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DE SCHILDERIJEN IN DE RAADZAAL EN
BURGEMEESTERSKAMERVAN HET VOORMALIGE
STADHUISVAN STAVOREN,
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WillemV u,ordlsladhouder.
Stavorenont\ang1eennieuwstadsreglement.
Bous nreuustadhuis.
Datenngschrldenjen.
Fluu'elenre'rolutie.Bataafserepubhek.
KoninkrijkHolland.
Inllrrngb1 Frankrijk
Aanzettol
KoninkrijkderNederlanden.
Gemeente\\'et.
Verbouwyrgstadhr,us.
Restauratieschildenlen
Gemeentelijke
herindeling;
Stavorenmaaktenu deeluit tan de gemeente
Nijefurden het stadhuisverliesrhaaroorspronleliikefunktie.

De voorgeschiedenis.
In 1775werdhet oudestadhursvanSlavorenrvegensveÍregrundebouwvalligheid
ven'angendoor eennieurvgebouw.Volgensde overlevering
zoudenin 1776door WillemV
de thansnog aanrvezige
schilderijen
aande stadten geschotkezjn gegeven.Eanoverlevering
- de lnitiatorvande restauralie
die volgensburgemeester
Van Haersma-Buma
in 1935gestaaftliiordt door de br.yzondere
banddredezeOranjemet Starorenzou hebbengehad.
Immers,zowelhijzelfalszijn echtgenote
WilhelminavanPruisenhebbener alsgastverbleven
(gouremeur)behoordelot de r ertrourvelingen
eenlatererDagislraat
bu:nende hoftnng.
- Slavoren
Bovendrenkan de aanrvezgheid
vanhet geschilderde
ponret vande erfstadhouder
is de auge Fnesesladdie op eendergelijkbezitkanbogen als lernreondersteuning
vande
hypothesebeschouwd
*orden. En br1zrjnpogingom rijks- enlot pror.inciale
subsidtevoor de
restauratre
le verkrijgen,speeltVan Haersma-Buma
dit gegevenalsvoomaamste
troefuit.
In 1889werdhel stadhuisingrijpendrerbouwd.Er is daaíoe eenlemngvar fl.900t).in de begrolingopgenomen
en r,oordal bedragkondenin dietijd toch heelual stenengekeerd
worden.
De raaÀzaal.
zoalsdezeer sederthet eindvande negentiende
eeu*'moethebbenuitgeziert laatzichals volgt reconstrueren.
De toegangsdeur
bevondách ur het middenvande korte wandrnetaznrveerszijden
de
llveesmalsteschildenjen:"Susanna
en de Ouden"en ' Judaen TaÍaÍ".
Bovende deur(alssopraporte)de grisaillenreteenallegorische
voorstetlingwaznnduidehlk
wordl geÍnaaktda1voorspoednrel zonderslagofslool kornten behoudenwordt.
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Rechts(btnnenmuur)
hrngen"Salomo'sOordeel"en - Esteren Mordechalvoor Ahasreros".
Links (builenmuur)bevondenzich"Jakoben Esau"-eenschoorsteen
met zwart marmeren
mantelul 1880rneta.lsschoorsteenstul
hel portrelyanW lemV (toennog ca 30 cm langer)
en"Jaliobslegenrngdoorlsaal'.

De rcstaumtie.
Op I I december1930bezochtde commissaris
der koningrrbaronVan Harinri.ma
thoe
SlootenStaroren.84 die gelegenheid
adliseerdehij burgemeester
Van Haersma-Buma
contact
op te nemenmet de Rrjkscommssie
voor Monumentenzorg,
ondat de schldenjenandersaan
de steedsscherperwordendetanddestijds verspeeld
zoudenrvorden.Op 15 septembeÍl93l
(hij zal ongetu.ijfeld
verzochtVan Haersma-Buma
enigetrld nodiggehadhebbenom de raadte
(en var het Maunlshr.xs
masseren)
dr. W. Maírn- direheur vande Rrjkscommissie
en het
MuseumMesdag)om advies.Dezeschreefop 30januari 1932,na eennspectiebezoek.
dat
hoeuelde schildeíjenop zichgeengrotekunstwaarde
vertegen*oordigen.ze loch tot
rvaardevolle
exponenten
vande Friesedecoratieve
schilderkunst
uit de achttiendeeeurv
gerekendrnoeten$,ordenen dat derhalverestauratie
zeeraante bevelenwas.Als doorhem
noodzakeljkgeachtewerkzaamheden
noemdehrj a) \,erdoekeÍL
b) gatenrepareren.
c) hinderlijke retouchesvenvijderenen d) vemisherstellen.
De koslenberaandehij op ca. I1.600,-en
alsrestaurateuÍ
bevalhij de fa. J A. Hesternran
uit Amsterdamaan.
De gebroeders
Hesterman
zichop Stavorens
scheepten
verzoekin en na de schilderi.len
in ogenschouw
le hebbengenomenstutÍdenze 12 apnl 1932eenrapport.waannalsnoodzakehjkeingrepenvernrcldwerden:a) verdoeken,b) gatendichten,c) n- en overschilderurgen
venvijderend) oudevemisvenrlderenen nieuueaanbrengen.
Dit zoutussende fl. 1800.gaan
1900,fl.
kosten.Eendergelijkebudgettaire
overschrijding
baardetoentertrldnog opzien:
er *as zelfsspralevan onverbloernde
onlsteltenis.
Toch liet Van Haersma-Buma
het er ruetbr1ztten enna erugecorrespondentte
tussen
Stavoren,DenHaagen Ansterdam(rvaarblHesternannog aaÍlbooden het rverken dus
de betalingovereenlangeretrjd te spreiden).r\€rd op l3 jum l933 de heerJ.C.Traas,
restauraleur
en concièrgevanhel museumMesdag.bereidgevondende hersteluerkzaamheden
ter handte nemen.Dit ïoor het uiteindelrjke
bedragvanfI.780.-.Het feil dal nu de restauralie
zou plaatsr.indenrn eenrijksalelieren met rijksmiddelen
werd.zonderoverigensde ntegriteit
van de fa. Hester[EnalsparticulierbedrSfeenÍnomenlin t*,ijfel te trekken(lerecht).alsverklartngvoor het pnjsverschlgegelen.En dat kwammooi uit. Van Haersma-Buma
kon nu de
raadvoorhoudendat er rvelis*aarruim n.700.-op lafel moestkonren maardat dit ur feite
belekendedat er dientengevolge
geihcasseerd
brjnafl. 1200.-aanrijkssubsidie
kon rvorden.
Eenbuito{iansjein dietijd toen immersde regenngColijnde njksschatkist
regelmaligvan
extraslotenen schuivenvoorzag.Mengrngdusalikoord.
Kennelijkhrerdoorges1erk1,
zete Van Haersma-Buma
in juli 1933nog eenstapverder:
nu deedzich toch eenurtgelezen
mogelrjkheid
voor de heleraadzaalan burgemeesterskarner
op 1eknappen.Wederomvia Martin (envenolgensJ. Kalf) u,erdcontactgelegdnrelhet
fujksbureauMonumenlenzorg.
helgeeninnaaÍt-lg3l resulteerde
in eenbezoekvande heer
A.L Oger,architectbrl voomoemdbureau.Op 14juli diendedezeeengedetarlleerd
ont\\'erpplanin, dat eigenlijkzonderal te veelrvijzigingenuitgevoerdzou rorden. De lekenírgen
bevrndenzichin het archiefle Workum
Op 29 novemberuerdende schrlderijen
naarhel aleliervanTraasin Den Haagvenoerd.
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Intusseal
$as hetgeborduurde
uapen(dat door de burgenrcester
al eerdermee\!as genomen
naarDenHaag)br3de fa" Fermin.aldaar.Het zou laterdoor Traaswordenopgespannen.
Ter beschermrng
tegennrct uerd eenregelmatige
geadriseerd.
behandeling
met dichloorbenzol
Overigorsis de herkonntvanhel \\'apenonsniet duidehjkgeworden.
ln nnaÍt 193,5Iondende rrschrijrrrgenroor de rerbouuingplaats.Het timmenverk
werdverw,on'endoor de fa. Albada. hel schilder*,erkrr de raadzaalI'iel toe aanJ. Akkernran
en dal vande burgemeesterskamer
nerd door De Vnes in de uacht gesleept.(Hij rlas n. 1,02
goedlioperdanAkkerman).De w'erkzaamheden
werdengesupen'iseerd
door Oger.die
behalre het nieuneanangernent
ook zorgdroegvoor hel ontnerp t'ande tu'eeba.lustradehekken eentafel.de keuzevande verllchting,gordijnene.d.Hij ont*rerp zelfstweefraare
boekenliasten
voor de burgemeesterskamer.
maardaarzetteVan Haersma-Buma
om
budgetta.rre
redenende voet op de rem Bovendieqvoegdehij er droogaantoe. er bestond
nog eenbezl,aarvanpractische
aard:er narengeenboeken.
Half september
voltooideTraasde restauratie
en op 8 oktoberwÍuende schrlderijen
lerugin Staloren.ln apnl 1936*rst Van Haersma-Buma
nog eenrijkssubsidie
vanfl. 200,-te
toucheren,hetgeenlnj uitzonderlijkwasgeziende talnjkeprojectendiehet zondereen
dergelijkesleunmoeslenstellen.Voor hetheffenvan l0 cenlintree-geld(te betalendoor
niet-ingezetenon
vande stad)u'erdganadehjkdoor het ministerie(O.K.& W.) toestemmlng
verleend.
De nieurveraadzaaluerd begin37 in het brjzynvantai ran genodigden
officieel
geopend.Bij dezegelegenheid
werdeenborstbeeldvankoningurW helmina"geschonlien
en vervaardigddoor de Utrechtsebeeldhouwster
npvrourv LA.L. vanBeeck-Calkoen.
onthuld,bene\ens*erden tweesctulderijen,
geÍrvu*ten Íumgeboden
door de heer
J.Akkermanin ontvangstgenornen.
Onderde sprekersbevondzch de heerA.L. Oger,die
ondermeer
het volgendeonderde aandachtbracht:"... ..restauratie
moetoptlmistischstemrnen
wanneerrÍFn blijk geefthet bezitop prijs te slellenvandingen,die de monumentale
uitdrukliingvanhet verledenzijn. B.& W. vanStarorenhebbenmet dezerestauratie
eendaad
vernchtdreinitiatievenkan opwekkenonderde burger,rritiatievendie zichwellichtkunnen
utlenin hel oprichtenvannieu\4'e
in deze
waardigegebouuenvankunsten rvetenschap
stad."(Ofhem hierbrjde pagodesaande kust voor ogenstonden,wagenwe te betwrjfelen.)
Afgezienvanhet feit dat de tijdenweldrameerin het tekenvanvemietigingdanopbouu
ku amenle staaÍLis de utspraakom nog eenandereredeninteressant.
Nog niet zo lang
voordienbestonden
er tweestromingenmet eenverschillend
standpurtten aan.lenvande
monunenleÍlzorg.
De eersle(De Stuersen Culpers)zagbehoudvan\\,ege
de aannronunrenten
le verbrnden
toekonslwaarde(de geestehlke
ofideelebetekenisvoor de toekomst)en i\ ilde
elkelateretoevoegingvenvijderen.in de oudestijl herstellen,
ofdesnoodsaanrullingen
in die
-inrxddels
strjlaaÍlbrengen.
De tweedeíchting (belangrijkste
r eÍegenwoordigerwasJ. Kalf
Ogersbaas)beoogdebehoudomnille vande oudheidkundige
waarde(de waardevanhet
objectop tichz,elf).Eenbeperktere
doelstelhng
1enaaÍlzienvande urtvoeringrn feite.Sedert
l9l8 wasdezelaatsteopvattingalgeneenaanvaard.
Hel pleil voor Ogers- onrnrskenbare
vakmanschap
dat lxj metlegenstaande
de heersende
nchtlijnuitvoeringgaf aaneenop dat
momenlmogelijknog wal oÍrstredenlaakopvattng.In elk gevalpaLlehet gurstiguit loor
Stavoren.ln dit verbandnragook de fustonschebelangstellng
lasthoudenden de charnrante
heidvanburgemeesler
Van Haersnra-Buma
alsbelangrijkedrijfveerroor de totstaÍldlioming
r an de renovatiezekerniet onrermeldbliiven.De totalekostenvande restauratie
bedroesen

-ánu í1. I 9.13.-.$ airr an dusfl. 780.-betaaldis aanJ.C.Traas.Minusde fl. 200.-rijkssubsidie
kosttede face-liftStavorenderhalvefl. 1743.-.Ter vergelijking:het nraandsalaris
vande
in diejarenbedroegfl. 91.-.Al metal eenaderlatingdie het waardis te
burgemeester
gedenlien.En rueta.lleen
om lmanciéleredenen.
De situaliena 1937(en 1984):in de raadzaalbevridenzichrn getijzigde rangschikkmg
(vier daarvanzijn gemerLlrnelE.V. Hoek.
met brjbelsevoorstellmgen
de zesgroteschilderyan
drie gedateerd177(t).Het geborduurde
stads*apenis a.lssopraponebolen de deuraangebracht.Het borstbeeld
vankoninginWilhelma(gebronsdgips?)op eensokkel.Ioorzienvan
(pteet'?).
gedenliplaatjes
De bustestaatnu in het archiefteWorkurn zondersokkel.
drie
Van de maakster.A. vanBeeck-Callioen.
is rverkte zienin Ulrechl (plaquetteKrugermonument)en in het Centraalmuseurnaldaar("St. Agnes"en "ln de storm").In de burgemeesterskarnerdienthet portretvan\Ir'illemV nu alsschoorsteenstuli.
is. zoalsr.erBt de restauralie
meld.eenlelijk, laterloegevoegddeelver*ijderd.De allegorische
voorstellingis vaÍrportedessusgepromoveerd
tot plafondstuli.Boren de deurhangthet stadsgezchl(geschilderd
naar
gedaan
tekening
van
Bulthuls
1790)
Het
een
J.
uit
da1cadeauwerd
door Akkerman. t*'eede
schilderij(gezichtop de zurdz4devanStaroren)bevndt zich urhet archiefteWorkumen
heefleenlellke beschadiging.
Het eersteis op hout geschllderd.
het tu'eedeop linnen.

De voorstellingen.
Hoewelgesuggereerd
lijk te wordenda alleschilderijen
vaneenen dezelfdehand
jaar staÍnnen,lalennochdr. Martin,J.A. Hesterrnan
zijn en uit hetzelfde
of J.C.Traasnch
hieroler urt.Helaas.
WillemV. Tegende door Van Haersma-Buma
vernreldeoverlevering
alszou er eenbijzondere
bandhebbenbestaan
tussende erisladhouder
en Stavorentot uitinggebrachtrn de bezoeken
vanzorvelWrlhelminavanPruisenalslaterWillemBalaws zell-kan alsbedenking
tegendit
plaatsvonden
argurnentwordeningebrachtda1beidebezoeken
tijdenseentocht vanuithet
HollandsenaarLeeurvarden.
Men slaplein LemÍneraanwal en deedven'olgensStavoren.
Hrndeloopen.
Workumenz.aan.De snelheidran rervoer(schip.koets)zal eenovemachting
nodighebbengemaaliten qua verondersteld
reisscheÍna
ligl Stavorendannietongunstig.
Maarofeor gastr.nlonthaal(dat zrchtoch niet op exorbitantewijze zal hebbenonderscheiden
vandat rn aÍlderesteden)€n eengoedematraseenafdoendeïerklaringvormenyoor een
vah te bet$ijfelen.Resleerthet leit dat Stavoren- alseruge
dergehlkvorstelljkgeschenk,
- dit portretb€zrt.Ongetilrlfeld$as drt hetgevalin
Friesestad.zegtVan HaersÍna-Buma
I 935.maarhoe zathet rn de trveedehelft vande achttiende
eeuw? Na 1795z-ullener hier en
daarwel wat Oranjeportretten
vande muurájn gehaalden niet altrldin de loop van l8l3 terug
zijn opgehangen.
Had WillemIV het oproertegende regenteske
belastingpachters
door zijn
troepennog lalenonderdruklien,
de patnottischehen ormingsgezinde
bewegrngvanBeSma
in 1784de
en Bergsman'asdaarmeeruetvande baan.Beljmathoe Krngmamobihseerde
burgenjzelfsin gewapende
vrrjkorpsen,
miutrmoestonderde dreigingvanbinnengevallen
Pruisische
troepen(Wilhelmrna's
broer)de nijk naarFranknjknernen.ln 1795washij terug
om venolgenseenprominenterol in het besluuÍte g:umspelen.Niet iemanddie zichbij zrjn
rverkzaarnheden
doorhet ingehlstkonterfeitsel
van welkeOranjedanook op de vingersz:.1
hebbenlatenkijken.

-5Waarschijnl4ker
is dat het portretpnté eigendomvaneenSta\orensemagistraal*.as.
die lot de vertrouwelingen
vaÍl WillemV behoordeen die dit om dezeredenten geschenke
heeftgekregenof mogelijkzelfheeftlatenvervaardigsÍI.
In dat gevalis het bezitte danlienaan
verdiensleen heeftha direktniet zoveelmet Stavorenals stadte maken.
dienspersoonJrjke
Het schilderijis nochgesigneerd.
nochgedateerd.
Hoeweler nog al wat aanonbekende
portretlen
meesters
toegeschreïen
uit die tud bestaan,
is het uellicht mogelijkom |ia vergeh.lkendonderzoekop het spoorvande schilderte komen Tenslotteis de afgebeelde
een
bekandfiguur. Ais het portrel uit 1776zou dateren.wasWillem28 jaar. Dat zou heelbest
kunnen,maareigenh.lk
lijkf hrl wat jonger.1766,hetjaar *'aarinhij meerdefarígen stadhouder
werd.lijkt eengoedeaanleiding
voor het ontstaanvandergelijkestatieportretten.
E.V. Hoek
alsschilderlrjkt onsop het eerslegezichtniel aannemeh.lk
verschilleï.
op grondvanstihslische
maarje rveethet nooit:hij kan eor goededaggehadhebben,de opdrachteenollerhebben
geronden-minderaanzijn knechtenoverhebbengelaten.beterbetaaldzrjn.En zelfsal is
er sprakevantrveeverschillende
krmslenaars,
dannog kan er heelgoedeencausaalverband
lussende aanwezigheid
bestaan
vanhet portrelen de reeksn de raadzaal.
Hoe he1ook zij, de schilderijen
zijn er en oortheeflmeneenredengez.ien
t.e alszodanig
aante brengen.PuuralsdecoratielEenonrvaarschrjnllke
frivoliteit.Niet alleenrvatbetreft
grootleen oorsprongvoÍrnenze eeneenheid-ook de ondernerpenvertoneneenduidelijke
samenhang.
Op alledoekená1noudtestamentische
verbeelddie momenten
voorstellingen
ïaslleggen.$ aaropin de bijbelseverhalen(ean)rechtverkegenlvordt.Het gekozenperspektief is dat vandegenedie rechtzoekl:ook rr de composilienernendie figureneencentrale
plaatsÍn. Latearlve de schildenjen
eerszo beschouwen.
''Esler
l.
roor Ahas\eros".
en Mordechar
We zen het momenlwaaropkoningAhasverosaanMordecharHanwr zegelringgeeft
waiumeede bnevenyerzegeldrverden.waarinaande Jodenin het rijk het rechtgegevenwerd
zichte verdedigen.
Wat ginghieraanvoorafl Het joodsemeisjeEsteris de favorietevroun
koning(Xenes?)geu,orden.Als de eersleministerHamanzich door
ran de Perzische
Estersoom Mordecharbeledigdrvaant,knjgt hrj vande koningverlofalleJodenuit te roeien.
EsterkÍang1Hanrandaaropbti de koningaanals de urtroeiervanhaarvolk. rvanteerstdan
maakrze haarfamiliebelrekkrng
tol Mordechaibekend.Eerderal haddezeeenkomplottegen
de koningaanhetlicht gebracht.zonderdaanoor dlrektbeloondte zr1n.Hamanu,ordtop
de paalgespietstdie h4 al voor Mordecharhadlatenopnchtenen laatslgenoeÍrde
wordt
gered,danlizrjhet
murister.De Jodenin Perziëziln door koningrnEslervande ondergang
verkregenrechtop zelÀ,erdedrglng.
íPunmfeest).
We zieneenpleitendeEsteren eerbiedige
Mordechartegenovereenemotieloze.
dus
rechtvaardige
Ahasveros
2. "Salomo'sOordeel''.
Het verhaalover de tuee elkaarhet levendekrndbet$istendevrouwe[ rvaarbrlde
.
echtennederbereidblijkl afslaÍldte doenvanhaarkind alshiermeehet levenvande zuigeling
gespaard
wordt, is genoegzaam
bekend.Ook hier ís de rechtspreker
onmiskenbaar
verheven
partljen
de
en
kan
men
de
houding
r,rourven
oprechlheid
var
hun
eis
boven
aan
lan de
de
aflezen.We ueten net als dit in de in de achttiende
eeuwhe1gevalwas,natuurl4kook hoe
het át.
3. ''Judaen Tamar".
We zienhet momentwaaÍopTamarvanhaarschoonvader
Juda(drehaarovengensniet
herkendheeft\'anwegede sluier)alsonderpandvoor eenhÍur toegezegdbokje.dal ze a.ls

-(,betalingr oor de gebodenbr.lslaap
hadbednongen zijn nng. staf(ensnoeren)in ontlangst
neemt.Hoe heefthet zorer kunnenkomen?TamarwasgetrouwdrnetJuda'soudstezoonEr.
maardie *'erd door de Heeregedood.De trveedezoonmoesttoeïreenzrvagerhurvelrjk
hadgeentrek in de consumptiedaanan en vondduseveneens
aangaan.
de dood.De
verspillingvanzrjnzazd,zorgd,e
er merk*'aardigenrijs
wel voor dat zjn naamtot ver urhel
nageslacht
is blijvenvoortleven.HUheetteOnan.De derdezoonSelanu rvasnog tejong. In
afn'achtingging Tamar\1eerthuls$'onen9n toenr an uitstelafstelleekte komen,nun rc haar
toevluchttol de gemeldelist-rvaarJuda- hg rvasrnmiddels*'eduwlaar.dit ter zijner
- zo gemakkehjkintrapte.In ver$,achting
veronlschuldigmg
(vaneentweehng)zagTamar
zichgekon&onteerd
met de beschuldiging
vanhoererg.ToenJudahaarom die redennilde
latenverbrandeÍL
kwamze met de onderpanden
op de proppen.Daarnree
bervees
ze haarrecht
redde
en
haareeren leven
4&5. "Esau'seersterecht"en ''lsaakzegentJaliob".
Hoerveltlleelingbroersll'arenEsauen Jal,iobtegengestelde
naturen.De eerste(en
oudste)vertoefdebij voorkeurn het veld om tejagenen wasde oogappelvanzijn vader,terrill de tu'eedeheverde lent aankanthielden ur de ogenr.anzijn moederRebekkageenktvaad
kon doen.Het eersteschilderijtoont het rnornenlwaaropEsauzijn rechtvaÍleerstgeborene
aanJali.obverkooptvoor eenbordlinzensoep.
De tueedevoorstellrrglaathet doorJaiiob,op
gepleegde
mstigatievan Rebekkabedrogàen om n plaatsran zrlnbroederde vaderlijkezege
te onlvangen.Uiteindelijkkrijgt Jakobals stamvader
de naamIsrael (deop het sierschild
- bor,enaan
haan- svmboolvan vruchtbaarheid
afgebeelde
het bedvanIsaali,zal hiemaan'errvr;zen)en Esauschiktz,íchn z.i1n
onderhorigepositie.We ziendushoede kennehjk
gevolgenvaneentraditiemiddelseentweetalvroeg-maclnavellistische
ongewenste
daden
uordengecorrigeerd.
oÀr'elin de roor de handbggendeexegese
vanPaulusin zijn bnefaande
Romeinen:Er is geenonrechtvaardigheid
b! God. Isaakdoethetju-rste,
al zou hrj anders
gewildhebben.Het is verleidel4kom eenparallelte zientussenajn slechtegeichtsvernpgen
en de blinddoeklan yrou$e Justrtra.
6. Susanna
en de tweeouden.
De voorstellingis ontleendaaneenapocriefgedeeltevanhet boekDanielen het
ondenverpis altijdgelieldge$'eestin de beeldende
kursl en literaluu, r,aardoorhet verhaal
geacht.
u'orden
algemeen
bekendmag
De fraare.r'roÍneen bovenalkuiseSusanna
wordt door
tweeoudemannen(rechters?)
venastbij het badenen er volgt eenpoglngtot aanÍanding.
Uil
frustratieor"erde afurjnng en mislul,iking
beschuldigen
de luee haarran echtbreuk.Susanna
n'ordt injgepleit danlzrjde u,ijsheidvanDamel.Er nordt hier in de verbeeldnggeenrecht
verkregen,rnaaraargetasÍ.Susanna'shoudrrgen gezichtsutdrukklng
latenàen datje daar
zeerr,erontwaardigd
over magzijrl tenrtl de koppenran haarbelagers
in grotemate
redeloosheid
uitstralen.Susanna
staatin haarrechten dit $.ordltenslotteook veiÍg gesteld.Ze
laatletterhjkzjendat ze nietsle \ erbergenheeft.* ant de wareonschr.rld
toont zichimnrersruet
zeldennaak1.Zoalssedertde rrjftiendeeeuu gebrurkelijkrvasin dergelijkegerechtelijkheidsschildenjeqgold de voorstellingook alsvermaanaanhet adresvande ledenvande rechtbank.
Eerstna 1795grngmêneíoe overde bestuurluke
en de rechterlijkemachtvan
Voordienberusttebeidebr1schouten schepenen:
elkaarte scheiden.
n Friestandb4 de
GrietÍwr en bijzitters.Na de revolutiek*'am de rechtspraak
in handenvande Drost en
gerechl-het bestuurlag brj de Drost en de raadvande gemeente.
Eenscheidrrgrn fi.uclie,nog
gebeurdedit wel: aanhet hoof<lvande
niet in persoon.T4densde Franseoverheersing
gemeente
stondnu een
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matre.bijstaandoor de zgn.municipaleraad.de rechtspraak
kwamrr handenvaneennuur
Fransr oorbeeldrngestelde
rechterhjkenracht(cenlÍalisatiê
in deparlenrcnten).
Na I 8l 5 u,erd
het grietrnanambt
in erehenteld.maarde rechtspraalbleefvanhet bestuwgescheiden.
Pasrn
I 851 (gemeentervet),
veranderde
de naamgrietmanin burgemeester.
Nu rverddieterm
natuurllk al veeleerdergebezigd.nnar ten aanzienvande inhoudenan is dusenige
geboden.
voorzichtigheid
De zaalin het stadhuis|'an1775za] dusongetrvijfeldvaa]:het toneelziin ge$'eestvaÍr
rechtsz-ahen.
Mogelijkdat rnenelders(Enkhuizen)eendergelr.Tke
aanlileding
hee0gezienen
de uitgelezengelegenheid
drehet nieurvte bouwenstadhursboodom ook zoietste realisereÍl
heeftaangegrepen.
Het effek1moetnaluurlijkruetonderschat
worden..Voor de (veelalongeletterde)rechtzoekers.
zijn u aarhet
eisersen beklaagden
kon het rr eenoogopslagduidelr.Jk
gewerktzal hebben.
om draarde,teruijl het formaaten de kostbareurtstralingimponerend
Want dil laatstervasuiteraardeendoelop zich:de machten gervichligheid
u'erden
gemaakt.De voorstellingvande stedenmaagd
aanschourvehjk
met haarparalemaliaals
sopraportegeturgdeevenzeervandit zelíbeu.r:stzr1n.
pachtboer.beurtschrpper
De entouagedeeldealshel rvarede binnentredende
of
visserman
mee:Hier rrordt rechtgesproken
zonderaanziersdespersoons(zeifshoeren
u,erdenimmersserieusgenomen).Alsje eerlijken onschuldigbent,hebje nietste \rezenen
zalje dienovereenkomstig
rechtgedaanworden.Het tonenvanbewtzenstrektje tot voordeel.
Er wordt geoordeeldbrlde genadeGodsen onderDiensonfeilbaresupenrsie
juist njn danis het oordeelvandr. W.Martindat het
Mocht dezeveronderstelling
"slechts"om voorbeelden
kunstgaatonsinziens$'at 1ernager.Er is in
vanFriesedecoratieve
dal gevaltoch zekerook sprale \ an eeninhoudelljkerelatienretde histonschefirnctievande
zaalen de ínngenomen
sanrenhang
zou het geheel.a.lsgeslolanserie-uittillenbovenhet niveau
vaÍlhet louterdecoratieve.
Met anderelroorden:oo eenandereolek zoudeÍlze misolaatstárn.

De schilderen speculaties.
Vier schrlderijen
z4ngemerktmet E V Hoek ar driez4ngedaleerd;fecit a.o. 1776.
lexrcon
In de
vanP. Scheenwordt hrl niet verrneld.Navraagbrjhet FriesMuseumte
(dhr. Elzinga)en het WestfiiesMuseumin Hoom (dhr.Bakker)gaf ook geen
Leeuwardan
uitsluitsel.In Alknraarrrerd in 1725eenschilderJohanHoek (overledenm 1732)bUhetgrlde
ingeschreven,
hij vervaardigde
Ínarlnes.In het Oostindisch
huiste Delfshaven
berlndtzch een
(grisaille)vaneneS. Hoek die omstreeks176.1werk;zaam
schoorsleenstuk
u as.Er laatzich
hoogut eenfamrlierelatie
vermoeden.
Tot 1798(effektiefzelfstot 1808)zijn de gddenblliven
bestaanen onzevriendHoek zal ongetwijfeldergensingeschrevsn
hebbengestaan,maar
zondervenvijzingnÍutreenwoor/werkplaatsis dit niet een'r'oudig
1eachterhalen.
Wellcht
dat in het oudstedeelvanhet Starorensarchief(thansin Leeurvarden)
nog eenaansryzing
daaromtrent
te vrrdenis.
De omvangen ulvoering va.nde *erken dujdenin elk geva.lop eenprofessionele
aanpak.Ook de signatuuren de vermeldingfecit (=gemaaktdoor) kunnenalseenbevestigrng
gelden.Overigensis er urkursthrstonsch
vandezeveronderstelling
minder
opzichtaanzienh.lk
aandachtgeweeslvoor de achttiende
eeunseNederlandse
schilderkurstin vergelijkrngtot de

-xvoorgiumde
en volgendeeeu\\'.Dezeacademische
perrode(Fransclassicisme)
is om dir.erse
redenenniet populair.Uilputtendonderzoekonttrreektdanool.
Mogel4krvasHoek eenbehangselschilder.
ln Noord-Hollanden ln mmderernatein Friesland
bestondlrrdie t4d eenvnj bloeiende
urdustneop dat gebied.
Wtehij ook was,geengÍoot meestervoorzeker-u,eliennnddie zrlnvak voldoende
verstondom in ambachtelijke
zin aanspraak
plaatsrr
te kunnenmakenop eengerespekteerde
de maatschapprj.
En degenedie de opdrachtverstrekte.handeldetoch vermoedellkook uit
hoofdevaneenbevoorrechte
positie.
We moetenprobeÍenonsloor te slellenhoe de schrlder.ijen
er urt zagenloen ze net
voltooidwaren.En dat veroorzaaltgelijk eenprobleem:ze zijn namelijkin hun vroegstevorm
nooit geheelafgemaakt.
Althansdejaponvande Irouw rechtsop "Esauen Jaliob"is slechts
tn onderschildenng.
nrcteenschetsmatige
aanzetIan de plooienuitgevoerd.En ook de
figuur vanSalomobijvoorbeelddraagfkenmerken
vaneenschelsrnatige
aanpali(zesvingers).
Voorts ls er een\ïat nerkwaardigediscrepantie
tussende wijzeu aaropde figuren- goed
var proportie- geschilderd
zrjnen de vaalirvathouterigeweergavevande objekten.
Andersomdoetzichvaliervoor. Jezou haastdenlendat het *,erk . om rvelkeredendanook_
nlet doorHoek zelf tot voltooirngis gebracht.Ook het perspectiefis wat wonderlijk,maar
hel zou kunnendat wê 1ernakenhebbenrneleendoelbewusttoegepasle
"anaÍnorfose"
om*rlle
vande oorspronkelijkbedoeldepositionenngvande schrlderijen
ten opzichtevande
beschourver.
Aanzienlijkhogerrvellicht.We u'etendat brj de renovaliein 1935het plafond
verlaagdis en de schilderi.len
zullens.elzijn meegezakt.Maarheelveelkandat toch niet
geweestzijn. De signatuurop "Susarma
en de ouden"lvijLr aanzienllkaf vande overigedriedie zondertnijfel originelerzjn. Bor endienontbreektde datering.De figuurvanTanur op het
anderesnulleschilderijbevmdtzlcherg aande rard vande compositie.Dit doetvermoeden
darbeideschilderijorn de breedtezijn ingekort.De kansbestaaldus.zonderdat hierbtj
albreulirvordlgedaanaanhet beoogdeeffektvande sene.dat ze aanvankelijk
voor eenandere
ruiÍrÍe bestendzijn gerveest.
Gezienhet feit dat de afscheidingen
Íwsen raadzaalen
burgemeesterskamer
uit zogenaandeBrabantse
$ andenbestaaÍL
is het ruetondenlbaaÍdat de
tweeruimten(plusde overloop)aarvankelijkeengeheelhebbengevormd.Wellichtdat
nrformatieoverde verbouningin 1889nog eniglicht op dezezad;kan rl,erpen.Eenverklanng
voor de niet voltoordejaponis dit natuurhlkgeenszins.
Nret allesis nog rn de oorspronlelljkestaat.De rechterzijdevan"Esau'seersterecht''is
(bijnade helefiguuren achtergrond).
overgeschrlderd
evenalseengroot deelvande hnkerkant
van"IsaalizegentJalob". Overhet origrreelis eengrondlaagaangebrachl
en venolgenseen
geheelnieuweschtldertng
van beduidend
mmderekll,ahteit.We gaaner tenmrnste
vanuitdat
nretde lntentielot het nralienvaneenvisuelegrap,maarhet technischonvernrcgen
vandeze
onbekende
sch der om eengoedestofi.ltdrukking\À,eer
te gevende redenr,anEsau's
mlsplaatste
erectieis. WaarHoek gebruikmaaktevaneenzorgluldigeglaceertechmek.is de
verf afi*rjkendn kleur door slordrgmengenook nog - op de'terstelde" delenveel
pasteuzer
aangebracht.
Wanneerdezedrastrsche
en nietzo geldikigeingreepplaatsvond.laat
zichvooralsnogniet achterhalen.
Navraagbij de heerVisser,die r,anafhet middenvar dejaren
vijftig op het stadhurswerkzaamu.as-maalr het niet waarschqntijk
dat het na de resrauÍatie
van 1935is gebewd.Ook het voomemenvanJ.A Heslermandestrjdsom de overschilderingen
te r eni tdererLzouheelgoedop dezetoevoegingen
kurmenslaan:het l'erklaarttevenshet
pnjsversch. Ook de vemislaagop bedoeldeplaatsenhjkt op die van 1935.Voor
sigruficante
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de veru,tjdenng
vande schoorsteen
hingenbeidestukkenaanu,eerszijde
vande vuurplaatsmet
juist die delenin de gevarenzone.
Het rsniet ondenlbaardatna 1889to1dezereparatieis
beslotenen misschien
is er rnhet archiefnogietso\er teÍugte rrnden.Evengoedkomt
natuurl4kelI momentna 1767n aanmerking.
Jezou alleenwat nrcercraqueléI envachten.
ook in de verf. alsde vemispasin 1935is aar,gebracht.

De to€standvan de schilderijen.
Dezeloestandstemlruettot r roL;kheid.Het bestbervaardis "Susanna
en de ouden''.
'Juda
pendant
gevolgur
nrt
Tamar"
het
Vergehlkdit doek
zrln
en
en de
van
blootstellen
aan
overrnatigzonlichtrvordendurdehjk.Het slechtssat dat betreftis "Salomo'sOordeel"eraan
(bituumverf)het meeststorend.
toe. Bovendienzrlnhier de lehlkgervordeninschildermgen
geeftdit eanblauu'eglans.De
Ook vochtheeíizijn tol geêist:vooralop donkeÍegedeellen
''blind"
gervordenuaardoorde oorspronlelijkekleurondereen gn1ze
r emisis
overschaduu.ing
is verdrvenen.
Drt is echterallemaalop te lossen.Ergeris de lerkleuring
vande vroegevenen en de beschadrgingen
alsgevolgvangeschuifÍnetstoelenof Íi'siek
kontalitdoor bezoekers.
Eenvergeljk met foto's uit 1996(.l) laateenzorgrvekkende
teruggangin kwaliteilzien.De gesnedorlijst vanhet WrllemV portrelis beschadigd.
We
hebbende schildenlen
oppenlakl-rggereinigd.maaÍdat is natuurhjk\erre \ar voldoende.
Eenreddurgsplan
op kortetermijnis zeeraante bevelen.Wellichtis het onontkoombaar
bepaalde
delengeheeloverte schilderen
omdatde oorspronïehjkeverf volledigis verdwenen
ofverbleektis. Nu is dit eendubieuzeaaroakwaanoor vante vorenadviesbii eendeskmdrqe
moetwordeningewonnen.
Recreatiewacht.
. J. deJong
. C. r'andenHof
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