen. Hy hat letter noch wol socht om oar plak, mar hy soe altyd
yn ‘uwz neaken Wons’ bliuwe. Tekening troch Jan Bulthuis, 1789. (Fries Museum)

en Hiljuwns Uwren (1834) brocht him in soad nije kunde, ûnder oaren Aebinga van Humalda, de gûverneur fan Fryslân.
‘Flot en glêd binne de fersen net, mar op in eigen wize dochs
sjongsum en muzikael,’ skreau Jan Piebenga. Neffens him
wie Salverda net gau tefreden oer syn wurk en ‘oanienwei
hottefilet er op syn fersen om, de sinnen wurde bikoarte en
rimpen oaninoar keppele.’ Wa’t betinkt dat dit allegear yn
dat ‘bargehok’ yn Wûns barde, moat wol konkludearje dat dy
ferhalen oer ‘klearebare earmoed en ellinde’ oerdreaun binne
– of Salverda hie der gjin hinder fan.
Net lang nei it ferstjerren fan Salverda op 7 maart 1836
hat Joast Halbertsma him betocht yn in lêzing foar it Fries
Genootschap, dy’t grutte yndruk makke. Yn dy taspraak giet
Halbertsma fansels yn op de betsjutting fan Salverda as dichter, mar fierwei de measte tiid bestege er oan syn libbens
beskriuwing. Halbertsma hie Salverda geregeld te wurd west
en hie weet fan de húslike omstannichheden fan Salverda
(‘sa fan fierrens haw ik wol ris yn dat smoarge hol op sjoen’),
mar alle ûnsmaaklike bysûnderheden – bygelyks oer de útein
fan Salverda – komme fan oaren, te witten syn twa âldste
bern. Sy wennen al lang net mear yn Wûns mar mochten harren styfmem dúdlik net lije. Se ha Halbertsma brûkt om mei
har ôf te weevjen.
Salverda syn soan Pieke (1809-1904) hat ek letter noch alle
war dien om Metsje swart te meitsjen, hy skreau brieven
nei pommeranten of berabbe har mei leafhawwers fan syn
heite wurk lykas Waling Dykstra. It kaam Halbertsma goed út
om fan Metsje in duvel te meitsjen, want op dy wize waard
Salverda in tragysk slachtoffer. It falt op dat er Metsje net
ien kear by namme neamt. Mei omskriuwingen as ‘sloofke’,

Pieke Salverda, de âldste
soan fan Knjilles, yn ’e tún.
Hy wie túnman by de famylje
Van Swinderen te Riis, 1897.
(Tresoar, foto S. Luinenburg)
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FRANEKER UNIVERSITEIT

KEES KUIKEN

Franeker drinkebroers
in 1652

Untbleating fan de namme
fan de J.C.P. Salverda-skoalle
yn Wûns yn 1978 troch
boargemaster Tjeerdsma fan
Wûnseradiel en it haad fan
de bysûndere legere skoalle
Noordhuis. (Tresoar)

Kroegjool in academiestad Franeker in de 17de
eeuw – dan denk je aan drinkgelagen in de Bogt fen
Guné, het oudste studentencafé van Nederland. In
die tijd had je in Franeker ‘nationes’: borrelclubs van
studenten uit dezelfde stad of streek. Van twee van
die nationes is een ledenalbum bewaard.

D
Gûverneur fan Fryslân Idsert
Aebinga van Humalda
waard kunde fan Salverda
nei’t er it Frysk brûkte foar
syn wurk. Anonym portret,
sirka 1870. (Fries Museum,
kolleksje Koninklijk Fries
Genootschap)

> Mear lêze?
• De taspraak fan J.H. Halbertsma
‘It libben fan de dichter J.C.P.
Salverda’ is te finen yn: Kalma,
J.J. en Y. Poortinga, Fluit en
doedelsek. Unbekind Frysk wurk
fan J.H. Halbertsma, Drachten,
1971 (s. 60-88.)
• Oer it tal bern fan Salverda
bestie lang ûndúdlikens. Wa’t it
sekuer witte wol: A.M. Douma,
De Franeker familie Salverda van
1550-heden, Meppel, 1999
(s. 96-105)
Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliotekaris yn Grins. Hy
publisearret oer literêre saken en
keunst en is resinsint foar Frysk
by de Leeuwarder Courant.
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e Leeuwarder club bloeide van 1626 tot 1668.
Het ledenalbum telt 551 namen, allemaal van
oud-leerlingen van de (Latijnse) stadsschool in
Leeuwarden. De meeste leden schreven zich in met één
of meer Latijnse (en af en toe Griekse, Hebreeuwse of
Italiaanse) spreuken: vaak Bijbelteksten of citaten van
klassieke schrijvers die op school werden gelezen, maar er
waren ook buitenbeentjes.
In 1652 schreef de rechtenstudent Jacobus Recalff zich in met
een bijzondere Latijnse tekst: een ‘lex potatica’ (‘drinkebroerswet’) op rijm. De tekst staat vol studentengrappen. Stukken
ervan staan ook in de Codex Buranus, een wereldberoemd
liederenhandschrift uit de 12de eeuw – maar dat handschrift
is pas in 1803 ontdekt in een Zuid-Duits klooster. Hoe kwam
Jacobus er dan aan?

‘skiepke’, ‘dat minske’ of ‘tuttemuoi’ wûn er sympaty foar de
dichter by syn taharkers. Objektyf is er yn elk gefal net.

Tinkstien
Wêrom wienen de Salverda’s sa earm? Dat der bytiden gjin
jild wie foar iten of klean, kin ûnmooglik de skuld fan Metsje
allinnich wêze, want Salverda ‘hâldde de pong’ en sa’n bytsje
fertsjinne in skoalmaster no ek wer net. Ek dy fraach komt
by Halbertsma op it aljemint en dit kear wiist er dochs nei
Salverda sels. ‘Hwer bleau it jild? Dat hawwe hûnderten frege
en nin minske wit it. Mûlk hat de keninglike bloedsûger yn
stilte oan him lein: de lotterij.’
Metsje bleau nei de dea fan Salverda yn Wûns en waard troch
de tsjerkfâden ûnderhâlden. Se hat noch meimakke dat yn
1853 in grutte tinkstien foar har man troch it Fries Genootschap yn de tsjerkemuorre pleatst waard. Ek syn grêf krige
doe in stien.
De jongere bern fan Salverda binne nei de dea fan har heit
rûnom útbestege. Guon binne troud, mar Pieter Willem
(1825-1849) waard in swalker en einige yn de bidlersynrjochting Ommerschans. Syn suster Pierkjen (1828-1856) ferstoar
yn in ynrjochting foar ‘kranksinnigen’ yn Frjentsjer. Salverda
syn dochter Antje (1819-1895) bleau as iennige oer yn Wûns.
Fan har wurdt ferteld dat se mei in bernewein winkelguod
útsutele en dêrby de Fryske psalmen fan har heit song. <

Verderfelijk gezang der natte broeders

Joast Halbertsma beskreau Salverda as in ‘greate en swiere keardel’,
blond, mei in ‘plotske troanje.’ (Tresoar)

Het antwoord is dat de Latijnse ‘lex potatica’ in de 17de
eeuw rondging in verschillende Europese landen. Het lied
staat bijvoorbeeld in een collegedictaat uit Leuven, met
een iets andere titel: ‘lex potatoria’. De tekst van het lied
is verder zoals in het ledenalbum van de Leeuwarders in
Franeker. Het dictaat is van de hand van Jan Wouters uit
Mechelen, die in 1648 in Leuven ging studeren. Hij volgde
er onder meer colleges logica, maar die vond hij blijkbaar zo
saai dat hij zijn dictaatcahier voltekende en volschreef met
allerlei studentikoze rariteiten – waaronder dit eeuwenoude
drinklied.
De eerste mij bekende gedrukte uitgave van het lied staat
in een Antwerps boek over wijn uit 1627. In 1652 gaf de
lutherse predikant Johann Michael Dilherr (1604-1669) uit
Neurenberg de tekst opnieuw uit. Dilherr had geen goed
woord over voor dit ‘verderfelijke gezang der natte broeders’.

Het begin van het drinklied in
een collegedictaat uit Leuven
(1648-1650). (KU Leuven,
© Museum M, Leuven)

Het bestuur (de ‘senaat’) van de Franeker hogeschool was
evenmin blij met borrelclubs zoals die van de oud-Leeuwarders. In 1668 werden ze verboden en de ledenalbums in
beslag genomen. Dat was een geluk bij een ongeluk, want zo
bleef het Leeuwarder album bewaard. Via een omweg kwam
het terecht in de Leeuwarder stadsbibliotheek, en later in het
Historisch Centrum Leeuwarden.
Dat de tekst van de ‘lex potatica’ omstreeks 1700 nog vrij
algemeen bekend was, blijkt ook uit een ‘blaffaard’ (rekeningboek) van het Sint Antoniusgilde, een liefdadige broederschap in Vollenhove die jaarlijks op de naamdag van de
naamheilige een feestmaal hield. Ook daar ging het vrolijk
toe. In 1702 schreef een van de gildebestuurders het drinklied met onvaste hand in het rekeningboek.

Katholieke woordgrappen
Net zoals Franeker was Vollenhove omstreeks 1700 een gereformeerd bolwerk, maar het gilde had toch zijn middeleeuwse (katholieke) naam mogen houden. De ‘lex potatica’ staat
zelf trouwens vol katholieke woordgrappen. De Franeker
senaat kon er vast niet om lachen, maar de borrelclub wel.
Twee voorbeelden, met mijn – vrije – Nederlandse vertaling
erbij. Het drinklied begint zo:

De Bogt fen Guné (1641), de
oudste studentenkroeg van
Nederland. (Foto Ziko van Dijk
via Commons Wikimedia).
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Quicunque vult esse frater / Bibat bis vel ter vel quater / Bibat
semel cum secundo, / Donec nihil sit in fundo. (Al wie broeder
mee wil zijn, / Drinke twee- of driemaal wijn / Drink de eerste met de tweede, / Tot de roemer is geledigd.)

Sicke van Dekema

De restanten hout die in de grafkelder van de familie
Van Dekema in de kerk van Jellum zijn gevonden, zouden van de kist van Sicke van Dekema (1548-1625) kunnen zijn. Dat zegt dendrochronoloog Paul Borghaerts,
die het vermolmde hout onderzocht. Het gaat om
eikenhout uit het Duitse Westfalen. De jongste jaarring
is van 1594. De oorspronkelijke kerk van Jellum werd in
de Late Middeleeuwen gebouwd, in 1700 kwam er een
nieuwe kerk. Die brandde in 1893 af, daarbij bleven de
grafkelder en grafzerken wel bewaard.
www.omropfryslan.nl

Kees Kuiken (Leeuwarden, 1954)
is historicus en sinoloog. Hij
promoveerde in 2013 op de cultuurgeschiedenis van Het Bildt.
Hij bereidt een bundel historische
opstellen voor over de Leeuwarder gymnasia (zelf deed hij in
1972 eindexamen gymnasium in
Leeuwarden).
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invloedrijke functie konden ze predikanten benoemen die de
gereformeerde zaak goed dienden.
Die predikanten kwamen vaak uit minder rijke families. Sommigen studeerden met een beurs. Hun old boys’ network in
Franeker, en vermoedelijk al op de schoolbanken in Leeuwarden, zorgde in veel gevallen – ik heb ze onder meer in Het
Bildt gevonden – dat ze na hun studie goed terechtkwamen.
Maar het bloed kroop intussen waar het niet gaan kon. Uit
allerlei bronnen, onder meer het dagboek van stadhouder
Willem Frederik, blijkt dat het katholicisme in Friesland in de
17de eeuw nog volop leefde. De gereformeerde beweging had
een vloedgolf moeten zijn, maar de roomse onderstroming
bleef krachtig. Daarvan getuigt ook de Franeker albumbijdrage van Jacobus Recalff uit 1652 – al blijft de vraag of hij en
zijn medepubers alle katholieke woordspelingen in de tekst
nog wel begrepen. <

Fedde Schurer

It stânbyld fan Fedde Schurer
(1898-1968) hat in nij plak op It
Hearrenfean, oan de Kerkstraat.
It byld stie earder yn it sintrum
neist in hoarekasaak. Op it nije
plak hat it opknapte stânbyld
út 1974 fan byldhouwer Guus
Hellegers de romte.
www.omropfryslan.nl

Biermuseum

In Dokkum komt een klein biermuseum in de kelder
van stadsbrouwerij Bonifatius aan de Diepswal. Het
museum is onderdeel van het project ‘Van Bonifatius
tot Biergeschiedenis’. Er komt ook een replica van
een putstoel op de kade voor de Diepswal, over het
Grootdiep. De putstoel werd vroeger gebruikt om water
uit houten tonnetjes te takelen die op skûtsjes stonden.
Het water werd daarna naar de kelder van de brouwerij
gebracht en overgegoten in tonnen of ketels. Van dat
water werd uiteindelijk bier gemaakt.
www.omropfryslan.nl

 resoar heeft een brief,
T
gedateerd op 17 oktober
1826, ontvangen,
geschreven door de toen
19-jarige Lambertus van
Giffen. Hij schrijft over
de malaria-epidemie van
dat jaar, over zijn vader,
David Flud van Giffen,
predikant te Heerenveen,
die herstellende is van de
ziekte. Hij beschrijft aan
zijn familieleden ook hoe de toestand elders is en welke
liefdadigheidsinitiatieven er ontstonden in Heerenveen
en andere plaatsen. Van Giffen studeerde theologie aan
de universiteit van Groningen en werd later predikant
in Wijckel. De malaria-epidemie was waarschijnlijk het
gevolg van de dijkdoorbraken tijdens de februarivloed
van 1825. De rotting van planten en dieren op het ondergelopen land zorgde in de hete lente en zomer van
1826 voor een voedingsbodem voor de malariamug, die
de malariaparasiet verspreidt.
www.tresoar.nl

Eise Eisinga

(Foto Johan Dalstra)

(Historisch Centrum Leeuwarden)

Historisch Centrum Leeuwarden heeft een bijzonder
takje in bruikleen gekregen van de familie Beekhuis
uit Den Haag. Het komt van de vrijheidsboom die in
1795 voor het
station werd
geplaatst toen
de patriotten
aan de macht
kwamen. Het
HCL mag het
takje voor
vijf jaar lenen
van de familie, die het in handen kreeg via een overovergrootvader.
www.omropfryslan.nl

Verhalen van Leeuwarden

De vaste expositie Verhalen van Leeuwarden in Historisch Centrum Leeuwarden is vernieuwd en uitgebreid.
Voorwerpen, archiefstukken en schilderijen geven
een beeld van meer dan 1000 jaar geschiedenis van
Leeuwarden en omliggende dorpen. Aan de hand
van tien thema’s wordt de bezoeker meegenomen in
de historie: vanaf de vroegste sporen en Leeuwarden
als kleine nederzetting op drie terpen via de tijd van de
Tachtigjarige Oorlog, de Gouden en de Zilveren Eeuw
naar de ontwikkeling van Leeuwarden als moderne stad
omringd door dorpen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

(Tresoar)

Vrijheidsboom

Wurkgroep Histoarysk
Dronryp lit de stien op it
grêf fan Eise Eisinga restaurearje. De tekst op de stien
hat flink te lijen hân fan
alle waar en wyn en der sit
ek in skuor yn de stien. De
stien is eins fan it grêf fan Eisinga syn heit, Jelte Eises
Eisinga. Eise Eisinga liet op de stien twa fjouwerkantsferlikingen gravearje. De oplossing fan de sommen
binne de stjerdatum en syn leeftiid. Doe’t Eisinga yn
1828 stoar, waard er byset yn it grêf fan syn heit. Letter
kaam ek syn namme op de stien.
www.omropfryslan.nl

Uniform

(Foto Omrop Fryslân)

> Meer lezen?
• J. Visser, Album collegii studiosorum ex Gymnasio Leovardiensi,
Franeker, 1985
• Wiebe Bergsma, Tussen
Gideonsbende en publieke kerk,
Hilversum, 1999
• Piter van Tuinen, ‘SALVE
INCLYTA LEOWARDIA’. Edo
Neuhusius’ lofrede op Leeuwarden (1633) in: Henk Oly & Geart
de Vries (red.), Leeuwarden in de
gouden eeuw, Hilversum, 2018
• J.M. Dilherr, Disputationum
academicarum praecipue
philologicarum tomus primus,
Neurenberg, 1652 (te lezen op
Google Books)
• A. Canonherius, De admirandis
vini virtutibus, Antwerpen, 1627
(te lezen op Google Books)

Op het eerste gezicht had deze roomse grappenmakerij
niets te zoeken op een serieuze – en streng gereformeerde –
Latijnse school in Leeuwarden. Toen Edo Neuhusius daar in
1607 rector werd, beloofde hij dat hij een militia Christi zou
opleiden: een ‘keurkorps van Christus’. Zijn zoon Reinerus
Neuhusius deed niet voor hem onder. In 1626 schreef hij in
het Franeker album: ‘Vrees het gerecht van Christus’ (Christi
reverere tribunal). Hij werd in 1638 zelf rector van de Latijnse
school in Alkmaar.
Het was in 1580 de bedoeling dat Friesland heel snel een
gereformeerd gewest zou worden. Op bestuursniveau lukte
dat prima, want niet-gereformeerden mochten geen ambten
meer bekleden. Historicus Wiebe Bergsma toonde in 1999
aan dat het plaatselijk meestal niet zo’n vaart liep. In Jorwerd
was in 1640 bijvoorbeeld maar één van de 39 stemgerechtigde boeren ‘belijdend’ lid van de gereformeerde kerk.
Neuhusius’ keurkorps had dus nog heel wat bekeringswerk
voor de boeg.
De Franeker studentenclub van Neuhusius jr. (hij was er zelf
de eerste voorzitter van) kon hierin een nuttige rol spelen.
Hier leerden oud-schoolgenoten van allerlei pluimage elkaar
beter kennen. Studenten uit rijke families gingen meestal
rechten studeren en werden bijvoorbeeld grietman. In die

De Codex Buranus lag in 1652 nog onopgemerkt in de
kloosterbibliotheek van Benediktbeuern in Beieren. Pas
toen dat klooster in 1803 werd opgeheven – net zoals de
Friese kloosters in 1580 – werd het handschrift openbaar. Het wordt nu bewaard in München. De meeste
liederen zijn in het Latijn, sommige in het Duits of
half-om-half Latijn en Duits (‘macaroniverzen’). Onder
de titel Carmina Burana zijn ze wereldberoemd geworden, vooral toen Carl Orff ze in 1936 op muziek zette.
De selectie van Orff is vertaald door Willem Wilmink (en
in het Fries door R.R. van der Leest). In 2010 bracht het
ensemble van Arany Zoltán het drinklied In taberna op
middeleeuwse manier tot klinken. Het staat op YouTube:
Medieval music - In taberna quando sumus by Arany
Zoltán.

Brief uit 1826

(Fries Scheepvaartmuseum)

Keurcorps van Christus

Codex Buranus

(Foto Dokkumer bierbrouwerij)

Zulke Latijnse parodieën waren omstreeks 1200 erg geliefd bij
theologiestudenten aan de Franse kathedraalscholen, de rechtstreekse voorlopers van de middeleeuwse universiteiten. Daar
bloeide een – grotendeels anoniem overgeleverde – speelse
en satirische Latijnse dichtcultuur. Vooral op studentenfeesten (zogeheten Klerikerfeste) werd er de draak gestoken
met de roomse liturgie. De Codex Buranus bevat er talloze
voorbeelden van, maar deze gedichten gingen in heel Europa
rond.

Twaalfde-eeuwse
miniatuur uit de
Codex Buranus.

(Foto Omrop Fryslân)

Met zijn opvallende rijm klinkt dit bijna als het Dies Irae uit
de klassieke Latijnse requiemmis: Dies irae, dies illa / Solvet
saeclum in favilla (Op die dag, de Dag der Toorn / Gaat de
wereld in as verloren)

(Historisch Centrum Leeuwarden)

Bibit ille, bibit illa, / bibit servus cum ancilla. (Mannen drinken,
vrouwen drinken, / Huisknechten met meiden klinken.)

Het Fries Museum heeft
een portrettekening van
Thijs Rinsema (1877-1947)
verworven. Hij tekende zijn
nicht, Nelli de Vrieze (19091996) omstreeks 1920. Ze
behoorde tot de eerste groep
vrouwen die in de zomer
van 1935 als ‘air hostess’
in dienst kwam van het
jonge luchtvaartbedrijf KLM.
Rinsema was net als zijn broer Evert goed bevriend met
Theo van Doesburg, grondlegger van De Stijl en Dada
in Nederland. Deze vriendschappen met invloedrijke
kunstenaars als dadaïst Kurt Schwitters en Grande
dame Charley Toorop zijn terug te zien in het experimentele werk van Rinsema.
www.friesmuseum.nl

Het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand heeft
het uniform van
sergeant-majoor
instructeur Bauke
de Jong gekregen.
Het bestaat uit
een jas, broek en overjas. De Jong overleed op 11 mei
1940 toen hij was gelegerd in de Wonsstelling. De soldaten maakten van hout en aarde een kazemat om zich
tegen de Duitse aanvallers te beschermen. De Jong kon
de spanning niet meer aan en schoot op een burger en
een soldaat, die gewond raakten. Nederlandse soldaten
beschoten daarop De Jong die aan zijn verwondingen
overleed. Zoon Klaas schonk het uniform.
www.omropfryslan.nl

Eeuwklok
Huwelijksbord

Het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek heeft een
houten bord met een huwelijksgedicht gekregen,
dat in 1828 is gebruikt op het trouwjacht van Tjalling
Siebrandus van der Leij (1801-1868) toen hij met Trijntje
Freerks de Jong (1807-1846) trouwde, een boerenmeid
uit Teroele. Op de huwelijksdag werd ze met het Friese
jacht De Snelheid van huis gehaald. Het jacht werd
normaal gesproken gebruikt om lijnkoeken naar boeren
te brengen. Achter op het roer was speciaal voor de
trouwdag dit bord vastgemaakt. Tjalling en Trijntje
kregen uiteindelijk tien kinderen.
www.omropfryslan.nl

(Foto Museum Joure)

De eerste regel is direct raak. Het is een parodie op een
oude katholieke geloofsbelijdenis die begint met de woorden
Quicumque vult salvus esse (‘Al wie verlost wil worden’). Het
volgende couplet luidt:

(Fries Museum)

(Foto Paul Borghaerts)

Thijs Rinsema

Museum Joure heeft een ‘eeuwklok’ gekregen, het is
de eerste in de collectie. De klok is zo gemaakt dat hij
100 jaar kan blijven lopen,
zonder hem gelijk te hoeven
zetten. Instrumentmaker
Uilke Stinne (1881-1950) uit
Stiens maakte de klok in de
jaren dertig, die naast de
Nederlandse tijd ook die
voor Noordoost-Indië en
Noord-Amerika aangeeft.
Kleindochter Mary Stinne
schonk de klok aan het
museum.
www.omropfryslan.nl
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Fryske skatten yn it grien
‘Waar echter de stenen
muren sneuvelden,
overleefde vaak de
stinzenflora’. Oan it wurd
is Willem Suringar (18321898), heechlearaar botany yn
Leiden. Hy is de ‘gids’ fan de
(semy-)permaninte útstalling
‘Fryske skatten yn it grien’
yn Tresoar. En dy skatten
ferwize nei eardere states en
de byhearrende stinzefloara.
Suringar hat Fryske roots;
syn heit wie útjouwer yn
Ljouwert en syn oerpake wie
boargemaster yn Ljouwert.

(Foto Tresoar, Haye Bijlstra)

Op de lange muorre, yn in smûke romte achteryn
de stúdzjeseal, is in kaart mei in oersjoch fan states.
Tekeningen litte sjen hoe’t se derút seagen en fan trije
Schierstins (Feanwâlden), Oranjewâld (It Hearrenfean) en
Martenastate (Koarnjum) is koart de skiednis opnommen.
In lytse tweintich foto’s toane it ferskaat oan stinzefloara,
fan ayttablomke (winterakoniet) oant njirrewoartel
(adderwortel) en liderke (sneeuwklokje) en harren
oarsprong. Yn 1932 yntrodusearre Jacob Botke de term
stinzefloara.
As foarbyld fan ‘It moaiste slot’
is de lânskipsûntwikkeling fan
Groot Terhorne yn Bitgum te
sjen: in state mei in grut park
en de twa bylden fan Heraclites
en Democrites dy’t by de
tagongspoarte stienen. De
opknapte bylden steane yn de
fitrine; grutte fraach is wa’t se
makke hat. Ek útljochte wurdt
de Fryske florist D.T.E. van der
Ploeg (1919-2006), kenner by
útstek. Syn oantekenboekjes
binne it bewiis fan syn libbenslange syktocht nei
fynplakken en in eigen kaartsysteem.
Fansels binne út de Tresoarkolleksje wurken te sjen lykas
De beknopte en huishoudelyke hovenier fan J.H. Knoop,
skoalboekjes fan Jac. P. Thijsse en Eli Heimans dy’t oan
de widze stienen fan it natuertoerisme en ek it herbarium
komt oan de oarder, de ensyklopedy fan de natuer. De
bûslampe moat der sels by om Species Plantarum fan
Linnaeus út 1753 goed besjen te kinnen.
De tentoanstelling is makke yn gearwurking mei Martenastate en It Fryske Gea en te sjen oant en mei 2025.
www.tresoar.nl
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JAN VAN ZIJVERDEN

Oostergo leeft!
‘Friezen bestaan niet – evenmin trouwens als Hollanders, Peruanen, Serven of Bosniërs –,
slechts hun namen bestaan. Namen die in een nevelvlek van systemen, kaders, verhalen, een
functie krijgen, en in principe ook steeds andere, afhankelijk van het raster dat over hen heen
wordt gelegd. Ligt er geen raster overheen, wordt er niet over hen verteld, dan zijn ze er ook
niet.’ Dat stelt Elizabeth Brouwer in haar proefschrift uit 1998. Voor Oostergo geldt dat ook.
Een kleine steekproef onder vooral jongere Friezen wijst uit dat anno 2020 nog maar weinig
Friezen de voormalige Friese ‘landsdelen’ Oostergo, Westergo en Zevenwouden kennen. Een
enkeling denkt aan het stuk van de N359 dat Westergoawei heet, een ander kent voetbalclub VV Oostergo uit Ee. Maar daar houdt de kennis van de voormalige landsdelen wel op.
Uitgeverij Wijdemeer heeft die oude landsdelen opmerkelijk genoeg juist als uitgangspunt
genomen voor een serie boeken waarin op een andere manier naar Friesland wordt gekeken.
Oostergo was geografisch gezien ooit
een logisch geheel. En vanuit het landschap van voormalig Oostergo kijkt geograaf Hans Koppen (1949) in het eerste
deel van de serie naar de geschiedenis
van het noordoosten van Friesland. Dat
levert interessante gezichtspunten op. In
korte, bijna columnachtige hoofdstukken
belicht hij steeds een ander onderwerp,
zoals de baksteenproductie die in het
landschap nog altijd terug te vinden is in
de vorm van lager liggende - ‘afgetichelSchoolplaat van Jetses over het bakken van stenen
(1925). De verschillende onderdelen van het proces de’ - percelen, de aanleg van de revolutio(vormen, drogen, keren en bakken) zijn op de tekenaire waterwerken bij Dokkumer Nieuwe
ning te zien, maar de kinderarbeid ontbreekt. (Beeld
Zijlen, de inrichting van het traditionele
uit besproken boek)
boerenerf en de moernering (zoutwinning) in de middeleeuwse veengebieden. Die laatste menselijke activiteit heeft volgens
Koppen zelfs bijgedragen aan het ontstaan van de Waddenzee. Tussendoor stipt hij details
aan die je het gevoel geven van een exclusieve rondleiding achter de schermen. Zo vertelt
Koppen bijvoorbeeld dat het contributiehuisje bij Kollumerpomp een windvaan in de vorm
van een kameleon heeft, omdat zo’n beestje net zo snel van kleur kan verschieten als het
weer. Daar staat tegenover dat Koppen ook veel bekend veronderstelt bij de lezer en soms
met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis stapt, waardoor de lezer regelmatig met
onbeantwoorde vragen achterblijft.
De uitgever heeft nog twee delen op stapel staan. Het zou niet onverstandig zijn om dan
in elk geval nog eens kritisch te kijken naar het fotowerk. Veel foto’s worden namelijk ontsierd door lelijke schaduwen en overbodige objecten: een verkeersbord, een fietswiel, een
auto, een enorm stuk asfalt of een verdwaalde meerpaal. Een boek waarin het landschap
centraal staat, verdient eigenlijk betere foto’s.
Hans Koppen slaagt er met dit boek ongetwijfeld in om veel van zijn lezers enthousiast te
maken voor Oostergo. Ze zullen het gebied voortaan met andere ogen bekijken en dat is
precies wat hem voor ogen staat. Tegelijk
brengt hij Oostergo weer tot leven. Als het
Friese landsdelen –
aan Koppen ligt, wordt het in de toekomst
Oostergo
zelfs één van de drie grote Friese gemeenHans Koppen
ten, samen met – uiteraard – Westergo en
Uitgeverij Wijdemeer,
Dokkum, 2020
Zevenwouden.
208 p.
isbn 9789492052636
€ 18,90

Jan van Zijverden (Waarder, 1967) is maritiem
historicus en werkt als conservator bij het
Drents Museum in Assen.

BOEKEN KORT
Waddenwolf
Corine Nijenhuis
Uitgeverij Brandt, Amsterdam,
2020
320 p. | isbn 9789493095373
€ 22,50
Jonkheer Pieter Jan Willem Teding van Berkhout
schrijft in 1866 een plan voor een dam tussen
Ameland en het vasteland, die de Waddenzee
in polder verandert. Maar het loopt anders. De
bleke aristocraat verandert in een werker met slib
onder de nagels die vecht tegen de Staat en de
waterwolf. Intussen morren de gelovigen, omdat
de dam de duivel op het eiland brengt.
Stinzen, staten en buitenplaatsen
in Friesland
Rita Radetzky
Stichting Staten en Stinzen,
Leeuwarden, 2020
132 p. | isbn 9789090307992
€ 24,95
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Lopend vuur
Jonathan Israel
Uitgeverij Van Wijnen, Franeker,
2020
840 p. | isbn 9789051945355
€ 59,50
Emeritus-hoogleraar moderne Europese geschiedenis Israel laat zien hoe de Amerikaanse Revolutie de hele wereld in vlam zette (1775-1848).
De radicale democratische ideeën van founding
fathers als Thomas Paine, Thomas Jefferson en
Benjamin Franklin werden een inspiratiebron
voor revoluties en nieuwe grondwetten in vele
landen, waaronder Nederland.
Contre l’Oubli – Tegen het
vergeten. Edith Auerbach
Han Steenbruggen en Pauline
Broekema
Noordboek, Gorredijk, 2020
256 p. | isbn 9789056156381
€ 25

Herziene druk van 2018 met nieuwe ontdekte
afbeeldingen, zoals de ontwerptekening van
tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard voor de
tuinaanleg van Voormeer in Heerenveen en een
aquarel van de verdwenen state Klein Hermana
in Minnertsga, een foto van Schatzenburg in
Dronryp en een tekening voor de restauratie van
de oude Martenastate in Koarnjum.

Portret van het turbulente leven van de Duitsjoodse kunstenares Edith Auerbach (1899-1994)
en haar artistieke betekenis. In het boek staan zo’n
tweehonderd tekeningen die ze maakte in Montparnasse en een selectie van schilderijen die ze na
de bevrijding maakte onder de titel Contre l’Oubli
over haar persoonlijke, traumatische kampervaringen en de verschrikkingen van de holocaust.

In dienst van de nazi’s - Gewone
mensen als gewelddadige
collaborateurs
Paul van de Water
Omniboek, Utrecht, 2020
384 p. | isbn 9789401916097
€ 25

100 jaar sc Heerenveen
Henk Mees, Jaap Visser, Johann
Mast, Lex Muller, Matty Verkamman
Kick Uitgevers, Rotterdam, 2020
672 p. | isbn 9789491555398
€ 79

Het boek bevat tien niet eerder gepubliceerde
portretten van Nederlanders, waaronder Friese
collaborateurs als Lucas Bunt en Zacharias Sleijfer,
die zich in dienst van de Duitsers schuldig hebben
gemaakt aan misdrijven als intimidatie, mishandeling, marteling, verraad, moord of doodslag.
Mei it mystearje, in Fryske
Odyssee
Willem Tjerkstra
Aspekt, Soesterberg, 2020
313 s. | isbn 9789463388559
€ 18,95
Yn de Fryske Odyssee is it libbensferhaal fan
Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluezen
by It Heidenskip. Dit ferhaal is ûnderdiel fan in
searje ferhalen, reisbeskriuwings, mytyske teksten, novellen, romans, dy’t allegear in relaasje
ha mei it libben fan Bouke. Op syn stjerbêd stelt
er de fraach oft de auteur fierder gean wol mei it
mystearje fan it bestean, dêr’t hysels net útkommen is.

Boek over de 100-jarige geschiedenis van vv
en sc Heerenveen met interviews, nostalgische
verhalen, aandacht voor Abe Lenstra – met nooit
eerder afgedrukte kleurenfoto’s uit zijn toptijd – ,
de wedstrijden op de Europese podia, maar ook
het huidige ‘moderne’ sc Heerenveen. In het boek
staan alle wedstrijden, inclusief de opstellingen en
alle spelers, goals en trainers.
Friese vorsten
Antoine Jacobs
Uitgeverij Elikser, Leeuwarden,
2020
210 p. | isbn 9789463652520
€ 19,50
Friesland had het eerste vorstenhuis in Nederland.
Met de afzetting van Radboud II in 775 kwam het
koninkrijk Friesland na 342 jaar ten einde. Totdat
Holland ook die faam wegnam. Tegenwoordig
vinden Hollandse en Friese historici dat enkele
koningen uit de geschiedenis geen koning mogen
heten, maar gewoon ‘hertogen van de Franken’, en
dat de overigen nep-koningen waren.

The library of Franeker University
in context, 1585-1843
Jacob van Sluis
Brill, Leiden, 2020
338 p. | isbn 9789004352254 | € 140
Van de Academie van Franeker zijn elf gedrukte
catalogi samengesteld, daardoor is het mogelijk
om de geschiedenis van de bibliotheek op te
delen in opeenvolgende perioden die afzonderlijk
beschouwd kunnen worden. De eerste catalogus
stamt uit 1601 en de laatste twee catalogi tonen
tezamen de eindstand van 1843.
Een vergeten leger – Geschiedenis van de Friese Zouaven
Henk Nota
Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland,
Bolsward, 2020
132 p. | isbn 9789491141232
€ 22,50 (bestellen via info@archiefrkfriesland.nl)
In 1860 kreeg de paus een eigen leger om bedreigingen het hoofd te bieden, kern van het leger
waren zouaven. In totaal kwamen ruim 11.000
ongehuwde jongemannen uit verschillende landen naar Rome. Nederland leverde 3.181 soldaten
waarvan 74 uit Friesland. Op 20 september 1870
werd in Rome de laatste slag gestreden en dit
betekende het einde van de Pauselijke Staat.
Leeuwarden in detail
Roelof van der Schaaf
Zienz Image Science,
Leeuwarden, 2020
120 p. | € 24,95
Fotoboek als eerbetoon aan de Friese hoofdstad,
met aandacht voor architectuur en de vele ornamenten, kleine grachten, typisch stadse kenmerken en de geschiedenis. Eerder verscheen een
fotoboek over Franeker. Een boek over Harlingen
is in de maak.
Sis my wa’t ik bin
Hanneke de Jong
Bornmeer, De Gordyk, 2020
80 s. | isbn 9789056156305 | € 7,90
Yn 1956 sit Loek yn de twadde
klasse fan de ULO, de learaar lêst
de nammen fan de learlingen op, behalve Loek
sines, wol in oar namme dy’t gjinien wat seit. De
learaar tinkt dat Loek him foar de gek hâldt. De
direkteur stjoert Loek nei hûs, it wurdt tiid dat syn
heit en mem alles fertelle. Syn mem jout him in
deiboekje, dat begjint yn 1944. Foar Loek begjint
de syktocht nei wa’t er no eins is.
ERRATUM
In het vorige nummer is het onjuiste mailadres
gemeld bij Gevelstenen in Franeker. Het juiste
mailadres is: ppostma53@gmail.com.
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vanaf 3 oktober

tot en met 1 november

tot en met 3 januari 2021

HENDRIK WERKMAN
Tentoonstelling met werk van modernist Hendrik Werkman (1882-1945).
www.museumbelvedere.nl

BOER ZOEKT… FABRIEK
Tentoonstelling over het Friese zuivelverleden.
www.tsiispakhus.nl

OOG IN OOG MET OORLOG
Tentoonstelling met foto’s en filmbeelden van de
Tweede Wereldoorlog.
www.friesmuseum.nl

10 oktober
ONTHULLING POEZIETABLEAU
Poëzietableau gewijd aan de evacuatie van alle Roermondenaren naar Friesland begin 1945, voorafgegaan
door een programma in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden.
www.poezieroute.nl

15 oktober
LUNCHLEZING
Lezing door Lenneke Berkhout over de hoveniers van
Oranje.
www.tresoar.nl

6 november
KONGRES
Kongres oer it tema befrijing yn de Fryske literatuer.
www.tresoar.nl

vanaf 8 november
KLAAS KOOPMANS
Tentoonstelling over het werk van Klaas Koopmans
(1920-2006).
www.museumdrachten.nl

11 november

tot en met 7 januari 2021
GOSSE KOOPMANS
Tentoonstelling met wandvullende panorama’s van de
‘binnen- en buitenwereld’ van Gosse Koopmans.
www.museummartena.nl

vanaf 23 januari 2021
NA-OORLOGSE FRIESE WALVISVAARDERS
Tentoonstelling over walvisjagers.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

DE VROUWEN VAN WILLEM VAN ORANJE
Lezing door Femke Deen over de vier vrouwen van Willem van Oranje.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

vanaf 14 november
DE PLOEG
Tentoonstelling over het kunstenaarscollectief De Ploeg
dat begin 20ste eeuw werd opgericht.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

tot 1 september 2021
PRINSENTUIN
Tentoonstelling over het Leeuwarder stadspark dat 200
jaar bestaat.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

oant en mei 2025
FRYSKE SKATTEN YN IT GRIEN
Tentoanstelling oer stinzefloara en states.
www.tresoar.nl

oant en mei 18 oktober
FAN WALDBEAN OANT WETTERHOUN
Tentoanstelling yn paviljoen Obe oer Fryske plante- en
bisterassen: libben erfgoed.
www.tresoar.nl

22 oktober
REIZIGERS VAN EEN NIEUWE TIJD
Lezing door Abdelkader Benali in het kader van de
Maand van de Geschiedenis.
www.tresoar.nl

tot en met 25 oktober
KOELE WATEREN
Tentoonstelling met schatten uit het Rijksmuseum, 40
schilderijen uit de 17de tot en met 19de eeuw over het
thema water.
www.hannemahuis.nl

tot en met 25 oktober
SJOERD HUIZINGA
Tentoonstelling over Sjoerd Huizinga, de grote onbekende van kunstenaarsgroep Yn ’e line.
www.museumdrachten.nl

tot en met 31 oktober
NIET VERGETEN… FRICO ETEN
Tentoonstelling met Frico-materiaal van verzamelaar
Robert Visser.
www.frieslandbouwmuseum.nl

30

25

JAAR

VERWACHT
tot en met 29 november
100 JAAR ABE
Tentoonstelling over voetballegende Abe Lenstra
(1920-1985).
www.heerenveenmuseum.nl

4 december

Word nu
abonnee!

SYMPOSIUM
Wetenschappelijk symposium over Willem Lodewijk.
www.willemlodewijkjaar.nl

tot en met 13 december
RONDJE OM DE KERK
Tentoonstelling met tekeningen, prenten en oude foto’s
van kerken in Friesland.
www.friesmuseum.nl

tot en met 3 januari 2021
WATERWERELD
Tentoonstelling met Friese waterlandschappen, met
werken van Jopie Huisman en Friese collega-kunstenaars.
www.jopiehuismanmuseum.nl

Erfgoed Fundaasje is een Friese stichting die
zich inzet voor het redden van erfgoed dat soms
achteloos wordt bewaard en waarvan als lot nogal
eens de afvalhoop dreigt. Een vraaggesprek met de
bevlogen directeur, Goasse Brouwer. De volgende
editie van Fryslân, nummer 6, verschijnt op 25
november 2020.

6 maanden
voor slecht
s

€ 29,95

Ontdek
Fryslân
Samen met de
Friesland Post!

Bel 0513 - 68 33 14 of ga naar www.frieslandpost.nl

Beklimmers fan it flakke lân
in searje oer de takomst fan Fryslân

Mei it helmhout tusken ús yn
oer de frou op it skûtsje

Dûnsje mei de bal
100 jier Abe Lenstra

Sneons om 15.30 oere op NPO2
Sneins fan 17.00 oere ôf op Omrop Fryslân

Omropfryslan.nl/fryslandok

