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'Hoogste prijzen der boter...
1832-1887'

De Fryske suvelyndustry en har skieclnis
hat aan nû ta net ram omtinken krige.
Der binne mar in pear stûdzjes ferskynd
en yn dy srudzjes is boppedat net in
soad materiaal oer it ferrin fan de prizen
fan suvelprodukten te tinen.
Yn 'e Provinsjále Bibleteek te Ljouwert
binne de folgjende stikken te finen:
Overzicht der boter- en kaasprijzen van
af 1715 toten met 1833, opgemaakt uit
de rekeningen van het Dr. Popta Gast
huis te Marssum, fan W.B. Buma en
Vergelijkende staat van den boterprijs,
gedurende dejaren 1741 tot 1750, en
1831 toten met 1840, aan de markten
te Sneek en te Leeuwarden, met eenige
bewerkingen, fan Tj.H. Halbertsma.

Dêrnjonken sit yn 'ekolleksje fan de PB
in planoprint f:an Hoogste przjzen der
boter op de Vrijdagsmarkten te Leeu
warden volgens de Leeuwarder Couran
ten: van 1832 tot en met de 16e Vrijdag
van 1887, [Leeuwarden], [1887], (Ljou
wert, Coöperatieve Handelsdrukkerij).
De katalogus jout aan dat dat wurk yn
1887 troch mr. C.W.A. Buma skanken
is aan de Provinsjale Bibleteek. Ir stik
befettet in oersjoch fan de heechste bû
terprizen op 'e Freedsmerk te Ljouwert,
fan de jierren 1832 aant 1887, oant en
mei de 16de treed fan dat jier. Fm in tal
wiken ûntbrekke de sifers, om't der gjin
notearring fan de bûterpriis wie. It is net
dlicllik yn hoefier't de skinker ek de
gearstaIler fan it oersjoch is. Mr. Coen
raad Willem Antoni Buma (1837-1888)
wie abbekaat, hat lid west fan de Ge
meenterie fan Ljouwert en fan Depu
tearre Steaten fan Fryslán.

No leit der yn 'e bibleteek fan 'e Fryske
Akademy yn 'e 'kolleksje-N.]. Waringa'
in stik dat deselde titel hat. Op 'e efter
kant fm dat stik stiet (mei potlead oan
jûn; 'Deze staat is de bijgewerkte door
Mr. C.W.A. Buma in 1887 opgemaakt
dus een vervolg'). It stik omfiemet in
oersjoch fan de heechste bûterprizen op
de Freedsmerk yn Ljouwert fan de jier
ren 1832 aant en mei 1896. Fan alle jier
ren binne de prizen de wike yn in ko
lom de1set. Boppedat is fan alle jierren
de trochsneed wykpriis fan 'e bûter be
rekkene.

De gegevens ut 'e jierren 1832 oant
1887 (oant en mei de 16de freed) ut bei
de oersjoggen binne identyk, mar it
hinskrift Ut 'e kolleksje-Waringa befettet
dus ek gegevens oer de jierren 1887
oant en mei 1896 en foarmet dêrtroch
in aanfolling op it oersjoch dat yn 'e PB
1eit. Ir like us dêrom goed ta dat it han
skrift ut 'e kolleksje oerdroegen waard
oan 'e Provinsjale Bibleteek.

P.L.G. van der Meer
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