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Friesche Kloosterceramiek. 

Wetenswaardigheden uit het geschiedboek 
der aarde. 

— — Wanneer door een ontgraving het 
geschiedboek der aarde wosdt opengeslagen 
helpt het aardewerk ons steeds voor de fei
telijke en relatieve dateering van al wat 
daarbij gevonden wordt. Van bijzonder be
lang is dit waaneer de opgraving beperkt is 
tot een bepaalde beschaving of een nauw 
omsloten tijdvak. 
. Bijzonder gelukkig trof ik dit toen ik in 
1916—1918 het dagelijksch toezicht kon uit
oefenen over de ontgraving van de Leeuwar 
der Jachthaven aan de Greuns, het vaarwa
ter, dat in het verlengde van het Vliet de 
verbinding van Leeuwarden naar het Zui
den vormt. 

Het hier te vergraven land bleek in het 
laatste kwart van de 16e eeuw het kleiland 
geweest te zijn van de op het Vliet gevestig
de pottenbakkers, die in de sleuven waar
uit de pottebakkersklei werd gegraven de 
in hun bedrijf ontstane scherven hadden ge
deponeerd. Waar deze pottenbakkers tevens 
importeurs waren van in- en uitheemsch 
glas- en aardewerk kon ik er mijn artikel 
over schrijven dat tot titel droeg: „Het aar
dewerk in Friesland in gebruik in het laat
ste kwart van de 16e eeuw." 

want is aan de bekende kan met de viool
spelers uit het Friesch Museum door mij 
besproken in het Gedenkboek Leeuwarden 
1435—1935 en met die in de Wieringer Meer 
gevonden en door Dr. Braat in 1932 bespro
ken in zijn proefschrift. 

Zoowel Dr. Braat als ondergeteekende 
wezen op mogelijke Fransche invloed of 
herkomst van deze kannen. Ook de kan uit 
Klaarkamp met zijn verheven ribben doet 
aan Fransche exemplaren denken. Deze 
groep wordt gedateerd op de 12e a 15e 
eeuw. Aan de kan van Klaarkamp kan m.i. 
een vroege dateering worden gegeven, wel-
lictot 12e Of 13e eeuw. 

Verwant met dit loodglazuur aardewerk 
zijn een paar kannen met typische uitgekne
pen voet en sehervtn met groen en geel 
glazuur en z.g.n. slib- of ringeloor versie
ring. Deze kannen met hun dun opgebracht 
loodglazuur zijn identiek met de kan, die ik 
eens wist te verwerven bij de vergraving 
van de terp te Ftrwerd, waarop HERJUW-
SMA-STATE heeft gestaan. Dit type aarde
werk, dat ook in andere Friesche klooster-
terpen gevonden is, kan m.i. licht inheemsch 
mogelijk kloosterfebrikaat zijn. Ontegenzeg-

Tegels uit het klooster „Klaarkamp". 
verheven 

Ook de ontgraving van de rest van de terp 
waarop het klooster „Klaarkamp" heeft ge
staan geelt ons een dergelijke kans. In 1165 
is dit klooster door monniken' der Cister-
eienser-orde gesticht nabij het meertje ten 
Noorden van het dorp Rinsumageest. Een 
dergelijke ligging was voor de monniken 
geschikt, omdat daardoor voorzien werd in 
<ïe behoefte aan versche visch gedtirefla"e de 
vastendagen. 

Voor dengeen, die in de Grietenij Dan
tumadeel wil gaan omzwerven, zijn er nog 
Vtèle herinneringen aan de oude kloostertijd 

,^e vinden. In het nabijgelegen Rinsumageest 
h&e tufsteenen kerk met zijn dubbel schip 
' en krypt, in do langs de Ee gelegen dorpjes 
fpjbrandahuis en Janum do oude baksteen-
tÉerkjes en Zuidwaarts, met ligt Klaarkamp-
ister Meer door de SchieTsIoot verbonden, de 
l||bhierstins te Veenwouden, eenmaal het zo
merverblijf van de abten en de plaats waar 
-?ée "winterbrand uit de onlanden nabij het 
? t̂Oddeloos Tolhuis vandaan werd gehaald, 
* JJatuurlijk is ook een bezoek aan het 
JjKiesch Museum loonend, al was het alleen 
{Bar om het fijne portret te gaan zien, dat 
jfaorkomt op een grafsteen uit de 14e eeuw 
IpÈomstig van het kerkhof te Rinsumageest. 
Pfet een jachtspeer gewapend, gekleed in 
c*jsn antieke tunica, zien wij den jonkman 
p ^ O ' i n onze verbeelding in de toen zeker 
fögM meer boschrijke omgeving van het 
^tooster op jacht ronddwalen. 
•iJii 1580 is ook Klaarkamp met de andere 
;JÈriesche kloosters afgebroken. Gedurende 
-4s afgeloopen vier eeuwen is het klooster 
% t een door muren en singels afgesloten 
jtorp met vele honderden bewoners was, een 

Middelpunt geweest van de Friesche klöos-
;têrbeschavin£. De vondsten op aardewerk-
Mbied, die hierbij getoond worden kunnen 
dan ook in dit tijdvak tusschen 1165 en 1580 

J*8*den gedateerd. 
•i ' A. Bouwfragmenten. 
, -Van de kloostergebouwen zelf afkomstig 
rijtt.de beide vloer- of wandtegels waarvan 
der een met ingedrukt wapenschild een 
'groote overeenkomst vertoont met de kloos-
fertegels uit de omgelegen landen en waar-
•fem speciaal die uit Engeland bijzonder rijk 
bewerkt zijn. Ook andere Friesche 
ï̂ &rwerd, Mariëngaarde, Aduard enz. heb-
Ife» een nog niet hewerkte schat van derge-
^fite' bouwfragmenten opgeleverd. In Nije-
ÖKfeïer nabij Scharnegoutum heb ik bij de 
aïgraving zelfs een geheel vloertje van de 
leende kleine Middeleeuwsche tegeltjes 
«Jngetroffen. Gelijksoortige vloertjes zijn in 
Ifirpchtsche huizen gevonden. 
Mèa Van grof vuurvast aardewerk ge-

toajü* potje kan gediend hebben ingemet-
s^ffa een oven voor uitbreiding van het 
verwanninggopperviak. Soortgelijke voor
werpen werden ook ingemetseld voor be
vordering van de accoustiek. 

Natuurlijk zijn er ook groote hoeveelheden 
baks^aén, z.g.n. kloostermoppen gevon-
deiv .pBjwijls als diverse Gothische orna
menten'gevormd of bijgeslepen. 

Ook Kjoostersteenen met ingedrukt orna
ment kwamen aan de gebouwen van 
Klaarkamp voor. 

B. Loodglazuur-aardewerk. 
Van bijzonder belang zijn de fragmenten 

Van een kan met oor, overdekt met een 
gevlekt groen loodglamur en verheven 
öaaden.of ribben in donkerder kleur. Wij 
«ebben hier te doen met een kan die ver

gelijk is er ook verwantschap van deze 
kannen met buitenJand«phe exemplaren. In 
de- Musea in Engeland en Ht;;Zweden heb ik 
geheel identieke ïrannen aangetroffen. Het 
zou mij niets verwonderen als ook deze in 
het buitenland gevonden kannen door mon
niken gemaakt ronden ifln. 

Een buitengewoon stuk loodglazuur-aarde
werk is ook het fragment van een pan of 
schotel van binnen geel-bruin geglazuurd 
met gekartelde rand en onder het oor tus
schen verheven noppen een mythologische 
voorstelling: Phyllis haren man, den philo-
soof Aristoteles, maltraiteerend. De kleeder-
dracht van de vrouw is die van een Duitsche 
burgeres uit het begin van de 16e eeuw. 
Het zou mij niet verwonderen wanneer de 
maker van de vorm van deze versiering 
hiervoor een kopergravure van een van de 
Duitsche meesters uit de omgeving van 
Dürer als voorbeeld had gekozen. Soortge
lijk versierd loodglazuur aardewerk werd 
o.a. gevonden bij de bouw van de silo van 
Koopmans" Meelfabrieken te Leeuwarden. 
De hier gevonden scherf is versierd met het 
Lam Gods en een Kruisvaantje. Uit andere 
opgegraven stukken kan bewezen worden 
dat dit versierde loodglazuur-aardewerk ze
ker van de 12e tot de 16e eeuw in zwang 
was. 't Is m.i. waarschijnlijk dat dit loodgla
zuur-aardewerk grootendeels inheemsch fa
brikaat is. 

De scherf met Aristoteles en Phyllis zou 
ons zeker geruime tijd bezig kunnen hou
den omdat hieruit merkwaardige buiten-
landsche cultuur-invloeden kunnen worden 
nagespeurd. Oorspronkelijk gold het hier 
een Indische overlevering van een Konin
gin, die den eersten Minister tot haar slaaf 
wist te maken. Dit verhaal van soortgelijke 
moreele strekking als dat van Joseph en 
Potiphar's vrouw, werd in de middel-eeuwen 
door Arabische schrijvers overgenomen en 
verzeilde zoo in de vroeg-Christelijke scho
lastiek. Hier werd, om de tegenstelling nog 
grooter te maken, het verhaal toegepast op 
Grieksche wijsgeeren en hunne booze vrou
wen: Aristoteles en Phyllis, Socrates en 
Xantippe. Voor den Klaarkampster monnik 
was dit verhaal een tegenhanger van de 
verzoeking van den Heiligen Anthonius 

De oudste litteraire vermelding is in-
Frankrijk in de eerste helft van de 13e eeuw 
Eerst vinden wij afbeeldingen, die op deze 
geschiedenis betrekking hebben in Frank
rijk, kort daarna in Duitschland en vervol

gravure van maakte en waar afbeeldingen 
voorkomen in de kerken van Hoogstraeten. 
Aerschot, Dordrecht enz. 

Een niet minder interessant stuk lood
glazuur-aardewerk is een gehoornde kop. 
mogelijk de tuit van een braadpan. Uit de 
Leeuwarder jachthaven heb ik indertijd 
fragmenten van langwerpige vierkante 
braadpannen gevonden, een soort hazepan-
nen. Dergelijke braadpannen trof ik ook aan 
in Musea in Skandinavië. Mogelijk dat het 
fragment uit Klaarkamp gediend heeft voor 
een pan waarin de monniken eens een her
tebout of een réerua hebben gebraden. 

Van het huishoudelijke aardewerk kwam 
uit de grond te voo-, schijn een kookpotje op 
3 pootjes, een pot de chambre, een z.g.n. 
zalfpo'tje en een dtksel voor een kpokpot. 
Dit deksel was van het z.g.n. huismerk van 
zijn eigenaar voorzien. Dat wij ook hier' met 
inheemsch aardewerk uit de kloostertijd te 
maken hebben staat wei vast. Als gewoon 
£ébruiks-aardewerk verschilt het nog niet 
van het loodglazuur-aardewerk dat tot voor 
enkele jaren nog op het Vliet werd ge
maakt en dat ook nu nog wel in steengoed-
winkeltjes te verkrijgen is. 

C. Import uit Rijnland. 
Fragmenten van een z.g.n. Jacoba-kanne-

tje en van een naar een teekening van 
Peter Flötner versierde z.g.n. Schnelle 
beide uit Siegburg en van bruin steengoed 
uit Keulen en Raeren, laten ons de Duitsche 
import zien, die in de 16e eeuw ons land 
moet hebben overstroomd. Er kan tenminste 
nergens in vroeger bewoonde grond worden 
gegraven of deze geheel doorcinterde met 
zout glazuur overdekte, steenharde ceramiek 
komt te voorschijn. 

D. Majolica. 
In de tweede helft van de 16e eeuw kwam 

de uit Italië naar Antwerpen overgekomen 
uitvinding om aardewerk met een wit tin-
glazuur te overdekken, ook in de Noorde
lijke Nederlanden in zwang. Een scherf van 
een bord soortgelijk aan het schaaltje dat te 
Nijeklooster voor de dag kwam. l-omt over
een met in de Jachthaven gevonden scher
ven en kan dus gedetermineerd worden als 
Noord-Nederlandsehe majolica uit het laat
ste kwart van de 16e eeuw. 

De andere majolica-seherf maakt de . in
druk afkomstig te zijn van een z.g.n. Uilen
potje, Duitsche Majolica uit de tweede helft 
van de 16e eeuw 

Uit deze weinige gegevens krijgen wij 
reeds een inzicht in het dagelijksch leven 
der Klaarkampster Monniken. Als wij dit 
overzicht aanvullen met wat van andere 
kloosters in het Friesch Museum is bewaard 
zullen wij er versteld van staan hoeveel 
wetenswaardigs uit het bewaren van deze 
scherven te putten is. 

- : : u.i - .-NANNE GTTEMA.. 

Scherf met de voorstelling van Phyllis, 
die haar man den wijsgeer Aristoteles, 

als rijdier gebruikt. 

Distributie van koffie -
surrogaat en thee. 

De geldigheidsduur van bon 18 
verlengd. 

De secretaris-generaal van het Departe 
ment van Landbouw en Visscherij maakt het 
volgende bekend met betrekking tot de dis
tributie van koffiesurrogaat en* thee. 

Zooals bekend, heeft de met „18" genum
merde bon van de bonkaart „algemeen" ge
durende het tijdvak van 17 Maart j.L tot en 
met 27 April recht gegeven op het koopen 
van 50 gram thee of 125 gram koffie, voor 
zoover voorradig, of 250 gram koffiesurro
gaat. Er zij in dit verband aan herinnerd, 
dat uitsluitend koffiesurrogaat van de van 
overheidswege voorgeschreven samenstel
ling, in de verpakking welke het opschrift 
„Vergunning no. . . " draagt, wordt gedis
tribueerd en andere soorten koffiesurrogaat 
zonder bon mogen worden uitverkocht. Aan
gezien het in de handel brengen van het offi-
cieele koffiesurrogaat meer tijd in beslag 
neemt, dan aanvankelijk werd verwacht, 
wordt, teneinde het publiek in staat te stel
len ook de eventueel nog niet ingeleverde 
bonnen bij de detaillisten tegen het daarop 
verkrijgbaar gestelde rantsoen in te wisse
len, de geldigheidsduur van bon 18 met 
2 weken verlengd; de met „18" genummerde 
bon geeft derhalve ook nog gedurende het 
tijdvak van Maandag 28 April tot en met 
Zondag 11 Mei a.s. recht op het koopen van 
50 gram thee of 125 gram koffie, voor zoover 
voorradig, of 250 gram koffiesurrogaat. 

Zooals destijds werd bekend gemaakt, 
wordt in den vervolge de duur der distribu
tieperioden gesteld op v i e r in plaats van 
zes weken. Het rantsoen zal 40 gram thee 
of 250 gram koffiesurrogaat per periode van 
vier weken bedragen. Teneinde de vraag 
naar koffiesurrogaat geleidelijker te ver-
deelen, is besloten de nieuwe distributie
periode n i e t op Maandag 28 April a.s., 
doch een week later, d.i. dus op Maandag 5 
Mei a.s. te doen aanvangen. Waar het ech
ter niet in de bedoeling ligt de distributie
periode als zoodanig naar een latere datum 
te verschuiven, doch uitsluitend de aanvangs
datum daarvan, zal de eerstvolgende op 5 
Mei. aanvangende periode bij uitzondering 
drie in plaats van vier weken duren. Voor 
het tijdvak van Maandag 5 Mei tot en met 
Zondag 25 Mei a.s. zal derhalve een nader 
aan te wijzen bon van de „bonkaart alge
meen" recht geven op het koopen van 40 
gram thee of 250 gram koffiesurrogaat. 

In verband met het bovenstaande dienen 
de detaillisten de in ontvangst genomen bon
nen 18 in plaats van gedurende het tijdvak 
van 28 April tot en met 2 Mei in te leveren 
in het tijdvak van 5 Mei tot en nwt 9 Mei a.s. 

De bonnen, welke zij na 5 Mei van hun 
klanten ontvangen, dienen na afloop van de 
volgende distributieperiode, dat is dus in 
het tijdvak van 26 tot en met 30 Mei te 
worden ingeleverd. 

GESPREKKE! 
Harde hoofden, 

„Ik," zei Sint de Jong, „hew de fyts no
men en ik bin es nae de earste Hoogebrug 
toe fytst, ik dink, ik mut es wete as de but-
landen al weer boven water binne. Mar dat 
waren sé. En oek al in heel andere gedaan
te, daar staat al knap gras en de earste 
gele bloemkes binne der oek al. Wat ween-
liks weer 'n fijn gesicht hé na al dy trys-
tigheid fan 'e winter. Aparte moai is 't daar 
nae alle kanten üt. Itsij naer de Wouden as 
op nae Goutum en Warga, as dat je dy kant 
üt kike nae Lekkum en Wyns en Miedum, it 
is allegaar even wyd en rüm en it tilt daar 
fan boereplaatsen. Der liepen oek al koei-
beesten — ja, je suden sêgge it is seumer, 
behalve dan de kouwe hooge skerpe wyn üt 
it Noardwesten; anders waer ik de Kante-
landen omgongen as miskien wel over Oud
kerk en Birdaard, mar dat dust ik n o u niet 
te wagen." 

„In alle gefal," zei Rikus, „dou best nou 
dochs om it hoekje keken, en sien, dat de 
natuur, dat dy ontwaakt; mocht it nou met 
in paar weken noch es in moaije dach wud-
de, dan gane wy tegare dy fenekant es om. 
— De Wouden binne oek altyd wat foorli-
ker." 

„Nou, dat staat," zei Sint de J., „och, je 
wille oek hast wel es weer wat anders kike 
as ditseldè iaffereel fan alle dagen, en de 
natuur dat is altyd weer even reusachtig." 

„Jj\" ze. Lindert, „su'n lentetaffereel dat 
grypt je altyd, grypt jou dat min ofte mear 
an. As je daar dy jonge lamkes boekeien 
siene en steartsjewippen teugen it ouwe 
skaap an en 'n oaiefaar «taat op één poat 
bij de sloat en de froske: kwake soa oat-
moedich met twee groate bellen op hur plat
te groene kop, just boven toe it einekroas 
lït, nou, dan is dat iet* dat je oek mar just 
in 't foorjaar beleve kanne. En dan n i e t 
hiere in 'e stad fansels." 

„Ja," zei Blok, „dat sêgge jou nou wel, 
mar nou f yn ik it komyk, dat wy hier in 'e 
stad altyd wél 'n groat 1-Mei-feest fiere kon-
nen met duzenden meensen, en dat it buten 
op 'e dorpen noait goed betearde." 

Krist zei: „Mar wat het dat er nou met te 
maken? 1-Mei-feest, dat kan krekt soa goed 
op it saai as buten op it land. Mar de na
tuur o n t w a k e n sien, dan m o t je in *e 
natuur s e Is weze. Soa as Lindert it be-
skryft, soa is 't — je mutte greide en groen 
om «je heehe- hewwe en soiHieskyh.-' en-de 
lucht blauw." 

„En de ijsko$£arkes,'' zei Rikus. ~ 
„Klets niet," zei Krist, „Lindert het it 

knap seid wat hij seit dat i s d e L e n t e as 
it foorjaar soa as je it mar noeme wille, 
mar dat het niks te maken met 1 Mei." 

„Dus, jou wille bewere, dat er o e k gyn 
ferband tusken is? Wat in domme riddenaes-
je, wat in domme riddenaesje. In Meifeest 
kan n o a i t op it saai, want dan het it gyn 
doel. Onze foorfaders, dy houden it al. En 
dy maakten er navenant mear fan as op 't 
heden." Aldus Y. Blok. 

„Ja," zei Krine, „dat mut ik jou toestem
me Ype, gongen sij niet metmekander toe'n 
it bos in? En dan in wagen daar't in jonge 
frbu op ston met in tüke in 'e han, it staet 
my foor, dat ik suks es lezen hew." 

„Nou man," zei Krist, „dat is dochs krekt 
soa as se hier in 'e stad o e k wel fertoand 

hewwe. En weet hoe faak — en altyd prim-
jee, en daar't elk in pusje aerdichheid an 
hadde. En noait wat te redden. Waarom 
mutte de foorste foorfaders daar nou bij te 
pas brocht wudde?" 

„Omdat it daar fan afstamt, man." 
Lindert zei: „Nou ja, daar leit wat in op-

sloaten fansels. dat, a s je soaiets fiere, dat 
je dan o e k wete wille, hoe dat it ontston-
nen is. Er si t wat achler, dat is fansels, want 
achter alle ouwe gebroken sit wat, dat wy 
miskien niet mear wete. mar de gelearden 
Wéi. _ En nou kan it in nuttich ding weze, 
dat as je suks in stand houwe wille, er met
een o e k seid wudt hoe en wat. Mar ja, fan
sels, wy binne beset gebied, en nou kan it 
best weze, dat zij fan gyn feesten wete wille.'' 

„Of krekt andersom," zei Blok. „It sü mij 
raer ferwondere, dat de 1-Meï niet in stand 
houden wudde, nou't sij in Dütsland er just 
wél feul werk fan make. Wat hewwe sij 
daar niet in feesten dy't ferband bouwe met 
it boereleven, met it gewas, met de bouwe-
rij op it land. Dat salie sij.hier o e k infoere, 
reken dat mar. Wij stane er h i e r ommers 
krekt soa foor." 

Rikus zei: „Ik j u i c h i t toe , wy mutte 
fooral niet ansture op heibel, mar nou be-
gryp ik niet, waarom as de foorfaders er 
an te pas konime mutte." 

„Dat leit 'm an dyn hard hoofdtsje," zei 
Y. Blok, „dat is dy t o c h niet düdlik te 
maken." 

„Ja, mar je kanne nou wel sêgge, dat sij 
an it' ouwe bange, mar sij wete oek toe 
b. pakken as er wat ofskaft wurde mut. Bat 
sien je an dy fytsplaetsjes, — Het er wel 
oait onbilliker belasting weest foor de klei-
n* man? Waer er wel groater pest?" 

„In pest," zei Sint de Jong, „je kanne it 
wel in f o l k s p l a e c h noeme. En deur it 
eigen folk opleid. Och, och, wat binne daar 
in groate arme hüshoudings wel drama's of-
speuld om dy ellendige smearige fytsplaet
sjes. As dy meensen dan weer es fut suden 
metmekander in 'e Sundaggen, en elk had-
de in oud kring fan 'n fyts bijmekaar skar-
reld daar't desnoads twee as drie op kon-
nen, dan lei it weer an 'e plaetsjes. Je 
musten per sé sukke dagen o e k met su'n 
hondepenning op it bust loope. Noait waer 
er onder de hoogere regearders een soa 
snoad, dy't ons fan dy plaech ferlosse kon. 
En de hëele naesje lijde er onder." 

„Ja," zei Rikus, „en nou praetten jïmm_e 
soakrekt oek noch fan m y n hard hoofdtsje." 

„H e s t o e k," zei Lindert, „mar wat ik 
beskaamsum fyn, dat is, dat wy deur freem-
den soa eeseid fan su'n kwaal feriost wud-

Nou" zei Krist, „ik hew altyd gra#eb 
loope mooat. 't Klinkt tnis-met- su_ 

kien kynderacatig, mar t het m ij noait teu-
genstonnen. &Bj docht altyd, met su'n plaet-
sje dan w a r e n je wat." 

„Dan," zei Lindert, „must it oek n o a i t 
ofiêgge, seun, dan wurdtst in g r o a t ünje-
kun," it grpatste ünjeküm fan 'e stad."- :. 

DIEFSTAL UIT KLEEDKAMERS. 
Op 20 Maart j.1. werd in de kleedkamers 

op de sportvelden in de Stadspark te Gro
ningen de onaangename ontdekking gedaan, 
dat uit taschjes van de aldaar handbal spe
lende meisjes, de portemonnaies waren ver
dwenen. 

In verband met dit feit stond Donderdag 
terecht de 27-jarige bankwerker E. te Gro
ningen. De verdachte bekende de hem ten 
laste gelegde feiten te hebben bedreven. 

De officier van justitie vond de gepleegde 
misdrijven zeer ernstig temeer daar' ver
dachte reeds vier maal eerder is veroor
deeld. Spr. eischte een gevangenisstraf voor 
de tijd van 1 jaar. 

De Lm 
prijken 

buig* ne Betuwe staat in bloei. — Als reusachtige bruidsbouquetten 
thans de kersenboomgaaiden it» Zuid Limburg in voile pracht 

(Het Zuiden» 
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