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VOORWOORD

Ter gelegenheid van een in het Admiraliteitshuis te houden
expositie over het leven en het werk van Douwe Hansma
(1812-1891) verschijnt een catalogus, die een Nederlandse

bewerking is van een uitgebreide Friestalige studie over deze

uit Dokkum afkomstige kunstschilder, die in dat werk ”in
Snitser út Dokkum” wordt genoemd.

De schrijfster van deze lezenswaardige studie, zelf erg aan
Sneek gehecht, heeft een belangrijk werk verricht, door

zoveel gegevens omtrent persoon en werk van deze schilder te
systematiseren en te rubriceren.
De laatste jaren zijn er over onze stad meerdere publikaties
verschenen. Gelukkig wordt daaraan thans één toegevoegd.
Voor het vele werk complimenteren wij mevrouw
Van Haersma Buma. Laten wij hopen dat Dokkumers haar
eer aan doen door van deze studie kennis te nemen.
Mr. H. Sybesma
Burgemeester van Dongeradeel

TEN GELEIDE

Over de persoon Douwe Hansma en zijn werk was tot nu toe weinig literatuur voor
handen. Vooral van zijn schilderijen waren er na - een laatste expositie in 1947 te
Leeuwarden - slechts enkele permanent te bezichtigen in openbare collecties.
Het was dan ook via zijn relatief toegankelijker literaire, Friestalige werk, dat mevrouw
mr. E. van Haersma Buma — van Werkum er toe kwam om ook zijn schilderkunst te
belichten. Dat zij geen kunsthistorica is, wist zij daarbij uitstekend te compenseren met
invoelingsvermogen, gepaard aan een grondige en op feiten gerichte benadering. Het
resultaat was een scriptie in het kader van de studie M.O.-B. Fries die de normale

proporties verre te boven ging.
Hierop heeft museum Het Admiraliteitshuis - als eigenaar van een vijftal schilderijen door
Hansma geschilderd dankbaar ingespeeld door op basis van het verzamelde materiaal
een expositie te organiseren. Mevrouw Van Haersma Buma werd bereid gevonden de
scriptie om te werken tot een gecomprimeerde, Nederlandstalige versie ervan. In deze
catalogus zijn - met uitzondering van enkele portretten die geheel of nagenoeg duplicaten

zijn- foto’s van het gehele, tot nu toe bekende ceuvre van Douwe Hansma opgenomen.

Hierbij zijn verscheidene tot nog toe onbekende portretten in privécollecties. Alleen al
deze volledigheid, die slechts door de volharding van mevrouw Van Haersma Buma en
door de bereidwillige medewerking van velen bereikt kon worden, maakt deze studie tot
een belangrijke bron van kennis over verschillende facetten van de negentiende eeuwse

Friese cultuur.

Dat het daarbij om een persoon gaat, die niet behoorde tot de grotere meesters doet
hieraan niets af, misschien zelfs integendeel. De diverse fondsen genoemd op de colofonpagina en die onze visie deelden, dat de betekenis van Douwe Hansma groter is dan alleen

locaal of regionaal, zijn wij tenslotte bijzonder dankbaar voor hun bijdrage, waardoor dit
boekwerk mede tot stand kon komen.

drs. G.1.W. Dragt

directeur-conservator

Ae

HOOFDSTUK

I

HET LEVEN VAN DOUWE

A. Levensloop en naaste omgeving.
Douwe Hansma werd geboren te Dokkum 22 maart 1812. Zijn betovergrootvader, Douwe
Cornelis Hansma,
was
koopman,
brouwer
en
mede
vroedschap. De naam van zijn overgrootvader

Sytze Douwes Hansma (1707- vóór 1763),

mede
raad en vroedschap,
staat met
de naam van zijn vrouw Sjoertje Jacobs

Verhoek (1724-?) op een gevelsteen aan
Wortelhaven 6 te Dokkum. De afbeelding
op de gevelsteen was het handelsmerk van
de bierbrouwerij van de familie Hansma.

Reitse

voor

HANSMA

de tweede

keer,

met

Leenderts Stelwagen (1789-1841).

Martha

Reitse

en Martha,
die Doopsgezind
waren,
kregen tien kinderen, waarvan drie jong
stierven.
Nadat Douwe Hansma de lagere school
had afgelopen, werd hij op de lijnbaan van
zijn vader geplaatst. Het was de bedoeling
dat hij, evenals zijn vader, touwslager zou
worden. Het werk beviel hem echter niet.
Hij wilde liever tekenen en schilderen.
Lang hield zijn vader hem dan ook niet op
de lijnbaan, maar hij liet zijn zoon schilderlessen nemen bij de Dokkumer kunstschilder
Gosling
Tjeerds
Posthumus.
Bovendien werd Douwe Hansma leerling
van de bekende
Friese kunstschilder
Willem

Bartel van der Kooi,

te Leeuwar-

den.
Na het overlijden van laatstgenoemde, besloot Douwe Hansma zijn opleiding te voltooien in Amsterdam, aan de Koninklijke
Akademie van Beeldende Kunsten en bij
de kunstschilder C.J.L. Portman.

In

1841

keerde

hij

weer

terug

naar

Dokkum, waar hij niet lang bleef, want nog
datzelfde jaar verhuisde hij naar Sneek.

Daar vestigde hij zich als kunstschilder. In

S:DOUWES HANSMA

SJACOBS VERHOEK,
Gevelsteen aan Wortelhaven 6 te Dokkum.

Naar een tekening door J. Hoekstra.
Douwe

Hansma’s

vader,

Ybeltje

Jans Hoekstra.

Reitse

Jacobs

Hansma (1779-1855), trouwde in 1805 met
Ybeltje
Iebele

Al in 1806 stierf

in het kraambed.

bleef

in

leven.

In

Haar

1809

zoontje

trouwde

een brief aan Wopke Eekhoff, stadsarchivaris van Leeuwarden, 5 november 1841,
schrijft hij links bovenaan ”De schilder

Douwe

Hansma”.

Hij

deelt vervolgens

mee dat het hem in Sneek vrij goed bevalt.
Hij heeft het zeer goed met de kamer
getroffen en de mensen waar hij boven
woont zijn zeer goede mensen.
De kamer die Douwe Hansma noemt, zal
in een huis aan de Suupmarkt zijn geweest,

want daar woonde hij het eerst. Later ver-

huisde hij nog naar het Leeuwenburg en
naar de Wijde Burgstraat. Hij woonde in
die tijd niet op zichzelf, maar altijd bij
andere mensen in huis.

-

In die tijd was Douwe Hansma’s financiële
situatie niet bijster florissant. Het moet
dan ook een gelukkige bijkomstigheid voor
hem zijn geweest, dat zijn toekomstige

vrouw

een

rijke

boerendochter

bleek

te

zijn. De Doopsgezinde Douwe Hansma
was al vijfenveertig jaar toen hij met de
Hervormde

eenenveertig

jarige

Weltje

Piers Schuurmans (Abbega 1816 - Sneek
1898) trouwde.
In de familie ging toen het versje:

Na de dood van Trijntje Dijkstra 3 augustus 1861 en Ytje Koopmans 15 augustus
1881 bleven Douwe Hansma en Weltje
Hansma-Schuurmans samen over, want
kinderen hadden ze niet. Als ze december
1882 vijfentwintig jaar getrouwd zijn,
maken ze daar duidelijk een feest van,

want in de Sneeker Courant van 3 januari
1883 is een advertentie opgenomen, waarin

”D. Hansma en echtgenote” bedanken
voor de vele blijken van belangstelling bij

hun "Zilveren Feest”.
9 Juni 1891 is Douwe

Hansma gestorven.

Volgens dr. G. A. Wumkes, die van 1906 1924 in Sneek dominee was geweest en die

Hij trouwt Weltsje,
Niet om het veltsje,
Maar om het geldsje.

Douwe Hansma had Weltje leren kennen
door
zijn
werk
als portretschilder.
24 December 1857 trouwde het paar en
Douwe Hansma trok bij Weltje in, die toen
met haar moeder, haar halfzuster Ytje
Minnes Koopmans en een inwonende
dienstbode in de Kruizebroederstraat
woonde. Dat huis bevond zich op de plaats
waar nu de schoenenzaak Scapino is gevestigd. Het was het middelste gedeelte daarvan. Zijn atelier had Douwe Hansma in
een steeg van de Kruizebroederstraat.

Trijntje Dooitses Dijkstra (Tirns 1776 Sneek 1861), Weltje’s moeder, was in 1796
met Minne Sybrens Koopmans, erfgezetene en koopman, getrouwd. Zij kregen acht
kinderen, van wie zeven groot werden.
Ytje was het op één na jongste kind.
Na de dood van Minne Sybrens Koopmans
trouwde Trijntje Dooitses Dijkstra in 1813
voor de tweede keer met een weduwnaar
Pier Taekes Schuurmans (IJlst 1774 - Ab-

bega 1838), mr. timmerman en adjunct mai-

re te IJlst. Zij kregen twee kinderen. Weltje en Baukje (Abbega 1818 - Itens 1890).
Twee keer noemt Douwe Hansma Weltje
in een brief. 5 December 1857 doet hij in
een brief aan T. R. Dijkstra, de voorzitter
van

het

Frysk

Selscip

de

groeten

van

Weltje. 3 September 1859 deelt hij T. R.
Dijkstra mee dat zijn vrouw, haar moeder
en allemaal goed gezond zijn en dat Weltje
hem en zijn vrouw de groeten laat doen.
8

Weltje Schuurmans (1816-1898)

op het kerkhof vast wel eens zijn graf moet
hebben gezien, rust hij onder de hoge

iepen van het Sneker kerkhof.
Jammergenoeg

gebleven.
Dr. Lútzen

H.

is zijn graf niet bewaard

Wagenaar,

dominee

te

Leeuwarden, die getrouwd was met Hiltje

Hoekstra, dochter van Weltje’s zuster
Baukje Hoekstra-Schuurmans, herdacht
op een vergadering van het Friesch

man. Van het groepje van vier, waar ze
haar huwelijk in 1857 mee begon, was zij

nog maar alleen overgebleven. Ze was reumatisch en liep slecht. 9 Maart is ze gestorven en werd in Abbega begraven.
We weten er eigenlijk niets van hoe Douwe
Hansma was als tekenleraar, als getrouwd
man of als vriend.
Mr.

J. Dirks,

bestuurslid van

het Friesch

de heel zijn leven de belangen van het
Genootschap had bevorderd. . .”
Weltje moet zich eenzaam hebben ge-

Genootschap, heeft een notitie over het
uiterlijk van Douwe Hansma nagelaten:
”__. . Hy had een vreemd hoofd, groote
uitpuilende oogen en zeer mager. Zyn
vriend de schilder Jan Joekes Gabriël van
Wicheren te Leeuwarden noemde hem een
doodshoofd... ”.

Weltje Schuurmans (1816-1898)

Douwe Hansma (1812-1891)

Genootschap zijn oom, ” ... die geduren-

voeld, de jaren na het overlijden van haar

B. Maatschappelijk leven.
Al spoedig nadat Douwe Hansma in Sneek

was komen wonen, gaf hij zich, 20 juli
1842, op als lid van de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen. De vergadering

kende

de

zogenaamde

ballotage

en

hij

werd aangenomen. In de notulen wordt dit

kort

genoemd:

”De

heer

D.

Hansma

wordt
als
lid
van
het
departement
aangenomen.” Hoewel Douwe Hansma
nooit een bestuursfunctie in het Nut heeft

vervuld, wordt zijn naam wel regelmatig in

de

notulen

genoemd;

het

laatst

19 juni

1878. Hij stond in 1881 nog op de ledenlijst.
Van het eerste begin af, sedert 14 september 1844, is Douwe Hansma lid geweest

van het Frysk Selscip en 16 augustus 1850
werd hij voorzitter van de op dat moment

opgerichte Krite Sneek. In Hoofdstuk III

wordt

op

Douwe

Hansma’s

bezigheden

voor het Frysk Selscip en de Krite Sneek
nader ingegaan.
Naast zijn beroep van kunstschilder is
Douwe Hansma leraar tekenen geweest
aan de industrieschool, die later veranderd

werd in de zogenaamde burgeravondschool en gehouden werd in de H.B.S. Hij
was in elk geval in 1852 al leraar, want in
dat jaar zegt hij in ”’Mijne eerste bijdrage”
in de Friesche
Volksalmanak
dat hij

schoolmeester is.

Verder heeft hij nog in het bestuur gezeten

van de afdeling Sneek van de Vereeniging
ter

bevordering

van

fabrieks-

werksnijverheid in Nederland.

en

hand-

Douwe Hansma is ook lid geweest van het

Friesch Genootschap. In het 31ste verslag
over 1858-1859 komt onder de nieuwe

leden voor: ”D. Hansma,
Sneek”.

kunstschilder te

Van 16 januari 1871 tot 1 januari 1888 was
Douwe Hansma lid van de Commissie van

Toezicht voor de Hogere Burgerschool. In
die commissie zaten mensen van aanzien,
10

zoals de burgemeester van Sneek J. ten
Cate en mr. Minne Bakker, burgemeester
van Wymbritseradeel.
Douwe Hansma had een grote historische
belangstelling en het hinderde hem dat de
Hoogendster Pijp of Waterpoort te Sneek
zo in verval was. Restauratie zou een heleboel geld kosten, bovendien was de poort
lastig voor het moderne verkeer te water.
Vooral de Sneker zakenlieden wilden de
Waterpoort laten afbreken. Plannen tot
sloop werden gemaakt. Gelukkig kwam
daar protest tegen van mensen uit de stad
die het mooie bouwwerk niet wilden
missen. 15 Juli 1876 werd een brief aan
”den Raad der Gemeente Sneek” gestuurd, waarin uiting werd gegeven aan de
grote verontrusting met betrekking tot
7
. een der schoonste sieraden onzer
gemeente de Hoogendster Waterpoort...”
De
brief was ondertekend
door
139
mensen en de eerste naam is D. Hansma.
Dit schrijven zal beslist van hem zijn uitgegaan en deze brief zal zeker hebben meegeholpên aan het behoud van de Waterpoort.
Douwe Hansma ging niet dikwijls naar een
bijeenkomst van het Friesch Genootschap,
alleen 23 augustus 1876 wordt hij genoemd
onder de aanwezigen, en 12 september
1878. Op de vergadering van 23 augustus
1876 kwam de Waterpoort van Sneek aan
de orde. Het Friesch Genootschap stelde
eveneens alles in het werk om te voorkomen dat de Waterpoort afgebroken zou
worden. Douwe Hansma verklaarde op die
vergadering dat in Sneek zoveel mensen de
Waterpoort willen behouden, dat het er
naar uitziet dat afbraak misschien voorkomen zal kunnen worden.
Niet alleen aan de Waterpoort schonk
Douwe Hansma aandacht, maar ook aan
andere dingen, die misschien verloren
zouden kunnen gaan. Zo kocht hij voor
f 10,50 een portret van de Sneker Doopsgezinde schrijfster Fenna Mastenbroek,
geschilderd door J. L. Ph. Munster, en
stuurde dat 8 oktober 1878 naar het Friesch

Genootschap. Het portret kwam in het
bezit van het Fries Museum en hangt nu in
het Fries Scheepvaartmuseum.

25 September 1883 vroeg Douwe Hansma

het Friesch Genootschap vooral te letten

op

de

preekstoel

in

Longerhouw.

de

kerk

van

Aan Waling Dijkstra, de bekende Friese
schrijver, die de hele provincie met zijn
”Winterjounenocht”’ (een soort van 19e

eeuws cabaret) afreisde, schrijft Douwe
Hansma 2 september 1882 een brief: Er is
de dag tevoren een heer bij hem op bezoek

geweest, die graag een prent zou hebben

van
De
kooplieden
in hazevellen”.
Douwe Hansma herinnert zich dat hij zo’n

plaat wel eens in een herberg heeft zien
hangen.

Misschien

kan

Waling

Dijkstra

hem raad geven, waar hij een dergelijke
afbeelding zal kunnen kopen. Ook zou
Douwe

Hansma

graag

weten

of Waling

Dijkstra ooit heeft gehoord dat een verhaaltje aan zo’n prent verbonden zou zijn.

Er bestaan inderdaad dergelijke prenten.
Het Fries Museum heeft een litho, achter
glas, in een lijst met de titel "De
kooplieden in hazevellen”. Die litho hing
van 1882 tot 1967 in hotel Tjaarda te
Oranjewoud. Het is ook waar dat er een
verhaaltje aan is verbonden. T. E. Halbertsma vertelt in For Húûs en hiern 1891, 115-

120, de geschiedenis die aan die prent is

verbonden.

Douwe Hansma was nu langzamerhand
een oude man geworden. In de notulen van
het Nut kwam zijn naam niet meer voor. 1
Januari 1888 ging hij uit de Commissie van

Toezicht voor de Hogere

Burgerschool.

Hij zal in die laatste jaren van zijn leven
niet veel nieuwe bestuurlijke en maatschappelijke
zaken
meer
aangepakt
hebben. Het begon stil om hem heen te
worden.
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HOOFDSTUKII
DOUWE HANSMA
ALS SCHILDER EN TEKENAAR
A. Leertijd en begin carrière
kunstschilder.
Zijn eerste schilderlessen kreeg Douwe
Hansma in Dokkum van Gosling Tjeerds
Posthumus (1800-1832), een leerling van
Otto de Boer, die op zijn beurt weer een
leerling was van Willem Bartel van der
Kooi. Douwe Hansma is zelf ook een leerling geweest van Willem Bartel van der
Kooi (1768-1836), die beschouwd kan
worden als de belangrijkste schilder van
Friesland in die tijd. ” ...

In de laatste

jaren van het werkzaam leven van v.d.
Kooi hadden zijne leerlingen het voorregt,
dat hun de vroegere ontleedkamer onder
den Nieuwetoren tot een teekenzaal werd
toegestaan, waarin zij zich oefenden om
naar het levend beeld en het naakt te
teekenen, en dat de achtbare meester daar
kwam om hun werk te beoordelen .. .”,

aldus Wopke Eekhoff.
14 Juli 1836 stierf W. B. van der Kooi. Na
zijn dood werd op 1 mei 1837 en de
volgende dagen in het sterfhuis op den
hoek van de St. Jacobsstraat, bij het Hof”

een verkoping gehouden van zijn “zeer
fraaie verzameling van schilderijen en
platen”. Onder de kopers bevond zich met
andere leerlingen ook Douwe Hansma.
Na de dood van W. B. van der Kooi besloot
Douwe

Hansma

naar Amsterdam

te ver-

huizen om lessen te gaan volgen aan de
Koninklijke Akademie van Beeldende
Kunsten. J. W. Pieneman (1779-1853),
portret- en historieschilder, was daar van
1820-1853 directeur. Volgens het Inschrij-

vingsboek voor het Primair Onderwijs van
de Koninklijke Akademie van Beeldende
Kunsten werd op 19 oktober 1837 inge-

schreven: ”Douwe Hansma, 24 jaar oud,
zoon van Reitse Hansma en Martha Stelwagen, wonende op de Nieuwendijk tegen-

12

over de Nieuwstraat, bij Oosterbaan, loodgieter”.
Bij Douwe Hansma’s inschrijving werd
aangetekend: ”leerling van de heer Van
der Kooy, heeft zeer goede proeven afgelegd en kan op het groot Pleister geplaatst
worden’’. Hij werd daarna opgeroepen en
op 15 november 1837 geplaatst op het
”groot Pleister”. Douwe Hansma mocht
dus een aanvang maken met het tekenen
van pleisterbeelden, wat afgietsels waren
van antieke beelden.
Volgens de notulen van de raad van bestuur van 7 november 1838 werd bepaald
dat Douwe
Hansma
in de categorie
”Tweede

klasse - Moderne

Historie,

Plei-

sterklasse, le rang, naar geheele beelden
een vereerend getuigschrift” zou ontvangen. Dat werd hem op 26 november
1838 in de jaarlijkse algemene vergadering
uitgereikt.
Douwe Hansma is ook een leerling geweest

van C. J. L. Portman (1799-1868), schilder

van
historiestukken,
portretten,
landschappen, interieurs en stillevens.
Omdat het kopiëren van oude meesters
een
vast
lesonderdeel
was
van
de
Akademie, werkte Douwe Hansma in die
jaren regelmatig in het Trippenhuis. In dat
gebouw waren toen de schilderijen ondergebracht, die nu in het Rijksmuseum zijn
tentoongesteld.
Het
enige
werk
van
Douwe Hansma uit zijn Amsterdamse
periode, dat ik heb kunnen ontdekken, is
een heel kleine gouache uit 1838. Het is een
kopie naar A. van Ostade „De vrolijke

boer” (afb. 1).

Over zijn Amsterdamse tijd blijven een
heleboel vragen onopgelost. Heeft Douwe
Hansma
eigenlijk
tot
1841
aan
de
Koninklijke Akademie gestudeerd of hield

hij er na het behalen van het getuigschrift
in 1838 al mee op? Zou hij na 1838

HET

BESTUUR

Getuigschrift,
te Groningen.
misschien

in 1840

alleen

aan

nog

Douwe

lessen

DER

Hansma

gevolgd

hebben bij C. J. L. Portman? In het archief

van de Koninklijke Akademie komen geen
gegevens

voor

over

een

verdere

studie.

van

levende

Kreeg hij in Amsterdam geld van zijn
vader voor zijn onderhoud of moest hij zelf
de kost verdienen?
Op

een

Tentoonstelling

AKADEMIE

verleend

door

de Akademie

Minerva

d.w.z. tafereeltjes uit het dagelijks leven,
waarbij de personen als typen fungeren.
Die
Tentoonstellingen
van
levende
meesters hadden hun oorsprong in de
Franse tijd, toen in ons land naar het
voorbeeld van de Franse salons begonnen
werd met het presenteren van eigentijdse
kunst aan een breed publiek. De eerste
Tentoonstelling van levende meesters was

in

1808.

die tijd voornamelijk per trekschuit ging,

Als

een

lingen hem veel tijd en energie gekost
hebben.
De meeste schilderijen van
Douwe Hansma op de Tentoonstellingen

januari 1840 beschouwd worden, die hij in
Groningen kreeg van de Akademie van
Beeldende Kunsten, Minerva, bestaande
uit een getuigschrift en vijftien vijfgulden

meesters in 1838 in Amsterdam exposeerde Douwe Hansma voor het eerst een schilderij van hem. Vanaf dat jaar tot en met
1863 zou hij steeds weer op dergelijke tentoonstellingen met werk uitkomen. Het

lijkt soms wel of hij zijn schilderijen van de

ene tentoonstelling naar de andere vervoerde. Als je je bedenkt dat het vervoer in
moet het deelnemen

aan die tentoonstel-

van levende meesters en op zijn andere
tentoonstellingen,
zijn
genrestukken,

Vanaf

die

tijd

werden

ze

regelmatig gehouden, eerst om de twee
jaar, om de beurt in Amsterdam en Den
Haag, na 1820 ook in andere steden. Zo’n
tentoonstelling gaf de kunstenaar ook een
goede gelegenheid om zijn werk te verkopen.

Hansma’s

mooie

leertijd

afsluiting

kan

de

van

prijs

Douwe

op

21

stukken voor zijn schilderij Kunstliefde”.
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Dan

duikt hij plotseling in 1841 weer in

Dokkum op, waar hij de opdracht kreeg
een schoorsteenstuk te vervaardigen voor
de vergaderkamer van het stadhuis. Het
lijkt me toe dat Douwe Hansma in dat jaar,
afgezien van het droevige feit van het overlijden van zijn moeder, het gevoel gehad
moet hebben dat de wereld voor hem open
lag. Hij was jong, had pas een prijs in
Groningen behaald en kon nu als kunstschilder beginnen met een zeer eervolle
opdracht voor het monumentale stadhuis.
Hij koos voor een historiestuk, wetende
dat dat de moeilijkste keuze was die hij kon
maken, want de historieschilderkunst gold
in die tijd als het hoogste wat je kon beoefenen. De schilders van landschappen, stillevens, portretten en genrestukken baseerden zich in hoofdzaak op de zichtbare werkelijkheid; de historieschilder “schiep” als
een dichter. Een voorwaarde daarbij was
dat de schilder zijn onderwerp op verheven
wijze opvatte of dat er een idee achter ver-

scholen ging. Het was niet noodzakelijk

dat het geschiedkundige voorval werkelijk

was gebeurd, ook een mythologisch onder-

werp, een sage of een literair thema mocht

wel gekozen worden.
Hoewel W. B. van der Kooi

een aantal

bijbelse taferelen heeft geschilderd, kan hij
niet een historieschilder worden genoemd.
Zelf zegt hij in zijn Franeker tijd, dat hij
het liefst alle beelden naar het leven uitvoert. Ik ben daarom van mening dat
Douwe Hansma niet bij W. B. van der
Kooi het maken van historiestukken geleerd zal hebben. In Amsterdam moet hij
evenwel van dichtbij met die vorm van
kunst in aarraking zijn gekomen, want J.

W.

Pieneman

historiële stuk “zeer tot genoegen” van het
stedelijk bestuur was uitgevoerd. 28 Augustus 1841 verbleef hij nog in Dokkum,
maar vóór 5 november 1841 zou hij naar
Sneek verhuizen. Waarom hij als kunstschilder Sneek uitkoos en niet gewoon in
Dokkum bleef, is mij niet bekend.

B. Kunstschilder te Sneek.
Douwe Hansma moest nu in Sneek als
kunstschilder de kost verdienen. Gelukkig
kan hij 5 november 1841 aan Wopke Eekhoff berichten, dat hij langzamerhand al
wat werk en leerlingen begint te krijgen.
Toch viel het niet mee als kunstschilder een
bestaan op te bouwen. Hij was genoodzaakt Sneek en omgeving af te lopen, om te
proberen opdrachten te verkrijgen, wat in
die tijd voor kunstschilders echter niet ongebruikelijk was. Ook correspondeert hij
met Wopke Eekhoff over een mogelijk
schilderij voor baron Grovestins, “dat een
Vriesch tafreel”” moet voorstellen.
Juli 1844 werd in Leeuwarden de Eerste
Tentoonstelling van Voortbrengselen van
Nijverheid en Kunst, door Friezen vervaardigd, gehouden. De waardering voor
het werk van Douwe Hansma op de tentoonstelling was zo groot, dat hij een zilveren medaille won.

en C. J. L. Portman waren

o.a. historieschilder.

Douwe Hansma besloot de geschiedenis
van Sicke Sjaardema, een Fries edelman
uit de eerste helft van de 13e eeuw, die zich

niet liet omkopen door Willem II, graaf

van Holland,

uit te beelden (afb. 43). Op

zichzelf was dat een heel geschikt onder-

werp voor een vergaderkamer in een stad-

huis. Naderhand kreeg Douwe Hansma
nog een brief van de burgemeester van

Dokkum,

14

die

hem

mededeelde

dat

het

Zilveren medaille in 1844 door D. Hansma

gewonnen.

_ Het _ randschrift _ luidt:

”D. Hansma.

Kunstschilder Sneek.”

Aan die tentoonstelling was een verloting
verbonden. Een lot kostte f 3 per stuk.
Douwe Hansma'’s schilderij ”Een boerenbinnenhuis, de beelden voorstellende: elk
zijn smaak” viel op lot no. 795 en werd
gewonnen door de heer Mulier uit Bols-

ward. Ik acht het niet onmogelijk, dat het
verlote schilderij het doek “Interieur”,
gedateerd 1844 uit het Streekmuseum in
Dokkum is (cat. nr. 2 afb. 4). Op dat genrestuk volgt n.l. ook iedereen zijn smaak. De
man heeft zijn pijp en zijn glas bier; de
vrouw drinkt haar koffie of thee; de jonge

man en het meisje hebben elkaar.
Zo’n

verloting

op

een

tentoonstelling

kwam meer voor. Op de Tentoonstelling

van Van der Kooi (Otto de Boer, J. J. G.
van Wicheren) veel meer zal voorkomen

..…”, aldus dr. C. Boschma in Willem Bartel van der Kooi, 66. Na het zien van het

portret van het echtpaar Sustring kunnen
we stellen dat die opmerking ook voor
Douwe Hansma kan gelden. Heel grappig
is het te ontdekken dat C. J. L. Portman +
1826 een portret op soortgelijke wijze heeft
geschilderd. Alleen houdt de geportretteerde in de rechter hand die over de
leuning van de stoel ligt een boek, met de

vingers

tussen

de

bladzijden,

gebleven was met lezen.

waar

hij

Nog een ander detail op het portret van het

Portman verloot.

echtpaar Sustring is waard besproken te
worden. Albertus Martein heeft de rechter
hand in de jas geschoven. Portretten van
mannen met een hand in de jas geschoven

Op dat schilderij ”Interieur”’ uit 1844 in het
Streekmuseum te Dokkum zit een oude
pijprokende man rechts van een tafel. De
tekening van een "Interieur” (cat. nr. 7,
afb. 7) sluit prachtig bij de man op het doek

C. J. L. Portman heeft eveneens een
portret op die manier geschilderd. Het feit,
dat Albertus Martein Sustring een misvormde hand had tengevolge van een ongeluk met het gieten van zilver, kan in dit

levende
meesters,
Amsterdam,
van
1852, werden twee schilderijen van C. J. L.

uit
1844
aan,
evenals
het schilderij
”Interieur met man, vrouw en kind” (cat.

nr. 6, afb. 6). In de aanpak van de
mannen betoont Douwe Hansma zich
navolger van W. B. van der Kooi, die
pijprokende mannen heeft geschilderd,

drie
een
ook
die

op soortgelijke wijze rechts van een tafel

zitten.
In deze jaren komen tal van portretten van

‘Douwe Hansma tot stand, waarvan het
portret van Albertus Martein Sustring met

zijn vrouw

Sjoertje Ypes

Schotanus het

interessantste is (cat. nr. 13, afb. 15). De

figuur van Albertus Martein doet denken
aan een bekend portret van dr. J. H. Halbertsma uit 1828, door W. B. van der Kooi.

Op dat portret zit J. H. Halbertsma op

dezelfde wijze op zijn stoel zó dat hij, in
zijn geval, de rechter hand losjes over de

leuning van de stoel kan laten hangen. ”.…
Halbertsma laat zijn hand losjes naar
beneden hangen. Hiermede wil niet gezegd
zijn dat we hier met een typisch ”literaire”

houding te maken hebben. Het is meer een

ontspannen poseren, dat later in de 19e
eeuw en met name ook bij de leerlingen

komen ook bij W. B. van der Kooi voor en

geval een extra reden voor Douwe Hansma
zijn geweest om zo’n pose te kiezen.

Nog een keer zou Douwe Hansma een
prachtige
opdracht
krijgen
voor
een
schoorsteenstuk. Het weeshuis aan de
Markt in Dokkum werd in 1854 verbouwd
en Douwe Hansma werd gevraagd een
schoorsteenstuk in de vergaderzaal te
maken. Volgens mij moet Douwe Hansma
toen toch het plezierige gevoel gehad
hebben dat hij in Dokkum nog niet vergeten was en dat ze daar wat in hem als
kunstschilder zagen. 7 Augustus 1856 verscheen hij voor het bestuur van het weeshuis om met hen van gedachten te wisselen
omtrent het onderwerp voor het schoorsteenstuk. In die vergadering werd een
keuze gemaakt, waarna hij aan de slag kon
gaan. Douwe Hansma was nu al weer
dertien jaar ouder dan toen hij het
schoorsteenstuk voor het stadhuis had
gemaakt. Misschien door de tijd wijzer
geworden, waagde hij zich nu niet meer
aan een historiestuk, maar hij bewandelde
het hem bekende pad, waar hij zich het
15

minst aan kon vertillen. Hij schilderde een
genrestuk met twee vrouwen in Fries
kostuum, voor de prijs van f 35,60.
Doordat het stuk zoals zoveel werk van

niet was gesigneerd,
Hansma
Douwe
bestond nooit zekerheid over de naam van
de schilder. Door bestudering van de be-

treffende archiefstukken is nu echter het
bewijs geleverd, dat Douwe Hansma “De
weesmoeder” heeft geschilderd.

In het vorige hoofdstuk heb ik verteld, dat
Douwe

Hansma

in

1838

het

voor

eerst

exposeerde op de Tentoonstelling van
levende meesters in Amsterdam. Daarmee

ging hij door tot en met de Tentoonstelling
van levende meesters in Leeuwarden, juli

1863. Maar in zijn Sneker jaren deed hij

ook mee aan een aantal andere tentoonstellingen in Friesland, waarvan de door

mij besproken Eerste Tentoonstelling van
Voortbrengselen van Nijverheid en Kunst,
door Friezen vervaardigd, Leeuwarden,
juli 1844, de eerste was. De laatste waaraan
hij meedeed, was de Tentoonstelling van
voorwerpen van Friesche Fabriek- en
Handwerk-

en

Nijverheid

Kunstvlijt,

Leeuwarden, juli 1864. Vanaf dat jaar zou
hij zelf niet meer werk inzenden voor tenDat is toch eigenlijk
toonstellingen.
52 jaar, stond nog midwas
vreemd! Hij
den in het leven en vooral de Tenmeesters
levende
van
toonstellingen
ijke
belangr
hele
Een
door.
gingen gewoon
reden zou daarbij hebben kunnen meespelen. Op de laatste tentoonstelling waaraan hij in 1864 meedeed, kreeg hij een
slechte kritiek (zie blz. 18). Het is mogelijk
dat hij zich gekwetst heeft gevoeld en dat
hij voor de toekomst geen zin meer had in
tentoonstellingen.
Naar verhouding zijn veel portretten
en schilderijen bij het nageslacht van
Weltje's

zuster,

Baukje,

die

in

1839

trouwde met ds. Johannes Wytzes Hoekstra, bewaard gebleven. Dat versterkt mij

in de gedachte dat tussen het echtpaar
Hansma-Schuurmans
Hoekstra-Schuurmans
band heeft bestaan.
16

en het echtpaar
altijd een sterke

Daartoe geven een aantal feiten mede aanleiding:

1. 17 Mei 1867 trouwde een dochter, Catharina Hoekstra, met Reitse Hansma.

Reitse Hansma was een zoon van Arnoldus, broer van Douwe Hansma. Hij
woonde in 1866 te IJlst als plaatsver-

vangend arts. Het is zelfs niet onmogelijk dat hij via zijn oom Douwe en tante
Weltje,

ouders

Catharina,

in

Itens

die

toen

woonde,

bij haar

had

leren

kennen.
2. Voor haar huwelijk verbleef Catharina
Hoekstra een half jaar bij haar oom
Douwe en tante Weltje in Sneek.

3, Dr. Lútzen Wagenaar, die met dochter
Hiltje van het echtpaar HoekstraSchuurmans

was

getrouwd,

herdacht

Douwe Hansma na diens overlijden in

1891 in het Friesch Genootschap.
4. Na het overlijden van Weltje HansmaKeimpe,
Wytze
werd
Schuurmans
oudste zoon van het echtpaar HoekstraSchuurmans, executeur-testamentair.

De door mij samengestelde lijst met tekenen schilderwerk van Douwe Hansma is

natuurlijk heel onvolledig, want in de lange
tijd dat hij in Sneek als kunstschilder heeft
gewoond,

moet

hij

veel

en

veel

meer

hebben geproduceerd, dan wat nu nog over
is. Een heleboel moet verloren zijn gegaan.
Hoewel van een groot aantal van zijn schilderijen niet bekend is wanneer zij zijn ontstaan, krijg je, na het bestuderen van de
lijst met zijn werk, de indruk dat er na +
1870 niet veel meer bijkomt. De opkomst
van de fotografie kan daar ook een rol bij
hebben gespeeld.

Het Friesch Genootschap bestond in 1877
vijftig jaar. Om dat feit te herdenken werd
een grote historische tentoonstelling georganiseerd, die een succes werd. Mr. J.
Dirks was voorzitter van de Commissie van

Er waren ook corresponUitvoering.
denten voor de verschillende gemeenten.
Voor Sneek was Douwe Hansma een van
de vier voor die stad aangestelde correspondenten. Op die tentoonstelling hing
ook werk van hem.

Mr. J. Dirks noteerde de volgende uitspraak over hem: ”. .. ”Uit myn jeugd”,
zeide hy, keer ze om asjeblieft”. …”.
Douwe Hansma stierf 9 juni 1891. Woens-

dag 16 december

1891 en drie volgende

dagen vond een verkoping plaats van zijn
nalatenschap, bij de firma J. Swarts, Voor-

streek 264 te Leeuwarden.

Tegelijkertijd

vond een verkoping plaats van de nalatenschap van de heer D. Plantinus, in leven

Doopsgezind
predikant
te Holwerd.
Doordat de goederen van beide personen
in één catalogus zijn ondergebracht, Is het
moeilijk uit te maken wat nu precies van
Douwe Hansma afkomstig zal zijn en wat
niet. De boeken over schilderkunst zullen

zeker uit zijn bezit komen en natuurlijk
ook de zes met ”D. Hansma” aangegeven
vermelde schilderijen.

Weltje Hansma-Schuurmans heeft na haar
overlijden drie schilderijen aan het Fries
Museum gelegateerd: 1. Een zelfportret

van Douwe Hansma. 2. Een portret van
haar’ zelf door Douwe Hansma. 3. Een
genrestuk van Douwe Hansma “De waar-

zegster” (cat. nr. 5 afb. 5).

Nog één keer zou werk van Douwe
Hansma op een tentoonstelling te zien zijn.
Van 12 september - 7 oktober 1947 werd in
Leeuwarden de tentoonstelling Honderd

jaar Friese Schilderkunst, Tentoonstelling
van Schilderijen van Friese meesters 1750 1850, gehouden. Van Douwe Hansma
waren op die tentoonstelling twee doeken

te zien: ”De waarzegster” en "Interieur
met man, vrouw en kind” (cat. nr. 6 afb. 6).
Dat was het allerlaatste, want vanaf die tijd
raakte de naam van Douwe Hansma hoe
langer hoe meer in vergetelheid.

C. Kritiek en waardering.
1. 19 Oktober 1837 werd Douwe Hansma

in Amsterdam

aan

de Koninklijke

Aka-

demie als leerling ingeschreven. Zijn start
was goed, want bij zijn inschrijving werd
aangetekend: ”
. heeft
proeven overgelegd...”

zeer

goede

2. Als een positieve waardering voor
Douwe
Hansma’s werk kan de prijs
worden beschouwd, die hij in 1840 kreeg
van de Groninger Akademie Minerva.
3. In de brief van de burgemeester van
Dokkum in 1841 over het schoorsteenstuk
in het stadhuis van Dokkum lees ik ook
waardering ”’. .. hetwelk zeer tot genoegen
van gemeld Bestuur is uitgevoerd. . …”.
4. De beoordeling in het Algemeen verslag
en beoordeling der Commisie voor de Tentoonstelling
van Voortbrengselen
van
Nijverheid en Kunst, door Friezen ver-

vaardigd, gehouden in de maand juli 1844,
aangaande de schilderijen van Douwe

Hansma was zo goed dat hij de zilveren
medaille won: Met genoegen kunnen we
van deze stukken melding maken, welke

allen kenmerken dragen, dat de keus van
dezen meester valt op tableaux de genre,

en dat hij daarin niet ongelukkig slaagt.
Inzonderheid kunnen wij dit zeggen van
het eerstgemeld nummer, hetwelk vooral

uitmunt door goede uitdrukking en krach-

tige penseelbehandeling en in welk stuk
gezegt kan worden een goede toon te
heerschen”.
5. In de door mij bestudeerde catalogus
over deze tentoonstelling staat bij de schilderijen van Douwe Hansma met de hand
bijgeschreven: “goede schilderijen van
veel verdiensten. D. Hansma de zilveren
medaille”.
6. Bij het schilderij “Een binnenhuis; de te
huiskomst van eenen Zeeman voorstellende” in de catalogus van het boelgoed
van Beslinga State 19 februari 1849 staat:
”waarin de karakters zeer juist zijn waargenomen”.
7. Het Algemeen Verslag en Beoordeling
der Commissie voor de Tentoonstelling
van Voorwerpen van Fabriek, Handwerksnijverheid en Kunst, door ingezetenen der
Gemeente Sneek, vervaardigd of bewerkt;
Gehouden te Sneek in de maand Januari

1857,

vanwege

de Afdeeling

Sneek

der

Vereeniging ter Bevordering van Fabrieken Handwerksnijverheid in Nederland, is
heel toevallig onlangs tevoorschijn gekomen in het archief van de firma Holtkamp, de drukker van dat verslag. Onder
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de geëxposeerde nummers van Douwe
Hansma,
no.
243-245,
staat ook
de

beoordeling. "Allen dragen kenmerken
dat de vervaardiger als kunstschilder talent
bezit, vooral no. 244 munt bijzonder uit”.
Over de objectiviteit van deze lovende
woorden
heb ik mijn twijfels, omdat
Douwe Hansma zelf in de Commissie van
regeling en beoordeling der tentoonstelling

zat. Naderhand werd Douwe Hansma nog
een mooi getuigschrift uitgereikt.
8. Christiaan Kramm zegt in zijn boek De

levens en werken der Hollandsche en
Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers,
graveurs en bouwmeesters, 1857, 640: ”D.

Hansma. Deze verdienstelijke binnenhuis-

en portretschilder . …”.
9. In 1861 werd in Sneek weer een tentoonstelling gehouden door de Afdeeling

Sneek

der Vereeniging

ter Bevordering

van Fabriek- en Handwerksnijverheid in
Nederland. Douwe Hansma was nu onder-

tussen secretaris van die vereniging geworden. Oktober 1861 kon hij een soortgelijk
getuigschrift in ontvangst nemen als in
1857. Het document is mede door hemzelf

ondertekend.

10. Na de Tentoonstelling van voorwerpen

van Friesche Fabriek- en HandwerkNijverheid en Kunstvlijt te Leeuwarden,
juli 1864, kwam ook een Beoordelend verslag der voorwerpen ingezonden op de
tentoonstelling van voorwerpen van Friesche Fabriek- en Handwerk- Nijverheid en
Kunstvlijt. ”Deze stukjes bevallen niet zoo

goed als vroegere schilderijen van dezen
meester; hoewel de opvatting van de een-

voudige voorstellingen uit het dagelijksch
leven veel waarheid bevat, was wat meer

levendige uitdrukking in de figuren te
wenschen”’.
11. Over de leerlingen van W. B. van der
Kooi deelt Wopke Eekhoff in 1875 mee:
”_. Die leerlingen waren T. Eernstman,

toen reeds lector in de teekenkunst aan het
Atheneum te Franeker, C. Wester, A. G.
Zwart, D. Hansma, J. de Jong, J. H. Heij-

mans, waarbij zich aansloten J. J. G. van
Wicheren, S. Bonga, G. Fellinga, C. B.
Buijs, Wijtse de Haan enz. […]. Slechtseen
hunner, van Wicheren, had het voorregt
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door aanhoudende
schilderen van een
portretten en zich
meesters waardig te
12. Toen dr. G. A.

studie te slagen in het
groot aantal schoone
de verwachting des
betoonen . . …”.
Wumkes in 1906 net

dominee in Sneek was geworden, kwam hij
tijdens het afleggen van huisbezoek in een
steeg in de Kruizebroederstraat terecht.

Tot zijn verbazing hingen daar een paar
schilderijtjes

aan

de

muur,

blootgesteld

aan weer en wind. Dominee Wumkes in-

formeerde van wie die schilderstukjes
waren en hij hoorde dat op die plaats het
atelier van Douwe Hansma gevestigd was
geweest. Uit dat feit maakte hij al op dat
het hier niet een groot schilder kon
betreffen. Volgens dr. G. A. Wumkes is
het werk van Douwe Hansma geen hoge
kunst. Hij schilderde in zijn portretten

geen ziel, maar toch kreeg hij vrij veel

opdrachten.
13. H. Fennema, notaris te Wommels en
Sneek, die Douwe Hansma persoonlijk
heeft gekend, is van mening dat de portretten van Douwe Hansma en Weltje Hansma-Schuurmans in het Fries Museum wel
lijken, maar toch zou je zeggen, dat het net
is of de hand die het leven er in zou moeten
brengen, achterwege is gebleven.
14. Reitse Hansma merkt in 1914 over zijn
oom Douwe op, dat hij een niet onverdienstelijk portretschilder werd.

15. Dr. A. Wassenbergh is van oordeel dat

we Douwe Hansma kunnen rekenen tot de
school van Van der Kooi, al mist hij de
zwier van zijn meester en al is hij provincialer.
16.

In

Willem

Bartel

van

der

Kooi,

be-

spreekt dr. C. Boschma in het hoofdstuk
”Omgeving en leerlingen” eerst een aantal
leerlingen. Daarna vervolgt hij ”. .. De

andere schilders van genrestukken of inte-

rieurs met figuren, die we onder deze groep
van leerlingen van Van der Kooi aantreffen, werkten in het algemeen met kleinere
formaten en minder talent. Douwe Hansma schilderde voornamelijk kleine huiselijke tafereeltjes. …”.
17. In Dokkum beeld van een stad, 59,
merkt drs. P. Karstkarel over Douwe Hansma op’... een niet zeer groot talent. …”.

D. Het schilder- en tekenwerk.
al. GENRESTUKKEN;

GESIGNEERD

1. De vrolijke boer (cat. nr. 1, afb. 1).

Paneel, 30 x 25 cem., particulier bezit.

3. Genrestuk (afb. 35).
Doek, 64 x 79 cm, gesign., gedat. 18(472),
particulier bezit.

Volgens de documentatie van het R‚K.D.
zou dit doek misschien Een Friesche boer
zijne pachtpenningen betalende, Tentoonstelling levende meesters, 's Gravenhage,
mei 1851, no. 186, kunnen zijn. Jammergenoeg wordt in Kunstkronyk, uitgegeven

aanmoediging

en

verspreiding

der

schoone kunsten, twaalfde jaar, 1851, 49-

60, 62-70, dat een bespreking bevat van die
tentoonstelling in Den Haag, het schilderij
van Douwe Hansma niet genoemd en be-

sproken.

Links op het schilderij zitten en staan om
een tafel in een herberg een groep van acht

personen. Een man met een houten been
houdt zijn stok met de linker hand omhoog. Rechts op het schilderij aan een
andere tafel een enigszins deftig heer-

schap, dat naar het groepje kijkt. Links op
de voorgrond een kind op een stoof.

Het is evenwel niet aannemelijk dat dit
genrestuk het doek van de tentoonstelling
van 1851 zal zijn. De man met het houten
been moet een oud-soldaat zijn, die in een

‘herberg

sterke verhalen

over de oorlog

vertelt. Hij draagt een soldatenjas met op
de rechterrevers een medaille.

4. Baukje van Hindeloopen
(cat. nr. 3, afb. 3).
5. Oude vrouw met meisje en hond

(cat. nr. 4, afb. 2).

6. De waarzegster
(cat. nr. 5, afb. 5).
7. Interieur met man, vrouw en kind

(cat. nr. 6, afb. 6).

8. Interieur.

(cat. nr. 7, afb. 7).

1. De weesmoeder. (cat. nr. 8, afb. 10).

2. De waarzegster. (afb. 39).

2. Interieur (cat. nr. 2, afb. 4).

ter

a2. GENRESTUKKEN;
NIET GESIGNEERD.

Dit paneel kan op de Tentoonstellingen
levende meesters, Den Haag, 1853, Leeuwarden 1853, Groningen, 1854, gehangen

hebben.
Aan een tafel zit rechts de waarzegster,

links een meisje. Op de tafel, waarop een

zwarte kat zit, liggen de kaarten uitgelegd.
a3. GENRESTUKKEN, DIE NIET
BEWAARD ZIJN GEBLEVEN.
(Omdat van een aantal genrestukken niet
zeker is of het om hetzelfde schilderij gaat,

heb ik in alle gevallen doorgenummerd).

1. Een Boerenwoning met Beelden.
Tentoonstelling levende meesters, Amsterdam, 1838, no. 179.
2. Een schurend Meisje.
Tentoonstelling levende meesters, Rotterdam, 1838, no. 87.
3. Een Vischverkoopster, met bijwerk.
Tentoonstelling levende meesters, Rotterdam,

1838, no. 88.

4. Eene zieke vrouw door hare oude
moeder getroost.
Tentoonstelling levende meesters, 's Gravenhage,

1839, no. 144.

5. Een Meisje van de Stad terug komende.
Tentoonstelling levende meesters, Amsterdam, sept. 1840, no. 648.
6. Een Boeren Binnenhuis.
Tentoonstelling levende meesters, Amsterdam, sept. 1840, no. 649.
7. Een Meisje van de stad terug gekomen.
Tentoonstelling levende meesters, Rotterdam,

1840, no. 90.

8. Een Boerenbinnenhuis.
Tentoonstelling levende meesters, Rotterdam, 1840, no. 91.
9, Kunstliefde.
Met dat schilderij won Douwe Hansma 21
januari 1840 een prijs in Groningen van de
Akademie

Minerva,

van

Beeldende

Kunsten,
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10. Een Vriesche Groentenverkoopster.
Permanente tentoonstelling van schilderijen e.a., Amsterdam, 1841, no. 67. Deze
tentoonstelling heeft een andere naam,
maar er wordt wel gewoon een Tentoonstelling levende meesters mee bedoeld.

juli 1844, no. 62.

een Friesch binnenvertrek.

23. Het bezoek van eene jongedame bij
een armoedig huisgezin.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 468.
Dit kan het schilderij Het bezoek van eene

11. Twee liedjeszangers voor de deur van

Tentoonstelling levende meesters, ’s Gravenhage, 1841, no. 149.
12. Eene zieke Vrouw door hare Moeder
getroost en bemoedigd wordende.

Tentoonstelling levende meesters, Groningen, 1841, no. 71.
13. Portret van een

kleeding.
Tentoonstelling

Meisje

levende

sterdam, 1842, no. 135.

in Hinloper

meesters,

Am-

5 November 1841 schrijft Douwe Hansma
aan Wopke

Eekhoff:

”. . . Ik ben in de

gelegenheid om een zeer fraai Hindeloopers kostum te krygen. …”.
14. Een boeren Binnenhuis met Beelden.

Tentoonstelling levende meesters, Amsterdam, 1842, no. 481.
15. Eene zieke vrouw door hare moeder
getroost en bemoedigd.

Tentoonstelling levende meesters, Zwolle,
juli 1842, no. 182.
16. Een
costuum.

Hinloper

meisje

in

nationaal

Tentoonstelling levende meesters, Zwolle,

juli 1842, no. 183. Zie mijn opmerking
onder no. 13.
17. Een lui vrouwtje in een boerenbinnenhuis.
Tentoonstelling levende meesters, ’s Gravenhage, mei 1843, no. 128.
18. Het bezoek van eene Dame bij een

armoedig Huisgezin.
Tentoonstelling levende
sterdam, 1844, no. 166.

meesters,

19. De slechte Huishoudster.

Tentoonstelling levende
sterdam, 1844, no. 167.

meesters,

AmAm-

20. Een groente vrouw.

Tentoonstelling levende meesters, Zwolle,

juli 1844, no. 61
21. Twaalf uur in den middag of de slechte
huishoudster.
Tentoonstelling levende meesters, Zwolle,
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22. Eene zieke vrouw, door hare moeder
getroost.

Eerste Tentoonstelling van Voortbrengse-

len van Nijverheid en Kunst, door Friezen
vervaardigd,

467.

Dame

bij een

toonstelling

juli 1844,

Leeuwarden,

armoedig

levende

Huisgezin,

no.

Ten-

Amster-

meesters,

dam, 1844, no. 166, zijn. Het is mogelijk
dat M.P.D. baron van Sytzama dat schilderij in die tijd heeft gekocht. Na de dood

van de heer van Sytzama in 1848 namelijk

werd, voor de afbraak van Beslinga State te

Friens, op 19 februari 1849 een verkoping
gehouden. Daar waren twee doeken bij
van Douwe Hansma, die verkocht werden.
Het ene was Een binnenhuis; het bezoek
van eene liefdadige Dame bij een armoedig

huisgezin voorstellende, doek 82 x 63 d.,
zeer uitvoerig gepenseeld. In de catalogus

van de verkoping staat met potlood bij dit

schilderij geschreven: ”ontbreekt”’.
24. Een boeren-binnenhuis, de beelden
voorstellende: elk zijn smaak.
Eerste Tentoonstelling van Voortbrengselen van Nijverheid en Kunst, door Friezen
vervaardigd,

Leeuwarden,

juli

1844,

no. 469. Dit genrestuk zou het doek cat. nr.
2, afb. 4 kunnen zijn.
25. Een tafereel in een huis te Hindelopen.
”Ingezonden door den heer Reynders, te
Leeuwarden”.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 470.

Zie mijn opmerking onder no. 13.
26. Het Bezoek bij Grootouders.
Tentoonstelling levende meesters, Groningen, 1845, no. 92.
27. De slechte Huisvrouw.
Tentoonstelling levende meesters, Groningen, 1845, no. 93.
28. Een Binnenvertrek,

deloper Familie.

waarin eene Hin-

Tentoonstelling levende meesters, Groningen, 1845, no. 295.

Zie mijn opmerking onder no. 13.
29, Een ouderwetsch Binnenvertrek, waar
een Knaapje zijne Grootouders de courant
voorleest.
Tentoonstelling levende meesters, Amsterdam, sept. 1846, no. 146.
30. Het vertrek van een jong zeeman.
Tentoonstelling levende meesters, ’s Gravenhage, mei 1847, no. 153.
31. De terugkomst van een jong zeeman.
Tentoonstelling levende meesters, ’s Gravenhage, mei 1847, no. 154.

32. Een vischmeisje.

Tentoonstelling levende meesters,
waag, Leeuwarden, 1847, no. 52.

Stads-

33, Een vogelverkoopster.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoem-

de, no. 53.
34, Het vertrek van een jong zeeman.

Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 54.

35. De tehuiskomst van een jong zeeman.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 55.

:

Dit kan het schilderij De terugkomst van

een johg zeeman, Tentoonstelling levende
meesters, ’s Gravenhage, mei 1847, zijn.
M. P. D. baron van Sytzama kan dat schil-

derij in die tijd gekocht hebben, want in de

catalogus van de verkoping op 19 februari

1849 was dat schilderij het tweede doek van

Douwe Hansma, dat verkocht werd. Een
binnenhuis; de te huiskomst van eenen Zeeman voorstellende, doek 52 x 60 d., waarin

"de karakters zeer juist zijn waargenomen.

In de catalogus van de verkoping staat met
potlood
bij dit schilderij
geschreven:
»f

16”.

36. Een binnenhuis met beelden.

Tentoonstelling

van

schilderijen,

gehouden te Leeuwarden in den jare 1847,
ten voordeele der armen, in de Groote
Zaal van het Stadhuis, no. 31.

“Opbrengst
armen”,

geheel

ten

voordeele

der

37, Een binnenhuis met beelden.

Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 99,

38. Een binnenhuis.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 147,

39, Een oude Vrijer.

Tentoonstelling

levende

meesters,

trecht, juli 1848, no. 83.
40. De slechte Huishoudster.
Tentoonstelling
levende
meesters,
trecht, juli 1848, no. 84.

U-

U-

41. De oude vrijer.
Tentoonstelling levende meesters, Groningen, 1849, no. 79.

42. Een oude Vrijer in zijne kamer.f 85,00.
Tentoonstelling levende meesters, Am-

sterdam, aug. 1850, no. 133.

43, Een Friesche boer zijne pachtpenningen betalende.
Tentoonstelling levende meesters, ’s Gravenhage, mei 1851, no. 186.
44. Een oude vrijer in zijne kamer.
Tentoonstelling
van
kunstwerken
te
Kampen,

aug.

1852, no. 107. Die tentoon-

stelling heeft een andere naam, maar er
wordt wel een Tentoonstelling levende
meesters mee bedoeld.
45. Een liedjesverkooper in eene keuken.
Tentoonstelling
van
kunstwerken
te
Kampen, aug. 1852, no. 108.
46. Eene waarzegster.
Tentoonstelling levende meesters, ’s Gravenhage, 1853, no. 211.
47, Een waarzegster.
Tentoonstelling levende meesters, in de
localen op het stadhuis, te Leeuwarden,
1853, no. 362.
48. Het biddend meisje.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 104.
49, Grootvader.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 105.

50. Grootmoeder.
Zelfde tentoonstelling
de, no. 106.

als bovengenoem-

51. Eene waarzegster.
Tentoonstelling levende meesters, Groningen, 1854, no. 95.
52. Een grootvader.
Tentoonstelling levende meesters, Groningen, 1854, no. 96.

53. Eene grootmoeder.
Tentoonstelling levende meesters, Groningen, 1854, no. 97,
54, Een fruitstuk.
21

als bovengenoem-

tentoonstelling

Tentoonstelling van de Vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerk- nijverheid in Nederland, Leeuwarden, juli

Zelfde

55. Een dito.

warden, 1859, in de localen op het Gemeentehuis, no. 79.
64. Een goed ontbijt.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoem-

1854, no. 470.

Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 471.

56. Een zaakwaarnemer.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 472.

57. Huisselijk genoegen.
Tentoonstelling levende

localen op het Stadhuis,

1855, no. 97.
58. Een Zaakwaarnemer.

meesters,

in de

te Leeuwarden,

Tentoonstelling levende meesters, Zwolle,

juli 1855, no. 266.
59. Een Zaakwaarnemer.
Tentoonstelling levende

meesters,

Am-

sterdam, 1856, no. 159.
60. Een schoorsteenstuk, voorstellende het
vertrek van een meisje uit het Weeshuis.
Tentoonstelling
van
Voorwerpen
van

Fabriek, Handwerksnijverheid en Kunst,
door ingezetenen der Gemeente Sneek,
vervaardigd of bewerkt, Gehouden te
Sneek in de maand januari 1857, vanwege
de Afdeeling Sneek der Vereeniging ter
Bevordering van Fabriek- en Handwerks-

nijverheid in Nederland, no. 243.
Dit moet het schoorsteenstuk De Weesmoeder zijn, dat Douwe Hansma voor het
Weeshuis in Dokkum heeft gemaakt (cat.
nr. 8, afb. 10).Hij kreeg de opdracht daartoe 7 augustus 1856. Het is mogelijk dat hij
dat schoorsteenstuk in Sneek heeft geschilderd en het in januari 1857 nog thuis had,
zodat hij het op de tentoonstelling in Sneek
kon exposeren.
Douwe Hansma zal het druk gehad hebben
met die tentoonstelling, want hij zat zelf in
de jury.
Op deze tentoonstelling moet hij doelen in
zijn brief van 27 april 1857 aan T. R. Dijkstra: ©. . . Droktmen as tentoonstelling
…….”’(”... Drukke bezigheden als tentoonstelling. …”).
61. Een zaakwaarnemer.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 244.

62. Een geschenk voor grootmoeder.
22

de, no. 245.

63. Het Martelaarsboek.
Tentoonstelling levende meesters, Leeu-

de, no. 80.

65. Huisselijk genoegen.

Tentoonstelling levende meesters, Leeu-

warden, juli 1863, no. 67.
66. Een politicus.
Tentoonstelling levende meesters, Leeuwarden, juli 1863, no. 68.
67. Wat zal van den jongen worden?

Ì

f 80.00.

Tentoonstelling van voorwerpen van Friesche Fabriek- en Handwerk- Nijverheid en
Kunstvlijt, Leeuwarden, juli 1864, no.

823.

Een dergelijke prijs voor een schilderij was
in die tijd niet ongebruikelijk.
68. Huiselijk genoegen. f 80.00.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 824.

Dit schilderij kan hetzelfde zijn als Huis-

selijk genoegen op Tentoonstelling levende
meesters, Leeuwarden, 1855 en Leeuwarden, 1863. Het lijkt me niet onmogelijk dat
Huiselijk genoegen het doek Interieur met
(cat.
is.
kind
en
vrouw
man,

nr. 6, afb. 6).

69. Een politicus. f 30.00.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 825.
70. De kleine maitres. f 20.00.
Zelfde tentoonstelling als bovengenoemde, no. 826.
71, Tableau de genre.
”Ingezonden door mr. J. E. baron van Panhuys, te Leeuwarden”.
van
Tentoonstelling
Historische
Gids

Friesland,

gehouden

in Z. M.

Paleis te

Leeuwarden, in den zomer van 1877, 171,
no. 35.
72, Vrouw bij een waterput.
“Ingezonden door A. K. Ringler, te

Maarssen”.

Zelfde gids als bovengenoemde, 222,no. 29.
73, Tableau de genre.

”Ingezonden

door

A.

K.

Ringler,

Maarssen”.
Zelfde gids als bovengenoemde,

te

222, no.

30.

Doek, 81 x 72 cm., onbelijst, beschadigd.

Catalogus verkoping goederen van Douwe
Hansma, 16 december 1891, no. 880.
75. De zeevaartkundige les.
Doek, 62 x 53 em., onbelijst.
Catalogus verkoping goederen van Douwe
Hansma, 16 december 1891, no. 881.

76. Binnenhuis.

Doek, 61 x 53 cm., onbelijst.
Catalogus verkoping goederen van Douwe
Hansma, 16 december 1891, no. 882.
71. Voorlezing uit den Bijbel.

Doek, 61 x 52 cm., onbelijst.

Catalogus verkoping goederen van Douwe
Hansma, 16 december 1891, no. 883.
78. Fruitverkoopster.
Paneel, 30 x 23 cm., in verg. lijst.
Catalogus verkoping goederen van Douwe
Hansma, 16 december 1891, no. 884.
79, Binnenhuis.
Paneel, 28 x 24 cm, in verg. lijst.

Catalogus verkoping goederen van Douwe

Hansma, 16 december 1891, no. 885.

1. Eyzo
broertje
Hendrik

GESIGNEERD

de Wendt van Sytzama en zijn
Johannes
Galenus
Willem
in de stal van Beslinga State te

‘Friens (cat. nr. 9, afb. 8).

2. Anestatius Antonius Jorritsma (cat. nr.
10, afb. 9).

3. Taeke
37).

Sjoerd

Aukes

Bloemhof

(afb.

Doek, 100 x 77 cm, gesign., gedat. 1876,
particulier bezit.
T. S. A. Bloemhof, geboren 1800, was een
rijke boer uit Teerns.

Halve figuur, aanziend. Hij houdt in zijn
rechter hand een boelgoed boekje.

Daarop

staat:

Teerns”.
Volgens de

"Zathe

familie

en

Bloemhof

landen

te

moet

dit

portret gemaakt zijn naar een foto.

NIET GESIG-

1. Reitse Jacobs Hansma (cat. nr. 11, afb.

11).

74. Een sappeur.

bl. PORTRETTEN;

b2. PORTRETTEN;
NEERD.

2. Martha

12, afb. 12).

Leenderts

Stelwagen

(cat. nr.

3, Reitse Jacobs Hansma.
Paneel, 25,5 x 19 cm.,‚ particulier bezit;

pendant van no. 4.

Zie verder cat. nr. 11.

4, Martha Leenderts Stelwagen.
Paneel, 25,5 x 19 cm.,‚ particulier bezit;

pendant van no. 3.

Zie verder cat. nr. 12.

5. Anna Teitsma (afb. 40).

Doek, particulier bezit.

Anna

Teitsma

Scharwoude

(Dokkum

1843)

was

1778 - Noord-

een

dochter

van

Jouke Keimpes Teitsma, thesaurier-gene-

raal van Friesland en van Maaike Sikkes
Hoogstraten. Zij trouwde te Reitsum in
1802 met mr. Antonius Joha (Wijnaldum
1779 - Franeker 1829) en was Doopsgezind. In 1836 verhuisde Anna Teitsma naar
Sneek met haar zoon Jouke Teitsma Joha,
die daar apotheker werd. Juni 1843 ging zij
in Alkmaar wonen, waarschijnlijk bij haar
dochter. Zij stierf 6 november 1843 tijdens
een bezoek aan een zoon in Noord-Scharwoude.
Douwe Hansma zal Anna Teitsma nog wel
uit zijn Dokkumer tijd gekend hebben,
want toen hij een kind was, woonde zij met
haar gezin in Dokkum. Tijdens zijn eerste
jaren in Sneek moet hij haar weer hebben
ontmoet.

Het portret van Anna Teitsma kwam na
haar dood eerst in bezit van Jouke Teitsma Joha. Vervolgens kreeg zijn zoon
Everhardus het doek, die het voor f 5 verkocht aan een familielid Willem Joha, te
Dordrecht. Na Willem Joha kwam het

portret bij zijn dochter. Nu is het waarschijnlijk bij een familielid in Amerika terecht gekomen.
Omdat Willem Joha het portret wilde laten
23

restaureren,

vroeg hij om

een deskundig

advies. Dr. J. de Kruyff van ”Deventer’s
kunsthandel” te Den Haag, schrijft 12 mei

1938: ”De schilder is Douwe Hansma; uit-

stekend stuk uit het begin van de vorige
eeuw; schilderij is in slechte staat, moet
goed worden schoongemaakt en waar
nodig gerestaureerd. Kosten f 20°.

Halve figuur, aanziend naar rechts, in Fries

kostuum.

6. Albertus Martein Sustring met zijn
vrouw Sjoertje Ypes Schotanus (cat. nr.
13, afb. 15).
7. Gerben Nammens Bouma (afb. 41).
Doek,

91

x

72

cm.,‚

particulier

bezit;

pendant van no. 8.
Gerben Nammens Bouma (Sneek 1801 1879) was een zoon van Namme Jeljers en
Jetske Gerbens. Hij was oprichter van de
stoommeelfabriek De Hoop”, later G.N.
Bouma & Zn., die aan de Singel (het Achterom) stond. Hij trouwde in 1839 voor de
derde maal, met Anke Haga. Zowel zijn
eerste als zijn tweede vrouw stierven kort
na de geboorte van een baby.

Het gezin

woonde vanaf + 1861 Grootzand 85. Achter op het portret

staat geschreven:

Ge-

schilderd door Douwe Hansma.
Halve figuur, aanziend naar rechts, zittend
op een stoel.
8. Anke Haga (afb. 42).
Doek,

91

x

72

cm.,‚

particulier

bezit;

pendant van no. 7.
Anke Haga (Sneek 1803 - 1878) was
een dochter van Arjen Buwalda van
Haga, lakenkoper en Janneke Bokma.
Zij trouwde in 1839 met Gerben Nammens

Bouma.
Halve figuur, aanziend naar links, zittend
op een stoel, in Fries kostuum.

9. Leendert Hansma (cat. nr. 14, afb. 14).
10.Freerkje Huiberts Klaver (cat. nr. 15,
afb. 13).
11. Johannes Jacobus Hansma (cat. nr. 16,
afb. 16).
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12. Jeltje Winkler (cat. nr. 17, afb. 17).
13. Pieter Hommes van der Zijl (afb. 38).
Doek, 81 x 65 cm., particulier bezit.
Pieter Hommes van der Zijl (1823 - 1864)
trouwde met Antje van der Woude, geboren te Deersum 1824. Zij kregen één
kind, Jeltje (1850 - 1939). Het gezin
woonde op de boerderij, Goëngamieden 4.
Die boerderij werd in 1871 helemaal ver-

bouwd en Jeltje legde daarvoor de eerste
steen. Jeltje trouwde met Sjoerd Gerbran-

dy. Het jonge paar ging op de boerderij van
Jeltje’s ouders wonen. en ze kregen kinderen. Een van de kinderen werd Pieter

Sjoerds Gerbrandy (1885 - 1961), de bekende minister-president uit de oorlog,

wiens standbeeld op het Schaapmarktplein
in Sneek staat.

In zijn artikelen-serie in de Leeuwarder

Courant 1931, 1932, heeft N. J. Waringa al

op dit portret gewezen: ”. . . en wijst de
heer H. R. Gerbrandy te Leeuwarden er
ons op, dat bij diens familie aldaar een
eveneens door Hansma geschilderd portret
aanwezig is”. H. R. Gerbrandy was een
zoon van Jeltje en een broer van Pieter
Sjoerds.
Halve figuur, aanziend, zittend op een
stoel.
14. Trijntje Dooitses Dijkstra (cat. nr. 18,
afb. 18).
15. Trijntje Dooitses Dijkstra.
Doek, 41 x 34 cm., particulier bezit.
Achter op het doek zit een brief geplakt
met
gegevens
over Trijntje Dooitses

Dijkstra.

Zie verder cat. nr. 18.
16. Ds. Johannes Wytzes
nr. 19, afb. 21).

Hoekstra

(cat.

17. Baukje Schuurmans (cat. nr. 20, afb.
20).
18. Catharina Hoekstra

19).

(cat. nr. 21, ‘afb.

19. De catechisatie (cat. nr. 22, afb. 22).

20. Weltje Hoekstra (cat. nr. 23, afb. 25).
21. Douwe Hansma (cat. nr. 24, afb. 24).
22. Weltje Schuurmans (cat. nr. 23, afb.
25).
b2. PORTRETTEN, DIE NIET
BEWAARD ZIJN GEBLEVEN.
1. Gatske van der Wal.
22 November 1852 stierf in Offingawier

Gatske van der Wal, het jongste kind van

1. Afbeelding van den zoogenaamden St.

Maartens-steen,

toren

der

in den westmuur van den

hervormde

(cat. nr. 30, afb. 31).

kerk

te Bolsward

2. Muurschildering in de St. Martens-kerk

te Bolsward (cat. nr. 31, afb. 29).

c3. WERK OP LANDSCHAPPELIJKGEBIED; GESIGNEERD.

1. Landschap (cat. nr. 32, afb. 32).

Eile Martens van der Wal. Gatske was 27
september 1851 geboren. Douwe Hansma
schilderde voor de bedroefde ouders een
portret van hun overleden dochtertje.
2. Portret.

2. Gezigt

Gids Historische Tentoonstelling van
Friesland, gehouden in Z. M. Paleis te

1. Historiestuk.
Schoóorsteenstuk in de vergaderkamer van

”Ingezonden door J. Houwink”, te Sneek.

Leeuwarden, in den zomer van 1877, 170,

no. 13.
3. Portret.
”Ingezonden door J. Houwink te Sneek”.
Zelfde gids als bovengenoemde, 170, no.
14.
4, Portret van een meisje.
”Ingezonden door T. H. Stoffels, te Leeu-

warden”.
Zelfde gids als bovengenoemde, 270, no.
33.

op de heide te Surhuisterveen

(cat. nr. 32, afb. 33).

3. Een iĳstafereeltje (cat. nr. 34, afb. 34).

d1. DIVERSEN; GESIGNEERD.

het stadhuis in Dokkum (afb. 43).

Doek, 128 x 105 cm, gesign., gedat. 1841,
stadhuis Dokkum.
Rechts op het doek zit Sicke Sjaardema,
een Fries edelman uit de eerste helft van de
13e eeuw, in een stoel achter een tafel. Hij
houdt zijn rechter hand afwerend omhoog.
Links van hem zit een hond. Links op het
schilderijdrie personen, waarvan de rechter
een papier in de linker hand heeft. De middelste persoon draagt een schaal met goud.

cl. WERK OP BOUWKUNDIG
GEBIED; GESIGNEERD.

d2. DIVERSEN; NIET GESIGNEERD.

1. Het stadhuis te Dockum vóór de verbouwing (cat. nr. 26, afb. 27).

Doek, 39 x 48 cm., particulier bezit.
Achter op het schilderij is een briefje geplakt, waarop staat dat Douwe Hansma de
schilder is.
Op een tafel is van links naar rechts afgebeeld: een boek, een bril, een koperen aansteekkomfoor met steel, een kan, een glas
en een stuk brood met een mes. Midden op
de voorgrond een papier, met tabak erop
en een lange pijp met een kapje. Tussen de
vouwen van het papier zijn, wat scheef,
letters te lezen:
TA

2. Toren van het St. Bonifacius Klooster te

Dockum. Afgebroken in 1832 (cat. nr. 27,
afb. 26).

3. Albada-huis te Sneek (cat. nr. 28, afb.
28).
4, De Hoogënder Pijp of Waterpoort te
Sneek (cat. nr. 29, afb. 30).
c2. WERK OP KUNSTHISTORISCH
GEBIED; GESIGNEERD.

1. Stilleven (afb. 36).

HS

op de

TE DO.
25

En

Die letters duiden misschien de firma naam
van de tabak aan. TA zou dan kunnen worden TABAK en TE DO, TE DOCKUM.

2. Een hond in een kamer (afb. 44).

Paneel, 33 x 18 cm., particulier bezit.

Achter op het paneel is een briefje geplakt,

waarop staat dat Douwe Hansma de schil-

der is.
Links op een tafel een kan met deksel op
een onderschotel, een appel en een glas op
voet. Rechts van de tafel zit een hond met
een halsband, op een kussen op een stoel
zonder rugleuning. De hond lijkt trots te
zijn dat een portret van hem wordt
gemaakt.
Het zou de eigen hond van Douwe Hansma

en Weltje
zijn.

Hansma-Schuurmans

kunnen

d3. DIVERSEN, DIE NIET
BEWAARD ZIJN GEBLEVEN.
1. Schoorsteenstuk voor het huis, Kleine

Buren 1, Warga.
In dit huis, waar Reitse Hansma met zijn
vrouw Catharina Hoekstra en dochter
heeft gewoond, moet ook een schoorsteenstuk van Douwe Hansma zijn geweest. In
zijn artikelen-serie in de Leeuwarder
Courant 1931, 1932, merkt N. J. Waringa

op: ”... Verder deelde de heer J. Hoekstra
te Driebergen ons o.m. mede, dat [.. Jen

een fraai schoorsteenstuk bij een
te Warga bewaard worden .
Hoekstra te Driebergen is Jacob
zoon van Feike Dooitsen, die
zoon was van het echtpaar
Schuurmans.

familielid
. ”. J.
Hoekstra,
weer een
Hoekstra-

2. Een jstafereel.
De in 1884 in Dokkum geboren boekhandelaar en boekdrukker D. J. Kamminga
plaatste, waarschijnlijk in de Dockumer
Courant, het volgende berichtje, waarvan
de datum onbekend is:
Een verzoek. Bekend is dat er een litho
bestaat getekend in 1864, waarop een
drukbezochte rijderij te Dokkum is afgebeeld. Minder bekend is dat er een schil26

derstuk bestaat van Douwe Hansma, dat in
de Friesche Courant van 1919, ondertekend door W., alsvolgt wordt beschreven:

Het is een vrolijk opgewekt wintergezicht
en er is kamp om prijs en premie gezien van
de zijde van de Halvemaanspoort. Verschillende figuren zijn te onderscheiden

o.a.: mr. Daam Fockema, de oude heer
Nauta, de Burgemeester van Ameland.
Verder Jelte, de tamboer. Zeer duidelijk is

Agnietje afgebeeld met haar tafeltje met
zoetigheden

en salie, melk,

enz.

Met

de

medemedeling waar het stuk zich bevindt,
zou men D. J. Kamminga zeer verplichten.

HOOFDSTUK II
HANSMA, HET FRYSK SELSCIP
EN DE KRITE SNEEK

DOUWE

A. Het Frysk Selscip.
14 September 1844 werd in de herberg Het
Gouden Wagentje, op de Nieuwstad te
Leeuwarden, onder leiding van T. R. Dijkstra het Selscip foar Frysce tael en Scriftenkinnisse (Vereniging voor Friese taal en

kennis der literatuur) opgericht.

Douwe

Hansma behoorde ook tot de oprichters.
Er was een vereniging nodig die voor de

Friese taal wilde opkomen.

Het Friesch

Genootschap deed wel wat, maar hield zich
hoe langer hoe meer bezig met geschiedenisstudie in plaats van met taalstrijd. De
omgangstaal in het Genootschap
was
Nederlands. T. R. Dijkstra was er vast van
overtuigd dat met de Friese taal ook de
Friese zeden en de Friese volksziel verloren zouden gaan en dat moest verhinderd

worden. Daarom wilde hij een kleine kring

vormen, die er alles aan wilde doen om het
Fries in stand te houden en te beschermen
tegen de toenemende invloed van het

Nederlands.

T.

hielden verband

R.

met

Dijkstra’s

gedachten

de Romantiek,

een

stroming die in het begin van de eeuw in
Friesland invloed kreeg. Er moest niet
alleen voor het verstand, maar ook voor
het gevoel aandacht zijn. Vooral op het

eigene, de eigen taal en de zeden moest
gelet worden.
Omdat niet alle leden van het Selscip in
Leeuwarden woonden,

ging het hoofdbe-

van corresponderende

leden. Een van de

stuur al vrij gauw over tot het aanwijzen

meest bekende corresponderende leden is

Douwe Hansma geweest. Een corresponderend lid moest de stukken versturen naar
de leden die ze kregen aangewezen en ze
moesten de contributie innen.
In 1848 werd Douwe Hansma tot werkend
lid van het Selscip gekozen en dat was in die
eerste jaren een grote eer. Werkende leden

hadden over het algemeen grotere verplichtingen dan gewone leden. Zij waren
verplicht om vier keer in het jaar een stuk
in het Fries te schrijven. Dat stuk mocht
oorspronkelijk of vertaald zijn, proza of
poëzie. Zij moesten bovendien om de
beurt op de algemene vergadering van het
Selscip een voorlezing houden. De werkende leden vormden lange tijd de kern
van het Selscip. Ze zijn haast allemaal van
belang geweest voor de Friese literatuur
van de 19e eeuw, totdat langzamerhand
hun verplichtingen afnamen.
Op de algemene vergadering te Leeuwarden, 18 juli 1850, was Douwe Hansma aan
de beurt om de voorlezing te houden. Hij
koos als onderwerp "’Diu liafde der Friesen
for hiar land end sprake is nen provincialisme” (”De liefde der Friezen voor haar

land en taal is geen provincialisme’’). In de

notulen van die bijeenkomst wordt niet
nader ingegaan op de inhoud van die rede.
Ik ben bang dat Douwe Hansma niet tevreden is geweest over zijn voorlezing,
want in een brief van 17 augustus 1850
schrijft hij aan D. B. Nieuwenhuis, de secretaris van het Selscip, dat hij op de eerste

vergadering van de Krite (Afdeling) Sneek

de voorlezing heeft gehouden, die hij ook

alin Leeuwarden had gedaan. Hij heeft het

gevoel dat zijn lezing voor de Krite Sneek
beter is bevallen dan voor het Selscip in
Leeuwarden. Hij heeft zijn voorlezing nog
een keer gehouden, omdat de mensen er
hem om vroegen, maar het liefst had hij het
hele verhaal in een hoek gegooid om het zo
te kunnen vergeten. Nu echter is hij toch
maar blij dat hij de lezing nog eens
opnieuw ten gehore heeft kunnen brengen.
Het viel niet altijd mee de reis naar Leeuwarden te ondernemen om bij een bijeenkomst van het Selscip aanwezig te zijn. In
een brief van 3 mei 1855 bericht Douwe
27

Hansma aan T. R. Dijkstra dat hij niet van
plan is om naar de algemene vergadering te

komen. Hij vindt het vervelend dat hij leerlingen zal moeten afzeggen. Bovendien
ziet hij op tegen de uitgaven die hij zal

UWNK

im

TEN TELTSJE WT

LOOK.

IT FOLKSLIBBEN,

moeten maken voor de reis en de verterin-

gen. Het spijt hem, want hij zou heel erg
graag gaan.

Dan verschijnt in de Leeuwarder Courant
van

17

oktober

1854

een

advertentie,

waarin het Frysk Selscip oproept deel te
nemen aan een prijsvraag voor een volks-

verhaal. De ereprijs zal bestaan uit vijftig
gulden.

Douwe Hansma
vraag met het

D,
AXSDWIRD

OP VE,

HANSMA.
PEN IT »SrersCur

SCRIFTENKINKISSE”
IEN

WEROAN

FORMHAEIL

(Ongeluk en Geluk). Voor de vereiste begeleidende spreuk koos hij de volgende
woorden van Gysbert Japicx: ”O wier ick
ney ick winschje, yen minsche” (”O was ik
naar ik wens, een mens”). Het is te begrijpen dat Douwe Hansma ontzettend benieuwd was naar de uitslag van de prijsvraag. Dat blijkt wel uit de brief van 16
oktober 1855 aan T. R. Dijkstra, waarin hij

Jhr. mr. M. de Haan Hettema, een van de

juryleden heeft zijn twijfels over inzending
no. 3, de novelle van Douwe Hansma. Hij
heeft het gevoel dat hij ergens een soortgelijk thema eerder is tegengekomen. Het is
niet onmogelijk dat Jhr. mr. M. de Haan
Hettema de vertelling "Jan ijn’t weijnspoar” uit Ytlycke forteltjes, fabels in za fort
hinne door Watze Harings, gedrukt te
Sneek in 1831, op het oog heeft. Dat
verhaal heeft inderdaad, vooral in het
eerste gedeelte een grote overeenkomst

met Uwnk in Lok.
Al met al wordt aan Uwnk in Lok van
Douwe Hansma de ereprijs toegekend.
Deze was dolgelukkig toen hij 26 mei 1856
vernam dat hij de ereprijs had gewonnen.
Hij schrijft 31 mei 1856 een uitbundige
dankbrief aan het hoofdbestuur van het
Selscip, waarin hij hen toezegt altijd de
28
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eens wat willen weten.

De jury was ondertussen druk aan het werk
om de vier inzendingen te beoordelen.
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zich afvraagt hoe het toch met de prijsvraag

staat. Hij zou graag van een en ander wel
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1856,

Met deze novelle won Douwe

Hansma

1856 de ereprijs van het Frysk Selskip.

in

belangen van het Selscip hoog te zullen
houden, en altijd alles te zullen doen wat in
zijn vermogen ligt om de idealen van het
Selscip waar te maken.
7 November 1862 werd een prijsvraag uitgeschreven voor een historisch-romantisch
verhaal of novelle uit de Friese geschiede-

nis. De ereprijs zou bestaan uit honderd
gulden. Er kwam één antwoord binnen op

die prijsvraag ”De Waelske furie yn
Dockum”. Er kan geen twijfel over bestaan dat die inzending het in 1872 uitgegeven boekje van Douwe Hansma Sippe

Scheltema of de Dockumer furie troch de
Waelen in’t jier 1572, in forhael út de tachtigjierige oarlog, moet zijn.
Helaas werd het verhaal afgewezen.
moet voor Douwe

Het

Hansma wel een tegen-

valler zijn geweest, dat zijn stuk niet werd
bekroond.

Hij

zal zeker

de ereprijs van

1856 nog niet vergeten zijn geweest.

Het Selscip bestond in 1869 vijfentwintig
jaar. 15 Augustus 1869 werd Douwe Hansma het verzoek gedaan om op 18
september ter gelegenheid van dat feit een
feestrede uit te spreken. Douwe Hansma

ziet er echter tegen op. De gedachte dat hij
in zo’n korte tijd een lezing in elkaar moet

zien te zetten,

houdt hem

zelfs uit zijn

slaap. Hij schrijft G. Colmjon, de secretaris van het Selscip, meteen de volgende
dag al, dat hij liever wil dat ze een ander
zoeken. Als ze evenwel absoluut niemand
anders kunnen vinden, dan zal hij het wel

doen.

Het resultaat is geworden dat Douwe
Hansma wèl de feestrede op 18 september

1869 heeft gehouden over het onderwerp
”De lieafde ta’t heiteland end hir forplichtingen” (”De liefde tot het vaderland en
haar verplichtingen”). In de notulen van
het

Selscip

is een

uitvoerig

deze rede opgenomen.
Het Selscip kende

verslag over

ook het instituut van

ereleden. In het begin werden vooral personen aangezocht die buiten het Selscip
stonden en voor de Friese wetenschap be-

tekenis hadden. Zo waren dr. J. H. Hal-

bertsma, Karl Freiherr von Richthofen en
Prof. dr. Jac. Grimm benoemd. Later werd
“meer gedacht aan mensen die grote bete-

kenis hadden voor het Selscip of voor de
Friese literatuur. Zo werd als eerste van
laatstgenoemde

groep Douwe

Hansma

in

ring te Grouw.

Ten bewijze van zijn ere-

1875 erelid op de 34e algemene vergade-

lidmaatschap werd hem een officieel document uitgereikt.

Nog een keer zou Douwe Hansma een prijs
in ontvangst mogen nemen. Dit keer was

het een prijs van vijfentwintig gulden voor
zijn verhaal ”It falsk gouden earizer”’,
Swanneblommen

1881,

50-75,

die

hem

werd overhandigd op de 41e algemene vergadering van het Selscip op 10 juni 1882 te
Grouw.

In die tijd waren er plannen om een bloemlezing van Friese schrijvers uit te geven, en
Douwe Hansma werd gevraagd om lid van
de commissie te worden. November 1882
antwoordt hij het hoofdbestuur van het
Selscip, dat hij met liefde de opdracht om
lid te worden van de commissie voor een
bloemlezing uit de Friese literatuur aan-

neemt.

Die bloemlezing is er jammergenoeg nooit
gekomen, want het Selscip dat altijd slecht
bij kas was, had niet genoeg geld.
Op de 49e algemene vergadering, 7 juni
1890, die in Sneek werd gehouden, was
Douwe Hansma voor de laatste keer aanwezig. Het jaar daarop stierf hij. Het Frysk
Selscip liet hij een legaat na van honderd
gulden.
B. De Krite Sneek.

Omdat de leden van het Frysk Selscip ver

van elkaar verwijderd over de provincie
woonden, ontstonden al gauw kringen
rond de corresponderende leden. Uit die
kringen kwamen langzamerhand weer de
Kriten voort.
De Krite Sneek ís opgericht bij Jilke de

Jong, kastelein te Hommerts, 16 augustus

1850. Douwe Hansma werd gekozen tot
voorzitter en Eile van der Wal, schoolmeester te Offingawier, tot secretaris. Op
de bijeenkomsten van de Krite zouden
in de toekomst voorlezingen in de Friese

taal worden gehouden, onverschillig waar

die over zouden handelen.
Een dag later 17 augustus 1850 bericht Douwe Hansma aan D. B. Nieuwenhuis, dat op de vergadering die de vorige

dag is gehouden, tot leden van de commissie

voor

het

nazien

van

de wetten van

het Selscip E. v.d. Wal en D. Hansma
zijn gekozen. Het is wat beter met zijn

kiespijn, maar nu is het kermis en dan die

commissie en die vergadering; wat een
drukte!
Ik voel iets van teleurstelling in zijn brief
doorklinken als hij zegt, dat op de vergadering van de Krite Sneek maar zeven per-

sonen aanwezig waren.
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Handschrift van Douwe Hansma.
Het was een groot bezwaar dat de leden
van de Krite Sneek zo verspreid woonden.

genoodzaakt was dat zelf te doen. Geluk-

wel eens een vergadering plaats gehad in

worden.
In die zelfde brief verzucht
Douwe Hansma over Van der Wal, dat die
maar in zijn eigen sop moet gaar koken,

Daarom werd er afgesproken als plaats van
samenkomst zoveel mogelijk Sneek of
Hommerts te kiezen. Er heeft echter ook
Woudsend en ook “op da Nijasyl ondir
Eästhim”. Bij het beleggen van een vergadering

speelde ook het jaargetijde een

belangrijke rol, afhankelijk als men toen

was van de weersomstandigheden.

Een enkele keer bezocht de voorzitter van
het Selscip, T. R. Dijkstra, een bijeenkomst van de Krite. Een dergelijk bezoek
liep evenwel ook wel eens mis. In zijn brief
van 3 januari 1853 is Douwe Hansma boos,
want ze hebben op hun laatste bijeenkomst
tevergeefs zitten wachten op de voorzitter
Dijkstra en een groot aantal Leeuwarders.
De

Krite

Sneek

krijgt meer

en meer

de

gedachte, dat het bestuur van het Selscip

bezig is aan zijn winterslaap of dat het in

zwijm ligt. Ze krijgen ook helemaal geen
boekwerkjes van het Selscip toegezonden,
geen Iduna, geen Swanneblommen, niks!

Zoals ik al eerder vertelde, was Eile van

der Wal secretaris van de Krite Sneek. Van
der Wal was een zeer belezen man die zelf
ook schreef en werk van o.a. Van Alphen
en Bellamy vertaalde. Een bezwaar was
echter dat hij niet makkelijk was en gauw

met de mensen, waar hij mee moest samenwerken overhoop lag. Moeilijkheden met

de Krite Sneek bleven niet uit. In de zomer
van 1854 wilde Van der Wal niet eens een
jaarverslag maken, zodat Douwe Hansma
30

kig kon hij 21 september 1854 aan de Heer
C. M. Koopal, secretaris van het Selscip
meedelen, dat M. H. Reidsma te Folsgare

had toegezegd secretaris van de Krite te

dan komt hij vanzelf wel weer bij. Douwe

Hansma heeft kiespijn, maar verder voelt
hij zich gezond.
3 September 1859 vraagt Douwe Hansma
T. R. Dijkstra om weer eens bij de Krite op
bezoek te komen. Douwe Hansma is nu
ondertussen getrouwd. In het huis van
Weltje heeft hij duidelijk de mogelijkheid
om een logé te hebben, want hij schrijft,
dat T. R. Dijkstra wel bij hem kan blijven
logeren.
Al heel spoedig na de oprichting zou blijken, dat de Krite steeds slechts met moeite
het hoofd boven water kon houden. Het
was en bleef een te klein groepje. Het werk
kwam te veel op dezelfde personen neer.
Bij het doorlezen van de notulen en de
jaarverslagen vallen altijd weer dezelfde
jammerklachten op: De vergaderingen
worden te slecht bezocht; de mensen zien
er tegen op om een voorlezing te houden,
waardoor er te weinig werkzame leden

zijn. Een belangrijke stap achteruit was het
besluit,
genomen
in
het
Kritejaar
1858-1859, om de bijeenkomsten zoveel

mogelijk in Sneek te houden en om niet te
dikwijls bij elkaar te komen. Op die manier
hoopte men een groter aantal leden naar de

vergadering te krijgen. Helaas bleek ook
deze oplossing geen verbetering. Toch
zette het bestuur door en bleef zelfs in het

jaar 1867 optimistisch, omdat er nog altijd
leden waren die de moed niet opgaven en
die de overtuiging behielden, dat de beoefening

van

de

Friese

taal

van

groot

belang was.
Na 1868 hield de Krite nog een bijeen-

komst op 9 juni 1870 en op 15 april 1872.
Douwe Hansma bleef voorzitter, maar
daar was dan ook alles mee gezegd. Er

werden geen aantekeningen meer gemaakt. Ook uit de notulen van de 37e algemene vergadering van het Frysk Selscip,
8 juni 1878, blijkt de droevige situatie van
de Krite Sneek, want Douwe Hansma verklaart daar, dat de Krite Sneek geen ver-

slag heeft ingestuurd, omdat men er niets
in kon zetten, want er was niets gebeurd.

Pas in 1895, maar dan is Douwe Hansma al

weer vier jaar overleden,
notulen opnieuw.

beginnen

de

Sneek was met zo’n treurige ontwikkeling

van zijt Kriteleven in Friesland niet de
enige. De Kriten van Franeker en Bergum
deden het niet beter. Alleen de Kriten van

Leeuwarden, Grouw en Joure hebben de
zaak draaiende kunnen houden en hebben
met het hoofdbestuur alles gedaan om de

idealen

zetten.

van

het

Frysk

Selscip

door

te

Vanaf de oprichtingsvergadering 16 augustus 1850 tot aan de laatste bijeenkomst 15

april 1872 heeft Douwe Hansma een groot
aantal spreekbeurten vervuld. Die voorlezingen verschenen voor het grootste deel
korte tijd later in de diverse jaarlijks
uitkomende boekwerkjes van het Selscip.
In

enkele

gevallen

groeiden

zijn

voor-

drachten uit tot afzonderlijke uitgaven.
Het viel voor de toehoorders niet altijd
mee naar Douwe Hansma te luisteren. Hij
beschikte niet over een vloeiend stemgeluid en doordat hij van huis uit gewend was
stadsfries

te spreken,

was

zijn uitspraak

van het Fries niet altijd even zuiver.
Dat zijn Fries inderdaad niet meeviel,
bewijst de volgende anekdote van H. Fen-

nema: 18 september 1869 maakte H. Fennema met Douwe Hansma de reis naar
Leeuwarden om daar het vijfentwintig
jarig bestaan te vieren van het Frysk
Selscip, waar Douwe Hansma de feestrede
zou uitspreken. De bijeenkomst eindigde
met een maaltijd. Een aardige oude man,
een oud-beurtschipper, zat aan tafel tegenover H. Fennema. Die man had een hekel
aan mensen uit de stad die slecht Fries
spraken. En nu zat daar zo’n man uit de
stad mee aan tafel en was druk aan het

praten! De oud-schipper had al eens ge-

vraagd: "Wat doe je hier eigenlijk, als je
niet beter Fries kunt spreken, dan hoor je

hier

niet,

dan

zou

ik liever

thuis

zijn

gebleven”. Douwe Hansma antwoordde in
het stadsfries: "Dat ken je wel segge
skipper, mar ik hè so veul met it Frysk op,
dat ik hier niet fen deen blive kin, en leare
kin’k it ok niet goed”. Dat lieg je”, zei de
schipper, "je hebt je er nooit goed op toegelegd; je bent een nagemaakte kerel”, De
oud-schipper was van mening dat een echte
kerel een Fries was en als hij iemand
fijntjes wilde beledigen dan maakte hij
hem uit voor een nagemaakte kerel.
Het moet voor Douwe Hansma een bittere
teleurstelling zijn geweest, dat hij de Krite

Sneek niet tot bloei heeft kunnen brengen

en dat de vereniging tenslotte in het niets

leek te verzanden. Ik ben ervan overtuigd

dat Douwe Hansma alles wat in zijn vermogen lag in het werk heeft gesteld voor
het voortbestaan van de Krite. Terecht
zegt H. Fennema dan ook, dat er in de
Krite Sneek nooit iemand is geweest, die
meer in en voor het Fries heeft gedaan dan

hij.

HOOFDSTUK

DOUWE

HANSMA

A. Het literaire werk.
Douwe Hansma werd in 1848 werkend lid

van het Frysk Selscip. Dat betekende dat
hij vanaf die tijd Friese stukjes moest
schrijven voor de diverse jaarlijks verschijnende Friese tijdschriften. Dat zal
zeker in het begin voor hem niet zijn meegevallen, wat ook blijkt uit Iduna VII
1852, 97. Daar verklaart hij, dat hij de gave
mist om dingen te bedenken en daar dan
een zodanige kleur en leven aan te geven

dat hij er tevreden over is. Daarom moet
hij, om toch het voorgeschreven aantal
Friese stukjes te kunnen leveren, soms
diep in zijn eigen herinneringen duiken om

wat naar boven te halen dat de plaats van
een verzonnen vertelsel zal kunnen in-

nemen. Soms mocht hij de vreugde smaken
enige bijval te ondervinden.
Toch heeft Douwe Hansma in de loop der
jaren, behalve zijn aparte uitgaven, een
groot aantal verhalen, en een paar gedichten geschreven voor de tijdschriften
van het Frysk Selscip, zoals duna, Forjit
my net, Swanneblommen, De Bijekoer en
de Friesche Volksalmanak. Ook verscheen
van hem een feuilleton ”Rika Beijema of
Wirk en Lean” in het Friesch Volksblad
van 21-5-1882 tot 18-6-1882. Het begin
moet voor hem een voorzichtig zoeken en
proberen zijn geweest, wat in zijn brieven
ook duidelijk tot uiting komt: 9 September
1847 stuurt hij T. R. Dijkstra een stukje dat
misschien geschikt zou kunnen zijn voor
De Bijekoer. T. R. Dijkstra mag er mee
doen wat hij wil; hij kan wel weer eens wat
anders schrijven. Aan de heer Koopal, secretaris

van

het

Selscip,

zendt

Douwe

Hansma 21 september 1854 een bijdrage
voor de Swanneblommen. Mocht men het
daarvoor echter niet geschikt vinden, dan
kan hij daar ook vrede mee hebben.
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IV

ALS SCHRIJVER

De brief die Douwe Hansma 16 oktober
1855 aan T. R. Dijkstra schrijft, heeft een
zwarte rouwrand, wat zeker in verband

met het overlijden van zijn vader, 4 juni
1855, zal zijn. In die brief lijkt hij niet erg
vrolijk, want hij verzucht dat andere

drukte en mogelijk minder lust hebben gemaakt dat zijn schrijfwerk niet zo goed
wilde lukken.

17 Oktober 1854 werd door het Frysk Selscip een prijsvraag uitgeschreven voor een
verhaal voor het volk. Met de novelle

Uwnk in Lok, 1856, behaalde Douwe
Hansma de ereprijs. Uit die prijs zal hij

zeker hebben opgemaakt dat hij met zijn
schrijven op de goede weg was en dat hij zo
door moest gaan.
Nog maar een jaar later verscheen fen bult
as ien heal kynsen, 1857, uitgegeven bij zijn
jongste broer J. J. Hansma te Dokkum. T.
R. Dijkstra heeft Douwe Hansma bij die
uitgave geholpen, want hij keek het
manuscript na op fouten in de spelling en
haalde de woorden er uit die te hollands

waren.

Als het boekje is uitgekomen geeft Douwe
Hansma een exemplaar cadeau aan de
Krite Sneek voor de bibliotheek.
Het jaar 1857 was een veel bewogen jaar.
Het schrijven bleef er wel eens bij. Drukte
als tentoonstelling, vrijen, verhuizen en

mogelijk gauw trouwen, maken dat hij de
laatste tijd maar weinig aan de schrijverij
heeft kunnen doen. Als alles evenwel weer
eens is afgelopen dan hoopt hij weer met
ijver aan het werk te gaan, bericht Douwe

Hansma aan T. R. Dijkstra, 27 april 1857.

Het valt hem dat jaar zelfs niet mee om de
als werkend lid verplichte stukjes voor de
tijdschriften van het Selscip af te krijgen.
In

samenwerking

met

Waling

Dijkstra

kwam

in

1863

Sechjes

en

teltsjes

ût

it

dageliks libben tot stand en in 1865 ook met

Waling Dijkstra Hwet teltsjes for de winterjûnen by’n oar samle. Beide boekjes die vol
staan met kleine grapjes en anekdotes,

stellen literair niets voor.

Douwe
sprak

Hansma

kwam

uit Dokkum

geen zuiver Fries, doordat

en

hij van

huis uit gewend was stadsfries te spreken.

Hij had ook niet veel verstand van de spel-

ling van het Fries. Nu was het met die spelling ten tijde van de oprichting van het
Selscip in 1844 en de jaren daarna chaotisch gesteld. De Oudfriese wijze van spellen van Harmen Sytstra bleek in de prak-

tijk volledig ongeschikt. Die was te moeilijk en voor de gewone mensen niet te

lezen. Het was zelfs bij de Krite Sneek
voorgekomen dat iemand niet meer prijs
stelde op toezending van /duna, omdat hij

die toch niet kon lezen. Menigeen spelde

precies zoals hij dacht dat het goed was.
Toen verscheen in 1863 Beknopte Friesche

Spraakkunst van G. Colmjon. Naar aanleiding ‘daarvan vroeg Wopke Eekhoff

Douwe Hansma naar zijn oordeel over die

grammatica. Douwe Hansma zendt 24 januari 1864 Wopke Eekhoff een aantal opmerkingen over de spraakkunst van Colm-

jon: Hij heeft wel eens wat in het Fries
geschreven, wat zijn hart hem maar ingaf,
maar nooit diep of veel er over nagedacht

aan zijn bruid Jeltje Winkler niets bekend
dat er op zou kunnen wijzen dat hij zelf ook
geschreven heeft.
Aan mijn meisje!
Schoonste sieraad van mijn leven,
Schoonste bloem uit heel den hof,
’k Wil u thans een rijmpje geven,
En wat zingen tot uw lof.
Lieve Jel! mijn lust, mijn leven!
Zuiver kleinood van mijn min!
Uw geluk is al mijn streven,
Uw genoegen is mijn zin.
Och,

uw hartje is zóó edel,

En uw deugden zijn zóó goed!
Dat de snaren van mijn vedel,
Spatten, als ’k ze prijzen moet.
Dus, dat prijzen opgegeven,

Van wat anders maar gepraat,

’k Zal beschrijven ’t heerlijk leven,
Dat er tusschen ons bestaat.
In wat kleuren zal ik ’t vatten?
'tNu zo ras vervlogen jaar!
Waar genot is niet te schatten,
Niet te zingen, neen voorwaar!
Stil de hand op ’t hart gelegen,
En een loflied tot den Heer!
God gedankt voor al dien zegen!
’t Dankbaar harte weet niets meer.

17 September 1852. J. J. Hansma.

welke letters hij precies moest gebruiken

óm zijn gedachten uit te drukken. Hij heeft
vast veel fouten gemaakt en de corrector
heeft het er altijd druk mee gehad. Dat was
niet goed, dat bekent hij, maar schryven

is geheel myn vak niet en studeren heb ik

niet geleerd”.

In Moandeis-reiske mei Ulbe fen Peasens,

beskriuwn fen in Dockumer (beschreven
door een Dokkumer), kwam in 1865 bij J.
J.Hansma in Dokkum uit. Wie zou die

Dokkumer

schrijver zijn? Er zijn sommi-

gen die Douwe Hansma als zodanig aanduiden. Anderen menen dat het verhaal

van J. J, Hansma afkomstig moet zijn. Van

J. J. Hansma, die literair zeer geïnteresseerd was, is behalve het volgende gedicht

Johannes Jacobus Hansma (1831-1902)
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Toch geloof ik na een diepergaand onder-

zoek, dat de voorzichtige conclusie getrokken moet worden dat niet Douwe Hansma,
maar zijn broer Johannes Jacobus als de
auteur van dit verhaal aangemerkt moet
worden.
Volgens art. 2 van het Frysk Selscip moest
ook aandacht worden geschonken aan de

geschiedenis van land en volk. Dat artikel
heeft Douwe Hansma al vroeg serieus genomen. Hij hield voor de Krite Sneek een
aantal geschiedkundige voordrachten, die
vervolgens voor het merendeel in de
Friesche Volksalmanak, Iduna en Swanne-

blommen werden afgedrukt. In 1872 kwam
van hem Sippe Schelterna of de Dockumer
furie troch de Waelen in ’t jier 1572, uit en in
1874 In ûnlyige tiid to Snits. Eén verhaal,
het in manuscript bewaard gebleven
“”Bocke Haringsma en syn tiid” is nooit aan
een uitgave toegekomen. Douwe Hansma
bood het in 1888 eerst de redactie van

Swanneblommen

en

Forjit my

net aan,

maar het werd niet opgenomen. Daarna
gaf Douwe Hansma het stuk cadeau aan de
heer A. S. Miedema, te Sneek, die toen

bezig was met een dissertatie over Sneek en
het Sneeker stadsrecht. Deze schonk op zijn
beurt 30 maart 1903 ”Bocke Haringsma en
syn tiid” aan de heer van Harinxma thoe
Slooten.
Het valt niet mee het geschiedkundige

werk van Douwe Hansma te lezen. Het is
één lange reeks van personen en gebeur-

tenissen die op elkaar volgen en in elkaar
grijpen. Voordat je het weet, ben je er
helemaal in verward geraakt en krijg je het
gevoel er nooit meer uit te komen.

Hoewel wij vandaag de dag vinden dat de

wereld om ons heen zo hard verandert,
vond Douwe Hansma in zijn tijd dat ook al.

Hij zag niet alleen oude gebouwen verdwijnen, maar ook oude gebruiken en

namen, en dat speet hem. Zoveel mogelijk
probeerde hij het waardevolle uit de tijd
van vroeger voor het nageslacht vast te

leggen, wat ook al bleek uit hetgeen ik
daaromtrent in Hoofdstuk I heb opge-

merkt. In de Friesche Volksalmanak 1847,
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170-172, werd al een anoniem stukje in het
Nederlands ”’De Hoogender Pijp of Waterpoort te Sneek” bij de litho naar de
tekening van de Waterpoort van Douwe
Hansma, opgenomen. Twee kleine folkloristische bijdragen verschenen in duna
XIII 1857, 148-149, Ook werd een aantal
Nederlandstalige
mededelingen
van
Douwe Hansma op folkloristisch gebied,
geplaatst in uitgaven van De Oude Tijd
1872-1874, door J. ter Gouw.

In Iduna VIII 1852, 97, zegt Douwe
Hansma, dat hij de gave mist om dingen te
bedenken en daar dan kleur en leven aan te
geven. Daarom moet hij soms bij zijn eigen
herinneringen te rade gaan om toch zijn
verplichte bijdragen als werkend lid van
het Frysk Selscip te kunnen afleveren.
Aan dat te rade gaan bij zijn eigen herinneringen hebben we Douwe Hansma’s beschrijvend proza te danken. Onder de
veertien stukjes die daartoe gerekend
kunnen worden, zit werk dat heel anders 1s
dan zijn vertellingen, historische verhalen
en novellen. Daar krijg je de dingen die hij
beschrijft duidelijk voor ogen. In “En pear
deagen up sé”, Iduna VIII 1852, 97-123, zie
je gewoon de vissersvrouwen van Moddergat voor je, als hij beschrijft hoe de
vrouwen met mannenkielen aan en grote,
tot aan hun middel reikende, waterlaarzen,
dikke stukken grond omspitten, waar zij de
wormen uitzochten.
In de Nederlandse
beschrijving “Een
Sneeker zeilwedstrijd”, Friesland en de
Friezen’, 1877, 217-229, voel je jezelf opgenomen in de gezellige sfeer van Sneek,
het Snekermeer en de Roekoepôle: ”
Nauwelijks is de zon aan den hemel of de

geheele stad Sneek hult zich in feestdos;

geen huis bijna waaruit niet eene vlag wappert, geen inwoner die niet het zondags pak
aantrekt, en geen neringdoende die zijne
waren niet op ’*t fraaiste uitstalt . . …”.
Douwe Hansma is van mening dat hij geen
kleur en leven kan geven aan zelf bedachte
verhalen. Die kleur en dat leven blijkt hij
wel te kunnen geven aan een aantal stukken uit zijn beschrijvend proza. Je zou
haast kunnen zeggen dat daar zijn schilder-

kunst en vertelkunst samen lijkt te vloeien.

Daar lijkt hij te schilderen met de pen.
Wat hij ook schreef, de schrijver Douwe
Hansma
Hansma.

bleef altijd de schilder Douwe
In zijn werk zijn een groot aantal

verwijzigingen

naar zijn schilderkunst

te

vinden. Zo zegt hij in het verhaal ”Jentsjeom”, Swanneblommen 1853, 40-57, dat hij

de oude Jentsje zo’n voortreffelijk mens
vindt dat hij besloot een portret van hem te
maken. Op de Tentoonstelling van levende
meesters,

Leeuwarden,

1853,

hing

het

schilderij ”Grootvader”. Het is heel goed
mogelijk dat dat schilderij de oude Jentsje

voorstelt.

B. Kritiek en waardering.
1. Al vroeg, in 1847, merkt T. R. Dijkstra

op dat hij ”Diu sinne”’, De Bijekoer”’ 1847,

17-23, van Douwe Hansma met veel plezier

heeft gelezen. Volgens T. R. Dijkstra zijn
er mensen die menen dat je in het Fries
geen ernstige dingen kunt beschrijven,

maar als je dit verhaaltje hebt gelezen, zal
je inzien dat dat niet waar is.
2. Het feit dat Douwe

Hansma in 1856 de

ereprijs met zijn novelle Uwnk in Lok behaalde,

betekende

natuurlijk

een

gewel-

dige positieve waardering voor zijn werk.
3. In het voorwoord bij len bult as ien heal
kynsen, 1857, komt duidelijk naar voren
dat

de

lezers

enthousiast

gereageerd

hebben op Uwnk in Lok. Douwe Hansma

deelt daarin mee, dat meerdere mensen
hem gevraagd hebben nog weer eens een

dergelijk boekje te schrijven.
4, In 1862 deed Douwe

Hansma

mee aan

een prijsvraag van het Frysk Selscip voor
een historisch-romantisch verhaal of novel-

le uit

de

Friese

geschiedenis

met

”De

Waelske furie yn Dockum”’, die evenwel
werd afgewezen. Het jurylid J. G. van
Blom, notaris en lid Friesch Genootschap,

is van oordeel dat in het verhaal wat meer
schildering, wat meer frappante situaties en

wat meer boeiende dialoog had moeten zitten. Verder komt het hem, wat de taal
betreft, voor dat alles uit het Hollands is
vertaald, althans in het Hollands is gedacht.

Bovendien is de spelling zonder enige
regel. In één woord: beneden alle kritiek.
5. De voorzitter van het Frysk Selscip zegt
op de 34e algemene vergadering van 13
oktober

1875

te

Grouw,

dat

Douwe

Hansma schrijver is van een groot aantal
eenvoudig-natuurlijke verhalen, waar hij
de boekwerkjes van het Selscip mee verrijkte.
6. H. Fennema schrijft 1 november 1875
een brief aan het hoofdbestuur van het
Selscip. Het Selscip wil een prijs toekennen
aan de schrijver van het beste stuk proza in
Forjit my net 1874 en de Swanneblommen
1875. Het gaat daarbij o.a. om het verhaal
”Thige by thige minne fryeryen”’ van
Douwe Hansma. H. Fennema vindt dat
aan Douwe
Hansma geen prijs moet
worden toegekend. In ”Thige by thige
minne fryeryen” gaat het weer, zoals we
dat van hem gewend zijn; het zijn altijd
waar gebeurde dingen, die hij als verhaal
laat drukken.
Nu moet gezegd worden dat Douwe
Hansma er al lang geen geheim van maakte
dat hij waar gebeurde voorvallen tot
onderwerp van zijn verhaaltjes koos. In
“Aukje”, Swanneblommen 1855, 39, verklaart hij, dat hij als het kan van waar
gebeurde voorvallen bij zijn vertelsels uit-

gaat.

In 1912 zal H. Fennema nog eens meedelen, dat Douwe Hansma verhalen heeft

geschreven,

die in hoofdzaak

waar zijn

gebeurd. Zo heeft H. Fennema de mensen
die Douwe Hansma op het oog had in
”Slimme Watse”’, ’En jungfeinte-grap”’ en
”En kuw stellen”, Swanneblommen, 1854,
1867, 1869, allemaal, naar het hem voorkomt, wel gekend.
7. Douwe Hansma, Doopsgezind, lid van
het Frysk Selscip en lid van het Nut, kan
zonder meer als een liberaal schrijver aan-

geduid worden. Toch was hij voor tal van

orthodoxen acceptabel. Zelfs dr. Lútzen
Wagenaar schreef in De Banier van 26
januari 1881 over hem als een schrijver die
alles wist te vermijden wat profaan was en

iemand pijn kon doen.

8. Op de 41e algemene vergadering van het

Frysk

Selscip,

te Grouw,

10 juni

1882,
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kreeg Douwe Hansma een prijs van vijfentwintig gulden voor zijn stuk ”’It falsk gouden earizer”’, Swanneblommen 1881, 50-75.
9, H. Fennema meent, dat net als bij de

schilderijen van Douwe Hansma ook in zijn
verhaaltjes de poëzie ontbreekt. Volgens
hem is echter het gedicht ”Lolk”, Forjit my
net 1876, 45-48, een juweel van een gedicht.

10. Volgens dr. G. A. Wumkes is Douwe
Hansma kopiist van het Friese volksleven,

een tekenaar van het typerende in de Friese

steden en dorpen, maar bezat hij niet de
gave om de dingen met beeldende kracht

weer te geven.
11. J. J. Hornstra Gz., onderwijzer en bestuurslid
van
het
Selscip,
beschouwt
Douwe Hansma als een van de beste tekenaars van het Friese volksleven, van het

Friese volkskarakter.
12. Ook in het Tinkboek fan it hûndert
jierrich bistean fan it Selskip foar Fryske tael
en skriftekennisse,

1948, 149, wordt onge-

veer hetzelfde geconcludeerd: Douwe
Hansma beschrijft het Friese volksleven,
dat hij trouw weer weet te geven.
13. De onbekende auteur van een artikel
over Douwe Hansma in het Sneeker
Nieuwsblad 22-3-1949, acht zijn literaire

nalatenschap geen groot werk. Het is alle-

maal een beetje hetzelfde.
14. Volgens J. Piebenga, Koarte skiednis
fan
de
Fryske
skriftekennisse,
1957,
163-164, is Douwe Hansma het beste in zijn
beschrijvingskunst, het weergeven van uiterlijke sfeer.
15. Dr. Klaas Dijkstra, Lyts hânboek fan

de Fryske literatuur, 1976, 49, ziet Uwnk in

Lok als een gewoon verhaal-met-moraal.

16. In Proza van het Platteland, 1984, 115,

124, zegt dr. Tr. Riemersma in zijn bespreking van Uwnk in Lok, dat het verhaal
weinig scènische vertelling bevat. Bovendien zijn de tegenstellingen die de verteller
aanbrengt erg schril, erg zwart-wit.

17. In 1986 verscheen een facsimileherdruk
van Uwnk in Lok met een inleiding van dr.
Tr. Riemersma. Volgens hem is Uwnk in
Lok de literatuurgeschiedenis ingegaan als
een braaf en onschuldig volksverhaal. Dit
verhaal is echter niet bedoeld als tijdverdrijf, als een pretentieloze schets uit het

36

volksleven,

maar

als

een

serieuze

waar-

schuwing aan de lezers. In zijn soort kan
Uwnk in Lok aangemerkt worden als een
gaaf stuk werk. Je moet echter wel van het
soort houden, maar dat is met alles zo.

SLOTBESCHOUWING

De schilder- en tekenkunst van Douwe
Hansma heeft nooit de top kunnen halen.

Dat was al zo bij zijn oudst bewaarde teke-

ningen en dat is sindsdien niet veranderd.

Van een ontwikkeling in zijn schilder- en
tekenkunst heb ik niets kunnen ontdekken, hoewel hij zelf zijn latere werk duide-

lijk beter vond dat het eerdere. Bij het
doorbladeren van de lijst met het schilder-

en tekenwerk van Douwe Hansma, valt
direct op dat zoveel is verloren gegaan.
Heeft het dan wel nut studie te maken van

zijn

schilder-

en

tekenwerk?

Natuurlijk

heeft dat nut, want de schilder- en tekenkunst van Douwe Hansma heeft voor

Friesland grote betekenis:
1. De door hem geportretteerde vrouwen
dragen allemaal het Fries kostuum, door

hem met grote zorg heel precies weergegeven. Zij verschaffen belangrijke infor-

matie over de klederdracht van de Friese
vrouw uit de vorige eeuw.
2. Zijn portretten, allemaal getekend en
geschilderd in een tijd dat de fotokunst nog
helemaal op gang moest komen, hebben
Friese mensen vastgelegd, die anders vol-

ledig vergeten zouden zijn.

3. De onderwerpen van zijn schilderijen en

tekeningen geven inzicht in de keuze van een

Fries schilder, met een grote literaire en his-

torische belangstelling uit de vorige eeuw.
4. Door het bestuderen van zijn schilderen tekenwerk kan verband gelegd worden

tussen de Friese milieus uit de vorige eeuw,
die hij portretteerde en waaruit hij zijn
opdrachten kreeg.
5. Door het bestuderen van zijn schilderen tekenwerk ontdek je ook hoe groot het
gebied is, dat hij met zijn werk bestrijkt.
6. Om zijn literaire werk beter te begrijpen
en kleur en leven te geven, moet je eigen-

lijk steeds zijn portretten, tekeningen en
schilderijen er naast leggen.

Wat

vond

Douwe

Hansma

werk als kunstschilder?

zelf van zijn

Die vraag heb ik mijzelf de afgelopen tijd
dikwijls gesteld. Zou voor Douwe Hansma
zijn carrière als kunstschilder toch niet een
beetje een teleurstelling zijn geweest,
vraag ik mij aan de ene kant af. Een groot
deel van zijn schilder- en tekenwerk is niet
gesigneerd. Zou dat feit misschien ook
kunnen voortkomen uit een bij hemzelf
aanwezig gevoel dat zijn naam als schilder
niet waard was om bij het nageslacht te
blijven voortbestaan? Aan de andere kant
beluister
ik in zijn woorden
tegen
mr. J. Dirks in 1877: ”Uit myn jeugd, keer
ze om asjeblieft”, een zekere trots dat hij
nu in 1877 betere schilderijen en tekeningen kan maken dan toen hij jong was. In
die uitspraak hoor ik juist tevredenheid

over het niveau dat hij op dat moment, in
1877, als schilder heeft.

Douwe

Hansma is in zijn literaire werk,

behalve sommige stukken van zijn beschrijvend proza, niet boven de zeer moraliserende 19e eeuwse literatuur uit gekomen. Van een ontwikkeling in zijn
schrijfkunst heb ik niets kunnen ontdekken, maar ik geloof dat hijzelf daar ook
niet op uit was. Hij schreef op de wijze die
het Frysk Selscip aangaf. Met grote trouw
is hij altijd nagekomen wat het Selscip van
een werkend lid eiste. Heeft het dan wel

nut, zoals ik mij voor zijn schilder- en tekenkunst afvroeg, studie te maken van zijn

literatuur? Natuurlijk heeft dat nut, want
ook het literaire werk van Douwe Hansma
heeft voor Friesland grote betekenis:
1. Zijn werk is mede van groot belang geweest om het Friese volk aan het Fries
lezen te krijgen.
2. Zijn werk is mede bepalend geweest

voor het gezicht dat de 19e eeuwse Friese
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literatuur kreeg.

3, Door het op gang komen van de Nieuwfriese literatuur in de 19e eeuw, mede door
hem, kwam de noodzaak naar voren meer
eenheid in de spelling te krijgen.

4, Zijn werk heeft een schakel gevormd in
de ontwikkeling van de Nieuwfriese literatuur tot aan vandaag de dag toe.
5. Door het bestuderen van zijn literaire

werk, krijg je meer inzicht in zijn schilderen tekenwerk, dat er daardoor een dimen-

sie bij krijgt. Bijvoorbeeld bij het zien van
het

schoorsteenstuk

kan je je afvragen:

”De

Waar

Weesmoeder”’,

zou de wees-

moeder het meisje voor waarschuwen?” Ik
ben ervan overtuigd dat de weesmoeder

het meisje gezegd zal hebben, dat het allerbelangrijkste in het leven is, nooit en te
nimmer hoogmoedig te zijn, want op die
ondeugd blijft hij in zijn literaire werk altijd weer opnieuw hameren (cat. nr. 8, afb.
10).
Wat

vond Douwe

Hansma

zelf van zijn

werk als schrijver?
Douwe Hansma’s schrijfkunst

kwam

pas

van het Frysk Selscip was geworden.

Uit

goed op gang nadat hij in 1848 werkend lid

zijn brieven spreekt nogal eens onzekerheid over de kwaliteit van zijn werk. Meerdere malen gebruikt hij de woorden ”min
breklik wirk” (mijn gebrekkig werk”).
We moeten echter wel rekening houden

met de mogelijkheid dat een dergelijke ge-

ringschattende aanduiding van eigen prestaties in de vorige eeuw gebruikelijk was en
zo hoorde. De Friese schrijver T. G. van
der Meulen uit zich in een brief van 10
juni 1853 aan T. R. Dijkstra op dezelfde
wijze.
Al aan het begin van zijn carrière als
schrijver geeft hij in feite een vernietigend
oordeel over zijn mogelijkheden in duna
VIII 1852, 97. Daar verklaart hij, dat hij de

gave mist om dingen te bedenken en daar
dan

een

zodanige

kleur en leven

geven dat hij er tevreden over is.

aan te

In ”Aukje”, Swanneblommen 1855, 39-40,

maakt hij het er voor zichzelf niet beter op,

want daar zegt hij, dat hij als het kan van
waar gebeurde voorvallen bij zijn vertel-
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sels uitgaat. Hij hoopt dat op deze manier
het verhaal kan winnen, wat het aan kracht
en dichterlijkheid mist.
Na deze bekentenissen heeft hij evenwel
toch tot 1891 toe altijd maar weer nieuwe
verhaaltjes geschreven!

Na het behalen van de ereprijs in 1856

krijgt Douwe Hansma plezier in zijn
schrijfwerk. Hij vindt dan, dat als je eenmaal je draai hebt gevonden in het schrijven, je er niet meer zo makkelijk mee op
kunt houden.
In het voorwoord van Uwnk in Lok, 1856,
komt Douwe Hansma naar voren als een
moraliserende schrijver, die verkeerde
eigenschappen wil bestrijden. Dat is zijn

doel en dat doel zal in de loop der jaren

ongewijzigd blijven. Het gaat in het grootste deel van zijn literaire werk om de opvoedende lessen die hij het Friese volk wil
geven. Als allergrootste kwaad in zijn
ogen, waar hij steeds maar weer op hamert, wijst hij de hoogmoed aan. Zijn de
personen in zijn verhalen behept met een
ondeugd, zoals de juist genoemde hoogmoed, afgunst, ondankbaarheid, boven je
stand leven, pronkzucht of gierigheid, dan
loopt het verkeerd met hen af, of ze
moeten zich bekeren. Mensen die nederig
en ijverig zijn, komen goed terecht.
Hoewel zijn vertellingen diepgang missen,
kan je toch heel wat leren kennen over het
leven in Friesland in de 19e eeuw; de armoede, de drank, de hoge gevangenisstraffen voor een, in onze ogen, niet al te ernstig
vergrijp, het grote belang van een breed
gouden oorijzer voor een Fries meisje.
Douwe Hansma deed alles om met zijn
schrijven het Friese volk op het goede pad
te houden. Zijn beroep was en bleef echter
kunstschilder en geen schrijver. ”.
.
Schryven is geheel myn vak niet. . ”, deelt
hij in de brief van januari 1864 aan Wopke
Eekhoff mee.
Volgens
Christiaan
Kramm
beoefent
Douwe Hansma, ”voor uitspanning’, de
Friese letteren. Ik geloof dat met het
woord “uitspanning” het beste getypeerd
is hoe Douwe Hansma zelf dacht over zijn
schrijfkunst.
Douwe Hansma was bescheiden: ””. . . stu-

deren heb ik niet geleerd . . /”, deelt hij
Wopke Eekhoff mee in zijn brief van
januari 1864. In Mijne eerste bijdrage”,
Friesche Volksalmanak 1852, 138, hij zal
dan tekenleraar aan de industrieschool

zijn, is hij van oordeel, dat in een gezel-

schap van dominees, advocaten en
toren, een schoolmeester het woord
hoort te voeren. Douwe Hansma was
dus zeer goed bewust wat zijn plaats

dokniet
zich
in de

ver. Het is jammer voor hem dat hij meer

bekend is gebleven door zijn literaire werk
dan door zijn schilder- en tekenkunst. Zijn

novelle Uwnk in Lok stuurde hij in met de

begeleidende spreuk: ”O wier ick ney ick
winschje, yen minsche!” Een mens is hij

geweest, woekerend met zijn talenten. Die
mens heb ik geprobeerd neer te zetten in al
zijn facetten.

maatschappij was. Volgens J. J. Hornstra
Gz. genoot Douwe

Hansma in Sneek een

groot aanzien, wat o.a. bleek uit zijn benoeming tot lid van de Commissie van Toezicht voor de Hogere Burgerschool.

Douwe Hansma kwam door zijn schilderen
met allerlei mensen en milieus in contact.
In de bovengenoemde brief noemt hij T.
R. Dijkstra die in 1862 overleed, ”wylen
myn

vriend”.

Wopke

Eekhoff vroeg hem

naar zijn oordeel over de spraakkunst van

Colmjon. In 1882 werd hij gevraagd mee te
werken aan het tot stand komen van een

bloemlezing uit de Friese literatuur. Het is
dan eigenlijk vreemd, dat H. Fennema van
mening was, dat Douwe Hansma een
enigszins beperkte blik had. Van enige invloed van zijn studiejaren in Amsterdam
valt in zijn verdere leven weinig te ontdekken.
Eén
verhaaltje ”Bikearing”,
Forjit my net 1885, 172-175 speelt in Amsterdam. De hoofdpersonen kijken op een
gegeven moment naar de mooie vogels, die
van buiten af in de tuin van Artis te zien

zijn. Misschien heeft hij het helemaal niet
naar zijn zin gehad in Amsterdam en zijn
hem daar de ogen open gegaan voor het

waardevolle van Friesland, waardoor hij
zich al vanaf het eerste begin bij het Frysk

Selscip aansloot.

In de notulen van het

Sneker Nut valt op dat Douwe Hansma, als

het op stemmen aankwam, nogal eens niet
gekozen werd voor bepaalde functies. Een-

zelfde tendens kan waargenomen worden

in de notulen van de algemene vergadering
van het Frysk Selscip. Op de een of andere

manier

besturen

moet

niet

hij toch voor baantjes
altijd

persoon zijn geweest.

de

meest

en

geschikte

Douwe Hansma was in de eerste plaats
schilder en pas in de tweede plaats schrij-
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CATALOGUS.

1. De vrolijke boer (afb. 1).

Gouache, 12 x 11 cm., gesign., gedat. 1838,
Fries Museum, inv. nr. II 448.

Kopie

naar A.

van

Ostade

De

vrolijke

bezit.
Trijntje Dijkstra, de moeder van Weltje
Hansma-Schuurmans,
kreeg
in
haar

tweede huwelijk met Pier Taekes Schuur-

1976, inv.

mans twee kinderen, Weltje en Baukje.
Baukje trouwde in 1839 met ds. Johannes
Wytzes Hoekstra. Hun oudste zoon Wytze

Op de gouache is het lachende gezicht van
een boer afgebeeld. Hij heeft in zijn

trouwde met een dochter van de dominee
te Britswerd, Barendina Margareta Boek-

boer, paneel, 16,5 x 14,5 cm, sedert 1808
in het bezit van het Rijksmuseum, Catalo-

gus schilderijen Rijksmuseum,
nr. A 302.

handen een kan.

2. Interieur (afb. 4).

Doek, 63 x 52,5 cm. gesign., gedat. 1844,
Streekmuseum Dokkum, inv. nr. 6711.

Ik beschouw het niet uitgesloten dat Een
boeren-binnenhuis,

de beelden voorstellen-

de: elk zijn smaak, Eerste Tentoonstelling
van Voortbrengselen van Nijverheid en

Kunst, door Friezen vervaardigd, Leeuwarden, juli 1844, no. 469, dit schilderij is.

Aan een tafel zit rechts een pijprokende
man.

In zijn linker hand heeft hij een glas

bier. Links achter de tafel zit een vrouw
met op haar hoofd een bloot oorijzer. Zij
drinkt uit een schoteltje, waarvan het
kopje op tafel staat. Op de achtergrond een
jonge man en een meisje, die duidelijk een

paar vormen.

3. Baukje van Hindeloopen (afb. 3).

Litho, 11 x 8 cm., gesign., F.V. 1847, 182,

en een litho in het Fries Museum.
Een afbeelding van die litho in: dr. G. A.

Wumkes, Stads- en dorpskroniek van Fries-

land 11 1800-1900, 1934, 253.

Een

meisje,

gekleed

in Hindeloper

kle-

ding, zit bij een spinnewiel. Met de rechter

hand houdt zij het spinnewiel vast, met de
linker hand een draad.

4, Oude vrouw met meisje en hond (afb.
2).
Doek,

105

x 48 cm.,

gesign.,

particulier

Keimpe (Lollum 1840 - Leeuwarden 1925)
houdt (Britswerd 1839 - Wommels 1893).
In 1862 vestigde Wytze Keimpe zich als

dokter te Wommels in het huis Walperterwei 4, dat toen nieuw

voor hem

ge-

bouwd was. Vijfenvijftig jaar is hij dokter

te Wommels geweest en in 1912 bij zijn
vijftig jarig jubileum werd een groot feest
gehouden.

Voor

zijn

huis

heeft

Douwe

Hansma dit doek, dat nu als schilderij in
een lijst bij zijn achterkleinkind aan de
muur hangt, als schoorsteenstuk gemaakt.

Rechts op het doek een oude vrouw,
leunend op een stok. Een jong meisje
houdt de linker arm van de vrouw vast.
Links een hond.
5. De waarzegster (afb. 5).

Doek,
62,5 x 52 cm.,‚ gesign., Fries
Museum, inv. nr. 607 c.
Honderd jaar Friese schilderkunst, tentoonstelling van schilderijen van Friese
meesters 1750-1850, nr. 42.

Dit

doek

kan

op

de

Tentoonstellingen

levende meesters, Den Haag,

warden, 1853,
gehangen.

Groningen,

1853, Leeu-

1854,

hebben

Dit is het schilderij dat Weltje Hansma-

Schuurmans in 1898 aan het Fries Museum
heeft gelegateerd.
In een boerenschuur zit rechts aan een tafel
de waarzegster. Zij kijkt naar een meisje,
dat links aan de tafel zit. Achter de tafel
staat een meisje, met op haar hoofd een
41

bloot oorijzer, te kijken naar de kaarten

die op tafel zijn uitgelegd.

6. Interieur met man, vrouw en kind (afb.

6).

Doek, 62,5 x 54,5 cm, gesign., particulier

bezit.
Honderd jaar Friese schilderkunst, tentoonstelling van schilderijen van Friese
meesters 1750-1850, nr. 43.

Het is mogelijk dat dit schilderij het doek
Huiselijk genoegen is, Tentoonstelling

levende meesters, Leeuwarden, 1855 en
Leeuwarden, 1863 en Tentoonstelling van
voorwerpen van Friesche Fabriek- en

HandwerkNijverheid
en Kunstvlijt,
Leeuwarden, juli 1864, no. 823.
Op het schilderij zit rechts van een tafel een
man die in zijn rechterhand een pijp heeft.

Rechts op het doek zit een vrouw met een

breiwerk op haar schoot. Links van haar
een

mand

met

verstelgoed.

Links

op de

voorgrond een jongetje, dat in een boekje
leest.

7. Interieur (afb. 7).
Tekening in potlood en gewassen inkt in
bruin,
17,5 x 13 cm., gesign., Fries
Museum, inv. nr. II 449,
Rechts van een tafeltje zit een man te
lezen. In zijn linkerhand heeft hij een

boek, in zijn rechterhand een lange pijp.
8. De weesmoeder (afb. 10).

Doek, 185 x 115 cm., Streekmuseum Dokkum, inv. nr. 8707.
Een verkleinde foto van dat doek in: Ihno
Dragt, Peter Karstkarel, Wim Keune,

Maaike Kuipers,
Dokkum
beeld

Arend Jan Wijnsma,
van
een stad,
101.

Daaronder staat: ”Schoorsteenstuk uit de
regentenkamer van het weeshuis, toege-

schreven aan de Dokkumer
schilder
Douwe Hansma (1812-1891). De weesmoeder geeft het volwassen geworden
weesmeisje bij haar definitief vertrek voor
de laatste maal goede raad”. Na bestudering van archiefstukken is gebleken dat dit
anonieme doek, dat oorspronkelijk in de
vergaderzaal van het weeshuis in Dokkum
hing, inderdaad door Douwe Hansma ge42

schilderd is.
Rechts op het doek zit aan een tafel een
meisje in Fries kostuum. Zij heeft een
bijbel in haar rechter hand. Achter de tafel
zit een vrouw met op haar hoofd een bloot
oorijzer. Zij houdt haar rechter wijsvinger
vermanend omhoog. Voor haar op tafel

ligt een opengeslagen bijbel.

9. Eyzo de Wendt van Sytzama en zijn
broertje Johannes Galenus Willem Hendrik in de stal van Beslinga State te Friens

(afb. 8).

Doek, 40 x 52 cm, gesign. D.H., gedat.
1836, particulier bezit.
Op deze genre-achtige portretgroep zien
we de stal van Beslinga State. Eyzo houdt
een paard bij de teugel. Zijn broertje staat
er naar te kijken. Rechts op het doek de
knecht, een neger, in ltvrei.
10.

Anestatius

(afb. 9).

Antonius

Jorritsma

Tekening in potlood en inkt, 22 x 19,5 cm.,
gesign., Fries Museum, inv. nr. P 1090-1.
A. A. Jorritsma, gestorven in 1846, was
dokter in Sneek.
Borstbeeld, aanziend naar rechts, zittend
op een stoel.
11. Reitse Jacobs Hansma (afb. 11).
Paneel, 26,5 x 20,5 cm., Streekmuseum
Dokkum, inv. nr. 6322 A; pendant van nr.
12.

Reitse Jacobs Hansma (1779-1855), vader

van Douwe Hansma, trouwde in 1809 met
Martha Leenderts Stelwagen.
Halve figuur, aanziend naar rechts.
12. Martha Leenderts Stelwagen (afb. 12).

Paneel,

26,5

x 20,5

cm.,

Streekmuseum

Dokkum, inv. nr. 6322B;pendant van nr 11.

Martha Leenderts Stelwagen (1789-1841),

moeder van Douwe Hansma, trouwde in
1809 met Reitse Jacobs Hansma.
Halve figuur, aanziend naar links, in Fries
kostuum.
13.

Albertus

Martein

Sustring

met

zijn

vrouw Sjoertje Ypes Schotanus (afb. 15).

Doek, 67 x 60 cem., collectie A. M. Sustring

J. H. zn., Leeuwarden.

Albertus Martein Sustring (Sneek 18041874), die goudsmid was, trouwde in 1836
met Sjoertje Ypes Schotanus (Sneek 18031880). Hij kwam in de zaak van zijn vader

van zijn vader koos en boekhandelaar en
uitgever in Assen werd.
Halve figuur, aanziend naar links.

firma Boonstra is gevestigd. Sjoertje, die

17. Jeltje Winkler (afb. 17).
Doek, 51 x 40 cm, collectie
Hansma; pendant van nr. 16.

was een goede zakenvrouw en daardoor

trouwde

op het Grootzand, op de plaats waar nu de
door haar man

”’Sjutsje” werd genoemd,

een waardevolle hulp bij het tot bloei
brengen van de zaak. De mensen zeiden

over haar:
Douwe

”Sjoertje verdient het geld”.

Hansma kwam bij de familie Sus-

tring wel eens op visite.

A. M. Sustring, halve figuur, aanziend
naar rechts, zittend op een stoel, de linker-

hand losjes over de leuning van zijn stoel.
S. Y.

Schotanus,

halve figuur,

aanziend,

zittend. Zij houdt met de rechterhand een
bladzijde vast van een opengeslagen bijbel,
die voor haar op tafel ligt; in Fries
kostuum.
14. Leendert Hansma (afb. 14).

Jeltje Winkler
met

(1826-1864),

Johannes

familie

die in 1853

Jacobus Hansma,

stierf jong. Van haar laatste ziekte is een
huishoudboekje bewaard gebleven, waarin

Johannes Jacobus de medicijnen heeft op-

getekend en de dosering die hij haar moest
geven.
Het boekje houdt op als zij
sterft. In een brief aan dr. G. A. Wumkes
augustus
1924 schrijft zoon Leendert
Hansma: ”. . . Mijne moeder was een
zuster van den U zeer zeker wel bekenden
Johan Winkler. . …”.
Halve figuur, aanziend naar rechts, in Fries

kostuum.

18. Trijntje Dooitses Dijkstra (afb. 18).

tend op een stoel.

Doek, 42 x 33 cm, particulier bezit.
Trijntje Dijkstra (Tirns 1776-Sneek 1861),
moeder van Weltje Hansma-Schuurmans,
trouwde in 1813 voor de tweede keer, met
Pier Taekes Schuurmans. Achter op het
doek zit een brief geplakt, waarop Steven
F. Hoekstra, zoon van Wytze Keimpe
Hoekstra gegevens over Trijntje Dooitses

15. Freerkje Huiberts Klaver (afb. 13).

Hansma de schilder van dit portret is.

Freerkje Huiberts Klaver (1826-1866)
trouwde in 1843 met Leendert Hansma.

21).

Doek,

42

x

38

cm.,‚

collectie

Hansma; pendant van nr. 15.
Leendert
broer

van

Hansma

Douwe

(Dokkum

familie

1817-1866),

Hansma,

trouwde

1843 met Freerkje Huiberts Klaver.

in

Halve figuur, even naar links aanziend, zit-

Doek, 42 x 38 cm.,‚ collectie
Hansma; pendant van nr. 14,
Halve

figuur,

even

naar

links

familie

aanziend,

zittend op een stoel, in Fries kostuum.

16. Johannes Jacobus Hansma (afb. 16).

Doek, 51 x 40 cm.,‚ collectie
Hansma; pendant van nr. 17.

Johannes

Jacobus

Hansma

familie

(1831-1902),

broer van Douwe Hansma, boekhandelaar

en uitgever te Dokkum, trouwde in 1853
met Jeltje Winkler. Jeltje kwam niet uit
Dokkum. Zij liet haar man ”Pa” noemen
door de kinderen, wat de Dokkumers maar

raar vonden. Zij woonden aan de Zijl en
kregen een zoon Leendert, die het beroep

Dijkstra

meedeelt

en zegt,

dat Douwe

Halve figuur, aanziend, in Fries kostuum.

19. Ds. Johannes Wytzes Hoekstra

Doek, 62 x 53 cm.,‚
pendant van nr. 20.

particulier

(afb.
bezit;

Ds. Johannes Wytzes Hoekstra (Dronrijp

1809 - Itens 1891), dominee te Lollum en
Itens, trouwde in 1839 met Baukje Schuurmans, zuster van Weltje Schuurmans.
Halve figuur, aanziend naar links, zittend
op een stoel.

20. Baukje Schuurmans (afb. 20).
Doek,
pendant
Baukje
1890),

62 x 53 cm.,‚ particulier bezit;
van nr. 19.
Schuurmans (Abbega 1818 - Itens
zuster van Weltje Schuurmans,
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trouwde

in 1839 met ds. J. W. Hoekstra.

Keimpe,

Pier,

Zij

kregen

negen

kinderen,

Catharina,

Hitje, Jetze, Hiltje en Sytze.

Wytze

Weltje,

Feike,

Halve figuur, aanziend naar rechts, zittend
op een stoel, in Fries kostuum.
Doek, 29 x 23 cm, particulier bezit.

Catharina Hoekstra (Lollum 1843-Warga
1878) was een dochter van het echtpaar
Hoekstra-Schuurmans. Volgens een mededeling achter op het portret, trouwde zij
dokter

Reitsma.

Dat

moet

evenwel

een vergissing zijn, want zij trouwde met
dokter Reitse Hansma, zoon
Arnoldus van Douwe Hansma.

van

broer

Halve figuur, aanziend.

Doek, 62 x 52,5 cm., mogelijke signatuur
D. Hansma, Streekmuseum Dokkum, inv.
nr. 6922.

Dit portret komt uit de Doopsgezinde consistoriekamer te Warga. Bij het portret
hoort een begeleidende brief:
Schilderij Douwe Hansma (in de Doopsgez. Consistoriekamer te Warga).
Vrij groot formaat.
Titel: De Catechisatie.
Volgens inlichtingen van mej. Bouw
Hansma en fam. Hoekstra is het vervaardigd + 1870 te Warga en is het geen genrestuk, maar een dubbel portret.
jonge

vrouw

in het blauw

stelt voor

Catharina (Tine) Hoekstra, toen de bruid
van Dr. Reitse Hansma (sedert 1868 geneesheer te Warga

en oomzegger

van de

schilder Douwe Hansma). Zij was een
dochter uit het bekende Wargaster geslacht Hoekstra in heel Friesland bekend
als molen- en schaatsenmakers.

Zij stond

tijdens het maken van dit portret in onder-

trouw en zou overgaan van de Herv. Gem.
te Warga naar de Doopsgez. Gem. aldaar,
omdat
haar a.s. man,
Dr.
Hansma,

Doopsgez. was en hij en zijn familie gesteld
waren op Tines overgang naar de Doopsgez. Gem. Tines familie had daartegen
blijkbaar geen bezwaar, ofschoon haar
vader Wietse Hoekstra kerkvoogd was bij
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hij op de laatste catechisatieles voor de
aanneming maakte en dit portret het jonge
paar als huwelijkscadeau vereerd.
Tine Hoekstra was tijdens het schilderen
van het portret 23 jaar oud. Zij is niet oud
geworden. In 1871 schonk zij het leven aan

een dochter Boukje (Juffer Bouw), die on-

getrouwd in 1949 te Warga is overleden.
Bij de geboorte van een tweede kind in
1873 stierf ze in het kraambed en werd met
dit tweede

22. De catechisatie (afb. 22).

De

(van 1868-1874).

De schilder heeft Ds. Van der Vegte en zijn

leerlinge geschilderd naar een schets, die

21. Catharina Hoekstra (afb. 19).

met

de Ned. Herv. Gem. te Warga.
Zij deed een week voor haar huwelijk haar
belijdenis in de Doopsgez. kerk te Warga
en werd bevestigd door ds. Jan Pieter van
der Vegte, Doopsgez. predikant te Warga

kind,

dat levenloos

ter wereld

was gekomen, begraven. Haar man, Dr.
Reitse Hansma, is nooit weer hertrouwd en
is tot op zeer hoge leeftijd zijn praktijk in
Warga e.o. blijven uitoefenen.

Nageslacht is er nu niet meer van Tine zelf.

Wel van haar broers, Steven en Wietse, die
beiden als haar man ook dokter waren.
De tegenwoordige burgemeester van Haskerland, Mr. Wietse Hoekstra, is een achterkleinzoon van Dr. Steven Hoekstra en
Tine was dus een zeer verre oud-tante van
hem.
Deze brief werpt een heleboel problemen
op en klopt op een aantal punten niet:
1. Reitse Hansma werd in 1873 dokter te
Warga en niet in 1868.
2. Catharina Hoekstra was niet een dochter
uit het ”bekende
Wargaster
geslacht
Hoekstra”.
3. Zij kan niet zijn overgegaan van de
Herv. Gem. te Warga naar de Doopsgez.
Gem., omdat zij voor haar huwelijk niet in
Warga woonde, maar in Itens.
4,

Haar

vader

was

ds.

J.

W.

Hoekstra,

dominee te Itens.
5. Catharina Hoekstra en Reitse Hansma
trouwden 17 mei 1867 in Hennaarderadeel.

Het is niet waarschijnlijk dat zij dan + 10
mei 1867 gedoopt zou zijn in de Doopsgez.
kerk te Warga, want daar had ze geen
enkele relatie mee.

6. Zij kan bovendien dan nooit door ds.
Van der Vegte gedoopt zijn in Warga, want
die stond daar toen nog niet. Ds. Van der
Vegte is inderdaad van 1868-1874 dominee

24. Douwe Hansma (afb. 24).

7. Tine Hoekstra was toen zij trouwde 24
jaar en niet 23.

mans.

parochie geboren en niet in 1871.
9. Baukje stierf in 1943 en niet in 1949,
10. Catharina stierf bij de geboorte van

pendant is van nr. 25.
Halve figuur, even naar links aanziend.

te Warga geweest.

8. Dochter Baukje is in 1872 in St. Anna-

haar tweede kind in 1878 te Warga en niet

in 1873,
11. Wytze Keimpe,

dokter te Wommels,

was een broer van Catharina, maar Steven,
dokter te Baard, niet. Steven was een zoon
van Wytze Ketmpe en de burgemeester van
Haskerland, mr. Wytze Hoekstra, was
weer een zoon van Steven.

Ondanks uitgebreid speurwerk heb ik voor

dit portret de oplossing niet gevonden.
Catharina komt in geen enkel doopboek

van de Doopsgez. kerk voor. Ik heb derhalve ook niet de naam van de afgebeelde

domirfee kunnen achterhalen.
Op dit genre-achtige portret zien we rechts
een

heer,

die zijn rechterwijsvinger

ver-

manend omhoog houdt. Voor hem op tafel
ligt een opengeslagen bijbel. Links een
meisje, zittend, driekwart naar rechts ge-

draaid. Zij leunt met haar linker arm op de
tafel.
23. Weltje Hoekstra (afb. 25).

Doek, 29 x 22 cm, particulier bezit.

Achter op het portret zit een brief geplakt,
waarin Steven F. Hoekstra meedeelt dat
Weltje Hoekstra (Itens 1845 - Leiden
1928), dochter van het echtpaar HoekstraSchuurmans, veertien jaar oud was, toen
dit portret van haar is gemaakt.
Volgens de burgelijke
meente Littenseradeel

stand van de geis zij evenwel 26

oktober 1849 te Lollum geboren.
Baukje Schuurmans heeft dus heel aardig

een dochtertje
genoemd.

naar

haar

zuster

Weltje

Halve figuur, aanziend naar rechts, zittend
op een stoel. Zij houdt een boekje, open-

geslagen, in haar handen.

Doek, 62,5 x 52 cm., Fries Museum,
nr. 607a.

Douwe

Hansma

(Dokkum

inv.

1812 - Sneek

1891) trouwde in 1857 met Weltje Schuur-

Hoewel de afmetingen gelijk zijn, is het
niet aannemelijk dat dit portret een

25. Weltje Schuurmans (afb. 23).

Doek, 62,5 x 52 cm., Fries Museum,

inv.

nr. 607 b.
Weltje Schuurmans (Abbega 1816 - Sneek
1898) trouwde in 1857 met Douwe

Hansma.
Dit portret en het vorige heeft Weltje na
haar dood aan het Fries Museum gelegateerd.
Halve figuur, aanziend, zittend op een
stoel, in Fries kostuum.
26. Het stadhuis te Dockum vóór de verbouwing (afb. 27).
Gewassen pentekening, 32,2 x 30 cm.,
gesign., gedat. 1830(?), Fries Museum,
inv. nr. T. A. 120-7.
Een verkleinde foto van die tekening in
D.V.F. LUI 1973, 32 en in: Ihno Dragt,
Peter Karstkarel, Wim Keune, Maaike

Kuipers,

Arend

Jan Wijnsma,

Dokkum

beeld van een stad, 59.
Front aanzicht van het stadhuis te Dokkum
voor de verbouwing.
27. Toren van het St. Bonifacius Klooster

te Dockum. Afgebroken in 1832 (afb. 26).
Litho, 13 x 8 cm, gesign., F.V. 1849; twee
litho’s in Fries Museum.
Een

verkleinde

Dokkum

bolwurk

foto

fan

van

die

litho

it Noarden,

in

Van

Gorcum, Assen, 1954, 32.
In het Streekmuseum in Dokkum is:
1. Een gewassen pentekening, 37,5 x 29,5
cm., niet gesign., inv. nr. 1072A, die op
deze litho lijkt. Van die tekening heeft het
Streekmuseum een foto van + 1900,
gemaakt door W. en K. Heeringa, photo-

grafen te Dokkum. Achter op die foto is te
45

lezen: ’naar teekening D. Hansma”.
2. Een precies dezelfde gewassen pentekening, 37,5 x 29,5 cm., niet gesign., inv. nr.
1072. De tekening is op papier geplakt en

van C.en A. is gevestigd.
Front aanzicht van het
Sneek.

Albada-huis

te

ingelijst. Op het papier onder de tekening

29. De Hoogënder Pijp of Waterpoort te

A. M. Adriani 1839”. Op de inventariskaart is opgetekend: geschenk weduwe S.
Osinga-Boekhoudt”. Er ís op de inventa-

Litho, 8,5 x 13,5 cm, gesign., F.V. 1847,
en een litho en houtgravure in het Fries
Scheepvaartmuseum.
Front aanzicht van de Waterpoort te Sneek
vanaf de Kolk.

staat in inkt: ”anno Geschink van de Juffer

riskaart bijgeschreven: gemaakt door Piet

Osinga?”

Het

is echter aannemelijk

dat deze

pen-

tekening door Douwe Hansma gemaakt zal
zijn en misschien via de familie Hoekstra
bij de familie Osinga-Boekhoudt terecht
gekomen
Hoekstra

zal zijn, want Wytze Keimpe
was getrouwd met een Boek-

houdt.
Deze tekening moet Douwe Hansma op
het oog hebben gehad als hij 5 november
1841 aan Wopke Eekhoff schrijft: ”. .. Ik
heb een aftekening gemaakt van de Dok-

kumer tooren juist voor dat hy in 1832 is
afgebroken...”
Aanzicht

van de toren van het St. Boni-

facius klooster te Dokkum.

28. Albada-huis te Sneek. (afb. 28)
Tekening in pen en waterverf, 28,5 x 21
em., gesign., gedat.
inv. nr. T. A. 134-4.

Gids

Historische

1846, Fries Museum,

Tentoonstelling

van

Friesland, gehouden in Z.M. Paleis te
Leeuwarden, in den zomer van 1877, 126,

no. 64.
Die tekening was in 1877 al in het bezit van
het Friesch Genootschap, want in de Gids

Sneek (afb. 30).

30. Afbeelding van den zoogenaamden St.
Maartens-steen,

toren der
(afb. 31).
Gewassen

in den westmuur

hervormde

pentekening,

gesign., Fries Museum,
la.

kerk

18,1

te

van den

Bolsward

x 29,2

inv. nr. T.A.

cm,

88-

Een litho naar die tekening in D.V.F. V.

1850, 312. Een verkleinde foto van die litho
in: ds. J. J. Kalma ”’Bolswards St. Maartenssteen”’, Leeuwarder Courant, 15 sep-

tember 1950.

Die litho in D.V. F. V 1850, 312, hoort bij
een artikel van dr. L. J. F. Janssen, conser-

vator van het Museum

van Oudheden

te

Leiden. Dr. Janssen schrijft in een brief
van 3 juni 1849 aan Wopke Eekhoff: ”.
Te Bolsward heb ik mij nog opzettelijk één
dag langer opgehouden, ten einde den
kunstschilder H., uit Sneek, alle aanwijzingen te geven waartoe ik in staat was...”
Op de door Douwe Hansma geschreven

kwitantie staat:

Ontvangen van den Weledele
Lyklema à Nyeholt de somma

Heer S.
van tien

staat aangegeven ”F.G.”. Onder de teke-

guldens voor het maken van een tekening

D.

Bolsward den 2 (?) Juny 1849

ning is in het handschrift van Wopke
Eekhoff geschreven:
"Albada-huis te
Sneek benoorden de Burghstraät gebouwd
1618, afgebroken in 1737 Geteekend door
Hansma,

derij”.

1846

naar

een

oude

schil-

Het klopt dus als Douwe Hansma op de
tentoonstelling van 1877 zegt: ”Uit mijn

jeugd’’. Dat oude schilderij is een schilderij

van Ype Staak uit de 18e eeuw, dat nu in

het Fries Scheepvaartmuseum hangt. Het
Albada-huis ook wel Hooghuis genoemd,
stond op de plaats waar nu de kledingzaak
46

naar de St. Maartensteen aan de Kerktoren
te Bolsward op verzoek van de WelEdele
Heer Jansen conservator van s Ryksmuseum van Oudheden te Leiden
D Hansma

Volgens dr. L. J. F. Janssen is op de steen
afgebeeld: rechts bovenaan, St. Maarten;
midden
leeuw,
die de
boven,

boven, en boven St. Maarten, een
een os, een adelaar en een engel,
vier evangelisten voorstellen; links
Christus met María aan zijn rechter

hand;

midden

onder,

de

geboorte

van

Christus; rechts onder is niet duidelijk;
links onder, mogelijk het geven van een
gift aan Martinus voor de aan hem gewijde

kerk.

31. Muurschildering in de St. Martens-kerk

te Bolsward (afb. 29).
Litho, 19,5 x 13 cm, gesign., D.V.F. V
1850, 28.
Onder twee identieke gotische bogen staan
drie mannen (links twee, rechts één) met

de handen
gevouwen
en naar rechts
gewend. Ze gaan half schuil achter een
muur waarop wapenschilden (links twee,
rechts één) waarboven op spreukbanden
geschreven staat: ” Wilhelmus hic ne humiliatur fides”.
“Wilhelmus
kwam
hier,

opdat het geloof niet zoude vernederd
worden”.
Volgens Jhr. mr. M. de Haan Hettema,
schrijver van een artikel over deze muurschildering in D.V.F. V 1850, is de persoon
rechts,

Wilhelmus

inquisiteur.

Lindanus,

de

Friese

2

32. Landschap (afb. 32).
Gewassen pentekening, 8 x 14 cm,
gesign., gedat. 1841, Fries Museum, inv.
nr. 11 450.
Midden op de voorgrond op een weg staan

een vrouw met een mand op haar hoofd,
een man en een kind; rechts een huis, links

een boom. Op de achtergrond een kerk,
rechts achter een brug.

33. Gezigt op de heide te Surhuisterveen
(afb. 33).

Litho, 8 x 12,5 cm., gesign., F.V. 1857, en
een litho in het Fries Museum.
Een afbeelding van die litho in: dr. J. Walstra, 1687-1987, 300 jaar Nederlands Hervormde Kerk Surhuisterveen, 14, uitgegeven door de Ned. Herv. Gemeente Sur-

huisterveen.
Het kerkje op de litho bestaat nog. Het is
het kerkje van Boelenslaan. De naam die
Douwe Hansma deze litho heeft gegeven
klopt, want in die tijd behoorde dit dorpje

bij Surhuisterveen en noemde
gebied de Feanster heide.

men

dat

Midden op de litho een kerkje, omgeven
door bomen. Rechts een man met een
schop over zijn schouder. Midden op de
voorgrond een jongen en een meisje, zittend op de grond. Links een schuur met
rechts daarvan een huisje. Rechts van het
huisje wasgoed aan een lijn tussen twee
bomen.

34. Een ijstafereeltje (afb. 34).

Litho, 8,5 x 13 cm,

gesign., F.V.

1858, en

een litho in het F.L.M.D.
Een foto van die litho in: David Hartsema
”De strenge winter van 1740”, Wijd en
Zijd,

huis

aan

huis

blad

voor

Sneek

en

omgeving, 18-2-1987.
Op het ijs zijn een heleboel mensen aan het
schaatsen. Links op de voorgrond een
boot. Daarachter een huis. Rechts op de
voorgrond een ”koek-en-zopie’”’ met een
vrouw zittend op een stoel aan een tafel, en
twee kinderen. Rechts op de achtergrond
een kerk.
35. Getuigschrift van de Koninklijke
Akademie van Beeldende Kunsten te Am-

sterdam, aan Douwe Hansma uitgereikt 26
november 1838.

36. Getuigschrift van de Akademie van
Beeldende Kunsten, Minerva, te Groningen, aan Douwe Hansma uitgereikt 21
januari 1840, ter gelegenheid van de prijs

die hem werd toegekend voor zijn schilderij ”Kunstliefde”’.

37. Certificaat 28 augustus 1841 van de burgemeester van Dokkum, W. R. van der
Weide, aan Douwe Hansma, waarin wordt
meegedeeld dat het historiestuk voor het
stadhuis door hem vervaardigd “zeer tot
genoegen” is uitgevoerd.
38. Zilveren medaille, die Douwe Hansma
verkreeg op de Eerste Tentoonstelling van
Voortbrengselen van Nijverheid en Kunst,
door Friezen vervaardigd, Leeuwarden,
juli 1844, als waardering voor zijn geëx-

poseerde schilderijen.
39.

Bewijs

van

lidmaatschap

van

het

47

twintig jarig bestaan van het ”Selskip foar

”Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse”, opgericht 14 september 1844.

Fryske Taal en Skriftekennisse”’,

tember 1869.

40. Door Douwe Hansma geschreven kwitantie voor de tekening van de St.
Maartens-steen te Bolsward, 2 (?) juni
1849.

13
50. Officieel document, Douwe Hansma

van
november 1875 te Grouw uitgereikt,
foar
kip
“Sels
het
van
hap
atsc
idma
zijn erel
Fryske Taal en skriftekennisse”’.

41. Oudste notulenboek Krite Sneek.

k
51. Brief aan de gemeenteraad van Snee
rs
burge
er
Snek
15 juli 1876, waarin 139
veronder leiding van Douwe Hansma hun
van
l
verva
het
over
reken
uitsp
sting
ontru

42. Voorzittershamer met zilveren beslag,
aan de Krite Sneek aangeboden, 8 januari
1852, door de heren Oppedijk en Brouwer.

52. Gids voor de bezoekers der Historische
Tentoonstelling van Friesland.

van
Voor de Historische Tentoonstelling

Friesland, gehouden in Leeuwarden, 1877,
voor
was Douwe Hansma één van de vier
.
enten
spond
corre
e
steld
Sneek aange

44. Officieel document, Douwe Hansma
de
op 11 september 1856 uitgereikt, van
Uwnk in Lok.

het verhaal

voor het volk

45. Douwe Hansma bespreekt met het bestuur van het weeshuis het onderwerp voor
egen schoorsteenstuk in de vergaderzaal van
het weeshuis aan de Markt te Dokkum.
46. Douwe Hansma ontving voor het geschilderde schoorsteenstuk voor het weeshuis in Dokkum f 35.60.
47. Getuigschrift, Douwe Hansma 18 juli
1857 toegekend, als waardering voor zijn
geëxposeerde werken op de Tentoonstelling van Voorwerpen van Fabriek, Handwerksnijverheid en Kunst,
Sneek, januari 1857.

gehouden

te

48. Getuigschrift, Douwe Hansma toegekend oktober 1861, als waardering voor
zijn geëxposeerde werken op de Tentoonstelling gehouden door het bestuur der Afdeeling Sneek van de Vereeniging ter Bevordering van Fabriek, Handwerksnijverheid in Nederland.
49. Notulen Frysk Selskip met verslag van
de door Douwe Hansma uitgesproken
feestrede ter gelegenheid van het vijfen48

-

de Waterpoort.

43. Brief 31 mei 1856 van Douwe Hansma
aan het hoofdbestuur van het Frysk Selskip, waarin hij zijn grote vreugde en
dankbaarheid uit over het behalen van de
ereprijs met zijn novelle Uwnk in Lok.

ereprijs voor

18 sep-

53. Het in manuscript bewaard gebleven
geschiedkundige

en syn tiid”.

stuk

”Bocke

Haringsma

54. Catalogus van de verkoping van
goederen van Douwe Hansma na diens
overlijden, woensdag 16 december 1891 en
drie volgende dagen.
55.

Als

afzonderlijke

boekwerkjes

schenen uitgaven van Douwe Hansma.

ver-

56. In deze jaarlijks verschijnende Friestalige tijdschriften werden veel literaire
bijdragen van Douwe Hansma opgenomen.

AFKORTINGEN:
D.V.F.

F.L.M.D.
F.V.
R.K.D.

De Vrije Fries.

Frysk Letterkundich
Museum en Dokumintaasjesintrum.
Friesche Volksalmanak.
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.
Topografische Atlas.

1. (Cat. 1) De vrolijke boer. 1838.

2. (Cat.
hond.

4)

Oude

vrouw

met meisje en

3. (Cat, 3) Baukje van Hindeloopen. 1847.
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4. (Cat. 2) Interieur. 1844.
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5.

(Cat. 5) De waarzegster.
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6. (Cat. 6) Interieur met man, vrouw en kind.
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7. (Cat. 7) Interieur.

8. (Cat. 9) Eyzo de Wendt van Sytzama en zijn broertje Johannes Galenus Willem Hendrik
in de stal van Beslinga State te Friens. 1836.
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9. (Cat. 10) Anestatius Antonius Jorritsma.
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10. (Cat. 8) De weesmoeder. 1856/1857.
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11.

(Cat. 11) Reitse Jacobs Hansma.

13. (Cat. 15) Freerkje Huiberts Klaver.
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12.

(Cat. 12) Martha Leenderts Stelwagen.

14. (Cat. 14) Leendert Hansrna.

15.

(Cat. 13) Albertus Martein Sustring met zijn vrouw Sjoertje Ypes Schotanus.
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16. (Cat. 16) Johannes Jacobus Hansma.

17. (Cat. 17) Jeltje Winkler.

18. (Cat. 18) Trijntje Dooitses Dijkstra.

19. (Cat. 21) Catharina Hoekstra.

58

20.

(Cat. 20) Baukje Schuurmans.

22.

(Cat. 22) De catechisatie.

21. (Cat. 19) Ds. Johannes Wytzes
Hoekstra.
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23.

(Cat. 25) Weltje Schuurmans.

24.

(Cat. 24) Douwe Hansma.
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25.

(Cat. 23) Weltje Hoekstra.

26. (Cat. 27) Toren van het St. Bonifacius
klooster te Dockum. 1849.

62
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3

27. (Cat. 26) Het stadhuis te Dockum vóór de verbouwing.
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28. (Cat. 28) Albada-huis te Sneek.

En

29.

ae

Martens-kerk te Bolsward.

30. (Cat. 29) De Hoogêènder Pijp of Waterpoort te Sneek.
64

LRE

Ë

(Cat. 31) Muurschildering in de St.

31.

(Cat. 30) Afbeelding van den zoogenaamden St. Maartens-steen, in den westmuur van

den toren der hervormde kerk te Bolsward.

32. (Cat. 32) Landschap. 1841.
65

34.
66

(Cat. 34) Een ijstafereeltje.

35.

(Pag. 19) Genrestuk.

36.

(Pag. 25) Stilleven.
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37. (Pag. 23) Taéke Sjoerd Aukes Bloemhof. 1876.

38. (Pag. 24) Pieter Hommes van der Zijl.

39.

40. (Pag. 23) Anna Teitsma.

68

(Pag. 19) De waarzegster.

44.

(Pag. 26) Een hond in een kamer.
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41.

(Pag. 24) Gerben Nammens Bouma.

42.

(Pag. 24) Anke Haga.

43, (Pag. 25) Schoorsteenstuk in de vergaderkamer van het stadhuis te Dokkum.
1841.
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