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O N T D E K D E K R A C H T VA N

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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Ir. D.F. Woudagemaal
Werelderfgoed
sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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MARLIES STOTER

Omslag: De zielenvisserij: allegorie op de ijverzucht
van de verschillende religies tijdens het Twaalfjarig
Bestand (1609-1621) tussen de Nederlandse Republiek
en Spanje. Op de oevers bevinden zich massa’s volk,
links de protestanten en hun aanhangers en rechts
staan de katholieken en hun aanhangers. In de boot
op de voorgrond zitten de protestantse vissers, hun
netten zijn gemerkt met Fides, Spes en Charitas. In
het katholieke bootje daarachter vissen priesters onder
leiding van een bisschop. Schilderij door Adriaen
Pietersz. van de Venne, 1614. (Rijksmuseum)

SIEBRAND KRUL

Zo intensief de herdenking van Luthers stellingen in Duitsland wordt gevierd, zo tamelijk schouderophalend gebeurt dat in Friesland. De vergelijking dringt zich op met de gelijkmatige, kalme protestantisering die in de 16de eeuw over onze contreien schoof. Bevlogen katholiek was de Fries niet, begin
16de eeuw, en enig benul over wat Luther c.s. aanrichtten drong slechts fragmentarisch door. Tot de
Opstand in alle heftigheid uitbreekt (tegen 1580) en de onafhankelijkheidsstrijd ook bij de onzen het
geloofsleven in zijn greep krijgt, kabbelt het Friese zielenleven rustig weg van de katholieke moederkerk, niet noemenswaardig dwarsgezeten door kerkelijk of bestuurlijk gezag dat anders wil. Eigengereid
zijn de dopersen, in de jaren dertig radicaal en gewelddadig, na het Münsterse echec juist vroom en
vredelievend, met Menno Simons als leidsman.
Juist doordat de protestantisering zich in Friesland zo bijna onzichtbaar, althans moeilijk waarneembaar, ontwikkelde, is weinig geboekstaafd en bijgevolg weinig historiografisch grip te krijgen op de
processen die Luther en zijn navolgers hier teweegbrachten. Toch zijn de gevolgen van zijn optreden
ook hier van blijvende invloed geweest, daarvan getuigen de bijdragen in dit themanummer over 500
jaar Reformatie in Friesland.

Bezoek onze website: www.historischtijdschriftfryslan.nl
twitter.com/htfryslan
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KERST HUISMAN

Luther is in Friesland nooit groot geworden. De
zwakke positie van zijn leer wordt wellicht wel
het aardigst geïllustreerd aan de hand van de
turbulente levensloop van de predikant Henricus
Thamerus, die kort wordt beschreven in het boek
van A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen.
Henricus was aan het einde van de 16de eeuw
eerst calvinistisch predikant in de classis Sneek,
maar werd uit de dienst ontslagen op grond
van openbare dronkenschap en ‘dertig andere
zonden’. Hij kon toen, ondanks al die zonden,
nog terecht bij de luthersen. Hij kon predikant
worden in Amsterdam, waar hij het, dat moet
er wel bij worden gezegd, overigens ook niet
lang uithield. Naderhand waren de sporadische
lutherse initiatieven in Friesland afkomstig
van Amsterdammers of buitenlanders, meest
studenten in Franeker.

Edzard
Cirksena voerde
godsdienstvrijheid in

D

at had heel anders kunnen gaan. Namelijk als
de Oost-Friese graaf Edzard Cirksena inderdaad,
zoals hij wilde, heer over alle Friese zeelanden was
geworden. Hij was een van de eersten die in 1519 voor het
lutheranisme koos. Veel van zijn Friese onderdanen volgden
hem daarin. Daarom zijn de meeste protestantse kerken in
Oost-Friesland ook luthers. Edzard werd nog veel bekender
om iets anders. Hij was de eerste heerser in onze contreien,
die de godsdienstvrijheid invoerde. In het graafschap van
hem en zijn opvolgers heerste de vrijheid van het woord.
Katholieken, lutheranen, zwinglianen en wederdopers
leefden vreedzaam naast elkaar. De Inquisitie had er niks te
zeggen en brandstapels en marteling van andersdenkenden
bestonden er niet.
De nu gangbare, en nogal simpele voorstelling van de Friese
geschiedenis van omstreeks 1500 is grofweg als volgt: In
1498 maakte de Duitse keizer een einde aan de heilloze
burgeroorlog tussen Schieringers en Vetkopers. Hij deed
dat door, na smeekbeden van de in het nauw geraakte
Schieringers, hertog Albrecht van Saksen te benoemen tot
Gubernator en Potestaat (regeerder en machtigste man)
over Friesland. Albrecht probeerde orde op zaken te stellen,
wat hem niet helemaal lukte, maar hij voerde dan wel het
Romeinse recht in. Betreurenswaardig was wellicht, dat hij
en passant ook een einde maakte aan de Friese vrijheid,
maar dat was toch alleen maar chaos en verdriet. Bovendien
begon hiermee de als gelukkig beschouwde ontwikkeling in
de richting van de latere Nederlandse eenheidsstaat.

Edzard Cirksena, graaf van Oost-Friesland, die ver kwam bij zijn
pogingen, alle Friese zeelanden in één graafschap te verenigen.
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Zwitserland. De staatkundige en politieke
kaart van ons deel van Europa zou er
heel anders hebben uitgezien. Net zoals
de Friese zelfpercepties nu een geheel
ander karakter zouden hebben gehad.

Grote ambities
De grondslag voor het Oost-Friese
graafschap was gelegd door zijn
vader Ulrik. Deze had een stevige
machtspositie opgebouwd met het in
handen krijgen van de heerschappij in
Emden, Aurich en Norden. Vervolgens
richtte hij zich tot de Duitse keizer
Frederik III met het verzoek, graaf te
mogen worden van het hele Friese
gebied tussen Eems en Wezer. In 1464
stemde de keizer daarin toe, en zo
was Oost-Friesland een graafschap
geworden. Ulrik werd in 1491 opgevolgd
door zijn tweede zoon Edzard. Het
hele door de keizer toegezegde gebied
was niet in zijn handen, vandaar dat hij
energieke pogingen deed de oostelijker
gelegen districten Wangerland,
Een beeld van de oorlog, die een groot aantal Duitse vorsten tegen Edzard Cirksena voerde.
Riustringen, Butjadingen en Stadland
De tekening geeft waarschijnlijk een beeld van de belegering van het kort Leerort bij Leer.
te veroveren. Hij probeerde ook enige
Het is een sterk teleologische denkwijze, namelijk dat alles
tijd met succes goede betrekkingen aan
wordt verklaard redenerend vanuit het uiteindelijk bereikte
te knopen met het aan de overkant van de Wezer gelegen
doel.
eveneens Friese land Wursten.
De ambities van Edzard, die in Oost-Friesland nog altijd
wordt aangeduid als ‘de Grote’ reikten ook westwaarts. Uit
alles wat er over zijn diplomatie en zijn militaire handelingen
bekend is, valt bijna onomstotelijk op te maken dat hij ook
Het is heel goed denkbaar, dat tijdgenoten dit beeld helemaal
Stad en Lande en Westerlauwers Friesland onder zijn vaandel
niet zouden hebben herkend. Zij zagen in hun werkelijkheid
wilde brengen. De aanwijzingen dat hij ook West-Friesland,
heel andere belangrijke gebeurtenissen en actoren. Een van
dat onder de Hollandse graaf ressorteerde, op het oog
die actoren was zonder twijfel Edzard Cirksena (uit te spreken
heeft gehad, zijn veel minder nadrukkelijk, maar helemaal
als Tsirksena), graaf van Oost-Friesland. Hij leefde van 1462
uitgesloten worden kan dat ook niet. Hij had onmiskenbaar
tot 1528. De figuur van deze graaf is eeuwenlang onderbelicht
in zijn eigen Oost-Friese graafschap en de Ommelanden
gebleven. Dat heeft veel te maken met de in Nederlandse
en Duitse ogen perifere ligging van de Friese gebieden. In
Friesland zelf kan een al te provincialistische kijk op de eigen
geschiedenis de oorzaak zijn. Zelfs nu nog is dat het geval.
De vierdelige Nieuwe Encyclopedie van Fryslân heeft ook al
geen apart lemma over hem, dat in tegenstelling tot figuren
die voor Friesland van veel geringer betekenis zijn geweest.
Wel moet worden opgemerkt, dat er recent hoofdstukken aan
hem zijn gewijd in de canon van de Friese geschiedenis en de
canon van het Nederlandse middeleeuwse verleden. Edzard
is voor Friesland zo belangrijk, omdat hij er bijna in slaagde,
alle Friese zeelanden te verenigen. Hij had daarmee een
ontwikkeling in gang kunnen zetten die zou hebben geleid
tot een in één staat verenigde Friese confederatie, net zoals

Maarten Luther. Portret
door Lucas Cranach, 1546.
(Museum Catharijneconvent,
Utrecht)

Albrecht van Saksen, in
1498 door de Duitse keizer
aangesteld als Gubernator
en Potestaat van Friesland.
Daaronder werd toen het
gehele kustgebied tussen Vlie
en Elbe verstaan.

Friese confederatie

De politieke aspiraties
van Edzard Cirksena. Ter
oriëntering zijn de zeven
Friese zeelanden aangegeven,
van West-Friesland (in
Noord-Holland) tot en met
het gebied over de Wezer.
(Kaart Kerst Huisman)
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verleende aanstelling. Nu gold die aanstelling niet alleen de
huidige provincie Friesland, maar het hele kustgebied tussen
Vlie en Elbe. De hertogen van Saksen moesten dan ook wel
in conflict komen met niet alleen Edzard, maar ook de stad
Groningen. Edzard en Georg van Saksen werkten eerst lange
tijd samen tegen de stad Groningen, maar raakten in conflict
toen de stad Edzard inhuldigde als heer. Hij was daarmee
ook stadhouder van de Ommelanden geworden.
Georg kon de Friese machtsvorming aan de overkant van
de Lauwers niet langer aanzien en besloot tot actie. Eerst
werden op zijn bevel Mockama en Herjuwsma onthoofd. Hij
bracht vervolgens een coalitie van een groot aantal vorsten
tot stand, die in 1514 tegen Edzard ten strijde trokken. Deze
raakte toen enorm in het nauw, en het had weinig gescheeld,
of hij had het niet overleefd. De Ommelanden raakte hij
kwijt, toen de troepen van Georg Appingedam innamen. Dat
was geen zachtzinnig gebeuren: de Saksische soldateska
slachtte enkele honderden burgers van de kleine stad af,
vrouwen en kinderen incluis.

Hertog Georg van Saksen,
zoon van Albrecht,
aanvoerder van de coalitie
van rijksvorsten tegen
Edzard.

Toevluchtsoord voor calvinisten
> Meer weten?
• Karl-Ernst Behre en Hajo van
Lengen (redactie), Ostfriesland
Geschichte und Gestalt einer
Kulturlandschaft, Aurich 1996
• E. Kramer (red), Saksers yn
Fryslân. Saksisch bestuur in
Friesland 1498-1515 (Catalogus bij
de gelijknamige tentoonstelling
in het Fries Museum),
Leeuwarden, 1998
Kerst Huisman (Terwispel, 1940)
was onderwijzer en werd daarna
journalist bij de Friese Koerier,
vervolgens redacteur bij de
Leeuwarder Courant. Hij schreef
tal van publicaties over de Friese
geschiedenis met nadruk op
sociale onderwerpen.

De bestorming en inname van Appingedam.

veel aanhang onder de hoofdelingen en de boeren. Ook in
Westerlauwers Friesland kon hij op sympathie rekenen. Twee
edellieden, Gerbrant Mockama en Jemme Herjuwsma uit
Dokkum zochten in het geheim contact met de graaf.
Edzard stuitte echter op machtige tegenstanders. In het
oosten op de hertogen van Oldenburg, die vonden dat ook
zij recht hadden op de rijke kleigebieden in het noorden
bij de Jade en de Wezer. In het westen op de hertogen van
Saksen, eerst Albrecht en daarna Georg, die zich in Friesland
hadden genesteld, als gevolg van hen door de keizer

Edzard wist zich evenwel, massaal gesteund door de boeren,
in zijn oorspronkelijke graafschap te handhaven. Hij trok
tijdens de oorlog alle diplomatieke registers open, van
Denemarken tot Hongarije, van de bisschop van Münster tot
Karel V in Brussel. Uit getuigenverklaringen aan het hof van
Karel blijkt dat Edzard, vanwege zijn markante uiterlijk en
zijn rustige standvastigheid, grote indruk maakte. Maar hij
was gedwongen zijn handen af te trekken van de oostelijke
gebieden rond Jade en Wezer. Dat pakte met Kerstmis van
1517 rampzalig uit voor de Friezen in het land Wursten. Ze
werden overvallen door een enorm leger van de bisschop
van Bremen, en massaal afgeslacht, onder wie hun moedige
leidster, de zeventienjarige Tjede Pekes.
De legers van zijn aanvallers verliepen na verloop van tijd
en de laatste tien jaren van zijn leven kon Edzard zich
wijden aan het graafschap dat hem restte. Hij voerde een
wetshervorming door, waarbij het Oudfriese recht wel
zijn karakter behield, maar sterk werd gemoderniseerd.
Hierdoor is het mogelijk om zijn graafschap als een Friese
staat te beschouwen. Er waren vrede en rust, waardoor ook
de welvaart toenam. De tolerantie die er heerste en na zijn
dood zou blijven heersen maakten Oost-Friesland enkele
generaties later tot een toevluchtsoord van met de dood
bedreigde calvinisten uit de Nederlanden. <
De Friesenkette, die te zien is in de Rüstkammer in Dresden,
residentie van de hertogen van Saksen. De ketting werd in de lente
van 1500 door een Friese legermacht meegevoerd naar Franeker.
Aan de speciaal voor dit doel gesmede ketting wilde men de daar
verblijvende hertog Hendrik van Saksen (zoon van Albrecht)
ophangen. Het lukte de Friezen echter niet de stad in te nemen en
Hendrik ontkwam. De ketting belandde naderhand in Dresden. (Foto
Kerst Huisman)
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Ontdek ons Fryslân
Samen met de Friesland Post!

Ga op ontdekkingsreis door het mooie
Fryslân. Maak vanuit uw luie stoel kennis met
de natuur, cultuur, mensen en economie.
Friesland Post staat vol reportages, foto’s en
human interest-verhalen over het heerlijke
buitenleven in het heitelân.
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Bel: 0513 - 68 33 14
of ga naar: www.frieslandpost.nl
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COR TROMPETTER

Radicale,
maar
vreedzame
dopersen
In 1536 nam Menno Simons (1496-1561),
dorpspastoor in Witmarsum, het besluit om de
Roomse moederkerk vaarwel te zeggen, bijna
twintig jaar nadat Luther zijn stellingen aan
de Slotkerk van Wittenberg spijkerde. Menno
was toen een man van middelbare leeftijd, bij
de standaard van die tijd met zijn veertig jaar
al bijna oud. Wat bracht hem er toe om deze
radicale stap te nemen?

H

oe kon het zijn, dat na de vernietiging van het Godsrijk in Münster in 1535, waar duizenden radicale
dopers hun keuze met de dood moesten bekopen,
de doopsgezinden in Friesland konden groeien tot een omvangrijke beweging? Een beweging die op het hoogtepunt,
aan het einde van de 16de eeuw, misschien wel een kwart
van de Friese bevolking telde. Voor het optreden van Menno
werd de grond rijp gemaakt voor de radicale, maar toch
vreedzame doperse beweging.
In de eerste jaren na het optreden van Luther was er in
Friesland nog weinig van de Hervorming te merken. De
Friezen waren wellicht te druk met hun onderlinge strijd en
burgeroorlogen met andere gewesten om zich bewust te zijn
van de grote veranderingen die zich aankondigden. In 1515
kreeg keizer Karel V het gezag over het gewest in handen,
maar het duurde tot 1524 voordat er rust kwam. Vanuit het
oogpunt van de lange periode van strijd en onrust bezien,
is het niet vreemd dat nieuwe denkbeelden die een betere
toekomst beloofden, snel steun zouden verwerven. Dat zou
meteen verklaren waarom aan het einde van de jaren 1520
de radicalere doperse richting wel aanhangers in Friesland

Menno Simons. Prent door Jacob Burghart, 1683. (Rijksmuseum)
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Keizer Karel V op 31-jarige leeftijd. Prent door Barthel Beham, 1531.
(Rijksmuseum)

verwierf, terwijl het relatief gematigde werk van Luther vrijwel
onopgemerkt bleef.
Daarnaast waren ook andere factoren van invloed op de langzame opkomst van de Friese hervormingsbeweging. Friesland vervulde een veel minder belangrijke rol in de economie
en politiek dan Vlaanderen en Holland en liep – ook vanwege
de decentrale ligging – wel eens wat achter op de informatievoorziening. Tekenend is bijvoorbeeld dat een plakkaat tegen
Luther, dat in Holland al in 1521 werd afgekondigd, in Friesland pas vijf jaar later verscheen. Over het hoe en wat van de
komst van de Hervorming naar Friesland tasten we echter
grotendeels in het duister.

Kettervervolging
De eerste ketter die veroordeeld werd (1526), beschikte
waarschijnlijk niet over een breed arsenaal aan theologische
denkbeelden, maar liet zich gaan. Wilhelmus Tanckes uit
Anjum beledigde de Maagd Maria en had de pech opgepakt
te worden. Tanckes was geen idealistische hervormingsgezinde, maar een gewone man die even zijn zelfbeheersing
verloor. Desalniettemin werd hij in het openbaar als ketter
tentoongesteld, zijn tong werd doorboord en hij moest in
zijn woonplaats meelopen in een processie, waarschijnlijk
om berouw te tonen tegenover de Heilige Maagd. Van een
systematische campagne tegen ketters was echter nog geen
sprake – Tanckes lijkt simpelweg de verkeerde man op de
verkeerde plaats te zijn geweest.

De werkelijke bestrijding van ketterij begon in 1529, toen
twee raadsheren van het Hof van Friesland – het hoogste
Friese rechtscollege – werden aangesteld als commissarissen voor geloofszaken. Om de kettervervolging kracht bij te
zetten, kondigden de autoriteiten een streng plakkaat af. Het
beloofde ketters de dood door onthoofding of ophanging als
ze hun denkbeelden niet wilden herroepen. Wie na herroeping opnieuw in de fout zou gaan, wachtte de brandstapel.
Wybrant Janszoon van Hartwerd was het eerste slachtoffer:
hij werd op 28 juni 1530 onthoofd. Zijn misdaad was dat hij
ontkende dat Christus God en Mens tegelijk kon zijn. Acht
maanden later rolde het hoofd van Sicke Frericxs Snijder.
Toen hij in 1531 na een periode van ballingschap in OostFriesland terugkwam in Friesland werd hij direct opgepakt en
met het zwaard in Leeuwarden terechtgesteld. Hij had zich
laten herdopen en weigerde hierover spijt te betuigen.
Hoe we de denkbeelden van de deze mannen precies moeten duiden is lastig. Zeker is dat in het begin van de jaren
1530, onder invloed de Duitse bontwerker Melchior Hoffman,
radicale denkbeelden in de Noordelijke Nederlanden nogal
wat aanhang verwierven. Radicaal, omdat alle sacramenten,
zoals de kinderdoop en de eucharistie, verworpen werden,
en omdat een spoedige wederkomst van Christus werd
verwacht. Het gaf mensen de gelovigen hoop op een snelle
verlossing en komst van een Godsrijk.

Maarten Luther bij zijn
95 stellingen op de deur van
de Slotkerk in Wittenberg.

Interieur van het Menno
Simonskerkje in Witmarsum.
(Foto Haye Bijlstra)
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>> Marteling en
terechtstelling van de
wederdopers op het
schavot voor het oude
stadhuis op de Dam in
Amsterdam, 1535. Vanuit
de ramen van het stadhuis
kijken rechters toe, op de
Dam een grote menigte.
Prent naar een schilderij
van Barend Dircksz.
(Rijksmuseum)
>> De lijken van de
wederdopers worden
opgehangen aan galgen
op het galgenveld Volewijk
in Amsterdam, 1535.
Prent naar een schilderij
van Barend Dircksz.
(Rijksmuseum)

Thomas à Kempis. Prent
door Adolf van der Laan,
1694-1755. (Rijksmuseum)

De radicale wederdopers, zo genoemd omdat ze de kinderdoop verwierpen en in plaats daarvan een volwassenendoop
voorstonden, vonden in Amsterdam een leider in de uit
Haarlem afkomstige bakker Jan Matthijsz, die zichzelf als
profeet zag. In die hoedanigheid zond hij apostelen uit, in
koppels van twee, om zoveel mogelijk mensen voor zijn
denkbeelden te winnen en hen te herdopen. Twee mannen
trokken begin december 1533 naar Leeuwarden, waar ze een
groep van zo’n vijftien mensen vonden die het gedachtegoed
van Hoffman aanhingen. Deze gelovigen lieten zich herdopen door de twee afgevaardigden van Jan Matthijsz. De
apostelen benoemden ook twee ‘oudsten’; een van hen was
Obbe Philips die na het drama van Münster in 1535 een belangrijke rol zou gaan spelen in de doperse beweging binnen
en buiten Friesland. Obbes’ broer Dirk, die later een van de
belangrijkste metgezellen van Menno Simons zou worden,
werd ook gedoopt, in december 1533.

Vruchtbare bodem

Ulrich Zwingli. Prent door
Barent de Bakker, 1778.
(Rijksmuseum)

10

Het noordelijke deel van de Nederlanden bleek de vruchtbaarste voedingsbodem voor de doperse beweging. Er is
geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor het feit dat de
doperse beweging aan het begin van 1534 in de gehele noordelijke Nederlanden aanhang had. Wellicht kwam het door
de slechte economische omstandigheden, of door de oorlogen die er in deze tijden dreigden; misschien was het een
reactie op de vervolging, of kwam het juist door de doperse
propaganda? De aanhang groeide in ieder geval en in sommige streken van Noord-Holland was zelfs sprake van een
massabeweging. De meeste gelovigen waren in afwachting
van de goddelijke tekenen voor een komende verlossing. Het
centrum van deze apocalyptische beweging werd de Duitse
stad Münster.

In 1533 was er in Münster een conflict ontstaan tussen de
stedelijke predikanten en het overwegend Lutherse stadsbestuur. Dit conflict escaleerde volledig. De twee afgevaardigden van Jan Matthijsz die begin 1534 in de Duitse bisschopsstad Münster aankwamen, troffen daar een welwillend
gehoor voor hun radicale boodschap. Honderden gelovigen
lieten zich herdopen en in februari werd het stadsbestuur
afgezet. Dit was de aanzet voor een van de vreemdste episodes uit de geschiedenis van de eerste helft van de 16de eeuw
in West-Europa: het Münsterse Godsrijk.

Het Münsterse Godsrijk
Uiteindelijk slaagde de bisschop van Münster er in om zijn
stad terug te veroveren. In juni 1535 moesten de wederdopers zich gewonnen geven. Velen werden terechtgesteld. De
gevolgen voor de dopers in de Nederlanden waren groot. Tijdens het Münsterse koninkrijk waren verscheidene pogingen
ondernomen om gelovigen uit de Nederlanden te mobiliseren om steun te bieden. De overheid sloeg deze oprispingen
over het algemeen snel neer.
Toch faalden niet alle steunbetuigingen aan de Münstersen
zo snel. Een van de meer succesvolle acties speelde zich
af in Friesland, bij het Oldeklooster van Bolsward en zou
van grote betekenis zijn voor de verdere ontwikkeling van
het doperdom in de Nederlanden. Het was hier dat Menno
Simons, toen nog priester, voor het eerst direct geconfronteerd werd met de gevolgen van een keuze vóór de dopers
en tégen de katholieke kerk, maar ook met de kracht van het
geloof.
Eind maart 1535 trok een aantal gezanten uit Münster naar
de Nederlanden om steun te werven, zowel financiële als
militaire. Een dergelijke reis was niet gemakkelijk. Iedere
overheid kende ‘Münster’ en was daarom alert op het gevaar

van de militante dopers. Plaatselijk werden er maatregelen
genomen om de dopers de doorgang te verhinderen. Toch
slaagden de – vastberaden of wanhopige – gezanten er in
om Friesland te bereiken en er geloofsgenoten te vinden die
hen steunden. Twee van hen leverden religieuze boeken af in
Bolsward. De geloofsversterkende en hoopgevende invloed
die hiervan uitging was groot. De doperse ideeën sloten
naadloos aan bij de al bestaande weerstand tegen het katholicisme.
Het was in de tijd van Pasen. Om te voorkomen dat ze het
sacrament van het brood moesten ondergaan, was een
groot aantal dopers en andere hervormingsgezinden de
steden en de dorpen in Noordwest-Friesland uit getrokken.
Ze verzamelden zich bij Tzum, niet ver van Franeker. Deze
samenkomst alleen was al genoeg provocatie voor de autoriteiten en een reactie bleef niet uit. Friesland had in deze
tijd een stadhouder, die namens keizer Karel V het gezag
van de centrale overheid vertegenwoordigde. Deze Georg
Schenck van Toutenburg stuurde zijn soldaten op de dopers
af. Bij Tzum vielen ze aan, maar zonder succes. De dopers
verweerden zich zo kranig, dat de troepen van de stadhouder
de aftocht moesten blazen. Deze overwinning gaf de dopers
nieuwe moed en werd als een teken gezien dat God aan hun
zijde stond.

Wrede ontzetting Oldeklooster
Op dat moment bestond de groep uit ongeveer 300 mensen
die vanuit Tzum naar het zuiden trok, in de richting van
Bolsward. Daar drongen ze het klooster Bloemkamp, ook
bekend als Oldeklooster, binnen. De menigte sloeg direct
de beelden en symbolen van het katholicisme kapot, want
de ‘afgoderij’ moest worden vernietigd. De bezetting van
het klooster was echter niet gepland en eenmaal binnen
waren de dopers zelf ook enigszins verrast door hun succes.
Zonder een vastomlijnd plan of strakke organisatie, maar
met het sterke geloof in de op handen zijnde wederkomst
van Christus, konden de dopers niet anders dan wachten op
wat zou komen.
De reactie vanuit Leeuwarden laat zich raden. De stadhouder
kwam met een flink aantal manschappen om het ‘probleem’
op te lossen. Onderhandelingen om de bezetting van het
klooster zonder te veel bloedvergieten tot een einde te laten
komen mislukten. Uiteindelijk namen de stadhouderlijke
troepen het klooster met veel moeite en geweld in. Er was
geen genade voor de dopers. De gewonden werden omgebracht, de overlevenden ter plekke opgehangen of naar
Leeuwarden overgebracht en daar gevangen gezet. Daar
wachtte niets anders dan de doodstraf door verdrinking of
door het zwaard. Onder de slachtoffers was een broer van
Menno Simons. Menno zelf had op dat moment de stap uit
de katholieke kerk nog niet gezet en was niet betrokken bij
de gebeurtenissen, maar de dood van zijn broer zal hard zijn
aangekomen.

De gewelddadige beweging had gefaald. De overheden bleven weliswaar waakzaam, maar feitelijk was in 1535 het ware
vuur van de revolutie gedoofd. Het radicale karakter van de
doopsgezinde beweging bleef, maar kreeg na dat jaar voor de
meesten een totaal andere lading. Met het bloedbad bij Olde
klooster werd de militante tak van de dopers een slag toegebracht die ze in Friesland niet te boven zou komen. De dopers
trokken lering uit deze gebeurtenis, die de aanzet was tot een
meer vredelievende doopsgezinde beweging die iedere vorm
van geweld afkeurde. In de plaats van het geweld kwam in de
Nederlanden een strategie van geweldloosheid, en in plaats
van te strijden tegen de overheid, trokken de dopers zich terug
uit ‘de wereld’ in een gemeenschap van gelovigen.

Hunkering naar rust en vrede
Een jaar na Oldeklooster trad Menno Simons naar voren.
Hij, die zijn broer had moeten verliezen, werd de belichaming van deze vreedzame richting. Juist de afkeer van geweld, én de keuze voor een leven in de geest van Christus,
verklaart waarom de aanhang van Menno, voor zover we
weten, zich niet tot bepaalde segmenten van de bevolking
zou gaan beperkten. Voor boer, voor ambachtsman, voor
arbeider, voor koopman en voor bestuurder zal de behoefte
aan vrede en rust groot geweest zijn. Het leiderschap van
Menno, de afkeer van het geweld van de oorlogen die het
gewest lang hadden geteisterd, gekoppeld aan het vooruitzicht van een leven in het hiernamaals naast de troon van
Christus, vormden de basis voor snelle groei van de doperse
beweging in Friesland. <

Het beleg van het door
de wederdopers bezette
Oldeklooster bij Bolsward
door de troepen van
stadhouder Georg Schenck
van Toutenburg, april 1535.
Prent door Pieter Feddes van
Harlingen. (Rijksmuseum)

Deze bijdrage is een bewerking
van een deel van het eerste
hoofdstuk van Doopsgezinden
in Friesland 1530-1850 van Cor
Trompetter.
> Meer weten?
• Cor Trompetter, Doopsgezinden
in Friesland 1530-1850,
Gorredijk, 2016
• J.J. Woltjer, Friesland in
Hervormingstijd, Leiden, 1962
• S. Zijlstra, Om de ware
gemeente en de oude gronden.
Geschiedenis van de dopersen
in de Nederlanden 1531-1675,
(Hilversum/Leeuwarden, 2000
Cor Trompetter (Noordwolde,
1956) studeerde filosofie en
geschiedenis in Groningen.
Hij promoveerde in 1994 aan
de University of Kansas op een
dissertatie over doopsgezinde
textielondernemers in Twente
in de 18de eeuw. Sinds 2006 is
hij wethouder in de gemeente
Weststellingwerf.
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JACOB VAN SLUIS

Lege planken voor Franeker
Academiebibliotheek
In maart 1580 voerden de Staten van Friesland per decreet de Reformatie naar calvinistische snit door. Bijgevolg werd de
uitoefening van de Rooms-Katholieke Kerk verboden en werden de kerkelijke bezittingen geconfisqueerd. In 1585 besloten de
Staten en hun stadhouder een universiteit op te richten, mede om te voorzien in het tekort aan gereformeerde predikanten. Voor
de financiering ervan konden de opbrengsten van de voormalige kerkelijke goederen worden gebruikt, en voor de huisvesting
werd het nu leegstaande kloostergebouw in Franeker aangewezen. Zo werd de jonge Reformatie geënt op de stam van de oude
kerk. Vanaf het begin was de opzet om tevens een bibliotheek te verbinden aan de Franeker Academie. Kon voor de nieuwe
bibliotheek gebruik worden gemaakt van eerdere collecties, bijvoorbeeld uit kloosters?
De Franeker Academie
bibliotheek werd gevestigd
in de bovenzaal van het
kloostergebouw. (Foto Haye
Bijlstra)
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D

e bibliotheek van de Academie werd gevestigd in
de bovenzaal van het kloostergebouw. Voor bibliotheken was een bovenzaal gebruikelijk, omdat dan
de kans op problemen met vochtigheid kleiner waren. In de
vroegste statuten van de Academie, uit 1586, wordt een artikel gewijd aan de bibliotheek. In een contemporaine vertaling
luidt deze als volgt: ‘De Professoren sullen daer toe arbeiden,
dat door liberaelheid van Regenten en voortreffelijke Personen goede en profijtelijcke boeken in de Bibliotheec worden
gestelt. Dat de Bibliotheec selve worde bewaert, vermeerdert,

ende op het gemein gebruik ende der nakomelingen neerstigh en voorsichtigh regard genomen. Derhalven sullen de
Professoren self, so imand met doodlijke siekte word bevangen, enigh boek aen de Bibliotheec, ‘t welk in deselve nogh
niet en is, bespreken. De Drucker der Staten sal in deselve
inbrengen een exemplaer van alle ‘t gene by hem nieulyx
word uitgegeven.’
De hoogleraren moesten er dus voor zorg dragen dat ‘goede
en profijtelijke boeken’ in de bibliotheek werden opgenomen,
via giften van derden of vanaf het eigen sterfbed; de acade-

miedrukker moest van elk boek dat hij uitgaf een exemplaar
afstaan. Wat verder opvalt in deze regeling is dat het beheer
toevertrouwd wordt aan individuele personen, zonder nadere
coördinatie of invulling van een gewenst beleid. Een bibliothecaris werd niet aangesteld.

Met stille trom verdwenen
Over de aanwezigheid van een collectie boeken wordt gezwegen. Er zijn geen verdere bronnen die melding maken
van een bestaande collectie. Het had in de rede gelegen dat
er boeken van voormalige kloosters waren overgekomen. In
het grondgebied van de provincie Friesland zijn in het omineuze jaar 1580 ongeveer vijftig kloosters opgeheven. Voor
de geestelijken met enige sympathie voor de nieuwe leer
was er de mogelijkheid om predikant te worden, maar deze
optie zal voor wereldlijke priesters gemakkelijker zijn gevallen dan voor reguliere monniken. De broeders en de zusters
die dit niet wilden werden door de Staten met een zekere
eerbied behandeld. Ze verkregen een pensioen tot aan hun
dood als ze afzagen van hun rechten. De meesten zullen dit
hebben gedaan, en een nieuw bestaan gezocht, bijvoorbeeld
elders in een katholiek gebleven regio. Kleine bezittingen
van het klooster konden gemakkelijk worden meegenomen:
kerkelijke gewaden, liturgische voorwerpen en boeken waren zo mee te nemen, onder de mantel of op een wagen. In
deze politiek nog chaotische situatie zal het toezicht op zulk
‘vervreemden’ ontoereikend zijn geweest. Bovendien was er
voor boeken geen bestemming in het vizier, zeker niet voor
boeken met een al te rooms-katholieke inhoud.
Zo kon het gebeuren dat de boeken van het Kruisbroedersklooster te Franeker, waarin enige jaren later de academiebibliotheek werd gevestigd, met de kloosterlingen zijn

verdwenen. De Kruisbroeders trokken waarschijnlijk eerst
naar het nabijgelegen Groningen, dat pas in 1594 naar de
Reformatie overging, en daarna naar Westfalen in Duitsland.
Vanuit het klooster Malgarden nabij Osnabrück schreef de
laatste procurator, Herman Hendriks Boldeman, in 1600 een
brief naar het Franeker stadsbestuur. Hij meldde dat hij de
laatste overlevende was van de kloosterlingen. Hij bood aan
de boeken, registers en brieven die hij onder zijn beheer had
over te dragen aan de stad Franeker, met aanwijzingen voor
wat elders nog aanwezig was. Daarvoor vroeg hij een bedrag
van 400 rijksdaalders in één keer, met afkoping van zijn jaarlijks pensioen. De onderhandelingen sleepten zich voort en
drie jaar later schreef de magistraat aan Boldeman, die nu
in zijn geboorteplaats Zwolle verbleef, dat men in alle billijkheid tot een overeenkomst wenste te komen. Wat dat inhield
vermelden de stukken niet en evenmin is bekend of het tot
een deal is gekomen. Hoe dan ook, geen van de boeken uit
de oudste collectie van de Franeker academiebibliotheek –
nu bewaard in Tresoar – kan worden teruggevoerd tot eerder
kloosterbezit, niet uit Franeker noch uit andere Friese kloosters. Er is gesuggereerd dat een foliant met Duitse preken
van Tauler uit het klooster van de kruisbroeders afkomstig
is, juist omdat deze prediker het kruisverhaal vaak als thema
nam en bijgevolg onder de kruisbroeders veel gelezen werd.
Maar het betreffende boek heeft een inscriptie waaruit blijkt
dat het afkomstig is uit het bezit van een van de professoren,
Petrejus Tiara.

De Librije van de Martinikerk
Over verder boekenbezit in de huidige provincie Friesland gedurende de periode voorafgaand aan de Reformatie is weinig
bekend. Het merendeel van de weinige boeken die overgele-

Professor Petrejus Tiara.
Een van de boeken uit de
collectie heeft een inscriptie
waaruit blijkt dat het
afkomstig is uit het bezit
van de professor. (Museum
Martena)

< De balken zijn nog
origineel. (Foto Haye
Bijlstra)
> De bovenzaal van het
kloostergebouw werd
gebruikt als bibliotheek
omdat daar minder
kans op problemen met
vochtigheid was. (Foto
Haye Bijlstra)
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te zijn terechtgekomen in de Franeker academiebibliotheek,
al zijn er wel enkele overeenkomende titels, met name bij
de kerkvaders. Mogelijk dat toch één titel via een omweg in
de academiebibliotheek is terug te vinden. Een werk van de
Griekse kerkvader Chrysostomus wordt op de lijst genoemd
zonder nadere gegevens over uitgever en dergelijke, in de
omschrijving te interpreteren als gebonden in twee banden;
in de academiebibliotheek is een vergelijkbare tweedelige uitgave aanwezig (Bazel 1522-1525) met een inscriptie, die wijst
op het bezit van een Franeker geestelijke: ‘Liber Theodardi
Simonis vicarii in Franeker, pro ecclesia Franekerensi’. Het is
het enige boek uit de collectie van de Franeker Academie met
een dergelijke inscriptie duidend op een kerkelijke herkomst
uit de Friese landen.

Klooster Klaarkamp

‘De Academie van Vriesland’
te Franeker, uit de Atlas
Schoemaker. (Tresoar)

Detail van de kaart van
Franeker met rechts
het Sjaardemaslot en
schuin daartegenover
de Academiekerk met
kloostergebouwen. (Tresoar)
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verd zijn hebben een theologische inhoud en zijn afkomstig
uit kloosters en kerken, enkele uit particulier bezit. Het toeval
wil dat de enige overgeleverde inventarislijst van een laatmiddeleeuwse boekencollectie die van de Franeker Martinikerk is. Hier was een ‘Librije’ gehuisvest in de bovenzaal van
de kosterij. Het gaat om een lijst met 63 nummers, waarvan
43 in de rubriek theologie thuishoren en veertien juridica.
In de titelbeschrijvingen wordt geen onderscheid gemaakt
tussen manuscripten en drukwerk, en de titels zijn ook te
summier om er een specifieke uitgave aan te kunnen koppelen. Evenmin worden de formaten of de wijze van opstelling
vermeld. Daarnaast waren er nog twaalf boeken voor de eredienst, die waarschijnlijk in het koor bewaard werden, zoals
een missaal en een lectionaal. Geen van deze boeken lijkt

Opmerkelijk, maar waarschijnlijk min of meer toevallig is
dat enkele boeken uit het klooster Klaarkamp na 1580 naar
Franeker zijn gekomen. Klaarkamp was een van de oudste en
rijkste kloosters in Friesland, bewoond door cisterciënzers en
gelegen bij Rinsumageast, circa dertig kilometer ten noordoosten van Franeker. De laatste prior Gerardus Agricola
(† 1598) en de laatste abt Gerardus Jacobi († 1605) vestigden
zich in Franeker, elk voorzien met een jaargeld van 400 cgl.,
en zij schonken aan het plaatselijke weeshuis aanzienlijke
legaten, waardoor dit de naam Klaarkampster Weeshuis meekreeg. Overgeleverd zijn ongeveer tien banden in octavo, alle
in het Latijn, met voornamelijk preken en postillen in druk
uitgegeven. Tegenwoordig worden deze boeken bewaard in
Museum Martena te Franeker. Geen van de boeken heeft
kenmerken van het klooster en één van de boeken heeft een
handgeschreven eigendomsinscriptie van Gerardus Jacobi,
dus mogelijk ging het om privébezit. Deze boeken zijn dus
evenmin in de academiebibliotheek beland. Dit alles is echter
in tegenspraak met een notitie dat alle boeken uit het klooster Klaarkamp door een der monniken tegen een jaargeld is
uitgeleverd aan de Staten van Friesland. Maar als er al zo’n
overdracht heeft plaatsgevonden, dan zijn deze boeken niet
meer traceerbaar.
Evenmin kwam een andere collectie naar de academiebibliotheek. In 1499 was het Hof van Friesland opgericht als het
hoogste gerechtshof van de provincie, gezeteld in Leeuwarden. Wanneer precies is niet duidelijk, maar in ieder geval
vóór 1571, was daar een bibliotheek aanwezig. De eerste
catalogus in manuscript stamt uit 1634 en omvat ruim 450
titels. Daarna verschenen nog drie gedrukte catalogi: in 1668
met 870 titels, in 1733 met 1.031 en in 1776 met 1.315 titels.
De collectie omvatte meer juridische boeken dan dat er in
Franeker aanwezig waren, en was meer dan alleen juridisch,
want er waren tevens historische en geografische naslagwerken aanwezig. In 1811 werd het Hof door de Franse overheid
opgeheven. De collectie bleef verweesd achter in Leeuwarden
en werd omstreeks 1900 aan de Provinciale Bibliotheek over-

gedragen. Deze aanzienlijke bibliotheek stond ten dienste
van de raadsheren van het Hof en waarschijnlijk ook van de
leden van andere overheidsorganen. Hieruit blijkt dat de Staten de Franeker academiebibliotheek niet zagen als de centrale bibliotheek voor de provincie. Leeuwarden als centrum
van bestuur behield een eigen institutionele bibliotheek, fors
van omvang en waarschijnlijk met een beperkte toegang.

Vliegende start
In 1580 was in Friesland de Reformatie doorgevoerd. De
kloosters werden op last van de Staten gesloten en de kerkgebouwen werden gezuiverd van de rooms-katholieke eredienst. Kloosterlingen en geestelijken die bij het oude geloof
bleven, konden uitwijken en ongetwijfeld hebben ze roerende
goederen uit kerkelijk bezit meegenomen. Vervolgens ontstond er een tussenperiode die men zou kunnen omschrijven als een religieus vacuüm. De calvinistische kerk moest
zich, met hulp van de Staten, herontdekken binnen de haar
nu toebedeelde officiële vorm. Dat kostte tijd en overleg. Er
was een tekort aan predikanten en dit was een van de belangrijkste redenen om een universiteit te stichten. Franeker werd
gekozen als locatie, omdat er een leegstaand kloostergebouw
was en omdat in een middelgrote stad zonder garnizoen de
ongetwijfeld roerige studenten beter te beheersen waren.
Na vijf jaar was die Academie een feit en kon de periode van
gereformeerde opbouw werkelijk van start gaan.
Alles wijst erop dat de Franeker academiebibliotheek van
start ging met lege planken. Bestaande collecties waren er

Interieur van de
universiteitsbibliotheek
in Leiden in 1610. Deze is
vergelijkbaar met die van
Franeker. Tekening door
Johannes Woudanus.

niet en het geheel moest nog worden opgebouwd. De oorlogssituatie maakte de aankoop van boeken moeilijk en het
budget was bescheiden. Zo bezien was er aanvankelijk voor
het onderhoud geen bibliothecaris nodig, en kon worden volstaan met een gemeenschappelijk beheer, zoals verwoord in
het eerder geciteerde artikel. De collectie groeide echter snel.
Na zo’n vijftien jaar waren er ruim 800 boeken verzameld,
zo leert de vroegste catalogus uit 1601. In het jaar daarop
werd de eerste bibliothecaris aangesteld, een functie gecombineerd met die van secretaris van de Academie. In terugblik
kan men spreken van een vliegende start. Omstreeks het jaar
1600 had de universiteit al enige faam verworven en was ze
voorzien van een bibliotheek met een behoorlijke omvang. <
De Librije in Enkhuizen,
een sfeervol beeld van een
17de-eeuwse bibliotheek.
(Foto Jacob van Sluis)

Dr. Jacob van Sluis (Franeker,
1953) is collectievormer bij
Tresoar te Leeuwarden en bij
de Universiteitsbibliotheek
Groningen. Deze bijdrage is
een voorpublicatie van een boek
met als werktitel The Library of
Franeker University, 1585-1843.
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Pionieren in de Wâlden
Pionieren is in de Protestantse Kerk in Nederland in de 21ste eeuw een bekend verschijnsel geworden. Door de landelijke kerk
worden predikanten ingezet op zogenoemde ‘pioniersplekken’, om mensen met het evangelie te bereiken die daar anders niet
mee bereikt zouden worden. Het is echter de vraag of de benaming ‘pioniers’ niet meer van toepassing is op de 17de-eeuwse
predikanten, die in het zuidelijk deel van Friesland, in zware omstandigheden, de calvinisering van de bevolking op gang
probeerden te brengen.

Landschap in het zuidoosten van Friesland. In 1595 besloot de synode van Friesland om uit iedere classis twee predikanten naar de classis Zevenwouden af te vaardigen, ‘om
de menschen in de zuivere Evangelie-leere te onderwyzen.’ In 1600 was er in heel Oost- en West-Stellingwerf maar één predikant. Schilderij door Jacob Sibrandi Mancadan,
1645-1654. (Fries Museum)

I

n de eerste eeuw van de Reformatie in Friesland, ongeveer tot het jaar 1700, moest in sommige
delen van Friesland werkelijk worden gepionierd. De Rooms-Katholieke Kerk was voor een groot
deel uit beeld verdwenen, terwijl de verbreiding van de Reformatie niet overal even snel vorderde.
Ds. Jacobus Engelsma (Oldeboorn 1689-Gorredijk 1763), die zijn hele werkzame leven predikant
was te Gorredijk, beschrijft dit in zijn Volglyst van Predikanten, wie, waar, wanneer, zedert de gelukkige
Hervorminge onder de Classis van de Zevenwouden In Dienst geweest zyn. Er zijn meer van dergelijke
‘volglysten’, maar deze bestaan vaak uit nuttige, maar dorre opsommingen van namen, plaatsen
en jaartallen. Engelsma vond het belangrijk om ook andere zaken te vermelden. Met betrekking tot
de examens van toekomstige predikanten schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Dit heb ik willen aantekenen,
om de nakomelingen te doen zien, hoe oudtyds de examina Candidadorum plagten te geschieden,
waar uit het onderscheid tusschen doe, en nu kan worden opgemaakt;…’. Behalve over de examens
schreef hij over vele andere zaken in het kerkelijk leven in de Friese Wâlden; met het oog op de
volgende generaties dus.

Schaarsheid en stagnatie

Titelpagina van de ‘Volglyst van Predikanten, wie, waar, wanneer,
zedert de gelukkige Hervorminge onder de Classis van de
Zevenwouden In Dienst geweest zyn’ van Jacobus Engelsma.
(Tresoar)
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Zo schrijft hij ook over de trage uitbreiding van de Reformatie: ‘…en ofschoon de landen wit
waren, om te oogsten, en dus hoope tot een goede inzamelinge, de arbeiders waren weinige,
het was wel nodig, om doe te bidden dat de Heere des oogstes arbeiders in zijn oogst geliefde uit te stoten [Johannes 4,35; Matteüs 9,37-38, H.E.]. In gehele Grietenyen wierde zomtyds maar een Leeraar gevonden, waar van in de Volglyst der Leeraren, een en ander staaltje
voorkomen zal: onder de uitwendige oorzaken van deze schaarsheid mag men wel stellen,
de geringe opkomsten en voordelen, welke de Dienaars genoten, zo dat zy, die den Altaar
bedienden, niet eerlijk van dezelfde konden leven; de voorname zenuwe was door de Hervorminge afgesneden, de Altaren, Zielmissen en diergelyke voordelige krameryen, die tot

nog toe de Keukens van de Geestelyken hadden doen roken,
en hare Ketels koken, waren vernietigt, en hadden een einde.’
Volgens Engelsma was één van de oorzaken voor de stagnatie van de uitbreiding van de Reformatie het tekort aan predikanten. Dit had vooral te maken met de geringe inkomsten
die aan het predikantsambt waren verbonden: zij konden er
nauwelijks van leven, terwijl de rooms-katholieke priesters altijd voldoende inkomsten hadden gehad. In het zuidelijk deel
1
van Friesland werd dit effect nog versterkt door de algehele
armoede van deze streek. Er moest werkelijk sprake zijn van
‘roeping’ om hier, in deze tijd, te gaan werken.

2

Een classis van elf tot twaalf uren gaans
De classis Zevenwouden strekte zich uit van Lemsterland,
in het westen, tot en met Oost-Stellingwerf, in het oosten.
De noordelijke grens werd gevormd door Utingeradeel en
Opsterland. Voor moderne begrippen is het gebied niet zo
groot. In de tijd omstreeks het jaar 1650 lag dit anders. Engelsma schrijft dat de classis Zevenwouden ‘zeer wyd, en
uitgestrekt is, en beslaat in de breedte ten minsten agt, en
in de lengte, van Lemmer tot Ureterp of de Friesche Palen, elf
of twaalf uren gaans.’ Wij moeten bedenken dat de meeste
mensen deze afstanden slechts te voet konden overbruggen.
Het volgende voorbeeld uit de Volglyst toont hoe de afstanden een beperkende rol konden spelen in het kerkelijk leven.
In 1746 werd ds. Theodorus Ernestus Mebius beroepen te
Nijehaske en Haskerdijken, twee dorpen in elkaars nabijheid. De pastorie stond in Haskerdijken, terwijl de meeste
diensten in Nijehaske werden gehouden. Om de kerkdienst
in Nijehaske te leiden moest de predikant één uur reizen,
zodat er werd besloten dat hij beter in Nijehaske kon gaan
wonen. Over de gemeenteleden van Haskerdijken wordt niet
gesproken. Het is zeer de vraag of zij de zondagsreis naar
Nijehaske ook ondernamen.
Engelsma schrijft dat in het jaar 1595 door de synode van
Friesland werd besloten om uit iedere classis twee predikanten naar de classis Zevenwouden af te vaardigen, ‘om
de menschen in de zuivere Evangelie-leere te onderwyzen.’

3

4

Dit was geen luxe, want in 1600 was er bijvoorbeeld in heel
Oost- en West-Stellingwerf maar één predikant. Op andere
plaatsen in de Volglyst wordt verschillende keren genoemd
dat het gebrek aan predikanten een knelpunt bleef. Zo
beschrijft Engelsma hoe de vertegenwoordigers van de
gemeente van Oudeschoot in 1630 hun beklag deden in
de classicale vergadering ‘over gebrek van een Zielzorger’
in deze gemeente. In 1682 klaagde de afgevaardigde van
Ouwsterhaule en Oldouwer [Oldeouwer] dat zijn gemeente
nu al meer dan vijf jaar geen predikant had en vroeg hij
steun, omdat het beschikbare traktement voor een predikant
te laag was. Verder lezen we dat er tot het jaar 1700 slechts
één predikant was voor de dorpen Oosterwolde, Fochteloo,
Appelscha, Donkerbroek en Haule.

Kleine armlastige ondernemer

De kerk te Ouwsterhaule.

Historicus Wiebe Bergsma schrijft dat de Reformatie voordelig was voor de gelovigen. Afgezien van de collectes kostte
het lidmaatschap van de kerk niets. Maar voor de geestelijken was de Reformatie nadelig. Na het wegvallen van de
door Engelsma genoemde inkomsten uit het opdragen van
missen en dergelijke, moesten de predikanten leven van de
pastoriegoederen, die in de regel uit landerijen bestonden.
Dit waren landerijen die eigendom waren van de burgerlijke overheid, maar die in beheer waren van de kerkelijke
gemeente. De predikant gebruikte deze pastoriegoederen
en was in feite, naast zijn werk als predikant, een kleine

1. De kerk met klokstelling te
Oldetrijne. Tekening door
Jacobus Stellingwerff, 1723.
(Fries Museum)
2. De kerk met klokstelling
te Ouwsterhaule. In 1668
werd in Ouwsterhaule ds.
Joachimus Hammama
beroepen. In de
beroepsbrief stond de
clausule ‘aangaande
weigeringe van wydere
Turfgravinge uit de
Pastorie-landen.’ Tekening
door Jacobus Stellingwerff,
1722. (Fries Museum)
3. D
 e kerk met spits torentje
te Gorredijk. Jacobus
Engelsma was zijn hele
werkzame leven predikant
te Gorredijk. Tekening door
Jacobus Stellingwerff, 1722.
(Fries Museum)
4. De kerk zonder toren te
Nijehaske. Ds. Theodorus
Ernestus Mebius werd
in 1746 beroepen te
Nijehaske en Haskerdijken.
De pastorie stond in
Haskerdijken maar de
meeste diensten waren
in Nijehaske. Om de
kerkdienst daar te leiden
moest de predikant één
uur reizen. Tekening door
Jacobus Stellingwerff, 1721.
(Fries Museum)
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ondernemer. Eventueel
ontvingen de predikanten
daarbij nog een toelage uit
’s lands kas. De hoogte van
deze toelagen was vaak
onderwerp van gesprek in
de classicale vergadering
en de synode van Friesland. Deze vergaderingen
konden vervolgens de overheid verzoeken de toelage
voor bepaalde gemeenten
te verhogen. De inkomsten
uit de pastoriegoederen
waren immers vaak klein
en de toelagen niet toereikend, zoals blijkt uit de
volgende voorbeelden uit
de Volglyst.
In 1671 ontving ds. Henricus Antonides van der
Linden te Ouwsterhaule
een beroep naar de kerken
in Oost-Indië. De classis
gaf echter geen toestemming om het beroep aan te
nemen. In de Volglyst lezen
we dan het volgende:
Sacramenten bij de gereformeerden. Boven houdt een echtpaar hun
‘Do. van der Linden verkind ten doop. De dominee sprenkelt water over het hoofd van de
baby. Onder viert men in het Avondmaal. Nadat de mannen aan
klaarde dat hy voor zeer
tafel zijn gegaan, zitten nu de vrouwen rond de tafel om het
weinig by zyn Gemeinte
Avondmaal te ontvangen. In het midden geeft de dominee de
beker wijn naar beide kanten door. Prent door Bernard Picart, 1732.
wel wilde blyven, doch hy
(Rijksmuseum)
nu in vier jaar tyd byna
niets voor opkomste, in vergeldinge van zyn dienst had genoten.’ Daarop werd het beroep toegestaan. In 1678 klaagt
ds. Suffridus Cantor te Langweer over armoede, ‘met verzoek van enige subsidie’. Zeer ernstig moet de situatie zijn
geweest voor ds. Jacobus Rudolphi, die omstreeks 1600 de
enige predikant was in Oost-Stellingwerf. Terwijl zijn taak
> Meer weten?
• J. Engelsma, Volglyst van
naar zijn eigen zeggen groter was dan die van enig ander
Predikanten, wie, waar, wanneer,
predikant in Friesland, was zijn inkomen lager dan dat van al
zedert de gelukkige Hervorminge
onder de Classis van de Zevendie predikanten.
wouden In Dienst geweest zyn,
Leeuwarden, 1763
• W. Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een
studie over het gereformeerd
protestantisme in Friesland,
1580-1650, Hilversum/Leeuwarden, 1999
Harmen Engelsma (It Heiden
skip, 1958) studeerde theologie
aan de Rijksuniversiteit
Groningen en is predikant
van de Protestantse Kerk in
Nederland, momenteel in
Hellendoorn.
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Turf voor de predikant
Hij vroeg toestemming voor de verhuur van de pastoriegoederen, zodat hij een sober inkomen zou hebben en zijn financiële
toestand zou kunnen verbeteren. Hij eindigde zijn verzoek
met de woorden: ‘…zo Myne Heeren hier niet in wilden voorzien dadelyken, zo zoude hy met zyn Huisgezin van honger
moeten vergaan.’ Zijn verzoek werd ingewilligd. Waarschijnlijk
had men begrepen dat zijn uitgebreide pastorale praktijk niet
te combineren was met agrarisch ondernemerschap.

De inkomsten uit de pastoriegoederen vormden het belangrijkste deel van het inkomen van de predikant. In 1668 werd
in hetzelfde Ouwsterhaule ds. Joachimus Hammama beroepen. De gemeente had echter in de beroepsbrief een clausule
ingevoegd ‘aangaande weigeringe van wydere Turfgravinge
uit de Pastorie-landen.’ Kennelijk waren de voorgangers van
ds. Hammama het pastorieland begonnen te vervenen en
lieten ze daarna onbruikbaar geworden grond achter. Deze
vervening van het pastorieland door de predikant was niet
bedoeld om aanvullende inkomsten te verwerven door handel in turf, maar was enkel bestemd voor de verwarming van
de pastorie. De classis verbood de toegevoegde clausule en
anders ‘zouden de Dorpen verplicht zyn, om aan de Predikant de Turf te beschikken.’ Zo zien wij een eerste vorm van
kerkelijke bijdrage ontstaan.
Naast de algemene situatie van de predikanten in dit gebied,
die al moeilijk genoeg was, waren er ook nog bijzondere omstandigheden, die het leven van de predikanten extra zwaar
maakten. In de Volglyst wordt het zogenoemde ‘pestjaar’,
1666, genoemd. Toen stierven alle vier predikanten in
Opsterland aan deze ziekte. Er konden geen nieuwe ‘zielzorgers’ worden beroepen omdat de weduwen na de dood van
hun echtgenoten nog een jaar, het zogeheten ‘genadejaar’,
gebruik mochten maken van de inkomsten uit de pastoriegoederen. De vertegenwoordigers van Wijnjeterp en Langezwaag deden in de classicale vergadering een dringend
verzoek om een voorziening te treffen, zodat er in deze dramatische tijd toch pastorale zorg aan zieken en stervenden
kon worden geboden. Hiervoor werd, met behulp van de
overheid, een regeling getroffen.

Erbarmelijke toestanden
Andere bijzondere omstandigheden ontstonden door
oorlogshandelingen in het ‘rampjaar’ 1672. Ongetwijfeld
bevorderden de onlusten de verbreiding van de Reformatie
niet. Toch was er soms ook een gunstig effect. In de Volglyst
wordt over ds. Hillebrandus Marienhof van Oldelamer en
Oldetrijne geschreven. Ds. Marienhof was iemand die gemakkelijk, voor de vuist weg kon spreken en goed kon improviseren. Engelsma vertelt: ‘Ik heb meer als eens uit zyn mond
gehoort, dat de Bisschop hem had leeren prediken, hy, doelde
op het jaar 1672, wanneer de Troepen van den Munsterschen
Bisschop hier omstreeks lagen, waar door hy genoodzaakt
wierde om dikwils onverwagt, zo ras de gelegentheid zig
enigszins gunstig toonde, te moeten prediken, en zyn Gemeinte stigten.’
Zo brengt ds. Jacobus Engelsma ons met zijn Volglyst op de
hoogte van de situatie van de geestelijke pioniers in de Friese
Wâlden, die onder erbarmelijke omstandigheden hun werk
moesten doen. Na het jaar 1700 verbeterde de kerkelijke toestand met het stijgen van de welvaart in dit gebied en werden
er predikanten beroepen in de meeste dorpen. <

SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

MARLIES STOTER

Witte zwanen,
zwarte zwanen
N

(Fries Museum, foto Hoge Noorden)

Marlies Stoter (Woerden, 1960)
is sinds 1999 conservator bij het
Fries Museum.

a de succesvolle introductie van blauw-wit
porselein in Europa, wordt in de 18de eeuw
een volgende stap gezet in de porseleinhandel.
De verwende clientèle van de VOC wil voorstellingen
naar Europees voorbeeld op Aziatisch porselein
zien. Het Chine de Commande-porselein
– ‘China’ op bestelling – krijgt kleur op
de wangen. Famille verte- en famille
rose-porselein komt beschilderd met
Europese tafereeltjes, wapens en
beroemde mannen ons land binnen.
De porseleinschilders in China
krijgen ook prenten met christelijke
thematiek in hun handen gedrukt,
maar daar komen ze niet altijd
helemaal uit: op een schotel in
het Groninger Museum draagt de
gekruisigde Jezus in plaats van een
doornenkroon een bloemenkrans op
zijn hoofd.
Encre de Chine-porselein, waar de
tekening uitsluitend in zwarte lijnen
op het glazuur wordt aangebracht,
is ideaal om dicht bij de zwart-witte
prentvoorbeelden uit Europa te kunnen
blijven. Soms kan het originele voorbeeld
teruggevonden worden. Voor deze schotel
heeft de schilder het titelblad van een Bijbel in een
Luthervertaling uit 1648 voor ogen gehad. Hij heeft
zich beperkt tot het naschilderen van het middenstuk
van het titelblad van deze Amsterdamse bijbel, dat bestaat
uit een portret van Maarten Luther boven een voorstelling van
Jezus met zijn discipelen in een cartouche. De flankerende engelen zijn
op de schotel wel een beetje houterig geworden, maar de vogel boven Luthers
hoofd is onmiskenbaar een zwaan, zijn vaste symbool, ondanks dat er in oude beschrijvingen
steevast gesproken wordt over een duif. Aan de bovenkant van de cartouche staan de letters
D.M.L. De eerste gedachte is om die op te vatten als een afkorting voor Doctor Maarten Luther.
Toch kan dit ook wijzen naar de intialen waarmee een onbekende Duitse schilder uit de omgeving
van Lucas Cranach zijn portret van Luther en ook dat van Luthers vriend Melanchton signeerde.
Vreemd genoeg ontbreken de letters volledig op de titelpagina van de Lutherse bijbel. <
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JAN DIRK WASSENAAR

‘De wreede tyrannie
der Spaenguarden’
De Reformatie in Friesland, trouwens ook elders in de Lage Landen, kan niet los gezien worden van de opstand tegen de
Spaanse heerschappij in de laatste decennia van de 16de eeuw. In 1579 sloot Friesland zich schoorvoetend bij de Unie van
Utrecht aan. Daardoor keerde het tij voor de rooms-katholieke stadhouder Rennenberg, die zich met koning Filips II verzoende.
De gereformeerden zagen toen hun kans schoon om de macht te grijpen. Dat deden ze door in 1580 de blokhuizen in
Leeuwarden, Harlingen en Stavoren in te nemen – Rennenberg was voor zijn positie sterk afhankelijk van deze steunpunten.

De slag bij Boksum in 1586. Het Staatse leger onder Willem van Nassau werd door de Spanjaarden
verslagen. Gevechten in het open veld en soldaten bij de kerk in Boksum, in de verte Leeuwarden,
Winsum en Wjelsryp. Gravure door Frans Hogenberg, circa 1586. (Rijksmuseum)

I

n maart sanctioneerden de Staten, die de bevoegdheid
daartoe toen op zich namen, de staatsgreep. Tijdens
de Landdag in het Leeuwarder Jacobijnerklooster memoreerde men met vreugde welk een goede wending de
oorlog en het verloop van de godsdienstige ontwikkelingen
hadden genomen: ‘Godt Almachtich deur syne sonderlinghe genade ende barmherticheyt zeer miraculoeslyck heeft
belieft, deese onse gemene lieue Vaderlandt van Westvrieslant te verlossen ende te bevryen van de wreede tyrannie der Spaenguarden ende hun aenhangheren, soe doer
eroueringe ende demantelatie der Castelen, als oeck die
wytroeinghe der Pausselycke afgoderye ende anderssins.’
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Francisco Verdugo leidde de militaire actie waarbij de Spaanse
troepen vele slachtoffers maakten bij de slag bij Boksum in 1586.

De Staten besloten de kerk in calvinistische geest te hervormen, de rooms-katholieke eredienst te verbieden en het
kloosterbezit in eigendom over te nemen. Prins Willem van
Oranje werd, met een commissie (lastgeving) van de StatenGeneraal, tot opvolger van stadhouder Rennenberg, die zich
met de Spaanse koning verzoend had, benoemd. In de tijd
daarna nam de macht van de Staten weliswaar toe, maar het
bewind was niet onaantastbaar. De externe dreiging was niet
voorbij. Hotso Spanninga in zijn dissertatie: ‘De vijand stond
nog aan de grenzen; vanuit Groningen en Steenwijk lagen
grote delen van het Friese platteland open voor Spaanse
rooftochten. Pas nadat in 1592 Steenwijk en Coevorden en

in 1594 de stad Groningen door Maurits en Willem Lodewijk
waren veroverd, verplaatste de oorlog zich buiten de Friese
palen.’

De slag bij Boksum
De bekendste militaire actie door de Spaanse troepen was
de slag bij Boksum in 1586 onder leiding van Francisco Verdugo. Die confrontatie vormde het trieste dieptepunt van de
oorlog, die in Friesland van 1580 tot 1594 geduurd heeft. De
Spaanse inval in Friesland vond vanuit het huis Nienoord
bij Leek plaats, en wel van 13 tot en met 17 januari 1586.
Eerst deed het leger, bestaande uit zo’n 3.000 soldaten en
700 ruiters, de Friese westkust tot aan Workum en Koudum
aan. Een strenge vorstperiode had de wegen begaanbaar
gemaakt, terwijl de meren en venen niet langer de natuurlijke
barrière waren die invallen anders onmogelijk maakten. In de
Martinikerk van Koudum wordt de herinnering aan de gruwelijke wijze waarop het leger huisgehouden heeft, bewaard in
een onbeholpen gedicht. De tekst onder ‘Anno 1580’, wat een
verkeerd jaartal is:
In Januario op Pontiaen den XIIII dagh
In Coudum groot jammer men sagh
Aen man, wijff ende kindt groot int ghetal
Met hangen ende vrouwen schenden over al
Aen die Peerde steerten ghebonden voor waer
Als honden sij nae liepen, dat is seeker en claer
Al van de maleegotenten seer boos en wreet
Leeden oock jongh Dochters menig verdrit
Hier aen gedenckt man wyff ende kindt
Voor al dat ghij den Heer bemindt
Myn kindt wilt ghij Gods dienaer syn soo
Schickt u ter aenvechtinghe

Het Spaanse leger viel
in 1586 de kust tussen
Workum en Koudum aan. In
de Martinikerk van Koudum
wordt deze herinnering
bewaard in een gedicht.

Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dateert het
bord uit 1612. Onduidelijk is evenwel hoe men aan dat jaartal
komt. Mogelijk staat het op het originele deel van de achterkant. Dat is aan het zicht onttrokken door later aangebrachte
verstevigingsplanken.
De laatste twee regels van het gedicht zijn in 1652 door
schoolmeester Balthasar Laurens Hoffman toegevoegd op
gezag van de kerkvoogden Abbe Benckes Poenema en Ulcke
Okkes, zoals onder op het bord te lezen is. In 1891 of 1893 is
het bord ‘herschildert’ door Ype de Jong, die zijn naam ook
op het bord achtergelaten heeft. Het bord zelf heeft dus een
hele geschiedenis. Het is bijgeschilderd, bijgespijkerd en
(opnieuw) van een lijst voorzien. De werkzaamheden zijn
niet altijd netjes uitgevoerd. Op een aantal plaatsen aan de
voorkant van het bord steken spijkers naar buiten. Het bord
heeft in drie opeenvolgende kerkgebouwen gehangen.

Verpletterend verslagen

Ontzet van Steenwijk. De plaats werd belegerd door de Malcontenten
onder Rennenberg en ontzet door het Staatse leger onder Sonoy en
Norrits, 22 februari 1581. Prent naar Frans Hogenberg, circa 1613.
(Rijksmuseum)

Nadat het Spaanse leger de Friese westkust onveilig had
gemaakt, trok het op naar Het Bildt en de beide Dongeradelen, maar de langzaam invallende dooi zorgde voor wijziging
van de plannen. Via Tzum werd de koers verlegd naar het
Groningerland. Tijdens de aftocht stuitte het leger in de ochtend van 17 januari op het in haast opgetrommelde Friese
leger. Aangevuld met vrijwilligers bestond dat uit ongeveer
2.000 manschappen. Het Friese leger was nog bezig stelling
te zoeken, toen het door het Spaanse totaal verrast werd. Het
sloeg op de vlucht naar Boksum, waar het ingesloten en in
korte tijd verpletterend verslagen werd.
Een indringende beschrijving van de slag is te vinden in de
kroniek van Abel Eppens. Hij vertelt dat de wreedheid van de
Spanjaarden zodanig was, ‘dat men des van Joeden, Turcken,
Moscoviteren niet hefft hoeren offte geloven konen.’

Gedenkpenning ter
gelegenheid van het
neerhalen van de blokhuizen
van Leeuwarden, Harlingen
en Stavoren in 1580. Op
de penning zijn de drie
blokhuizen te zien met
mensen die zwoegen met
kruiwagens, pikhouwelen en
scheppen. Ook slepen drie
mensen een kanon weg.
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De memorieborden in de kerk
van Boksum (boven) en Blessum
(onder).

> Meer weten?
• ‘Bomsterzijl 1581 – Boxum
1586’, in: De Geuzenpenning 5
(1955) nr. 1
• W. Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een
studie over het gereformeerd
protestantisme in Friesland,
1580-1650, Hilversum/Leeuwarden, 1999
• F.R.H. Smit, De slach by Boksum 17 jannewaris 1586. Djiptepunt yn de oarloch fan 1580 oant
1594 Ljouwert, 1986
• Hotso Spanninga, Gulden Vrijheid? Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640,
Hilversum, 2012
• Erwin Boers, ‘Macabere sporen
van bloedbad bij Boksum’, in:
Leeuwarder Courant, 10 maart
2016
• http://historisch.koudum.nl/
index.php/historische-gebeurtenissen
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In twee kerken hangen borden ter herinnering aan
de slag, in de Sint Margaretakerk te Boksum en in de
Mariakerk te Blessum. Het bord in de kerk te Boksum
werd in de 17de eeuw vervaardigd, het verving toen het
originele exemplaar uit 1586. De tekst luidt:

Het bord in de kerk te Blessum is niet meer het originele, dat volgens de tekst in opdracht van Jan van
Wissema gemaakt was. Het werd in 1657 vernieuwd
door Epeus van Glinstra. De tekst op het bord is in het
Latijn. De Friese vertaling luidt:

int iaer ons heeren 1586 den 17 iannewari
heeft godt den heere almachtich ons gestraft esaie 10 5 door onsen vianden en heeft
den viant int lant laten comen ende haer een
corten tit den overhant gegeven ende hebben
devr het lant gereist ende veel qvaet bedreven
waer devr veel van ons volck is gecomen om
het leven ende is door bescheiden raet gods
alhier tot boxvm den slach geschiet ende
veel volcx gecomen int groot verdriet so dat
alhier tot boxvm omtrent in alles sin gebleven na onssen gissen duisent man ’t sal niet
veel missen en alhier op ’t hoff in groote graven geleit bi groote bomen daer aen stont het
bescheit en omdat de bomen een deel omwaeien en vergaen so behoort het nochtans tot
een memorie te staen tot dienst van den genen
die hier dickwijls komen sien en bemercken aen de
bomen op alle percken en ’t getal niet konen vinden so hebben wi doen maken een tafereel en
de somme der dooden opgeschreven in ’t geheel
looft godt altit

Nei trijekear 500 en achtkear 10 jierren en dan noch 6, op
’e dei fan St. Antonius (17 jannewaris) by it opgean fan
’e sinne seagen wy te Boksum fijannige legers mei lânsen
stean en de dimmene findels fan it fuotfolk; wy seagen de
Friezen yn ’e kampeminten byinoar kommen. Janus mei
syn dûbeld gesicht waard der bang fan. Lang om let kaam
troch it grut tal ruters de oerwinning oan de kant fan
dejingen dy’t ûnder in Parmasaanske oanfierder strieden.
It hyt dat der 1000 man sneuvelen. Te Blessum binne 120
liken begroeven. Mar net alle skaren fuotfolk kamen om;
der wienen der, foar wa’t dizze wijde toer de rêding wie.
It tinkteken dat Wisma (van Wissema) nei de Spaanske
slachting ta stân brocht hat, fernijt no Epeus van Glinstra.
Dat dizze lofspraak op dy man skitterjen bliuwe mei; dat
syn neiteam yn krêft tanimme mei en dat dit hillige hûs
fan Kristus bloeie mei. Yn it jier 1657.

Een andere chroniqueur, Frederik van Vervou, stelt: ‘Wanneer
oyck Godt de Here het harde weer niet in doy verandert hadde, sij solden Frieslandt geheel uytgeroofft hebben.’ Er zijn
veel meer beschrijvingen van de slag bewaard gebleven. Twee
keer is die in beeld gebracht. De eerste keer door graveur
Frans Hogenberg. Zijn gravures werden voor het eerst opgenomen in De leone Belgico van M. van Aitsinger uit 1590. De
tweede gravure is te vinden in G. Baudartius’ Afbeeldinghe en
beschrijvinghe van alle de veldslagen. Belegeringen ende andere
notabele geschiedenissen ghevallen in de Nederlanden… uit 1615.
In de kerken, noch op de kerkhoven van Boksum en Blessum
zijn graven uit 1586 te vinden. Volgens overlevering zou de
moedige Otto Clant in de kerk van Boksum begraven moeten
liggen, maar zijn graf is er niet meer. Onlangs is gebleken dat
skeletten die bij werkzaamheden bij Boksum een jaar eerder
waren gevonden toe te schrijven zijn aan soldaten van het
Friese vrijwilligersleger dat bij de slag streed.
Vermelding verdient nog het feit dat in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden ooit gedenkstenen met Latijnse
opschriften geplaatst zijn voor de aanvoerders van het Friese
leger bij Boksum, oberstløjtnant Jens Maltesen en kapitein
Hessel Meckema, maar die zijn verdwenen. Wel wordt de
dood van Maltesen nog gememoreerd op een kleine vierkante gouden penning. Dit gedenkteken, dat naar alle waar-

schijnlijkheid van Nederlandse makelij is, wordt bewaard in
de koninklijke verzameling van het Nationaal Museum van
Denemarken te Kopenhagen. Het Fries Museum beschikt
over een gipsafdruk. Omdat er een gaatje in een van de hoeken van de penning zit, moet die aan een ketting gedragen
zijn. Het is aan de voor- en de achterkant gegraveerd. Op de
voorkant staat een zandloper, daarop het bovenste deel van
een schedel met knekels en daarbovenop een haan. De afbeeldingen symboliseren de dood en de opstanding. Achter
de attributen staan kruislings een zeis en een scepter, die de
dood en Christus’ overwinning daarop voorstellen. Links en
rechts daarvan is te lezen: IENS MALTIZ. Op de achterkant
staat een opschrift: ‘im 1586-iar in fris-lant im str-eit ich erslagen-wart’. Het is goed mogelijk dat Jens’ broer Steen de
penning heeft laten maken en die ook gedragen heeft. Steen
Maltesen was als overste in dienst van de Staten van Friesland. Hij heeft de slag bij Boksum overleefd. Hij was naar
een nabijgelegen state gevlucht en werd daar gevangengenomen.
Everard van Reyd, raadsheer van Willem Lodewijk en geschiedschrijver van de Opstand, schreef in 1601 dat bij geen
enkel volk ‘niet een eenigh dierghelijcke exempel ghelesen
wordt, daer een kleyn landt het jock afgheworpen, ghebroocken, ende soo gheluckelijck afgheweert heeft’. <
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Een clandestiene kerk
Leek het er in 1566 en 1572 al even op dat in Friesland het calvinisme overheersend zou worden, in 1580 was het uiteindelijk
zover. De kleine gereformeerde minderheid, die vooraan stond in de opstand tegen Filips II, greep in februari de macht. Soldaten
van de in meerderheid calvinistische gedeputeerden namen de blokhuizen van Leeuwarden, Harlingen en Stavoren in en
ontnamen zo stadhouder Rennenberg de mogelijkheid de in 1578 afgekondigde religievrede te handhaven.
Interieur van de roomskatholieke kerk in Woudsend.
De kerk is gebouwd als
schuilkerk en is met
bouwjaar 1792 de oudste
rooms-katholieke kerk van
het bisdom GroningenLeeuwarden. (Foto Hoge
Noorden)

M

et het verbod van de katholieke eredienst, dat op
31 maart volgde, ging gepaard dat de priesters
vervallen werden verklaard van hun ambt en de
kloosters werden opgeheven. Wie beloofde zich te onthouden van kerkelijke activiteiten en in Friesland bleef, kreeg
een jaargeld van de overheid en wie met een vrouw samenleefde, zoals veel voorkwam, werd gedwongen met haar te
trouwen. Een deel van de priesters ging op den duur over tot
het protestantisme, een ander deel ontvluchtte het gewest,
in hoofdzaak naar Stad en Ommelanden, waar het Spaanse
gezag zich handhaafde. Alle kerken kwamen in handen van
de calvinisten en werden gezuiverd van alles wat aan het
katholicisme herinnerde. Het kwam nogal eens voor dat
de stenen dekplaat van het altaar, waarop de ergste van de
‘paepsche superstitiën’ was gepleegd – de consecratie waarbij volgens de katholieke leer brood en wijn veranderen in het
lichaam en bloed van Christus – voor de ingang van de kerk
werd neergelegd, zodat deze als een ‘steen des aanstoots’
door iedere kerkganger zou worden betreden. Kerkelijke goederen en bezittingen moesten worden ingeleverd en zouden

worden aangewend voor ‘gereformeerd’ kerkelijke doelen,
onderwijs en armenzorg. In mei werd besloten dat het merendeel van de kloosters zou worden afgebroken, zodat zij
niet door het Spaanse leger als vesting gebruikt zouden kunnen worden.

Milde onderdrukking
De katholieken wachtten de eerste jaren lijdzaam af of de
Spanjaarden Friesland weer in hun macht zouden kunnen
krijgen en zo aan deze beproeving een einde zouden maken.
Na de val van Steenwijk (1592) en Groningen (1594) konden
de trouw gebleven Friese katholieken die hoop wel opgeven
en werd het hun duidelijk dat, wilde het katholicisme overleven, er zielzorgers in actie zouden moeten komen en men
daarmee tegen het verbod van 31 maart 1580 in zou moeten
gaan.
Overigens moet gezegd worden, dat hun toestand niet te
vergelijken was met die van de protestanten in de jaren dertig en vijftig van de 16de eeuw, toen die het heftigst vervolgd

Sasbout Vosmeer was in
1592 tot apostolisch vicaris
aangesteld en daarmee was
hij de hoogste gezagsdrager
binnen de Katholieke Kerk in
de Republiek.
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Berber Ruertsdr van Juckema
(1610-1667). Berber van
Juckema, afkomstig uit
een Friese adellijke familie,
verkiest een sober leven als
geestelijke maagd in Haarlem
boven een luxe leven. Net
als andere ‘klopjes’ draagt ze
een zwart gewaad met een
wit mutsje. Het geopende
kerkboek, de rozenkrans en
het kruisbeeld benadrukken
haar vroomheid. Portret door
Leendert van der Cooghen.
(Museum Catharijneconvent,
Utrecht, foto Ruben de Heer)

werden. De katholieken genoten gewetensvrijheid, net als
iedere inwoner van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Anders dan in Overijssel werden de katholieken niet gedwongen voor een predikant te trouwen, maar konden zij dat
voor het gerecht doen. Aanvankelijk konden zij nog publieke
functies zoals die van dorpsrechter bekleden. Stadhouder
Willem Lodewijk en zijn opvolgers onderhielden contacten
met katholieke edelen en die liepen mee in de rouwstoeten
na hun overlijden.
Na de val van Groningen waren verschillende eerder gevluchte priesters uit het Groningse teruggekeerd naar
Friesland en sommige namen in het geniep de zielzorg
onder de verweesde geloofsgenoten op zich. Anderen die
gebleven waren, vatten moed en stelden hun jaargeld in de
waagschaal. Vanuit het bisdom Haarlem reisde al vanaf 1593
Nicolaas Wiggersz Cousebant jaarlijks naar het missiegebied geworden Friesland, waar hij de priesters en gelovigen
bemoedigde en bevorderde dat er meer priesters gezonden
werden. In 1595 werd hij vergezeld door Sasbout Vosmeer,
die in 1592 tot apostolisch vicaris was aangesteld en daarmee de hoogste gezagsdrager binnen de Katholieke Kerk in
de Republiek was geworden. Alhoewel men in vermomming
reisde en men vaak ’s nachts en in particuliere huizen kinderen doopte en de mis vierde, kon de hernieuwde activiteit
onder de katholieken niet verborgen blijven voor de overheid.
In 1594 vaardigde die dan ook een plakkaat uit waarbij de
godsdienstoefeningen opnieuw verboden werden. Betrapte
priesters werden bedreigd met verbanning, de huiseigenaren
en de aanwezigen met hoge boetes. Tot een stipte uitvoering
van het plakkaat kwam het lang niet altijd, vooral nadat in
1628 het optreden tegen de katholieken in handen was gegeven van plaatselijke rechters – zoals de grietman en zijn bij-
zitters – die nogal eens bereid waren in ruil voor geld het een
en ander door de vingers te zien. Daar kwam bij dat de persoonlijke verhoudingen tussen protestanten en katholieken
in het algemeen niet slecht waren: men leefde met en naast
elkaar. Herhaaldelijk klaagden in de 17de eeuw tijdens classis- en synodevergaderingen de gereformeerde predikanten
over de brutaliteit van de ‘papen’ en drongen zij bij Gedeputeerde Staten aan op strikte uitvoering van het plakkaat van
1594. Om hen tevreden te stellen werd er soms een nieuw
plakkaat opgesteld, dat in eerste instantie weer met strengheid in praktijk werd gebracht, maar al spoedig werd ook
daar de hand mee gelicht.

Katholieke staties
Philippus Rovenius. Tijdens
zijn vicariaat ontstond de
functie van aartspriester,
bijna altijd een wereldheer,
als de hoogste autoriteit
binnen de Katholieke Kerk
in Friesland. Schilderij door
Pieter de Grebber.
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Waren het aanvankelijk vooral rondreizende priesters die de
zielzorg onder hun gelovigen uitoefenden, sinds het begin
van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), toen de scherpste
kanten van het optreden tegen de katholieken eraf waren,
kregen verscheidene een vaste standplaats (statie). Het waren eerst vooral jezuïeten die een statie gingen bemannen:

Het kasteel te Leeuwarden is door de burgers op de Spanjaarden
veroverd en een stoet katholieke monniken wordt door soldaten de
stad uitgeleid, 1 februari 1580. Prent door Simon Frisius, 1613/15 of
1621/22. (Rijksmuseum)

in Leeuwarden, Harlingen, Dokkum en Bolsward; in Franeker
en Workum vestigden zich franciscanen. Het optreden van
de jezuïeten, die ressorteerden onder de generaal van hun
orde in Rome in plaats van onder de apostolisch vicaris,
leidde nogal eens tot botsingen met Sasbout Vosmeer, die
zijn wereldheren (seculieren) in de andere provincies nodig
had en met lede ogen zag dat waar in Friesland voorheen
een wereldheer de zielzorg had uitgeoefend, dit nu door
jezuïeten gebeurde. Zijn opvolger Philippus Rovenius wist in
1625 bij de paus gedaan te krijgen, dat de jezuïeten voortaan
geheel onderworpen zouden zijn aan de apostolisch vicaris.
Hetzelfde ging in latere jaren ook gelden voor paters van
andere orden (regulieren), zoals franciscanen en dominicanen, die alleen een statie in Leeuwarden hadden. Tijdens het
vicariaat van Rovenius ontstond de functie van aartspriester,
bijna altijd een wereldheer, als de hoogste autoriteit binnen
de Katholieke Kerk in Friesland.

Meer staties, minder gelovigen
In de laatste jaren van het Bestand kwamen er meer seculiere priesters beschikbaar voor de zielzorg, zodat er nieuw
gevestigde staties, met name in de Zuidwesthoek, voor hen
vrij kwamen. De plaats die op het platteland voor een statie
gekozen werd, lag nogal eens op de grens van twee grietenijen, zoals Blauwhuis, Roodhuis en Bakhuizen, die zich ontwikkelden tot (bijna) homogeen katholieke dorpen. Omdat
de kerkgang te voet moest geschieden, was het aantrekkelijk
dicht bij de kerk te wonen. In dergelijke ‘grensgevallen’ konden de grietmannen tegen elkaar uitgespeeld worden, aangezien niet iedere gezagsdrager even streng tegen de ‘papen’
optrad. Waar in de ene grietenij of stad veel mogelijk was,
stuitten elders de katholieken op een onverbiddelijk nee.
Aangezien de priesters min of meer vogelvrij waren, was de
invloed van de leken groot: de ‘kerkmannen’ gaven de pries-

ters onderdak, beheerden de financiën en de gebouwen die
voor de eredienst gebruikt werden, regelden de armenzorg
en traden namens de katholieke gemeenschap, die niet in
het openbaar kon optreden, in juridische kwesties op. Zij
hadden een belangrijke stem als het erom ging te bepalen
welke priester bij hen zou komen werken en matigden zich
soms het recht aan een hen toegewezen priester te weigeren.

Klopjes wijden leven aan God
Zoals gezegd: het waren mannen die de lakens uitdeelden en
dan zeker de aanzienlijken en meer ontwikkelden onder hen:
in de stad bij voorbeeld chirurgijns, zilversmeden en kooplieden, op het platteland edelen en boeren met veel grondbezit.
Vrouwen bleven op de achtergrond, maar hadden zeker geen
onbelangrijke rol: zij zorgden voor de huishouding van de
priester, traden als koster op, deden aan zorg voor de armen
en ziekenbezoek of gaven godsdienstonderricht. In veel
gevallen betrof het ‘klopzusters’ of klopjes, ongehuwde vrouwen of weduwen, die een gelofte gedaan hadden hun leven
aan God te wijden. Sommigen woonden zelfstandig, anderen
gezamenlijk in een leefgemeenschap. Verscheidenen van hen
waren vermogend; zij steunden de statie financieel en waren

soms ook degenen die de priester huisvesting boden.
Het toegenomen aantal staties verhinderde niet dat het
aantal katholieken in de provincie geleidelijk afnam. In de
laatste decennia van de 16de eeuw was de meerderheid van
de Friezen althans in naam nog katholiek, terwijl daarnaast
de doopsgezinden ongeveer een kwart van de bevolking
uitmaakten. Spoedig groeide mede door de begunstiging van
de overheid het aantal gereformeerden ten koste van zowel
de katholieken als de doopsgezinden, zodat die in het laatst
van de 17de eeuw elk nog zo’n tien procent van de bevolking
vormden. De gereformeerden bestonden uit belijdende leden
en zogenoemde liefhebbers (sympathisanten), die in het
begin van de 17de eeuw de grote meerderheid vormden. In
het laatst van de 17de eeuw en de 18de eeuw gingen velen
van de katholieke edelen over tot het protestantisme, door
huwelijk of doordat ze zo een kans kregen op een bestuursfunctie, nu bleek dat ze van hun grondbezit niet blijvend
konden bestaan.
De meeste katholieken bevonden zich in het westen en
zuiden van Friesland; ten noorden van de lijn HarlingenLeeuwarden waren nauwelijks katholieken en dat gold ook
voor de meeste aan de provincies Groningen en Drenthe
grenzende grietenijen en de Waddeneilanden, op Ameland

Cornelis Jansenius. Het
jansenisme, genoemd naar
zijn stichter Jansenius,
heeft een van zondebesef
doordrenkte levensopvatting.
Naar een gravure door
Anthony van der Does,
circa 1700. (Museum
Catharijneconvent, Utrecht,
foto Ruben de Heer)

Boom van Roomse afgoderij. De boom hangt vol met katholieke objecten zoals aflaten, bullen, wijwaterkwast en wijwateremmer,
wierookhouder, monnikskappen, heiligenbeeldjes en klokken. Onder de boom overhandigt links de paus een document met zegels aan een
wereldse vorst in ruil voor een kroon. Rechts geeft een bisschop een burger een hostie in ruil voor een zak geld. Prent door Pieter Huys, circa
1570. (Rijksmuseum)
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De altaarsteen in de
Agneskerk in Goutum. Toen
de kerken in handen kwamen
van de calvinisten moesten
ze worden gezuiverd van alles
wat aan het katholicisme
herinnerde. De stenen
dekplaat van het altaar werd
vaak voor de ingang van
de kerk neergelegd, zodat
kerkgangers deze als een
‘steen des aanstoots’ zouden
betreden. In Goutum wordt
de altaarsteen als liturgietafel
gebruikt. (Foto Hoge
Noorden)
> Meer weten?
• Harm Oldenhof, ‘Van reformatie
tot revolutie’, in: Elpidius Bruna
e.a. (red.), Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland, Franeker,
1951 (p. 53-93)
• Herman Joseph Oldenhof, In en
om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in
Frieslands Noordwesthoek onder
de Republiek (1580-1795), Assen,
1967 (Proefschrift Nijmegen)
• W. Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie
over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650,
Hilversum/Leeuwarden, 1999
• Sytske Hofstee, ‘Geestelijke
maagden ofwel ‘klopzusters’ in
Friesland: oriëntatie en inventarisatie’ in: Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis, 16, 2013
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• Sible de Blaauw, ‘De verweesde
kerk: Katholieke schuilkerken na
de Reformatie’, in Alde Fryske
Tsjerken nr. 16, 2017 (p. 7-12)

na. Dat eiland was een heerlijkheid, die los stond van de
Republiek der Verenigde Nederlanden. Het Spaanse gezag in
Brussel had de neutraliteit van het eiland erkend in ruil voor
vrije uitoefening van de katholieke godsdienst.
Nu en dan was er in de 17de eeuw een kortstondige opleving
van het optreden tegen de katholieken, zo in 1672, toen Engeland, Frankrijk, Keulen en Münster zich tegen de Republiek
keerden, en in 1685 toen Lodewijk XIV het Edict van Nantes
introk en de hugenoten begon te vervolgen. In die tijd maakte binnen de Katholieke Kerk, net als in de andere provincies,
ook in Friesland het jansenisme, genoemd naar zijn stichter
Jansenius, opgang onder de seculiere geestelijkheid. In deze
van zondebesef doordrenkte levensopvatting stonden de
aanhangers met name tegenover de jezuïeten en andere
reguliere geestelijken, die een optimistischer kijk op het
leven hadden. In de meeste staties won het jansenisme niet
de sympathie van de Friese katholieken. Na de afscheiding
van de jansenisten in 1723 bleef alleen in Leeuwarden nog tot
1804 een statie van hen bestaan.

Douwe Zeinstra (Tjerkwerd,
1940) is historicus en was van
1968 tot 1995 werkzaam als
wetenschappelijk medewerker
aan de Provinciale Bibliotheek van
Friesland. Hij publiceerde o.a. ‘De
kroniek van Ocko van Scharl een
voorbeeld van Staverse geschiedschrijving?’ in: It Beaken 37, 1975
(p. 399-415), ‘Jacob Jetzes Kalma,
wurker foar Fryslân’ in: De Vrije
Fries 82, 2002 (p. 194-203)

Verlichting in de eeuw van de Verlichting
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In de 18de eeuw kwam het een enkele keer nog eens tot strafmaatregelen tegen de katholieken, met name in 1734, toen
Sacramentsdag op Sint Jan (24 juni) viel en er paniek ontstond
omdat er voorspeld werd dat de roomsen wel eens zouden
proberen de macht te grijpen. Toen het loze voorspellingen
bleken, kwam de opwinding snel tot bedaren. De opheffing

door de paus van de Jezuïetenorde in 1773 leidde ertoe dat
in 1776 de Staten van Friesland besloten dat alle ex-jezuïeten
binnen zes weken moesten vertrekken. De paters van andere
in Friesland werkzame orden konden blijven totdat zij door
vertrek of overlijden het werk in hun statie zouden beëindigen.
Voortaan zouden er alleen in de Republiek geboren wereldheren mogen werken en deze zouden bij hun ambtsaanvaarding
een verklaring van gehoorzaamheid aan de overheid moeten
afleggen. Bij dezelfde gelegenheid werd ook besloten dat de
staties rechtspersoonlijkheid kregen; de bezittingen kwamen
nu op naam van de katholieke gemeenschap in plaats van die
van stromannen binnen die gemeenschap.
Bij de patriottenbeweging, die in de tachtiger jaren opkwam,
sloten zich vele katholieken aan, omdat die hen uitzicht gaf op
grotere vrijheid. Ook sommige priesters: zo was kapelaan Van
Rijswijk in Harlingen een van de voormannen. Nadat in 1787
de stadhouderlijke regering haar gezag herwonnen had, werd
de katholieken hun partijkeuze aangerekend. Bij de priesters
kwam een eed van trouw aan de overheid in de plaats van de
eerdere verklaring van gehoorzaamheid, terwijl een nieuwe
aartspriester in het vervolg om toelating zou moeten vragen
bij Gedeputeerde Staten.
Afgezien van deze speldenprikken konden in deze eeuw van
de onder invloed van de Verlichting groeiende verdraagzaamheid tussen de godsdiensten de Friese katholieken in vrijheid
hun geloof belijden en kerken bouwen waar zij dat nodig achtten. Zij bleven echter tweederangs burgers; daar zou pas de
Bataafse Revolutie een einde aan maken. <
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MARIJKE DE BOER

(British Library)

Zeeroverslied

Een Dokkumer zeeroverslied uit 1630 is teruggevonden
in de British Library in Londen. Het ‘Beklach-liedt
van de vijf Zee-Roovers’ gaat over de arrestatie van
zeerovers uit Duinkerken in de Tachtigjarige Oorlog.
Maritiem historicus Nykle Dijkstra vond het lied via
de liederenbank van het Meertens Instituut. Tussen
de ruim 150 miljoen documenten in de Londense
bibliotheek vond hij de originele tekst. In het lied wordt
verhaald over kapers die rovend over de Waddenzee
trokken. Na een list werden ze gearresteerd door twee
Dokkumer kapiteins. Vijf van de kapers zijn later in
Dokkum opgehangen.
www.omropfryslan.nl
(Foto Haye Bijlstra)

Havank

Tresoar heeft 800 titels van de
Leeuwarder schrijver Havank
(Hans van der Kallen, 19041964) gekregen van Peter H.
de Dreu uit Zeeland. Bij de
collectie zitten ook de werken
van Havank+Terpstra, het pseudoniem waaronder Piter
Terpstra na het overlijden van Havank publiceerde
en de ‘Schaduwverhalen’ van Tomas Ross. Naast de
romans zijn ook boeken over de schrijver Havank
overgedragen en twee vellen postzegels die De Dreu
ontwierp ter gelegenheid van de 50ste sterfdag van Van
der Kallen en de Piter Terpstra-postzegel tien jaar na
diens dood.
www.tresoar.nl

Bildtse films

Het Fries Film
Archief heeft een
nieuwe Bildtse
filmcollectie
online
gepubliceerd.
Het gaat om
dertien films
van BIMEF, de
Bildtse Maatschappij tot Exploitatie van Film. Tussen
1968 en 1979 waren de amateurfilmers Jan Andringa
en Anne van Loon de drijvende krachten achter dit
lokale filmcollectief. Zij maakten onder andere diverse
speelfilmpjes met acteurs uit de regio.
www.friesfilmarchief.nl

(Foto Joan van de Brug)

Bij archeologische opgravingen net buiten Hemelum
zijn twee gouden Franse munten gevonden, die in de
14de eeuw werden gebruikt. Ook is een middeleeuwse
boerderij
ontdekt die
onderdeel
is van het
voormalige
klooster. Het
bijzondere
is dat de
boerderij
binnen de
muren van het klooster staat. Daarnaast zijn aardewerk,
een kogelpot, een paardenskelet en een stuk van
een sarcofaag aangetroffen. De gemeente SúdwestFryslân wil met de gevonden schatten het verhaal
van het Nicolaasklooster vertellen. De opgravingen
bij Hemelum zijn gedaan vanwege de aanleg van de
rondweg om het dorp.
www.omropfryslan.nl

(Foto Nykle Dijkstra/HCL)

Gouden munten

Hoed uit winkel Zelle

Historisch Centrum
Leeuwarden heeft een hoed
ontvangen die afkomstig
is uit de winkel van Mata
Hari’s grootvader. De
vader van Margaretha Zelle had een hoeden- en
pettenmagazijn op de Kelders in Leeuwarden. Hij had
de zaak overgenomen van Cornelis Zelle. De hoed zal
omstreeks 1860 zijn gemaakt. Op de binnenvoering
staat ‘Manufacture de Paris C. Zelle te Leeuwarden’.
www.lc.nl

die mei oan Simmer 2000. Syn lêste Fryske programma
wie ‘Geraniums of gladioalen’ út 2012. Yn 1990 is hy
as earste ûnderskieden mei de Fryske Anjer fan it Prins
Bernhard Kultuerfûns.
www.omropfryslan.nl

Bijbel met goudbeslag

De Ottema-Kingma Stichting
heeft een 18de-eeuwse bijbel
voorzien van zeldzaam,
luxueus goudbeslag gekocht.
Het object was eigendom
van Suffridus Westerhuis,
bewoner van het Martenahuis
in Franeker. Het beslag
werd gemaakt door de
Leeuwarder edelsmid Jacobus
Jongsma en is voorzien van fraaie ornamentiek en de
wapenschilden van Suffridus Westerhuis en zijn neef
Epeus Wielinga. Museum Martena heeft de bijbel in
bruikleen gekregen.
www.oks.nl

Grafsteen uit 1558

In de kerk van
Driezum zijn twee
onbekende graven
gevonden bij
werkzaamheden
aan de vloer. De
graven uit 1558 van
Feije van Goslingha en zijn zoontje Pieter stonden niet
opgetekend in archieven. De stenen zullen in de nieuwe
vloer zichtbaar worden gemaakt.
www.omropfryslan.nl

Slag bij Boksum

De in 2016 in Boksum gevonden skeletten blijken
afkomstig te zijn van Friese soldaten die in 1586
streden bij de slag bij Boksum. Het is voor het eerst
dat menselijke resten van de slag bij Boksum zijn
gevonden. De bij werkzaamheden aangetroffen
skeletten zijn onderzocht en het gaat om zeven
personen, gedateerd eind 16de eeuw. Dat bevestigt het
vermoeden dat het zou gaan om gesneuvelden van de
slag bij Boksum. Ook gevonden aardewerk, metaal en
bouwmateriaal duiden daar op.
www.lc.nl

Yme Kuiper verlaat RUG

Met een drukbezocht
symposium kwam op
7 september een einde aan
het 40-jarig dienstverband
van prof.dr. Yme Kuiper
bij de Rijksuniversiteit
Groningen. Was hij eerder
hoogleraar Historische en
Religieuze antropologie, de
laatste vijf jaar bekleedde
hij voor de Stichting Van
der Wyck-De Kempenaer
de leerstoel Historische
buitenplaatsen en landgoederen. Yme Berend Kuiper,
in 1993 gepromoveerd op het snel uitverkochte Adel
in Friesland 1780-1880, bouwde een faam op van een
veelzijdig geleerde die zich bijvoorbeeld ook graag
in sportgeschiedenis verdiepte, maar eveneens
bestuursfuncties op zich nam. Zo was hij voorzitter van
het Koninklijk Fries Genootschap.

Fogelsangh State

Buitenplaats Fogelsangh State in Veenklooster mag
zich voortaan een volwaardig museum noemen.
Het voldoet nu aan de landelijke eisen van het
museumregister. Daarvoor is een jaar lang intensief
gewerkt aan de collectie, de klimaateisen en de
luchtvochtigheid.
www.omropfryslan.nl

Rients Gratama

Rients Gratama is 6 septimber
ferstoarn. It ikoan fan de kulturele
wrâld is 85 jier wurden. De kabaretier,
skriuwer, akteur, dichter en presintator
waard berne yn Penjum en begûn yn
1957 by it ferneamde selskip fan Tetman
de Vries. Yn 1963 begûn syn solokarriêre
en waard er ûntdutsen troch Wim Sonneveld.
Letter toerde hy it hiele lân troch mei selsskreaune
programma’s. Hy skreau musicals lykas ‘Mata Hari’ en

Fries Landbouwmuseum

De restauratiewerkzaamheden van de W.C. de Grootboerderij in Goutum zijn begonnen om het gebouw
gereed te maken als nieuwe onderkomen van het
Fries Landbouwmuseum dat nu in Earnewâld zit. Het
nieuwe museum opent naar verwachting in mei 2018
de deuren. De verbouwing is te volgen op de nieuwe
website van het museum.
www.landbouwmuseumfriesland.nl
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(Foto Hoge Noorden)

Onder Heeren - 250
jaar Groote Sociëteit
in Leeuwarden
J.J. Huizinga
Wijdemeer,
Leeuwarden, 2017
98 p.
isbn 9789492052339
€ 15

Rivièra
We neame ússels altyd goede bewarders fan de
âlde noarmen en wearden, dy’t eartiids hiem
wiene yn it Fryske folk. We slaan ússels op de
skouders hoe goed oft we de âlde gebouwen,
skippen en stedsgesichten bewarre ha. We
priizgje ússels dat we de frijheid altyd wichtiger
fûnen as rykdom. We sjonge dat we as bêste lân
fan ierde fol sitte mei eare en rom. We fine ús
histoarje hillich.
Fan ’t simmer wiene der alfêst wer in soad
lju nei Fryslân ta tein om te genietsjen fan
wetter, elektryske fytsen en eveneminten. Wie
it no drok of net? De sifers sille aanst wer lige.
Undernimmers dy’t in soad belesting betelje
moatte sizze dat it ôffoel. Mar ik moast tusken
De Gaastmar en Heech faker op fytsers wachtsje
as dat ik ea dien ha. En Merk Fryslân sil yn
septimber fêst sizze dat we der noch wol mear
by ha kinne.
Yn de santiger jierren wie der in hiel oar ferhaal.
Wat moatte we mei al dy rekreaasje. Wurdt it
net tefolle? Rykswei A7 en A6 waarden oanlein.
Grutte stikken yn de kranten: o no kinne al dy
toeristen hjir noch gauwer komme. It plan
Zorabië, in grut toeristysk eilân mei simmerhûzen yn de Tsjûkemar fan de Langwarder
ûndernimmer Zorab, waard yn de steaten ôfstimd. Mar der kamen al eilantsjes yn de
Hegemer Mar en Fluezen, al kamen dêr noch
net iens skythûzen op. Mar doe waard elk
plan(tsje) hiel soarchfâldich en mei soarch
trochsjoen, soe Fryslân net in oerdwealsk drok
fakânsjelân wurde. Rivièra?
Fryslân is no sa’n fakânsjelân. Oars ha we ek
net folle te leverjen oan de rest fan de wrâld.
No ja, wat molke, mar de kij stean aanst yn in
fabryk. Dus wolle we ús sjen litte as fakânsjelân
mei in rike kulturele histoarje, mar tagelyk
no mei festivals fol lûde muzyk, jongerein op
alderheislikst grutte boaten dy’t de âlderein de
alvestêderûte opjeie, en we sjogge no keatsen en
skûtsjesilen troch de Hollânske bril. We binne
om. We ferjitte dy benaudens fan de santiger
jierren. Dy heart net mear yn ús skiednis thús.
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Een jubileum
vraagt om een
jubileumboek. Dat
moeten ze ook
gedacht hebben bij
de ‘Groote Sociëteit’
in Leeuwarden. Al 250 jaar een begrip onder de hoge
heren van Leeuwarden en omgeving. Want dit was de
plek waar ze ongestoord samen konden komen. Een
eliteclub met een bewogen geschiedenis. Historicus
J.J. Huizinga schreef het boek Onder Heeren. 250 jaar
Groote Sociëteit in Leeuwarden.
De Groote Sociëteit werd opgericht in 1765. Dus
eigenlijk 252 jaar geleden, maar dat mag de pret niet
drukken. Ze werd opgericht als een herenclub en de
eerste 35 leden waren allen afkomstig uit de aristocratie
van Friesland. Het ging om grietmannen, rechters en
leden van het provinciaal bestuur. Ze kregen een eigen
sociëteitsruimte aan de Nieuwestad en vermaakten
zich daar met gesprekken op niveau, alcoholische
versnaperingen en spel.
De sociëteit groeide snel. Zo snel, dat de leden in
1782 al hun eerste eigen pand konden aankopen:
aan de Wirdumerdijk in het centrum van de stad. De
samenkomst van het gezelschap viel vaak samen met
de vergaderingen van het provinciaal bestuur, omdat

de hoge heren dan toch al in Leeuwarden moesten zijn.
Je kunt je dan ook voorstellen dat de heren (want het
waren alleen heren) hun gesprekken van overdag
’s avonds voortzetten. Er zullen ongetwijfeld de nodige
dealtjes gesloten zijn in de achterkamertjes.
Huizinga besteedt niet of nauwelijks aandacht aan
wat de mannen precies deden achter gesloten deuren.
Dat is jammer. De vraag is natuurlijk of het door een
gebrek aan bronnen komt. De literatuurlijst achterin het
boek is erg kort en vermeldt eigenlijk alleen secundaire
bronnen. Iets dieper graven had hier misschien wat
licht kunnen laten schijnen in de gelagkamer van de
sociëteit. Hij heeft veel aandacht voor wat voor soort
mensen er precies lid waren en de verschillende panden
die de Groote Sociëteit in haar bezit heeft gehad. Ook
heeft hij oog voor de veranderende wereld om de
sociëteit heen, maar wat mist is een beschrijving van
wat er nu precies gebeurde. Waarom waren mensen lid?
Wat waren de activiteiten precies? Is dat in de loop van
de tijd ook veranderd?
Het zijn vragen waarvan de antwoorden het boek net
iets meer levendigheid hadden kunnen geven. Nu is
het al snel een saaie opsomming van feiten, zoals de
samenstelling van de vereniging en hoeveel drank er
precies doorheen ging. Natuurlijk schept dat wel een
beetje een beeld van de activiteiten van de heren, maar
je mag van een overzichtswerk meer verwachten.
Niet dat het ontbreekt aan interessante details. Zoals
bijvoorbeeld de talrijke keren dat de sociëteit heeft
moeten verhuizen. Bijvoorbeeld toen de vereniging
tijdelijk moest worden opgeheven tijdens de Bataafse
Republiek. De nieuwe machthebbers wilden af van
dit herenclubje omdat het zomaar een broeinest voor
verzet zou kunnen zijn. En dus werd het pand verkocht
en de sociëteit effectief opgedoekt. Om twee jaar later
onder een andere naam weer te worden opgericht.
Het zijn dit soort verhalen die het
boek nog een beetje kleur geven.
Ook de animositeit onder sommige
leden over het koningshuis is een
leuk detail. Maar het boek heeft te
weinig van dit soort verhalen om
echt tot de verbeelding te spreken.
Het gebrek aan bronnenmateriaal zal
hier Huizinga ongetwijfeld hebben
opgebroken.
Het boek blijft daardoor een beetje
hangen in een vrij algemeen verhaal
dat vooral de leden zal aanspreken.
Voor een buitenstaander is het
een vrij plat verhaal. Er zitten
geen smeuïge (of niet-smeuïge)
anekdotes in die je eigenlijk wel zou
verwachten bij een boek dat 250 jaar
herensociëteit behandelt. <
Wytse Vellinga (Emmen, 1981)
studeerde geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Sinds 2005 werkt hij als journalist
voor Omrop Fryslân en geeft
daarnaast voor zijn eigen bedrijf
MobileStorytelling journalistieke
lezingen en trainingen in binnenen buitenland.
Het gebouw van de sociëteit aan de
Nieuwestad. (Historisch Centrum
Leeuwarden)

BOEKEN KORT
Bekijk het maar!
Han Steenbruggen en Susan
van den Berg
Museum Belvédère,
Heerenveen-Oranjewoud, 2017
144 p. | isbn 9789071139291
€ 17,50
Topstukken uit de collectie van
Museum Belvédère beschreven
ter gelegenheid van het
12,5-jarig jubileum. De context van diverse kunstwerken
en informatie over de kunstenaars staan erin. Met o.a.
werken van Willem van Althuis, Gerrit Benner, Boele
Bregman, Christiaan Kuitwaard, Jan Mankes, Tames
Oud, Sjoerd de Vries en Hendrik Werkman.
Een nieuwe visie op
Noordzeevolkeren en Wikingen
uit de lage landen
Luc Vanbrabant
Uitgeverij Boekscout, Soest,
2017
418 p. | isbn 9789402235142
€ 24,99
De Noordzeevolkeren kenden
vanaf de eerste eeuwen na
Christus een bloeiende economie. De auteur heeft het
vele materiaal dat over hen is geschreven bestudeerd
en kwam tot de conclusie dat Saksen, Friezen, Denen,
Russen en wikingen allemaal met elkaar te maken
hadden en dat de Schelde daarbij een (economische)
ruggengraat was.
Kunst met een opdracht
Erik Betten en Simone Vermaat
(red.)
nai010, Rotterdam, 2017
244 p. | isbn 9789462083592
€ 29,95
In het noorden van het land,
vooral in Friesland, staan
tientallen beelden van Jaap van
der Meij (1923-1999). Dit boek
brengt oude verhalen over het
ontstaan van de werken weer tot leven. Drie essays
gaan in op de vraag wat deze concrete voorbeelden
betekenen voor het vergroten van de betrokkenheid van
het publiek in het algemeen.
Friesland, het kleinste land op
aarde
Dolph Kessler
Wijdemeer, Leeuwarden, 2017
256 p. | isbn 9789082630916
€ 39,50
Boek met veel landschapsfoto’s
waarbij Kessler fotografeert met
de blik van de de beschouwer.
Er staan drie essays in:
Peter van Lier beschrijft hoe het is om als relatieve
buitenstaander in Friesland te wonen en te werken,
historicus Bert Looper beschrijft de ontwikkeling van
de Friese identiteit en journalist Jantien de Boer vertelt
over schaalvergroting in de landbouw en afnemende
biodiversiteit.
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Wier is it en Wier sil it bliuwe
Simy Sevenster-de Jong
Stichting Terp en Tsjerke, Wier,
2017
612 s. | € 40 (te bestellen fia
simy.sevenster@gmail.com)
De skriuwster is hikke en
tein yn Wier en skreau in
folsleine skiednis fan ien fan
de âldste doarpen fan Fryslân.
Belangrykste barren yn de skiednis wie de ferwoasting
fan Lauta State yn 1748. It lytse doarp hat sa’n 200
ynwenners. Yn in kadastrale bylage steane alle eigeners
fan huzen mei in foto fan de huzen derby.
Illusies van het Friese
Landschap
Eric Giraudet de Boudemange
Festival Of Sports, Amsterdam,
2017
162 p. | isbn 9789090303987
€ 20 (te koop bij het Fries
Museum)
Beeldend kunstenaar Eric
Giraudet de Boudemange
(Frankrijk, 1983) maakte een boek over zijn
ontdekkingstocht door Friesland op zoek naar de Friese
volksaard. Hij sprak o.a. met de broers en fierljeppers
Oane en Ysbrand Galama. Tijdens wandelingen door
het landschap praatten zij over Friese natuur, verhalen
en tradities. Het boek is drietalig (Nederlands, Engels
en Fries).
Brekizers fan de foarútgong
Philippus Breuker
Grotesk Utjouwerij,
Amsterdam, 2017
316 s. | isbn 9789082576238
€ 19,50
It boek lit oan de hân fan
it Boazumer lêsselskip
Vriendenkring sjen wat de rol
fan nut-en-nochtselskippen
yn de modernisearring fan it
Fryske doarpslibben wêze koe. Wat liezen de leden, wat
skreaune se, wat fierden se op op har Winterjûnen en
hoe rekket dat oan grutte sosjale kwestjes ein 19de iuw?
Breuker folget trije figueren: Auke Ykema, Sjirk van der
Burg en J.H. Regenbogen.
De lat ligt hoog
Minie Baron
MEE Friesland, Leeuwarden,
2017
96 p. | isbn 9789082702101
€ 19,95 (verkrijgbaar bij
www.meefriesland.nl)
Baron beschrijft de ondersteuning aan mensen met
een beperking in Friesland en vertelt over de sociale
participatie van deze groep over de periode 19492017. In het boek is aandacht voor de veranderende
ondersteuningsvragen van cliënten. Ook zijn er
voorbeelden van vakantieweken voor gehandicapte
kinderen omstreeks 1960 en het opzetten van nieuwe
woonvormen.

Ridders fan de Rûne Tafel
Klaas Bruinsma
(oersetting)
Elikser, Ljouwert, 2017
186 s. | isbn
9789089549471 € 19,50
Yn dizze oersetting fan
de episoade Perchevael
út de Haachske
Lanselotkompilaasje spilet
Perseval net in haadrol,
mar earder Walewein. Persewal komt yn in soad
gefallen mar sydlings op it toaniel, meastentiids om
Walewein of oare ridders út de swierrichheden te rêden.
Gebleven
Johan van der Wal
FlevoMedia, Harlingen,
2017
176 p. | isbn
9789491276415 € 19,95
Uitgebreide herdruk van
het boek uit 1995 over
de lotgevallen van de
24 Harlinger zeelieden
die tijdens de Tweede
Wereldoorlog omkwamen. Over de opvarenden van
koopvaardij en Koninklijke Marine is nieuwe informatie
toegevoegd. Ook zijn er nieuwe hoofdstukken over
uit Harlingen afkomstige zeelieden die de oorlog
overleefden en een stuk over de totstandkoming van
het zeemansmonument.
Het lot van Althilt
Arne Hempenius
Uitgeverij Eigenzinnig,
Tolbert, 2017
323 p. | isbn 978949177585
€ 19,95
Historische thriller over het
Friese meisje Althilt dat in
778 tegen haar zin wordt
uitgehuwelijkt aan een haar
onbekende man in het
Deense Hedeby. Ze raakt verstrikt in een samenzwering
en haar leven staat op het spel. Ze ontrafelt het
complot tijdens een reis naar plaatsen in de noordelijke
handelsgebieden.
Ameland tussen Pinkegat
en Borndiep
Joke Mosterman-van
Doorn
Litho Masters, Ballum,
2017
200 p. | isbn 978909303734
€ 29,95
Ameland bestond oorspronkelijk uit drie eilanden. Het boek vertelt het
verhaal van het eigenzinnige Ameland en de bewoners:
van de veehoeders op het Oerd, het boerenleven in
Buren en handelsdorp Nes. En over de invloed van de
kasteelheren van het Camminghaslot in Ballum en de
maritieme dorpsgemeenschap van Hollum.
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30 september

15 oktober

vanaf 4 november

FRIESE VRIJHEID
Symposium over Friese Vrijheid in een modern
Europees perspectief.
www.fryske-akademy.nl

HERDENKING 100STE STERFDAG MATA HARI
Met aria’s, herdenkingsrede, lezingen, poëzie en
expositie.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

1 oktober

15 oktober

TIEN TOPSTUKKEN ON TOUR
Tentoonstelling met werken van o.a. Rembrandt, Appel,
Steen, Monet en Picasso. De topstukken maken een
tour door Nederland.
www.friesmuseum.nl

MUZIEK IN DE SEVENTIES
Lezing door Ritsko van Vliet jr. over muziek in
Leeuwarden uit de periode 1970-1980.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

vanaf 1 oktober
DE STIJL & CONSTRUCTIVISME IN NOORDNEDERLAND
Tentoonstelling van (Stijl)kunstenaars tijdens het
Interbellum en hedendaagse kunstenaars die zich laten
inspireren door De Stijl en het constructivisme.
www.museumdrachten.nl

5 oktober
SLAUERHOFF-LEZING
Lezing door Gerrit Jan Zwier met de presentatie van zijn
vernieuwde Slauerhoffboek Alleen voor Friesland heb ik
nog een zwak.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

5 oktober
GREIDEPLEATS
Lezing van Paul Borghaerts in Easterein over
dendrochronologisch onderzoek naar de greidepleats.
www.boerderijenstichtingfryslan.nl

5 oktober
ARBEIDERSRADEN
Lezing door Ron Blom over Arbeiders- en
Soldatenraden in Leeuwarden en Friesland.
www.tresoar.nl

HENDRIK HELLEMA
Kerkdienst over ds. Hendrik Hellema (de vader van
Doeke Hellema) in de kerk van Achlum, met aansluitend
een presentatie over hem in het dorpshuis de Singel.
www.pknachlumhitzum.nl

15 oktober
BELEG VAN WENEN
Lezing door Luc Panhuysen over het wonderjaar 1683,
het beleg van Wenen.
www.tresoar.nl

18 oktober
LUTHERS LEVEN IN HARLINGEN
Lezing door Nico Pellenbarg over Maarten Luther.
www.hannemahuis.nl

19 oktober
LUNCHLEZING
Lunchlezing door Wim Anker over een wandeling op
een evenwichtsbalk.
www.tresoar.nl

vanaf 21 oktober
CONSTRUCTIVISTISCHE VERBANDEN
Tentoonstelling over de verbanden tussen het
constructivisme in Vlaanderen en Noord-Nederland.
www.museumbelvedere.nl

ROMANOVS
Lezing door MarieThérèse ter Haar over de
Romanovs en de revolutie
van 1917.
www.tresoar.nl

BEELDVORMING ROND MATA HARI
Lezing door Herman Maring over de beeldvorming van
Mata Hari in de loop der tijden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

DRUK MET KUNST
Tentoonstelling over veertig jaar steendrukker Rento
Brattinga (1951) die prenten drukte voor Armando en
Marlene Dumas.
www.friesmuseum.nl

ZEEGANG
Lezing door Jaap R. Bruijn over het leven van
zeevarenden in de 18de eeuw.
www.hannemahuis.nl

12 november
BEURTSCHIPPERS EN BODERIJDERS
Lezing door C.W. Mollema over beurtschippers en
boderijders uit Leeuwarden en omstreken.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

16 novimber
LUNCHLÊZING
Lunchlêzing troch Wiebe Wieling oer de eftergrûn by de
organisaasje fan de Alvestêdetocht.
www.tresoar.nl

21 novimber
AKADEMY-LÊZINGEN
Lêzingen fan prof. Henk van Houtum oer ymmigraasje
en Jelske Dijkstra oer it radio-argyf fan Omrop Fryslân.
www.fryske-akademy.nl

23 novimber
OERA LINDA BOEK
Lêzing troch Rutger Hoekstra oer it Oera Linda Boek.
www.tresoar.nl

25 oktober

8 oktober

tot en met 8 oktober

7 november

28 oktober
MAARTEN LUTHER
Lezing door prof. Erik de Boer over Maarten Luther.
www.tresoar.nl

tot 29 oktober

AANVULLING
In Fryslân nummer 4 op pagina 11 staat
bij de foto van de bronzen hanger bij de
bronvermelding ‘schenking’, maar dat
moet zijn ‘bruikleen’.

VERWACHT

GESTETNER
Expositie over Gestetner stencilmachines.
www.museumjoure.nl

tot en met 29 oktober

tot en met 8 oktober
DOLPH KESSLER
Tentoonstelling met topografische observaties van
fotograaf Dolph Kessler (1950).
www.friesmuseum.nl

vanaf 14 oktober
MATA HARI: DE MYTHE EN HET MEISJE
Tentoonstelling met het volledige levensverhaal van
Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917).
www.friesmuseum.nl

30

KIJK: HAAR!
Tentoonstelling over de historische en sociale-culturele
aspecten van menselijk haar, van de pruikentijd tot nu.
www.hannemahuis.nl

tot 30 oktober
ZUIVELGESCHIEDENIS
Tentoonstelling over melkvaarders, kaasvervoer en over
beurtvaarders.
www.tsiispakhus.nl

2 novimber
UNTDEK DE FRYSKE LITERATUER
Lêzing troch Meindert Reitsma oer de Fryske literatuer.
www.tresoar.nl

Onderzoek naar historische interieurs
in Friesland is de laatste jaren met
voortvarendheid ter hand genomen door
de Stichting Interieurs in Friesland. Met
verrassende uitkomsten. Een tussenstand
met boeiende artikelen brengen we in een
themanummer.
De volgende editie van Fryslân, nummer 6,
verschijnt op 29 november 2017.

Prinsenweg 1, Heerenveen

 0513 636136
 info@dekoningshof.nl
www.dekoningshof.nl
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RESERVEREN?
 0513 636136

 info@dekoningshof.nl

Sfeervolle accommodatie met zalen

Seizoen gerichte à la carte kaart

Ruim eigen parkeerterrein

Bedrijfscatering

Gezellig tuinterras

Partycatering

Lunch en plateservice

WWW.DEKONINGSHOF.NL

