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BEZOEK HET GROOTSTE NOG WERKENDE
STOOMGEMAAL TER WERELD

Het Woudagemaal, uniek in de wereld
Ontdek de kracht van stoom in het bezoekerscentrum en beleef het mee in 3D.
De rondleiding voert je langs de fascinerende techniek van het grootste, nog in
werking zijnde stoomgemaal ter wereld. Een indrukwekkende kathedraal van
stoom gebouwd in de architectuur van de Amsterdamse School. Dat móet je
gezien hebben. Oog in oog met de beschermende kracht tegen het water.
Zonder het Woudagemaal zag Nederland er heel anders uit!

- Unesco Werelderfgoed
- Spannende 3D-film

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur
zondag
13.00 - 17.00 uur
Geopend februari t/m december en in de kerstvakantie.

- Verkozen tot Leukste

- Educatieve activiteiten
- Prachtige architectuur
- Technisch hoogstandje
- Gezellige koffie- en
theeschenkerij
uitje van Friesland 2013
- Rolstoel- en
rollatorvriendelijk

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie op www.woudagemaal.nl
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YME KUIPER EN HANNO BRAND

Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Maria Louise, landgravin van
Hessen-Kassel (1688-1765), te Leeuwarden overleed. Door
haar huwelijk met Johan Willem Friso, vorst van NassauDietz en (sinds 1702) Prins van Oranje, mocht zij zich
ook Prinses van Oranje noemen. Maria Louise, die
in de volksherinnering liefkozend voortleefde als
Marijke Meu, was al jong weduwe; haar man
verdronk in 1711 in het Hollands Diep. Hun
enige zoon werd in 1747 onder de naam
Willem IV erfstadhouder in alle gewesten van
de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Tot zijn meerderjarigheid in 1731 was Maria
Louise gouvernante in Friesland voor haar
zoon, die in 1751 in zijn residentie Den Haag
overleed. Na het overlijden van diens echtgenote Anna van Hannover, in 1759, was Maria
Louise nog zes jaar in Friesland gouvernante
voor haar kleinzoon, de latere stadhouder
Willem V.

8 D
 e prinses als werkgever
De hofdienst ten tijde van Maria Louise

Dit jaar wordt met tal van evenementen het 250ste
sterfjaar van Maria Louise herdacht. De Fryske
Akademy organiseerde op 10 april in Leeuwarden een
wetenschappelijk symposium, waarbij in acht voordrachten
verscheidene facetten van het leven van Maria Louise zijn belicht.
Een selectie van die voordrachten is in deze Fryslân opgenomen, met name om een beeld te geven hoe
de huidige generatie van historici tegen Maria Louise aankijkt. Marijke Bruggeman gaat in op de aard
van de contacten die Maria Louise via correspondenten onderhield met Den Haag. Hanno Brand beschrijft de organisatie van de stadhouderlijke hofhouding op het Princessehof. Piet Bakker schetst het
schilderijenbezit van de prinses en Jeanine Otten belicht de culinaire cultuur van het 18de-eeuwse hofleven. Dat haar Hessense en Kasselse achtergronden uiterst belangrijk waren voor Maria Louise, blijkt
uit de bijdrage van Geart de Vries over de Duitse hovenier Knoop die ze de tuinaanleg van haar Friese
buitenverblijven toevertrouwde en uit het artikel van Yme Kuiper over de inspiratiebron die landgraaf
Carl van Hessen-Kassel in menig opzicht voor haar was.
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MARIA LOUISE

YME KUIPER

Cultuur van het buitenleven
Cultuur van het buitenleven

Maria Louise was een dochter van landgraaf Carl van Hessen-Kassel (1654-1730). Vijfenvijftig jaar zwaaide Carl (later ‘Karl’
gespeld) de scepter in zijn vorstendom. Hij was een opmerkelijke landgraaf, zowel vanwege zijn politieke als culturele ambities.
Deze lagen geheel in elkaars verlengde. De vraag is of dit ook gold voor zijn dochter? Had Maria Louise niet de politieke ambitie
haar enige zoon tot erfstadhouder van de Republiek te maken en voerde zij aanvankelijk niet een levensstijl die bij die ambitie
paste?

V

>

ader Carl stelde na het Edict van Nantes (van 1685)
zijn Hessen open voor bedreigde Hugenoten. Vervolgens hielpen Franse bouwmeesters hem Kassel
op grote schaal te verfraaien. Drie generaties van de Hugenotenfamilie Du Ry ontwierpen nieuwe wijken en gebouwen in

Landgraaf Karl en zijn echtgenote Maria Amalia, hertogin van Koerland, temidden van hun zeven
nog levende (1725) en zeven overleden kinderen, plus vijf kleinkinderen, verzameld rond het door
hofschilder Philip van Dijk zelf getoonde huwelijksportret van erfprins Friedrich I, koning van Zweden,
en diens tweede vrouw Ulrike Eleonore van Zweden. Geheel links staan Johan Willem Friso, prins van
Oranje (dan reeds overleden) en zijn echtgenote Maria Louise van Hessen-Kassel, dochter van Karl
van Hessen-Kassel, met rechts van hen hun dochtertje Amalia. Het jongetje in het midden, met op
het tafeltje een oranje-appel (symboliserend de claim op de titel Prins van Oranje) is hun zoon Willem
Carel Hendrik Friso, de latere stadhouder Willem IV. Drie zonen van de landgraaf stierven in dienst van
het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tijdens de Spaanse Successieoorlog. Op
de achtergrond links is de Carlsberg met het Herculesmonument zichtbaar.  Schilderij van Philip van
Dijk, 1725. (MHK, Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel)

de stad. Paul du Ry was van hen de eerste; hij was betrokken
geweest bij de vestingbouw van Maastricht en de landgraaf
aanbevolen door stadhouder Willem III. Daarnaast liet Carl
Hessische jongelieden ronselen voor zijn huurlegers, die hij
voor grof geld ter beschikking stelde aan protestantse machthebbers in Europa. Met name Engeland en de Republiek der
Verenigde Nederlanden huurden gretig Carls regimenten. Veel
van zijn zonen maakten carrière in het leger. Drie van hen
sneuvelden in Nederlandse dienst. Een vierde, de erfprins
Friedrich, zou later koning van Zweden (van 1720 tot 1751)
worden en landgraaf van Hessen-Kassel (vanaf 1730). Toen
Maria Louise in 1688 werd geboren op het stamslot te Kassel
was zij het elfde kind van de landgraaf en zijn Maria Amalia,
een hertogin uit Koerland. Enige tijd geleden bezochten we
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in de omgeving van Kassel (bij Calden) Schloss Wilhelmsthal,
genoemd naar bouwheer landgraaf Wilhelm VIII, een oudere
broer van Maria Louise. Het is de nagenoeg enige zomerresidentie bij Kassel, waarvan de authenticiteit je terugbrengt
naar de tijd van Maria Louise. Bij het slot hoorde aanvankelijk
een tuin- en parkaanleg in formele, barokstijl, met grotten
en grand canal. Dezelfde Wilhelm, die landgraaf was van 1751
tot 1760, was ook degene die een Gemäldegalerie van allure
aanlegde, die de basis vormt van de collectie van Hollandse
meesters uit de 17de eeuw die nu nog in het Museum Schloss
Wilhelmshöhe vlak bij Kassel te bewonderen valt. In het zomerslot Wilhemsthal was het schilderij dat ons het meest
opviel een groepsportret, geschilderd door hofschilder Philip
van Dijk. Daarop staat het grote gezin van landgraaf Carl
afgebeeld. Opmerkelijk is dat de schilder zelf op het schilderij
voorkomt – op een prominente plaats zelfs. Het dateert uit
1725, maar ook Maria Louises echtgenoot Johan Willem Friso
(verdronken in het Hollands Diep in 1711) en drie van haar in
de Spaanse Successieoorlog gesneuvelde broers vinden we
daarop afgebeeld. En ook de beide kinderen van Maria
Louise: ‘Amelie’ en Willem, staan erop.
Terug naar de vader van Maria Louise. Vijfenveertig was
Carl toen hij als kroon op zijn brede wetenschappelijke en
culturele ontwikkeling een Grand Tour naar Italië maakte.

Arcadisch buitenleven
Vier maanden trok hij daar voor uit. Dat was in de winter van
1699-1700. Een diepe indruk maakten op Carl twee dingen:
het beeld van Hercules in het Palazzo Farnese in Rome en de
villa Aldobrandini in Frascati, met zijn watertheater en cascaden. Hij vroeg daarop de Italiaanse architect Giovanni Francesco Guarnieri naar Kassel te komen om daar op de Carlsberg een aanleg te realiseren die met glans de vergelijking
met Oudheid en Renaissance zou kunnen doorstaan. Aldus
geschiedde. Nog steeds is op de inmiddels tot Wilhemshöhe
omgedoopte heuvel even buiten Kassel een imposant Herculesbeeld van ruim acht meter hoog te bewonderen, met
als sokkel een bijna dertig meter hoge piramide en als basis
daarvan een octagon van ruim 32 meter; en hier weer onder
de cascaden van 250 meter lang, waarover tot op de dag van
heden in het goede seizoen het water naar beneden klettert.
De halfgod Hercules staat niet alleen voor vorstelijke kracht
en slimheid; in zijn mythische biografie wordt ook verhaald
over het ontstaan van de Melkweg. En landgraaf Carl was een
verwoed astronoom, geïntrigeerd door de constellaties van
de sterren. Vandaar Hercules.
Verwoestende oorlogsbombardementen legden het historische Kassel in puin. Toch ligt nog altijd, aan de oever van
de Fulda, de Carlsaue, met de restanten van het barokpark,
waarvan de aanleg al in de jaren 1680 was begonnen. Tussen
1703 en 1710 werd op de kop daarvan een enorme orangerie
gebouwd, met de allure van een heus slot. Hierin kwamen
een observatorium en natuurkundig kabinet. Carl had een
zeer brede wetenschappelijke belangstelling die reikte van

astronomie tot en met botanie. Hij was een typische vertegenwoordiger van de frühe Aufklärung. Daarnaast was hij
muzikaal begaafd, bespeelde voortreffelijk de viola da gamba
en nodigde getalenteerde musici uit naar Kassel te komen. In
1709 richtte Carl in Kassel een academie van wetenschappen
op, het zogeheten Collegium Carolinum. De orangerie, waarin Italiaanse, Franse en Nederlandse invloeden samenvloeien, werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd, maar
nadien weer gerestaureerd. Befaamd is
het Marmorbad dat in 1722 aan de orangerie is toegevoegd. Hoewel de Carlsaue
later is getransformeerd in een Engels
landschapspark zijn de zichtassen van
de oorspronkelijke barokaanleg onder
landgraaf Carl nog duidelijk te zien.
De smaak van Maria Louise op het gebied van park- en tuinaanleg en de bouw
en inrichting van zomerverblijven en
alles wat daarmee annex was werd sterk
beïnvloed door wat ze in haar jeugd in
Kassel en omgeving had gezien. Later
kwam ze regelmatig in Kassel terug,
mede om te zien hoe haar vader en
broers hier stad en omgeving hadden
herschapen. Zelf ontplooide ze initiatieven haar eigen arcadische buitenleven
- naar de mode van die tijd - verder te
veraangenamen. ‘Arcadisch’ staat hier
voor een park- en tuinlandschap waarin
bloemen, vruchten, vogels, helder water
en zonneschijn een sfeer oproepen van
Vergilius’ Arcadië uit de Oudheid (of de
bijbelse Hof van Eden). Zo weten we
dat Maria Louise na haar in 1731 geëindigde voogdesschap
voor zoon Willem graag vertoefde op haar in 1725 verworven
buitentje Mariënburg onder de rook van Leeuwarden. En daar
de Kasselse tuinmodes in praktijk bracht, met behulp van de
uit Hessen afkomstige hortulanus’ Johann Hermann Knoop.
Diens vader was landgraaf Carls hovenier geweest op zijn

In het midden Schloss
Wilhelmshöhe in Kassel,
ontworpen door de uit
een Hugenotenfamilie van
architecten afkomstige
Simon-Louis du Ry;
in de achtergrond het
Herculesmonument,
schilderij door Johann
Erdmann Hummel,
ca. 1800. (Staatliche
Kunstsammlungen Kassel)

Historiserend portret
van landgraaf Carl van
Hessen-Kassel, afgebeeld
als legeraanvoerder bij
Guarnieri’s ontwerp van
het Herculesmonument
met piramide, octogon en
cascaden op de Carlsberg.
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MARIA LOUISE

Maria Louises favoriete zomerresidentie tot in de jaren 1730: Soest
dijk. Dit voormalige jachtslot van koning-stadhouder Willem III was
later ook een geliefd zomerslot van stadhouder Willem IV en zijn
echtgenote Anna van Hannover. Detail van vogelvluchtkaart van B.
Stuyvenburgh en B. Stopendaal, circa 1700 (Collectie Stichting Van der
Wyck-de Kempenaer, Fraeylemaborg, Slochteren, foto Astrid Kuiper)

In de jaren 1703-1711 liet landgraaf Carl een orangerie(-slot) bij het barokpark Carlsaue te Kassel,
aan de oever van de Fulda, bouwen. In de Tweede Wereldoorlog raakte het monument ernstig
beschadigd, maar werd herbouwd; het bevat thans een astronomisch en natuurkundig museum.
(Foto Astrid Kuiper)

zomerslot te Freienhagen. Al in de jaren dat Maria Louise
gouvernante was, hield ze zich bezig met de tuinen bij het
half afgebouwde zomerslot te Oranjewoud. Opvallend is dat
vooral Duitsers daar als rentmeesters optraden rond 1730. De
formele aanleg van Oranjewoud uit het begin van 18de eeuw
(ten tijde van Maria Louises schoonmoeder Henriëtte Amalia
– beide Duitse prinsessen konden elkaar trouwens niet luchten of zien) verraadt vermoedelijk de hand van Daniël Marot.

Imposant Herculesbeeld

Het acht meter hoge en uit
het begin van de 18de eeuw
daterende beeld van Hercules
in het huidige Wilhelmspark
bij Kassel. Geïnspireerd op
het befaamde Herculesbeeld
in het palazzo Farnese
in Rome, dat landgraaf
Carl bewonderde op zijn
Grand Tour in Italië in de
winter van 1699-1700.
(Museumlandschaft Hessen
Kassel)

Veelzeggend is dat Maria Louise al direct sinds haar in 1711
begonnen weduweschap en voogdesschap grote delen van
de zomer doorbracht op zomerverblijven met aanmerkelijk
meer allure dan Mariënburg of Oranjewoud. We doelen
hier op Soestdijk, Het Loo en het Hof te Dieren. Dat is dus
het voormalige jachtsloten-territoir van stadhouder-koning
Willem III. Zo bereikte in de warme zomer van 1711 Maria
Louise op Het Loo het droevige bericht van haar moeders
overlijden. Genoemde zomerverblijven (met nog vooral een
aantal grote huizen in en bij Den Haag én de titel Prins van
Oranje) behoorden tot de nalatenschap van Willem III. Sinds
1702 waren Johan Willem Friso (en zijn moeder) met de
Pruisische koning Friedrich I daarover aan het touwtrekken.
In de al genoemde zomer van 1711 zou in Den Haag finaal
worden beslist. Landgraaf Carl reisde naar Den Haag om
zijn schoonzoon bij te staan. Toen de laatste in het Hollands
Diep verdronk, spoedde Carl zich naar Leeuwarden naar zijn
rouwende, hoogzwangere dochter. Enkele maanden later
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werd een kleine Prins van Oranje geboren. Als voogd van
deze kleinzoon ging landgraaf Carl met onmiddellijke ingang
het bewind over Nassau-Dietz voeren. Hij wilde aldaar de
spilzieke Henriëtte Amalia en haar dochters uit het slot Oranienstein bannen, maar dat lukte hem niet.

Hartsgeheimen in het Frans
Landgraaf Carl overleed in het voorjaar van 1730 te Kassel.
Nog in de zomer van 1728 had Maria Louise hem daar bezocht. Toeval of niet, na haar vaders dood zou Maria Louise
veel tobben met haar gezondheid. Al die jaren tussen 1711 en
1730 wisselden vader en dochter vele brieven. Hij was en bleef
haar belangrijkste raadgever. In haar huizen te Leeuwarden
hingen steevast portretten van vader Carl. In 1731 was Maria
Louise weer in Kassel, vanwege het bezoek van de Zweedse
koning, haar broer Friedrich. Haar andere broer Wilhelm voerde sinds kort als Friedrichs stadhouder het feitelijke bestuur
over Hessen-Kassel. Nu was Maria Louise eens niet in gezelschap van haar Nederlandse hartsvriendin en ver familielid
Henriëtte van Reede-Van Nassau Zuylestein, gravin van Athlone, kleindochter van een bastaardzoon van stadhouder Frederik Hendrik. Zij was sinds 1719 weduwe van Frederik Christiaan van Reede, bij wie ze twee zonen en een dochter had.
Geholpen door haar zwager Reinhardt van Reede, die zomers
op Middachten woonde en bekend was met de groten van vele
Duitse hoven, kon Henriëtte in welstand op kasteel Amerongen wonen. Soestdijk lag op geringe afstand en dus konden de
beide jonge weduwes elkaar in de zomer ontmoeten.
De vriendinnen schreven elkaar in het Frans vele hartsgeheimen en Henriëtte bezocht Maria Louise regelmatig op Het
Loo of reisde mee naar Kassel. De sterke band tussen beide
vriendinnen is heden nog af te leiden uit de portrettencollecties op Amerongen en Middachten. Hier hangen de bekende
Voldersportretten van de jonge Maria Louise, terwijl op Middachten zelfs een portret van Maria Louises moeder hangt,
op nog vrij jonge leeftijd, met een zwarte bediende. Dit
laatste is opmerkelijk, omdat er op Middachten ook nog een
portret hangt van Henriëtte met haar drie kinderen, waarbij
een zwarte bediende een portret van haar overleden echtgenoot omhooghoudt. Van Maria Louise is ook bekend dat zij
een zwarte page (Rabo) had; vanwege bezuinigingen op haar
Leeuwarder hof zou die omstreeks 1735 misschien beter bij
een regiment als paukenist of trompetter aangesteld kunnen
worden. Zwarte of moorse bedienden waren zeer gewild aan
aristocratische hoven en op Europese slagvelden.
Al in 1714 had de jonge weduwe Maria Louise heerlijkheden
rond het jachtslot Soestdijk aangekocht. In de daarop volgende jaren vonden er ingrijpende verbouwingen plaats, opdat
het buiten nog geschikter zou worden voor bewoning in de
zomer. Omstreeks 1730 ontwierp Daniël Marot een plan voor
de uitbreiding van de tuinen. Hier op Soestdijk had de jonge
Willem zich op heel jonge leeftijd zodanig verwond bij een
val, dat hij voortaan gebocheld door het leven ging. Samen

met zijn echtgenote Anna van Hannover zou deze Willem
zich sterk gaan hechten aan het arcadische buitenleven op
Soestdijk. Een deel van de aantrekkingskracht van de jachten zomerverblijven Soestdijk, Het Loo en Hof te Dieren
vloeide bij Maria Louise voort uit een typisch trekje van de
hofsamenleving: de identificatie met de groten uit de roemruchte geschiedenis van een vorstenhuis, in dit geval nu eens
niet met haar vader Carl, maar met de stadhouder-koning
Willem III. Zo blijkt in het 18de-eeuwse, hoofse Arcadië de
Grote Politiek nooit geheel afwezig te zijn – ook niet bij Maria Louise, dochter van een Duitse landgraaf.  <

Portret van Maria Louises hartsvriendin Henriëtte van Reede-Van
Nassau Zuylestein, met haar drie kinderen Godard Adriaan, Frederik
Willem en Ursula Christina (‘Chrisje’). De zwarte bediende houdt het
portret omhoog van haar overleden echtgenoot Frederik Christiaan
van Reede-Ginckel. Maria Louise verkeerde regelmatig op huis
Amerongen waar Henriëtte en haar kinderen geruime tijd van het
jaar verbleven, schilderij door L.A. Clifford, circa 1730 (Collectie
Middachten, De Steeg, foto RKD, ’s-Gravenhage)

Ontwerp voor de Carlsberg
uit 1705 door de Italiaanse
architect Giovanni Francesco
Guearnieri (1665-1745).
Guarnieri’s in Rome
uitgegeven Deliniatio Montis
verscheen in 1706 te Kassel
in een Duitse vertaling.
(Staatsarchiv Marburg)

Yme Kuiper (Heerenveen,
1949) is bijzonder hoogleraar
Historische buitenplaatsen en
landgoederen.
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MARIA LOUISE

HANNO BRAND

De prinses
als werkgever
Er is al veel geschreven over de bescheiden
omvang van het Leeuwarder hof, zijn geringe
betekenis als machtsmiddel en de spanning die er
bestond tussen vorstelijk vertoon en geldgebrek.
Ook Maria Louise en haar verwanten werden
geconfronteerd met deze dilemma’s. Het roept
zowel vragen op naar de aantrekkelijkheid van
het hof als werkplek als naar zijn functioneren als
bestuurlijk netwerk.
Om deze te kunnen beantwoorden, komen de
volgende thema’s aan de orde: de beloning in het
kader van de largesse van de vorst, het proces
van ‘Verdichtung’ of toenemende immobiliteit, de
gevolgen van besparing en het opeenstapelen van
functies.

Benoemingen: enige principes

H

et lijdt geen twijfel dat een aanstelling aan het hof
van Maria Louise en haar zoon Willem aantrekkelijke kanten had. Er was een vast inkomen en de
hovelingen deelden in de betrekkelijke weelde van het hof. De
traktementen laten echter een enorme spanbreedte zien. De
opperhofmeester, opperstalmeester en rentmeester streken
meerdere duizenden guldens per jaar op. Daaronder kwamen
functies als opperstalmeester, opperkamerling, onderhofmeester en controleur die tussen de ƒ 375 en ƒ 500 toucheerden.
Voor het middenkader, zoals de keldermeester of de mondschenk lag het bedrag tussen de ƒ 175 en ƒ 260. Het lagere
personeel als de lakeien kregen ƒ 150 per jaar aan traktement.
Onderaan stonden de koetsiers, de voorrijders, de knechten
en meiden die ƒ 50 per jaar toegewezen kregen. Bovenop deze
traktementen kwamen echter allerlei vergoedingen. Vooral hier
komt de largesse, zijnde de verplichting van een vorst om de
getrouwen in diens weelde te laten delen, tot uiting. Iedere
hofdienaar kreeg kleedgeld, genoot gratis kost en inwoning
aan het hof of werd kostgeld toebedeeld. Het levensonderhoud van de knechten en het stallen van de paarden werd
Maria Louise, Louis Volders, 1710. (Fries Museum, collectie
Koninklijk Fries Genootschap)
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Eetkamer van de prinses
in haar paleis aan de Grote
Kerkstraat.

eveneens door de stadhouder betaald. Bovendien kreeg iedere
dienaar ongeacht diens rang nieuwjaarsgeld.
De largesse van de stadhouder en de prinses hield niet op na
het beëindigen van het dienstverband. Hofdienaren kregen
pensioenen uitgekeerd als zij wegens ouderdom de dienst
moesten opgeven. Anderen kregen als beloning voor hun
trouwe dienst een extra uitkering. Zo ontvingen de kameniersters Anne Marie Petri en Caroline Klepping jaarlijks extra
uitkeringen en in geval Maria Louise vroegtijdig zou overlijden voor de rest van hun leven een jaarlijks pensioen. Ook
bij langdurige ziekte werd soms voor een pensioen gezorgd,
zoals secretaris Gabriel in 1729 ondervond.
Het hof bood ook carrièrekansen. Hovelingen zagen hun
trouwe dienst beloond met een hoger ambt op het moment
dat er een functie vrijviel. Schrijfmeester Johan Frederik
van Leeuwen kon via aanstellingen als klerk en rentmeester
uiteindelijk opklimmen tot hof- en rentmeester van Marijke
Meu in haar bescheiden huishouding van 34 personen in het
Princessehof. Ook bij de lagere echelons bestonden er promotiekansen. Lakei Jannes Brand werd in 1736 bevorderd tot
kamerdienaar van Maria Louise en zelfs de keukenjongens
die in eerste instantie slechts voor vijf jaar werden aangesteld hadden uitzicht op promotie. Het nam niet weg dat de
gouvernante het recht had hovelingen te ontslaan. De banden die door bewezen trouw en dienstbaarheid waren ontstaan, vielen echter niet altijd makkelijk door te snijden. Dat
ondervond Johan Duncan, secretaris van Maria Louise, die in
1727 wegens zijn onverschillige taakopvatting ontslag kreeg
aangezegd. Niettemin hield hij een flink jaargeld en bleef hij
in dienst als adviseur. Ook trad hij op als gezant in Engeland

om het huwelijk van stadhouder Willem met Anna van
Hannover voor te bereiden. Voorts kon hij als raad aan het
werk in de Nassause domeinraad, maar allerlei conflicten
hadden in 1739 opnieuw ontslag tot gevolg. Toch bleef
Duncan tot minstens 1741 adviseur waarvoor hij jaarlijks
ƒ 3000 toucheerde.

‘Verdichtung’
Hoewel de Friese Nassaus over het vrije begevingsrecht van
de ambten beschikten om zo hun netwerk van vertrouwelingen zelf vorm te geven, werd dit door verschillende factoren
ondermijnd. Het nastreven van levenslange benoemingen
door zowel de stadhouder als de hovelingen was er één van.
Dit gebrek aan mobiliteit wordt in het Duits wel ‘Verdich
tung’ genoemd. Voorbeelden van dienstverbanden van soms
tientallen jaren zijn er te over. Zo waren opperhofmeester
Baron Verschuer, onderhofmeerster Papot, bouwmeester
Coulon en de controleur Brun in dienst van achtereenvolgens
Amalia, Johan Willem Friso en Maria Louise. Hetzelfde gold
voor secretaris Christiaan de Hoghe, die al onder Henriëtte
Amalia eerste secretaris was en dit ambt tot aan zijn dood in
1725 vervulde.
‘Verdichtung’ werd verder door onderlinge huwelijken aan
het hof in de hand gewerkt. Zo trouwde Jaques Adrien Isaac
baron Bigot de Villandry, kamerheer van Willem IV met Fanny
Herbert, een hofdame van Anna van Hannover. Ook Jonker
Douwe Sirtema van Grovestins, die de stadhouder als kamerheer en opperstalmeester diende, huwde een hofdame.
De gezinnen van deze adellijke hovelingen nestelden zich als
9

Fryslan_mei_2015.indd 9

12-05-15 20:02

ML

< Jonker Douwe Sirtema
van Grovestins diende de
stadhouder als kamerheer
en opperstalmeester,
anoniem schilderij. (RKD,
’s-Gravenhage)
> Wolf Diederik
van Verschuer, de
opperhofmeester was
tientallen jaren in dienst van
het hof, olieverfschilderij
van Anno Aetis. (RKD,
’s-Gravenhage, particuliere
collectie)

MARIA LOUISE

het ware aan het hof en voedden daar hun kinderen op. Het
droeg ertoe bij dat stadhouder zich verplicht voelde hoffuncties van generatie op generatie over te dragen.
Hofambten gingen echter ook wel via patronage of voorspraak van vader op zoon of andere verwanten over. Dankzij
inmenging van Maria Louises kamerjonker Jan Sirtema van
Grovestins kon zijn zoon Douwe onder stadhouder Willem
tot opperstalmeerster opklimmen. Het principe van wederkerigheid speelde hierbij een belangrijke rol want het was een
beloning voor jarenlange goede trouw en dienstbaarheid.
Het was daarom geen toeval dat Marijke Meu in 1729 een
beroep deed op opperhofmeester Dirck van Lynden van de
Parck in de zoektocht naar trouwe en eerlijke hovelingen voor
Willem IV. Van Lynden polste zijn ‘cousin’ Hobbe van Aylva,
die zich liet overhalen om het ambt van opperstalmeester
te vervullen. Van de Parck zelf werd
in 1726 op instigatie van zijn zwager
Adriaan van Lynden van Ressen, die als
gouverneur van Willem IV aan het hof
diende, als diens opvolger door Marijke
Meu benoemd. Het ontstaan van dit
soort familiebanden maakte het hof tot
een hecht netwerk met beperkte kansen
voor echte nieuwelingen.

Besparingen
Geldgebrek en besparingen vormden
echter de belangrijkste verklaring voor
toenemende ‘Verdichtung’. Dat blijkt
goed uit de reglementen of hofordonnanties die bijvoorbeeld in 1709, 1711,
1718 en rond 1730 werden opgemaakt.
Reglement op de hofhouding van prinses
Maria Louise, 1731. (Tresoar)

Ze staan bol van de wens tot kostenvermindering. Aan alle
functies werden vaste traktementen en kostgelden gekoppeld
en aangegeven werd of een hofdienaar kost en inwoning dan
wel kostgeld genoot. Voor de hoogste ambten werd vastgelegd hoeveel knechten, meiden en paarden er op kosten van
het hof verzorgd konden worden. De hofordonnanties werden daardoor een soort keurslijf waarin de stadhouderlijke
familie zich zou moeten wringen om het evenwicht tussen
de inkomsten en de uitgaven voor representatie te bewaren.
Veel hielp het niet, want de kosten bleven de pan uitstijgen.
Vandaar dat een commissie in 1725 aanbevelingen tot besparingen deed. Van hoog tot laag werd voorgesteld functies te
schrappen. Voor de vergoedingen van bouwmeester Coulon,
controleur Brun en kamerdienaar Ducerceau moesten alternatieven worden gezocht. Het advies bleek aan dovemansoren gericht. Vandaar dat in 1735 Duncan nog harder wilde
ingrijpen door zelfs de functie van opperkamerheer te laten
vervallen. Het aantal pages en lakeien kon wel gehalveerd
worden en misschien was er wel iemand te vinden die de
functie van onderstalmeester om niet wilde waarnemen, als
de prins hem promotie in het leger toezegde. Met de bezuinigingsplannen kwam de stadhouderlijke familie voor een
dilemma te staan. Het schrappen van vooral hogere ambten
ondermijnde de functie van het hof als netwerk van vertrouwelingen. Het korten op personeel werkte verder nadelig
uit op de representativiteit van het hof. Er ontstond immers
minder capaciteit om gasten te ontvangen en getrouwen
onderdak te bieden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
aanbevelingen nauwelijks navolging kregen.

Het cumuleren van functies
In de tweede helft van de 18de eeuw valt er aan de Haagse
hoven van Willem IV en V een onderscheid te maken tussen hovelingen die ook militaire functies vervulden en zij
die tegelijkertijd als regenten in de stedelijke en gewestelijke
besturen zetelden. Zeker in het laatste geval had de stadhouder daardoor een stevige vinger in de politieke pap. Aan
de Leeuwarder hoven van Marijke Meu en haar zoon Willem
speelde dit minder. Om een functie aan het hof aantrekkelijk
te maken, kwam het wel voor dat de functionarissen lucratieve militaire functies mochten vervullen. Baron Verschuer,
de opperhofmeester van Maria Louise tot 1729, was tevens
generaal. Opperkamerheer Gemme Onuphrius van Burmania was toen hij in 1729 werd aangetrokken door Marijke
Meu majoor in het Staatse leger. Ondanks een carrière in de
hofhouding van Willem IV werd Burmania generaal van de
infanterie in 1747 en tenslotte gouverneur van Sluis in 1753.
Uit waardering voor zijn trouwe dienst speelde stadhouder
Willem zijn opperstalmeerster Hobbe van Aylva het ambt van
drost van Buren in 1731 toe.
De hoffunctionarissen van de Friese Nassaus, (i.e. degenen
die een ambt aan het hof vervulden) speelden echter nauwelijks een rol bij het vestigen van de machtspositie in de lokale
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en gewestelijke besturen. Eerste secretaris Nicolaas Arnoldi,
die onder Marijke Meu en Willem IV diende, vormde één van
de uitzonderingen hierop. In 1729 werd hij aangesteld als
raadsheer, zes jaar later werd hij deels verantwoordelijk voor
de thesaurie en vanaf 1739 was hij daarbij ook nog thesaurier
en rentmeester-generaal. Het weerhield hem er niet van om
in het Leeuwarder stadsbestuur hoog aan de weg te timmeren. Hij was er zevenmaal burgemeester, afgevaardigde naar
de Staten van Friesland, gecommitteerde in de admiraliteit
van Amsterdam en nam zitting in diverse commissies.
In haar laatste levensjaren manoeuvreerde Marijke Meu haar
vertrouwensman en lijfarts professor Ouwens in het Franeker
stadsbestuur. Hij was een hoogleraar in de geneeskunde aan
de universiteit van Franeker en lijfarts van de gouvernante.
Een en ander riep de ontsteltenis van de zittende premier
Hamerster op die de prinses schreef dat hij deze benoeming
als een blijk van wantrouwen opvatte. Nog hetzelfde jaar
vertrok hij naar het Hof van Friesland. Ouwens zelf genoot
slechts twee jaar van zijn positie.
Een enkeling zetelde in raden buiten Friesland. Een van hen
was Willem Hendrik, baron van Hambroeck. Hij was sedert
1736 kamerjonker van Maria Louise en had als zodanig de
leiding over haar kleine hofhouding. Van Hambroeck zetelde
tegelijkertijd in de ridderschap van Overijssel en kon daar
dus de belangen van de stadhouder behartigen. Ook Willems
opperkamerheer Van Dam zetelde in de ridderschap van
Salland. Het zijn schaarse voorbeelden van politieke invloed
van hovelingen buiten Friesland.

Eerste secretaris Nicolaas
Arnoldi diende onder Marijke
Meu en Willem IV. Hij  was
zevenmaal burgemeester van
Leeuwarden, afgevaardigde
naar de Staten van Friesland
en gecommitteerde in de
admiraliteit van Amsterdam,
1760, portret door M.
Accama. (Historisch Centrum
Leeuwarden)
Anna van Hannover, portret
door Johann Valentin
Tischbein, 1751. (Fries
Museum, collectie Koninklijk
Fries Genootschap)

Hofdienst was gewilde betrekking
Het voorgaande bleef beperkt tot de inner circle van het hof,
zijnde de hovelingen die op de loonlijst van de stadhouder
en prinses Marijke Meu stonden. De uitspraken betreffen
dus niet de adviseurs en vertrouwelingen van de stadhouderlijke familie die jarenlang rond het Leeuwarder hof cirkelden
en belangrijke diensten voor hen verrichtten. Vandaar dat
namen als Vegelin van Claerbeeck, Van Haren of Goslinga
ontbreken. Duidelijk is dat de hofdienst voor alle rangen en
standen aantrekkelijk was. Hovelingen ontvingen een vast
inkomen met veel tegemoetkomingen. Er was zorg voor de
loopbanen, ziekte en pensioen en er ontstonden carrièremogelijkheden. De vorstelijke largesse speelde hierbij mee,
maar werd tegelijkertijd door geldgebrek aan banden gelegd.
De noodzaak tot besparingen vormde een hinderpaal voor
het hof als pleisterplaats van vertrouwelingen en aanhangers
van de stadhouder. Tegelijkertijd viel er onder de hoogste
rangen tendensen tot ‘Verdichtung’ waar te nemen. Enerzijds
werd dit ingegeven door het opportunisme van de hovelingen zelf, anderzijds speelden largesse en de wederkerigheid
in de vorm van beloning voor trouwe dienst mee. Het is één
van de verklaringen waarom het Leeuwarder Hof van Marijke
Meu in zeer beperkte mate als machtsbasis voor de stadhouderlijke familie diende. <

Hanno Brand (Gouda, 1959)
is directeur-bestuurder van de
Fryske Akademy.
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PIET BAKKER

Portretten
als statussymbool
Net als haar voorgangers aan het Friese hof geniet Maria Louise geen bijzondere reputatie als kunstliefhebster. Aan het Friese
hof, een relatief eenvoudig complex van twee aanzienlijke regentenhuizen, heeft het, nadat de Staten van Friesland beide panden
als residentie voor Willem Lodewijk hadden aangekocht, aan schilderijen nooit ontbroken. Echter, de ambitie een omvangrijke
collectie bijeen te brengen, werd niet zozeer aangedreven door kunstliefde als wel de noodzaak het hof in Friesland waardig te
representeren.
Musicerend gezelschap
bestaande uit Frederick, prins
van Wales en zijn drie zusters
Amelia Sophia, Anne, prinses
van Oranje en Carolina Elisabeth. Anne, bespeelster van
het clavichord, bewoonde het
huis op de achtergrond tot
aan haar huwelijk met prins
Willem IV. Mogelijk is dit de
versie die in 1764 op het stadhouderlijk hof in Leeuwarden
hing. Schilderij van Philipe
Mercier, 1733. (National
Portrait Gallery, Londen)

D

eze representatie gold niet alleen het schilderijenbezit, maar het hele hofinterieur – en exterieur, het
paleis zelf was vanwege haar huwelijk met stadhouder Johan Willem Friso naar ontwerp van de beroemde
architect Daniël Marot juist ingrijpend verbouwd. In het
interieur vormden de schilderijen dan ook slechts een onderdeel, maar beslist een belangrijk deel. Wel zijn de financiële
middelen van de Friese stadhouders voor representatieve
doeleinden altijd relatief bescheiden geweest, zeker in vergelijking met de bedragen die het Haagse hof kon uitgeven.
Aan het Friese hof is dan ook nooit Antonie van Dyck of

Rembrandt uitgenodigd en ook is er voor zover bekend nooit
een werk aangekocht van Rubens of een beroemde Italiaanse
meester. Toch is er werk van deze Grote Namen op het stadhouderlijk hof in Leeuwarden te bewonderen geweest.

Indruk maken
Het verlenen van opdrachten of doen van aankopen, was
namelijk niet de enige verzamelmethode, ook giften van
derden of erfenissen konden een verzameling allure verlenen. Met name van het laatste kanaal heeft het Friese hof
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Plafondschildering in het Princessehof voorstellende de jonge Bacchus omringd
door zwevende figuren, circa 1730.

verschillende keren flink geprofiteerd, ook Maria Louise die
zelf waarschijnlijk nooit een grote aankoop zelfs maar heeft
overwogen, gebukt als zij ging onder de enorme schuldenlast
die haar man haar had nagelaten.
Wie zich in de 17de of 18de eeuw op uitnodiging van de
stadhouder of zijn echtgenote dwalend door het hof naar zijn
afspraak begaf, werd vanaf de muren nagekeken door talloze
graven, hertogen, en koningen waaraan de stadhouderlijke
familie direct of indirect gelieerd was. Het portret was bij
uitstek het genre waarmee een voorname afkomst te tonen
viel en in voornaamheid kon geen familie in Friesland de
stadhouderlijke familie overtreffen. Dat was de belangrijkste
boodschap die besloten lag in de enkele honderden portretten die in alle denkbare vormen en maten in de gangen en
zalen hingen. Hun taak was het op de bezoeker - en zeker die
van Friese adel - een diepe indruk te maken. Sterker dan in
adellijke en burgerlijke verzamelingen hebben in de stadhouderlijke collectie portretten altijd gedomineerd, het aandeel
liep soms op tot meer dan 75 procent.
Ook in de jaren van Maria Louise bestond de stadhouderlijke
verzameling vooral uit portretten. Sommige had ze na haar
huwelijk met Johan Willem Friso als bruidsschat meegekregen, andere waren haar later vanuit Kassel als geschenk
toegestuurd. Een van beide wegen volgde het grote portret
van ‘Sijn Furstel. Doorl. de heere landgrave’, het portret van

Dame bij haar toilet, Philip van Dijk. (Mauritshuis, Den Haag)

Judith met het hoofd van Holofernes, Philip van Dijk, 1726. (Mauritshuis, Den Haag)
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MARIA LOUISE
haar vader Karl, dat in Leeuwarden op haar slaapkamer hing.
En onder de portretten die Maria Louise vanuit Kassel waren
toegestuurd, bevonden zich ongetwijfeld ook die van de
Zweedse koningen Frederik I (1676-1751) en Karel XII (16821718) respectievelijk haar broer en diens zwager, die in de
kamer van haar zoon Willem Carel Hendrik Friso (1711-1751)
een oogje in het zeil hielden op de bezigheden van de jonge
prins, de latere stadhouder Willem IV. En we mogen aannemen dat zich onder de familiestukken ook een portret heeft
bevonden van haar broer, de latere landgraaf Willem VIII
(1682-1760). Deze broer was, anders dan Maria Louise zelf,
wel een groot liefhebber van de schilderkunst en grondlegger
van de wereldberoemde Kasseler Gemäldegalerie.

Veiling van topstukken

Strandgezicht met boten, Abraham Storck, 1683. (Mauritshuis, Den Haag)

Behalve uit tweede hand verkregen, bezat Maria Louise ook
door haarzelf bestelde portretten. De eerste schilder voor wie
zij in Leeuwarden heeft geposeerd was Louis Volders, die, na
ontdekt te zijn door haar schoonmoeder Henriëtte Amalia,
vanaf 1689 als ‘vaste’ hofschilder aan het Leeuwarder hof
was verbonden. Weliswaar woonde Volders in Brussel, maar
zodra de stadhouderlijke familie van zijn diensten gebruik
wenste te maken, spoedde hij zich naar Leeuwarden om
aldaar aan het hof tijdelijk zijn intrek te nemen in een speciaal voor hem ingerichte kamer. Mogelijk was het deze kamer
waar Maria Louise in 1710 heeft geposeerd voor het fraaie
portret ten voeten uit dat Volders van haar schilderde als
pendant voor dat van haar echtgenoot uit hetzelfde jaar. Volders ontving van Maria Louise meer portretopdrachten, maar
na 1713 niet meer. Of dit kwam omdat Volders uit de gratie
was geraakt of omdat hij was overleden, is niet bekend, maar
vanaf dat jaar waren aan het Leeuwarder hof andere schilders
en vogue.
Onder de nieuw uitverkorenen bevonden zich drie met wie
de relatie, net als eerder bij Volders, een enigszins vast karakter kreeg. Dat gold bijvoorbeeld voor Philip van Dijk (16831753), een gevierd kunstschilder, in de Republiek maar ook
in Duitsland, waar hij in Kassel van 1726 tot 1736 hofschilder
was aan het hof van landgraaf Willem VIII, een broer van
Maria Louise. Eerder had Van Dijk ook voor haar vader Karl
opdrachten uitgevoerd, waaronder in 1725 het bekende familieportret met daarop ook Maria Louise, samen met haar dan
reeds veertien jaar eerder overleden man Johan Willem Friso
en hun dochter Amalie (1710-1777) en zoon Willem Carel
Links de jongste zuster van Johan Willem Friso, Henriëtte Casimira,
gekleed in een steenrode japon met in haar hand een citroen en een
takje oranjebloesem (symbool voor het huis van Oranje, waarvan
haar broer de erfgenaam was); in het midden de oudste zuster van
Johan Willem Friso, Henriëtte Albertina, in okerkleurige japon, met
een takje oranjebloesem in haar kapsel en in de linkerhand, die zij
op de schouder van de vrouw rechts heeft gelegd, Maria Louse van
Hessen-Kassel (op dat moment de verloofde of echtgenote van Johan
Willem Friso), in roze japon, met korenaren in het haar en allerlei
vruchten op haar schoot, Louis Volders, 1710. (Koninklijke Verzamelingen, Den Haag)
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Hendrik Friso. Twee jaar eerder, in 1723, had Van Dijk Maria
Louise ook al eens - zonder haar man - met haar twee kinderen geportretteerd. Na 1726 deed hij dit mogelijk nog eens,
maar nu naar voorbeeld van een eerder gemaakt origineel
door zijn leermeester Arnold Boonen (1669-1729). Boonen
was de tweede schilder die na het vertrek van Volders regelmatig op opdrachten van Maria Louise kon rekenen.
De derde portretschilder die vaker door het Friese hof werd
begunstigd was van Friese komaf: Bernardus Accama (16971756). Na in 1721 voor de Franeker Universiteit enkele leden
uit het huis Nassau-Dietz te hebben geschilderd, kreeg hij
van het hof opdracht een portret ten voeten uit van Willem
Carel Hendrik Friso te vervaardigen. In de jaren erna ging
Maria Louises voorkeur weliswaar uit naar Boonen en Van
Dijk, maar in 1731 mocht Accama de portretten schilderen
van de officieren van het Friese regiment, liefst 29 in totaal.
Datzelfde jaar zat Maria Louises taak als gouvernante erop
en verhuisde zij naar het Princessehof. Voor Van Dijk en
Accama had dit geen gevolgen, zij bleven van het Friese hof
opdrachten krijgen, ook nadat in 1734 Willem Carel Hendrik
Friso in het huwelijk was getreden met Anna van Hannover.
Al vanaf het stadhouderschap van Ernst Casimir sierden
naast portretten ook tientallen religieuze en mythologische
werken, stillevens, jachtpartijen en genrevoorstellingen de
paleismuren. Jammer is dat de schriftelijke bronnen die van
het bezit bewaard zijn gebleven ons nagenoeg geheel in het
ongewisse laten over wat precies op deze doeken is afgebeeld en wie de schilders waren. Wel staat vast dat Philip van
Dijk Maria Louise behalve portretten ook enkele schilderijen
van geheel andere aard heeft geleverd. Zo bezat zij van hem
‘een Hollandse vrouw voor haar toillette’, ‘een naakt beeld
met een Cupido’, ‘een Judith met de kop van Holofernus’ en
‘een penznijertje’, waarvan drie zich tegenwoordig bevinden
in het Mauritshuis.
Ook staat vast dat Maria Louise enige schilderijen bezat die
tegenwoordig voor topstukken doorgaan. Net als in 1676,
toen Albertina Agnes het vierde deel van haar moeders collectie erfde, viel Maria Louise in 1711 de nog hoogwaardiger
collectie op ‘t Loo toe, die Johan Willem Friso eerder van zijn
neef stadhouder-koning Willem III (1650-1702) had geërfd.

Hofschilders
Echter, anders dan Albertina Agnes die met haar moeders
schilderijen van Rembrandt, Van Dyck en Rubens de collectie
van het Leeuwarder hof een enorme kwaliteitsimpuls had
gegeven, besloot Maria Louise, gedwongen door haar hoge
schuldenlast, haar erfenis te laten veilen in Amsterdam. En
zo kon het gebeuren dat in 1713 de fraaiste stukken van beroemde Vlaamse en Italiaanse meesters werden opgekocht
door kunstliefhebbers en agenten uit binnen- en buitenland
en een plaats vonden in de de beroemdste verzamelingen
van die tijd. Alleen onder de werken die niet werden verkocht, vonden enkele hun weg naar Leeuwarden. Maar ook

dit waren zeer fraaie stukken waaronder werk van Philip
Wouwerman, Gerrit Dou en Hans Holbein de Jonge. Van
Dou is diens Jonge Moeder in Leeuwarden te bewonderen
geweest. Dit schilderij was ooit het favoriete schilderij van
de Engelse koning Karel II. Het werk maakte in 1660 deel uit
van de Dutch Gift, het kostbare geschenk van de Staten van
Holland aan Karel II, ter gelegenheid van diens installatie. De
verzameling aan het Leeuwarder hof won met deze stukken
beslist aan kwaliteit, maar had Maria Louise besloten van
de veiling af te zien en de Loo-collectie in zijn geheel naar
Leeuwarden te laten overbrengen, dan had zij Leeuwarden
verrijkt met een kunstverzameling waarmee zij in heel Europa eer had ingelegd. Een dergelijke ambitie heeft aan het
Friese hof echter nooit bestaan. Niet aan Europa moeten we
de Leeuwarder hofverzameling afmeten, maar aan Friesland
en in Friesland was niet één verzameling te vinden die zowel
in omvang als kwaliteit in staat was te wedijveren met de
collectie aan het Leeuwarder hof in de tijd dat Maria Louise
er de scepter zwaaide. <

De jonge moeder, Gerrit
Dou. (Mauritshuis, Den
Haag)

Piet Bakker (Amsterdam,
1957) doet onderzoek naar
behangselschilderingen uit
de 17de en 18de eeuw.
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MARIA LOUISE

MARIJKE BRUGGEMAN

Maria Louise van Hessen-Kassel trouwde in
april 1709 in Kassel met Johan Willem Friso.
Haar echtgenoot, die als militair deelnam aan de
gevechten tijdens de Spaanse Successieoorlog,
vertrok kort na het huwelijk weer naar het front.
Zij bleef bij haar ouders wonen. Pas begin januari
1710 kwam zij met haar man naar Leeuwarden.
Toen zij in juli 1711 weduwe werd, omdat Johan
Willem Friso op weg naar Den Haag in het
Hollands Diep was verdronken, woonde ze nog
maar anderhalf jaar in Friesland.

Maria Louise vervulde twee
keer de taak van regentes,
voor haar zoon en kleinzoon,
portret Louis Volders. (Louis
Volders collectie)

Nieuws en roddels
uit Den Haag
O

Vergadering door de StatenGeneraal in de Trêveszaal op
het Binnenhof in Den Haag,
tekening Jan Caspar Philips,
1738. (Rijksmuseum)

p haar rustte vanaf dat moment de taak de
belangen van haar dochter en haar enkele weken
later geboren zoon te behartigen en als regentes
de stadhouderlijke taken waar te nemen. Om de ambities
van haar zoon als dynastiek en politiek erfgenaam van
Willem III waar te maken, had ze betrouwbare adviseurs
nodig en goede informatie over de opvattingen die er in
politieke kringen in de Republiek leefden. In 1731 kon ze het
regentschap neerleggen. In de jaren die volgden, heeft haar
zoon haar waarschijnlijk op de hoogte gehouden van de poli-

tieke ontwikkelingen. In 1747 werd hij tot stadhouder van alle
zeven provincies benoemd en verhuisde hij naar Den Haag.
Zijn functie bracht met zich mee dat hij dag en nacht aan het
werk was en weinig tijd had met zijn moeder te corresponderen. Hoe zorgde ze ervoor dat ze toch op de hoogte was
van binnen- en buitenlandse politieke gebeurtenissen? De
belangrijkste informatie daarover kwam uit Den Haag. Wie
waren haar informanten in die stad en waarover schreven zij?
Kwam daar verandering in toen ze van 1759-1765 in Friesland
opnieuw regentes was, nu voor haar kleinzoon Willem V?

Nouvelles
Het waren vooral de gedeputeerden ter Staten-Generaal die
informatie konden leveren over binnen- en buitenlandse
politieke ontwikkelingen. Een gedeputeerde ter Staten-Generaal die het vertrouwen had van haar zoon, was Adrianus
Bergsma (1702-1780). Hij had in Oost-Indië carrière gemaakt
en kwam in 1740 terug in de Republiek. Hij trouwde met een
dochter van de president van de Hoge Raad van Holland en
Zeeland, Cornelis van Bijnkershoek. Vanaf 1742 was Bergsma
premier van Sneek en in 1744 werd hij voor het eerst benoemd tot gedeputeerde ter Staten-Generaal. Hij maakte
een valse start in Den Haag door de griffier van de StatenGeneraal, François Fagel, te beschuldigen van het vervalsen
16
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van een resolutie. Hierdoor haalde hij zich de woede op de
hals van de bevolking van Den Haag. Ook gingen er geruchten dat hij zich in Indië misdragen had en dat hij zijn vrouw
mishandelde. Verschillende vertrouwelingen van de prins
drongen er op aan afstand van Bergsma te nemen. Bergsma
behield echter tot zijn dood in 1780 het vertrouwen van
het stadhouderlijk huis. Hij was vanaf 1757 de belangrijkste
Friese gedeputeerde ter Staten-Generaal.
De eerste brieven die Maria Louise van hem ontving, dateren
van 1747. Hij schreef in dat jaar en in 1748 over oproeren in
Holland. Deze oproeren waren in 1747 orangistisch getint en
gericht tegen de regenten die een Franse inval niet hadden
weten te voorkomen. In 1748 waren in verschillende provincies vooral de belastingpachters het doelwit. Bergsma vertelde in 1747 dat het ‘grauw’ huizen van Rooms-Katholieken
in Den Haag had geplunderd. Maatregelen van de overheid
hadden echter de rust doen weerkeren. In 1748 kreeg een
van de oproerlingen in die stad de doodstraf. Daarmee zou,
meende Bergsma, een eind komen aan de onrust. Hij betreurde het dat in Friesland in die tijd de oproeren in volle
hevigheid doorgingen.

Heilzaam water
In de jaren daarna beperkte Bergsma zich tot het zenden van
felicitaties en nieuwjaarswensen. Pas vanaf 1759, toen Maria
Louise in Friesland regentes was voor haar kleinzoon, stuurde hij van tijd tot tijd buitenlandse ‘nouvelles’ en berichtte
over binnen- en buitenlandse politiek. Ook de niet altijd
even goede samenwerking tussen de Friese afgevaardigden
kwam aan de orde. Veel aandacht besteedde Bergsma in
zijn brieven aan de ontwikkelingen in de Zevenjarige Oorlog
in Duitsland, Amerika en Azië. De Republiek was weliswaar
neutraal, maar de koloniale oorlog tussen Frankrijk en GrootBrittannië had wel gevolgen voor de Nederlandse gebieden
in de Oost en de West en de handel.
Een andere gedeputeerde met wie Maria Louise contact had,
was Anthony Patras (1718-1764). Hij werd in 1759 door haar
tot afgevaardigde naar de Staten-Generaal benoemd. Hij was
geboren in Grenoble, maar vertrok als militair naar
Nederlands Oost-Indië, waar hij later onderkoopman werd. In 1741 kwam hij naar de Republiek
en werd in 1745 lid van de vroedschap van
Sloten. Hij erfde een groot vermogen van
zijn neef die gouverneur-generaal van
Nederlands Indië was. De Utrechtenaar
Gijsbert Jan van Hardenbroek, die een
dagboek schreef over zijn ervaringen in
Den Haag, beweerde dat Patras de Friese stadhouder in de jaren veertig geld
leende om andere leningen die hem wel
eens in de problemen konden brengen, af
te kunnen lossen. Hij werd dus als vriend
van de stadhouderlijke familie beschouwd.
Patras besteedde in zijn brieven ook aandacht

aan geruchten. Zo meldde hij dat een Gelders edelman Van
Dedem van Schoonenburg zijn schoonvader Diedrik Louis
van Brakell vermoord had en getracht had zijn schoonmoeder te doden.
Patras had veel last van jicht. Toen in 1762 de kans zich
voordeed om plaats te nemen in een commissie naar Maastricht, nam hij die met beide handen aan om vandaar uit de
baden in Aken te kunnen bezoeken. Vanuit Maastricht stelde
hij de prinses op de hoogte van de werkzaamheden van de
commissie. Maria Louise vroeg hem om, wanneer hij naar
Aken ging, haar wat flesjes heilzaam water te zenden. Ook
verzocht ze hem in Luik te informeren naar kachels en haar
daarvan tekeningen te sturen. Patras stuurde inderdaad flesjes water en tekeningen van kachels naar Leeuwarden. Zijn
vrouw voegde daarbij nog Maastrichtse confituren en ‘eenige
gerookte rheetongetjes’ die erg bij de prinses in de smaak
vielen. De gezondheid van Patras bleef zwak. Hij overleed in
1764.
Een derde gedeputeerde ter Staten-Generaal die met
Maria Louise schreef, was Jacob Adriaan du Tour (17341780). In 1763 werd hij grietman van Het Bildt. Zijn neef
Willem van Haren droeg uit geldgebrek het grietmansambt
aan hem over. Daarna werd Jacob
Adriaan benoemd tot gedeputeerde
ter Staten-Generaal. Hij schreef eens
in de veertien dagen. Hij vertelde de
prinses over ziektes en het overlijden
van bekende mensen in Den Haag. Het
overlijden van de weduwe van voormalig
raadpensionaris Van der Heim deed
Maria Louise verdriet, omdat zo schreef
zij ‘mevrouw Van der Heim een van mijn
oudste kennissen is’. Weduwe van der
Heim was een geboren Friezin, dochter
van Jacob van der Waeijen, een vroegere
gedeputeerde ter Staten-Generaal.
Ook vertelde Jacob Adriaan over de
ontwikkelingen in de binnen- en buitenlandse politiek waarvan hij verwachtte dat
de prinses er belangstelling
voor zou hebben. Zo vertelde hij Maria Louise
over een diplomatiek conflict tussen de
Staten-Generaal en haar neef Frederik II
van Hessen-Kassel. Frederik had een
Nederlandse diplomaat, Carl Friedrich
von Wartensleben namelijk korte tijd
gevangen gezet.
Blijkbaar vertrouwde Maria Louise
Du Tour. Menno van Coehoorn, drost
van Leerdam en gedeputeerde ter
Staten-Generaal, had Maria Louise
gevraagd Patras, wanneer deze zou
overlijden, te mogen opvolgen in de
vroedschap van Sloten. Toen Patras op
sterven lag, polste Jacob Adriaan de gevoe-

Tekening van een kachel uit
de briefwisseling van Patras.
De prinses vroeg hem ernaar
te informeren in Luik en tekeningen te sturen. (Koninklijk
Huisarchief, archief van Maria
Louise)

Uit een brief van Christiaan
Everhard van Sanden, 1747.
Hij stuurde tweemaal per
week formele informatie en
hield Maria Louise op de
hoogte van wat er in Den
Haag gebeurde en van de
geruchten die hij hoorde.
(Koninklijk Huisarchief,
archief van Maria Louise)

Portret van Johan Willem
Friso, onbekende schilder.
(Fries Museum, collectie
Koninklijk Fries Genootschap)
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ASING WALTHAUS

1782 was dat Christiaan Everhard van Sanden. Het was voor
hem een bijbaan, want hij was klerk namens Holland. Hij
had tot taak tweemaal per week alle ‘nouvelles’ en resoluties
van de Staten-Generaal naar het Hof van Friesland te sturen.
In het voorjaar van 1742 vroeg Maria Louise hem ook haar
‘het aenmerkelijkste dat alhier mogt voorvallen of van buyten
’s Lands’ mee te delen.
De eerste jaren schreef hij niet regelmatig, maar vanaf 1747
stuurde hij haar zeker twee keer in de week een brief. Vaak
begon zijn brief met de opmerking ‘hier passeert niets van
enige attentie’ of woorden van gelijke strekking. Daarna
schreef hij toch zo’n vier of vijf foliovellen vol. Hij stuurde
afschriften van brieven van gezanten in het buitenland
en kranten. In zijn brieven beschreef hij de buitenlandse
politieke situatie en de ontwikkelingen in de Oostenrijkse
Successieoorlog (1740-1748) en later in de Zevenjarige
Oorlog (1756-1763). Veel aandacht ging daarbij uit naar de
oorlogssituatie in Duitsland, met name in verband met de
gevolgen voor Kassel. Ook schreef hij uitgebreid over de
oorlog in Azië, Amerika en het Caribisch gebied vanwege de
gevolgen voor de Nederlandse koloniën en de handel. De
formele informatie vulde hij aan met observaties, informatie
die hij kreeg en geruchten. Hij vertelde over het welzijn van
het stadhouderlijk gezin. Aan elke ziekte besteedde hij uitgebreid aandacht, evenals aan de voorzorgsmaatregelen die
werden genomen tegen besmettelijke ziekten zoals pokken.

Oorlog en ziekte
Jacob Adriaan du Tour en zijn
gezin, Guillaume de Spinny,
1762. (RKD, ’s-Gravenhage,
Stichting Van Nagell van
Ampsen, Kasteel Ampsen)

Marijke Bruggeman (Pladjoe,
1949) promoveerde in 2005
op Nassau en de macht van
Oranje. De strijd van de Friese
Nassaus voor hun rechten,
1702-1747. Zij is freelancer
voor archiefprojecten en
historisch onderzoek en o.a.
bezig met een biografie over
Maria Louise van HessenKassel.

lens van Van Coehoorn voor het stadhouderlijk huis. Die
waren volgens hem positief. Daarom zou Maria Louise hem
rustig in de vroedschap van Sloten kunnen benoemen.
De Staten en de stadhouder ontvingen behalve van hun
gedeputeerden ook informatie van klerken die namens de
provincie bij de griffie van de Staten-Generaal werkten. Zij
stuurden de ‘nouvelles’ en resoluties naar hun provincie.
Vanaf 1762 zond de klerk namens Friesland, Hieronimus
Leonard Hoogstad, onder andere in opdracht van Bergsma
ook Maria Louise deze stukken. Hoogstad wilde begin 1764
met pensioen en droeg zijn neef Hendrik van Hoogwerff als
zijn opvolger voor. Van Hoogwerff stuurde Maria Louise zelden informatie. Hij was vooral geïnteresseerd in de toegang
die de prinses hem bood tot het hof in Den Haag. Hij vroeg
haar twee keer of haar kleinzoon hem geen baan in Holland
kon bezorgen. Toen dat niet gebeurde, gaf hij er de brui aan.
Daarna kreeg Hoogstad toestemming om als voormalig klerk
vanuit de griffie Maria Louise op de hoogte te houden, natuurlijk wel op haar kosten. Dat deed hij vanaf januari 1765.
In de begeleidende brieven bij de officiële stukken besteedde
hij nu meer aandacht aan roddels. Zo vertelde hij over een
jonge kraamvrouw die een te sterk middel tegen constipatie
had gekregen en daaraan overleed.
Het Hof van Friesland was niet afhankelijk van de informatie
van de Friese klerken bij de griffie van de Staten-Generaal.
Het had zelf een klerk in Den Haag in dienst. Tussen 1737 en

Ook het weer kwam geregeld aan de orde bijvoorbeeld als er
overstromingen van de rivieren dreigden of extreme droogte
problemen voor het vee opleverde. Ten slotte besteedde hij
aandacht aan de roddels die hij hoorde, bijvoorbeeld over
de publiekelijk uitgevochten familieruzie naar aanleiding
van de aanklachten van de dochters van Onno Zwier van
Haren tegen hun vader en de moord van Van Dedem op zijn
schoonvader en de ontsnapping van de moordenaar uit de
gevangenis door het omkopen van de bewaarders.
Drie gedeputeerden ter Staten-Generaal namens Friesland
stuurden Maria Louise vooral tijdens haar tweede regentschap min of meer geregeld informatie over de ontwikkelingen in de binnen- en buitenlandse politiek. Zij besteedden
veel aandacht aan het strijdtoneel in en buiten Europa gedurende de Zevenjarige Oorlog. In hun brieven gaven ze hun
persoonlijke mening over wat er in het binnenland gebeurde
en vertelden ze wat ze bij geruchte hoorden. Maria Louise
kreeg vanaf 1762 gedurende enkele jaren de resoluties en
‘nouvelles’ toegestuurd door de klerk namens Friesland bij
de Staten-Generaal. Haar belangrijkste informant al vanaf
1742 was echter een klerk die namens Holland in de griffie werkte, namelijk Christiaan Everhard van Sanden. Hij
stuurde tweemaal per week formele informatie en hield haar
op de hoogte van wat er in Den Haag gebeurde en van de
geruchten die hij hoorde. <
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(Fries Museum, collectie Koninklijk Fries Genootschap)

MARLIES STOTER

Drie keer bellen

I

n 1731 trekt Maria Louise van Hessen-Kassel de deur
van het stadhouderlijk hof in Leeuwarden achter zich
dicht. Nu haar zoon stadhouder Willem IV is geworden,
is het tijd om te verhuizen naar een eigen plek. Hofarchitect
Coulon krijgt de opdracht om van enkele panden in Grote
Kerkstraat een geheel te maken. De nieuwe toegang
tot het stadspaleisje komt in de traptoren van de oude
Camminghastins en het voorplein krijgt een hek met hoge
Franse vazen, zo laat de 18de-eeuwse tekening van Cornelis
Pronk zien.
Om tien uur ’s avonds dooft de hellebaardier alle vuren in
huis en doet hij het grote hek op slot. Niemand mag meer in
of uit het Princessehof. De hellebaardier houdt de wacht en
moet bij brand, rumoer of ander ongemak op straat aan de
bel trekken en het personeel waarschuwen. Overdag neemt

hij berichtjes en brieven aan en meldt elke bezoeker voor de
prinses aan bij de kamerjonker of bij een lakei.
Alle taken van de hellebaardier en die van zijn 34 collega’s
zijn keurig benoemd in het nieuwe hofreglement van Maria
Louise, opgesteld voor het Princessehof in 1731. Helemaal
bovenaan de hiërarchische ladder staat de ‘camerjoncker’
of kamer(jonk)heer. Qua verantwoordelijkheden lijkt hij op
een Engelse butler van voor de Eerste Wereldoorlog, maar
uit zijn privileges komt een totaal andere positie naar voren.
Zo heeft hij de beschikking over een persoonlijke palfrenier
en mag, samen met twee deftige freules, tijdens het eten
aanschuiven aan de ‘Eygen’ tafel van Maria Louise. Het hofreglement geeft een representatief beeld van het leven achter
de gevel van een aanzienlijke adellijke huishouding in de
18de eeuw. <

Marlies Stoter (Woerden,
1960) is conservator Oude
Kunst en Toegepaste Kunst
bij het Fries Museum.
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JEANINE OTTEN

>

Delicatessen van
meesterkok
Maaltijd met oesters, JeanFrançois de Troy, 1735. (Musée
Condé, Chantilly)

>

Het oestereetstertje, 16581660 door Jan Steen. (Mauritshuis, Den Haag)

Het zal moeilijk zijn om in onze tijd een Leeuwarder viswinkel te vinden die een vergelijkbaar uitgebreid
en gevarieerd assortiment heeft als dat van de 18de-eeuwse Leeuwarder oesterkoper Johannes Andries
Ouding. Naast oesterkoper was hij ook meesterkok, pasteibakker en voormalig kok van de Prins van
Oranje en Nassau, Willem IV (1711-1751).

J

ohannes Andries Ouding verkocht zijn luxe eetwaren op de Oranje Eewal, het zuidelijke gedeelte tussen Grote Hoogstraat en Minnemastraat. Later verhuisde hij naar
het pand naast brouwerij ‘De Wereld’ op Eewal 77. In 1766/67 woonde hij op het
‘gewezen hof’ in de Grote Kerkstraat: het na de dood in 1765 van prinses Maria Louise
van Hessen-Kassel verlaten Princessehof.
In de periode 1760-1771 verkocht hij van februari tot juli twee maal per week verse levende en verse gekookte kreeft, en van oktober tot april grote Engelse, Beverse en Tesselse
oesters en rivieroesters. Daarnaast waren bij hem allerlei delicatessen verkrijgbaar.
Johannes Andries Ouding werd op 12 juli 1726 gedoopt te Amsterdam. In 1746 trouwde
hij te Leeuwarden met Maria Johannes Barsee (1721-1793). Bij zijn trouwinschrijving
wordt zijn beroep breeduit vermeld: ‘geweesene Kok van sijn Hoogheit den heere Prince
van Orange en Nassauw etc.’. Hij was dus vóór zijn huwelijk als kok werkzaam geweest
aan het hof van Willem IV. Het hofleven in Leeuwarden kreeg in 1747 een gevoelige
knauw toen Willem IV bij zijn benoeming tot erfstadhouder van de Republiek direct het
stadhouderlijk hof naar Den Haag verplaatste. Zijn moeder, Maria Louise van HessenKassel, bleef in Leeuwarden achter op het door haar gebouwde Princessehof. Met haar
overlijden in 1765 was het gedaan met het hofleven in Leeuwarden. De rijke Leeuwarders
en de Friese adel die ’s winters in de stad woonden en de zomers op de buitenplaats
doorbrachten, waren toen de belangrijkste doelgroep voor de verkoop van luxueuze delicatessen.
In zijn periode aan de Oranje Eewal (1760-1766) verkocht hij behalve oesters ook delicate
paddenstoelen als morieljes en truffels, en olijven, Spaanse kappertjes, ansjovis, ingelegde gember en verschillende soorten citrusvruchten. In 1763 leende hij 800 caroligulden
20
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bij zijn zwager Lammert Johannes Barsee en diens echtgenote Marijke Voogd te Franeker, een bedrag waar chefkok
Vincent la Chapelle een jaar voor moest werken. In hetzelfde
jaar kocht hij voor zes goudguldens het burgerschap van
Leeuwarden, dat hij kennelijk zo belangrijk vond dat hij er
zes goudguldens voor over had.

Aan tafel aan het hof
In een advertentie in maart 1765 noemt Johannes Andries
zich ‘geweezen Kok van Zyn Hoogheid de Heere Prince van
Orange en Nassau, enz. enz. enz’, terwijl die periode dan al
zo’n twintig jaar achter hem ligt. Hij adverteert dat hij gaat
‘uit Koken en Braden voor een Civiele Prys’. Hij maakt ook
differente schotels eten aan zijn huis, zoals koude pasteien,
verschillende soorten ingelegde vis, fricassees en ragouts,
droge ‘gebaks’, en alles wat tot een ordentelijke tafel behoort,
‘goed of geen geld’. Opmerkelijk is de afsluitende zin in deze
advertentie: ‘Bovengemelde Kok heeft het Koken geleerd by
den beroemde WEINSANG, Mondkok van zyn Hoogheid,
welke door zyn Schriften, voor de grootste Kok van alle Kenners gehouden wort’.
Degene die de advertentie in de Leeuwarder Courant opstelde,
heeft de naam min of meer fonetisch opgeschreven: met
‘Weinsang’ is ‘Vincent’ bedoeld , de beroemde Franse chef-

Winkelinterieur in Leeuwarden, A. Grendel, 1781. (Historisch Centrum Leeuwarden)

kok Vincent la Chapelle (1690 of 1703-1745), van 1735 tot zijn
dood in dienst van stadhouder Willem IV. De ‘schriften’ waar
Johannes Andries op doelt, slaan op La Chapelles kookboek
The Modern Cook (1733), in 1735 in het Frans verschenen als
Le Cuisinier moderne. In 1742 groeide dit uit tot een vijfdelig
werk, met in het laatste deel de buitenlandse (waaronder
Friese) gerechten, zoals ‘Poulets de vendredi à la Frisonne’
(Vrijdags hoen: broodpudding met witte wijn, krenten, kaneel,
suiker en boter) en ‘Pommes à la Frisonne’ (Appel-en-bôle:
broodpudding met appel), maar ook ‘Boere-Kool’ met
worstjes, gort en geroosterde tamme kastanjes. La Chapelle
vereenvoudigde en verfijnde de overdadige Franse keuken tot
een bescheiden gebruik van basilicum, peterselie, kervel, tijm
en laurier. In 1733 was hij hoofd van de keukens van de vierde
graaf van Chesterfield, Phillip Dormer Stanhope, de Engelse
ambassadeur in Den Haag tussen 1728 en 1731-32. Stanhope
onderhandelde in die jaren over het huwelijk van Willem IV
met Anna, de dochter van koning George II van GrootBrittannië. Kort na het huwelijk van Willem IV met Anna van
Hannover in 1734 werd La Chapelle ‘Chef d’Office’ of ‘Chef de
Cuisine’ aan het stadhouderlijk hof.
Lijsten van de traktementen en pensioenen van de leden
van de hofhouding van Willem IV over de periode 1742-1746
zijn bewaard gebleven. Daarop staat Vincent la Chapelle wel,
maar Johannes Andries Ouding niet vermeld. Mogelijk stond
hij niet op de loonlijst. Dat koks ook onbezoldigd de fijne
kneepjes van het vak aan het hof van Willem IV wilden leren,
blijkt uit een ongedateerde verzoek van Willem Reissman die
zich enige maanden aan het hof van Willem IV als kok wilde

Bokaal met portretten van
Willem Carel Hendrik Friso
en zijn vrouw Anna van
Hannover. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries
Genootschap)
Willem Carel Hendrik Friso,
later Willem IV, portret van
Johann Valentin Tischbein,
1751. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries
Genootschap)
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Franse versie van het kookboek van Vincent la Chapelle
die aan het hof kok was.

Een maaltijd van oesters,
Frans van Mieris, 1661.
(Mauritshuis, Den Haag)

MARIA LOUISE
perfectioneren, zonder daarvoor betaald te willen worden.
In vergelijking met de hoven van de Hollandse stadhouders
was het 18de-eeuwse Friese stadhouderlijk hof betrekkelijk
klein. Behalve in Leeuwarden was er personeel in Oranjewoud, in het huis van de Friese stadhouders aan de Vijverberg
in Den Haag, op Het Loo en Soestdijk. In de organisatie van
de hofhouding had de opperhofmeester de algehele leiding.
Het hof bestond uit vier Departementen: de Stal, de Kamer,
de Raad en de Hofhouding. Het keukenpersoneel dat onder
het Departement van de Hofhouding viel, bestond in de jaren
1742-1746 uit zo’n dertig à veertig personen. Iedereen had zijn
eigen bezigheden. Uit de hoogte van de halfjaarlijkse traktementen van het keukenpersoneel blijkt dat intendant (hoofd
bedrijfsvoering) Claude Cevaz, opperjagermeester Arent Carel
baron van Hammerstein en mondkok Vincent la Chapelle het
meest verdienden, resp. 600, 500 en 400 gulden. Aanzienlijk minder verdienden de dispensier Lindt (250), mondkok
Laurent (200), pasteibakker Sinquain (150), keldermeester
Crecelius (150), mondschenk Tieseman (135), braadmeester
Stegeverd (125), mondschenk Bekker (125), confiturier Jekler
(125), keukenhulp Bernard (100), jager Peijzel (100), confiturier Pybinga (75), poelier Le Goes (75), kelderknecht Stipthout
(60), vijf turfdragers (40 p.p.). De garderobemeiden, zilvermeiden, linnenmeiden, huismeiden en de tinmeid werden
met 25 gulden per half jaar het minst betaald.
De keukenschrijver hield met de opper- en onderhofmeester
toezicht over de keukens en tafels van de domestieken.

Hij ging over de inkoop voor de maaltijden, kocht zelf zoveel
mogelijk uit de eerste hand op de markt en maakte lijsten
van de dagelijkse leveranciers. De onderhofmeester maakte
wekelijks de rekening van de inkopen van de keukenschrijver
op en bewaarde en distribueerde de voorraden. De keukenschrijver en onderhofmeester zagen er op toe dat alles in
de keukens ordelijk en zonder verkwisting gebeurde; dat de
keukenbedienden exact hun plicht deden; dat alle excessen
en ongeregeldheden direct in kennis van de opperhofmeester werden gebracht; dat vreemden en degenen die niets in
de keukens te maken hadden, daaruit werden geweerd; dat
de spijzen voor de tafel van de prins en de andere tafels
’s middags en ’s avonds op de gewone uren werden toebereid en opgedist; en dat de tafels van de domestieken
ordentelijk werden verzorgd, zodat niemand reden tot klagen
had. Alles dat er van de maaltijden overbleef en nog verwerkt
kon worden, werd weer gebruikt. Niets mocht uit de keukens
worden weggeven of verkocht.

12 soepterrines en 95 schotels
Elke avond overlegde de keukenmeester met de mondkok in
functie en de andere koks over de spijzen die de volgende
dag ‘s middags (de belangrijkste maaltijd van de dag: het diner) en ‘s avonds (het souper) op de tafel van de prins en die
van de opperhofmeester en andere tafels kwamen. De mondkok stelde daarop een lijst van schotels samen. In bijzondere
gevallen, of wanneer de prins een festijn of ‘gedistingueerde’
maaltijd wilde geven, overlegde de keukenschrijver met
de onderhofmeester en de mondkoks over hoe en wat het
beste aan de bedoeling van de prins kon worden voldaan.
Voor zo’n feestelijke maaltijd gaf Vincent la Chapelle in zijn
kookboek een plattegrond van een tafel voor honderd personen. De maaltijd werd geserveerd in twee gangen, met in de
eerste gang 12 soepterrines en 95 grote en kleine schotels,
in de tweede gang 152 grote en kleinere schotels. Van ieder
gerecht stonden twee schotels op tafel. De honderd eters
aten van wat er in de buurt stond. In de 18de eeuw, waarin
Frankrijk en de Franse taal en cultuur de toon aangaven en
in de Republiek de hogere kringen de Franse wijze van koken
en eten volgden, werden de tafels gedekt volgens ‘service a la
Française’. Per gang kwamen verschillende gerechten tegelijk
op tafel, waarbij binnen één gang zowel zoete als hartige
gerechten werden geserveerd.
Uit een order van Willem IV uit 1737 over de tafelschikking,
blijkt dat door het vele reizen en van plaats veranderen, de
tafel van de opperhofmeester ‘in een grote verwarring’ was
geraakt en dat daaraan dikwijls meer bedienden mee aten
dan in het begin werd goedgevonden, ja, de tafel was zelfs
met die van de edellieden samengesmolten. Het aantal schotels per tafel werd vastgelegd. De tafel van de opperhofmeester kreeg voortaan twee keer zeven schotels uit de keuken
geserveerd, de soep werd ‘gereleveert’ (op smaak gebracht
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met mosterd en specerijen), het aantal salades werd niet
meegerekend, ‘en vreemde zijnde zal men dezelve naar verhouding sterker laten serveren’. De tweede of edelliedentafel
kreeg minder schotels dan de tafel van de opperhofmeester:
tweemaal vijf schotels, soep en salades.

Venezoen Pasteyen
In de loop van 1766 verhuisde Johannes Andries om onbekende reden voor enige tijd naar het Princessehof, ‘op het
geweezene Hof in de Grote Kerkstraat te Leeuwarden’. Hij
meldt dat hij een verse scheepslading oprechte Colchester,
Beversonse en grote rivieroesters binnen heeft gekregen en
verkoopt ze ‘bij ‘t Hondert voor 18 a 36 stuivers, by de heele,
halve of quart ton voor minder prijs om te verzenden’; de
oesters zijn bij hem te koop van oktober tot april. De laatste
advertentie met dit adres is van februari 1767. Misschien
heeft hij als kok voor achtergebleven leden van Marijke Meus
hofhouding gewerkt. Na het overlijden van de prinses in 1765
werd het Princessehof kennelijk nog enige tijd bewoond,
waarna het later in drie woonhuizen werd opgesplitst. Van
het oorspronkelijke interieur is alleen de eetzaal intact gebleven. De overige kamers en zalen van het voormalig paleisje
maken nu deel uit van Keramiekmuseum Princessehof.
In 1768 verliet Johannes Andries het Princessehof en verhuisde terug naar de Eewal, naast brouwerij ‘De Wereld’, op de
hoek van de Slotmakersstraat. Hij plaatst in 1769 een uitgebreide advertentie waarin hij zich aanprijst als meesterkok en
pasteibakker. Hij kookt en braadt aan zijn huis voor een ieder
allerhande soorten van ‘Venezoen Pasteyen’ (pasteien gevuld
met wildbraad), zowel koud als warm, van allerlei soorten
wild, vlees, vis, oesters, kreeft, garnalen. Toch kostte het hem

Uit zijn advertentie van 1769 blijkt waartoe Johannes
Andries Ouding in staat was. Hij maakte allerlei soorten
soepen, met vogelnestjes en sago of ‘Warmesillen’ (vermicelli), ook bruine soepen; alle soorten van ‘delicieux’
gebak, zoals amandeltaarten, allerlei soorten confituren
en tabletjes, sprits, soesjes, crèmes met ‘Crokandes’,
en verder ‘briljante’ koninklijke schotels. Allerlei soorten
van ‘à la Dobbes’ (à la daube: gestoofd wild, vlees of
vis, ingekookt in gelei), zo fraai als ze in Leeuwarden
nog nooit gezien zijn, en goed van geur en smaak; ook
rollades, gateaux, en galantines (gepocheerde ‘rollade’
van gevuld gevogelte, in eigen gelei). Hij braadt alle
soorten wild, vlees of vis, kookt en stooft allerlei soorten
vis, maakt verschillende soorten compote, voornamelijk van duiven en kuikens of eendvogels, fijne ragouts,
fricassees, schijven royal, Boeuf à la mode, Boeuf à la
Muscovite; ook kleine oesterpasteien en vlees-, vis- of
garnalenpasteitjes.

In de besloten winkel van Ouding zijn te verkrijgen:
ansjovis, morieljes, truffels, makrons, olijven, Spaanse
kappers, vermicelli, oranje-snippels, sukade, verschillende soorten van gekonfijte en ingelegde vruchten, halve
oranjes, lemmetjes, kruidnagels, noten, kersen, walnoten, frambozen, kweeperen, enzovoorts, limoensap en
citroensap en citroenen, beste zoete olie en wat dies
meer is. Tevens, als het open water is, zijn verkrijgbaar
tot april ‘oprechte verse Colchesterse en Beversonse alsmede grote rivieroesters, en kreeften als het in de tijd is’.

moeite voldoende geld te verdienen. Het is aannemelijk dat
het verdwijnen van het hofleven uit Leeuwarden gevolgen
had voor de afzetmarkt van luxeproducten. Zijn zwager Johannes Barsee en schoonzus Berber Jacobsen moesten in
1769 te hulp komen en leenden ‘uit Christelijk mededogen’
een aantal goederen, om te strekken tot haar ‘nootwendighe
ondersteuninge en bekominge van ’t dagelijks brood’. De
goederen werden afzonderlijk gespecificeerd met een geschatte totaalwaarde van 95 caroliguldens. De laatste post
van de opgesomde goederen betrof ‘vijftig oesterbakken, zoo
groot als klein, genomen op 18 caroligulden’.
Het laatste levensteken van Johannes Andries is een advertentie van 20 maart 1771. Hij verkoopt dan op de Oranje
Eewal Engelse, Tesselse en Vlielandse oesters, honderd
stuks voor 14, 18 à 22 stuivers, alsmede ansjovis, ‘saucisses de Bologne’ en morieljes. Na deze datum zijn er geen
gegevens meer over hem gevonden. Het assortiment in de
winkel van Johannes Andries Ouding is een bewijs van het
internationale karakter van de 18de-eeuwse markteconomie
en de aanwezigheid van een afzetmarkt van luxeproducten in
Leeuwarden in de periode 1760-1770. <

Gezicht over de gracht op
de zuidzijde van de Eewal en
Oranje Eewal in Leeuwarden,
Albert Martin, 1880-1884.
(Historisch Centrum Leeuwarden)

Voorbeeldtekening van een
kreeft, uit een album van anatoom en bioloog Felix Platter
(1536-1614). (Universiteits
bibliotheek Amsterdam)

Met dank aan Jan Faber, Historisch Centrum Leeuwarden.
Jeanine Otten (Amsterdam,
1959) is collectieregistrator
bij museum Het Hannemahuis in Harlingen.
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GEART DE VRIES

Allesweter en hovenier

>

Hoewel de 18de-eeuwse Friese geschiedschrijver Foeke Sjoerds in het algemeen niet een al te hoge pet op had van het
kennisniveau van zijn tijdgenoten (boeken werden nooit of zelden gelezen en de meeste mensen waren in zijn ogen zelfs
‘zo stom als een visch’ ), maakte hij een uitzondering voor Johann Hermann Knoop. Voorin Knoops Tegenwoordige staat
of historische beschrijvinge van Friesland schreef Foeke Sjoerds in 1763 in louter lovende bewoordingen over zijn collegaveelschrijver, ‘wiens schrandere pen een reeks van stukken,/de vratige eeuwen weet te ontrukken’.
Zelfportret van Knoop.
(Historisch Centrum Leeuwarden)

Mogelijk portret van
Knoop, 1767, pasteltekening door Benjamin
Samuel Bolomey, huidige
verblijfplaats onbekend.

K

noop had in dat jaar dan ook al meer dan tien grote
werken op zijn naam staan: niet alleen over de Friese
geschiedenis, maar ook over wiskunde, sterrenkunde, geografie, het lezen van kranten en natuurlijk vooral de
boekwerken over de tuinkunde en tuinkunst, in het bijzonder
zijn Pomologia (de beschrijving – met afbeeldingen – van appels en peren), zijn Fructologia (de beschrijving van vruchtbomen en vruchten) en zijn Dendrologia (beschrijving van overige boomsoorten en heesters). Knoop paste als veelzijdig
en weetlustig publicist in zijn tijd, waarin wetenschappelijke
nieuwsgierigheid voor velen een grondhouding was, zeker
niet alleen bij grote geleerden, maar vooral ook bij wetenschappelijke liefhebbers. Nog altijd zijn met name de Pomo-

Geleerde Knoop, wiens penne-vrugt,
Alom doorkneed met geest en zappen,
Haar geur verspreid door al de lugt,
In eene reeks van wetenschappen:
Wat zien we al puik van lekkerny
In al uwe, uitgegeven boeken!
Foeke Sjoerds

logia en de Fructologia geliefd bij tuinliefhebbers, fruitkwekers
en ook boekenverzamelaars, niet alleen in Nederland, maar
over de hele wereld.

Duitse tuinman aan het Friese Hof
Over het persoonlijke leven van Johann Hermann Knoop
is niet veel bekend. Brieven, persoonlijke aantekeningen of
andere egodocumenten zijn er niet overgeleverd. Wie goed
leest, kan zich op basis van soms persoonlijke opmerkingen
in zijn boeken een beeld van hem vormen. Hij moet geboren
zijn omstreeks 1700 in Freienhagen bij Kassel. De vader van
Maria Louise, landgraaf Karl van Hessen-Kassel had geld verdiend met oorlogvoeren. Hij was in de late 17de eeuw begonnen met de verfraaiïng van de hoofdstad Kassel en had de
ambitie hiervan een soort klein Versailles te maken. Knoop
senior – in Duitsland ingeschreven als Knauff – bestierde
hier de vorstelijke lusttuin bij het landgrafelijke slot. Verschillende familieleden moeten verbonden zijn geweest aan het
Kasselse hof. Gezien de aard van zijn latere publicaties heeft
Knoop een gedegen vooropleiding genoten. We weten dat
hij niet gestudeerd heeft aan de universiteit. Naar alle waar-
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schijnlijkheid heeft hij zijn opleiding genoten aan het door de
vader van Maria Louise in 1709 opgerichte Collegium Carolinum. Uit die publicaties kan men af en toe ook wat informatie vinden over zijn loopbaan. Hij werd grootgebracht met
de ‘konst van het hovenieren’. Uit zijn boek Beschouwende en
werkdadige hovenierskunst is op te maken dat hij betrokken
was bij de bouw van de orangerie voor de landgraaf in 1728.
De gedaanteverwisseling die haar geboortestad in haar jeugd
onderging, moet de nodige indruk op de dochter van de
landgraaf hebben gemaakt en al vroeg haar belangstelling
voor park- en tuinaanleg en architectonische vernieuwingen hebben gewekt. Toen zij in de herfst van 1731 in Kassel
bijkwam van alle vermoeienissen van haar voogdesschap
in Friesland - en na de overdracht van het bestuur op haar
zoon - zal zij (opnieuw) contacten hebben gelegd met de
hortulanusfamilie Knoop. Knoop junior moet in deze tijd
zijn uitgenodigd om met haar mee terug naar Leeuwarden te
gaan. Hier was werk aan de winkel omdat de prinses-douarière haar buitenplaats Mariënburg flink onder handen wilde
nemen. Knoop werd als lidmaat van de gereformeerde kerk
in Leeuwarden ingeschreven in het voorjaar van 1732. In zijn
Tegenwoordige Staat omschrijft hij zichzelf als een ‘welmeenend en getrouw Mede-lid van de waare Gereformeerde Kerk’.

Gravure uit Pomologia (1758). Knoop beschreef
in dit boek maar liefst 125 appelrassen en 92
perenrassen en maakte er fraaie illustraties bij.
(Historisch Centrum Leeuwarden)

Gravure van aalbessen uit Fructologia (1760) van
Knoop. (Historisch Centrum Leeuwarden)

Ware lusthof
Hoewel Maria Louise ook de beschikking had over Oranjewoud – en buiten Friesland over Het Loo en Soestdijk – was
de plek direct ten zuiden van Leeuwarden tussen Achter de
Hoven en de Potmarge aantrekkelijk en mooi dichtbij om in
alle rust te vertoeven. Eerder al had ze hier grond met enige
gebouwen aangekocht en in het jaar van het aflopen van het
voogdesschap, 1731, kocht ze er nog weer een huis met een
tuin bij, van Nicolaas Arnoldi, secretaris van de stadhouder.
De buitenplaats van (nu in totaal) vijf hectare, bestaande uit
verschillende kavels, werd door Knoop min of meer tot een
eenheid omgesmeed. Op een door hem gemaakte kleurtekening in vogelvluchtperspectief is het oorspronkelijke karakter
van de verschillende tuinen van het buiten nog goed terug te
herkennen. Dat het onder leiding van Knoop een ware lusthof
werd weten we uit de beschrijving van tijdgenoot en uitgever
Jacques de Chalmot: ‘Aangename wandeldreven, lommerrijk geboomte, geurige bloemperken, heerlijk boomooft en
vischrijke vijvers, maken in dit klein bestek eene aanlokkende
verscheidenheid, die het oog bekoort en de zinnen streelt’.
Na Mariënburg werd de stadhouderlijke Prinsentuin door
Knoop onder handen genomen. Maria Louise gaf hem de
opdracht de tuin te verfraaien, vooral ter gelegenheid van
het huwelijk van haar zoon, Willem Carel Hendrik Friso met
Anna van Hannover in 1734. De veranderingen vonden plaats
volgens de heersende Franse mode: de tuin kreeg een geometrisch karakter waarin rechte lijnen domineerden. Onder
Maria Louise door Bernardus Accama (1748) met op de achtergrond
het koepeltje in de tuin van Mariënburg. (Kasteel Heeze, NoordBrabant)
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Knoop maakte omstreeks
1740, vermoedelijk in opdracht van Maria Louise, een
fraaie vogelvluchttekening
van Mariënburg (Collectie
familie Vinkhuyzen, Amersfoort)

Titelpagina uit Beschouwende
en Werkdadige Hovenierskonst,
1753. (Historisch Centrum
Leeuwarden)

MARIA LOUISE

invloed van Versailles veranderde de Leeuwarder stadstuin
in een strak geheel. Ook hier moet het resultaat oogstrelend
en hartverkwikkend zijn geweest. Knoop zelf schreef over zijn
ideale tuin in De beknopte huishoudelijke hovenier: ‘Want gelijkerwijze fraje Bloem-perken en Parterres, schoone lommer-

rijke Allées, Laanen, Cingels, Heggen, Berceaux en Bosquets,
konstrijke statuen, Vasen, Busten, aangename Fonteinen en
soet druisende Cascaden – watervallen die niet in de Prinsentuin te vinden waren (GdV) – heerlijke op’t verlies van
’t oog sich uitstrekkende Vergesiigtren, het Oog verlustigen
en de Ziel verquikken, so sijn aan de andere kant de aangename Ooftvrugten die onse Tafels vercieren (…)’. Ook de
Prinsentuin heeft Knoop in beeld gebracht, als onderdeel
van een gedetailleerde stadsplattegrond van Leeuwarden.
In de tuinen van Knoop werden vruchten verbouwd en
gewassen gekweekt, ook meer exotische als ananas, citrusvruchten en meloenen, met klimaatbeheersing in broeibakken en stookkassen. Dankzij hem werd aan het hof in
Leeuwarden voor het eerst (in december 1742) de aardappel
opgediend. De toen nog exotische vrucht, die trouwens al
langer in Friesland werd verbouwd, zou een paar decennia
later al niet meer zo exclusief zijn en uitgroeien tot voedsel
voor het gewone volk, ter vervanging van brood, ‘(…) hoewel
ze niet heel voedzaam nog gezond zijn, en alleen maar den
Buik vullen en’t Leven ophouden (…)’, aldus Knoop in 1763.

Veelschrijver
Met zijn activiteiten als hortulanus voor Maria Louise en de
eerder opgedane kennis en ervaring in Kassel deed Knoop
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zijn voordeel bij het schrijven van een groot aantal boeken
over botanie en tuinkunst. Ze werden door hemzelf rijkelijk
geïllustreerd. Hij beheerste ook de kunst van het tekenen
en schilderen; Zo weten we dat prinses Maria Louise twee
bloemstukken in waterverf van hem bezat. Uit zijn boeken,
met name de botanische, blijkt zijn grote belezenheid. Hij
was op de hoogte van de vakliteratuur en verwijst naar
geleerde tijdgenoten als Linnaeus, Boerhave en Miller die
zich intensief met de botanie hebben beziggehouden. In
zijn oudst bewaarde geschrift uit 1739 noemt Knoop zichzelf ‘Horticulturae Practicus et Scientiarium Amator’; later
voegt hij nog mathematicus aan zijn naam toe. Dat eerste
handschrift bevat een berekening van de zon-eclips die zich
in 1748 zou voordoen. Men vindt er naast berekeningen en
toelichtingen ook twee wiskundige tekeningen. Later zal
hij nog meer wiskundeboeken publiceren. De geschriften
waren voornamelijk bedoeld voor ‘leerlingen en liefhebbers
deser Wetenschap, niet voor grote Meesters’. Knoop kan
met deze publicaties gerekend worden tot de ‘wiskundige
vernuftelingen’ en ‘mathematische liefhebbers’ die men in
deze tijd met groeiende aandacht voor de natuurwetenschappen vaker aantrof. In Leeuwarden en Friesland, bijvoorbeeld
aan het hof van Willem IV, was grote belangstelling voor
natuurkunde. De prins beschikte over een eigen bibliotheek
met natuurwetenschappelijke boeken en het hof gaf opdracht

Overdaad doet altijd kwaad
tot het maken van natuurkundige instrumenten. Vaak waren
de amateurgeleerden eenlingen die nogal eens een stil en
afgezonderd leven leidden en die tot weinig archiefvorming
aanleiding gaven, zoals Huib Zuidervaart, de biograaf van de
instrumentmaker Wytze Foppes het zo mooi omschrijft.
Wytze Foppes, die zelf rond 1750 een tijdje beschermeling
van Maria Louise is geweest en net als Knoop actief was als
rekenmeester en onderwijzer in wiskundige vakken, moet
zijn stadgenoot Knoop zijn tegengekomen. Diens hoofdberoep is dan al niet meer hovenier. Hij zou zijn congé aan
het hof hebben gekregen vanwege drankzucht en vanaf de
jaren vijftig maakte hij noodgedwongen van publicaties en
het onderwijzen (onder meer als huisonderwijzer van jonker
Edzard van Burmania in Bakkeveen) zijn broodwinning. Verlichtingsman Abraham Ferwerda, oprichter van de Leeuwarder Courant, gaf vele belangwekkende werken van zijn goede
vriend uit, bijvoorbeeld het prachtige Pomologia.
Belangrijkste bron voor het vermeende wangedrag van
Knoop is een schrijven van meer dan een halve eeuw later
van de griffier bij de Leeuwarder rechtbank en toenmalig
bewoner van Mariënburg, mr. Daniël Hermannus Beucker
Andreae (1772-1828), zelf in zijn vrije tijd ook botanicus. In
het op het HCL bewaarde document (met aantekeningen
voorzien door archivaris Wopke Eekhoff) schreef hij over
Knoop: ‘Volgens berichten van oude lieden, die hem hebben
gekend, was hij opvliegend en trotsch, daarbij van een be-

rispelijk gedrag, zich dikwijls te buitengaande in den drank.
Niettegenstaande zijne vele kundigheden, en verdiende salarien wegens bij den Leeuwarder boekdrukker A. Ferwerda
gedrukte velerleye werken, verkeerde hij toch meestal, vooral
in’t laatste zijns levens, in nijpende armoede’.
Opvallend is dat Knoop, hoewel hij door haar hof zou zijn
ontslagen, in zijn latere publicaties altijd vol lof is gebleven
over Maria Louise en haar familie. In zijn Tegenwoordige Staat
roemt hij de vorstin als iemand ‘(…) die in der Waarheid, in
Grootheid, Grootmoedigheid, Deugden, Standvastigheid in
Wederwaardigheden en Ongevallen, Godsdienstoeffening,
Medelyden met iedereen en inzonderheid met de Nooddruftigen, weinig Hares gelyken in geheel Europa heeft (…)’.
Ontslag uit overheidsdienst wegens ongepast gedrag kwam
in diezelfde tijd trouwens wel meer voor. De uit Amsterdam
afkomstige Benjamin Ayres, de (enige) officieel benoemde
instrumentmaker in dienst bij Willem IV, werd wegens wangedrag in 1752 ook al aan de kant gezet.
In zijn eigen geschriften was Knoop heel duidelijk over de gevolgen van het gebruik van alcohol. In zijn Fructologia (1763)
schreef hij: ‘De wijn is de beste en heilzaamste drank, wanneer men hem met matigheid drinkt’. En hij concludeerde
in zijn Tegenwoordige Staat dat er heel veel koornbrandewijn
oftewel jenever in Friesland gestookt of gedestilleerd werd.
Friezen werden er van beschuldigd dat ‘(…) dezelve al te
overmatig zouden gebruiken; hoe dit zijn mag, overdaad doet
altyd kwaad, hoe goed een zaak ook wezen mag, anderszins
is in dit waterig en dampig Land een Soopje goede Brandewyn of Jenever ’s morgens of  ’s avonds, of bezweet en
moede van arbeid zynde, geheel niet kwaad (…)’.
Johann Hermann Knoop (waarschijnlijk overleden in 1768)
zal ongetwijfeld gedronken hebben, maar de drank heeft zijn
schrijfdrift bepaald geen kwaad gedaan. Anders had hij niet
zo’n onvoorstelbaar aantal wetenschappelijke werken op zijn
naam kunnen brengen over zoveel uiteenlopende onderwerpen. <

In 1760 maakte Knoop een
stadsplattegrond van Leeuwarden, waarop zijn ontwerp
van de Prinsentuin duidelijk
zichtbaar is. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

Tijdens zijn verblijf als
onderwijzer op het landgoed
van de Burmania’s in Bakkeveen maakte Knoop twee
zonnewijzers. Een exemplaar
is tegenwoordig nog te zien
in tuin van de Slotplaats in
Bakkeveen.

Geart de Vries (Feanwâldsterwâl, 1956) is directeur van
Historisch Centrum Leeuwarden.
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Wind Water Wad
Veelzijdige en verrassende tentoonstelling met schilderkunst,
fotografie en installaties waarin natuur en natuurbeleving
centraal staan. Met werken van onder meer Emo Verkerk,
Jan Roos, Jonas Snijder, Jan Jordens en Jan Wolkers.

Museum Belvédère
heerenveen

|

oranjewoud

Open: di t/m zo 11.00-17.00 uur
Oranje Nassaulaan 12 • 8448 MT Heerenveen
T: 0513 644 999 • www.museumbelvedere.nl
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met Friesland Post!

Halfjaar

Friesland P
o
Hét magazine vol boeiende reportages, foto’s, verhalen
over het heerlijk (buiten)leven in het heitelân en
artikelen over bijzondere Friezen.

voor slechts

st

€28,-!

Bel: 0513 – 68 33 14 of ga naar: www.frieslandpost.nl/abonnementen
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ACTIVITEITEN
27 juni, 4 juli, 1, 8,
15 augustus

31 mei
DAG VAN HET PARK, ORANJEWOUD
Activiteiten in de Overtuin, aangelegd door Albertina
Agnes van Nassau, bij paleis Oranjewoud. Maria Louise
was de laatste bewoner van dit paleis.

MARIA LOUISE-WANDELING,
LEEUWARDEN
Met gids Bearn Bilker langs plekken
die herinneren aan de Friese
Nassaus en Maria Louise, zoals het
stadhouderlijk hof, de Waalse Kerk,
het Princessehof en de Prinsentuin.

4, 11, 18 juli, 8, 15, 22,
29 augustus
HET GEHEIM VAN MARIJKE MEU,
LEEUWARDEN
Wandelende theatervoorstelling
waarin Maria Louise deelnemers
leidt langs de historische woonen werkplekken van de Friese
Nassaus.

31 mei
EEN KIJKJE IN HET LEVEN VAN EEN PRINSES,
LEEUWARDEN
Drie lezingen in het Princessehof over Maria Louise,
van Rita Radetzky, Arie-Pieter van Nienes en Johan ter
Molen.

12 september
HET VERLEDEN VERBEELD, LEEUWARDEN
Het Wilhelminaplein wordt een paleis met muziek,
dans, eten, drinken en een vorstelijke buitenfilm.

11 oktober

20 juni
KONINKLIJKE HARDDRAVERIJ, LEEUWARDEN
Historische harddraverij op het Wilhelminaplein met
een race voor Friese paarden die ongezadeld en in
gestrekte draf op een baan van 100 meter strijden.

MARIA LOUISE EN DE ROL VAN RELIGIE,
NIJ BRONGERGEA TSJERKE, DE KNIPE
Bearn Bilker belicht de rol van religie in het leven van
de gelovige Maria Louise.

20 juni

11 november
NASSAULEZING, HISTORISCH CENTRUM
LEEUWARDEN
Bearn Bilker vertelt over het tragische leven van Anna
Charlotte Amelia, de dochter van Maria Louise en over
haar zoon, Carl Friedrich von Baden.

VORSTELIJKE MUURSCHILDERING, LEEUWARDEN
Onthulling van muurschildering op het
Oldehoofsterkerkhof met Maria Louise en Johan
Willem Friso, de stamboom van hun nazaten en de
portretten van de huidige vorst(inn)en in Europa.

W. Bergsma (e.a. (eds), Het hof van de Friese Nassaus
(1584-1747), in: It Beaken. Tydskrift fan de Fryske
Akademy, 60, nr. 3-4, 1989
M. Bruggeman, Nassau en de macht van Oranje. De
strijd van de Friese Nassaus voor erkenning van hun
rechten (1702-1747), Hilversum, 2007
S.W.A. Drossaers en Th. H. Lunsingh Scheurleer,
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de
Oranjes, 1567-1795, 3 dln., ‘s-Gravenhage, 1976
R.E.O. Ekkart, ‘Schilders aan het hof’, in: S. Groenveld,
J.J. Huizinga en Y.B. Kuiper (red.), Nassau uit de
schaduw van Oranje, p. 113-126, Franeker, 2003
A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaren
als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van
de achttiende eeuw, ’s-Gravenhage, 1990
F.J.A. Jagtenberg, Marijke Meu 1688-1765. Stammoeder
van ons vorstenhuis, Amsterdam, 1994
K. Jonckheere, The Auction of King William’s Paintings
1713. Elite International Art Trade at the Dutch Golden
Age, Amsterdam, 2008
P. Karstkarel, ‘Johann Hermann Knoop (ca.1700ca.1768) Horticulturae practicus et scientiarum amator
te Leeuwarden’ in: Leids Kunsthistorisch Jaarboek 1985,
p. 465-480, Delft, 1987
J.H. Knoop, Tegenwoordige staat of historische beschrijving
van Friesland, Leeuwarden, 1763
R. van der Laarse, ‘De beleving van de buitenplaats.
Smaak, toerisme en erfgoed’, in: R. van der Laarse,
Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering,
p. 59-87, Amsterdam, 2005

TENTOONSTELLINGEN
tot en met 5 juli

R. Mulder-Radetzky, ‘Een Duitse hovenier aan het Friese
hof’ in: Tuingeschiedenis in Nederland. Veelzijdig erfgoed
in ’t groen, p. 125-131, Utrecht, 2009

THUIS BIJ MARIJKE MEU - KERAMIEKMUSEUM
PRINCESSEHOF, LEEUWARDEN
Over het privéleven van Maria Louise, dat zich voor een
belangrijk deel afspeelde in het Princessehof.

R. Mulder-Radetzky, ‘Schilderijencollecties van de Friese
Nassau’s, in: Ph.H. Breuker en A. Janse (red.), Negen
eeuwen Friesland-Holland: geschiedenis van een haatliefdeverhouding, p. 197-205, Zutphen/Leeuwarden, 1997

tot en met 16 augustus
REGENTES RESTYLED - MUSEUM WILLEM VAN
HAREN, HEERENVEEN
Het leven van Maria Louise in 35 designjurken
van studenten van het Friesland College die in de
ontwerpen het leven van de prinses verwerkten.

R. Mulder-Radetzky en B. de Vries, Geschiedenis van
Oranjewoud, Alphen aan den Rijn, 1989
H. Philippi, Landgraf Karl von Hessen-Kassel. Ein
deutscher Fürst der Barockzeit, Marburg, 1976

tot 1 oktober
REIZENDE FOTOTENTOONSTELLING 23-TICH HEERENVEEN, AMELAND, LEEUWARDEN
Maria Louise is 23 jaar als ze gouvernante wordt van
haar zoon. Zouden 23-jarige vrouwen van nu hetzelfde
doen? Portretten van Tryntsje Nauta met interviews van
Grytsje Klijnstra.

GERAADPLEEGDE
BRONNEN

G.J. Schutte, ‘Marijke Meu. Maria Louise van HessenKassel 1688-1765’, in: C.A. Tamse (red.), Vrouwen in het
landsbestuur, p. 129-146, Den Haag, 1982
(Foto Tryntsje Nauta)

tot en met 3 januari 2016

tot en met 31 maart 2016

JOHANN HERMANN KNOOP, DE HOVENIER
VAN MARIA LOUISE - HISTORISCH CENTRUM
LEEUWARDEN
Over de hovenier die verantwoordelijk was voor
inrichting en onderhoud van de tuinen van Mariënburg,
het buitenverblijf van Maria Louise.

KANT EN MODE UIT DE TIJD VAN MARIA LOUISE MUSEUM PAKHUIS KOOPHANDEL, LEEUWARDEN
Mode en kleding uit de 18de eeuw, gebruikte kanten en
waaiers, rouwgebruiken en rouwkleding en handwerken.

H. Tromp, Het huys te Soestdijck, Zutphen, 1987
Koninklijk Huisarchief (archieven Maria Louise);
Tresoar (archieven Friese stadhouders); Leeuwarder
Courant (1760-1771); Archief Huis Amerongen; Utrechts
Archief; Archief Huis Middachten; Huis Middachten/De
Steeg; Gelders Archief   

Meer informatie op www.marialouise2015.nl
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Koninklijk Fries Genootschap voor
Geschiedenis en Cultuur
Keninklik Frysk Genoatskip foar
Skiednis en Kultuer
Aan de leden van het Koninklijk Fries Genootschap,

Leeuwarden, mei 2015

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van het Koninklijk Fries Genootschap voor
Geschiedenis en Cultuur op woensdag 17 juni 2015.
De vergadering wordt gehouden in de Gysbert Japixseal van Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden.
De aanvangstijd is 19.30 uur. De agenda van de vergadering vindt u bijgaand.
Het verslag van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag en de jaarrekening 2014 kunt u vanaf 1 juni 2015
vinden op de website van het Genootschap en zal op de avond van de vergadering in geprinte vorm aanwezig
zijn.
Aan het begin van de vergadering zal Paul Borghaerts een lezing houden, getiteld:
Van Langhuis naar Ligboxenstal. Vijf eeuwen schaalvergroting.
Verslag van een archief-, veld- en dendrochronologisch onderzoek:
• Beschrijving van het landschap rond 1550 in de Greide
• Bouwkundige ontwikkeling van het langhuis naar de geïntegreerde Friese schuur
• Resultaten van dendrochronologisch onderzoek naar bintwerken van boerderijschuren in de Greide
Namens het bestuur,
Neeltje van der Weide,
secretaris

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 17 JUNI 2015
Aanvang 19.30 uur in de Gysbert Japixseal van Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

1
2
3
4

Opening en vaststellen agenda
Verslag Algemene Ledenvergadering en Bijzondere Ledenvergadering
Mededelingen
Lezing “Van Langhuis naar Ligboxenstal. Vijf eeuwen schaalvergroting”
door Paul Borghaerts
5 Benoeming bestuursleden
De heer J. Folkerts is aftredend
Het bestuur stelt voor te benoemen tot bestuurslid: drs. Geart de Vries,
directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden èn drs. Evert Kramer,
oud-conservator archeologische afdeling van het Fries Museum
Tegenkandidaten kunnen zich tot 16 juni 2015 aanmelden bij de secretaris
(p/a Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden of email: n.vanderweide@
tresoar.nl)
6 Jaarverslag van de secretaris over 2014

7
8
9
10
11

Jaarrekening van de penningmeester over 2014
Verslag kascommissie
Benoeming lid kascommissie
Begroting 2016 en vaststellen contributie 2016
Nieuws over de collectie c.a. in beheer bij het  Fries Museum (onder
voorbehoud)
12 Rondvraag
13 Sluiting

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2014, het verslag
van de Buitengewone Ledenvergadering 20 augustus 2014, het jaarverslag
over 2014 en de jaarrekening 2014 zijn vanaf 1 juni 2015 raadpleegbaar via
de website (www.friesgenootschap.nl) en zullen in druk in de zaal aanwezig
zijn.
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Vorsteli

Een unieke beschrijving van de
vaderlandse kookgeschiedenis,
boordevol vorstelijke gerechten!
Laat u verrassen of verras uw vriend, vriendin,
relatie of familie met een kostelijk verhaal over de
Nederlandse kookkunst met vorstelijke gerechten
van Koning Willem I in de hoofdrol!
• luxe uitvoering met harde kaft • full colour • 250
pagina’s • formaat 208 x 288 mm • 300 foto’s en
illustraties • 150 authentieke gerechten • receptuur
met volledige beschrijving

Voor slechts

€ 29,95
Dit verrassende kook- kijk en leesboek geeft een boeiend overzicht
van onze eetcultuur en de geschiedenis van de Nederlandse
Kookkunst tot de dag van vandaag. Het rijk geïllustreerde boekwerk
begint bij de jaartelling en bereikt een eerste mijlpaal in 1593 als van
de geneesheer en hobby-kok Carolus Battus uit Dordrecht het eerste
in Nederland gedrukte kookboek verschijnt. De ontwikkeling van de
Nederlandse keuken door de eeuwen heen wordt in beeld gebracht
aan de hand van prachtige eettaferelen van beroemde Hollandse
Meesters uit de collecties van het Rijksmuseum, van Googh Museum,
Amsterdam Museum en Museum Boymans van Beuningen. Maar
ook met zeldzame authentieke menukaarten, nostalgische reclameaffices en tientallen historische foto’s uit de archieven van het ANP
evenals smakelijke anecdotes en bijzondere interviews.

BESTEL NU!

Ga naar www.vorstelijktafelen.nl/of bel 0513 - 68 33 14
(ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.30 uur)

Presentatie boek Paleis ‘t Loo
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FESTIVITEITEN & CATERINGSERVICE
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Sfeervolle accommodatie met zalen • Ruim eigen parkeerterrein
Gezellig tuinterras • Lunch en plateservice
Seizoen gerichte à la carte kaart • Tour du monde specialiteiten
Bedrijfscatering • Partycatering
Prinsenweg 1 – 8443 DN Heerenveen/Oranjewoud (Fryslân)
Tel.: 0513 - 636136 – Fax: 0513 - 633966
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