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V Ö O R B E R I G T . 

/leeds lang bestond bij ons het voornemen, een be
knopt overzigt der voornaamste gebeurtenissen uit de 
geschiedenis van Friesland, tot schoolgebruik zamen te 
stellen. Maar al te lang toch, bleef de Friesche school
jeugd verstoken van de noodige kennis, aangaande 
hetgeen er in vroegere en latere eeuwen, in hare 
eigene provincie merkwaardigs is voorgevallen-

Bovendien is de oude geschiedenis van Friesland 
iets anders, dan eene algerneene geschiedenis van ons 

•aderland, terwijl eene behoorlijke kennis er van, 
niet weinig licht verspreidt over die gebeurtenissen, 
'celke in de meeste schoolboeken over de geschiedenis 
des Vaderlands, slechts met een enkel woord kunnen 
worden vermeld. — Bij allen, die deze onze zienswijze 

elen, was het we\geschreven werkje: »Geschiedenis 
i Friesland , " enz. door den heer F. DIJKSTRA onder-
ser te Nes op Ameland, zeker hoogst welkom. Ge-
ielijk lieten wij dan ook ons voornemen varen. 
)an, daar dat iverkje genoegzaam, was uitverkocht, 
den wij door den Uitgever verzocht, hetzelve na te 
i en er die verandering aan toe te brengen, als 
zouden goedvinden, ten einde het gevoegelijk in 
deeltje zou kunnen worden uitgegeven. Aan die 
irende uitnoodiging meenden wij gehoor te moeten 

en. Maar aldra ontmoetten wij zoo veel zwarig
heden, dat het ons beter voorkwam , een geheel nieuw 
werkje zamen te stellen , en alleen van den arbeid des 
heeren DIJKSTRA datgene over te nemen, wat wij voor 
ons doel bruikbaar zouden achten. Aan dit plan schonk 
de Uitgever zijnen bijval. Dit is dan ook de voor
name reden, waarom dit werkje zóó lang na de eerste 
aankondiging in 't licht verschijnt. 

Over de meerdere of mindere waarde van dit boekske 
nogen wij niet oordeelen ; doch wij achten ons nog-

;s verpligt hier onze zienswijze bloot te leggen, wat 
i vorm betreft. 



VI 

De inkleeding in gesprekken keuren wij af, eens
deels, wijl die vorm dan alleen behaagt en treft, wan
neer de sprekers hun eigenaardig karakter behouden , 
zoo als b. v. in de bekende Geschiedenis van JOZEF door 
wijlen den verdienstelijken RDLSHOFF. Dit model waar
dig na te volgen , oordeelden wij verre boven onze krach
ten , inzonderheid in eene geschiedenis van Friesland. 
Wel geeft die vorm gelegenheid om van velerlei bij
zonderheden te gewagen, die anders minder gemakke
lijk aan elkander kunnen geschakeld worden ; doch zij 
veroorzaakt ook daardoor — en dit is een ander be
zwaar er tegen — dat het vasthouden van den draad der 
geschiedenis meer inspanning kost, voor jeugdige lezers. 

Ter gemoetkoming van 't geheugen, hebben tcijaan 
de bijzondere afdeelingen opschriften gegeven, terwijl 
we, ter vermijding van het kroniekmatige, getracht 
hebben, de geschiedenis eenigsins in tafereelen voor 
te stellen. 

Voorts meenen we ons bewust te zijn, bij 'tzamen-
stellen de meest mogelijke onpartijdigheid in ' t oog ge
houden te hebben. De bronnen, die ons te dienste 
stonden, hebben toij met zorg geraadpleegd. Bij ver
schil van meening zijn wij de schrijvers van »De vrije 
Fries" gevolgd; die trouwens, verspreiden over vele 
zaken een helder licht, en verdienen, onzes inziens, 
allezins gezag. 

Onzes ondanks zijn er enkele drukfouten ingeslo
pen , die wij hier achter hebben aangewezen. Dat 
het bovendien zijne leemten en gebreken zal heb
ben, daaraan twijfelen wij niet. ledere gegronde en 
bescheidene aanmerking zullen wij daarom met erken
telijkheid aannemen. 

En hiermede bevelen wij dit boekske onzen ambtge-
nooten ten gebruike op hunne scholen aan, met den 
wensch, dat het een gunstig onthaal moge vinden en 
eenig blijvend nut stichte. 

A -i JO,a
 E- » E HAAK. 

W ' * ' R. Z E T S T H A . 
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I N L E I D I N G . 

Jïr ligt in ons Vaderland eene provincie, jeudige lezers, 

die uwe bijzondere opmerkzaamheid en belangstelling 

verdient, ' t Is de provincie Friesland. — Vraagt gij , 

waarom ? Wijl men dáár nog het meest de voorvaderlijke 

zeden en gebruiken heeft behouden ; — wijl men dáár 

nog de taal spreekt, welke bijna gelijkluidend is aan de 

voor ruim duizend jaren in Noord-Nederland algemeen 

gebruikelijke taal. Doch niet alleen daarom is dit 

gewest merkwaardig. Ook uit hoofde van de oudheid 

zijns naams, dien het onder alle lotwisselingen, door 

alle tijden heen, heeft behouden; — een naam, vol 

van herinneringen aan de roemruchtige bedrijven van 

een edel voorgeslacht,—een naam, waarvoor een KAPO-

LEOH zelfs eerbied scheen te gevoelen. 

Het moet u dan ook niet bevreemden, dat vele be

roemde mannen uit verschillende oorden onzes Vader

lands benevens onderscheidene buitenlandsche geleer

den , zich beijveren , om met de vroegere gesteldheid en 

geschiedenis van Friesland meer naauwkeurig bekend 
le worden , en de taal onzer voorvaderen grondig te 

pr;eren kennen. Zij doen dit te meer, omdat van tijd 

>t tijd de overtuiging toeneemt, dat de oudste Friesche 
src 
j ischiedenis eene algemeene Vaderlandsche Historie 

deag heeten. J a , al wat in de zeven eerste eeuwen 
vo 1 



2 I N L E I D I N G . 

onzer jaartelling van Friesland wordt vermeld, geldt 

Noord-Nederland over ' t geheel, en maakt den grond

slag der geschiedenis onzes Vaderlands uit. Bij de lezing 

van dit boekje zal u zulks duidelijker blijken. 

Dit werkje toch heeft ten doel, u een kort overzigt 

der geschiedenis van Friesland te verschaffen, en men 

mag dus onderstellen , dat gij met lust daarin zult le

zen, omdat het u op weg kan helpen ter verkrijging 

dier kennis , welke, inzonderheid voor iederen Fries, 

als gewigtig mag beschouwd worden. Liefde voor den 

grond onzer geboorte wordt versterkt door uitbreiding 

onzer kennis van deszelfs geschiedenis, en indien gij 

als jeugdige bewoners van dit gewest reeds met het 

merkwaardigste uit den voortijd wordt vertrouwd, dan 

zult gij in rijperen leeftijd met te grooter belangstel

ling die werken kunnen beoefenen, welke uwe kennis 

der Friesche geschiedenis vollediger zullen maken. 

\ 



ALGEMEEN OVERZIGT DER AARDRIJKSKUN
DIGE GESTELDHEID VAN HET 

OUDE FRIESLAND. 

Om de geschiedenis van eenig land regt te begrij
pen, is voor het minst eene oppervlakkige kennis van 
de vroegere en latere gesteldheid er van, volstrekt 
noodig; te meer, wanneer in den loop der eeuwen 
groote veranderingen in dat land hebben plaats gehad, 
en dit is met Friesland inzonderheid het geval. Daarom 
gaat hier vóór de behandeling der eigenlijke geschie
denis een kort overzigt van den voormaligen toestand 
des Lands met de hoofd veranderingen , die daarin zijn 
voorgevallen. Wij maken daartoe eenen aanvang met de 

1 . Grenzen. 
Het oude Friesland had eene veel grootere uitge

strektheid , dan de tegenwoordige provincie van dien 
naam. Het bevatte een groot gedeelte der provincie 
die thans Noord-Holland heet, met de landen, ten 
noordoosten van daar gelegen, welke sedert door de Z u i-
d e r z e e zijn verzwolgen; voorts de provincie Utrecht, 
een gedeelte van Gelderland, Overijssel en Drenthe, 
alsmede Friesland en Groningen. ÂI3 gij die ruimte 
op de kaart naziet, dan ontdekt gij , dat het ten noor
den en westen aan de N o o r d z e e , ten oosten aan de 
E e m s , ten zuiden gedeeltelijk aan den tak des R i j n s , 
die voorbij de steden Utrecht en Leiden stroomt, paal
de , terwijl de zuidoostelijke grenslijn, die echter met 
geene naauwkeurigheid kan aangewezen worden, de 
provinciën Gelderland , Overijssel en Drenthe doorsneed. 

In lateren tijd werden ook de bewoners der aan
grenzende landstreken Friezen genoemd, en al de aan 
de N o o r d z e e liggende landen, van de S c h e l d e tot 
de Ei der", komen in de geschiedenis nog meermalen 
voor onder den naam van Friesland. 

1 * 



h GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND. 

2 . Terdee l ing . 
Het aldus omschreven Friesland werd door onder

scheidene grootere en kleinere rivieren eigenaardig in 
zeven deelen gescheiden, die bekend zijn onder den 
naam van de zeven Friesche Zeelanden. Doch, men 
moet hierbij in ' t oog honden, dat die verdeeiing vroe
ger en later verschilde, zoodat de naam van Friesche 
Zeelanden niet altijd dezelfde gewesten aanduidde. Die 
verdeeling in den tijd, toen Friesland zijne grootste 
uitgestrektheid had, kant gij u op deze wijze voor
stellen : Van de S c h e l d e tot de Maas strekte zich 
het eerste Zeeland uit ; van de Maas tot den Rij n a r ra 
bij Katwijk, het tweede; van daar tot het F l i e , het 
derde; van het F l i e tot d e E e r a s , het vierde; van 
de E e m s tot de W e z e r , het vijfde; van de W e z e r 
tot de E l b e , het zesde, — terwijl het zevende de 
verdere streken tot de E i d e r omvatte. 

Er wordt nog van eene andere verdeeling in de ge
schiedenis gewaagd, die de Friesche Zeelanden , mede 
zeven in getal, op de navolgende wijze bepaalt, en 
vermoedelijk later is ontstaan, toen eerst de Franken 
en vervolgens de graven van Holland en andere heeren, 
die landen hadden vermeesterd, welke tusschen de 
S c h e l d e en de Kin h em, of R o k e r e f e e n riviertje bij 
Alkmaar) zijn gelegen. Daardoor sloten de overige deelen 
zich, ter bewaring hunner vrijheid, te naauwer aan
een. Het eerste dezer Zeelanden bevatte het grootste 
deel van Noord-Hoiland , van omstreeks Alkmaar tot 
het F l i e ; het tweede en derde Zeeland droeg den ge-
ineenschappelijken naam van Friesland tusschen het 
Flie en de Lauwers, en besloeg de hedendaagsche 
provincie van dien naam, uitgezonderd Schoterland en 
Stellingwerf, welke met Drenthe en een deel van 
Overijssel tot het vierde Zeeland behoorden. Bet vijfde 
Zeeland lag tusschen de L a u w e r s en de E e m s , en 
bevatte de provincie Groningen met een klein deel van 
Oostfriesland. De beide laatste Zeelanden besloegen het 
overige van Oostfriesland, ten oosten van de E e m s , 
een groot deel van Oidenburg, en meer andere zich 
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langs de zee uitstrekkende landen tot de E i d e r . 
Dit bondgenootschap werd in volgenden lijd eenigzins 

meer beperkt , daar het zich toen van het F l i e t o t 
d e W e z e r uitstrekte, zoo als blijkt uit eene Oorkonde 
van het jaar 1323, waaop later zal worden teruggekomen. 

3 . Voormalige toestand van den Fr ie -
schen bodem. 

Wanneer gij , jeugdige lezers, eene kaart van Oud-
Friesland vergelijkt met eene van de provincie Fries
land , of met eene onzes Vaderlands uit lateren tijd , 
dan ziet gij , dat de oppervlakte van den Vaderland-
schen bodem, sedert eenige eeuwen, eene verbazende 
verandering moet ondergaan hebben. Veel hebben inen-
schenhanden daartoe bijgedragen, maar ook groote 
omkeeringen zijn door de krachten der Natuur dáár-
gesteld , en voornamelijk is het water hierbij als het 
meest vermogend middel te beschouwen. Daar toch 
ons Vaderland aan twee zijden door de zee wordt be
grensd , en rivieren door hetzelve naar zee vloeijen , 
stond het steeds bloot aan de vernielende kracht des 
waters. Hetgene de zee ons echter aan den eenen kant 
ontnam, gaf zij ons op eene andere plaats ten deele 
terug. Dit is blijkbaar in het ontstaan en de vorming 
der Z u i d e r z e e , en in de aanslibbing der M i d d e l ze e. 

a. Zuiderzee. 
Dat de Z u i d e r z e e in vroegeren tijd voor het grootste 

deel uit land bestond, is boven reeds gezegd. Alleen 
een deel van de zuidelijke kom was toen een binnen
landse!] water het F l i e m e e r of meer F l e v o gehee-
ten, welks westelijke zijde zich uitstrekte van Hoorn 
tot den mond van het IJ ; van hier liep de grenslijn 
oostwaarts tot Nijkerk, en van dáár wendde zij zich eerst 
noord- en dan westwaarts met eene cirkelvormige grens 
weder naar Hoorn. Al het overige der tegenwoordige 
Z u i d e r z e e was land, waarvan de eilanden Schok-
land, Urk, Wieringen , Texel, Vlieland , Terschelling 
en Ameland de eenige overblijfsels zijn. In die ruimte 
bestonden voorheen ook steden.en dorpen van meer of 
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minder belang. Zoo lag tusschen Texel en Wieringen 
het stadje Grebbe, en op korteren of verderen afstand 
van de tegenwoordige Noord-Hollandsche kust vond 
men zeven dorpen of gehuchten. De steden West-
Workum en Grind lagen westwaarts van de tegenwoor
dige Friesche kust , alsmede de dorpen Westerwierum, 
Westerbierum en Dijkshorne. Dáár graasde eens het 
zoo nuttige vee in de weide, en zwoegde de nijvere 
landman voor het dagelijksch brood. Dáár dartelde 
eens de vrolijke jeugd in groene dreven, en ook dáár 
vereenigde men zich in heiligdommen, aan de vereering 
des Allerhoogsten gewijd, en thans in plaats 
daarvan, aanschouwt het oog een onafzienbare waterplas! 

Die groote verandering is evenwel niet op eens ge
schied. Meer dan twee eeuwen verliepen er van de 
eerste inbraak der zee tot den tijd, dat zij de pas be
schrevene wegspoeling voltooid had. Slechts bij ge
deelten vergrootte zij haar gebied, en hoewel e rvóór 
en na bij de geweldige overstroomingen, door hevige 
stormen te weeg gebragt, vele menschen en menigte 
van vee verdronken, moet gij echter niet denken, dat 
al de bewoners der vermelde streken daarbij zullen 
zijn omgekomen. Velen toch, voor 't naderend gevaar 
beducht, zochten veiliger oorden eer de verwoesting 
hen bereikte. Tevens waren onderscheidene dier stre
ken minder digt bewoond, dan onze hedendaagsche 
vette kleigronden. Zij stonden daarin meer gelijk met 
de lagere hooi- en weilanden onzer provincie. Som
mige rijkere oorden wisselden die moerassige landen af. 

Volgens de geloofwaardigste berigten zijn de gedeel
telijke wegspoelingen van land elkander op deze wijze 
gevolgd: dat eene strook gronds ten oosten van ' t 
Fl ie in e e r met een ander gedeelte ten noorden van 
Medemblik tot voorbij Texel, het eerst zijn verdronken , 
en wel door den watervloed van 1170. In 1237 spoelde 
een gedeelte ten zuidoosten van Flieland weg. Eene 
uitgebreide strook langs de kusten van Overijssel en 
Friesland werd in 1250 door de zee verzwolgen , met 
uitzondering der landen tusschen Staveren en Medem- . 
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blik gelegen , die eenigzins hooger lagen en meer bosch-
rijk waren. Eerst in 1395 spoelde dit gedeelte weg. 
De watervloed van 1287 had reeds de landen ten 
noorden van Harlinyen vernield , en de zoogenoemde 

W a d d e n ten noorden van Friesland verkregen in 1-410 
eene grootere diepte, en voltooiden den tegenwoor-
digen omvang der Zee. 

b. Middelzee. 
Verloor Friesland aldus een belangrijk deel van zij

nen grond, op eene andere plaats gaf de zee als ' t 
ware het verlorene gedeeltelijk terug. De zoogenoemde 
M i d d e l z e e , welke gij op deze kaart ziet aangewezen, 
werd door aanslibbing der zee in vruchtbaar land her
schapen. Dat zij nog al een vrij aanzienlijken omvang 
had, merkt gij uit hare grenzen. Van Dijkshoek be
ginnende, kunt gij die volgen voorbij Wier, Belkum , 
Beetgum , Marssum, Bowum, Jellum , ffeidum, Mant-
gum, Oostericierum, Lutkewierum en Hartwerd tot 
Bohward, en deze lijn vormt de westelijke grens dier 
binnenzee. Als gij vervolgens van Bohward den Hem
dijk voorbij Tjerktcerd en Westhem tot Ylst en ver
der tot Sneek gaat, en van hier den Groendijk tot de 
Oude Schouw volgt, dan hebt gij de zuidelijke grens 
diens boezems. De oostzijde is de lijn, welke van de 
Oude Schouw voorbij Eernsnm en Rauwerd loopt, en 
voorts den straatweg volgt, die voorbij Roordahuizum, 
Wirdum, Goutum tot Leeuwarden loopt. Nu gaat zij 
verder noordwaarts voorbij de dorpen Jelsum, Korn-
jum, tot Stiens langs den straatweg, en van daar 
rigt zij zich met ecnige kromming tot en langs het 
Noorderleeg en de Keegen. Al wat binnen dezo gren
zen ligt, maakte het gebied der M i d d e l z e e uit , die 
haar water ten noordoosten waarschijnlijk in de L a u -
w e r z e e ontlastte, daar zij aan den noordkant, toen 
de eilanden nog aan 't vaste land verbonden waren , 
vermoedelijk van de N o o r d z e e door eene strook lands 
was gescheiden. 

Deze M i d d e l z e e maakte, zoo als op de kaart te 
zien i s , eene scheiding tusschen die gedeelten van 
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Friesland, welke sints onheugelijken tijd Oostergoo en 
Westergoo zijn genoemd. Hare verandering in land , 
was mede de vrucht van eeuwen, en daar deze aan
slibbing nagenoeg in hetzelfde tijdperk plaats greep, 
als het ontstaan der Z u i d e r z e e , is het geenszins 
vreemd, dat velen een naauw verband tussehen beide 
gebeurtenissen meenen te vinden. Het zuidelijkste ge
deelte werd het eerst tot land gevormd , doch de juiste 
tijd is onzeker. De gansche grietenij Rauwerderhem 
met een deel van Wonseradeel en Wijrobritseradeel be-
hooren daartoe, en om dit gedeelte legen den aanslag 
des waters te beveiligen , werd waarschijnlijk die dijk 
aangelegd, welke van Bolsivard tot omstreeks Rauwerd 
loopt, en bekend is onder de namen van Tjaarddijk, 
Ringdijk en Speersterdijk. Omstreeks het midden der 
13 e eeuw nam de verdere aanslijking met versnelling 
toe , zoodat bij ' t begin der 14e eeuw tot aan Leeu
warden alles land was, terwijl op het einde dier eeuw 
almede een deel van het Bildt was opgeslijkt. 

c. Rivieren. 
Komt, jonge lezers, vestigen wij nogmaals het oog 

op de kaart van ons Vaderland, om den loop van een 
paar rivieren na te sporen, welke reeds in overouden 
tijd door het land der Friezen vloeiden. Hoe die loop 
voor eene reeks van eeuwen was, kan niet met vol
komene zekerheid bepaald worden, en dit zal u niet 
vreemd schijnen, als gij slechts bedenkt, hoezeer wa
tervloeden niet alleen de gedaante en den toestand des 
lands, maar ook den loop der rivieren merkelijk moe
ten veranderd hebben, ' t Geen men als het meest waar
schijnlijk hierbij aanneemt, komt op het volgende ne
der. De I J s s e l , diethans bij Kampen,ia de Z u i d e r 
z e e valt , liep oudtijds van dat p u n t , in eene meest 
noordwestelijke rigting naar de N o o r d z e e , en wel 
ten zuiden van Schokland en Urk, en verder een wei
nig benoorden Medemblik en Wieringen, tussehen de 
Helder en het eiland Texel door. Zij vloeide dus niet 
door het meer F l e v o , maar aan de noordzijde voorbij 
dat meer. — De V e c h t , door Overijssel vloeijende, 
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ziet gij bij Zwol zich met het Z w a r t e w a t e r veree
nigen en beneden Zwartsluis haar water in de Z u i-
d e r z e e storten. Van hier af moet gij u haren loop 
voorstellen, als voortgezet mede in eene noordwestelijke 
rigting, tot digt bij K u i n r e , alwaar zij de L i n d e 
en K u i n d e r opnam, en vervolgens westwaarts langs 
de tegenwoordige zuidkust van Friesland, voorbij of 
welligt door Staveren, en van daar meer noordwaarts 
tot ongeveer tusschen Vlieland en Terschelling, waar 
zij zich in de N o o r d z e e ontlastte. — Deze beide r i 
vieren waren de voornaamste stroomen, die het Oude 
Friesland doorvloeiden, en waarin andere kleine uit-
waterden. 

Gij herinnert u gewis, dat de Romeinsche veldheer 
DBUSUS omstreeks Arnhem eene gracht heeft doen gra
ven, om den Rijn met den I J s s e l te vereenigen; 
doch men meent niet zonder grond , dat niet slechts die 
rivierarm , maar meer kanalen door hem hier te lande 
zijn gegraven. Hij vereenigde namelijk den I J s s e l 
en de V e c h t , welke hier boven zijn beschreven, 
door een kanaal, dat thans onder den naam van het 
G a n z e n d i e p bekend is, en van de stad Kampen, 
tot naar de uitvloeijing van het Z w a r t e w a t e r 
loopt. Insgelijks deed hij eene gracht graven, wel
ke tegenwoordig den naam van Wi j m e r t s draagt, 
en diende om het S l o t e r r a e e r met de M i d d e l z e e 
te vereenigen. Op die wijze verkreeg hij gelegenheid, 
om met eene vloot uit den Ri jn door het land der 
Friezen te varen, zooals later u zal blijken, dat hij 
werkelijk meer dan eens gedaan heeft. 

d. Bosschen. 
Dat de gedaante des Lands in overoude tijden ook nog 

in een ander opzigt, dan de reeds genoemde, verschilde, 
laat zich vooruit reeds vermoeden. Waar thans uitge
strekte oorden tot vruchtgevend land zijn gevormd en eene 
menigte van dorpen met tallooze boerevvoningen voor het 
oog zich naar alle zijden vertoonen, vond men uitgestrekte 
bosschen. Van die oorspronkelijke wouden, door de na
tuur zelve geplant, is niet een meeraanwezig; van som-
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mige is alleen de naam overgebleven; slechts van een en
kel weet men met zekerheid de plaats aan te wijzen, 
waar het gelegen heeft. Gij begrijpt ligt, dat het toen 
hier niet ontbrak aan zulke dieren, welke daarin bij voor
keur hun verblijf hebben, zooalsbeeren, wolven, wilde 
paarden en zwijnen, elanden en herten. Sommige bos-
sehen waren den goden gewijd, en in deze hielden de 
Friezen hunne raadsvergaderingen , en bragten zij hunne 
goden en godinnen godsdienstige offers. Van deze ge
wijde bosschen is het woud Baduhenne het meest be
kend; doch waar het gelegen heeft, is niet met zekerheid 
te zeggen, schoon men ' t er voor houdt, dat het in de 
tegenwoordige provincie Friesland te zoeken zij. 

Schoon menschenhanden het hare zullen hebben toe-
gebragt, om den grond van die uitgestrekte wouden te 
ontblooten , is de natuur daartoe niet minder werkzaam 
geweest. — Zoo zijn de bosschen Kreupel en Kreil tus-
schen Staveren en Enkhuizen door de zee verzwolgen, 
en het bosch Fluissen, ter plaatse van het tegenwoor
dige meer van dien naam, in 1210, bij eene buiten
gewone droogte afgebrand. Verschillende meer binnen-
waarts gelegen bosschen zijn door overstroomingen en 
opgebroken of drijvend geworden veengronden verdwe
nen, en door ophooping van aangeslijkten grond on
der de oppervlakte bedolven. Men vindt althans op 
verschillende plaatsen in ons land , ter diepte van eenige 
voeten in den grond , eene menigte boomstammen , meest 
alle met den kruin naar het zuidoosten gekeerd , waar
uit men met reden besluit, dat noordwestelijke stormen 
en het geweld der zee de voornaamste oorzaken dier 
verwoesting zullen geweest zijn. 

Dat ons land oudtijds zeer rijk aan bosschen was, 
blijkt bovendien uit de namen van een groot aantal 
dorpen in verschillende provinciën, die uitgaan op 
woude, tcolde en hout, bijvoorbeeld Akkerwoude, Sij-
gerswoude, Suawoude , Oostwold, Garmerwolde , Pater-
tooide , Berkhout, Schellinkhout enz. , enz. 

Hoewel Friesland nog een waterrijk oord is, zijneen 
aantal meren door gestadige inpoldering lot land ge-
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worden, terwijl vele lage en moerassige landen , hei
den en veengronden, die in vroegere eeuwen aan ge
durige overstroomingen waren blootgesteld, en uit 
dien hoofde geen of weinig waarde hadden, thans be
langrijke voordeelen opleveren. In de woudstreken, 
langs fraai beplante zandwegen, vindt men thans voor
treffelijke hoeven met vruchtbare bouw-en weilanden, 
waar voorheen slechts barre heide bestond. — Groot 
is alzoo het verschil tusschen Friesland voor een paar 
duizend jaren , en de tegenwoordige provincie van dien 
naam ; en moge al deze in vergelijking met het oude 
land der Friezen aanmerkelijk in omvang verschillen — 
zij bekleedt onder de gewesten onzes Vaderlands niet
temin eene belangrijke plaats. De behandeling harer 
geschiedenis, welke nu volgt, zal dat belang, naar 
wij vertrouwen, niet minder duidelijk doen erkennen. 

PLAN VAN VERDEELING, VOLGENS WELKE 

DE GESCHIEDENIS IN DIT WERKJE 

ZAL WORDEN BEHANDELD. 

Gij begrijpt l igt , jonge lezers, dat in den loop van zoo 
vele eeuwen, als de geschiedenis van Friesland omvat, 
veel en velerlei merkwaardigs daarvan is te melden. 
Gij herinnert u tevens, dat men u van dat alles slechts 
een beknopt overzigt wil mededeelen; maar ter ge-
moetkoining van uw geheugen en duidelijker voorstel
ling van zaken , hebt gij hierbij eene aanwijzing der 
verschillende hoofddeelen noodig, in welke men die 
reeks van voorvallen ordelijk kan rangschikken. Als gij 
die beschouwt als vaste punt&n, waaraan gij in uwe 
verbeelding de enkele gebeurtenissen vasthecht, dan 
znlt gij ze met te meer gemak kunnen bewaren en te 
juister begrip van ' t geheel erlangen. Bij verder voort
gezette oefening, zal het nut daarvan u te meer blijken. 

•Die orde is de volgende: 
In het eerste Hoofdstuk, zal dat merkwaardige wor

den vermeld , ' t welk de acht eersteeeuwen van Fries-
lands bestaan behelst. — Wegens de meerdere onzeker-
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heid zou men dit tijdvak het oude en tevens fabelach
tige kunnen noemen. Het eindigt met den aanvang 
der regering van KAREL den Groote , of omstreeks |het 
jaar 775 onzer tijdrekening. 

Het tweede Hoofdstuk handelt over het tijdvak van KA
REL den Groote tot de vestiging der Saksische heerschappij 
van 775 tot 1-498, en men kan daaraan gevoegelijk 
den naam geven van het tijdvak der Friesche Vrijheid. 

Het derde Hoofdstuk bepaalt zich tot de beschrijving 
der gebeurtenissen tusschen 1.498 en 1581 voorgeval
len, of van ' t begin der Saksische heerschappij tot de 
afzwering van Graaf TILIPS den 3 , l e n . Dit tijdvak zou 
men dat der afhankelijkheid van vreemd gezag kun
nen noemen. 

Het vierde Hoofdstuk loopt over het tijdvak van 
1581 tot 1795, of van de afzwering van Graaf FI-
LIPS tot de ontbinding der voormalige republiek der 
Vereenige Nederlanden. Aan dit tijdvak kan men 
gepast den naam van het Stadhouderlijke geven. 

Het vijfde Hoofdstuk behelst een kort overzigt der 
voornaamste gebeurtenissen sedert 1795 tot heden. 
Men zou dit tijdvak, dat der ontwikkeling kunnen 
noemen. 

^^èSàS^*' 



I. jfyooîbsituk. 
GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND TOT KAREL 

DEN GROOTE. 
(11 jaar vóór — 775 na CBRISTUS geboorte.) 

Dit hoofdstuk laat zich gevoegelijk in drie deelen schei
den , waarvan het eerste de geschiedenis der Friezen be
vat, tijdens hnn bondgenootschap met de Romeinen, be
helzende nagenoeg derdehalve eeuw. 

Het tweede strekt zich uit van omstreeks het jaar 240 
tot het midden der 5de eeuwen behelst den algenieenen 
strijd tegen de Romeinen. In dit tijdperk verkrijgt Fries
land zijn grootste uitgestrektheid. 

Het derde deel eindigt met de vlugt van RADBOUD II 
in 775, of het einde der koninklijke regering in Fries
land, en behelst den strijd tegen de Franken alsmede de 
invoering van het Christendom in ons land. Met dit tijd
perk begint de geschiedenis van Friesland meerdere ze
kerheid te bekomen. 

Wij zullen uit ieder dezer drie tijdperken alleen de 
voornaamste bijzonderheden mededeelen , om daarna het 
geheele hoofdstuk met eenige algeineene aanmerkin
gen te besluiten. 

EERSTE AFDEELING. 
(van 11 jaar vóór tot 2-40 na CBRISTVS geboorte.) 

0 e oude Friezen. 

1. Hunne godsdienst en gebruiken. 
Wanneer ons Vaderland voor het eerst bewoond is 

geworden, is geheel onzeker. Dat de Kelten en Kimbren 
de vroegste bewoners dezer oorden zijn geweest, maar 
ruimeene eeuw vóór CIIRISTÜS geboorte, wegens eenen 
vreesselijken watervloed, voor het meerendeel naar elders 
zijn verhuisd, houden velen voor meer dan waarschijnlijk. 
Dit althans is zeker, dat 50 jaren vóór onze tijdrekening, 
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toen de Romeinen over den Rijn trokken, de Nederlan
den door verschillende volkstammen, namelijk de Frie
zen , Batavieren , de Kaninefaten, de Marezaten , de Stti-
riërs, de Tenkteren, de Brukteren, de Tubanten en meer 
andere, werden bewoond. Van deze volken zijn de Frie
zen en Batavieren ons het meest bekend; alleen de eerste 
verdienen hier eene nadere vermelding. 

Indien gij u herinnert , hetgeen wij vroeger gezegd 
hebben nopens de grenzen van het aloude Friesland, dan 
zult gij u eenigermate kunnen voorstellen, waaromtrent 
deze volkstam zijne woonplaatsen gehad heeft. Dezoo-
genoemde kleine Friezen woonden tnsschen denR.itwijk-
schen Rijnarm en de oude Fliestroom , dat is, in het te
genwoordige Noord-Holland en de landen ten oosten van 
daar, later door de zee verzwolgen, terwijl de groote 
Friezen de tegenwoordige provinciën Friesland, Gronin
gen , Drenthe, Overijssel en gedeeltelijk Gelderland en 
Utrecht hadden ingenomen. 

Wanneer de Friezen zich in ons land hebben neder
gezet, weet men met geene genoegzame zekerheid , doch 
ongetwijfeld vroeger dan de Batavieren, die zich hier om
streeks 100 jaren vóór CHRISTDS geboorte kwamen vestigen. 
Wat hunne godsdienst, zeden en gebruiken betreft ,— 
voor zoo verre men de Friezen vpor eenen Germaanschen 
volkstam houdt, is ook voor hen van toepassing, hetgeen 
Ronieinsche geschiedschrijvers ons aangaande de gewoon
ten der oude Germanen en de Kelten verhalen. Men 
meent dan te weten dat de Friezen, gelijk al de hei-
densehe volken , onderscheidene godheden vereerden, 
van welke Odin of Wodan de voornaamste was. Deze 
naam is nog bewaard gebleven in ons Wôansdey, Woens
dag of Wodansdag. Ook de namen van andere dagen der 
week leidt men af van de godheden , welke men hier 
vroeger zoude vereerd hebben. Nog wordt er gewag 
gemaakt van eenen Fosta en Stavo, de eerste op Ame
land en de laatste te Staveren. De Friezen geloofden 
een voortdurend bestaan en velerlei zinnelijk genot na 
den dood. De plaats der gelukzaligheid was bij denoord-
sche volken en welligt ook bij de Friezen onder den naam 
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van Walhalla bekend. Zij vereerden hunne goden niet 
gelijk de Grieken en Romeinen in prachtige tempels — 
want de bouwkunde was bij hen nog onbekend — maar 
in uitgestrekte bossehen , alwaar men altaren van stee-
nen en graszoden had opgerigt. Dáár bragten hun de 
priesters offers en zongen de barden hunnen lof. 

Hunne eenvoudige woningen of draagbare tenten bouw
den ze op wieren en terpen, waarop men in lateren tijd 
christen-kerken heeft gesticht, die den oorsprong heb
ben gegeven aan vele dorpen en steden (*). Hunne 
kleeding, enkel tot dekking tegen de koude, bestond 
hoofdzakelijk uit dierenvachten, los om het lijf geslagen. 
Hun voedsel was melk, kaas, vleesch en visch, terwijl 
de grond hun een weinig graan opleverde, waarvan zij 
eene soort van pap bereidden , alsmede eenen bedwel
menden drank. De lijken der afgestorvenen werden ge
woonlijk verbrand , waarvan de asch in steenen kruiken 
werd bewaard, die op bepaalde plaatsen , meestal heu
vels , in den grond werden gezet. En ofschoon de land
bouw en veeteelt niet der Friezen meest geliefde be
zigheid was , werd dezelve toch niet bij hen gansehelijk 

. verwaarloosd. Zulks blijkt uit de belasting van ossen-
huiden , welke DBtsüs hun oplegde; en uit het huwe-
lijkschgesehenk , van een koppel ossen, aan de bruid, 
kan men opmaken dat men die dieren tot den veldbouw 
bezigde en den grond wist te beploegen. Uit hunne 
van touw gevlochten en met leder overtrokken schil
den , alsmede uit hun wapentuig, visschersgereedschap 
en het bezigen van verschillende verwen, mag men 
besluiten dat deze en gene kunsten, hnn niet geheel 
vreemd waren. Overigens waren de oude Friezen ruwe 
en onbeschaafde menschen, echter niet ontbloot van 
vele goede hoedanigheden, terwijl hunne opvoeding, 
zeden en gebruiken , kortom, hunne doorgaande leef
wijze, uitnemend geschikt was hen te harden en voor 

(*) Van daar dat zoo veel namen van dorpen en steden in de 
provincie Friesland en Groningen uitgaan op wier, wirdenterp. 
Zelfs'de steden Leeuwarden eïi Bolsward schijnen van dusdanige 
hoogten haren naam OHÜeend te hebben. 
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den krijg te vormen. Oorlog was dan ook hun hoofd
doel en , benevens de jagt op wilde dieren , het groot
ste vermaak huns levens. 

2. Regeringsvorm. 

Wat de regering der oude Friezen aanbelangt, — 
volgens de kroniekschrijvers zouden ze ruim 300 jaren 
vóór de gewone tijdrekening reeds hunne prinsen of vor
sten gehad hebben en wel , zeven in getal, die alle met 
name genoemd worden , met vermelding van den tijd 
hunner regering en de oorlogen , die zij zouden hebben 
gevoerd. Onmiddellijk hierop, van hel jaar 130 lot 432, 
volgen zeven hertogen, wier namen en bedrijven al
mede omstandig verhaald worden. Daarna van 436 tot 
775, zouden over het rijk der Friezen negen koningen 
het bewind gehad hebben , wier geschiedenis echter met 
ADGiLi) den eersten, die omstreeks 630 den troon be
klom , eenige zekerheid verkrijgt. 

Dat de Friezen al vroeg hunne eigene opperhoofden 
of aanvoerders in den oorlog, onder welken titel dan 
ook, zullen gehad hebben, is buiten twijfel. De opper-
magt echter berustte bij het volk, hetwelk zijne ver
gaderingen hield in gewijde bosschen,, veelal bij nieuwe 
of volle maan. Alle volwassene mannen hadden het 
regt die vergaderingen bij te wonen en hunne stem uit 
te brengen; jongelingen echter moesten, vóórdat ze 
hierbij toegelaten konden, worden, een bewijs hunner 
dapperheid hebben gegeven. In die bijeenkomsten be
sliste men over oorlog en vrede en benoemde men op
perhoofden en regters. Dezen mogten het eerst het 
woord voeren en hun gevoelen der vergadering te kennen 
geven. Mishaagde hun voorstel, dan hoorde men een 
dof gemor ; nam men genoegen in den raad van den 
spreker, dan gaf men zulks te kennen door het ge-
klank der wapenen, waarvan een ieder was voorzien. 
Voorvaderlijke gewoonten en de regten der natuur wa
ren het rigtsnoer hunner handelingen ; beschreven wet
ten trouwens kregen de Friezen eerst in lateren tijd, 
en wel door bemoeijing van KAREL den Groote. — Tot 
eer onzer voorouders getuigt een Romeinsch geschied-
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schrijver van dien tijd, dat de goede gewoonten alhier 
meer vermogten, dan elders goede wetten. 

3. Hun bondgenootschap met de Romeinen. 
(10 jaren vóór CHRISTUS geboorte.) 

Uit uwe Vaderlandsche geschiedenis weet gij, jeugdige 
lezers, dat de Romeinsche veldheer JULIBS CESAR, 50ja
ren vóór cHRisTtis geboorte met zijne legerbenden in het 
eiland der Batavieren kwam en met dit volk een verbond 
sloot. Nagenoeg 39 jaren later verscheen een ander 
Romeinsch veldheer, CLAUDIÜS DRUSDS NERO, stiefzoon van 
keizer ADGÜSICS, in dat land , en schijnt toen ook eenige 
kennisgenomen te hebben aangaande de gesteldheid van 
het meer noordelijk gelegrn land der Friezen. Dit was 
althans het geval, toen hij het volgende jaar met een 
Romeinsche vloot uit, den R ij n bij Katicijk in de Noord
zee stak, en langs de kusten van Friesland de Eeras bin-
nenzeilde, met oogmerk om de Cauchen en andere Ger-
maansche volken ten oosten dier rivier, te beoorlogen. 
Op dezen togt geraakte DRÜSUS met zijne schepen in groot 
gevaar, waaruit hij door de Friezen werd gered. Bij 
deze gelegenheid sloot DRUSUS met de Friezen een verbond, 
leerde hun land meer naauwkeurig kennen en maakte 
hiervan gebruik, om vervolgens langs eene veiliger koers, 
en wel, door het hart van Friesland, in de monden 
van de E e nis en de W e z e r te komen. Ten dien einde 
liet hij een kanaal graven otn uit den Rijn i n d e n Y s s e l 
te varen , nog bekend onder den naam van Drususgracht. 
Door middel van het Ganzendiep, waarschijnlijk ook 
een werk van dien veldheer, kon hij uit d e n Y s s e l i n 
het F l i e komen, terwijl de Wijmerts, die almede on
der de grachten van DRDSDS gerekend wordt, de Ro
meinsche vloot den weg opende om uit het Slo t e r 
m e e r de M i d d e l z e e te bereiken (*). Of nu DRDSÜS 
uit de M i d d e l z e e door de kreken der wadden naar 
den mond der E e m s is gezeild, dan langs eenen oos-
telijken tak der Middelzee naar de Lauwerzee , 

(*) Men herinnere zich hefgeen wij hierover op bladz. 9 ge
zegd hebben, 

9 
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en zoo vervolgens naar zijne bestemde plaats, is moeije-
lijk te bepalen; het laatste komt ons niet onwaarschijn
lijk voor, dewijl wij het zeer betwijfelen, of die zoo-
genoemde kreken ten tijde van DRÜSUS reeds bevaarbaar 
waren voor eene aanzienlijke vloot. Hoe het zij, DHDSDS 
had het land der Friezen leeren kennen , de noodige 
kanalen doen graven , of de reeds aanwezige vaarten laten 
uitdiepen en verbreeden, om zijn doel te bereiken. Reeds 
in het 8ste jaar vóór CHBISTUS geboorte zeilde hij met 
eene vloot door het hart van het tegenwoordige Fries
land, langsde M i d d e l z e e naar het land der Cauchen. 
Een dergelijke togt deed zijn broeder en opvolger TI-
EERIÜS 13 jaren later , terwijl GERMANICES en VITELIIDS, 
in de jaren 15 en 16 na CHRISTCS geboorte met hunne 
vloten nogmaals dezelfde koers namen, de laatste reis 
met bijna 1000 schepen, van welke de meeste op de 
terugreis zijn vergaan. 

Zoo waren dan de oorlogen, welke de Romeinen met 
de Gennaansche volken voerden, de aanleidende oor
zaak dat onze voorouders in eene zeer naauwe betrek
king kwamen met een beschaafd volk , eene betrek
king , die voor beide van veel belang was, zoo als wij 
nu zien zullen. 

Wij hebben gezegd dat het verbond tusschen de Ro
meinen en de Friezen voor beide volken van veel be
lang was; laten wij nu kortelijk zien, wat daarvan zij. 
De jaarlijksehe schatting van ossenhuiden, die de Frie
zen verpligt waren te betalen , was voor de Romein-
sche legers van geeD gering nu t , zoo wel tot dekking 
hunner legertenten, welke de Ronieinsche legioenen 
in de vochtige en ruwe oorden der wingewesten op
sloegen , als tot ander gebruik. Maar ook hadden de 
Romeinen in de Friezen geharde en dappere krijgs-
makkers , die hun in de oorlogen de gewigtigste dien
sten bewezen. Het belang, dat de Romeinen bij deze 
goede verstandhouding met de Friezen hadden, bleek 
nog duidelijker, toen eenige jaren later dezen tegen 
genen in vollen opstand geraakten ; doch daarover 
straks nader. 
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Van eenen anderen aard en van duurzamer waarde, 
waren de voordeelen , welke er voor de Friezen uit 
dit verbond voortvloeiden ; de Romeinen trouwens brag-
ten hier veel goeds tot stand. De kanalen , welke DRUSUS 
hier had doen graven, dienden niet enkel, i n ' t belang 
zijner scheepstogten,'maar ook om het water eene 
betere afleiding te geven. Hier en daar legde men dij
ken , om de rivieren binnen hare oevers te houden, 
en wegen, om de onderlinge gemeenschap gemakke
lijker te maken. Dosimus CORBULO , Romeinseh land
voogd over Neder-Germanië, gaf den Friezen in 't jaar 
•48 eene meer geregelde regering en geschikte wetten, en 
bragt insgelijks vele verbeteringen in den waterstaat. 
Maar het verblijf der Romeinen hier te lande had in
zonderheid eenen gunstigen invloed op de geestbescha
ving der nog ruwe en onkundige Friezen. Landbouw 
en veeteelt werden er grootelijks door bevorderd; doch 
inzonderheid was het de koophandel, dat regtstreeksche 
middel tot beschaving, welke door het langdurig ver
blijf der Romeinen meer en meer toenam. De Friezen 
geraakten daardoor meer in aanraking met andere na-
tien, vooral met de bewoners van Brittannie, welke 
eenen levendigen ruilhandel met de alhier gevestigde 
Romeinen onderhielden, en waartoe de gunstige ligging 
van Friesland veel zal hebben toegebragt. 

Het kon niet missen of dat alles moest ook van gun
stigen invloed zijn op de beoefening van sommige kun
sten en op den fabriek-arbeid. De ervaring toch leert 
ons, dat landbouw en koophandel in naauwe betrek
king tot elkander staan, en waar deze beide takken 
bloeijen, ook daar de fabriekarbeid en de handwerken 
niet wel gemist kunnen worden. 

4. Opstand tegen de Romeinen. 
(28 jaren na CBRISTUS geboorte.) 

Nagenoeg derdehalve eeuw bleven de Friezen bond-
genooten van de Romeinen, doch de goede verstandhou
ding tusschen die beide volken , kreeg een en andermaal 
eenen gevoeligen knak. Gij weet reeds dat de Friezen, 
krachtens hun verbond niet DMJSÜS, verpligt waren 's 

9, # 
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jaarlijks een zeker getal ossenhuiden aan de Romeinen 
te leveren. Men moet vooronderstellen dat DRDSDS geene 
andere zal bedoeld hebben, dan die van eigen vee, 
hetwelk wegens de ligte en schrale weilanden, slechts 
eene middelmatige zwaarte kan gehad hebben. Doch 
toen OLENWUS, hoofdman eener këurbendeen Romeinsch 
landvoogd over deze gewesten, zich niet vergenoegde 
met de huiden van inlandsch vee, en volstrekt geene 
andere wilde ontvangen dan die, welke met de huiden 
der Ur- of Auerossen in grootte gelijk stonden, en die 
de Friezen niet bij magte waren te leveren , ontstond 
er wederzijdsehe verbittering. De Landvoogd weigerde 
alle gehoor aan de regtmatige klaglen der Friezen en 
mankte zich op eene gewelddadige wijze meester van al 
hunne bezittingen, zelfs van hunne vrouwen en kinde
ren. Dit was te veel; — de getergde Friezen vlogen 
te vvapen. Het krijgsvolk , belast met de invordering 
der schatting, werd het eerst gevat en zonder ver
schooning opgehangen. OiENNios-zelf' redde zich ter 
naauwernood door de vlugt, en bergde zich op het 
slot Flevum. De Friezen belegerden wel deze vesting, 
doch vonden het raadzaam het beleg' op te breken, 
dewijl APBONiüs in aantogt was met eene aanzienlijke 
magt voetvolk en ruiterij , waaronder zich eene hulp
bende Batavieren en Kaninefaten bevond. Deze kregen in 
last de Friezen in den rug te vallen; doch de laatsten 
hadden zich in slagorde gesteld en dreven de ruiterij 
der bondgenooten en die der Romeinen op de vlugt. 
En ofschoon de Romeinen en hunne bongenooten een 
en andermaal met nieuwe keurbenden versterkt wer
den, behaalden nogtans de Friezen de overwinning en 
deden den vijand wijken. Nogmaals komt het tot een 
gevecht; wederzijds valt men woedend op elkander aan; 
eindelijk worden de Friezen terug gedrongen , doch de 
Romeinen gevoelden geenen lust hen te vervolgen,; 
noch gunden zich den tijd hunne gesneuvelden te be
graven. In het woud Baduhenne lagen 900 gesneuvelde 
Romeinen, terwijl 400, die de landhoeve van zekeren 
CRDPTOBIX hadden ingenomen, elkander zouden hebben; 
afgemaakt, uit vrees van in de handen der Friezen te] 
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geraken. Deze gevechten schijnen, althans vooreen groot 
deel, in het tegenwoordige Friesland voorgevallen te 
zijn. Schoon ons niet bepaaldelijk gemeld wordt, welke 
gevolgen deze oorlog, waarin de Friezen zich vermaard 
hebben gemaakt, gehad heeft, zoo valt het echter niet 
te betwijfelen , of de Romeinen zullen nu vooreerst van 
hunne onbillijke vorderingen hebben afgezien. Zij had
den althans geleerd dat het beter voor hen was de Frie
zen tot bondgenooten en vrienden, dan tot vijanden 
te hebben. 

Hoewel de Friezen , na het gebeurde met OLEHNIÜS , 
bondgenooten van de Romeinen bleven , — het is echter 
zeer natuurlijk dat er sedert dien tijd, een zeker wan
trouwen tusschen beide volken bestond. De Romeinen 
hielden meer en meer een wakend oog op de Friezen 
en trachtten een en andermaal de uitbreiding van der-
zelver grenzen te keer te gaan. Ook de Friezen gaven 
van hunne zijde somwijlen reden tot misnoegen. 

Zulks bleek vooral toen zij, omstreeks het jaar -48, 
deel namen in de strooptogten der Cauchen op de kus
ten van het rijke en weerlooze Gnllie, onder aanvoe
ring van GANNAScüs, eender aanzienlijkste Kaninefaten, 
die langen tijd onder de Romeinsche hulpbenden ge
diend had, doch sedert tot de Cauchen was overge-
loopen en nu als zeeschuimer berucht was. Doch zoo-
dra DOMiTius COKBULO als landvoogd in deze gewesten 
was aangekomen, viel hij de Cauchen onverhoeds op 
het lijf, boorde hunne schepen in den grond, terwijl 
GANNASCÜS ontvlugtte naar het land der Cauchen. De 
Friezen hierdoor eenigzins uit het veld geslagen , von
den zich gedrongen met CORBUIO te onderhandelen , hem 
gijzelaars te zenden en genoegen te nemen in die lan
derijen, welke hij hun ter bebouwing aanwees. Kort 
te voren hadden zij eenige verlaten streken aan den 
Rijn ingenomen, doch op bevel van COBBCLO zich we
der binnen hunne vorige grenzen terug moeten trekken. 
Om de Friezen te beter in bedwang te houden, liet hij 
eenige vestingen in Friesland bouwen en niet krijgs-
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volk voorzien, onder andere eene, waar nu de stad 
Groningen ligt. Overigens was de voogdijschap van 
coBBüio voor Friesland niet ongelukkig. Gelijk wij 
vroeger reeds aanmerkten, gaf bij den Friezen eenen 
raad , overheden en gepaste wetten , en bragt veel toe ter 
verbetering van den waterstaat, iets, voor een laag en 
waterrijk land als ons Vaderland , van het hoogste ge-
wigt. Het bedwang der Friezen, was echter van kor
ten duur ; want op bevel van keizer CLADDICS moest het 
krijgsvolk Friesland weder ontruimen, terwijl COBBDLO 
kor t daarop naar Rorae terug keerde. 

5. Gezantschap te Rome. 
(59 jaren na CBRISTUS geboorte.') 

De landvoogd van Neder-Germanie, de bekwame 
coBBüio , van wien we reeds gesproken hebben , had door 
list weten te bewerken dat de zeeschuimer GAKNASCUS , om 
' t leven was gebragt. Hierdoor waren eenige Germaan
sche volken in opschudding geraakt. Keizer CIADDIUS, 
bevreesd dat COBBTJLO, door een langer verblijf in deze 
landen, nog eindelijk al de Germaansche volken tegen 
zich in ' t harnas mogt brengen, had al het krijgsvolk, 
hetwelk reeds strijdvaardig stond , over den Rijn terug 
doen trekken. Hierdoor ontstond bij de Germanen het 
gerucht, dat den landvoogden der wingewesten , de magt 
benomen was, hunne legers te velde te brengen. De 
langdurige krijgswerkeloosheid der Romeinsche leger
benden gaf aan dat gerucht niet weinig voedsel. Van 
deze gunstige gelegenheid wilden de Friezen gebruik 
maken, om de grenzen van, hun land uit te breiden. 
In de omstreken van Zutphen lagen eenige landerijen, 
die voor en na door de Romeinen ontvolkt, en , vol
gens gewoonte, aan de soldaten ter bebouwing waren 
overgelaten. Deze velden namen de Friezen voor zich 
in bezit, en wel op aansporing van twee hunner op
perhoofden , die door den Romeinschen geschiedschrij
ver TAciTüs, VEBBITDS en HALOBIX worden genoemd (*). 

(*) Zeker schrijver is van meening dat hunne namen in ' t 
Friesch GEKRII en MünK waren. 
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De Friezen waren reeds bezig de ingenomen akkers te 
beploegen en te bezaaijen en woningen te bouwen, in 
de hoop van zich daar te kunnen vestigen, toen DD-
BIDS AVITIJS , die toen het bestuur over Neder-Germanië 
had, hen beval, oogenblikkeiijk naar hunne oude 
woonplaats terug te keeren en daar te blijven, tot de 
keizer hun een ander oord zou hebben aangewezen. 
Daarop begaven VKRRITÜS en MALORIX zich naar Rome!, 
om de belangen der Friezen aan keizer IYEKO voor te 
dragen. Dewijl de keizer hun niet terstond gehoor 
konde verleenen , verschafte raen hun gelegenheid, om 
inmiddels de wijdberoemde stad Rome te bezigtigen. 
Ook bragt men hen in den schouwburg van Pompejus, 
ten einde, als met eenen opslag van ' t oog .de groot
heid en praal des Romeinschen volks te kunnen over
zien. De Friezen , die in eene tooneelvertooning. 
waarvan zij niets verstonden, geen vermaak schepten, 
hielden zich alleen bezig met alles om hen henen 
naauwkeurig gade te slaan, en vraagden hunnen ge
leiders naar de verschillende rangen en standen der 
menschen, welke daar in zoo grooten getale vergaderd 
waren. Eindelijk trof hun oog eenige lieden in u i t ' 
heemsch gewaad, en wel op de zetels der raadsheeren. 
Zij vraagden wie dat waren; en toen men hun te ken
nen gaf, dat het gezanten waren van volken, die in 
trouw en dapperheid jegens de Romeinen uitblonken, 
en uit dien hoofde zoodanige eer genoten , riepen ze 
over luid : «Geen volk gaat de Germanen in wapenen 
en trouw te boven." Terstond verlieten ze hunne 
plaatsen en gingen onder de raadsheeren zitten. Dit 
werd door niemand euvel opgenomen ; men bescbouvvde 
het in tegendeel als een blijk van ouderwetsche rond
borstigheid en loffelijken naijver. NERO-zelf schonk aan 
beiden het romeinsehe burgerregt; doch aan hun ver
zoek werd niet voldaan; het bevel ter ontruiming der 
ingenomen landen werd bekrachtigd. De Friezen ech
ter waren geenszins genegen zich aan den wil des kei
zers te onderwerpen ; zij moesten met geweld, door 
gewapende ruiterbenden, tot gehoorzaamheid gebragt 
worden. 

oog.de
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6. Opstand tegen de Romeinen onder 
CLAUDIÜS CIVILIS. 

(70 en 71 jaren na CBRISTVS geboorte.) 
De gewigtige diensten, welke de Friezen, doch in

zonderheid hunne naburen de Batavieren, den Romei
nen in den oorlog hadden bewezen, werden te weinig 
erkend en beloond. Zij werden vaak meer als over
wonnen volken dan als bondgenooten behandeld. De 
Romeinsche gezagvoerders maakten zich van lieverlede 
aan de grootste geweldenarijen schuldig. De verwar
ringen , die er al meer en meer in ' t Romeinsche rijk 
plaats grepen, werkten hiertoe mede. De afhankelijke 
volken kregen hoe langer zoo meer eenen afkeer van 
hunne onderdrukkers en wachtten maar op eene gun
stige gelegenheid , zich van het juk der, Romeinen te 
ontdoen, inzonderheid achtte zeker Bataafsch edelman, 
cLACDiüs CIVILIS, zich grootelijks beleedigd, en was op 
middelen bedacht zich te wreken. Geruimen tijd hield 
hij zijne eigenlijke bedoelingen verborgen en veinsde 
de belangen van VESPASIAHUS te zijn toegedaan. Doch 
eindelijk legt hij het masker af en treedt openlijk als 
vijand tegen de Romeinen op. Aan het hoofd van ver
schillende Gerniaansebe volken , die hij door kracht van 
taal in zijne belangen had weten over te halen, strijdt 
hij bijna een jaar lang, met afwisselenden voorspoed, 
voor de vrijheid. Dan de overmagt der Romeinen en 
gebrek aan éénheid onder de bondgenooten waren oor
zaak dat de edele Batavier zijn doel niet bereikte en den 
oorlog moede werd. De Romeinen echter hadden bij 
vernieuwing ondervonden , van hoeveel belang het voor 
hen was, de Batavieren, Friezen en andere Germaan-
sche volken tot vrienden te hebben. Ook zij verlang
den naar den vrede. De beide opperbevelhebbers, 
CIVILIS en de Romein CEBIALIS , kwamen tot een mond-
gesprek, en wel op eene brug over den I J s s e l , na
bij Zutphen. Na vele woordwisselingen sloot men een 
wederzijdsch verbond , waarbij de Batavieren , en hoogst
waarschijnlijk ook de andere stammen, die in dezen 
oorlog deel genomen hadden, op nieuw in het bond-
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genootschap der Romeinen zijn opgenomen. In dezen 
strijd wordt , wel is waar, meest gewag gemaakt van 
de Batavieren , Cauchen als ook van de kleine Friezen; 
doch het ligt onzes inziens geheel in den aard der 
zaak, dat ook de andere Friezen, bekend als een oor
log- en vrijheidminnend volk, tevens naburen van de 
Batavieren , en zelf vroeger in opstand tegen de Ro
meinen , in dezen belangrijken strijd deel zullen ge
nomen hebben. Het is daarom dat wij er hier eenige 
melding van gemaakt hebben. 

TWEEDE AFDEELING. 
{van 2/*0—455.) 

Hetgeen de geschiedenis ons vervolgens, gedurende 
een paar eeuwen, aangaande de Friezen meldt, is voor 
u jonge lezers, van te weinig belang, om er bij te 
verwijlen. Bovendien smelt hunne geschiedenis met 
die van naburige volken zoodanig in één , dat het be
zwaarlijk valt, eenen behoorlijken zamenhang daarin 
te vinden. Inzonderheid is dit bet geval, gedurende 
het Frankische bondgenootschap, hetwelk omstreeks 
het midden der 3de eeuw onstond. Zelfs verdwijnen 
de Friezen , gelijk meer andere volken , eenen gerui-
raen tijd uit de rei der Germaansche stammen ; al de 
verschillende volken trouwens, die tusschen den Ri jn , 
de N o o r d z e e , de E l b e en de M a i n woonden en 
aan het Frankische bondgenootschap deel namen , losten 
zich op in de drie bondnamen van Franken, Saksen 
en Allemannen, en zelfs meest alleen onder den naam 
van Franken. Eerst later, toen de Franken zich van 
de Romeinsche wingewesten, vooral van Gallie, had
den meester gemaakt f en zich nu ook de heerschappij 
over hunne bondgenooten aanmatigden, traden eenige 
vroeger reeds bekende volken onder hunne oude namen 
weder voor den dag en vingen den strijd aan tegen 
de Franken. In dezen oorlog treden de Friezen als een 
zelfstandig volk wederom te voorschijn. 

Daar ons bestek zich alleen tot de Friezen bepaalt, gaan 
wij al die menigvuldige worstelingen tusschen de Romei-
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nenenhe t Frankische bondgenootschap met stilzwijgen 
voorbij. Alleen merken wij aan dat de Friezen van den 
verwarden toestand dier tijden gebruik maakten om 
de grenzen huns lands uit te breiden. 

7. De Friezen breiden hun gebied uit. 

Dat de Friezen reeds een en andermaal gepoogd had
den van woonplaats te veranderen en hunne grenzen uit 
te zetten, heeft men minder toe te schrijven aan ver-
overingszueht, dan wel aan den drang der omstandig
heden. Daar hun land aan zee lag, waren ze besten
dig aan overstroomingen blootgesteld. Bovendien was 
een groot gedeelte zeer moerassig en niet overal ge
schikt voor landbouw en veeteelt, waaraan ze wegens 
de toenemende bevolking van lieverlede meer behoefte 
kregen. Deze omstandigheid kan de aan den zeekant 
wonende Friezen aangespoord hebben van woonplaats 
te veranderen. Doch vooral waren het de invallen en 
strooperijen, van andere volken die hen daartoe noop
ten. Reeds in ' t laatst der tweede eeuw hadden de 
Witten den kleinen Friezen eenige streken ontnomen 
en den grondslag gelegd van Wiltenburg, naderhand 
Utrecht genoemd. Omstreeks het jaar 280 veroverden 
de Saksen en Cauchen almede een gedeelte der landen, 
ten westen van het F l i e gelegen, waardoor de kleine 
Friezen genoodzaakt waren hunne woonplaatsen te ver
laten , en toevlugt te zoeken bij de groote Friezen. 
En daar Friesland tusschen het F l i e en de E e m s toen
maals waarschijnlijk, betrekkelijk vrij sterk bevolkt 
was , zoo namen eenigen van hen bezit van de door 
de Cauchen verlaten streken tusschen de E eins en de 
W e z e r . Maar ook ten zuiden breidden de Friezen 
hunne grenzen uit. De Franken hadden eerst de lan
den ten zuiden van Friesland, zoo als het eiland der 
Batavieren en meer andere streken in bezit genomen; 
doch hiermede niet te vreden, trokken ze al verder en 
verder, diep in Gallie, ja zelfs tot in Spanje. De 
Friezen, hunne bondgenooten, volgden hen niet op die 
verre togten, maar vergenoegden zich met die landen, 
welke onmiddellijk aan hun eigen rijk grensden, en 
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breidden zich allengs uit tot over de S c h e l d e . De 
togten naar Brittannie in ' t jaar -4-49 en vervolgens, 
waaraan de Saksen en andere noordoostwaarts wonende 
volken in grooten getale deel namen, zullen den Frie
zen almede gelegenheid gegeven hebben, hunne gren
zen nog verder aan die zijde uit te zetten, terwijl ze 
hunne vorige woonplaatsen ten westen van 't F l i e en 
de omstreken van Utrecht, door het vertrek der Wilten , 
Saksen en anderen , weder zullen hebben ingenomen. 
Dit althans meent men te weten, dat Friesland, om
streeks het midden der vijfde eeuw, de volgende lan
den bevatte: een klein gedeelte van het tegenwoordige 
West-Vlaanderen, geheel Zeeland, Holland, het wes
telijke gedeelte van Utrecht; voorts al de landen langs 
de N o o r d z e e , als: het tegenwoordige Friesland, 
Groningen en Oostfriesland tot aan de E l b e . Herinnert 
u voorts, hetgeen wij vroeger gezegd hebben, aan
gaande de grenzen van Friesland. 

Gij moet u evenwel niet voorstellen dat de Friezen 
van die aangewonnen landen een dadelijk en voortdu
rend ongestoord bezit hebben genad ; zulks is niet te 
denken, uithoofde van die menigte verschillende woeste 
volken, welke, als trekvogels, uit het noorden en 
oosten zich naar -de zuidelijk gelegen landen van ons 
werelddeel begaven, andere volken uit hunne woon
plaatsen verdreven en gedurig door nieuwe horden 
werden opgevolgd. Ook deelden de Friezen nog altijd 
in de oorlogen van het Frankische bondgenootschap 
tegen de Romeinen, aan welken zij zich nog meerma
len moesten onderwerpen. En ofschoon de Romeinen 
tegen het einde der vierde eeuw gedrongen waren , 
voor altijd deze gewesten te verlaten en de Friezen na 
van die zijde niets meer hadden te duchten , — om na 
zooveel eeuwen van strijd en verwarring een rustig en 
vreedzaam leven te leiden, daartoe was hun volks
karakter even ongeschikt als de tijden ongunstig waren. 
Het volgende verhaal kan daarvan ten bewijze strekken. 

8. De togt der Friezen naar Brittannie. (4.49.) 

Gij hebt zeker wel eens gehoord jeugdige vrienden , dat 
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de Friesche en Engelsche talen veel overeenkomst met 
elkander hebben; dat is ook waar: het getal woorden, 
welke in het Frieseh en Engelsch gelijk geschreven 
en gelijk uitgesproken worden, is al vrij groot. Dit 
kan u niet bevreemden, wanneer gij weet, dat er 
voor ruim veertien eeuwen vele Friezen en andere 
naburige volken, zoo als Saksen, Anglen enz. die al
len genoegzaam dezelfde taal spraken, naar Brittannie, 
het tegenwoordige Engeland, zijn verhuisd. Wij zul
len u die geschiedenis kortelijk mededeelen. 

De oude Britten hadden in de vijfde eeuw veel te lijden 
van hunne noordelijke naburen , de Pieten en Schotten. 
Geenen bijstand van de Romeinen te wachten hebbende, 
wendden zij zich ten dien einde tot de Saksen, die 
toen, gelijk ook de Anglen en meer andere volken, 
welke vroeger in het Holsteinsche en langs de W e z e r 
hadden gewoond , in Nederland hun verblijf hielden. 
De Saksische opperhoofden voldeden aan de uitnoodiging 
der Britten, en lieten spoedig eene menigte schepen 
in gereedheid brengen. Hiermede stak in 't jaar 4-49 
een groot aantal Saksen en Friezen, onder geleide van 
twee broeders , HERGIST en HORSA , waarschijnlijk zonen 
van een Saksisch opperhoofd, naar Brittannie over en 
ondersteunden den Britschen koning VORTIGENES zooda
nig, dat de Pieten en Schotten weldra genoodzaakt 
waren, de wijk te nemen. De koning gaf hun uit 
erkentelijkheid voor de bewezene hu lp , aanzienlijke 
geschenken benevens eenige streken lands ter bewo
ning. De Saksen en Friezen vonden die oorden zoo 
bekoorlijk, dat zij besloten, îich van ' t gansche rijk 
meester te maken. Ter bereiking van hun doel, noo-
digden zij eene menigte hunner landgenoofen, Saksen, 
Friezen, Anglen, Jut ten , Warners en Wilten uit , 
om naar Brittannie over te komen. Door deze nieuwe 
hulpbenden gesterkt, liet HENGIST den Britschen koning 
gevangen nemen, sloot een verdrag niet de Pieten en 
bragt de Britten aanvankelijk tot onderwerping. Dezen 
echter hulp uit Gallie bekomen hebbende, bragten 
op hunne beurt den Saksen en Friezen eene zware 
nederlaag toe. Dan, van tijd tot tijd verkregen de 
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bondgenooten nieuwe versterking uit Friesland, waar
door het hun , tegen het einde der zesde eeuw, ge
lukte, de Britten volkomen te overwinnen. Vele van 
deze oude inwoners namen de vlugt in de gebergten van 
Wallis, andere begaven zich naar de oorden vanGallie, 
welke men nog heden Bretagne noemt. De overheerde 
landen werden onder de Saksen, Friezen en Anglen 
verdeeld, en naar dit laatste volk, Engeland genoemd. 

DERDE AFDEELING. 
(van 455—775.) 

9. Oorlogen der Friezen en Saksen tegen 
de Franken. 

Zoolang de algemeene vijand (de Romeinen) nog niet 
Linnen zijne eigene grenzen was terug gedreven, had
den de Franken en hunne bondgenooten één en het
zelfde belang, en bleef er tusschen hen meestal eene 
goede verstandhouding bestaan. Maar toen men na veel 
strijds de Romeinsche wingewesten had vermeesterden 
van de Romeinen zelven niets meer had te duchten, 
spatte het Frankische bondgenootschap uit een. De 
Friezen, Saksen en andere Germaansche volken zagen 
met weerzin dat de Franken in 't bezit waren van 
het bekoorlijke Gallie, waarop ook zij een begeerig 
oog sloegen. De Franken daarentegen wenschten be
halve Gallie, ook de landen aan de oevers van den 
Ri jn en de I J s s e l , die zij eertijds verlaten hadden, 
weder in bezit te hebben. Ook poogden ze de zuide
lijke streken der kleine Friezen aan hun rijk te hech
ten (welke alszoodanig een bestendige twistappel wa
ren , tusschen de Frankische en Friesche koningen.) 
Hierbij kwam nog dat koning ciovis in -496 de Chris
telijke godsdienst had aangenomen en ook de Franken 
algemeen het voorbeeld van hunnen vorst volgden, 
terwijl de Friezen en Saksen bi j ' t geloof hunner voor
vaderen bleven. Elke poging, die de Frankische vor
sten aanwendden, om de Friezen tot het Christendom 
te bekeeren, beschouwden dezen, en niet geheel 
ten onregte, als een middel om hen des te beter te 
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kunnen overheerschen. Geen wonder dus , dat de Frie
zen en ook de Saksen af keerig waren van de Christe
lijke godsdienst, en met vereende krachten hunne vrij
heid en onafhankelijkheid poogden te handhaven. Bijna 
drie eeuwen duurde deze strijd. Eerst KAREL den Groote 
gelukte het , deze volken, de Friezen in 785 en de 
Saksen in 805, voor altijd aan zijne heerschappij te 
onderwerpen. 

/iAAft.**A.VJ./WWl.VMS 

Ons bestek laat niet toe u veel te zeggen van de oor
logen , welke de Friesen en Saksen, als een vereenigd 
volk , tegen de Franken hebben gevoerd. Geheel kun
nen wij er echter niet van zwijgen , dewijl zij met eene 
hoogst gewigtige zaak, de invoering van het Christen
dom in deze landen, in een naauw verband staan. 

Reeds van het jaar 496 af, toen RICHOIT I I , eender 
Friesche koningen zoo men wil, tegen ciovis was op
getrokken , doch met verlies weder terug moest trek
ken , waagden de Friezen en Saksen gedurig eenen kamp 
tegen de Franken, doch meestal met eenen ongunsti-
gen uitslag. Zoo bragt CHLOTARUIS I in 557 de Saksen 
tot onderwerping en legde hun eene jaarlijksche schat
ting op van 500 koeijen. Hoogstwaarschijnlijk hebben 
ook hierin de Friezen gedeeld. Dit was echter nog ge
ring , in vergelijking van hetgeen beide volken in ' t 
jaar 628 wedervoer. Na dat zij aanvankelijk met eenig 
geluk tegen DAGOBERT, die over een gedeelte van Frank
rijk het bestuur had , gestreden hadden , behaalde deze 
vorst , met hulp van zijnen vader CHIOTARIUS I I , eene 
volkomene overwinning. Deze liet alle strijdbare Sak
sen en Friezen, die hem in handen vielen, om ' t le
ven brengen en vrouwen en kinderen als slaven naar 
zijn rijk voeren. Om de Friezen te beter in bedwang 
te houden, stichtte DAGOBERT eene Christenkerk te Utrecht, 
en droeg het bestuur daarvan op aan den aartsbisschop van 
Keulen , met last, om voor de uitbreiding van het Chris
telijk geloof onder de Friezen zorg te dragen. Ofschoon 
aan die lastgeving weinig gevolg is gegeven, en de kerk 
ook weldra door de Friezen is gesloopt, kan men het 
toch daarvoor houden dat de voorloopige vestiging van 
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het Christendom in ons Vaderland , sedert het jaar 630, 
heeft plaats gegrepen. 

Na de overwinning, welke CHLOTARIUS en DAGOBERT op 
de Friezen en Saksen hadden behaald, genoten deze 
volken nu eenigen tijd rust. De oude schatting van 
500 koeijen werd hun wel weder opgelegd, doch ove
rigens behandelde de Frankische vorst hen op eene 
zachte wijze. Zélfs werd den Friezen vergund eenen 
eigenen koning te hebben, welke waardigheid zekeren 
ADGILLÜS of ADGILD ten deel viel, in 't jaar 631. (*) 
Deze was een Fries; overigens valt er van zijne afkomst 
weinig met zekerheid te zeggen. Hoewel nog jong, re
geerde hij op eene loffelijke wijze, en bragt verschei
dene nuttige inrigtigen tot stand. Door het aanleggen 
van terpen langs de kusten der zee, stelde hij eeniger-
niate perk aan de hooge vloeden. Hij was van eenen 
vredelievenden aard en vergunde zelfs den Evangelie
dienaars vrijheid, aan zijne onderdanen de Christelijke 
leer te verkondigen. Uit aanmerking hiervan , laat het 
zich verklaren, dat DAGOBERT reeds in 631 de Friezen 
vrijstelde van de jaarlijksche schatting van 500 koeijen. 
ADGILD overleed in 679 en werd opgevolgd door zijnen 
zoon RADBODDS l. 

Deze vorst was van eenen gansch anderen aard dan 
zijn vader ADGILD. Even af keerig van het Christendom 
als vijandig gezind tegen de Franken, liet hij niets 
onbeproefd om het eerste uit te roeijen , en zijne onaf
hankelijkheid ten aanzien der laatsten te handhaven. 
Hij bemagtigde Utrecht en herstelde aldaar de voorva
derlijke godsdienst. Doch toen PEPIJH VAN HERSTAL , als 
groothofmeester, het bestuur over het Frankische rijk 
in handen kreeg, en in 692 met een maglig leger 
in Friesland viel, namen de zaken voor RADBOBD eene 
nadeelige wending. Hij werd genoodzaakt een groot 
deel van zijn rijk aan PEPIJH af te staan en de 
Evangeliepredikers ongemoeid te laten. Na den dood 

(*) Met dezen vorst begint de oude geschiedenis van Fries-
tand meer zekerheid te verkrijgen. 
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van PEPIJN , verkreeg zijn zoon KAREL MARTEL het be
wind in handen , doch vond in zekeren RASAIVFRID eenen 
ruagtigen mededinger. Met dezen verbond zich RADBOUD 
tegen KAREL en behaalde aanvankelijk de overwinning op 
het Frankische leger, doch in eenen volgenden veldslag 
was het geluk ten volle aan de zijde van KAREL. Deze 
nu ook in zijn eigen rijk de handen ruim hebbende, 
wilde voor altijd der Friezen koning den lust tot op
stand tegen de Franken benemen. In 717 viel KAREL 
op nieuw met een aanzienlijk leger de Friezen onver
hoeds op het lijf. Ook van deze zijde deed men al het 
mogelijke. Een voornaam Friesch edelman , met name 
POPPO , die aan eene nicht van RADBOUD gehuwd was, 
voerde bet bevel over 's konings leger. Niet verre 
van de M i d d e l z e e viel een bloedig gevecht voor, 
waarin KAREL MARTEL eindelijk de overwinning behaalde. 
RADBOUD was nu genoodzaakt het Frankisch gezag te 
erkennen en de verkondiging van het Evangelie toe te 
staan. Hij-zelf beloofde de Christelijke godsdienst te 
zullen omhelzen, waartoe in dien tijd weinig meer 
vereischt werd, dan zich te laten doopen. Dat de 
koning, toen alles te Medemblik tot de doopplegtigheid 
in gereedheid was, zich weder terug trok, zult gij u 
nog wel kunnen herinneren. RADBOUD overleed in 719 ; 
zijn lijk werd met groote plegtigheid te Staveren be
graven. Deze koning was ongetwijfeld een der merk
waardigste en beroemdste vorsten uit de oude geschie
denis onzes Vaderlands ; moed en standvastigheid waren 
de heersehende trekken in zijn karakter; onafhankelijk
heid van vreemde overheersching en handhaving der 
voorvaderlijke godsdienst, het doel zijner handelingen. 

Volgens het algemeen gevoelen was ADGILD I I , een 
zoon en de opvolger van RADBOUD I. Het kan zijn dat 
hij bij het overlijden zijns vaders nog te jong was, 
zelf te regeren, en uit dien hoofde zekeren POPPO tot 
voogd en veldheer verkreeg. Het is mede niet on
waarschijnlijk dat deze een belijder van de Christelijke 
godsdienst was, en als zoodanig eenen gunstigen invloed 
uitoefende op den nog jeugdigen koning. Dit althans 
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is zeker dat de Christenen onder de regering van ADGILD II 
eene aangename rust genoten en de Evangelie-predikers 
ongehinderd hun werk konden voortzetten. Niettemin 
hadden er tussehen de Friezen en Franken nog gedurig 
oneenigheden plaats; de laatsten waren er nog altijd op 
bedacht hun gezag hier te lande nit te breiden, terwijl 
de eersten iedere gelegenheid te baat namen, het Fran
kische juk van zich te werpen. De vredeminnende ADGILD 
was niet altijd bij niagte, zijne heidensche onderda
nen , te dien opzigte , in genoegzaam bedwang te houden. 
Daarom viel KAREL MARTEL in 726 met een leger in de 
noordelijke streken van Friesland — want hier schijnt 
meest het kwaad geschuild te hebben — en bragt die 
voor eenigen tijd tot onderwerping. In 736 verscheen 
hij hier opnieuw met eene aanzienlijke krijgsmagt, welke 
hij aan de oevers der M i d d e l z e e aan wal liet zetten, 
en aldaar den Friezen eenen bloedigen slag leverde. 
KAREL behaalde eene volkomene overwinning. Der Frie
zen veldheer POPPO sneuvelde; ook koning ADGILD over
leefde deze nederlaag niet lang; hij verviel in eene 
kwijnende ziekte en stierf reeds in het volgende jaar 737. 

W . w i W J W v . v W W V \ 

Onder de opvolgers van ADGILD I I , wordt in de eer
ste plaats zijn zoon GONDEBALD genoemd. Deze wordt ons 
beschreven als een braaf en verstandig vorst, en be
lijder van de Christelijke godsdienst, die zoowel de 
zedelijke als stoffelijke belangen zijner onderdanen zocht 
te behartigen en, na eene vreedzame regering van 
12 jaren , in 749 overleed. Van eenen geheel anderen 
aard was zijn broeder en opvolger RADBOUD II. Opge
voed , zoo men zegt, aan het hof van zijnen ooin, den 
koning van Denemarken , waren hem al vroeg de voor-
oordeelen en bijgeloovigheden der heidensche godsdienst 
ingeprent, waardoor hij natuurlijkerwijze een vijand 
moest worden van het Christendom. Daarvan gaf hij 
dan ook de overtuigendste bewijzen , toen hij 't bestuur 
over Friesland, of wel over dat gedeelte, hetwelk zich 
van de R e k e r e , bij Alkmaar, tot de E e m s uitstrekte, 
in handen kreeg. In vereeniging met WITTEKIKD, op
perhoofd der Saksen, spande hij al zijne krachten in, 

3 
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de Christelijke godsdienst uit te roeijen en de heiden-
sche in haren vorigen luister te herstellen. Zij, die de 
Christelijke leer omhelsd hadden, werden om ' t leven 
gebragt of verbannen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat 
de verdrukte Friezen eindelijk de hulp van KAREL den 
Groote, die in 771 de opperheerschappij over het Fran
kische rijk had verkregen, ingeroepen en hem ver
volgens als hunnen beschermheer hebben erkend. Hoe 
het zij, dit meenen wij met zekerheid te weten, dat 
deze vorst in 775 met een sterk leger optrok tegen 
RADBOUD en diens bondgenoot WITTBKIHD , waarop RADBOUD 
de vlugt nam naar Denemarken en de Saksen naar hun 
land, omstreeks de W e z e r gelegen, terug trokken. 
Hiermede nam de koninklijke regering in Friesland een 
einde, en de Friezen kwamen nu in nadere betrekking 
tot KAREL den Groote, gelijk wij in het volgende hoofd
stuk nader zien zullen. 

10. Evangelie-predikers in Friesland. 
Er is reeds vroeger gezegd, dat de Franken, op het 

einde der 5de eeuw, vrij algemeen de Christelijke gods
dienst hadden aangenomen, en hun koning DAGOBERT 
in 't jaar 630 te Utrecht eene Christenkerk stichtte en 
pogingen aanwendde, om het Christendom onder de 
Friezen uit te breiden. De eerste Evangelie-prediker 
onder dit volk, van wien ons het een en ander met 
zekerheid bekend is , was ELIGIUS, een Frank van ge
boorte en goudsmid van beroep. Wegens zijne kunst-
vaardigheid in ' t bewerken van goud, nam DAGOBERT 
hein aan zijn hof. Liefde tot zijne medemenschen was 
de grondtrek van zijn karakter. Inzonderheid trok hij 
zich het lot aan der, in den oorlog tegen de Franken, 
krijgsgevangene Friezen en Saksen, die als slaven ver
kocht werden. Zoo veel zijne middelen toelieten, 
kocht hij e r , onderwees hen in de Christelijke leer, 
of zoo ze liever naar hunne vrienden en betrekkingen 
wilden terugkeeren, voorzag hij hen van de noodige 
reisbehoeften. In 641 werd hij tot bisschop van Noijon 
verheven. Dit gaf aanleiding dat hij ook in eenige 
oorden van Friesland , vooral in het tegenwoordig Zee-
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land, het Evangelie verkondigde. Meer nog dan door 
zijne prediking, bewoog hij velen tot het geloof in 
CHRISTUS, door zijnen regt Christelijken levenswandel. 
De Frankische vorst op het gedrag van ELIGIUS ziende, 
riep eens vol verbazing u i t : »Zie hoe heerlijk en eer
biedwaardig is het Christelijk geloof!" — Hij overleed 
in 't jaar 659. 

Na hem, omstreeks het jaar 677, kwam WILFRID , 
een Engelsch bisschop, in Friesland. Deze vertoefde 
hier nagenoeg een jaar ; hij ondervond de bescherming 
van ADGiLD I , en won door zijne prediking velen voor 
het Christendom. 

Onder de Evangelie-predikers in Friesland bekleedt 
WILLEBRORD ongetwijfeld den eersten rang. Door toedoen 
van een aanzienlijk Engelsch edelman , EGBERT genoemd, 
kwamen in ' t jaar 690 een twaalftal godvruchtige en 
ijverige mannen in ons Vaderland. Aan ' t hoofd van 
deze bevond zich de zoo evengenoemde apostel. Zij 
begaven zich eerst naar Utrecht, doch wegens de ver
volging van RATOOODI, zich daar niet veilig achtende, 
namen zij hunnen toevlugt tot PEPIJH, d ie , als groot-
hofmeester, de hoogste magt over de Franken bezat. 
Toen PEPIJK RADBOUD tot onderwerping had gebragt, 
begaf WILLEBBORD zich weder naar Friesland. In 696 
werd hij door den paus tot aartsbisschop der Friezen 
gewijd, en vestigde zich vervolgens te Utrecht, alwaar 
hij eene kerk en een klooster stichtte, benevens eene 
school, waarin hij aan jonge lieden bijzonder onderrigt 
gaf. Zijne togtgenooten zond hij naar verschillende 
oorden des lands ; ook' hij zelf bezocht van tijd tot tijd 
onderscheidene streken en was, wegens zijnen ijver 
tegen de afgoderij, alsdan meermalen in gevaar van 
zijn leven. Eens, terwijl hij den doop aan drie bekeerde 
heidenen verrigtte, greep men hem en voerde hem 
naar koning RADBOUD. Deze gaf hem eene ernstige be
straffing wegens de ontheiliging van hunne godsdienst. 
WILLEBRORD bleef onverschrokken en zeide onder ande
ren : r Het is geen God , dien gij vereert, o Koning ! 
maar de duivel, die u jammerlijk misleidt. Er is één 
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God, die hemel en aarde geschapen heeft en al 
wat daar in i s , en die aan ieder, die Hem vereert, 
het eeuwige leven schenkt. Ik ben zijn dienaar en 
bezweer u heden, om van de dwaze dwalingen van 
uwe voorvaderen terug te komen en in eenen ahnag-
tigen God te gelooven , enz." — De koning was over 
deze stoutmoedigheid ten hoogste verwonderd en zeide : 
»Ik zie dat gij mijne bedreiging niet vreest; en dat 
uwe woorden aan uwe daden gelijk zijn." Hij liet 
•WILIEBRORD niet alleen ongestraft heengaan, maar zond 
hem zelfs met eerbewijzingen naar PEPIJN terug. Na den 
dood van RADBOUD, onder AD&IID I I , konden WIHEBRORD 
en zijne rnedehelpers in de verkondiging van het Evan
gelie onbelemmerd voortgat7n. Deze voortreffelijke man 
had het genoegen, nog voor zijnen dood, het Chris
tendom in het grootste gedeelte onzes Vaderlands, ge
vestigd te zien. Na alhier bijna 50 jaren met ijver en 
zegen werkzaam geweest te zijn, overleed hij in ' t 
jaar 740. 

In ' t jaar 715, toen RADBOUD I de Christenen ver-j 
volgde en WILIEBRORD met zijne reisgenooten reeds dèj 
vlugt had genomen, kwam WINFRID of BOHIFACIUS nit-
Engeland herwaarts. Hij begaf zich naar den koning;ä 

doch dewijl RADBOUD hem niet wilde toestaan zijnen 
onderdanen het Evangelie te prediken, keerde BONIFA-
CIDS weder naar Engeland terug. Kort daarna werd 
hij door den paus aangesteld tot apostel der Duitsehers. 
Naden dood van RADBOUD kwam hij weder in Friesland 
en was aldaar drie jaren lang met vrucht werkzaam, < 
Vervolgens hield hij zich verscheidene jaren in Duitsch-
land op , en werd, wegens zijnen on vermoeiden ijver, 
tot aartsbisschop van Ments verheven. Bewogen met 
den treurigen toestand, waarin de Christenen onderde 
regering van RADBOUD II verkeerden , begaf zich BORI-
FACIDS nogmaals naar Friesland. Na zich eenigen tijdj 
aan gene zijde van het F1 i e opgehouden te hebben A 
trok hij dien stroom over naar Westergoo en vervolgens! 
overde Midd el z e e naar Oostergoo. Te Oldeboorn sloeg' 
hij met zijne logtgenooten de tenten op, en doopte al-
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daar vele bekeerde heidenen. BONIFACIOS bepaalde, dat 
allen zich op het aanstaande pinksterfeest te Dokkum 
moesten laten vinden, ten einde alsdan , door de op
legging der handen, in het Christelijk geloof nader 
bevestigd te worden. Doch naauwelijks was die pleg-
tige dag aangebroken, oi'eene menigte heidensche Frie
zen overvielen den apostel en zijne 50 togtgenooten. 
Sommige hunner wilden zich eerst tegen dé aanvallers 
verdedigen , maar BONIFACIUS vermaande hen tot lijdzame 
onderwerping aan hun lot, en troostte zich zeîven en 
de zijnen met de hope des eeuwigen levens. Allen 
bezweken onder de slagen der verbitterde Friezen, 
welke daartoe vermoedelijk aangezet zijn door hunnen 
koning BADBOOD II. Deze gebeurtenis viel voor op den 
5 Junij van ' t jaar 755. 

Nog bijna eene halve eeuw hadden de Evangelie-pre
dikers te kampen tegen het hardnekkig ongeloof en de 
afgoderij der Friezen en Saksen. Zij volhardden echter 
in hunnen ijver en wonnen steeds meer veld. GBEGORIOS, 
bisschop van Utrecht, en vroeger eeii reisgenoot van 
BONIFACIOS , zorgde inzonderheid voor de opleiding van 
jongelieden voor de Evangeliedienst, waartoe LEBÜIHUS, 
mede uit Engeland afkomstig, hem behulpzaam was. 
WILIEHADÜS, een Brit, was in de omstreken van Dok
kum met vrucht werkzaam. Later zond KABEL de 
Groote hem naar Saksen ter uitroeijing der afgoderij , 
die onder dit volk in eenen ergen graad nog steeds 
heersehende was ; doch wegens de gruwelijke vervol
gingen van wiTTEKiND moest hij naar elders de wijk ne
men. Naderhand werd hij door KABEL den Groote aan
gesteld tot eersten bisschop van Bremen. Hij overleed 
omstreeks het jaar 789. 

LEBOINOS en JUBCELLINDS — de laatste was een kwee-
keling van WILLEBRORD — werden naar Overijssel en 
Drenthe gezonden , om de aldaar wonende Saksen te 
bekeeren. Men vestigde zich te Wilpen en stichtte 
daar een kerkje; doch weldra was dit gebouw te klein 
voor de steeds aangroeijende Christen-gemeente, waarom 
men genoodzaakt was eene grootere kerk te houwen 
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en wel te Deventer. In die streken bevonden zich ech
ter velen , die met de uiterste verbittering aanzagen.dat 
hunne landgenoofen van de voorvaderlijke godsdienst 
afweken en het Christendom aannamen. LEBDIHDS rekende 
zich uit dien hoofde hier niet langer veilig en vertrok 
voor eenen korten tijd naar Utrecht. De kerk te De
venter werd eene prooi der vlammen, de Christenen 
werden veïdreven, doch het goede zaad, door LEBDI-
HUS aldaar uitgestrooid, was niet te verdelgen. De 
zegepraal van ' t heidendom was maar voor eenen kor
ten tijd. LEBCIUDS keerde weldra naar Deventer terug 
en zette met ijver het begonnen werk voort. 

Eens vernam hij dat er te Markelo aan de W e i e r 
eene groote volksvergadering van heidensche Saksen 
zou plaats hebben. In weerwil van het groote gevaar, 
dat hem dreigde, besloot hij daar heen te reizen. 
Bij zijne aankomst was men juist bezig den afgoden te 
offeren. Vol van verontwaardiging drong hij tot in ' t 
midden der vergaderde menigte, en riep met luider stem : 
» Hoort allen ! hoort mij ! of niet zoozeer mij , als wel 
Hem, die door mij spreekt. Ik breng u de bevelen 
van Hem, aan wiens gebied en oordeel alles onder
worpen is ." — Allen waren verbaasd en vestigden 
zwijgend hunne oogen op den onverschrokken en wel-
sprekenden man , die zijne rede verder voortzette. Toen 
hij geëindigd had met spreken, ging er een woest ge
schreeuw tegen hem op , terwijl men gereed stond, 
op hem aan te vallen. Op voorspraak van een' der aan-
zienlijksten uit de vergadering, liet men hem echter 
ongehinderd vertrekken. Zijn overige levensdagen schijnt 
hij te Deventer doorgebragt te hebben. 

Onder de kweekelingen uit de school van GBEGORIUS, 
bisschop van Utrecht is onze landgenoot LCDGER het 
meest bekend. Hij was geboren te Wierum, een dorp in 
West-dongeradeel. Door vlijt en braafheid won hij in 
groote mate de achting zijner leermeesters. Hij begaf 
zich vervolgens naar Engeland, met het doel om de 
lessen bij te wonen van den beroemden ALCUIHUS , later , 
de leermeester en vriend van KAREL den Groote. Na 
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genoegzame voorbereiding wijdde LUDGER zich geheel 
toe aan de zaak van het Christendom, Hij vestigde 
zich eerst te Deventer en zorgde voor de wederopbouwing 
der kerk, die andermaal door de Saksen was verbrand. 
Vervolgens trok hij naar de tegenwoordige provincie 
Friesland. Door zijne bemoeijingen werden hier vele 
heidensche tempels afgebroken en derzelver kostbaar
heden en schatten naar het bisdom Utrecht vervoerd. 
Onder meer andere zorgde hij ook voor de bouwing 
eener kerk in zijne geboorteplaats. In ' t jaar 782 , 
toen de Saksen onder hun opperhoofd wiTTEKircD eene 
groote vervolging onder de Christenen aanrigtten, zag 
WDGER zich gedrongen het rijk der Friezen te verlaten. 
Hij begaf zich naar Italië, doch keerde na 2 ja ren , 
toen KAREi. de Groote de Saksen aan zich had onder
worpen , weder naar de noordelijke streken van Fries
land terug, en werkte aldaar met zegenrijk gevolg 
aan de uitbreiding van ' t Evangelie. Door KAREL den 
Groote werd hij benoemd tot eersten bisschop van 
Munster. Zijn dood viel voor in ' t jaar 809. Na 
LUDGER kon men het Christendom in Friesland als 
gevestigd beschouwen. 

Ziedaar, jeugdige vrienden, u eenigebijzonderheden 
medegedeeld der meest beroemde mannen, die , als 
werktuigen in de hand van God, de nacht van hei-
densch bijgeloof en diepe onwetendheid hebben doen 
vervangen door eenen helderen morgen van licht en 
waarheid. Gij zult ook voorzeker opgemerkt hebben, 
met hoeveel moeijelijkheden zij hadden te kampen. Prent 
de namen en de geschiedenis dier mannen diep in uw 
geheugen; maar bovenal, beijvert u, om ook te eeni-
ger tijd, als waardige leden van staat en kerk in de 
maatschappij op te treden. 

1 1 . Algemeene aanmerkingen op de geschie

denis van het eerste hoofdstuk. 

Wanneer wij ons de geschiedenis van het eerste 
hoofdstuk nog eens voor den geest brengen, dan zien 
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wij dat de maatschappelijke toestand onder de Friezen, 
in een tijdbestek van bijna acht eeuwen, aanmerkelijk 
js veranderd. De eenvoudige leefwijze der vroegste be
woners had , door de toenemende beschaving en ver
meerderde welvaart, plaatsgemaakt voor eenen zekeren 
trap van weelde. De Romeinsche staatkunde bragt het 
mede, om den volken der wingewesten daarvoor smaak 
in te boezemen. In de 5de eeuw droegen de vrouwen 
hier te lande kostbare versierselen om den hals, de 
armen en in de ooren, en kleederen van fijne stof; 
ook in de woningen heerschte meer of min Romeinsche 
pracht en weelde. Dat de welvaart en rijkdom onder 
de Friezen op het einde van het eerste tijdvak tot eene. 
opmerkelijke hoogte was gestegen, is blijkbaar uit de ver
overde schatten, die men op verschillende tijden uit 
Friesland naar elders voerde. Na de overwinning welke 
PEPIJS VAîf HERSTAL in eenen slag bij Duurstede , in ' t 
jaar 697, op RADBOCD had behaald, keerde hij met groo-
ten buit huiswaarts. In 734 deed KAREI MARTEL eenen 
inval in het hart van Friesland, vernielde de afgods-
tempels in Oostergooen Westergoo, en keerde te scheep 
weder naar huis , beladen met grooten buit. Ook de 
Evangelie-prediker LUDGER , voerde vele kostbaarheden 
uit de door hem gesloopte tempels naar elders. 

De invallen der Noormannen in Friesland, welke, 
zoo al niet in dit tijdvak, althans in ' t begin van het 
volgende bij herhaling plaats hadden, getuigen almede 
voor den rijkdom onder de Friezen; het was trou
wens die zeeroovers voornamelijk om rijken buit te 
doen. Bij eenen inval in 810, toen zij op de eilanden 
der Friesche kust aanvielen, vervolgens landwaarts in
drongen en alles wegroofden, wat zij magtig konden 
worden, bragten de Friezen hun nog eene schatting 
op van honderd pond zilver. 

Die welvaart en rijkdom bij de Friezen vloeiden hoofd
zakelijk voort uit akkerbouw en veeteelt, handel en 
het vervaardigen van wollen stoffen. De toenemende 
beschaving en de vermeerdering van inwoners maak
ten , dat men zich moest toeleggen op de uitbreiding 
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der middelen van bestaan, IJzer en andere ommisbare 
metalen moest men van elders ontvangen; vee, hui
den, graan en wollenstoffen waren artikels van uitvoer. 
Daardoor ontstond de ruilhandel; doch toen men in 't 
bezit geraakte van gemunt, geld, begon men meer den 
eigenlrken koophandel te drijven. Dit alles gaf leven
digheid en vertier en leverde weder nieuwe bronnen 
van bestaan op. De scheepsbouw kreeg van lieverlede 
eene meerdere volkomenheid ; hierin waren de Friezen 
zoo bedreven, dat ze van den Engelschen koning ET-
HELBRED (in de 6de eeuw) in last kregen, eenige schepen 
voor hem te bouwen. In 't bereiden van wollen stof
fen , als laken , en eene soort van duffel , hadden de 
Friezen almede eene buitenlandsche vermaardheid ver
kregen. 

Steden, die althans dien naam kunnen dragen, telde 
men in dit tijdvak nog weinig. Staveren, Dokkum, 
Duurstede, Medemblik, Utrecht, Nijmegen en Bolsward, 
komen als min of meer aanzienlijke plaatsen voor. Som
mige hebben, zoo men meent, haar opkomst te danken 
aan de dienst der afgoden; want, ofschoon de Friezen 
in den beginne hunne godheden niet in tempels ver
eerden , was zulks in lateren tijd wel het geval. Som
mige dier tempels prijkten zelfs inwendig met kostbaarhe
den, die meermalen aanleiding gaven tot roof en plunde
ring. Naar dezelven had men wegen, aangelegd, die 
men heilige wegen, doch later kerkwegen noemde. 
De offerdienst lokte vele raenschen naar zoodanige 
plaatsen , sommige ter feestviering, andere om er hunne 
koopwaren te slijten. Dit gaf aanleiding, dat velen zich 
in de nabijheid van dezen of genen tempel met er woon 
vestigden. Zoo ontstonden eerst gehuchten en dorpen, 
vervolgens steden. Zoo zoude Staveren aan de ge
meenschappelijke vereering van den afgod Slavo, en 
Dokkum aan de dienst van Wodan , zijne opkomst ver -
schuldigd zijn. 

Niet zoo groot, als de stoffelijke belangen van het 
maatschappelijk leven, was de vooruitgang in de ei
genlijke wetenschappen en de godsdienst. Bijna het 
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gansche tijdvak, althans verre weg het grootste ge
deelte er van, bleven de Friezen nog grove afgoden
dienaars. Onbekend met het hoogste en beste Wezen, 
hunnen Schepper, Onderhouder en Weldoener, var 
wien ie in alle opzigten gansch afhankelijk waren, 
maar van wien ze alles goeds mogten hopen, — ver
eerden ze voorwerpen der natuur en gewrochten hun
ner eigene handen, gepaard zelfs met bloedige offers. 
Hunne voorstelling omtrent de gelukzaligheid na dit 
leven bleef nog steeds grof zinnelijk, en was meer ge
schikt om hen tot ruwe en wreede krijgslieden te 
vormen, dan voor zoodanig maatschappelijk leven, 
hetwelk den redelijken mensch waarlijk veredelt, en 
vatbaar maakt voor dien gelukzaligen toestand, waartoe 
hij als redelijk en zedelijk wezen het aanzijn heeft 
ontvangen. Dit alleen vermag de Christelijke godsdienst, 
wier grondwet i s : liefde, liefde xelfs jegens onze vij
anden. Zij leert ons , matig, regtvaardig en godzalig te 
leven, en beveelt ons, alles te doen, wat goed en 
edel is. Het verkeer met de Romeinen verschafte den 
Friezen, wel is waar, geen beter licht in de zaak der 
godsdienst; maar de meerdere beschaving en ontwik
keling van den geest, die ze uit den langdurigen om
gang met dat volk opdeden, was onder het bestuur 
der Voorzienigheid ongetwijfeld eenigermate geschikt, 
hen meer vatbaar te maken voor de aanneming eener 
redelijke godsdienst, het Christendom. Het is waar , 
de Evangelie-prediking vond bij de Friezen veel tegen
stand ; doch die vloeide niet ééniglijk voort uit eene 
volstrekte onvatbaarheid voor de leer, aangaande den 
éénigen en waren God en 's menschen hoogste bestem
ming , niet enkel uit een volslagen afkeer van het 
Christendom, — maar ook vooral in der Friezen vij
andige gezindheid jegens de Franken, die hun de Chris
telijke godsdienst wilden opdringen. Hierbij kwam nog, 
dat de Evangelie-predikers niet altijd menschkundig te 
werk gingen, en vele zelfs te onkundig waren, om de 
Christelijke godsdienst in al hare beminnelijkheid aan 
de heidenen voor te dragen. Ook had het Christendom 
van dien tijd reeds veel van zijne oorspronkelijke een-
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voudjgheid en zuiverheid verloren, terwijl er op het 
zedelijk gedrag der geestelijken, blijkens de klagten 
van BONIFACIDS in zijne brieven, almede niet veel viel 
te roemen. 

Het moet ons, uit aanmerking van dat alles, niet 
bevreemden , dat de Evangelieprediking hier te lande 
zoo veel tegenstand ontmoette; noch ook, dat bij die
genen , welke het Christendom bereids hadden aangeno
men , domheid, bijgeloof en velerlei ondeugden, nog 
lange heerschende bleven. De slavenhandel duurde 
onder de Friezen nog steeds voort. Zelfs verkochten 
vele zoogenaamde Christenen hunne slaven aan hunne 
heidensche landgenooten, om den goden geofferd te 
worden, waarover BOIUFACIÜS in zijne brieven zoo zeer 
klaagt. Eerst onder KAREL den Groote, en door diens 
straf bepalende wetten , namen de allerergste ondeugden 
van lieverlede eenen keer. 

Gij ziet dus , jeugdige lezers, dat het Christendom 
gedurende liet eerste tijdvak, nog geenszins dien wel-
dadigen invloed op het maatschappelijk leven onzer 
vooronders uitoefende, als op dat van latere geslach
ten, en waarvan wij nog de vruchten mogen plukken. 
Denkt slechts aan de menigte liefdadige gestichten, 
welke men allerwege in ons Vaderland aantreft, als 
zoo vele zegenrijke uitvloeisels van het Christendom. 
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GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND VAN KAREL DEN 

GROOTE TOT DE SAKSISCHE HEERSCHAPPIJ. 
(775— U98.) 

Algemeen karakter van dit tijdvak. 

Na de krachtige pogingen, door KABEL aangewend ter 
vernietiging der heidensche afgoderij in de aan zijn ge-
7,ng onderworpene landen , was ook onder de Friezen 
de overwegende invloed des Heidendoms zoo zeer ver
zwakt , dat het Christendom er eerlang zegepraalde. 
De weldadige invloed , welke de Christelijke godsdienst, 
overal, waar zij erkend wordt, kan uitoefenen , werd 
dns ook onder onze vooronders merkbaar; doch deze 
openbaarde zich meer in geestdrift voor de handhaving 
van een uitwendig gezag, dan in de beoefening dier 
hoogere pligten , waartoe het Christendom uit zijnen 
aard opleidt. De nieuwe godsdienst, welke men had 
aangenomen, kende men niet in hare volkomene zui
verheid , en daarom vereenigde men niet de Christelijke 
belijdenis ook die begrippen , welke destijds algemeen 
voor Christelijke golden. Eene te hooge waarde schreef 
men toe aan het stichten van kerken en kloosters. Een 
afgezonderd bespiegelend leven werd als het kenmerk van 
bijzondere vroomheid beschouwd. Bedevaarten te doen 
naar zulke plaatsen, die wegens merkwaardige voor
vallen voor heilig geacht werden , rekende men als zeer 
verdienstelijk en Gode welgevallig, en voor de zaak 
der godsdienst het zwaard aan te gorden ter bestrijding 
van ongeloovigen , was, naar men meende , de heiligste 
pligt van elk, die niet door volstrekte beletselen daar
van werd terug gehouden. Aan zulk eene denkwijze 
is het toe te schrijven, dat in het tijdvak, waarvan wij 
spreken , zoo vele kerken en kloosters in Friesland ver
rezen , en dat vele Friezen uit de voornaamste geslach
ten , zoo ijverig deel namen aan de kruistogten, die ter 
verovering van het heilige land werden ondernomen. 



GESCHIEDENIS VA» FRIESLAND. -45 

De ijver der zoogenoemde kruisvaarders had tevens 
nog een' anderen grond. Zucht tot stoute en gevaar
lijke ondernemingen, waarbij ligchaamskracht en behen
digheid in het voeren der wapenen bovenal de hoofd-
vereischten waren, kenmerkt de Europesche volken van 
dien tijd, inzonderheid de Germaansche stammen , waar
toe onze Friesche vooronders mede behoorden. Overal, 
waar zich slechts gereede gelegenheid tot strijd aanbood, 
zag men de jonge manschap vaardig toesnellen , om be
wijzen van kracht en moed te geven, en-hierdoor den 
roem der vaderen staande te houden. Dit tijdvak toch 
was de bloeitijd van den ridderstand, eene inrigting, 
die bij den toenmaligen toestand der maatschappij in 
menig opzigt zijn nut had , maar ook bij dien toestand 
slechts mogelijk was. Met letteroefeningen hielden zich 
weinigen onledig. Een aantal posten en betrekkingen, 
die thans aan dnizenden bezigheid verschaffen , kende 
men toen niet. Het besturen van den veldarbeid was 
beneden de aandacht \an den eenigzins aanzienlijke. 
Voor dezen bleef dus weinig over dan wapenoefeningen, 
die hij zich tot eere rekende. Gij ziet, mijne jonge 
vrienden , hoezeer dit alles sedert dien tijd anders is 
geworden, en verwondert u dus minder over dien strijd
lust van het voorgeslacht. Maar als gij dit onder ' t oog: 
houdt, dan zal u het verhaal van zoo gedurig terug 
keerende bloedige oneenigheden minder bevreemden, 
en schoon het tafereel dier verdeeldheden weinig be
koorlijks moge hebben , moet het ons evenwel niet doen 
denken, dat de Friezen dier dagen zulke geheel ruwe 
menschen zullen geweest zijn, dat zij gansehelijk ontbloot 
van edele en zachte gewaarwordingen, alleen in oorlog 
voeren vermaak konden vinden. 

Het kloosterleven, alhoewel uit een godsdienstig be
ginsel ontstaan , had mede in het tijdvak , dat wij gaan 
beschouwen, een belangrijk voordeel, daar het de 
pogingen van velen vereenigde, _ tot het aanleggen van 
wegen en vaarten, en het ontginnen van woeste gron
den , waartoe enkele personen niet in staat zouden ge
weest zijn. Voor zooverre de kloosterlingen door een 
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matig en werkzaam leven aan de regelen hunner orde 
getrouw bleven, leverde hunne zarnenwoning dat voor-
deel op , hetwelk door vereeniging alleen te verkrijgen 
is , wanneer de een den arbeid des anderen ondersteunt, 
en allen naar een bepaald plan een gemeenschappelijk 
werk tot stand pogen te brengen. Gij moet u toch 
niet voorstellen, dat het werk der kloosterlingen alleen 
bestond in dusgenoemdo godsdienstige verrigtingen, 
zonder meer. Wel hadden zij tot hunne dagelijksche 
taak : het doen van gebeden , het te zamen zingen van 
geestelijke liederen, en verdere stichtelijke werkzaam
heden ; maar den overigen tijd wijdde men aan ver
schillenden arbeid toe, naar mate van ieders bekwaam
heid. Zoo werden onder anderen vele schriften uit 
vroegere eeuwen door hen , die schrijven konden , af
geschreven , en langs dien weg voor de nakomeling
schap bewaard. Later evenwel ontaardde de weldadige 
bestemming der kloosters van haren oorsprong, en in 
den tijd der burgertwisten zag men niet zelden door 
de kloosterbroeders het vuur der verdeeldheid aange
blazen , en hen persoonlijk deelnemen aan den feilen 
strijd. Eene zedelijke levenswandel ontbrak mede te 
dikwerf bij die menschen, welke , om vroom te zijn , 
zich van het openbare leven hadden afgezonderd. 

De regeringsvorm bleef met geringe veranderingen 
op denzellden voet. Aan het hoofd der verschillende 
districten of gooën stonden personen, die men graven 
noemde, welke in naam der Frankische vorsten , wier 
oppergezag men althans schijnbaar erkende, het volk 
bestuurden. Het eigenlijke Friesland tusschen de K i n -
h e m en de E e m s , dat volgens sommiger meening 
nimmer aan het Frankisch gezag is onderworpen ge
weest, had van tijd tot tijd, schoon niet in geregelde 
opvolging, mannen aan het hoofd, welke den naam 
van potestaten droegen, en soms voor een' bepaal
den , soms voor een' onbepaalden tijd, door den adel 
en de vrije mannen werden gekozen. Hierin althans, 
onderscheidde zich dit deel van het vroeger meer uit
gebreide Friesland van de overige Friesche Zeelanden, 
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welke het gezag der door den oppervorst aangestelde 
graven erkenden. Nevens den potestaat koos men eenige 
inederegters, die te zatnen met dezen het hoogste ge
zag uitoefenden. Op vastgestelde tijden vergaderden 
tevens de afgevaardigden uit de onderscheidene Zee
landen te Upstal-boom , zijnde een heuvel, door hoog 
geboomte omringd, in de nabijheid van de stad Aurich 
in Oost-friesland. Hier raadpleegde men over de ge
meenschappelijke belangen van het bondgenootschap, 
maakte nieuwe wetten, die de ondervinding als gewig-
tig en noodig had doen erkennen, of handhaafde en 
verbeterde de vroeger gemaakte bepalingen. De uit
voering der besluiten van deze vergaderingen droeg men 
op aan zekere daartoe jaarlijks nieuw verkozene per
sonen, welke men de regters van den Upstal-boom 
noemde. Gij ziet uit het opgemerkte, dat deze verbind-
tenis der zeven Zeelanden wel eenige overeenkomst had 
met de latere republiek der Vereenigde Nederlanden, die 
in 1579 te Utrecht werd gegrond. 

Na dit korte overzigt gaan wij verder, om u de 
voornaamste bijzonderheden van het tijdvak, dat wij 
behandelen, achtereenvolgend mede te deelen. Het 
splitst zich eigenaardig in drie deelen, waarvan het 
eerste loopt tot het begin der kruistogten omstreeks 
1096 , het tweede zich uitstrekt tot den aanvang der 
binnenlandsche verdeeldheden op het einde der der
tiende eeuw, en het derde eindigt met het verlies der 
volksvrijheid door de onderwerping aan het Saksisch 
bestuur. 

EERSTE AFDEELING. 
(van 775—1096.) 

1. Vestiging van het Christendom in 
ons Vaderland. 

Reeds sedert geruimen tijd was, zoo als u uit het 
vroeger verhaalde is gebleken, de prediking van het 
Evangelie onder onze heidensehe voorouders, met meer 
of minder gelukkig gevolg voortgezet. Doch, groot 
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bleef steeds de tegenstand , welke de godsdienst var 
onzen dierbaren Zaligmaker onder de Friezen, en de 
vaak met hen verbondene Saksen, had te verduren. 
Eerst KAREI den Groote, die in 771 den Frankische 
troon beklom, gelukte het, dit werk geheel te vol-
tooijen. Meent echter niet, dat hem zulks gemak
kelijk viel. Geenszins was het eene ligte taak , rnen-
schen zóó aan de voorouderlijke godsdienst verkleefd, 
tot het verlaten er vai* te bewegen. Te meer ver-
zetteden zij zich tegen elke poging daartoe, wijl zij 
in de predikers van het Evangelie mannen meenden te 
zien, welke dienaars waren van de gehate Franken, 
die hen onder het juk zochten te brengen. Het be
hoeft u dus geheel niet te bevreemden, dat KABEL 
slechts door geweld hen tot de aanneming van het 
Christendom kon noodzaken. Of deze vorst hierin pligt-
matig handelde, en de mensehen , die door dwang tot 
belijdenis der Christelijke godsdienst werden gebragt, 
daardoor waarlijk Christenen werden, kan zeker niet 
met grond beweerd worden. De beoordeeling evenwel 
van zijn gedrag in dezen vordert kundigheden, welke 
gij eerst in rijperen leeftijd kunt verkrijgen. Genoeg 
moet het u thans zijn, te weten, dat KAREL voorzeker 
meende, tot zijne handelwijze geregtigd te zijn, en te
vens, dat Gods wijze voorzienigheid de invoering der 
beste godsdienst onder onze voorouders zoodanig wist 
te besturen, dat daaruit voor hun nakroost de welda
digste gevolgen zijn voortgevloeid. 

Koning RABBOUD I I , die in 775 naar Denemarken was 
gevlugt, zocht ook vandaar den Frankischen vorst nieuwe 
vijanden te verwekken; welligt, om hierdoor tevens zijn 
verloren gezag te herwinnen. Een niet minder geducht 
tegenstander vond KAREL in WITTEKIND, hertog of aanvoer
der der Saksen. Evenzeer als RADBOUD met afkeer tegen 
het Christendom vervuld, en hevig woedende tegen de be
lijders dier leer, wendde hij alles aan,om de voortplan
ting er van de beletten. Daar hij stoutmoedig en dapper 
was, verschafte hij KAREL veel moeite, en zette zijne land-
genooten bij herhaling tot opstand tegen diens gezag aan. 
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De gelegenheid , welke hem een togt van den Frankischen 
vorst naar Spanje aanbood, gebruikte hij tot het doen van 
een' strooptogt in het land der Friezen, waarbij hij de ker
ken vernielde en de Evangelie-predikers verdreef of 
doodde. Ligt begrijpt gij, hoe KAREL dit bedrijf opnam. 
Aan ' t hoofd eener sterke krijgsmagt legen de Saksen op
trekkende, vernederde hij hen zoodanig, dat zij beloof
den , zich voortaan te onderwerpen. Zelfs liet de anders 
onbuigzame WITTEKIND zich bewegen tot aanneming van 
het Christendom, daar hij bij ervaring leerde inzien, hoe 
vruchteloos elk verzet was tegen den rnagtigen koning; 
der Franken. Dit gebeurde in het jaar 785. De Saksen 
evenwel, hoezeer dezen aanvoerder missende, lieten niet 
na, bij vernieuwing en zelfs meermalen hunne belofte 
te verbreken, en hun' voortdurenden afkeer van de 
nieuwe godsdienst aan den dag te leggen , tot dat ein
delijk de verplaatsing van eenige duizenden uit dit volk 
naar Vlaanderen en Zwitserland aan hunnen opstand 
een einde maakte. 

Heer dan dertig jaren waren er gedurende die wor
steling verloopen , maar aan het einde daarvan zag de 
vorst, die in menig opzigt uitmuntte, en den naam van 
den- Groote met regt verdiende, zijn doel bereikt. Niet 
slechts een uitgebreid rijk had hij gesticht, maar tege
lijk , door verstandige inrigtingen , den grondslag gelegd 
voor de beschaving en veredeling der volken , die aan zijn 
gezag waren onderworpen. De heidensche afgoderij had 
hij daarbij zoo volkomen uitgeroeid, dat voor eene te-
rugkeering harer heerschappij niet meer was te vreezen. 
Inzonderheid door ' t regelen van een gepast onderwijs, 
wilde hij voor de opvoeding der jeugd in de beginselen 
der Christelijke leer allerwege den zekerslen grondslag 
leggen. Zijn bestuur mogt dus inderdaad weldadigheeten. 
Wel verloren de Friezen en Saksen die vrijheid, welke 
zij zoo hardnekkig hadden verdedigd, maar ' t gene zij 
er voor ruilden, leerden ze naderhand op te hongeren 
prijs schatten. De voordeden van een geordend maat
schappelijk leven , welke door KARELS instellingen aan 
hen geschonken werden, vergoedden hun het gemis dier 

h 
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vaak bandelooze en ruwe vrijheid; want gij moet weten, 
dat van de vroegere beschaving door de Romeinen veel 
onder hen verdwenen was. Het licht der betere gods
dienst, daf hen nu bescheen , was van oneindig hoogere 
waarde voor hunne beschaving, dan 't geen zij van de 
Romeinen hadden overgenomen. Ook was het gezag, 
aan ' t welk zij thans waren onderworpen, niet zoo 
knellend, dat zij zich grootelijks daarover zullen heb
ben te beklagen gehad. De wetten en instellingen bij 
hen ingevoerd, waren veelzins in overeenstemming 
met de behoeften en de zeden van dien tijd en van den 
landaard. Ten aanzien van het burgerlijke onderge
schikt aan graven , door den vorst aangesteld, en met 
opzigt tot het kerkelijke gebied aan de over hen ge
plaatste bisschoppen moetende gehoorzamen, genoten 
zij eene tamelijke vrijheid. En wat bijzonder het deel 
van Friesland tnsschen de K i n h e m en de E e m s aan
gaat ; dit schijnt eene gunstige uitzondering op andere 
deelen van het groote rijk der Friezen te hebben ge
maakt , en minder regtstreeks aan de Franken onder
worpen te zijn geweest. Dit leidt men deels daaruit 
af, dat onder de eigenlijke Friezen reeds vroeg naden 
tijd van KABEL den Groote een eigenaardig landsbestuur 
plaats greep, ' t welk in de overige gewesten van het 
Frankische rijk niet bestond, namelijk, dat aan het 
hoofd des volks zelf gekozene opperhoofden stonden , 
onder den naam van potestaten enz., waarvan hier
boven reeds melding is gemaakt; deels besluit men 
zulks daaruit, dat in Friesland tusschen de K i n h e m 
en de E e m s nimmer het leenstelsel heeft bestaan. 

2. Noorsche en Deensche invallen. 
Vroegste Potestaten. 

Na den dood van KAREL den Groote, die in 814 over
leed , volgden in het rijk, dat hij onder zijne zonen 
verdeelde, eene reeks van vorsten , van welke niemand 
hem in bekwaamheid evenaarde. De onderlinge twis
ten , die uit de gedurige splitsing des rijks voortsproten , 
hadden , zoo als ligt te denken is, geen gunsligen in
vloed op de rust en welvaart der volken, die dat uit-
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gebreide rijk bewoonden. De ruwe horden, welke het 
noorden van Europa, inzonderheid Noorwegen en 
Denemarken bewoonden, maakten van dierj verzwak
ten staat des rijks dikwerf gebruik tot het doen van 
invallen, waarbij zij alles te vuur en te zwaard ver
woestten , en zoo veel buit wegvoerden, als zij maar 
magtig konden worden. Zulke invallen hadden sinds 
geruimen tijd nu en dan plaats gehad; omstreeks dezen 
tijd vielen zij echter veel menigvuldiger voor, en de 
oorlogen, door KAKEL gevoerd ter uitroeijing van het 
Heidendom, bragt bij hen , even als bij de Friezen en Sak
sen , verbittering te weeg. Zij kwamen dus niet enkel 
om te rooven en te branden volgens hun woesten 
aard, maar ook om zich over den hoon, hunner gods
dienst aangedaan, te wreken, en RADBOUD zat gewis 
niet stil , als hij gelegenheid vond, hen tot nieuwe 
plundertogten aan te sporen. De vrees voor den raag-
tigen vorst der Franken hield hen zoo lang deze leefde, 
wel eenigzins in toom, en voornamelijk bepaalden zich 
hunne invallen tot de naast aan zee gelegene streken. 
Later echter werden zij stouter, en deerlijk werden 
die oorden door hen geteisterd, waar hunner roofzucht 
overvloedige buit ten deel viel. 

Die woeste Noormannen en Denen waren dus voor 
onze voorouders geduchte vijanden, en het gevaar van 
door hen geplunderd en vermoord te worden , was te 
grooter, omdat zij dikwerf met eene talrijke vloot on
verwacht eene landing deden, zonder dat men instaat 
was, hen met eene genoegzame magt het hoofd Ie 
bieden. In het jaar 808, toen de Denen onder aan
voering van hunnen koning OIAÜS in Friesland vielen , 
werden zij echter door den kloekmoedigen tegenstand 
der inwoners belet, hunner roofzucht den ruimen 
teugel te vieren. Twee jaren later kwam GODEFRID, 
kleinzoon van koning RADBOUD I I , aan het hoofd eener 
talrijke magt, perste den inwoners eene zware schat
ting af, en dwong hen (naar het verhaal van sommige 
kronijkschrijvers), ten teeken van slaafsche onderwer
ping , tot het dragen van halsbanden , nit rijs gevlochten. 

4 * 
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Hij scheen reeds Friesland als een hem behoorend win
gewest te beschouwen , doch vóór de komst van een 
Frankisch leger, dat gezonden was om tegen hem te 
strijden , werd hij door een' zijner onderhoorigen oni-
gebragt, waarna zijne togtgenooten zich weder inscheep
ten. Tot hunne beveiliging zagen zich dus de Friezen 
genoodzaakt, bekwame en dappere aanvoerders te kie
zen, welke den tegenstand kracht en nadruk wisten te 
geven, en door gepaste maatregelen onverhoedsche in
vallen poogden voor te komen. Onder die mannen wor
den lOKKE LVDIGHAN , ABELBR1K VAR ABElEIï , HESSEL nER-
MA.* A, iJGE &AI.AMA en GOSSE LüDiGMAw met lof vermeld. 

Van FOKKE LUDiGMAN verhaalt men onder anderen, dat 
hij omstreeks 821, aan de Friesehe kusten verschansin
gen deed aanleggen , tot afwering der zeeroovers bij on
verwachte landing, met dat gevolg, dat zij onverrigter 
zake afdeinsden. Later, tijdens het potestaatschap van 
HESSEL niKMAKA, kwamen de Noormannen , nadat zij 
de Fransche kusten hadden beroofd, met eene talrijke 
vloot opdagen, en eisehten eene zware schatting van 
de Friezen, onder bedreiging van moord en brand, 
zoo men hunne vordering niet inwilligde. HERMAKA even
wel bood hun manmoedig het hoofd, en had het geluk 
hun eene gevoelige nederlaag toe (e brengen , doch 
deze strijd kostte hem het leven; want hoewel hij niet 
onmiddellijk sneuvelde, overleed hij binnen kort aan 
de bekomen wonden. Ook IJGE GALAMA toonde zijne 
wakkerheid als gezagvoerder door het uitzetten van 
wachten op de meest bedreigde punten , en vermaande 
de inwoners van Ezonstad tot bestendige waakzaamheid 
tegen de Noorsche zeeroovers , zeggende : 
» Bâod et goede wacht tsjin da noordet a bord ; 
Whent uwt da grimma herna comt uws alle queâfoart." 

GOSSE LüDiGMAiv, die tegen het einde der tiende eeuw 
het potestaatschap bekleedde, schijnt een minder on-
rustigen tijd te hebben beleefd, en derhalve niet. zoo 
dikwerf tot strijdvoeren genoodzaakt te zijn geweest. Hij 
hield zijn gewoon verblijf te Stareren , en zou , naar men 
verhaalt, een zoon van den Hollandsehen graaf ASNOCD, 
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met name SIEGIBID of SIKKO , welke in onmin niet zijn' 
vader was geraakt, en tot hem overkwam , gastvrij in 
zijne woning hebben opgenomen. Ka eenigen tijd huwde 
zijne dochter TET met genoemden SIKKO. Deze weder 
naar Holland teruggekeerd en met zijnen vader verzoend 
zijnde, ontving van denzelven eenige gronden in Kenne-
roerland , waar een slot werd gebouwd , dat later den 
naam van BREDERODE droeg. Het in de geschiedenis be
roemd geworden geslacht der BREUERODE'S, ZOU, naar 
men wil, dezen SIKKO tot stamvader hebben gehad , en 
aldus van moeders zijde van Friesche afkomst zijn. 

4. Watervloeden. Zeeweringen. 
Hoewel de maatschappelijke gesteldheid in dien tijd, 

200 als reeds is opgemerkt, van lieverlede meer in 
beschaving won, en de gedaante des lands door het 
stichten van nieuwe dorpen, een gunstiger voorko
men verkreeg, hadden onze voorouders tonh nog 
met vele zwarigheden te kampen, voor welke wij 
minder te vreezen hebben. Buiten die verwoes
tende invallen, waarvan boven is gesproken , waren 
de gedurig herhaalde watervloeden eene erge plaag 
voor de bewoners dezer gewesten. Gedurende dit tijd
perk vindt men bij onze kronijkschrijvers wel acht 
geduchte watervloeden vermeld , die aan vele mensohen 
en een groot getal vee het leven kostten. De over
strooming van het jaar 806 inzonderheid , welke op 
den 21 December van genoemd jaar plaats greep, was 
voor Friesland zeer noodlottig. Door den spoedigen 
was des waters, had men naauvvelijks tijd, om zich met 
zijne bezittingen op terpen in veiligheid te stellen, 
zoodat velen hun dood in de golven vonden. Ook werd 
Ezonstad hierdoor geweldig beschadigd. Daarenboven 
ging het grootste deel der winterzaaijing door de langdu-
righeid der overstrooming verloren , hetwelk schaarsch-
heid en duurte der levensmiddelen' ten gevolge had. 
De watervloed van 889, wordt onder de meest ver
nielende gerekend. Het zeewater rees daarbij, naar 
men verhaalt, tot zulk eene hoogte, dat alleen de 
toppen der duinen zigtbaar bleven, en vele lage lan-
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den geheel wegspoelden, terwijl het aantal verwoeste 
huizen op bijna derdehaîf duizend wordt begroot. 

Dat er toenmaals en ook nog lang daarna, zoo bij 
herhaling alles overstroomende vloeden onzen Vader-
landsohen grond bedekten, behoeft o minder te ver
wonderen , als gij bedenkt, hoe gebrekkig de zeewe
ringen destijds waren. Het aanleggen van zeedijken , 
zoo als ze tegenwoordig zijn, was een arbeid , waar
tegen men opzag, of waartoe althans geene krachtige 
pogingen werden aangewend. Men behielp zich raet 
net opwerpen van terpen , dus noemt men hoogten, 
welke langzaam glooijende, veel ruimte tot berging 
van raensehen en vee aanbieden. Deze terpen waren 
dus met de duinen , welke de zee zelve opwerpt, en 
die aan den noordkant der wadden-eilanden en kfngs de 
•westzijde van Holland gevonden worden, — de eenige 
schuilplaatsen tegen het overstroomende zeewater. Zij 
zijn nog in grooten getale aanwezig, en worden het 
meest in de westelijke en noordelijke streken der te
genwoordige provincie Friesland gevonden. Die bij 
Koudum, Almenum, Midlwm, Hitsum, Winsum, Tzuni, 
Drotirijp en Berlihum, werden omstreeks het einde 
der 8ste en het begin der 9de eeuw verhoogd, of op 
nieuw aangelegd. — Vele buurten en dorpen zijn op 
zulke terpen gebouwd, en de kerken veelal op het 
hoogste gedeelte er van. De reden hiervan zult gij 
bij eenig nadenken gemakkelijk vatten. 

4 . Toenemende beschaving. Opkomst van 

steden en dorpen. Oudste kloosters. 

De aanvankelijke beschaving openbaarde zich in dien 
tijd door het beoefenen van kunsten en handwerken, 
en het drijven van een meer geregelden koophandel. 
De Friezen schiji†en destijds reeds in het bereiden van 
wollen stoffen eenige bekwaamheid te hebben bezeten, 
voornamelijk in het vervaardigen van veelkleurige man
tels of rokken. Deze voortbrengsels van hunne kunstvlijt 
waren buitenlands zoo gezocht, dat KAKEI de Groofe 
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jaarlijks op Paschen aan elk zijner onder-bevelhebbers 
Friesche kleederen , en bij sommige gelegenheden zelfs 
aan vreemde vorsten witte, grijze en purperverwige Frie
sche mantels ten geschenke gaf. De steden begonnen te 
bloeijen door handel en scheepvaart, en het getal dor
pen en gehuchten nam gedurig1 toe. Men telde in 
Friesland tusschen het F l i e en de L n u w e r s reeds 
onder de steden of althans aanzienlijke plaatsen, Staveren, 
Dokkum, Ezonstad, Boïsivard, Wartena en Uitgong, 
en onder deze onderscheidde zich vooral Staveren door 
aanzien en rijkdom, terwijl hare schepen onder de 
eerste geteld worden, welke door de S o n t naar de 
O o s t z e e voeren. Ook rustten zij omstreeks 808, in 
vereeniging met de ingezetenen van Dokkum en Bols-
tcard, eene vloot uit ter tuchtiging der Deensche zee-
roovers, waarbij het hun gelukte, dezen den gemaak-
ten buit te ontrooven , en aan de beroofde ingezete
nen , die het meest geleden hadden, een gedeelte der 
schade te vergoeden. 

De invoering des Christendoms in deze gewesten had 
niet slechts het bouwen van kerken, maar ook het 
stichten van kloosters ten gevolge. Als het eerste van 
dien aard wordt dat van Dokkum genoemd, ' t welk 
omtrent het jaar 800 aldaar zou gesticht zijn, ter 
gedachtenis van BOMrAcius, den beroemden apostel der 
Duitschers. Ruim 38 jaren later werd het naderhand 
zoo beroemde klooster van St. Odulf bij Staveren ge
grond , en dat van Foswerd op Ameland werd in 866 
gesticht, doch later in 1090 naar het dorp Ferwerdver
plaatst. Ook werd de stad Utrecht als zetel eens bis-
schops daardoor in aanzien verheven, en eerlang de 
hoofdplaats van een uitgestrekt wereldlijk gebied, het 
Sticht genoemd, dat in later tijden op de lotgevallen 
onzes Vaderlands veel invloed heeft gehad. In 1015 
meent men, dat aldaar de domkerk is gebouwd. Het 
graafschap Holland, dat in de eerste helft der 10de 
eeuw zijn begin heeft genomen, klom al spoedig in 
aanzien, en daar ook de bestuurders van dit gewest bij 
de zwakheid der Frankische en Daitsche vorsten weldra 
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onafhankelijke heeren werden, gevoelt gij , dat wij 
•vervolgens van Friesland sprekende, ons moeten voor
stellen , dat het steeds aan de west- en zuidzijde naauwere 
grenzen verkreeg. Noord-Holland," dat destijds groo-
(eiideels Westfriesland werd genoemd, voerde sedert 
993 tegen de Hollandsche graven voortdurend strijd voor 
zijne onafhankelijkheid, doch moest eindelijk voor de 
overmagt bukken, daar JAW VAN AVEHRES dit gewest in 
1297 aan zich onderwierp, en aan het verbond der 
overige Zeelanden onttrok. — Graaf DIRK de 5de zocht 
ook zijn gezag over Friesland beoosten het F l i e uit 
te breiden, ' t Gelukte hem zelfs ten jare 1079, de 
stad Staveren na een beleg van drie weken in te ne
men , waardoor de inwoners verpligt werden, den 
graaf als hunnen landsheer te erkennen, doch zijne 
pogingen tot onderwerping van andere plaatsen in dien 
omtrek , leden schipbreuk op de dapperheid der Friezen. 

TWEEDE AFDEELING. 
(van 1096—1280). 

5. Kruistogten. Friesche Kruisvaarders. 
Sinds de moeder van keizer KONSTAHTIJN den 1ste uit 

vrome vereering van den Heiland der wereld, eene 
kerk had doen bouwen ter plaatse, waar Diens îigchaarn 
na zijne kruisiging was begraven geweest, hadden vele 
welmeenende Christenen in navolging dier vorstin, HÉ-
LEMA genoemd, bedevaarten daar heen gedaan. De Ara
bieren , die ih de 7de eeuw Palestina veroverden , lieten 
deze godsdienstige verrigting der Christenen ongehinderd 
toe; maar toen de Turken dát land in 't jaar 1076 
overmeesterden, werden de pelgrims of bedevaartgan
gers in hunnen vromen ijver belemmerd en niet zelden 
mishandeld. De patriarch, van Jeruzalem verzocht daar
om paus CRBAKDs den 2de om hulp tegen den moedwil 
der ongeloovigen. Deze belegde daarop eene kerkverga
dering te Clermont in ' t jaar 1095, in welke besloten 
werd , een' krijgstogt tegen de ongeloovigen (zoo noemde 
men de Turken) te ondernemen, ten einde hun de 
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heilige plaatsen te ontweldigen. Zekere PETER, de he
remiet geheeten, die eene bedevaart naar ' t Heilige 
graf had gedaao, en van daar was teruggekeerd, 
wist bij gelegenheid dier kerkvergadering door zijne 
geestdrift en hartroerende voorstelling van de ver
volging der Christenen in Palestina, zoo zeer op de 
gemoederen der aanwezigen te werken , dat duizenden 
zich bereidvaardig toonden tot dien togt, en ten tee
ken hunner gelofte, door een kruis op den regter 
schouder zich onderscheidden. Dit zelfde teeken voer
den zij ook in hunne vaandels of banieren, en van
daar werden deze ondernemingen met den naam van 
kruisvaarten of kruistogten bestempeld. 

Onder de Friesche edelen, welke den eersten kruis-
togt, die in 1096 werd ondernomen, bijwoonden, 
worden vermeld : TJTEPKE FORTEMAN , JARICH LÜDINGA , EPO 
HABTMAN, UGO GALAMA, FEIKO BOTBIA , EELKO en SIKKO 
LIAUCKAMA, üBBo nERMANA, enz. Het opperbevel over 
dezen togt had GODFRIED van Bouillon, hertog van Neder-
Lotharingen , en het gansehe leger bestond, naar men 
wil, uit 500,000 voetknechten en 100,000 ruiters. Aan
vankelijk scheen het doel, dat men zich voorstelde, 
bereikt te zuilen worden ; want in 1097 veroverde 
het Christenleger de stad Nicéa ; in het volgende jaar 
Antiochie en Cesarea, en in 1099 de stad Jeruzalem, 
alwaar de veldheer tot koning dier stad werd uitge
roepen. Van de genoemde Friesche edelen sneuvelden 
SIKKO LIAUCKAMA e n EPO HARTMAN b e n e v e n s TJEPKE FORTË-

MAN bij de belegering van Nicéa, EELKO LIAUCKAMA en 
FEIKOBOTNIA onderscheidden zich door hunne dapperheid 
bij de vermeestering dier stad. Aan den eerstgenoem-
den werd daarop het bevelhebberschap van Nicéa op
gedragen , doch op zijn verzoek tot het verder bij
wonen van den togt in Palestina, ontsloeg men hem 
van die betrekking. HEHMANA en GALAMA werden in een' 
veldslag tegen de Turken zwaar gewond, en de laatste, 
schoon hiervan hersteld, liet het leven na eene her
haalde verwonding voor de vesting Cesaréa, toen bij 
te Antiochie was gebragt. Bij de bestorming van Je-
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ruzalem werden E, WAÜCKAMA en F. BOTKIA insgelijks 
zwaar gewond. Nadat zij gelukkig van hunne beko-
mene wonden waren hersteld, ontvingen zij de eer, 
door koning GODFRIED ter belooning hunner dapperheid 
tot ridders geslagen te worden. Twee jaren na de 
verovering van Jeruzalem begaven zich meerdere Frie-
sche edelen naar Palestina, om mede in het gevaar en 
de eer van den oorlog tegen de ongeloovigen Ie deelen, 
en verwierven door hunne onverschrokkenheid onge-
meenen lof. HOMIIÏGA, BOOBDA, CAMMINGHA en VAN OCKINGA 
worden onder deze nieuwe kruisvaarders vermeld. — 
E. LiADCKAMA van zijnen togt met anderen naar het 
vaderland teruggekeerd, ondernam in 1109 de reis 
naar Palestina op nieuw, en overleed te Jaffa. 

6. Vermeerdering van kloosters. Voor

rang in 't offeren. 
De godsdienstige geestdrift, welke zoo velen tot 

deelneming aan de kruistogten bewoog, openbaarde 
zich ook, doch op eene andere wijze, in 't bouwen 
van nieuwe kloosters. Behalve de boven reeds genoem
de , werden er gedurende het tijdperk der kruistogten 
nog onderscheidene andere gesticht. Omstreeks het jaar 
1157 kreeg het naderhand beroemde klooster van Lu-
dingakerk zijn bestaan, waaruit vervolgens die van 
Anjum, Achlunt, Oegeklooster en andere zijn voort
gekomen. Het ontleende zijn' naam van het geslacht 
itrDiNGA, en wa3 gelegen een weinig ten oosten van 
Harlingen, nabij het dorp Midlum. Het klooster Marien-
gaard nabij Enllum, ten jare 1163 gesticht door pas
toor riîEDEP.iK van Hallum, met hulp van twee ver
mogende vrouwen, heeft langen tijd groot aanzien 
gehad. De talrijke bevolking, welke dit klooster wel
dra verkreeg, bewoog den stichter, tot het vestigen 
van eene nieuwe geestelijke inrigting in de nabijheid 
der D o k k u m e r E e , en voor vrouwen bestemd, dat 
den naam van Bethlehem ontving, welke naam nog 
voortduurt in dien van Bartlehiem. Het zoo beroemde 
klooster van Klaarkamp nabij Rinsumageest, werd om-
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streeks 1165 door eene rijke weduwe, KIAR*. geheeten, 
gevestigd, en bevolkt' door monniken van de Bernhar-
dyner orde. Het heeft later den oorsprong gegeven 
aan de vrouwen kloosters Sion en Gennezareth, en aan 
drie mannen kloosters: Oldeklooster of Bloemkamp, 
St. Bernardsklooster te Aduard en Jeruzalem of Ger-
kesklooster. De abten van het Klaarkamperklooster 
hadden langen tijd op de landsvergaderingen den ge-
wigtigsten invloed door het aanzien, hetwelk zij ge
noten. In 1182 ontving het klooster Lidlum bij Oos-
terbierum zijn aanwezen. Als stichters er van noemt 
de geschiedenis eenen SIJBE van Lidlum en TJALLING DONIA 
van Winsum. Gij merkt uit deze opgave, hoe rijk dit 
tijdperk was in het oprigten van kloosters, en kunt u 
dus voorstellen, dat Friesland weldra een groot getal 
dier inrigtingen moet hebben bevat. Men wil , dat 
omtrent het einde der 15de eeuw, nagenoeg honderd 
kloosters en abdijen in Friesland bestonden. 

Hoezeer dit bouwen van kerken en kloosters vroom
heid te kennen schijnt te geven, en velen inderdaad 
meenden, daarmede een Gode behagelijk werk te ver-
rigten, kenmerkte zich de geest diens tijds van eene 
andere zijde zeer ongunstig, ' t Was oudtijds gebrui
kelijk , dat de rijkste leden der kerk bij de godsdien
stige plegtigheden, geschenken, gewoonlijk uit brood 
en wijn bestaande, medebragten, en soms zeer over
vloedig, zoodat er voor de geestelijken en armen een 
goed deel overschoot. Later werd er in plaats van 
brood en wijn, geld geschonken, of, zoo als men ' t 
noemde, geofferd. Zij, die, om welke reden dan ook, 
zich in ' t maatschappelijke leven, boven anderen aan
zienlijk en verheven achtten, wilden ook bij de gods
dienstoefeningen dat meerdere aanzien hebben erkend, en 
dit werd dan voorrang in 't offeren geheeten. Hieruit 
rees dikwerf niet alleen verschil, maar in den tijd, 
waarvan wij spreken, ontstonden er vaak bloedige 
twisten uit. Om het gewaande voorregt van hoogeren 
rang in ' t offeren te behouden, werden door vele 
hecren nieuwe kerken gesticht. Dewijl nu de rondom 
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wonende ingezetenen zich op zon- en feestdagen bij 
en in deze kerken verzamelden, gaf dit voor herber
giers, winkeliers, enz. een goed vooruitzigt op een 
behoorlijk bestaan, waarom deze bij die kerken hunne, 
woningen bouwden, en hierin door handwerkers en 
ambachtslieden werden nagevolgd. Op deze wijze ont-i 
stonden er onderscheidene nieuwe dorpen in ons Va-j 
derland. I 

7. Betrekkingen tusschen de Friezen . 

en hunne naburen. Maatschappelijke ontwik* 

keling. Inwendige verdeeldheid. ; 

Reeds is boven gezegd, dat Friesland tusschen de) 
K i n h e m en de E e m s niet op dezelfde wijze aan hetj 
Frankisch gezag was onderworpen, als de overigd 
Friesche Zeelanden , en dus meer zijn eigen bestuur, 
regelde. De Duitsche keizers, welke na de verdeeldhe
den uit de splitsing van het groote Frankische rijk ont
sproten , eindelijk een afzonderlijk inagtig gebied hadden; 
verworven, beweerden ook het oppergezag over de: 
landen der Friezen te bezitten ; dooh de eigenlijke! 
Friezen erkenden dat gezag dikwerf zeer weinig. Dej 
wijze waarop die vorsten over hunnen grond vaak: 
beschikten , gaf ook gedurig aanleiding tot minachting; 
van het keizerlijk gezag. De graven van Holland en 
de bisschoppen van Utrecht streefden steeds ijverig naar 
vermeerdering van grondgebied, en wendden veelvul
dige pogingen aan tot onderwerping van Friesland be-
oosten bet F l i e aan hunne heerschappij. Gedurig zag 
men het zonderlinge verschijnsel, dat dan de eene, 
dan de andere der beide mededingers door den Duit-
sehen keizer met het gezag over Friesland werd be
schonken. Zoo verleende keizer LOTIIARIIJS de 2de den 
Hollandschen graaf DIRK den 6de in 1126 het gebied over 
de graafschappen Oostergoo en Westergoo; doch keizer 
BOEKRAAD de 3de schonk deze graafschappen weder aan 
de kerk van Utrecht. Dit gaf aanleiding tot gedurigen 
twist tusschen den Hollandschen graaf en den Utrecht-
sehen bisschop, tot dat door bemiddeling van keizer 
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MEDERiK RARBAROSSA, in 1166, eene overeenkomst tus-
schen beide partijen werd tot stand gebragt, onder de 
volgende voorwaarden: 1. » Dat de graaf van Holland en 
de bisschop van Utrecht beide een gelijk regt op Fries
land zouden hebben, en gezamenlijk eenen graaf zou
den kiezen, welke in hunnen naam de Friezen zon be
sturen. 2. Dat deze graaf door den keizer in zijne be
trekking zou worden bevestigd, en bijaldien partijen 
't in hunne keuze niet eens konden worden, zou de 
keizer-zelf een' graaf over Friesland benoemen. 3. De 
inkomsten van ' t alzoo beheerde graafschap zouden tus-
schen den graaf van Holland en den bisschop van Utrecht 
gelijkelijk worden verdeeld." De Friezen evenwel acht
ten zich aan deze beschikking niet gehouden, maar 
erkenden het gezag van een zelf gekozen opperhoofd, 
den potestaat SAKE REINALDA , die zich door nederigheid 
en onbaatzuchtigheid loffelijk onderscheidde. 

Doch, ofschoon een opgedrongen gezag bij de Frie
zen weinig werd geëerbiedigd , hebben zij meer dan 
eens een buitenlandsch vorst gehuldigd, wanneer deze 
toonde , hunne belangen voor te staan. Zoo namen zij 
vrijwillig graaf WILLEM , broeder van graaf DIRK den 7de, 
tot hunnen landsheer aan , daar deze hun bescherming 
verleende tegen zekeren HEJCDRIK DE KRAAN , graaf van 
de Kninder, van wiens invallen de naastliggende stre
ken veel overlast leden. Tot blijk der achting voor 
dezen vorst verzelden hem ook vele Friezen op zijnen 
togt naar het Heilige land, welke hij in 1217 onder
nam , toen hij reeds zijnen broeder, na diens overlij
den , als graaf van Holland was opgevolgd. — De ge
schiedenis van dezen togt, hoe merkwaardig ook , kun
nen wij hier , kortheidshalve, niet verder vermelden. 
Alleen zij hier opgemerkt, dat de Friezen bij gelegen
heid der belegering en verovering van Damiate, eene 
stad in Egypte, welke in 1219 plaats had, hun'ouden 
roem van dapperheid loffelijk handhaafden. 

Ook graaf WILLEM de 2de van Holland , die tot Roomsch 
koning was verkozen, ondervond de hulp der Friezen 
bij de belegering der stad Aken in 1248, welke stad 
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toen nog in het bezit van den afgezetten keizer EREDE-
BIK was. Naardien de plegtigheid der krooning binnen 
deze stad moest plaats hebben , had WILLEM het grootste 
belang bij de verovering er van. Uit erkentenis voor 
de hem hier betoonde hulp , gaf hij den Friezen eene 
schriftelijke verklaring, waarbij hij den grootsten lof 
gaf aan hunne betoonde dapperheid , en tevens bekrach
tigde hi j , als hoofd des Duitscheri rijks, hunne regten 
en vrijheden. — Toen hij evenwel later van gedachten 
scheen te veranderen, en den potestaat SIKKO SJAERDEMA 
door groote aanbiedingen zocht over te halen, om hem 
behulpzaam te zijn in de onderwerping van Friesland 
aan zijn bijzonder gezag, toonde deze, dat geen voor-
uitzigt op eigenbelang hem kon bewegen tot het doen 
van iets, wat hij met het belang zijner landgenooten 
strijdig achtte. Niet alleen sloeg hij het aanzoek des : 

konings geheel af, maar liet, naar ' t verhaal de rk ro -
nijkschrijvers een' gouden penning slaan met het op
schrift: » SIXTDS SJAERDEMA potestas Fris iae," d. i. » SIKKO 
SJAERDEMA , potestaat van Friesland," en aan de keer
zijde een man, die geld uit de hand scheen te laten 
vallen, met dit oraschrift: uLibertas praevalet:" d. i. 
»De vrijheid is meer waard dan goud." 

Gedurende dit tijdvak had er een merkwaardig geval 
plaats, dat zeker uwe belangstelling verdient. In de 
eerste helft der twaalfde eeuw verhuisden eenige Frie-" 
zen met hunne gezinnen naar de E l v e , ter bevolking 
eener landstreek, welke door eene Sclavisehe stam, 
Obodriten geheeten, vroeger was bewoond geweest, 
doch , nadat dezen daaruit waren verdreven, ledig lag. 
Eene kleine stad aldaar was door vierhonderd Friezen 
bevolkt, van welke drie honderd eene reis naar Fries
land deden, om er eenige zaken in orde te brengen, 
en vervolgens terug te keeren. De honderd tehuis 
geblevenen werden op het onverwachtst door eene bende 
der vorige heidensehe bewoners, ten getale van wel 
drieduizend, aangevallen, doch het kleine getal dap
peren bood-moedig wederstand. De aanvallers, welke 
niets minder dan dit hadden verwacht, waren woedend 
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van spijt, en hernieuwden hunnen aanval met den 
meesten nadruk. Toen ook deze poging mislukte, 
trachtten zij door belofte van lijfsgenade, de beleger
den tot de overgave te bewegen. Ëenigen hierop ver
trouwende, wilden ook hunne makkers overhalen tot 
het overgeven der plaats bij verdrag; maar een pries
ter onder hen, GEBLACÜS geheeten, die wel vooruitzag, 
welk lot hun dan allen stond te wachten, moedigde 
zijne lotgenooten met den meesten ernst tot volharding 
aan, en gaf tevens door daden blijk van de grootste 
onversaagdheid. Hij stelde zich, van slechts één man 
vergezeld , voor de poort, waar hij geheele benden terug 
dreef, en vele vijanden met eigen hand ter neder stiet. 
Eindelijk, na het verlies van een zijner oogen, en het 
ontvangen van eenen steek in het onderlijf, viel hij 
nog met ongeloofelijke kracht op den vijand aan, zoo
dat deze ten laatste de hoop opgaf, om de plaats te 
veroveren , en aan den dapperen GELACOS en zijnen mak
kers de eer der zegepraal liet. 

I V W U U W Ü W J W W l 

Reeds hebben wij gezien, dat bij de toenemende 
welvaart door den handel en de daarmede verbondene 
bedrijven, het getal dorpen vermeerderde. Van tijd 
tot tijd ontstonden er ook nieuwe steden, of werden 
andere vergroot. Zoo had men, behalve de bovenge
noemde steden Staveren, Dokkum, Bohward, Uitgong 
en Ezonstad, ook Hindeloopen sedert het einde der 
negende eeuw tot eene belangrijke plaats zien aanwas
sen. In 1190 begon Leeuwarden, tegenwoordige hoofd
stad der provincie Friesland, als stad te bestaan , en was 
door hare ligging aan d e M i d d e l z e e , evenzeer als Sneek 
(omstreeks 1294gesticht) en het veel oudere Bohward, 
haar vroegsten bloei ten deele aan handel, scheepvaart 
en vischvangst.verschuldigd. Later, toen door de opslij-
king der M i d d e l z e e , en de vorming der Z u i d e r z e e , 
de gesteldheid van Friesland zoo zeer was veranderd , 
werd ook Leeuicarden, zoowel als de beide andere ge
noemde steden, eene landstad , terwijl Worhum , Hin-
deloopen en Harlingen benevens Staveren zeesteden 
werden. Ook de buurt Troonakher, of des landshee-
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ren akker, ontving ongeveer ten zelfden tijde eene 
zoodanige vergrooting en uitbreiding, dat daaruit mede 
eene stad ontstond, welke naar die buurt Fraanakker, 
doch naderhand Franeker werd genoemd. Hen wil , 
dat de ondergang van Vitgong bevorderlijk zou zijn 
geweest aan de opkomst en den bloei van Franeker, op 
deze wijze namelijk, dat door een' hevigen brand, 
welke in 1181 het stadje Vitgong voor een gedeelte 
vernielde, en de plundering der Noormannen tien ja
ren later, de bewoners bewogen werden tot verhuizing 
naar Franeker, waardoor de bevolking aldaar aanmer
kelijk vermeerderde. 

De stad Staveren, de oudste der Friesehe steden , 
bloeide destijds nog door uitgebreiden handel. Zij was 
de zetel der zoogenoemde Friesehe graven en der voor
name regeringsleden. De rijkdom, door den handel 
verworven, gaf aanleiding tot buitensporige weelde, 
waardoor de inwoners den naam ontvingen van: »dy 
forwende hem fen Staerum," d. i. de vertroetelde 
kinderen van Staveren. Sedert den aanvang der der
tiende eeuw begon deze stad allengs in magt en aan
zien af te nemen, waartoe waarschijnlijk de verstopping 
der haven veel zal hebben bijgedragen. De scheepvaart 
werd daardoor meer en meer belemmerd, en ten ge
volge daarvan nam ook de nering of handel van tijd 
tot tijd af. Vele rijke kooplieden verlieten nu voor 
en na deze plaats en vestigden zich elders. Thans, 
schoon nog den naam van stad dragende, is zij eene 
der meest vervallene plaatsen van ons gewest. 

Nam Friesland aldus in sommige opzigten in bescha
ving toe, en heerschte er meerdere welvaart dan vroe
g e r , — het werd evenwel ook nog in dezen tijd meer
malen deerlijk geteisterd. Zware watervloeden hadden 
nog dikwerf plaats, en ook nu en dan moesten de in
woners de ruwheid der Noorsche zeeschuimers onder
vinden, schoon in vergelijking van vroeger, slechts 
zelden; want het voorname tijdperk dier invallen is 
begrepen tussehen de jaren 800 en 1000. Dat over
stroomingen hier gedurige verwoesîingen te wepg brag-
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ten , kan men daaruit afleiden, dat , naar luid der ver
halen onzer geschiedschrijvers, in de dertiende eeuw 
wel twintig watervloeden in dit gewest hebben plaats 
gehad. Onder deze zijn de Juliaans-vloed in 't begin 
van 1164, en de Allerheiligen-vloed van 1178 door 
hunne treurige gevolgen berucht, alsmede de Marcel-
lus-vloed van 1219; en uit het overzigt in den aan
vang van dit werkje herinnert gij u zeker nog het jaar 
1287, als gekenmerkt door eene alles vernielende over
strooming. Maar treuriger dan dit alles, waren de zich 
gedurig meer openbarende onderlinge verdeeldheden, 
waardoor de Friezen hun eigen geluk en de rust. huns 
vaderlands zoo jammerlijk verstoorden. De voorrang 
in ' t offeren is u reeds genoemd, als eene oorzaak der 
hevigste twisten. Een bewijs hiervan levert het vol
gende voorval, dat in 1064 gebeurde. Zekere RDUBD 
n&HLiGA, in de nabijheid van Almenum op eene stins 
wonende (waarvan de stad Harlingeti vervolgens den 
naam heeft ontleend) ontzag zich niet, om 't bezit van 
dien voorrang, zijnen nabuur, SASKER VA» HARNS ge-
heeten , te dooden. Behalve deze bron van twist kan 
men ook hoogmoed, uit de weelde diens tijds bij de 
aanzienlijken geboren, als oorzaak van afgunst en ver
deeldheid aanmerken, en , daar het ontzag voor de wet
ten destijds minder gold, dan in onze meer door naauw-
keurige bepalingen geregelde maatschappij, gaven velen 
te ligter gehoor .aan hunne onbeteugelde driften. Zoo 
immers toont het volgende verhaal, tot welke boosheid 
de menseh zich laat vervoeren, wanneer trotschheid 
het gemoed beheerscht. Zekere DOUWE VAS HARMS, een 
man van een forsch en opgeblazen karakter, en steu
nende op zijnen rijkdom en de sterkte van zijn kasteel 
Dijkshorne, doodde eigenhandig den zoon van een' 
naburigen edelman, SIKKE VAN GRATIKGA,— en waarom 
meent gij wel ? — Omdat de jongeling op last zijns 
vaders met eenen wagen over de landen van DODWE 
reed, waartoe GRATINGA zich geregtigd achtte. Hiermede 
was evenwel de zaak niet geëindigd ; want de belee-
digde en bedroefde vader des vermoorden verbond zich 
met zijne bloedverwanten en vrienden, om op den 
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trotschen man eene geduchte wraak te nemen, en deed 
dit ook werkelijk. Het kasteel van DODWE werd aan
gevallen, veroverd en tot den grond toe geslecht, en 
hij zelf met de zijnen orogebragt. De broeders van 
DODWE hierover verbitterd , spanden daarom zamen met 
hunne vrienden, om dit bedrijf aan GRATISGA en zijnen 
aanhang betaald te zetten, ' t welk ten gevolge had, 
dat er van weerszijde menige doodslag werd gepleegd ; 
ja — het duurde wel vijftien jaren , voor aan dezen 
verschrikkelijken twist een einde werd gemaakt. 

DERDE AFDEELING. 
(van 1280 -1498.) 

8. Burgertwisten tusschen Schieringers 
en Vetkoopers. 

Die telkens, dan hier , dan daar zich vertoonende 
twisten tusschen de aanzienlijkste familiën, vormden 
zich eerlang tot partijen, welke zich door onderschei
dende teekenen voor elkander kenbaar maakten, en 
gedurende eene lange reeks van jaren Frieslands be
woners al de jammeren van eenen burgeroorlog deden 
ondervinden. Gij weet ook , dat in andere provinciën 
onzes vaderlands voor vele eeuwen bloedige twisten 
tusschen verschillende partijen plaats hadden, onder 
welke de zoogenoemde Hoeksche en Kabeljaauwsche 
•verdeeldheden in het naburige Holland inzonderheid 
berucht zijn. Nu , op gelijke wijze ging het ook hier 
met de aanhangen , die zich Schieringers en Vetkoo
pers noemden. Met den bittersten haat tegen elkander 
vervuld , zocht de eene partij de andere zoo veel mogelijk 
te benadeelen , en scheen soms de twist eenigzins te 
bedaren, — straks ontbrandde zij op nieuw, en ken
merkte zich door brandstichting en moord. — Van 
waar de namen zijn ontleend, welke zij voerden, kan 
men niet met zekerheid zeggen. Sommigen houden ' t 
er voor, dat de Vetkoopers hun' naam droegen naar 
den vruchtbaren grond, dien zij bewoonden , welke veel 
grasrijke weiden had , en daardoor overvloed van melk-
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gevend rundvee, hetwelk rijkelijk boter opleverde, 
terwijl men de Schieringers naar eene soort van aal , 
schieraal geheeten , zou benoemd hebben. — Anderen 
verklaren den oorsprong dier benamingen op eene an
dere wijze, en meenen, dat de naam van Schierin
gers zou afgeleid zijn van schier, yraauw of grijs, 
en derhalve door de tegenpartij aan deze werd gege
ven , om daarmede minachting aan te duiden , terwijl 
Vetkooper bij tegenstelling een vermogend man zou te 
kennen geven. Meer stemt men dáárin overeen, dat 
de partij der Vetkoopers onder de aanzienlijkste ge
slachten de meeste aanhangers vond, en tevens, dat 
vooral de bewoners van Oostergoo die partij waren toe
gedaan , waartegen de Schieringers meer hun steun in 
den burgerstand of de dusgenoemde volksklasse vonden, 
en voornamelijk in Westergoo het talrijkst waren. 
Later evenwel scheidden deze partijen zich minder in 
afzonderlijke deelen des lands. ' t Gebeurde toch dik
werf, dat bloedverwanten tot verschillende aanhangen 
behoorden , en dit gaf niet zelden aanleiding tot scheu
ring tusschen de leden eener familie. 

Den juisten tijd van ' t ontstaan dezer burgertwisten 
kan men niet naanwkeurig bepalen , en dit behoeft u 
ook geenszins te verwonderen. Meermalen toch hebben er 
gebeurtenissen plaats, welke uit schijnbaar geringe oor
zaken ontstaan , de gewigtigste gevolgen te weeg bren
gen. De geest van dien tijd werkte vooral mede, om 
hevige burgertwisten aan te kweeken en te doen voort
duren. De Hoeksche en Kabeljaauwsche verdeeldheden , 
welke reeds genoemd zijn , en Holland zoo lang teis
terden ; — de geweldige twisten tusschen de Heeckerens 
en Bronkhorsten in Gelderland, en die tusschen de 
Lichtenbergers en Lokhorsten in Utrecht, hadden on
geveer in hetzelfde tijdperk plaats. Ten einde u ech
ter iets van den grond dier burgeroorlogen, en de 
verbittering, waarmede zij gevoerd werden, te doen 
verstaan, is het noodig u opmerkzaam te maken op 
de verandering, die van lieverlede in den toestand van 
' t maatschappelijke leven plaats greep. Voorheen be-
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stond de bevolking hoofdzakelijk uit edelen, geeste
lijken , vrijen en hofhoorigen of slaven. De laatsten 
werden niet als menschen , die zelven regten hadden, 
beschouwd , maar als zaken , waarover men naar wille
keur kon beschikken. Van tijd tot tijd veranderde dit. 
Onderscheidene vorsten verleenden aan de bewoners 
hunner heerlijkheden zekere vrijdommen en regten, 
waarvoor deze uit erkentenis in onderscheidene geval
len hunne partij kozen, tegen de aanmatiging der aan
zienlijken of edelen. Er ontstonden steden, aan wier 
poorters of burgers, privilegiën of voorregten door den 
vorst werden verleend , welke hen in aanzien en in
vloed deden rijzen. In deze burgers vond de vorst 
steun bij de twisten , welke hij niet zelden met den 
aanzienlijksten adel had. Zoo kwam een stand, dien 
men den burgerstand mag noemen , in wezen , welke 
sedert, zoo door ' t beoefenen van kunsten en handwer
ken , als door ' t drijven van koophandel, rijkdom en 
overvloed verwierf, en eerlang een belangrijk tegen-
wigt opleverde tegen den vroeger bijna onbeperkten 
invloed van adel en geestelijkheid. Deze standen , in
zonderheid de magtigste edellieden konden het noode 
dulden , dat menschen, welke zij verre beneden zich 
achtten , in sommige opzigten met hen gelijk werden 
gesteld , en door den vorst tegen hen in bescherming 
werden genomen. Van daar, dat zij er gedurig op be
dacht waren, om door allerlei middelen het belang 
van de bewoners der steden tegen te werken, endoor 
menige kwelling hen te doen gevoelen , hoezeer her
stelling van den vorigen staat van zaken, bij hen 
hoofddoel was. Die voortdurende kamp tusschen adel 
en burgerstand is in de burgeroorlogen van dit tijd
perk niet zelden blijkbaar. 

Tot die herhaalde aanstoking der partijwoede droeg 
mede niet weinig bij het gedrag der geestelijken van • 
die dagen. In plaats van door onderwijs en voorbeeld i 
het goede bij de leeken te bevorderen en daartoe krach- i 
tig op te wekken, maakten vele geestelijken zieh; 
schuldig aan ergerlijke misdrijven, en in dehooggere-



GESCHIEDENIS VAK FRIESLAND. 09 

een twisten tusschen de partijen namen niet weinigen 
hunner ijverig deel. Een voorval met den braven EELKO 
MAUCKAMA , dat in 't jaar 1332 plaats greep, kan u 
doen zien , tot welke laagte van zedeloosheid sommige 
kloosterlingen waren gezonken. Onder de bezillingen 
van het klooster Lidlum behoorden ook twee landhoe-
ven te Boxum gelegen , welke door conversen of lee-
kebroers bewoond en gebruikt werden. Over 't. onge
bonden gedrag dier menschen waren klagten bij hem 
ingekomen, en hij had hen deswege ernstig vermaand ; 
doch in plaats van zich te verbeteren , bragt zijne wel
verdiende bestraffing den bittersten baat bij hen te 
weeg. Bij zekere gelegenheid, dat hij de landhoeve, 
ter Poorte genoemd, bezocht, en hen op nieuw nadruk
kelijk tot verbetering van leven aanspoorde, hielden 
zij zich, als of zijne vermaning hen niet berouw ver
vulde, en intiisschen beraamden zij het goddelooze 
plan, om den welmeenenden man uit wraakzucht 
over zijne bestraffing om het leven te brengen. Ook 
slaagden zij, helaas! in dit booze voornemen ; want 
de abt, 's avondsmet de monniken aan tafel zittende, en 
niet gewoon wijn te drinken , werd door hen , onder 
uiterlijke vriendschaps betooning, zoodanig tot drin
ken geperst, dat hij neiging tot braken bespeurde. 
Om dit echter te verbergen, nam hij afscheid , en ver
wijderde zich op eene eenzame plaats , ter voldoening 
aan den drang der natuur. Onmiddellijk daarop begaf 
hij. zich te bed. De booswichten, die wel iets van 
zijne ongesteldheid bespeurd hadden , overvielen hem 
hier , en onder het toeduwen van de snoodste verwij
tingen , bragten zij hem op eene barbaarsohe wijze om 
het leven, en wierpen het ontzielde ligehaam in het 
water. Het misdrijf werd weldra ruchtbaar, de boos
doeners ontvingen het verdiende loon , en het gebouw 
werd vernield , als to,t afschrik wegens het gepleegde feit. 

9. Strijd der Friezen voor de vrijheid. 
De invallen der Noormannen en Denen, waarvan 

boven reeds is gesproken, hadden sedert de elfde eeuw 
zelden meer plaats, in vergelijking met de beide vorige 
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eeuwen. In 't jaar 1308 nogtans kwam een horde 
dier roovers aan de Friesche kusten. Hun doel om te 
plunderen, werd evenwel groofendeels verijdeld door 
den dapperen REINER CAMJIIIVGHA , die destijds het ambt 
van potestaat bekleedde. Deze trok hen te gemoet, 
en versloeg van hen 900 man, waarop de overigen in 
haast de vlugt namen. De moedige krijgsman betaalde 
evenwel deze overwinning d u u r ; want vijf dagen na 
den strijd overleed hij aan de bekomene wonden. Zijn 
opvolger HESSEL MARTEiYA mogt, ofschoon kor t , het voor-
regt genieten, dat Friesland onder zijn bestuur tame
lijk rustig bleef; doeh na zijn dood, die in 1312 plaats 
had, onstond er nieuwe oneenigheid over de keuze 
eens opvolgers. Nog kwam hierbij tot vermeerdering 
van ramp een' watervloed, welke aan ruim 500 men-
schen het leven kostte. Na vele vruchtelooze pogin
gen tot het doen eindigen der telkens terugkeerende 
burgertwisten, werd eindelijk eene hernieuwing van 
de landdagen bij Upstal-boom vrij algemeen goedge
keurd. In den jare 1323 hield men aldaar twee vergade
ringen, van welke de laatste, in Oogstmaand van dat 
jaar gehouden, door een groot getal afgevaardigden 
uit al de Friesche Zeelanden van het F l i e tot de W e -
z e r werd bijgewoond. In deze bijeenkomst herzag en 
bekrachtigde men de oude wetten en landregten , en 
vermeerderde ze, zooveel noodig, met eenige nieuwe 
bepalingen. Tevens bepaalde men, dat deze verga
deringen gedurig zouden hervat worden, om akoo 
den onderlingen band van vriendschap vast te houden, 
en tegen den aanval van buitenlandsche vijanden, be
loofde men elkander wederzijdsehe hulp. Tot het jaar 
1386 duurden deze bijeenkomsten geregeld voort, toen 
zij om redenen naar de stad Groningen, verlegd werden. 

Deze vergaderingen van Upstal-boom strekten vooral 
ter vereeniging der krachten, welke men behoefde 
tegen de pogingen , zoowel der graven van Holland en 
Gelder, als van den Utrechtschen bisschop, om hun 
gezag door de onderwerping der Friezen uit te brei
den. Dat de genoemde vorsten die onderwerping be-
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doelden, blijkt uit vele hunner bedrijven. Zoo had
den meermalen de Geldersche graven op grond van 
keizerlijke giftbrieven , aanspraak o p ' t bezit van Fries
land gemaakt. Toen nu graaf REIROUT de 2de ten jare 
1336, het slot of kasteel te Vollenhove, nevens eenige 
dorpen in de nabijheid der Friesehe grenzen met krijgs
volk had bezet, vermoedden de Friezen niet zonder 
grond, dat hij een aanslag op hun land in den zin 
had. Daarom poogden zij hem voor te komen, en 
vielen zijne soldaten onverhoeds op het lijf. Het slot 
te Vollenhove wisten zij zelfs bij verrassing meester te 
worden. REINOUT, dit vernemende, kwam spoedig met 
eene aanzienlijke bende aanrukken, en nu viel bij 
Vollenhove tusschen hem en de Friezen een bloedig 
gevecht voor, waarin de laatsten de neêrlaag kregen, 
en vrel 2000 der hunnen verloren, 't Is echter waar
schijnlijk , dat de door REIROUT behaalde zegepraal zoo 
duur was gekocht, dat hij van ' t verder voorttrekken 
afzag, en de Friezen op hun eigen grond niet durfde 
aantasten. 

/VVVVV\AIVVVvAftlVii% 

Eenige jaren later trachtte graaf WIILEM de 4de het 
gebied over de Friezen te verkrijgen. De stad Stave
ren had sedert geruimen tijd het gezag der Hollandsche 
graven erkend. Zoo onderwierp zij zich ten jare 1288 
aan FLORIS den 5de, en zag daarbij hare privilegiën 
niet slechts door dien vorst bevestigd, maar ook ver
meerderd. Zijn zoon en opvolger JAN de 1ste rekende 
het van belang deze stad door bijzondere blijken van 
genegenheid aan zich te verbinden. — Later, in 1310 
werd tusschen Staveren en graaf WILLEM den 3de een 
verdrag getroffen, door 't welk de beslaande geschillen, 
intusschen opgerezen, werden vereffend , en het opper
gezag des graven op nieuw erkend werd. Den zoon 
van laatstgenoemden huldigde de stad almede, als haar 
wettige heer, en uit dit een en auder is ligt te zien, 
dat het den Hollandschen graaf aan geen voorwendsel 
ontbrak, om zijn regt op Friesland beoosten het F l i e 
te doen gelden. Hierbij kwam nog, dat sommige Duit-
sche keizers door giftbrieven dat gezag der Hollandsche 
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graven over Friesland bevestigden. Door dit alles achtte 
•WILLEM de 4de zich volkomen bevoegd tot het bezigen 
van de kracht der wapenen, toen de Friezen hem niet 
bereidwillig als vorst wilden erkennen. Met een mag-
lig leger, zoo men wil van 85000 man, begaf hij zich 
in September des jaars 13-45 Ie scheep, om over de 
Z u i d e r z e e naar Friesland te stevenen. De schepen, 
eenigzins van elkander verstrooid rakende, landde een 
deel der manschap onder bevel van JAN VAN BEAUMONT 
omstreeks het St. Odulfsklooster; terwijl graaf WILLEM 
zelf op korten afstand van daar, met de overige sche
pen de kust bereikte. Daar hij zich geen tijd gunde, 
om zijne troepen na het landen behoorlijk in slagorde 
te scharen, en tevens onbekend was met den mislukten 
aanval van VAN BEAÜMOJIT, beging hij de onvoorzigtig-
heid , om met eene bende van 500 man op de van alle 
zijden toeschietende Friezen onmiddellijk aan te vallen. 
Hoe dapper zijne keurtroepen ook streden ; de overmagt 
was op de strijdplaats te groot, dan dat zelfs de wan
hopigste pogingen iets mogten baten. Hij werd met 
de zijnen door de Friezen verslagen, en de overige 
Hoüandsche krijgshenden , welke tot ontzet kwamen aan
rukken, werden met groot verlies naar hunne schepen 
terug gedreven. Sommigen begrooten het getal der in 
dit gevecht omgekomene Hollanders op 18000 man, 
onder welke vele der aanzienlijkste edellieden. Tien 
dagen na den strijd, die op den 26 of 27 der reeds 
genoemde maand voorviel, werd 's graven lijk uit de 
nog onbegravenen opgezocht, en in het klooster Bloem-
kamp bijgezet, doch later naar elders vervoerd. 

MARGARFET , zuster van graaf 'WILLEM , welke hem in 
de regering opvolgde, legde hare verbittering over 
deze nederlaag daardoor mede aan den dag, dat zij de 
goederen, landen en renten, welke in Holland en Zee
land aan Friezen toebehoorden, verbeurd verklaarde, 
en tevens de Friesche monniken , welke het klooster 
Mariënbof op het eiland Marken bewoonden, in zee 
Het verdrinken. Ook haar zoon WILLEM , die vervolgens 
het grafelijk bewind aanvaardde, deed den Friezen zijn 
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misnoegen blijken, door het uitvaardigen van lastbrie
ven aan bijzondere personen , waarbij hun werd aanbe
volen de Friezen op alle mogelijke wijzen te beschadigen. 
Deze laatsten achtten ' t derhalve voor hun belang vei
ligst, door een verdrag met den graaf de vijandelijk
heden te doen eindigen. Zij sloten , daartoe in 1348 
met hem een bestand voor den tijd van twintig jaren. 
De inwoners van Staveren trachtten mede van hunne 
zijde, de oude betrekking tot de Hollandsche vorsten te 
vernieuwen. In 1352 erkenden zij graaf WILLEK als hun 
heer , en verkregen weêrkeerig van dezen de bevesti
ging hunner privilegiën , overeenkomstig de gewoonte 
zijner voorzaten. Welligt verwondert gij u over deze 
bereidwilligheid van Staverens burgers, tot onderwer
ping aan het Hollandsch bewind; doch als gij nu weet, 
dat zij in de bescherming en begunstiging van hunnen 
handel door de graven van Holland, en in ' t genot 
van bijzondere voorregten meerdere welvaart onder
vonden , dan zij zonder die bescherming konden ver
wachten , dan zal die verwondering ophouden. De be
woners van Staveren stonden alzoo in eene andere be
trekking tot hunne naburen , dan de overige Friezen , 
welke volstrekt van geene ondergeschiktheid aan bui-
tenlandsch gezag, dan dat des Duitschen keizers, wil
den weten. De graven van Holland beproefden even
wel bij herhaling hun doel — onderwerping der Frie
zen — te bereiken. Dit ziet men bevestigd in de maat
regelen van AiBREcnT VAK BEIJEREI» , broeder van graaf 
WILLEM den 5de, die eerst bij de langdurige krankzin
nigheid van WILLEM het graafschap bestuurde, en na 
diens dood in 1388 hem als graaf opvolgde. Toen hij 
zag, dat hij langs den weg van onderhandelen niets 
vorderde, besloot hij zich van het oorlogzwaard te 
bedienen, en verzamelde een leger, dat inderdaad ont
zagwekkend mogt heeten. ' t Scheen , als of ALBRECHT 
vermoedde, dat alleen een beslissende overmagt hem 
de overwinning zou kunnen verzekeren over een volk, 
dat in onversaagdheid voor niemand week. Hollanders, 
Zeeuwen en Henegouwers niet alleen , maar Fransche, 
Engelsche en Dnitsche hulpbenden vormden eene krijgs-



74 GESCHIEDENIS VAR FRIESLAND. 

magt, welke men op nagenoeg 180000 man begroot. 
Meer dan een jaar tijds werd er besteed aan het voor
bereiden van deze onderneming, daar het gansche le
ger met schepen zou worden overgevoerd. 

Op den 22 Augustus 1396 begaf ALBRECHT zich met zijne 
legermagt aan boord, om van Enkhuisen naar Fries
land over te steken. De Friezen, die reeds geruimen 
tijd het onheil, dat hen bedreigde, hadden zien na
deren, verzuimden niet, zich tot krachtigen tegenvveer 
gereed te maken. Hunne onderlinge partijschap voor 
eene poos terzijde zettende, verzamelden zij een leger, 
dat uit nagenoeg 30000 man bestond , doch op verre 
na niet zoo wel gewapend noch zoo goed was geoefend, 
als dat der vijanden. De bekwame JDW JBWIKGA, die 
als potestaat het opperbevel voerde, ried zijnen onder
bevelhebbers aan , hier en daar langs de grenzen schan
sen op te werpen, ten einde den vijand te noodzaken, 
zijne magt te verdeelen , en daardoor af te matten ; doch 
deze verstandige raad werd door de onstuimige Friezen 
verworpen. Zij beschouwden het ontwijken van den 
strijd , als eene verloochening van hun' heldenmoed , 
en eischten van den veldheer, dat hij hen (egen den 
overmagtigen vijand zou aanvoeren. De edele man , die 
wel bespenrde, dat zijne goede bedoeling verkeerd werd 
begrepen , besloot thans zijn leven voor de vrijheid zijns 
lands kloekmoedig te wagen. Spoedig werd men met 
den zesmaal sterkeren vijand handgemeen, en spande 
alle krachten in , om zich staande te houden; doch 
weldra bleek de vruchteloosheid van elke poging hier
toe. Onder de dapperen, welke hier den dood vonden, 
telde men ook den uitstekenden aanvoerder, wiens dood 
algemeen en met volle regt werd betreurd , daar hij voor-
zigtigheid en beleid met onwankelbaren moed vereenigde. 

Deze nederlaag der Friezen, welke op den 29 Au
gustus van bovenvermeld jaar in de nabijheid van Seho-
terzijl voorviel, werd drie dagen later door eene tweede 
gevolgd. Nu werd Friesland vijf weken lang door de 
•Hollandsche benden afgeloopen en geplunderd. Daar 
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ALBRECHT wegens het gure herfstweder weinig meer kon 
uitrigten , keerde hij naar Enkhuizen terug , en liet al
leen in sommige plaatsen eenige bezetting achter, die 
echter in het volgende jaar door de Friezen werd ver
dreven. ALBRECHT hiervan berigt ontvangende, beval 
aan eenige Hollandsche edelen met eene bende volks, 
de verjaagd wordende soldaten ter hulpe te snellen ; 
doch deze poging mislukte», daar de Friezen, zoodra 
deze hulptroepen bij Hindeloopen geland waren , hen 
aanvielen en met verlies terugdreven. In 1398 echter 
ondernam ALBRECHT eenen nieuwen togt tegen de Frie
zen , doch droeg het bevel over het leger, daarvoor 
bestemd, aan zijnen zoon WILLEM, graaf van Oostervant 
op, welke omstreeks de Lemmer voet aan land zette, 
en de aldaar aanwezige krijgsmagt der Friezen aanviel. 
Deze laatsten werden ook nu geslagen, en met achter
lating van 300 dooden op de vlugt gedreven. Na 't in 
brand steken der naastgelegene dorpen, trokken de 
overwinnaars langs den zeedijk naar Staveren, welke 
stad weldra hare poorten voor WILLEM opende. Thans 
huldigden niet slechts de inwoners dezer stad, maar 
ook onderscheidene aanzienlijken onder de Vetkoopers 
ALBRECHT VAi? BEUEREN als hunnen landsheer. Kort even
wel duurde deze schijnbare onderwerping: immers zag 
de Hollandsche graaf zich spoedig tot herhaajde krijgs-
toerustingen genoodzaakt ter handhaving van zijn gezag, 
en toen de Schieringers bespeurden , dat de Vetkoo
pers door den graaf zigtbaar werden voorgetrokken , 
stonden zij openlijk tegen de Hollandsche regenten op. 
Weldra gelukte 't hun ook, het grafelijk juk vanden 
hals te schudden, en slechts Staveren bleef het bewind 
van ALBRECHT getrouw. De vorst bevond zich, door de 
verbazende kosten aan zijne krijgsondernemingen be
steed , eerlang zoodanig in geldgebrek, dat hij van ver
dere plannen tot onderwerping der Friezen moest af
zien , en hij werd daardoor te ligter bewogen tot een be
stand , dat in 1401 tusschen beide partijen gesloten werd. 

10. Voortduring der Burgeroorlogen. 

Hoezeer dus ook de vrijheid onzer voorouders dik-
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werf hevig werd bedreigd , j a , soms voor eenigen tijd 
verloren scheen, zou ' t hun toch waarschijnlijk gelukt 
zijn, hunne onafhankelijkheid duurzaam te handhaven, 
indien zij er steeds op bedacht waren geweest, hunne 
krachten vereenigd te houden. De onzalige burger
oorlog verlamde echter te vaak de beste pogingen , en 
lieten zij ook soms de onderlinge twist voor eene wijl 
rusten , straks ontbrandde het vuur der verdeeldheid 
met nienvve woede. Eenige der merkwaardigste bij
zonderheden uit de geschiedenis dier twisten willen wij 
hier kort vermelden. 

Als zoodanig noemen wij eerst een moorddadig ge
vecht, dat op den 18 Augustus 1397 plaats had tus-
schen de Vetkoopers onder aanvoering van ODE BOTNIA 
en JAKLE JEPPEB4 , en de Schieringers onder bevel van 
SIXTÜS DEKAHA en GALE HANYA , op de dusgenoemde Me-
naldumer mieden tusschen Marssum en Dronryp. De 
naaste aanleiding tot dit bloedig tooneel schijnt bij de 
partij der Vetkoopers gezocht te moeten worden. De
zen toch hadden verscheidene stinzen en andere huizen 
der Schieringers in Westergoo moedwillig vernield, 
waarbij de kloosterlingen van Foswerd mede ijverig 
hulp boden. Onder deze verwoestte bezittingen be
hoorden ook die van DESAMA en HAKYA, te Weidum ge
legen. Beide mannen, welke voorheen in uitheemsche 
oorlogen veel roems hadden verworven , waren te fier, 
om te dulden, dat zij door eigene landgenooten dus 
beroofd werden, en besloten terstond den bijstand hunner 
vrienden en aanhangers in te roepen, om den Verkoo-
pers het gepleegde kwaad betaald te zetten. Nadat zij 
uit weérwraak verscheidene bezittingen dier partij in 
Oostergoo der verwoesting hadden prijsgegeven, trok
ken zij eene bende hunner vijanden, welke zich tegen 
hen gewapend had, tegemoet, en op de bovengenoemde 
plaats vielen beide partijen met de uiterste verbittering 
op elkander aan. Aan beide zijden sneuvelden er ver
scheidene personen. BOTRIA en DEKAMA streden zoo lang, 
tot zi j , zwaar gewond, en door bloedverlies uitgeput, 
neêrzegen. De Vetkoopers namen eindelijk de vlugt, 
en lieten hunnen vijanden de eer der overwinning, 
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die ook nn niet verzuimden , zich op de voornaamsfen 
der Vetkoopers te wreken. Zekere FEIJE HEEMSTRA te Dok-
hum , op wien men 't vooral had gemunt, omdat hij 
beschuldigd werd de Hollanders in ' t land gelokt te 
hebben , redde zich met de vlugt ; doch zijn huis te 
Dokkum werd geplunderd en vervolgens verwoest. 

Opmerking verdient hier nog het gezegde van zeker 
schrijver: «dat het scheen, als of aan BOTKIA en DÏKAMA 
in ' t voormelde gevecht, het vijandige bloed ware af
getapt." Immers nadat zij van de bekomene wonden 
waren hersteld , lieten zij zich door bemiddeling van 
eenigen hunner vrienden, met elkander verzoenen, 
en deze verzoening bleef bij beide mannen stand hou
den tot hun' dood. 

De invloed door de verzoening der genoemde partij-
hoofden, waarbij men ook RAKYA, de boezemvriend 
van DEKAMA , moet tellen, werkte mede, om althans 
voor eenigen lijd de binnenlandsehe beroerten te stil
len. Tevens poogde men door de benoeming van twee 
potestaten, van welke de eenede Schieringer-de andere 
de Vetkooperpartij vertegenwoordigde, eene soort van 
gelijkheid tusschen beide daar te stellen. HARING HARINXMA 
te Beeg werd gekozen tot hoofd der eerstgenoemde 
part i j , en SJOERD VVIARDA te Goutum, kreeg het gezag 
in Oostergoo als hoofd der Vetkoopers. De landdagen 
of staatsvergaderingen van Westergoo zouden te Eart-
werd bij Bolsward, en die van Oostergoo bij Barrehuis 
in de nabijheid van Wirdum gehouden worden. Doch 
na den dood van DABTA , DEKAHA en BOTHIA , die allen 
in 1-409 overleden, scheen het , als of de geest van 
broederhaat op nieuw het hoofd opstak. Ook nu waren ' t 
weder de bewoners van sommige kloosters, welke der 
inlandsche partijschap voedsel verschaften. Men ver
haalt , als een blijk van de hevigheid der onderlinge 
verbittering, dat in zekere vergadering der Vetkoo
pers het voorstel zou gedaan zijn, om de Sehierin-
gers geheel uit te roeijen, zonder iemand te sparen, 
al zou men daartoe ook vreemde hulp inroepen. Dit 
onmenschelijk voornemen van sommigen werd door 
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anderen, welke van zulk eene boosheid gruwden, met 
nadruk tegengestaan. Onder deze betergezinden wordt 
met name genoemd, GOSIING HIDBEHA van Pingjum. 
Naderhand ondervond deze man , dat zijn ijver ter we
ring van het kwade, zelfs door zijne vijanden erkend 
werd. Bij zekere gelegenheid naar Kalium zullende 
reizen, werd hij door eenige Schieringers gevangen 
genomen , en ten huize van TJAARD JONGEMA te Bolsward 
in bewaring gezet. Naauwelijks was dit ter kennis geko
men van zijn zoon JOOST HIDDEMA , te Nieuwland wo
nende, of hij noodigde eenige zijner vrienden met een 

m deel volks, om zich met hem naar Bolsward te bege
ven, en van JONGEMA de loslating zijns vaders te eischen. 
Hier gekomen, lieten zij JONGEMA weten , dat , ingevalle 
hij den gevangenen HIBDEMA niet ontsloeg, men zich aan 
zijne bloedverwanten deswege geducht zou wreken. 
Weinig zou deze bedreiging welîigt gebaat hebben, 
zoo niet de burgers van Bolsward den eisch tot îosla-
ting hadden ondersteund. Daar ' t dezen bekend was 
geworden, dat de gevangene in ' t belangder Schierin
gers zijne eigene parlij van een moorddadig opzet had 
doen afzien , verklaarden zij, dat het ten hoogste on
dankbaar en schandelijk zou zijn, hem leed te doen, 
en verlangden met aandrang zijn ontslag, en JONGEMA 
zag zich dus zijns ondanks genoodzaakt, HIDDEMA de 
vrijheid te hergeven. 

Het snoode ontwerp der Vetkoopers, ofschoon niet 
volvoerd, was nogtans den Schieringers bekend ge
worden , en ontstak te meer hunnen haat. Het onver-
hoed sch e opligten van BIDDEMA was hiervan een gevolg, 
en hoewel deze, zoo als hierboven is verhaald, door 
hen vrijgelaten werd, moesten andere Vetkoopers hunne 
wraak te gevoeliger ondervinden. Voor een' korten 
tijd gelukte ' t den Schieringers hunne tegenpartij te 
vernederen , en vele Vetkoopers zochten hun heil in 
de vlugt. Dezen begaven zich naar Oostfriesland onder 
de bescherming van zekeren KENO TE» BROEK , een man 
van aanzien en hunner partij toegedaan. De Schierin
gers trachtten thans van hunne overmagt gebruik te 
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maken , ter bevrijding van Staveren uit de Hoilandsche 
heerschappij. Het driejarig bestand met graaf WIXLEM 
den 6de liep in 1414 ten einde, zonder vernieuwd te 
zijn, en daar men vernam, dat binnen de stad slappe 
wacht werd gehouden, gelukte de poging, welke men 
op den 12 Jannarij van dat, jaar ondernam , om de stad 
bij verrassing te overmeesteren. De Hoilandsche graaf 
niet bij roagte zijnde, de Friezen voor deze stoutheid 
te tuchtigen, moest dit verlies dulden. De vernieuwing 
van ' t bestand bleef voor hem het eenigst middel, om 
in schijn regt op de heerschappij te behouden. De bo
vendrijvende partij behield in Friesland niet lang haar 
overvvigt. Met hulp van Groninger en Oostfriesche 
Vetkoopers zochten de gevlugte Friezen weder hunnen 
vijanden het gepleegde ongelijk te vergelden. Onder 
aanvoering van FOKKE TKEK, vielen zij met eene aan
zienlijke krijgsmagt in Achtkarspelen, en drongen 
door tot Dokkum, welke stad bij den eersten aanval 
veroverd , geplunderd en in brand gestoken werd. De 
wallen werden geslecht en de stinzen der Schieringers 
om verre geworpen. Deze gebeurtenis viel voorin 1-418. 

Thans waren de Schieringers de onderdrukte partij, 
en werden door de bondgenooten tot zware opoiFerin-
gen gedwongen. Een hunner voornaamste hoofden srKKO 
sjAABDEBA te Franeker moest voor het geld, dat men 
niet zoo spoedig bijeen wist te brengen, borg blijven , 
en zelfs zijn zoon als gijzelaar overleveren. Weldra 
echter verkeerde de kans; want de Schieringers zich 
onder aanvoering van SJAARDEMA vereenigd hebbende, 
heroverden in het volgende jaar niet slechts de verlo
rene plaatsen, maar verdreven velen der Vetkoopers 
op nieuw. Dezen zochten wederom hulp bij hunne 
medestanders in Oost friesland , waar OKKO TEN BROEK, 
zoon van KEKO , toen grooten invloed had. Met diens 
bijstand waagden zij een' herhaalden aanval, en daar 
zij minder kans zagen, den togt te lande te doen, 
bedienden zij zich van schepen. In de nabijheid van 
Hindeloopen voet aan land gezet hebbende, ontstond er 
een hevig gevecht tusschen hen en de Schieringers onder 
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bevel van SJAABDEMA. Deze met de zijnen leden de neêr-
laag, waardoor bij de 300 Schieringers sneuvelden en 
een 200tal van hen gevangen werden genomen. De 
overigen namen de vlugt, gedeeltelijk naar Staveren , 
gedeeltelijk naar Sloten, welk stadje zij in der haast 
versterkten, om zich te beter tegen den overwinnen-
den vijand staande te kunnen houden. De graaf van 
Holland, JAN VAH BEUEREJT zond hen eenig krijgsvolk 
ter hulpe, waardoor de belegering van Sloten werd 
opgeheven. Kort daarop had een tweede gevecht plaats 
niet verre van da.tr, waarin de Schieringers met de 
Hollandsche hulpbenden de overwinning behaalden. SIKKO 
SJAARDEBA , hierdoor aangemoedigd , wierp te Slakkum 
eenige verschansingen op , waaruit men de Vetkoopers 
der naaste dorpen bestookte; doch door eene krijgsHst 
van TJAARD AYLVA verliet de Hollandsche bezetting al
daar, bij afwezigheid van SJAARDEMA , de sterkte, en 
begaf zich naar Hollaud. 

Deze gedurige worsteling der partijen vervulde alle 
weigezinden met diepe droefheid, en deed hen verlan
gend uitzien naar de beste middelen, om de verderfe
lijke twisten te doen eindigen. De verbittering wasechter 
te diep geworteld, dan dat men ' t oor zou hebben ge
leend aan welmeenenden raad tot bevrediging. De on
verdraagzaamheid der kloosterlingen verhinderde ook 
n u , als meermalen de toenadering der partijen. JAN 
VAN BEUEREH trachtte van deze ongelukkige stemming 
der gemoederen voor de vermeerdering van zijnen in
vloed in Friesland gebruik te maken, en zond weder 
hulpbenden aan de Schieringers. Deze soldaten waren 
echter meer geschikt tot rooverij , dan tot bevordering 
van orde en bestrijding der Vetkoopers. Te Ezumasijl, 
Dokkum en de Lemmer vestigden zich deze horden, 
en pleegden van daar den grootsten moedwil. Deze staat 
van zaken maakte velen meer genegen tot vereeniging 
met hunne landgenooten tegen buitenlandseh gezag, 
en eindelijk slaagden de weigezinden in hunne poging 
om de partijen tot eene overeenkomst te bewegen, welke 
in Februarij 1482 te Groningen gesloten en geteekend 

da.tr
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werd. Geheel Friesland van ' t F l i e tot de W e z e r 
was nu weder in bondgenootschap vereenigd, en daar
door kon men zioh met beter gevolg tegen uitheemsch 
gezag verdedigen. Men trachtte dan ook de plunder-
zieke bezettingen uit de genoemde plaatsen te verdrij
ven. Die van Ezumazijl, door de bondgenooten opge-
eischt, gaf wel een weigerend antwoord ; doch spoedig 
wist men door krachtige aanvallen , zoo wel van de zee-
als landzijde, de sterkte te vermeesteren, waarna de 
gevangen genomene bezetting zonder genade, als een 
bende roovers , ter dood werd gebragt. De vrees voor 
een gelijk lot bewoog de bezetting van Dokkum tot de 
vlugt, van welke echter sommigen gevat en gehangen 
werden. De Schans bij de Lemmer werd kort hierop 
insgelijks vermeesterd ; en alzoo Friesland van dit ge
spuis gezuiverd. 

Meent echter niet , jeugdige lezers , dat het verbond, 
van ' t welk wij melding maakten , de ongelukkige twee
spalt voor goed zou hebben geëindigd. Ofschoon er nu 
gedurende eenigen tijd minder openbare oorlog heerschte, 
bleef echter het vuur der verdeeldheid onder de asch 
smeulen, en weinig aanleiding was er noodig, om het 
op nieuw te doen ontvlammen. De vele voorbeelden 
hiervan, welke het overige gedeelte der vijftiende eeuw 
ter mededeeling aanbiedt, voor u op te sommen, zou 
noch nutt ig, noch aangenaam zijn. 't Geen u reeds 
verhaald is , doet duidelijk genoeg blijken , hoe veel 
jammers de heerschende partijschappen hebben te weeg 
gebragt, en daarom acht men eene uitvoeriger vermel
ding der feiten, welke de geschiedenis dier tijden be
va t , voor uwe jaren overtollig. Wij gaan daarom voorbij 
de bijzondere feiten tusschen sommige fainiliën, welke 
uit dezelfde bron voortvloeiden, en noemen nog slechts 
den zoogenoemden Donia-oorlog, welke van 1457 tot 1-463 
bijna onophoudelijk voortduurde, zich door menig ruw 
en wreed bedrijf kenmerkte, en zijn naam draagt naar 
een geslacht, welks leden daarin eene hoofdrol speel
den. De dorpen Akkrum , Imsum , Rauwerd, Akma-
rijp en andere in Wijmbritseradeel en Gaasterland , wa-

C 
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Ten inzonderheid het tooneel dier geweldenarijen. Vans 
enkele personen, welke zich door meer of minder loffe-i 
lijk bedrijf boven anderen hebben doen kennen, wil- ' 
len wij hier nog met weinige woorden gewagen. ; 

JAWKE DOUWMA van Oldeboorn geboortig, tot een aan-1 
zienlijk geslacht behoorende en gedurende geruirnen tijd j 
te Langweer eene stins bewoond hebbende, noemen | 
wij het eerst. Hij behoorde tot de partij der Vetkoo-1 
pers, en nam een werkzaam aandeel aan de gevoerde 
gevechten tegen de Donia's. Een dier gevechten op 
den 11 October des jaars 1-463 niet verre van Irnsum 
geleverd, viel ten nadeele der Schieringers ui t , of
schoon zij in getal verre de meerderheid uitmaakten. 
DOÜWEMA had daarbij het bevel over de krijgsmagt zijner 
partij. Meer nog dan door zijne stoutmoedigheid in den ; 
strijd verdient hij in de herinnering bewaard te blijven, 
als schrijver van een werk, dat de burgertwisten dier 
dagen tot onderwerp heeft en den titel voert : »Boek der 
partijen." Niet het minst merkwaardig is de bijzon
derheid, dat hij dit werk schreef in de gevangenis te 
Vilvoorden, bloot uit zijn geheugen, zonder daarbij 
eenig boek of ander geschrift te gebruiken. In de ge
melde gevangenis is bij insgelijks overleden, waaruit 
gij tevens zien kun t , dat de wisselvalligheid van voor-
en tegenspoed door dezen man in geen geringe mate 
werd ondervonden. 

WIJBE SIBTEMA VAK GROVESTiKS ook bekend onder den 
naam van SCIIEI.NE WIJBE: d. i. de geschorene, waar
schijnlijk uithoofde hij tegen de gewoonte van zijnen tijd 
zich den baard schoor, was vermaard, als zeer gevaar
lijk voor zijne vijanden , maar tegelijk gulhartig jegens 
zijne vrienden. Ofschoon de zijde der Yetkoopers hou
dende , welke in hem een steun hunner partij erken
den , schroomde hij niet, als persoonlijk belang of bij
zondere wrok hem daartoe aanspoorden, zich soms bij 
de Schieringers te voegen. Zoo deed hij in vereeniging 
met dezen een aanval op Leeuwarden, doch niettegen
staande men reeds binnen de wallen was, dreven ech
ter de burgers dier stad de aanvallers weder met ver
lies naar buifen. Kort hierna kwam hij om in een 
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gevecht, dat SJAARDEMA en zijne medestanders ter ver
overing der sterke stins, welke hij te Engelum be
woonde, hem leverden. Voor een blind venster in 't 
bovengedeeUe zijner stins staande ter bespieding zijner 
vijanden , werd hij door een schot doodelijk getroffen. 

! Dit gebeurde in 1483|(*). 

Voor wij deze afdeeling met de vermelding van den 
strijd om Bolsivard besluiten, willen wij nog een en 
ander, dat tot de geschiedenis van dit tijdvak behoort, 
hier bijvoegen. 

De kleingeestige naijver, welke er steeds heersehte, 
belette gedurig het aanwenden van krachtige middelen, 
ter wering dier onheilen, aan welke ons Vaderland 
door deszelfs natuurlijke gesteldheid steeds is blootge
steld, ' t Was vooral zorg voor goede waterweringen, 
die te dikwerf ontbrak, en menige overstrooming door 
' t zeewater werd daardoor veroorzaakt. Het jaar 1421 
is vooral door den rampspoedigen St. Elisabeths-vloed 
berucht, welke in Friesland aan wel 8000 menschen 
het leven kostte. — In 1429 had een dergelijk onge
val plaats, waarbij het overvloeijende water zich tot 
aan de hoog gelegen grenzen van Drenthe uitstrekte. 

Ook maakten de Hollandsche graven uit het huis van 
Bourgondie, FILIPS de 1ste en zijn zoon KAREL de Stoute, 
nog meermalen aanspraak op het gebied over de ge
westen , op wier bezit hunne voorzaten gedurig het 
begeerig oog hadden geworpen. De pogingen van IILIPS 
evenwel hadden geen ander gevolg, dan dat de Friezen — 
hierdoor gewaarschuwd — zich voor eenige oogen-
blikken naauwer aan elkander sloten , en bij den keizer 
bevestiging hunner oude vrijheid zochten, welke deze 
hun ook toestond. KARELS plannen ter onderwerping 
der Friezen mislukten insgelijks , daar deze door zijne 
veelvuldige ondernemingen verhinderd werd hen met 
nadruk aan te tasten. Later scheen de onafhankelijk
heid van Friesland door den Buitschen keizer zelfs be-

( • ) De geschiedenis spreekt nog van een' man van denzelfden 
n a a m , op* dezelfde stins gewoond hebbende , doch in 1313 , bij 
den watervioed van dat j a a r verdronken, 

6 * 



8-4 GESCHIEDENIS VAH FRIESLAND. 

dreigd te worden. Immers deze vorst (FREDERIK HIJ 
bevond zich door geldgebrek in ongelegenheid, ei| 
t rachtte, toen de invordering van zekere achterstallig^ 
schatting bij de Friezen zwarigheid ontmoette, de Gro-| 
ningers, wier aanzien sinds eenige jaren was geklom-s 
men , tot het betalen eener aanaâenlijke som te bewe
gen , onder voorwaarde, dat aan den raad der stad 
Groningen het erfelijk potestaatschap over Friesland be~ 
westen de L a u w e r s zou worden verzekerd. Deze on
derhandeling bleef evenwel zonder het door den keizer 
gewenschte gevolg, en dit gevaar van verlies der vrij
heid ontkwam men als vele vroegere; j a , ' t scheen 
wel als of de Friezen door hun voorbeeld , een tastbaar 
bewijs zouden leveren, hoe een volk dan zijne onaf
hankelijkheid verliest, als het zelf die moedwillig opoffert. 

11. De strijd om Bolsward. 
Deze strijd , welks beschrijving nog tot de vorige ru

briek behoort, heeft men hier afzonderlijk meenen te 
moeten beschouwen , zoowel, omdat hij als het laatste 
tooneel van den rampzaligen burgeroorlog kan worden 
beschouwd, als wegens de belangrijke gevolgen welke 
hij had. ' t Geldt trouwens niet zoo zeer het belang , ' t 
welk er in gelegen is aan wie de heerschappij dier stad 
zou behooren; maar meer den noodlottigen invloed, 
welken die strijd op den toestand van een gansch ge
west had. Zoo kort mogelijk zalmen trachten, udaar
van eenig denkbeeld te geven. 

TJAARD JOBGEMA , heerschap te Bolsward, was in 1-479 
overleden, nalatende eene weduwe WYTS JDWSMA , en 
een' nog minderjarigen zoon, GOSLICK genoemd, die zijn 
vader in 't bestuur der stad moest opvolgen. Over de 
voogdijschap van dien zoon ontstond twist tusschen diens 
moeder en JDW JONGEMA, naaste bloedverwant van va
derszijde. Jow JONGEMA beweerde, dat hij daartoe ' t 
meest was geregtigd ; doch de moeder van GOSLICK, welke 
eene heerschzuchtige vrouw was, achtte JEW'S bewind 
als voogd voor haar gezag nadeelig, en verlangde, dat 
de voogdij aan SIKKE SJAARDEMA van Franeker, welke 
haar schoonzoon was, zou worden opgedragen. Beide 
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partijen zochten door geweld hun doel te bereiken, 
SJAARDEMA , van eene toereikende krijgsbende verge
zeld , deed een' aanval op de stad, en JONGEMA was 
genoodzaakt te wijken ; doch met hulp der hem gene
gene burgers van Bolsward werd hij er weder inge
haald , en SJAARDEMA op zijne beurt verdreven. 

Toen GosiicK meerderjarig was geworden , verdroot 
het hem, dat hij door jow belet werd in het aan
vaarden van het bestuur, en trachtte dezen uit de stad 
te verwijderen. Na vele pogingen gelukte 't hem 
eindeli:k , zich van 't gezag meester te maken en JUW 
werd zelfs in 14-94- uit Bolsward verdreven. Hij nam 
de wijk naar Leeuwarden , doch rustte niet, voor hij 
zich op nieuw van de stad had meester gemaakt, waartoe 
hij zelfs vreemde krijgsmagt bezigde. — GOSLICK zocht 
thans hulp bij ALBRECRT van Saksen, welke destijds 
in Holland het stadhouderschap bekleedde, maar slaagde 
niet in zijn aanzoek. — Met reden onderstelt men , dat 
de weigering van AiBHECHT,om GOSLICK in zijne poging 
te ondersteunen , geenszins uit afkeer voortvloeide , om 
zich met deze zaak te bemoeijen , maar uit loosheid. 
Dat hij toch wel gaarne invloed in Friesland verlangde, 
heeft zijn volgend gedrag doen blijken. De verdrevene 
GOSLICK vervoegde zich daarop bij de bevelhebbers van 
eene bende soldaten, welke kort te voren te Sloten 
waren aangekomen. Men houdt het er voor, dat deze 
krijgshoofden , KIITERT FOX en DAEM VAJV TIEL geheeîen , 
heimelijk verstandhouding hielden met ALBRECHT van 
Saksen. Fox nam den schijn aan, als of hij GOSLICK 
wilde helpen i n ' t heroveren zijner vaderlijke bezitting, 
maar intusschen legde hij ' t er op toe, om de verwar
ring en oneenigheid onder de Friezen nog te vermeer
deren. Onder voorwendsel, dat de weersgesteldheid 
voor 't belegeren van Bolsward ongunstig was , zocht hij 
' t door list en goede beloften daarheen te brengen , dat 
zijn krijgsvolk in Sneek werd binnengelaten ; en verliet 
deze stad niet, dan nadat hein en zijnen soldaten eene 
belangrijke som als achterstallige soldij was uitbetaald, 
doch van den togt naar Bolsward kwam niets. 
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Aldus teleurgesteld in zijne verwachting waagde GOS-J 
LICK eene tweede poging bij hertog ALBRECHT , die zich 
nog evenzeer van 't verleenen van onderstand afkeerig: 

veinsde, zeggende, dat hij ' t oorlogen moede was en 
naar rust verlangde. — Sterker drongen GOSIICK en zijne 
vrienden , die den invloed der Vetkoopers , door Gro
ningen ondersteund, vreesden, bij ALBRECHT aan om-
hulp , waarbij zij zich niet ontzagen den hertog te 
vleijen met het uitzigt op de heerschappij over Fries
land. Deze liet zich dan ook eindelijk bewegen tot het 
toezeggen van hulp. Weldra verscheen eene bende van 
800 man, onder bevel van FOX voor Bolsward, en 
maakte zich binnen kort van de stad meester. GOS
IICK werd nn in ' t bezit der regering hersteld, doch 
bevlekte zijne overwinning met eene misdaad. Want 
toen jcw, welke zich door de vlugt had pogen te redden, 
achterhaald en gevangen genomen was, doodde hij de
zen gehaten bloedverwant met eigene hand. — Met 
JOKGEBA'S dood was nogtans de bloedige strijd niet 
geëindigd , want bij de verovering van Bolsward was 
ook TJERK WALTA , een aanzienlijk Vetkooper, gevan
gen genomen, en voor een vrij groot losgeld ont
slagen , doch zich in Friesland niet veilig achtende, 
had hij te Zwol zijn verblijf genomen. — Door dezen 
man poogde ALBRECHT \an' Saksen, wiens plan, om 
door het meerendeel der Friezen als heer erkend te 
worden , mislukte, op nieuw der verwarring in Friesland 
voedsel te geven. — Men deed, ofschoon niet uit naam 
van hertog ALBRECHT , maar wel op zijn verlangen, aan 
WALTA den voorslag, hem in ' t bezit zijner goede
ren te herstellen, zonder daarvoor iets meer te be-
geeren, dan de vrijheid om zijne vijanden te mogen 
plunderen. Deze, verheugd over dè gelegenheid, al
dus veilig naar zijn Vaderland terug te keeren, nam 
dit aanbod gretig aan, en spoedde zich onder geleide 
eener vrij aanzienlijke krijgsmagt naar Friesland. On
der schijn van zich op de vijanden van TJERK WALTA 
te wreken, vervulden zij door hunne rooverijen, brand
stichtingen en moorden gansch Westergoo met jammer 
en ellende. Thans nam ALBRECHT den schijn aan, alsof 
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hij de geplaagde Schieringers tegen hunne vijanden 
wilde ondersteunen. Doch niets minder bedoelende, 
dan de geheele onderwerping der Friezen, wist hij ' t 
zoo aan te leggen, dat de menigte der roofzuchtige 
soldaten talrijk genoeg was om de inwendig verdeelde 
Friezen in bedwang te houden, zoodat deze ten laatste 
hunnes ondanks tot het besluit kwamen, om hem als 
heer te huldigen , ten einde van den vreesselijken over
last der woeste roovers ontslagen te worden. 

Welligt bevreemdt het 11, jongelieden, dat de steeds 
door hunne dapperheid zoo beroemde Friezen , zieh niet 
beter tegen de roofzuchtige vreemdelingen wisten te 
verdedigen , daar zij vroeger zelfs grootere overmagt 
hadden wederstaan; doch gij moet hierbij onder ' t oog 
houden, dat onderlinge haat en wederkeer.g wantrou
wen de beste pogingen verijdelden, zelfs van mannen , 
welke het waarlijk goed met hun vaderland meenden. 
Men had meermalen zich verbonden tot gemeenschap-
pelijken strijd tegen den vreemdeling, doch als ' t er 
op aankwam , om zijn woord gestand te doen, bleek 
het maar al te zeer, hoe weinig die overeenkomsten 
soms beteekenden. Aan een oogenblikkelijk persoonlijk 
belang, zoo als men waande, werd het belang van 
velen te dikwerf opgeofferd , en het gehoopte voor
deel ging evenzeer verloren. Zoo was, om u het 
gezegde in een voorbeeld duidelijker te maken, na 
den dood van jvw JONGESIA te Bolsward, toen AL-
BRECHT de Friezen uitnoodigde, hem als erfpotestaat 
te huldigen, in eene vergadering gehouden te Bron
rijp, door die van Oostergoo en Westergoo gezamen
lijk besloten, om, hoe partijdig ook anders, zich on
derling te vereenigen, ten einde vreemd geweld bui
ten het land te weren. — Toen echter TJERK WALTA 
met de hem verzeilende krijgsbende reeds digt tot Sneek 
was genaderd, weigerden die van Oostergoo zich met 
de Schieringers tegen hen te vereenigen, daar zij zich 
verbeeldden, of althans voorwendden, dat de vreemdelin
gen alleen kwamen om den dood van JUW JONGEHA te wre
ken , en zij dus om eene zaak, welke hen minder 
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aanging, de wapenen niet behoefden op te vatten. 
Aldus verbraken zij het verbond, ten nadeele van hun 
eigen belang. Hoe diep znlk eene trouweloosheid de 
betergezinden smartte, blijkt uit het merkwaardig zeg
gen van EDO JONGEMA van Mauwerd. Deze edele Fries 
had in eene bijeenkomst met de voornaamste hoofden 
der Vetkoopers te Leeuwarden, alle pogingen aange
wend, om die van Oostergoo van besluit te doen ver
anderen. Toen hij zag, dat al zijne moeite te vergeefs 
was, verliet hij met eene diepe verzuchting de verga
dering , onder het uitspreken dezer woorden : »Ik be
merk het ellendig noodlot van mijn ongelukkig Vader-
derland. Ik zie den ondergang der vrijheid en het 
geheele bederf van mijn Vaderland naderen. Dat baart 
de dolle razernij der partijschap en der heerschzucht! 
Doch, helaas ! ik kan de ramp niet afwenden." — En 
inderdaad was dit juist de oorzaak, welke JONGEMA maar 
al te wel doorgrondde. Onderlinge onverbiddelijke wrok 
en weêrkeerig wantrouwen maakten elke poging tot 
verbroedering vruchteloos, en akoo raoest het verlies 
der vrijheid daaruit noodwendig voortvloeijen. 



III. £)oofb$tuk. 
GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND, VAN HET BEGIN 

DER SAKSISCHE REGERING TOT DE AFZWE
RING VAN GRAAF FILIPS UI. 

(Van 1498—1581.) 
Friesland, gelijk gij reeds in 't voorgaande hoofd

stuk zult opgemerkt hebben, bepaalde zich van liever
lede binnen engere grenzen; zoo is ' t ook gelegen met 
deszelfs geschiedenis. 

De oude geschiedenis van Friesland, van welke wij u 
de voornaamste bijzonderheden hebben medegedeeld, 
strekt zich uit over het grootste gedeelte van N. Neder
land , en meermalen zelfs verre over de grenzen van 
ons tegenwoordig koningrijk. De latere geschiedenis 
van Friesland bepaalt zieh tot maar enkele noordelijke 
provinciën van ons Vaderland , terwijl, hetgeen zij ons 
vermeldt aangaande de gebeurtenissen uit de 13de en 
volgende eeuwen , genoegzaam alleen op het tegenwoor
dig gewest van dien naam betrekking heeft. Het ver
bond der zeven Friesehe Zeelanden, hetwelk een groot 
deel van het voormalig rijk der Friezen nog lang ver-
eenigd hield, was op het laatst van ' t vorige tijdvak 
ganschelijk verbroken. Aan de westzijde hadden de 
graven van Holland, en ten zuiden de bisschoppen van 
Utrecht en andere heeren het aanmerkelijk ingekort. 
Oostfriesland had zijne eigene graven en Groningen 
stond ook al op zich zelf. Sedert dien tijd heeft ieder 
dier landschappen zijne bijzondere lotwisselingen gehad, 
en uit dien hoofde staat ook de geschiedenis van elk 
dier gewesten meer op zichzelve. 

Dit hoofdstuk scheidt zich naar aanleiding der ver
schillende stamhuizen , welke gedurende dit tijdvak het 
bestuur over Friesland gehad hebben, in twee deelen. 
Het eerste bevat de geschiedenis van Friesland onder 
de regering der Saksische hertogen, van 1498 tot 1515, •— 
en het tweede behelst de geschiedenis dezer provincie 
onder het bestuur der vorsten uit het huis van Oosten
rijk , van 1515 tot 1581. 
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EERSTE AFDEELING. 
(1498—1515.) 

1. ALBRECHT van Saksen, erfpotestaat 
van Friesland. 

Gij hebt uit het voorgaande hoofdstuk gezien, hoe 
hertog ALBRECHT van Saksen meesterlijk partij wist te 
trekken van de twisten tusschen de Schieringers en Vet-
koopers , en hoe listig hij te werk ging, om zijnen lang 
gekoesterden wensch , de heerschappij over Friesland , 
verwezenlijkt te zien. De Schieringers, thans de on
derliggende partij , oordeelden het raadzaam in hunnen 
benarden toestand, onder goedkeuring des Duitschen 
keizers, ALBRECHT tot erfpotestaat over Westergoo aan te 
nemen. BOKKE HARINXMA , GOSLICK JOSGEMA , HERO HOTTIKGA , 
BEjvEDix , pastoor te Franeker, ARENT , pastoor te Tirns 
en RiENK , pastoor te Wommels , werden als afgevaardig
den naar Medemblik gezonden , om met den hertog te 
onderhandelen. Op den 30 April 1498, werd er tus
schen deze afgevaardigden en den hertog eene overeen
komst getroffen , waarbij hem het kwartier Westergoo 
werd opgedragen , en hoogst waarschijnlijk de toezeg
ging gegeven, dat men hem in de onderwerping der 
overige deelen van Friesland hulp zou bieden. Daarop 
zond ALBRECHT zijnen krijgsbevelliebber, graaf WILLEBRORD 
VAN SCHABMBURG, met een leger naar Friesland, om 
dit gewest voor hem te bemagtigen. Door begunstiging 
der Schieringers was hij weldra meester van Wester
goo. Daarna vertrok SCHAÜMBDRG, met zijne manschap
pen naar Staveren. 

De woudlieden , ongenegen ALBBECITT tot hunnen heer 
aan te riemen, zochten hulp bij de Leeuwarders, en 
besloten SCHAÜMBCRG moedig het hoofd te bieden ; doch 
deze trok hen te gemoet, en bragt hen niet ver van het 
Roode Klif eene duchtige nederlaag toe, vóór de hulp
benden van Leeuwarden zich met hen hadden kunnen 
vereenigen. Kort daarna trokken 900 man van Leeu
warden u i t , om zich op de Saksgezinden te wreken ; 
doch SCHAUMBUKG. dit vernemende, rukte nu verder voort, 
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en in de nabijheid van Rauwerd hen ontmoetende , dreef 
hij ze met verlies op de vlugt. 

Nu poogde de graaf zich van Leeuwarden meester te 
maken, wijl hij wel inzag , hoe belangrijk het bezit dier 
stad voor hem was tot het verkrijgen van ' t gezag in 
Oostergoo. Hij belegerde haar en weldra gaf zij zich bij 
verdrag over, (7 Julij) waarop SCHAUMBÜRG naar Sneek 
vertrok. Weldra bleek het dat de Leeuwarders het ge
maakte verdrag niet naar den zin van den graaf op vat-
teden en ongezind zich betoonden , hem zulk een gezag 
toe te kennen als hij verlangde. Hij ontbood, daarop 
te Sneek (2 Aug.) afgevaardigden van Leeuwarden, 
herinnerde hun het verdrag, vertoonde hun het bevel
schrift des keizers, waarbij hertog ALBRECHT het erfpo-
testaatschap over Friesland en Groningen was opgedra
gen , en verlangde dat men hem toestond , eene bezetting 
in hunne stad te leggen. Daar men aan dezen eisch 
geen oogenblikkelijk gehoor gaf, poogde hij bij ver
rassing zich van de stad meester te maken, 't geen 
hem echter mislukte. Hierdoor teleurgesteld, belegerde 
hij haar op nieuw, waarbij de Schieringers zoo wel uit 
Oostergoo als Westergoo hem ijverig ondersteunden. 
Na eene kloeke verdediging van twee maanden, zagen 
de Leeuwarders zich gedrongen , de stad op vernederende 
voorwaarden over te geven. Den 23 Octoberdeed SCHAÜM-
Bvna zijne intrede en nam spoedig maatregelen om ver
der verzet voor te komen , waaronder bet stichten van 
een blokhuis of kasteel vermelding verdient (*). Deze 
stichting maakte echter geen inbreuk op de regten en 
vrijheden der ingezetenen; want volgens de voorwaar
den , waarop hertog ALBRECHT het bewind over Friesland 
had aangenomen , stond het berrç vrij , sloten en sterk
ten te bouwen, waar hij ' t mogt verkiezen. 

A.\lVUVV.VU\ft.V».tWlA 

Inmiddels had Oostergoo zich grootendeels aan graaf 
SCHAEMBWÎ& onderworpen, en ofschoon de woudlieden 
lang tegenstand boden, begrepen zij eindelijk, dat het 

(*) Een gedeelte van dit gebouw slrckf thans IIOJÇ tof gevangenis. 
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ook voor hen raadzaam was, nu Leeuwarden in 's gra
ven magt was geraakt, van verdere vruchtelooze ver
dediging af te zien, en het oppergebied van hertog 
AiBRECHT te erkennen. 

Geheel Friesland zag zich alzoo onder Saksische heer
schappij gesteld, en schoon de onderwerping van dit 
gewest naauvvelijks zes maanden tijds vorderde, viel 
er evenwel in die betrekkelijk kleine tijdruimte veel 
voor, dat van verregaande verbittering, van ruwheid 
en wreedheid treurige blijken opleverde. Rooven, brand
stichten en vernielen waren nog altijd aan de orde van 
den dag, Verschrikkelijk veel hadden die van Ooster-
goo en Zevenwouden te lijden van den v^ldoverste WIT
TEST FOX en de met hem vereenigde Schieringers. Een 
breed verhaal dier gepleegde wandaden zou u, jeugdige 
lezers, noch aangenaam , noch nuttig zijn , en niet over
eenkomen met het doel van dit werkje. Genoeg is het 
voor u , uit het medegedeelde te zien, dat het grootste 
deel van Friesland alleen met geweld tot onderwerping 
aan de Saksische heerschappij kon gebragt worden. 
Eenigermate was het daarom vooruit te zien, dat velen, 
zoodra de kans hun gunstig scheen , pogingen zouden 
in 't werk stellen tot afschudding van liet vreemde j u k , 
en dit te meer, wijl Groningen, vroeger de bondgenoot 
van Oostergoo, volstandig bleef weigeren, den hertog 
•van Saksen tot landvoogd aan te nemen. 

Eene bedenking , die misschien bij deze of gene der op
merkzame lezers dezer geschiedenis oprijst, vereischt 
eenige opheldering. Welk regt , vraagt men , had de 
Duitsche keizer op Friesland, om dit gewest aan eenen 
vreemden vorst te geven ; — of, zoo hij daartoe al ge-
regtigd kon geacht worden, waarom schonk keizer 
HAXiMiLiAAW Friesland dan niet aan zijn eigen zoon FIIIPS, 
de tweede Hollandsche graaf van dien naam, daar toch 
bijna al de Nederlandsche gewesten door dezen vorst 
beheerscht werden ? 

Tot antwoord op deze bedenking dient vooreerst, 
dat het regt der Duitsche keizers, op Friesland zoowel 
als op andere deelen van Nederland, zich grondde op 
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eene overeenkomst of verdrag ten jare 8-43 te Verdun 
gesloten , waarbij de staten tot het uitgebreide gebied 
van KA8EL den Groote behoorende, onder zijne nazaten 
werden verdeeld, in dier voege, dat Frankrijk, Italië 
of Lotharingen en Duitschland daarvan de hoofdbestand-
deelen uitmaakten , en tot het laatste deel werden al 
die gedeelten van Nederland gerangschikt, welke ten 
noorden van den Rijn gelegen waren;—Friesland be
hoorde er dus ook onder. Van dat regt is reeds nu 
en dan gewag gemaakt, alsmede daarvan, dat de Frie
zen dat regt , althans schijnbaar, erkenden. Betuigin
gen als deze : » Wij erkennen geenen anderen opper-
heer dan den keizer.'' •— » Wij zijn aan niemand dan 
aan den keizer schatting verschuldigd," welke zij bij 
gelegenheid deden hooren, geven zulks genoegzaam te 
kennen, en blijkbaar genoeg volgt hier ui t , datMAXi-
MiLiAAi* zich bij zijne opdragt op een oud regt kon be
roepen. 

De reden , waarom hij aan ALBRECHT van Saksen de 
heerschappij over Friesland afstond, bestond eensdeels 
in de verpligting, welke de keizer jegens dezen vorst 
had, wegens de diensten door den hertog als stadhou
der van Holland, in ' t belang van den jongen graaf 
FiLips bewezen ; en anderdeels, wijl hij in deze gift 
het middel vond tot afdoening eener schuld, welke AL
BRECHT van hem te vorderen had (*). Daarenboven was 
deze een bloedverwant des keizers, terwijl bij de op
dragt van ' t erfpotestaatschap tevens bepaald werd, 
dat ingevalle de schuldvordering door den keizer of den 
graaf van Holland te eenigertijd aan den hertog of diens 
opvolger werd uitgekeerd, deze dan verpligt was, zijn 
regt op Friesland weder af te staan aan den flolland-
schen graaf. Dat zulks later werkelijk geschiedde, zult 
gij u misschien uit de lessen over de geschiedenis des 
Vaderlands nog kunnen herinneren (†). 

In den zomer des volgenden jaars (1499) kwam her -

(*) ( t . w.) 300,000 rijnsche guldens. 
(†) ïn 1515 slond hertog ÜEORG van Saksen Friesland af aan 

graaf KAKEL I I , -voor 100.ÔÖO rijnsche guldens. 
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tog AIBRECHT met zijn' zoon HENDRIR en een aanzienlijk 
gevolg uit Holland naar Friesland over, en werd te 
Harlingen eervol ontvangen. Van daar vertrok hij over 
Franeker , Bolsicard en Sneek naar Leeuwarden , waar 
hij op den 24 Julij in de kerk van Oldehove plegtstatig 
gehuldigd werd. 

Dadelijk was hij bedacht op maatregelen om orde in 
't bestuur te brengen, en zorgde in de eerste plaats 
voor eene goede regtsbedeeling. Te dien einde stelde 
hij een provinciaal geregtshof in , hetwelk in alle ge-
wigtige geschillen uitspraak moest doen. Dit geregts
hof, het hof van Friesland genoemd, hield aanvanke
lijk zijne zittingen op het Sjaardema-slot te Franeker, 
doch werd later naar Leeuwarden verplaatst. Het be
stond toen uit 12 provinciale raden, namelijk zes gees
telijken en zes Friesche edelen, terwijl 's vorsten kan
selier, siGisMüSD PHtcG, er voorzitter van was. Ook liet 
de hertog het Bildt — aldus noemt men dat noordwes
telijk deel van Friesland, hetwelk voormaals de mond 
der M i d d e l z e e uitmaakte, doch destijds grootendeels 
door aanslibbing tot land was geworden — opmeten , 
en nam het als domein voor zich in bezit. Nadat AL-
BRECHT alzoo aan den verwarden toestand der zaken in 
Friesland aanvankelijk eene betere rigting had pogen 
te geven, verliet hij dit gewest en keerde naar zijne 
Duitsche staten terug. Het bestuur liet hij bij voor
raad over aan zijnen zoon HEKDRIK , die te Franeker op 
Sjaardema-slot zijn verblijf hield. 

2. HENDRIK van Saksen le Franeker belegerd. 

Terugkomst van hertog ALBRECHT. 

HENDRIK van Saksen , nog jong en weinig bekend met 
den aard der Friezen, haalde zich aldra den haat van 
velen op den hals. Hij liet een kasteel op het west der 
stad Harlingen bouwen, zoo wel om die stad in bedwang 
als om de vrije gemeenschap met Holland open te hon
den. Hij schroomde niet, voor den opbouw van dit 
kasteel, eene menigte stinzen af te breken en een 
bevelschrift aan de ingezetenen der drie kwartieren uit 
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te vaardigen, om binnen acht dagen de benoodigde 
gelden daartoe bijeen te brengen. Dit alles deed hij 
op eigen gezag, terwijl dit bevel nog met zware be
dreigingen gepaard ging, die hier en elders maar al te 
zeer bare vervulling erlangden. Door deze en andere 
willekeurige en wreed e handelingen , bragt JIEHDRIK de 
Friezen tegen zich in vollen opstand. SJOERD AYLVA , 
TJERK WALTA, DOCWE HIDDEMA e n BOOITSE BOKGA , v i e r 

Friesche edelen , bragten in alle haast een leger bijeen 
van 16,000 man en sloegen (Mei 1500) het beleg voor 
Franeker, terwijl mezi zorgvuldig waakte dat er geen 
vreemd krijgsvolk lot ontzet der stad konde binnen
sluipen. Alle verdachte personen, die de stad nader
den , werden op de proef gesteld en gedwongen de vol
gende woorden uit te spreken : Op uws finne herne 
lisze fjouwer lotterhleare Ijip-aaijen yn ien nest (*). 
Zij, die dit niet behoorlijk konden nazeggen, werden 
voor vreemdelingen gehouden, en in ' t water gewor
pen. Inmiddels deed men alle moeite om het slot, 
waarop HEUDRIK zijn verblijf hield , te bemagtigen ; doch 
hierin konde men niet slagen, ofschoon de Groningers 
den Friezen vier stukken geschut hadden gezonden. 
Gebrek aan ervaring, orde en krijgstucht bij het Frie
sche leger waren oorzaak dat de belegeraars weinig vor
dering maakten. 

ArtA^AAAA.VUVUV\/V*. 

Hertog ALBRECHT op den rijksdag te Augsburg verne
mende in welken benarden toestand zijn zoon HERDBIK 
zich bevond, verzamelt in allerijl een talrijk leger en 
begeeft zich op weg, met het doel, zijnen zoon te ver
lossen en den Friezen hunnen afval duur betaald te zet
ten. Na de Friesche voorposten, te Aduard en Bom-
sterzijl geslagen te hebben, trok ALBRECHT regelregt op 
Franeker aan. De mare van 's hertogs gewapenden aan-
togt vervulde de belegeraars dermate met schrik , dat 
vele , waaronder zelfs SJOERD ATLVA , een der voornaamste 
bevelhebbers, terstond het beleg opbraken. De overigen 
werden met groot verlies op de vlugt gedreven en door de 

(*) Op den hoek van onze flnne Hggen -vier beproefde (gelou-, 
terde) k.evits-ei†erea in ée'n nest. 
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woeste Saksen en Hollandsche soldaten allerwege ver
volgd. Verscheidene Friesehe edelen verloren hierbij hun 
leven. Deze nederlaag der Friezen viel voor op den 16 
Juîij des jaars 1500. Den volgenden dag trok AI.BRECHT 
naar Leeuwarden , welke stad aan den moedwil der Sak
sische soldaten werd prijs gegeven. Op onderscheidene 
plaatsen zag men de vreesselijkste tooneelen van plunde
ring , moord en brandstichting. Een groot aantal inge
zetenen nam naar Groningen en elders de wijk. 

Op voorwaarde van schuldbekentenis en eene geldboete 
beloofde de hertog den uitgewekenen vergiffenis. Vele 
vlugteiingen kwamen op die uitnoodiging terug, doch 
moesten nu bloothoofds , barrevoets en knielende den 
vorst om vergeving smeeken en al hunne wapenen over
leveren. Hierbij kwam nog de bedreiging, dat elke Fries, 
die zich in eenig opzigt tegen het bestuur mogt vergrijpen 
onmiddellijk aan den naasten boom zou gehangen worden. 

Sommigen, die in de vergiffenis van den hertog niet be
grepen waren en den Saksen in handen vielen , werden 
op eene alleronraenschelijkste wijze ter dood gebragt. In-
tusschen werd de stad FraneJter, wegens hare trouw 
aan den hertog, met vele voorregten beschonken (*). 

ALBRECHT verminderde het getal leden van den hoogen 
raad tot zeven, waarin de pastoor AYTA , en de abt van Lid-
lum , wegens den stand der geestelijken, als leden aange
steld werden. Graaf HDGO van Leysenach werd stadhou
der van Friesland, en met 1500 man, onder bevel van 
SCHAUMBBRG naar de Zevenwouden gezonden. Voor dit 
deel bleef dan ook geene andere keus over, dan zich 
aan den Saks te onderwerpen. Ook de Stellingwervers 
werden tot hetzelfde genoodzaakt. De hertog-zelf was 
inmiddels naar Groningen vertrokken , om ook die stad 
tot gehoorzaamheid te brengen ; doch wegens ziekte 
moest hij ' t leger verlaten. Hij vertrok naar Emden, 
alwaar hij op den 12 September des genoemden jaars 
overleed. 

(*) Onder andere 200 morgen van de aanges.jjkfe Bi ldt landen. 
Ook bijzondere personen , zoo als EOEKE H E I T E S HEMMEIHA en H E S -
SEL j U K T E i t i , ve rkregen eenige morgen iands op het Bildt voor 
bewezai.e diensten aan het Saksische hu i s . 
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3 . Bestuur en verordeningen van 
hertog GEORG. 

Na den dood van ALBRECHT bekwam zijn zoon HEKDRIK 
het bewind over Friesland. Zijne regering was echter 
van korten duur. Daar hij wel wist dat de Friezen hem 
geenszins genegen waren, en hij ook nimmer het ver
trouwen des volks zoude winnen, droeg hij in 1504 
zijn regt op dit gewest over aan zijnen broeder GEORG. 
Deze kwam in Mei van dat jaar in Friesland en liet nog 
in dezelfde maand de staten en gevolmagtigden bijeen
komen. Nadat hij der vergadering den overdragtsbrief 
van zijnen broeder had doen voorlezen, deed hij haar 
den zonderlingen voorslag, dat de heerschappen hunne 
onroerende goederen aan hem zouden opdragen, om die 
dan weder, als een leengoed, van hem terug teontvangen. 
Dat de Friezen , bij welken het leenstelsel, van wat aard 
ook, nimmer in gebruik was geweest, in dat voorstel 
geen genoegen konden nemen , spreekt van zelf. Omdeii 
hertog niet terstond voor ' t hoofd te stooten, verzoch
ten de stenden eehige dagen uitstel, om dit zoo belang
rijk punt in nadere overweging te nemen, hetgeen 
hun werd toegestaan. 

Op eene vergadering van hoofdlingen en heerschappen 
te Leeuwarden, werd de voorslag van den hertog met 
eenparigheid van stemmen verworpen. Men benoemde 
nu eenige aanzienlijke edelen, die, als gevolmagtigden 
van Oostergoo en Westergoo, over deze zaak nader 
met den hertog zouden onderhandelen. 

Op den 5 Junij kwamen de afgevaardigden te Sarlin-
yen, alwaar ook de vorst zich bevond. In deze bijeen
komst hernieuwde GEORG zijnen voorslag. Nu nam EDO 
JOHGEMA van Rauwerd het woord, en verklaarde zich zoo 
bondig en nadrukkelijk tegen het leenstelsel, dat de hertog 
eindelijk zich gedrongen zag, van zijne vordering af tezien. 
De edelen verpligtten zich daarentegen tot eene jaar-
lijksche opbrengst van den 21sten penning der landren-
ten , terwijl, na veel onderhandelens, de geestelijken den 
20sten penning der jearlijksche renten van de landen,» 
die te aan anderen verhuurden , den hertog toekenden. 
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Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat de geheele 
som , welke GEORG 'S jaarlijks nit de verschillende op
brengsten trok naauwelijks 13 à 1-4 duizend gulden be
droeg , dan ziet men hoe gering de landerijen toenmaals 
in waarde moeten geweest zijn, in vergelijking van 
onzen tijd (*). 

/l/VUVU'.AAA.-' -.%/\JW\A 

GEORG van Saksen, nu in alle deelen van Friesland tot 
erfpotestaat aangenomen en gehuldigd, wijdde voorts al 
zijne zorgen aan eene betere wefgeving en regtsbedeeling. 
Zijn vader had de Friesche wetten afgeschaft en door de 
keizerlijke doen vervangen; doch GEORG gaf den Friezen 
de vrije keus tussehen de keizerlijke en de Saksische 
wetten. Zij verkozen de eerste, en nu stelde hij eenige 
bekwame regtsgeleerden aan, om een zamenstel van 
wetten bijeen te brengen, volgens welke men zich voor
taan zou hebben te gedragen. De stadhouder HDGO, graaf 
van Leysenach werd door zes regenten, drie Duitschers en 
drie Friezen , vervangen. Deze waren IIESSEI, MABTENA en 
FRASS M[NREMA , twee edellieden , en mr. BUCHO AYTA, pas
toor te Wirdum. Het provinciaal gereglshof werd van 
Franeker naar Leeuwarden verlegd. Hier moest de 
hooge raad viermaal in ' t j aa r , telkens eenige dagen, 
zitting houden en in alle zaken van eenig gewigt uit
spraak doen. 

In- ' t stuk van maten en gewigten hragt GEOBG meer 
éénheid (†). Ook liet hij de Bildtlanden, welke zijn 

(*) De prijzen der producten en de verdiensten van tien werk
man waren mede betrekkelijk zeer laag. In ' t jaar 15i0 werd de 
rogge gekocht voor 10 gld. het last (*); het ttveepo/id boter 
kostte naauwelijks drie duiten. Voor drie gulden kocht men eene 
lieste koe. Op liet jaar 1517 vindt men aangeteekend, dat een 
land- of tuinarbeider een en een halven stuiver, een timmerman, 
op eigen kost, twee stuiver en een snijder ééxi stuiver per dag 
verdiende. Bij de beschrijving der geestelijke goederen in 1541,, 
op last van KAKEL V , bleek dat de tuur Air landerijen , zelfs in 
de vruchtbaarste'oorden van Friesland, door elkander genomen, 
per pondemate geen halven goudgulden bedroeg, terwijl diezelfde 
landerijen thans 20 en meer gulden 's jaars aan huur opbrengen. 

(†) "Hij liet door geheel Friesland afkondigen, dat de ingeze
tenen zouden gehouden zijn, de JVorkumer e l , het Bolswarder 
lopen, de Leeuwarder kan en het Keiihche gewigt voortaan in 
den handel te gebruikea. 

(*) Bij schaarsch gewas klom de prijs der rogge meermalen tot 2 à 3 h o n 
derd goudgulden het last en de andere granen ;o.aar evenredigheid. 
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vader zich reeds had toegeëigend, op nieuw opmeten, 
en trof met eenige Hollandsche edelen eene overeen
komst om die landen te bedijken. Deze verbonden zich 
om op eigen kosten, die aangeslijkte landen in te polde
ren , te ontginnen en met de noodige sluizen en water-
loozingen te voorzien (*). Ter vergoeding daarvan zou
den zij elf achtereenvolgende jaren het vrije genot der 
ingedijkte landen hebben , en tevens dezelfde regten en 
bescherming genieten als de andere ingezetenen van Fries
land. De pachters lieten nu , in de jaren 1505—1508, 
eenen zeedijk om de Bildtlanden aanleggen en eenige 
huisgezinnen uit Noord-Holland overkomen , om die lan
den te ontginnen en te bevolken. Het Bildt is als ' t 
ware eene Hollandsche volkplanting; van daar dan ook 
dat de bewoners dezer vruchtbare en rijke gemeente zich 
in tongval van de andere Friezen onderscheiden (†). 

Ten einde de grondbelasting op eenen vasten en gere
gelden voet te brengen, deed GEOKG zich naauwkeurig 
onderrigten omtrent de huurwaarde der verschillende 
landerijen, en bepaalde dat er van iedere goudgulden 
(floreen) huurwaarde, eenige stuivers als schatting 
zouden worden opgebragt (§). De zes regenten werden 
gelast eenen staat daarvan op te maken, om, overeen
komstig dien, de schatting te heffen. In het wezen der 
zaak was die belasting gelijk aan onze tegenwoordige 
grondbelasting. Om zijne heerschappij duurzaam te ver
zekeren , trok de hertog de benoeming der grietslieden —-
die vroeger doorgaans door de stemgeregtigde eigenerf
den verkozen werden — aan zich, en beperkte tevens 
hunne anders zeer uitgestrekte niagt. 

Nadat hertog GEOKG alzoo het een en ander op eenen 
meer geregelden voet gebragt had, en de sterkten te 

(*) Die landen besloegen toen eene oppervlakte van 5400mor-
gen of 4992 bunder. Thans heeft het Bildt eene uitgestrektheid 
van ruim 7700 bunder. 

(†) Behalve de landen, die de hertog vroeger aan de stad Fra-
neker en bijzondere personen had geschonken (bl. 96) moesten 
de pachters van de Bildtlanden aan FLORIS »17» Egmond uitkee-
ren , eeue jaarlijksche rente van 400 goudgulden. ' 

(§) Ten tijde van hertog OEORG was die belasting 3 stuiver 
per floreen of goudgulden. 

7 * 
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Harlingen, Leeuwarden en Franeker wel bezet en van ' t 
noodige voorzien waren , begaf hij zich naar Duitschland. 

De graaf van Stolberg had nu als stadhouder het bestuur 
over Friesland, en verving als zoodanig de meergemelde 
zes regenten , die op eenen grooten landdag te Leeu
warden , uit hunne betrekkingen ontslagen werden. 

Naauwelijks dr iejaren mogt dit gewest zich in ' t bezit 
van dezen algemeen beminden stadhouder verheugen. Op 
zijne terugreis van Meissen naar Friesland, overleed hij 
te Keulen. Volgens zijne begeerte werd zijn lijk naar 
Leeuwarden vervoerd en aldaar met groote plegtigheid 
ter aarde besteld. Er wordt van hem gezegd, dat hij een 
man was, die God boven alle menschen ontzag, en 
het land lief had. Zijn dood dompelde gansch Fries
land in rouw. 

4. Nieuwe onlusten in Friesland. De zwarte 
hoop. Groote PIER. 

Na het overlijden van HEIVDRIK van Stolberg (1509) 
werd EVERWIJI? , graaf van Bentheim, met de stadhouder
lijke waardigheid bekleed. De rust, welke Friesland ge
durende het bewind des eersten mogt genieten, nam on
der dat van EVERWIJIY weldra eenen keer. Verschillende 
omstandigheden verwijdden de klove, die er nog altijd tus-
schen de Friezen en het huis van Saksen bestond , al meer 
en meer. De oorlog, die hertog GEORG tegen EDZAUD, graaf 
van Oostfriesland, om het bezit van Groningen voerde, 
noopte de Friezen bij herhaling tot drukkende opofferin
gen. Twee Friesche edelen, GERBRAHD MOCKEMA en IEME, 
JUWSMA , beschuldigd van geheime verstandhouding met 
graafEDZARD, werden op last van den stadhouder EVERWIJI» 
onthoofd. De Groningers hadden reeds hertog KAREL van 
Gelder tot beschermheer aangenomen. Dit alles deed bij 
vele voorname Friezen het verlangen ontstaan, om van 
de Saksische heerschappij bevrijd te worden. Te dien 
einde vervoegden zich eenige misnoegde edelen, waar
onder JANKE DomvEMA van Oldeboom , bij KAREL van Gel
der, en daar deze reeds lang een begeerig oog op Friesland 
had geslagen , kostte het dien heeren weinig moeite, KA
BEL tot hunne zijde over te halen. 
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Onder bevel van zekeren SCHWARTSENBERG liet KAREL 
in September 151-4 eene bende van 700 man op Fries
land aanrukken, d ie , onder de schoone beloften van 
vrijheid van tol en schatting, binnen weinig tijds 
meester werd van de steden Sloten, Makkum, Wor-
kum, Hindeloopen en Staveren , alsmede van het kwar
tier Zevenwouden en de grietenijen Wijmbritseradeel, 
Wonseradeel, Ranwerderhera, Hennaarderadeel en Baar-
deradeel. 

De hertog van Saksen, die nog steeds krijg voerde 
tegen het wederspannig Groningen, zond eenlegeRvan 
5000 Duitsche soldaten naar Friesland om de Gelderschen 
te verdrijven. Die krijgsbende, de zwarte-hoop genoemd, 
liep het gansohe land af, plunderde en roofde, stak dorp 
bij dorp in brand en bedreef allerlei moedwil. De Gel-
derschgezinden breidden inmiddels hunnen aanhang uit; 
de toestand der Saksische regenten daarentegen werd dag 
aan dag hagchelijker. Friesland was op nieuw een too-
neel van jammer en ellende. De ingezetenen waren we
der in twee partijen , Saksisch- en Gelderschgezinden, 
verdeeld. Onder de eersten behoorden de edelen, GOS-
HCKJONGEMA, HESSEL HARTENA, TJALLING BOTTINGA, GEROLD HE
REBA , EPO AYLVA, DOCWE BDRMANiA en andere. Deze poog
den wel den zwarte-hoop te bewegen, zich uitsluitend te 
bepalen bij de verdrijving der Geldersehe soldaten, doch 
die woeste bende eischte vooraf betaling harer achter
stallige soldij en ging inmiddels voort met het plegen 
van allerlei gruweldaden. 

De Gelderschen ontvingen steeds nieuwe versterking 
en wisten te beletten, dat Holland den Saks genoegzame 
hulp konde aanbrengen. 

Hertog GEORG, bevroedende dat hij welligt nimmer 
weder in ' t rustig bezit van Friesland zoude geraken, 
droeg in Mei 1515, tegen vergoeding van 100,000 rijn-
sche guldens, zijn regt op dit gewest overs aan KAREL 
van Oostenrijk (*) , welke in datzelfde jaar zijnen vader 
FILIPS II als graaf van Holland was opgevolgd. Hierdoor 
won de Gelderschgezinde partij nog meer velds. Van 
overlang trouwens, waren de Hollandsche graven ge-

(*) Ook KAREL van Bourgoiulië genoemd-
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zworen vijanden , zoo wel van de Friezen als van den her
tog van Gelder. Maar weinige steden en grietenijen 
verklaarden zich voor K&REÏ, van Oostenrijk, en eerst na 
acht jaren strijds gehikte het dezen , Friesland volko
men in bezit te krijgen. 

Onder degenen, welke de Saksische en Bourgondische 
partij de meeste afbreuk hebben gedaan, verdient Groote 
PIER vooral genoemd te worden. Bij dezen merkwaardigen 
man willen wij eenige oogenblikken verwijlen. 

Ofschoon men wil dat PIER afstamde uit het adellijk ge
slacht van VAN HEEMSTRA, schijnt hij zich toen enkel met 
den landbouw bezig gehouden te hebben. Tot dusver 
had hij zich weinig ingelaten met de partijschappen 
zijner landgenooten, die gedurende eene reeks van ja
ren Friesland zoo vreesselijk hadden geteisterd en onlangs 
weder met vernieuwde woede waren losgeborsten. Doch 
eensklaps verwisselt de rustige landman spade en sik
kel met zwaard en speer, kiest partij voor den hertog, 
en zweert dood en verderf aan Saks en Hollander. Om 
deze plotselinge verandering van onzen PIER te verklaren 
dient gij te weten, jeugdige lezers, dat de Saksische partij , 
waartoe vooral HESSEL MAHTESA behoorde, ondersteund 
door Bourgondische of Hollandsche hulpbenden, onder 
andere ook de kerk en buurt van Kimsicerd, de woon
plaats van Groote PIER , in asch had gelegd. Met meer 
anderen uit dien omtrek daardoor van zijne bezittingen 
beroofd, nam hij het besluit, zich over zijn verlies te 
wreken. Weldra had hij eene magt bijeen verzameld 
van 600 man, waaronder ook zijn neef, Groote WIERD. 

De hertog van Gelder achtte het grootelijks in zijn 
belang, deze kloeke mannen duurzaam aan zich te 
verbinden en benoemde daarom PIER tot kapitein voor 
de Geldersche vloot en WIERD tot deszelfs luitenant. 
PIER kweet zieh uitmuntend van zijnen last, streed met 
onversaagdheid voor de Geldersche partij en behaalde 
als vrijbuiter belangrijke voordeden op zijne tegenpar-
tijders. Schertsende noemde hij zich wel eens: koning 
van Friesland, hertog van Sneek, graaf van Sloten, 
vrijheer fawHindeloopen, kapitein-generaal van de Zui-
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der zee. In den volsten zin was hij de schrik der 
Z u i d e r z e e , 

Holland poogde zich wel tegen den euvelmoed der 
Gelderschen te wapenen door gedurig eenige schepen te
gen hen uit te rusten , doch de meesten vielen voor en 
na in handen van onze Friesche zeebuiters. In Maart 
1515 nam PIES, in de nabijheid van Hoorn, eene vloot van 
11 schepen, terwijl bij in dat zelfde jaar nog 28 bodems 
bemagtigde, 400 tnan krijgsgevangen nam en in triuinf 
te Workum binnen bragt. Deze overwinning was te be
langrijker, naardien de Hollandsche vloot aanzienlijke 
geldsommen bevatte, bestemd tot afbetaling der achter
stallige soldij van het hier nog aanwezig zijnde Saksische 
krijgsvolk. PIER zette zijne strooptogten voort tot zelfs 
in Noord-Holland, alwaar hij verscheidene plaatsen deed 
plunderen en in asch leggen. Door de veroverde schepen 
bezat hij in 1517 reeds eene vloot van 150 schepen be
mand met 1200 koppen, en dit stelde hem des te beter in 
staat, zijne vijanden te benadeelen (*). 

Het valt niet te ontkennen, de krijgsbedrijven van 
Groote PIER zijn grootendeels door ruwheid en wreedheid 
gekenmerkt; doch zijne tegenpartij ging met geene 
meerdere zachtheid te werk. Niet alleen de zoogenaamde 
zwarte-hoop van woeste Saksen, maar ook de Holland
sche krijgsbenden wedijverden tegen elkander in plun
deren , moorden en brandstichten en paarden aan wreed
heid nog do schandelijkste trouweloosheid. Van PIER 
zijn ons ook nog stalen van edelmoedigheid geboekt. 
Hoe het zij , PIER was ongetwijfeld een eerlijk en rond
borstig mensch, die niets dan de vrijheid van zijn 

(*) Ons bestek laat n ie t !oe , al de feiten op te noemen, welke 
P I E R in den strijd tusschen K A R B L van Oostenrijk en den he r tog 
van Gelder in het belang van dezen heeft ve r i ' i g t ; wij ve rmel 
den h ie r n o g , dat hij zich meester maakte van Hindeloopen, 
a lwaar eene Hollandsche bezet t ing lag van 300 man , die gedee l te 
lijk sneuvelden en overigens krijgsgevangen gemaakt werden- In 
iiug'us.us 1518 ge raak te hij voor Hoorn niet de Hollanders s laags. 
Biet veel inspanning behaalde hij eindelijk de overwinning. Èen 
getal van I t schepen en 500 man vielen*in zijne handen. Dezen 
l ie t h i j , volgens zijne gewone manier van handelen., over boord 
werpen . Wegens dusdanige wreedheden ve rk regen de onderhoo-
ï'igen van Groots P I E R den iia.im van de Ariatier zic/rr/e-Aeüp. 
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geboortegrond bedoelde, en alleen dáárom de partij 
van KAREL van Gelder was toegedaan. Zoodra toch PIES 
duidelijk inzag, dat het dien vorst slechts te doen 
was, Friesland onder zijne eigene heerschappij te bren
gen , trok hij zich terug, en nam zijne woning te 
Sneek om daar in stilte den uitslag der strijdende 
partijen af te wachten. Het einde van dien langduri-
gen krijg mogt hij echter niet beleven, alzoo hij in 
' t volgende jaar (1520) overleed. Laten wij nu den 
draad der geschiedenis weder opvatten. 

TWEEDE AFDEEUNG. 
(1515—1581.) 

5. Strijd tusschen den graaf van Holland en 
den hertog van Gelder om het bezit 

van Friesland. 
KARET, van Oostenrijk, graaf van Holland, nu (1515) 

regt op Friesland verkregen hebbende, zond graaf 
PLORis van Egmond als zijnen stadhouder derwaarts om 
dat gewest voor hem in bezit te nemen. De stadhouder 
EVBRWIJH werd nu eervol uit die betrekking ontslagen, 
en hiermede nam de Saksische regering over Friesland , 
die 17 jaren geduurd had, voor altijd een einde. 

Den 23 Junij van genoemd jaar kwam FLORIS van Eg-
mond te Earlingen, nam het kasteel aldaar in bezit 
en liet de burgers dezer stad, gelijk eene week later 
die van Leeuwarden , den eed van getrouwheid aan KA
BEL afleggen. Deze beloofde van zijne zijde de regten 
en vrijheden der Friezen te zullen eerbiedigen en band-
haven ; hun geene hoogere belasting op te leggen, dan 
waartoe zij zich onder het Saksische bestuur verpligt 
hadden, enz. 

Tot regeringsleden en raden in het provinciaal geregts-
hof benoemde FIORTS van Egmond: BDCHO VAN ATTA, 
toen priester te Leeuwarden , HESSEL MARTENA , GOSLICK 
JOWGEJf A , TJAARD BDRMAKIA , IJALHWG VAN BOTWtA , KEISIPE 

MARTEWA , RIEtYK CAJISTRA e n GEROLD HEREiïA , b e r o e m d e 
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edelen , die vroeger den hertog van Saksen hunne dien
sten hadden bewezen en n u , niet ongelijk aan zich-
zelven, KABEL van Oostenrijk huldigden. De zwarte-
hoop ontving nu ook eerlang hare achterstallige soldij, 
waarop deze vreemde ijende het land ruimde en in 
dienst van Frankrijk overging. * 

Inmiddels had men met den hertog van Gelder een 
bestand voor vier maanden gesloten, om in dien tijd 
de geschillen met dien vorst te vereffenen ; doch de 
onderhandelingen liepen vruchteloos af. KAREL van 
Gelder, die verre weg het grootste deel van Friesland 
in bezit had, bekreunde zich weinig over het gesloten 
verdrag tusschen den hertog van Saksen en den graaf 
van Holland; en zoo bleef dat gewest nog ruim acht 
jaren de twistappel tusschen twee magtige vorsten , van 
welke ieder hier zijnen aanhang had , die elkander met 
de grootste verbittering vervolgden. In dezen strijd 
speelde Groote PIER eene voorname rol , zoo als reeds 
verhaald is. Doch toen deze zich terug trok , en ook 
andere Gelderschgezinde Friezen de ware bedoelingen 
van hertog KAREL beter leerden inzien, begonnen de 
zaken van dezen vorst eene voor hem nadeelige wen
ding te nemen. Inzonderheid werd dat het geval, toen 
KAKEL van Oostenrijk tot keizer van Duitschland was 
verheven , en spoedig deed blijken over welke uitge
breide strijdkrachten hij konde beschikken. 

In 1521 zond hij hier zijnen stadhouder GEORG SCHEUK , 
vrijheer van Toutenburg. Deze wendde de noodige mid
delen aan om de Gelderschen te verdrijven. Het ge
lukte hem Sneek te bemagtigen, in welke stad het 
Geldersch gezag zich voornamelijk had gevestigd, 's Her-
togs stadhouder redde zich ter naauwernood, door de 
vlugt te nemen naar Bolsward, welke stad benevens 
Workum , Hindeloopen , Sloten , Dokkum en de Lem
mer nog in de magt der Gelderschen waren. Na veel strijds 
en onderhandelens werd stadhouder SCHEUK ook van die 
plaatsen meester ; en vóór nog het jaar 1523 ten einde was 
geloopen , had gansch Friesland zich aan het gezag van 
KAREL van Oostenrijk, of keizer KAREL V, onderworpe». 
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6. Friesland onder het bestuur van KAREL Và 

Nadat Friesland langer dan twee eeuwen, bijna on-i 
afgebroken, door burgerkrijg en aanvallen van buiten-, 
landsche magten op eene vreesselijke wijze was geteis^ 
te rd , mogt het nu eenige jaren eene aangename rust 
genieten. De onderlinge partijschappen hadden opge
houden ; de teugels van ' t bewind waren nu in handen 
van den magtigsten vorst van Europa. Tegen vreemde 
aanranding was ' t beveiligd, want ook de naburige 
gewesten zouden eerlang dienselfden vorst voor hun
nen opperheer moeten erkennen. De stadhouders , welke 
achtereenvolgend, in naam des keizers, Friesland be
stuurden , waren mannen, die veelal de belangen van 
hunnen meester met die der ingezetenen wijsselijk wis
ten te vereenigen. Het liet zich aanzien dat Friesland^ 
nu zijn gelukkigst tijdperk zoude intreden. 

De stadhouder SCHENK (1521—1540) zorgde voor de her
stelling en verbetering der zeeweringen , sluizen en vaar
ten, en behartigde zoo veel hij vermogt de belangen van 
handel en scheepvaart. De steden Leeuwarden, Harlin-
gen en Franeker verkregen bijzondere voorregten wegens 
betoonde trouw aan KAREL van Oostenrijk gedurende den 
strijd tegen den hertog van Gelder. In 't stichten van 
aanzienlijke gebouwen , kerken en torens vond de bur
gerlijke bouwkunde allezins aanmoediging. Ook begon 
men de veengronden op eene veel breedere schaal, dan 
tot dus lang, te ontginnen, waardoor velen een ruim 
middel vonden voor hun bestaan , en waaraan eenige der 
aanzienlijkste vlekken en dorpen in deze provincie hun
nen oorsprong te danken hebben. De welvaart der in
gezetenen nam toe. In sommige standen heerschte, 
vooral in de kleederdragt der vrouwen , zelfs ten plat
ten lande, geene geringe mate van weelde. Het bleek 
alzoo dat Friesland, onder een wel geordend bestuur, 
ruime bronnen van welvaart konde opleveren. 

De wederzijdsche regten en pligten van den vorst en 
de ingezetenen werden behoorlijk bepaald en vastge
steld. SCHENK handhaafde met nadruk de openbare vei
ligheid en wijdde a! zijne zorg aan de belangen van dit 
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gewest. Hij deelde dan ook te regt in de genegenheid des 
volks, terwijl zijn bestuur er niet weinig aan toebragt, 
dat ook KAKEL-zelf de liefde zijner onderdanen eenen 
aernimen tijd, op de ondubbelzinnigste wijze, mogt 
ondervinden. Doch in zijne Duitsche staten had er 
eene hoogstgewigtige gebeurtenis plaats , die ook in ons 
Vaderland weerklank vond, en den vorst noopte tot 
het nemen van besluiten , waardoor bij velen de ach
ting voor hem eenigermate verkoelde. Bovendien was 
KAREt, bestendig in oorlogen gewikkeld, en uit dien 
hoofde meermalen gedrongen zijnen onderdanen lastig 
te vallen om geldelijke ondersteuning, welke beden niet 
altijd gereedeîijk werden ingewilligd. Alles werkte te 
zamen om KAREL de regering moeijelijk te maken , en 
hem te doen besluiten het bestuur neder te leggen. 

Onder de gewigtigste gebeurtenissen , die er tijdens 
de regering van KABEL V plaats hadden , moet vooral 
de kerkhervorming geteld worden, — eene gebeurtenis , 
welke op de meeste staten van Europa eenen belang
rijken invloed had, en niet zonder hevige schokken 
en bloedigen strijd is tot stand gekomen. Dat er on
der de vóór- en tegenstanders der hervorming mannen 
waren, die de zuiverste bedoelingen koesterden, en in 
gemoede overtuigd meenden te wezen, die zaak te moe
ten bevorderen of haar krachtig tegenstand te bieden, 
laat geenen twijfel over; en den zóódanigen, welke 
partij zij dan ook waren toegedaan, mogen wij onze 
achting niet ontzeggen. Maar zulke menschen zullen 
dan ook met verstand en gematigdheid voor hunne zaak 
ijveren, en alle buitensporigheden zoo veel mogelijk 
trachten te vermijden. Aan den anderen kant waren 
er ook, die alleen met hunne driften en booze harts-
togten raadpleegden, die in de omverwerping van het 
bestaande — in de vernietiging van alle maatschappe
lijke orde hun heil meenden te vinden. Als zoo
danig hebben de wederdoopers en beeldstormers der 
16de eeuw zich gekenmerkt. 

De eersten predikten eene leer, even gevaarlijk voor 
de maatschappelijke orde als verderfelijk voor de goede-
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zeden, en deden aan de kerkhervorming niet weinîgj 
afbreuk. JAW HATTHUSZ. een bakker te Haarlem , stona 
aan het hoofd der wederdoopers en gaf zich uit voofl 
ENocH. Hij vestigde zich te Amsterdam en zond vanj 
dáár eenigen, twee aan twee , uit , om overal zijne; 
leer te verbreiden. JAM VAK LEIDEN en GERRIT BOEKBIH-' 
DER vertrokken naar Munster om aldaar eenen vrijstaat,) 
een nieuw Jeruzalem te stichten , en werden voor en na 
door velen van hun , aanhang gevolgd. Ondanks de ver
volgingen , welke zij hier en elders te lijden hadden , be-
magtigden de wederdoopers in Maart 153-4 die stad en 
bielden zich daar ruim een jaar staande, doch vonden ein
delijk ook dáár het welverdiende loon hunner wandaden. 

Inmiddels hadden die gevaarlijke lieden ook in Fries-j 
land hunne leeringen verspreid en ongelukkig er maar] 
al te veel bijval gevonden. Op paaschmaandag van ' t: 
jaar 1535, waren te Tzum ongeveer 300 van deze men-
schen bijeen vergaderd. Een getal van 200 krijgslie
den , welke die hoop uiteen zouden jagen, vond zoo 
veel tegenstand dat ze genoodzaakt waren met verlies 
de wijk te nemen. Hierdoor aangemoedigd, trokken 
de wederdoopers naar Oldeklooster, bij Bohward, na
men het in , vernielden de kerksieraden , doch lieten 
den abt , de monniken en verdere kloosterlingen on
gehinderd vertrekken. Zij versterkten het klooster en 
stelden zich in staat van tegenweer. De stadhouder 
hiervan tijding bekomen hebbende , verzamelt zoo spoe
dig mogelijk een aantal gewapende manschappen, en 
rukt daarmede op tegen de bezetting van ' t klooster. 
Ook hij ontmoet krachtig tegenweer, doch niettemin 
wordt hij ' t klooster magtig. 

Vele van deze misleide en verbijsterde lieden waren 
in het gevecht gesneuveld; 24 werden bij ' t klooster 
opgehangen en 15 onthoofd, terwijl de vrouwen en 
maagden deels te Leeuwarden, deels in 't H e m p e n -
s e n m e e r verdronken werden. Hiermede nam de zaak 
der wederdoopers ook in Friesland een einde. 

Gelukkig was het zeker, dat men zoo hier als elders 
aan die buitensporigheden een einde maakte en de aan-
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leggers dier gevaarlijke sekte naar verdienste strafte; 
doch geenszins verdient het onze goedkeuring, dat men 
hierin met zulk eene barbaarsche wreedheid te werk ging 
en ook diegenen, welke zich slechts in hunne eenvou
digheid hadden laten medesiepen, een gelijk lot deed 
ondergaan. Maar . hoogst onreglvaardig was het , dat 
men het gedrag der wederdoopers meermalen tot een 
voorwendsel heeft gebezigd, om ook anderen, die van 
de heerschende kerkleer afweken, doch overigens met de 
d waalbegrippen dier sekte niets gemeens hadden en stil en 
ingetogen leefden, op eene vreesselijke wijze te vervolgen. 

7. KAREL V doet afstand van de regering. 
Den 25 en 26 October van hel jaar 1555, waren voor ons 

Vaderland dagen van groot gewigt. Na eeneonrustigedoch 
roemrijke regering van veertig jaren, deed KABEL V afstand 
van de regering en droeg het bestuur zijner erflanden over 
aan zijnen zoon FILIPS, welken hij te dien einde uit Spanje 
herwaarts had doen komen. In eene plegtige vergadering 
van onderscheidene vorstelijke personen, geestelijken 
en afgevaardigden van al de Nederlandsche gewesten, 
welke t-p den 25 Oetober des genoemden jaars te Brussel 
plaats had, deed de voorzitter FILIBERT eene aanspraak en 
maakte de aanwezigen met het doel der bijeenkomst 
bekend. Hierop werd de akte van afstand, bij welke 
KABEL het gebied over de Nederlanden aan zijnen zoon 
overgaf, en de inwoners ontsloeg van den eed, aan 
hem gedaan , voorgelezen. Onmiddellijk daarop nam de 
keizer, leunende op den schouder van prins WILLEB 
van Oranje, zelf het woord en herinnerde der ver
gadering al het merkwaardige, hetwelk hij gedurende 
zijne regering in ' t belang zijner onderdanen had 
verrigt. Zich vervolgens tot zijnen zoon wendende, 
zeide hij tot dezen: «Indien ik u deze rijke erfgoe
deren , zoo_grootelijks door mij vermeerderd, bij mij
nen dood had achtergelaten, zou ik reeds eenige aan
spraak hebben op uwe achting, — maar nu ik u vrij
willig afsta, wat ik nog konde behouden, mag ik 
met regt de warmste erkentelijkheid van U verwachten. 
Ik begeer die echter niet voor mij; uwe belangstelling 



] 
] 

110 GESCHIEDENIS VAW FRIESLAND. l 

in de liefde en welvaart uwer volken, zal ik als het 
beste, het eenige bewijs uwer dankbaarheid jegens mij-
beschouwen." — 's Keizers woorden hadden al de aan
wezigen diep geroerd. Bij monde van den pensionaris-
van Antwerpen, JAKOB ÎUES, gaven de staten hunne 
innige smart te kennen over het verlies van eenen 
vorst, welke de Nederlanden steeds door bijzondere 
bewijzen van achting en verknochtheid had onderschei
den , en verklaarden, overeenkomstig 's keizers ver
langen, FILIPS tot hunnen heer aan te nemen en heru 
hulde en trouw te zweren. Nu naderde FILIPS zijnen 
vader, viel voor hem op de knieën en ontving, onder 
een' vloed van tranen , den vaderlijken zegen. Weder 
opgestaan zijnde, wendde FILIPS zich tot de staten, be
tuigde hun zijne onbedrevenheid in de taal van ' t land, j 
en verzocht dat GRANVELLE bisschop vanAtrecht, de tolk j 
mogt zijn der gevoelens van zijn hart. Bij monde van < 
dezen betuigde FILIPS dat hij alles, zelfs zijn leven voor , 
deze gewesten over had ; dat hij de Nederlanders naar ' 
billijkheid wilde regeren en met kracht verdedigen; 
hunne oude vrijheden, voorregten en gewoonten on
geschonden laten en niets verzuimen, wat tot de 
pligten van een goed vorst behoorde. Daarna maakte 
de landvoogdes, MARIA , den staten bekend dat zij het 
bestuur over de Nederlanden, sinds vijf-en-twintig j a - . 
ren aan haar toevertrouwd, had nedergelegd. JAKOB MAES ! 
bedankte haar in naam der staten voor haar regtvaar-
dig en wijs bestuur, en voor al de zorgen en moeite, \ 
welke zij zich ten dienste des lands-getroost had. 

Den volgenden dag vergaderden de staten op nieuw. ; 

In deze bijeenkomst werd FILIPS voor natuurlijken erf- ; 
heer en vorst ontvangen en hernieuwde hij, onder eede, ; 
zijne betuigingen van den vorigen dag. 

Aan de afgevaardigden van Friesland, onder welken 
VIGLIUS VAK ATT* zich bevond, beloofde FILIPS nog wel 
bijzonder, onherroepelijk te zullen handhaven, alles 
wat de graaf van Aremherg (*) in 1550 beloofd had. 

(*) JOUAN VAN xiGNE, graaf van Aremherg, was in 1B48MAXI-
MILIAAN van Kemond, graaf van Buren, als stadhouder over 
Friesland opgevolgd. 
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Tevens bekrachtigde FILIPS de voorregten der Friezen 
en hunne verbindtenissen , vroeger met de hertogen van 
Saksen en later met keizer KAREL aangegaan. Na dit 
alles deden de afgevaardigden der verschillende pro
vinciën den eed van getrouwheid aan den nieuwen heer. 
Als eene bijzonderheid dient hier nog vermeld te wor
den, dat , terwijl de afgevaardigden van al de andere 
gewesten den eed knielende deden, die van Friesland 
zulks staande verrigtten. En daar dit natuurlijk eenig 
opzien moest baren , zoude de gezant, GEJIMA VAK BCIS-
XAHIA , bij die gelegenheid gezegd hebben: » Wij Frie
zen knielen alleen voor God." 

8. Friesland onder het bestuur van graaf 
FILIPS III. 

KAREI had bij zijn' afstand van de regering zijnen zoon 
en opvolger ernstig op het hart gedrukt, het voorvader
lijke geloof te beschermen, —maar ook tevens hem na
drukkelijk vermaand, de regten en vrijheden zijner on
derdanen te eerbiedigen. In de gegeven omstandigheden 
ware het zeker voor ieder' vorst hoogst moeijelijk ge
weest, aan geene dier voorwaarden te kort te doen; 
doch FILIPS was gansch niet de man , om de belangen der 
roonisch-catholijke eeredienst met de wezenlijke regten 
zijner Nederlandsche onderdanen te vereenigen. Daartoe 
ontbrak hem eene juiste kennis van het Nederlandsche 
volkskarakter, een onpartijdig oordeel in het stuk van 
godsdienst; maar vooral die opregtheid, welke vertrou
wen inboezemt, voor eenen vorst zoo onmisbaar. FILIPS 
was trotsch, achterdochtig en geveinsd, eigenschappen, 
geheel in tweestrijd met de rondborstigheid van den ech
ten Nederlander. Het is zeker hoogst moeijelijk, zulke 
hoog geplaatste personen onpartijdig en naar waarheid te 
beoordeelen ; ook zij staan onder den invloed van den 
geest des tijds. Hoe het zij , de regering van FILIPS mis
haagde al spoedig aan een groot deel van het Neder
landsche volk , zoo als wij nu zien zullen. 

De besluiten van keizer KABEL tegen de aanhangers der 
zoogenoemde nieuwe leer waren , inzonderheid het pla-
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kaat van 1550, wel zeer gestreng, en hadden ook in 
Friesland bereids eenige slagtoffers gemaakt, (welk ge
tal zeker grooter zoude geweest zijn , indien de stadhou
der , het hof en de staten die besluiten stiptelijk hadden 
uitgevoerd) doch misten niettemin de bedoelde uitwer
king ; het getal dergenen, die van de oude kerkleer af
weken , werd steeds grooter. FILIPS, die het zich tot 
eene zijner heiligste pligten rekende, de roomsch-ca-
tholijke godsdienst te handhaven, was van meening dat 
er meer doeltretFende maatregelen dienden genomen te 
worden, om dien afval te stuiten. Met bewilliging van 
den paus, besloot hij tot de oprigting van eenige nieuwe 
aartsbisdommen en bisdommen. Deze maatregel ver
wekte algemeen ongenoegen. De adel vreesde dat daar
door zijne magt en zijn' invloed niet weinig zou wor
den gefnuikt, terwijl de geestelijken beducht waren voor 
vermindering hunner inkomsten en onteigening der kloos
tergoederen. Dit laatste was dan ook werkelijk het geval. 
Den bisschop. die te Leeuwarden zoude zetelen , wer
den tot inkomsten toegekend , de goederen van de kloos
ters Mariengaarde, St. Nicolaas en 't. Zand (*), benevens 
eenige geestelijke goederen onder Midlum gelegen. In 
Friesland ontmoette dit besluit dan ook hevigen tegen
stand , en niet vóór het jaar 1570, onder ' t bewind 
van AtVA, kreeg die zaak zijn beslag. 

Naardien FUIPSeerlang naar Spanje moest terug keeren , 
maakte hij alvorens hier eenige noodige beschikkingen 
op de regering. MARGARETHA van Parma, 's konings 
halfzuster, werd aangesteld tot landvoogdes over de 
Nederlanden. Een raad van state , waartoe ook twee be
roemde Friezen, VIGLIDS VAN AYTA en JOACHEM HOPPERS (†) 
behoorden, moest de landvoogdes in alle gewigtige aan
gelegenheden te dienste staan. De verschillende pro
vinciën verkregen stadhouders. De prins van Oranje 
verkreeg als zoodanig het bestuur over Holland, Zee-

(*) Gelegen onder Hallam, Bergtim en te Bolsward. 
(†) I)e eerste geboren te Barrahuis in 1507; overleden te Brus

sel, 1577; — de andere geboren Ie Sneek in 1523: overleden te 
Madrid, 15"tj. 
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land en Utrecht, (erwijl AREMBEBG op nieuw tot stadhouder 
over Friesland , Groningen en Overijssel werd benoemd. 

Onder de schoonste betuigingen van hartelijke gene
genheid voor zijne Nederlandsche onderdanen , en met 
de plegtige verzekering, dat hij geene opoffering te groot 
zou achten, waar het hunne belangen gold, verliet de vorst 
met een geleide van 90 schepen, onder bevel des gra
ven van Hoorn, voor altijd deze landen. 

a. Beeldstormer ij en hare gevolgen. 

Naardien de gewelddadige middelen tegen de ver
breiding der nieuwe leer weinig anders uitwerkten, dan 
de gemoederen tegen den koning in te nemen en 's 
lands zaken hoe langer zoo meer in de war te s tu ren ,— 
wendde men van deze zijde alles aan om den vorst te be
wegen tot het intrekken der plakkaten op het stuk der 
godsdienst en het verleenen der vrijheid aan ieder, om 
God te vereeren naar de inspraak van zijn geweten. Men 
trachtte den koning te beduiden dat zulks de eenige weg 
was, de gemoederen , die al meer en meer in beweging 
geraakten, tot bedaren te brengen en het Vaderland 
tegen een dreigend gevaar te behoeden. Tevens ver
zocht men dringend en bij herhaling dat de koning-
zelf raogt overkomen. Het antwoord van FILIPS hierop 
was geenszins bevredigend. Ook de landvoogdes scheen 
weinig genegen, aan den algemeenen wensch gehoor 
te geven ; zij wist trouwens, dat FILIPS ten aanzien der 
godsdienst onverzettelijk was. Dan, wat de edelen 
des lands door smeekschriften en bondige redenen niet 
vermogten, wilde het domme gemeen, door eenige 
aanzienlijken opgeruid, door geweld verkrijgen. Gij 
zult reeds vermoeden, jonge lezers , dat wij de beruchte 
beeldenstorm van Augustus 1566, op het oog hebben. 
Zij is u uit de lessen over de Vaderlandsche geschiede
nis te wel bekend , dan dat het noodig zoude zijn , er 
hier veel van te zeggen ; alleen dit , dat het uit verschei
dene omstandigheden blijkt, dat die ergerlijke loonee-
len niet in Friesland in gelijke mate hebben plaats gehad, 
als wel elders. De regering van Leeuwarden had tijdig 
de beelden en andere sieraden uit de drie pnrochie-

8 
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kerken doen wegnemen en in veiligheid gebrag't. Ook 
op nndere plaatsen in Friesland zijn de allaar-sieraden 
der baldadige hand ontkomen, en sommige zelfs tot op 
onzen tijd bewaard gebleven. 

De regering van Leeuwarden nam de afwezigheid des 
stadhouders te baat, om nu eenen stap verder te gaan. 
Zij schafte namelijk de oude eeredienst af en gaf verlof, 
dat op den 8 September des genoemden jaars , in de 
kerk te Oldehove de hervormde leer openlijk werd' 
verkondigd, des voormiddag* door ANTHONIÜS NICOLAI , 
gewezen priester te Hoogebeintum , en 's namiddags door; 
IUÜTIKCS ELiAcos, gewezen priester te Tzttm. In de; 
kerken van Nijehove en Hoek had hetzelfde piaats.j 
Een groot aantal priesters en pastoors, uit alle oorden 
van Friesland, ging nu tot de hervormde kerk over, en 
verre weg de meerderheid hunner gemeenteleden volgde 
hun voorbeeld. 

~ ™ >~-~*™" | 

Zoo schielijk , zoo gemakkelijk zoude eene omwente-, 
îing in staat en kerk echter niet tot stand komen. Wel- ! 

dra kwamen er bevelen van den stadhouder, die zich; 
toen in Overijssel bevond, alsmede van de landvoogdes, 
om de oude eeredienst weder te herstellen en de her
vormde leeraars de stad te doen ruimen.. De regering' 
en de burgerij waren daartoe geenszins genegen. Ook) 
op andere plaatsen, zoo als te Sneeh en te Franeker,, 
ging, ondanks alle scherpe bedreigingen, de prediking: 
des Evangelies, volgens de grondbeginselen der hervor-: 
uiers, nog eenen geruimen tijd ongestoord haren gang. î 
Maar toen AREMRERG, en wel op bijzonder' bevel des ko-
nings, met eene aanzienlijke krijgsmagt Duifsehe sol
daten in Januarij 1567 in Friesland kwam , nam de zaak 
eene andere wending, De regering van Leeuwarden, ert 
de staten van Friesland deden wel ernstige vertoogen bij 
den stadhouder om vrijheid van godsdienst, en andere 
voorregten , hun door de landvoogdes toegezegd , te ver
krijgen , doch te vergeefs. AREMBERG , hoezeer ook ge
negen den weg van gematigdheid en billijkheid te be
wandelen , was onderdaan des konings en stelde't zich 
ten pligt, de bevelen zijns meesters te eerbiedigen. Ook 
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was hij met reden verstoord over de vernieling en plun
dering der kerken. Die dolzinnige daad stelde, even 
nis vroeger het gedrag der ivederdoopers , de hervorming 
bij velen in een zeer ongunstig licht. De stadhouder 
wees dan ook alle aanzoek om vrijheid van godsdienst 
van de hand en gaf hevel om zonder verwijl de kerken 
weder in haren vorigen toestand te herstellen, de her
vormde predikanten te verwijderen en de plakkaten des 
konings , als naar gewoonte, \veder af te kondigen. 
Men begreep, dat het raadzaam was zich aan de beve
len des stadhouders te onderwerpen. 

Dit verwekte natuurlijk geene geringe bekommering 
bij hen , die der nieuwe leer waren toegedaan. Maar 
toen het gerucht van ALVA'S gewapenden aantogt meer en 
meer veld won en zekerheid bekwam , sloeg hen de schrik 
dermate om 't lijf, dat vele edelen en burgers de vlug t 
namen naar Oostfriesland. Meer dan 70 predikanten , 
allen gewezen priesters en pasioors van verschillende 
plaatsen, in Friesland, zochten en vonden daar insge
lijks een veilig toevlugtsoord. 

b. Komst vanALVA hier te lande.-—Vervolgingen. 

Zoodra rmrs vernam, wat hier in Nederland was voor
gevallen , was hij ten hoogste verontwaardigd. Zijn be
sluit was nu spoedig genomen, — het vonnis over 
Nederland was geveld. De koning achtte zich nu ont
slagen van alle beloften aan hetzelve gedaan , en veroor
deelde al de ingezetenen, die maar in een of ander op-
zigt verdacht waren, tot de straffen en pijnen , in regten 
voorgeschreven , zonder éenige hope op verschooning. 
Hierop zond hij den hertog 'van Alva1 een zijner be
kwaamste legerhóofden, roet 18000 man herwaarts, om 
de Nederlanders aan eene onbeperkte gehoorzaamheid aan 
den koning en de kerk te onderwerpen. De toestand 
van ons Vaderland was dus zeer hagehelijk. De beel
denstorm had den band van eensgezindheid, welke lot 
diH lang tusschen de ingezetenen had bestaan , grooten
deels losgemaakt. Het verbond der edelen was verbroken; 
velen , die zich voor de vrijheid in de bres hadden gesteld, 
e» wier raad en ondersteuning hieh zbö hoogst noodig 
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had, verlie'en het land. Ziet daar, jeugdige lezers, de 
gevolgen dier onzinnige daad. Leert er uit , dat on
verstandig ijveren voor eene zaak, nimmer het regie 
middel i s , om tot een goed doel te geraken. 

ALVA dan in deze landen aangekomen zijnde, stelde 
al dadelijk eenen raad aan van 12 leden, van welken 
hij zelf het hoofd, terwijl zeker Spanjaard, met name 
VARGAS, een man van lage beginselen, maar die geheel 
eenstemmig met hem dacht, er de ziel van was. Deze 
raad was bestemd om over het lot der verdachte Neder
landers te beslissen. De landvoogdes verzocht en ver
kreeg hierop haar ontslag; WILLEM van Oranje deed af
stand van zijne waardigheden en nam de wijk naar 
Duitschland, De graven van Egmond&n Hoorn werden 
gevankelijk naar Brussel gevoerd en aldaar (5 Junij 1568) 
onthoofd. De heeren VAN BATENBURG en de Friesche ede
len SJOERD BEiJMA van Leeuwarden, HARTMAN GAIAMA van 
Wirdum en WILLEM BDMA van Driesum hadden reeds 
hetzelfde lot ondergaan. Bijna niemand was zeker van 
zijn leven. De vlugt naar elders was het eenige mid
del ter ontkoming. 

c. Oprigting van eenen bisschopsstoel 

te L e e u w a r d e n . 
Had de benoeming van eenen bisschop over Friesland, 

wegens hevig verzet der geestelijken en andere perso
nen , tot nog toe geen gevolg gehad — AI.VA bekreunde 
zich weinig over liet misnoegen , hetwelk deze maat
regel tot handhaving der oude kerkleer hij velen mogt 
veroorzaken, maar zorgde dat , volgens het vroeger be
sluit des konings, deze zaak eerlang haar vol beslag 
verkreeg. Reeds in Januarij 1570 kwam de nieuw be
noemde bisschop , PETRI CUNERÜS , te Leeuwarden en werd 
door een aanzienlijk gevolg, onder het gebulder van 
't geschut en trompetgeschal, in de kerk van Oldehove 
binnen geleid en gaf aldaar het volk den zegen. Hij was 
door den paus met eene uitgestrekte magt bekleed, doch 
handelde niet overeenkomstig zijne horige betrekking. 
A'iGMiis VAN AYTA schreef hem onder anderen: «Het is 
de pligt van eenen goeden herder aijneschapen tesche-
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ren , maar niet om ze op te slokken." — Nadat hij hier 
acht jaren lang de bisschoppelijke waardigheid had be
kleed, werd h i j , wegens pligtverzuhn , door den stad-
bonder , graaf van Arembery , Ie Harlingen gevangen 
gezet en van daar naar de abdij van Beryuin vervoerd , 
onder het genot eener jaarwedde van 800 gidden. Twee 
jaren later is hij weggezonden en reeds in Februarij 
1580 te Keulen in ballingschap overleden. Met hein heeft 
deze waardigheid in Friesland opgehouden te bestaan. 

d. Begin van den 80 jarigen oorlog. {Mei J568.) 

WILLEM van Oranje en de gevlugte edelen overlegden 
te zanien hoe zij het ongelukkig Nederland zouden 
kunnen redden. 

Uit de lessen over de Vaderlandsclie geschiedenis zult 
gij u nog wel weten te herinneren, dat ORAKJE uit eigen 
middelen een vrij talrijk leger op de been bragt , en 
daarmede tusschen Maastricht en Roermonde over de 
Maas t rok, terwijl zijn broeder LODEWIJK met eeneaf-
deeling in Groningerland viel, en bij Heiligerlee met 
den Frieschen stadhouder, graaf van Arembérg , slaags 
raakte ; dat de overwinning aan de zijde van LODEWIJK 
was, doch dat zijn broeder .ADOLF, bij de bestorming 
van ' t kloosler, sneuvelde en AREMBÉRG hier insgelijks 
om het leven kwam; dat ALVA zelf met eene grooteover-
magt tegen LODEWIJK optrok, en hem bij Jemmingen 
eene volkomene nederlaag toebragt. 

Met het hoofdleger van prins WILLEM ging het niet 
beter ; want ALVA , die zorgvuldig een hoofdtreffen met 
dien vorst vermeed , wist deszelfs leger àoor been- en 
wedertrekken zoodanig af te matten , dat de prins einde
lijk genoodzaakt werd, zijne muitzieke vreemde benden 
naar Duitschîand terug te voeren en aldaar af te dan
ken. Zoo liep dan deze eerste poging van .ORANJE , tot 
Nederlands redding:, ongelukkig af. 

Het overlijden des stadhouders AKEMBEBG werd door het 
luiden der klokken in alle oorden van Friesland den 
ingezetenen bekend gemaakt, en door velen betreurd. 
In menig opzigt toch was zijn twintigjarig bestuur over 
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dit gewest heilzaam geweest. KAHEL VAN BRIMED , graaf 
van Megen, werd tot zijnen opvolger benoemd; doch 
deze overleed reeds in Januarij 1572, en werd vooreenen 
korten tijd vervangen door GILLIS VAN BARLAIMONT ; want 
daar deze meestal afwezig was, en de toestand van 
Friesland noodwendig de tegenwoordigheid van een' 
bekwaam persoon vereischte, ontliood het hof den ko
lonel KASPAB DE ROBLES, heer van Billij, om als luitenant 
stadhouder dit gewest te besturen. Ofschoon deze man, 
ijverig koningsgezind was, en steeds alle pogingen 
aanwendde om Friesland voor zijnen vorst te behouden, 
heeft hij zich echter ten aanzien der stoffelijke belan
gen dezer provincie zeer verdienstelijk gemaakt, zoo 
als wij later zien zullen. 

De Friezen deden intussehen van hunne zijde al het. 
mogelijke om het spaansche gezag te fnuiken en de po
gingen van Oranje te ondersteunen. De beroemde DDCO 
JIARTEIVA verschafte aan 's prinsen volk gelegenheid, om 
hier en elders in Friesland meer vasten voet te verkrij
gen ; doch zijn plan, Leeuwarden uit de magt der Span
jaarden te redden, wist de waakzame ROBLES te ver
ijdelen. Echter gelukte het DIRK VAN BRONCKHORST om 
Sneek , Staveren, JBolsward en Franeker aan ORANJE* s 
zijde te brengen. 

Friesland had thans veel te lijden : de zware water
vloed van 't jaar 157Ö had een onberekenbaar nadeel 
veroorzaakt; de opbrengst van 128,000 gulden , waar
mede men de schatting van den lOden penning, welke 
ALVA den Nederlanders had opgelegd, afkocht, viel den 
ingezetenen zwaar. Bovendien leden de bewoners der 
zeekusten somwijlen groot nadeel door de zoogenoemde 
watergeuzen, die als vrijbuiters op de Z u i d e r z e e en 
de W a d d e n rondzwierven, terwijl het Spaansche krijgs
volk en de prinsgezinden van beide zijden groote onge
regeldheden bedreven , en den ingezetenen veel nadeel, 
toebragten. Allerwege heerschte de grootste verwarring; 
want terwijl ROBLES van wege Spanje en hethof van Fries
land , het gezag als stadhouder uitoefende, kwamjoosT 
VAN soHorwERBDRa met eenen lastbrief van VVILLEM «?«;» 
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Oranje als diens stadhouder van Friesland , om dit gewest 
van de heerschappij van Spanje te bevrijden en het 
voor den prins te winnen , doch voerde weinig meer 
u i t , dan kerken en kloosters te plunderen, en zich-
zelven met den geroofden buit te verrijken. 

e. Inneming van Dokkum door de Watergeuzen. 

[September 1572.) 

Ten einde de strooperijen der watergeuzen en de ver
overingen der oranjegezinden te keer te gaan , bezette RO
BLES de zeekusten met krijgsvolk , en versterkte Dokkum , 
zoo door het opwerpen van een nieuw bolwerk, als 
door eene aanzienlijke bezetting. Deze bezetting deed 
gedurig uitvallen, waardoor de omliggende dorpen , vooral 
die der Dongerdeelen, veel hadden te lijden, 's Prinsen 
stadhouder JOOST VAN SCHOUWENBURG , had het plan Dokkum 
te vermeesteren. De beide hoplieden , SIPPE VAN SCIIEL-
rEMA en siKRE TJESSENS zouden hem heimelijk , door het' 
aanwerven van manschappen, daarin ondersteunen. Doch 
hiervan bekwam ROBLES kennis; de beide hoplieden na
men de vlugt; TJESSENS zocht veiligheid te Franeker op 
Sj aarde ma-slot, waar SCHOUWENBURG zijn verblijf hield, 
en VAN SCHELTEJU vertrok naar Ameland: Hier lag een 
vaartuig bemand met 90 watergeuzen, staande onder 
bevel van zekeren GIJSBRF.CHT. Op aansporing van dezen 
bevelhebber waagde SCHELTEMA een' aanslag op Dokkum. 
Te Oostmahorn liet hij eene bezetting achter en rukte 
met 30 man regelregt op Dokkum aan. Zoodra deaan-
togt en het doel van SCHELTEMA bekend was, werden in 
de omliggende dorpen de klokken geklept. Eene menigte 
landlieden, gewapend met hooivorken , knuppels, enz. 
snelde SCHELTEMA te hulp. De Spaansche bezetting, meest 
uit Walen bestaande, nam de wijk, deels op den zwa-
ren toren van het St. Bonifacius-klooster, en deels 
naar Leeuwarden. In naam van prins WILLEM nam SCHEL
TEMA de stad in bezit. Genoegzaam al de geestelijken 
verlieten de stad ; de Spaanschgezinde ingezetenen wer
den verpligt zich binnen hunne huizen te houden. Zelf 
de hervormden poogden, uit vrees voor,de baldadighe— 
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den der te zamen geraapte bende van SCHELTEMA , en 
tevens wegens vrees voor de wraak van ROBLES , de stad 
te verlaten , doch dit werd hun uitdrukkelijk verboden. 

Beducht voor een aanslag des stadhouders , bragt men 
zoo goed mogelijk de stad in staat van tegenweer, waartoe 
zelfs vrouwen en kinderen moesten medewerken. SCHOU
WENBURG beloofde uit Franeker eenige hulpbenden te 
zullen zenden, onder bevel van SIKKE TJESSEKS en JOIIAS 
BOKGA ; doch BOULES vóórkwam hen. Terwijl het volk 
van SCHOUWENBURG naauwelijks marschvaardig was , ston
den 500 voetkneehten en 60 ruiters, die ROBLES van 
Leeuwarden had afgezonden , reeds voor de poort van 
Dokkum. De landlieden namen weldra de vlugt. De 
burgerij bood wel eenigen lijd moedig tegenstand, steeds 
hopende op den beloofden bijstand van SCHOB WEH BURG, 
doch moest eindelijk wijken. De Walen , die zich nog 
altijd op de poort hadden staande gehouden , vereenigden 
zich nu met de andere troepen, aan welke ROBLES vrij
heid had gegeven de stad te plunderen.* De mishande
lingen , die de inwoners, zonder eenig onderscheid, nu 
hadden te verduren, gaat boven alle beschrijving. Na 
alles uitgeplunderd en een ijsselijk bloedbad aangerigt 
te hebben, stak men de stad inbrand, waardoor velen, 
die op de daken en zolders schuilplaats gezocht hadden , 
deels door de vlammen , deels door de handen der Spaan-
sche benden , deerlijk omkwamen. 

Inmiddels waren de troepen van SCHOUWENBURG tot op 
eenen afstand van een uur Bokkum genaderd , toen hen 
eene bende Walen , die met den geroofden buit naar 
Leeuwarden dacht te keeren, ontmoette. Spoedig was 
men handgemeen en wel met dat gevolg , dat de Walen 
het hazepad kozen en het geroofde moesten achterlaten. 

Gij ziet lezers, dat de inneming van Vokkum, door 
toedoen der watergeuzen, niet van dat gelukkig gevolg 
•was, als de verovering der stad Briel, welke eenige 
maanden vroeger plaats had. Terwijl deze gebeurtenis 
den moed der Nederlanders had aangewakkerd, had 
gene eene groote verslagenheid en verwarring in Fries-
te weeg gebragt. 
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SCHOUWÈSBUEG , die zich met derdehalf duizend man te 
Fmneker bevond, geene kans ziende zich tegen ROBLES 
staande te houden , en bevreesd, dat het Spaansehe krijgs
volk eenen aanval tegen hem in den zin had, stak de 
voorstad, het Vliet, in brand , opdat de vijand zich 
daar niet zoude nestelen. Onder voorwendsel van langs 
eenen omweg door Gaasterland , enz. Leeuwarden van 
de zuidzijde aan te tasten , verliet hij heimelijk Fries
land en begaf zich naar Westphalen , met zich nemende 
eene aanzienlijke geldsom der opgebragte schatting, die 
voor het meerendeel bestemd was tot soldij voor zijne 
aangeworvene manschappen. Tijdens het verblijf van 
SCHOUWENBURG was Friesland in de grootste verwarring 
geraakt. Velen toch hadden hunne hoop mede op dezen 
man gevestigd, door wiens hulp het hun gelukken 
zou, zich met gunstig gevolg tegen Spanje te ver
zetten. Na zijn vertrek geraakte Friesland weder 
geheel in de magt des dwingelands. Zwaar moesten 
de ingezetenen* nu voor hunnen afval hoeten. Het uit-
zigt op vrijheid lag zelfs voor ' t gansche Vaderland in 
het donker; maar door het vertrek van ALVA , de on
verwachte dood van zijnen opvolger en de muiterij onder 
het Spaansehe krijgsvolk , klaarden de nevelen eenig-
zins op en werd de hoop verlevendigd. 

f. Verdiensten van KASPAR DE ROBLES. 

De Allerheiligen-vloed van 1570, waardoor Friesland 
als in eene zee verkeerde, daar het land op vele plaat
sen 10 à 12 voeten onder water stond, en alleen in 
de beide Dongerdeelen wel 2600 mensehen omkwa
men, deed op nieuw de noodzakelijkheid inzien, om 
de zeedijken in beteren staat te brengen. Reeds vroe
ger had men op dat stuk betere verordeningen gemaakt, 
maar nog altijd bleven onze zeeweringen in eenen zwak
ken toestand. Te veel hing hier bij af van ieders wil
lekeur. De kosten tot eene voldoende herstelling gin
gen de krachten te boven van die enkele grietenijen, 
welke het naast aan zee waren gelegen. Ook had geheel 
Friesland er belang bij dat de zeedijken in goeden staat 
gebragt werden. Dit begreep ALVA ook, en -daarom 
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bepaalde hij in Augustus 157! , dat ook die deelen 
van Friesland, welke minder met onderhoud van dij
ken bezwaard waren, eene zekere som daartoe zou
den bijdragen, en het overige àer kosten door de 
binnen- en buitendijksters (dat i s : binnen of bui
ten den slagtedijk) gelijkelijk zoude worden belaald. 
Dit vond geenen bijval bij de eersten en nog veel min
der bij die van Oostergoo. ALVA wilde deze bepaling 
niet met geweld doordrijven , maar droeg de beslissing 
daarvan op aan den stadhouder, graaf nan Megen en 
eenige raden van Overijssel. Dewijl deze stadhouder 
reeds in 't begin des volgenden jaars kwam te over
lijden , werd de zaak opgedragen aan KOBI.ES>, die in 1573 
met de waardigheid van stadhouder en kapitein-gene
raal bekleed werd. ROBI.ES begreep, dat de herstelling 
der zeedijken geen langer uitstel gedoogde, en wilde 
daarom deze zaak niet kracht doorzetten. Hij wist te 
bewerken dat de partijen zich aan zijne uitspraak on
derwierpen , welke hierop nederkwam , .dat de zeedijk 
van het Bildt tot Makkum — want dit gedeelfe ver-
eisehte het eerst voorziening — voor de helft door de 
binnendijksters en voor de andere helft door de buiten
dijksters zoude worden gemaakt en onderhouden. Deze 
bepaling werd door ALVA, in naam des konings, goed
gekeurd en openlijk bekend gemaakt. Voorts werd de 
gang van het werk naauwkeurig geregeld. RoiLEs-zelf 
hield over alles een naauwlettend toezigt, en handhaafde 
de orde door strenge tucht. In den zomer van 1575 
was het geheele werk voltooid. Gelijktijdig werden 
ook de noordelijke zeeweringen verbeterd, en ten aan
zien der zuidelijke de noodige verordeningen gemaakti 

Ook het zoQgenoemde K o l o n e l s d i e p , hetwelk uit 
het B e r g u m e r m e e r naar Groningen loopt, en voor 
Friesland en Groningen beide van zoo veel belang is , 
heeft ROBLES insgelijks tot stand gebragt. 

Zulke mannen, die zich krachtig betoonen in de zorg 
voor de dringende behoeften van het gewest, dat aan-
hun bestuur is toevertrouwd ; die op hunnen tijd we
ten te handelen, en doortastende maatregelen nemen, 
wanneer het noodig is , hetzij ze overigens onze bijzon» 

kobi.es
Robi.es
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dere inzigten deelen of niet, verdienen onze hoogach
ting. Het strekt dan ook den Friezen tot eer , dat zij 
den naajn van KASPAR DE ROBLES door een gedenktee-
ken hebben vereeuwigd. 

g. Frieslands bevrijding. 
Na het vertrek van AL VA , zond koning FUIPS hier 

Don LOOIS DE REQUESENS tot landvoogd. Wij hebben reeds 
gezegd, dat het vooruitzigt om van Spanjes heerschappij 
verlost te worden, zeer donker was. Het onverwachte 
overlijden van dezen landvoogd, de verwarring die 
hierdoor ontstond, en de muiterij onder het Spaansehe, 
krijgsvolk, gaven der zaak eerlang eene betere wen
ding. Verscheidene provinciën sloten te Gent een on
derling verdrag van bevrediging, waarbij zij zich ver
bonden om de staatkundige en godsdienstige vrijheid 
te handhaven. Dit beurde den gezonken moed weder 
op. De stadhouder ROBLES werd door zijn eigen krijgs
volk te Groningen gevangen gezet, en wel door toe
doen van, FRAKÇOIS STELLA , die door ROBLES gevangen was 
genomen. Daardoor trad Groningen nu ook toe tot, 
de Gentsche bevrediging. De vroeger uitgewekenen 
kwamen weder terug; de bisschop van Leeuwarden 
werd door den graaf vftn Rennenberg, die door den, 
Raad van State tot stadhouder van Friesland was aan
gesteld, gevangen genomen, van zijne waardigheid ont
zet en naar elders vervoerd ; de hervormde leer werd-
nu weder ongestoord en openlijk gepredikt. Op raad 
van den prins van Oranje -werd in 1577 het collegie. 
van gedeputeerde staten,ingesteld om met den stadhou
der goede orde op zaken te stellen; 's lands wetten, 
en 's volks regten te handhaven, dijken, wegen, vaar
ten, sluizen enz. in goeden staat te brengen. Het moest, 
toezigt houden op de plaatselijke besturen en wel in
zonderheid op het provinciaal hof, hetwelk men ver
dacht hield-van te veel genegenheid voor Spanje. Tot. 
dus lang had dit hof grooten invloed gehad op rege
ringszaken, doch voortaan mogt het zich alleen bezig, 
houden met de uitoefening van het regt. Die raads-
heeren, welke zich niet aan de besluiten der staten, 
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wilden onderwerpen, werden van hun ambt ontzet en 
door betergezinden vervangen. RENNENBERG maakte in 
sommige grietenijen en stedelijke besturen insgelijks 
belangrijke veranderingen en volgde, zoo het scheen, 
in vele opzigten de meening van den prins. 

In 1578 werd door den landvoogd, aartshertog JIAT-
TIUAS, de zoogenoemde godsdienstvrede afgekondigd, 
waarbij aan hervormden en roomsehgezinden vrijheid 
van godsdienst werd toegestaan. Op vele plaatsen wa
ren de ingezetenen voor het nieerendeel de hervormde 
leer toegedaan ; het lag derhalve in den aard der zaak 
dat zoodanige gemeenten in het bezit kwamen, of ei
genlijk in het bezit verbleven van de gemeentelijke 
kerkgebouwen. 

Inmiddels was door toedoen van den Spaansehen land
voogd, TABKESE, de Gentsche bevrediging verbroken en 
de zuidelijke provinciën hadden zich op nieuw onder 
de gehoorzaamheid van Spanje begeven. Van die zijde 
had men dus geene hulp meer te wachten. Hef was 
daarom van ' t hoogste belang, dat de noordelijke pro
vinciën zich op het naauwst aaneensloten , ten einde 
het begonnen werk met goed gevolg voort te zetten. 
Door bemoeijing van WILIEK van Oranje en zijnen broe
der JAK den Oude kwam er in 1579 eene nieuwe ver-
eeniging tot stand , bekend onder den naam van Unie van 
Utrecht, waaraan aldra zeven van de noordelijke gewes
ten deel namen. Friesland trad dadelijk tot dit verbond 
toe , en was van al de vereenigde provinciën de eerste, 
die het Spaansche dwangjuk van zich wierp, daar het 
den ingezetenen gelukte, de blokhuizen of kasteelen 
van Leeuwarden, Harlingen en Staveren, die nog in 
de magt van het Spaansche krijgsvolk waren, te ver
overen en vervolgens te ontmantelen. Door bemidde
ling van den prins van Oranje, werd men door gel
delijke ondersteuning in staat gesteld , de steden Leeu
warden , Harlingen , Sneek en Sloten te versterken, 
om bestand te zijn tegen de aanvallen des vijands. 

In Maart 1580 namen de staten van Friesland het 
besluit, de kloosters op te heffen en de inkomsten dier 

», 
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gestichten en andere geestelijke goederen, voortaan te 
besteden ten behoeve der hervormde eeredienst, tot 
bezoldiging der predikanten en onderwijzers, tot on
derhoud der armen en liefdadige inrigtingen , terwijl 
de kloostergebouwen, ten getale van omstreeks 5 0 , 
deel» verkocht en gesloopt en deels tot andere einden 
ingerigt werden. Het getal hervormden nam steeds 
toe, en geen wonder: de roomsche eeredienst trouwens, 
was bij het genoemde besluit der staten afgeschaft en 
verboden ; van alle geestelijke en kerkelijke inkomsten 
was die gezindte verstoken en alle uiterlijke voorreg-
ten waren nu uitsluitend aan het hervormde kerkge
nootschap verbonden. Of men in deze hoogst gewigtige 
zaak met behoorlijke billijkheid en strikte regtvaardig-
heid te werk ging, —• of dit alles strookte met den 
geest des Christendoms, behoeft naauvveîijks gevraagd 
te worden. De gemoederen trouwens , waren toen te 
opgewonden , de driften nog te hevig om eenen regt 
bezadigden , regt christelijken ijver, inzonderheid in de 
zaak der godsdienst, bij de bovendrijvende partij te 
veronderstellen. 

De groote omwenteling in staat en kerk was dan in 
' t begin des jaars 1580 in Friesland totstandgekomen, 
terwijl de naburige provincie Groningen door den graaf 
van Rennenberg , welke tot de Spaanschgezinde partij 
was overgegaan , op nieuw in 's vijands niagt geraakte 
en niet vóór 1594 daaruit verlost werd. Hierdoor werd 
Friesland aan de oostzijde nog gedurig door de invallen 
der Spanjaarden verontrust, maar ook van de zuidzijde 
werd men gedurig door hen bestookt. 

Door den afval van REAAISIVBERG was Friesland zonder 
stadhouder. Op dringend aanzoek der staten liet de prins 
van Oranje zich bewegen, die waardigheid aan te nemen. 
Daar echter de omstandigheden hem niet toelieten het 
bestuur over dit gewest in eigen persoon waar te ne
men, zond hij in Junij van genoemd jaar 1580 hier 
zijnen onder-stadhouder BERNARD van Merode. In de lente 
des volgenden jaars kwam de prins-zelf met zijne fa
milie in Friesland, en werd zoo te Harlingen als te 
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Leeutuardeh met veel luisler ontvangen. Zijne tegen
woordigheid alhier was van groot belang: oneenighedeh 
van verschillenden aard ruimde hij in der minne uit 
den weg en maakte onderscheidene belangrijke veror
deningen. Hierop vertrok hij weder naar Holland, alwaar 
zijne tegenwoordigheid niet wel kon gemist word»n. 

Friesland besefte hoe veel het verschuldigd was aan 
den prins van Oranje en was daarom, gelijk de andere 
provinciën, ten hoogste verontwaardigd over de snoodé 
handelwijze van koning FIUPS , omtrent dien vorst. Ge-
reedelijk namen deszeifs staten genoegen in het besluit 
der Algemeene staten van Julij 1581, waarbij mendefi 
koning van Spanje vervallen verklaarde van alle aan
spraak op de regering dezer landen, en alle ambtena
ren , regters , enz. ontsloeg van den eed aan dezen vorst 
gedaan. Het bestuur dés lands werd nu in banden ge-
gesteld der staten van iedere provincie en hare afge
vaardigden , de Algemeene staten. 

Wat de regering van Friesland in het bijzonder aan
belangt , daarover zal in het volgende hoofdstuk het 
hoodige gezegd worden. 

Terugzigt op dit tijdvak. 
Wanneer wij dit tijdvak, hetwelk zoo rijk is in ge-

wigtige gebeurtenissen, nog eens kortelijk overzien', 
'dan doen zieh al dadelijk twee belangrijke waarheden 
voor ons op , namelijk : dat binnenlandsehe verdeeldhe
den het ergste kwaad zijn, hetwelk een volk immer kan 
treffen. Zij worden meestal met de uitzinnigste verbit
tering gevoerd , en eindigen doorgaans in den onder
gang der beide partijen en met verlies der dierbare 
vrijheid. De geschiedenis aangaande de partijschappen 
der Schieringers en Vetkóopers heeft zulks maar al te 
iduideüjk bewezen. 

Maar aan den anderen kant hebben wij ook gezien , 
len het vervolg zal het nog nader leeren , wat een volk 
Vermag, hetwelk zich de zuiverheid zijner bedoelingen 
ten volie is bewust, endoor vereende krachten, en het 
aanwenden van gepaste middelen, met moed en volhar-
tüng naar één en hetzelfde doelwit streeft. 
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Nietlegenslaande at de talwisselingen, die de Frie
zen hebben ondergaan , behielden ze nog altijd de hoofd-
trekken van hun oorspronkelijk karakter. De verdruk
kingen , die zij van vreemde overheersching hadden té 
lijden , moesten veeleer dienen , om hunne zelfstandig
heid te behouden. Daardoor leerden ze de verloren 
vrijheid beter waarderen, en tevens hunne krachten 
kennen en ontwikkelen , om zich weder tot een vrij ert 
onafhankelijk volk te verheffen. De geschiedenis der 
Friezen van dit tijdvak is als zoodanig eene proeve in 
't bijzonder van Gods opvoeding met het naensehdom 
in 't algemeen. Trouwens , gelijk onweders strekken 
om den dampkring te zuiveren, en stormen de zwaar
ste boomen doen schudden, opdat ze daarna te vaster 
kunnen wortelen, — zoo ook moeten volksrampen, 
van welken aard ook, eehc natie wijzer en beter •, 
en mitsdien gelukkiger maken. 

De Friezen van dit tijdvak hadden nog geenszins hun
nen Germaansehen oorsprong verloochend: minder dan 
de meer zuidelijk gelegen volken door kunst- en zingenot 
beheerscht, schoot de hervormde godsdienst, die weinig 
bekoorlijks voor de uiterlijke zinnen opleverde , al spoe
dig bij de Friezen diepe worlelen, en liet zich door 
geene middelen hoegenaamd, weder uitroeijen (*). 

Met gepaste vrijheid, ten aanzien van staatkunde en 
godsdienst, staat de aîgemeene welvaart des volks in 
een naauw verband. Met de aanvankelijke vorming 
der Friezen tot een vrij en zelfstandig volk, begon 
ook de zucht voor de beoefening van kunsten en we
tenschappen al meer en meer bij hen te ontwaken. In 
dit tijdvak zien wij reeds het begin der ontwikkeling, 
die in hét volgende reeds eenen vrij hoogen trap be
reikt. Niet minder had er vooruitgang plaats in het 
stoffelijke. Handel en zeevaart begonnen meer te ont
luiken, terwijl de ontginning der gronden almede ge
stadig toenam. 

^ (*) Dit is insgelijks van toepassing op andere provinciën onzes 
Vader lands , en wel bijzonder op l iet"naburige Groningen , welks 
gi 'ondaard en volkskarakter nog heden met "(tie van Friesland dé 
meeste overeenkomst hebben. 
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Eindelijk leert ons de geschiedenis van dit lijdvak 
dat 's menschen geest zich niet op den duur aan ban
den laat leggen. Hij streeft bestendig naar vooruitgang, 
en wie hem daarin poogt te hinderen, zal vroeg of 
laat ondervinden, dat hij een vruchteloos werk heeft 
begonnen. 

I 



IV. #0oföstufe. 
BEHELZENDE DE GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND, 

SEDERT DE AFZWERING VAN FILIPS VAN SPAN

JE , TOT DE OMWENTELING IN STAAT EN 

KERK, OP HET EINDE DER 18e EEUW. 

(Van 1581—1795.) 

1. De republiek der Vereenigde Nederlanden. 
Aard der verhouding van Friesland tot haar. 

Met de afzwering van FIMPS ving een nieuw tijdvak, 
voor de geschiedenis van Friesland zoowel, als voor 
die van Nederland in ' t gemeen, aan. 't Was wel eene 
stoutmoedige poging , welke men ondernam , eenen vorst 
de gehoorzaamheid op te zeggen, wiens aanzien zoo 
groot, wiens magt zoo uitgebreid was, als het aanzien 
en de magt van HUPS waren. Deze toch zag zich i n ' t 
bezit der schatten van Oost en West , vond de be
kwaamste krijgsbevelhebbers tot zijne dienst bereid , en 
kon over magtige legers en vloten beschikken. Even
wel waagden onze vaderen den stouten stap, in het 
vertrouwen op Hem , die over landen en volken het 
oppergebied voert, en tevens met de bewustheid, dat 
hunne zaak regtvaardig, en de onderdrukking, welke 
zij hadden moeten verduren, niet langer te dulden was. 
Maar zij vergaten daarbij niet, al die middelen in ' t 
werk te stellen, welke ter hunner beschikking ston
den, of die de omstandigheden hun aanboden , om zich 
tegen Spanje's geweld te handhaven. Hun moed en 
hunne volharding werden dan ook niet zelden op zware 
proeven gesteld; want de oorlog, welks aanvang u in 
' t voorgaande hoofdstuk is medegedeeld , met de tallooze 
jammeren, welke hij te weeg bragt, duurde nog eene 
reeks van jaren voort. Ook in dezen soms bangen kamp 
hielden de Friezen hun' ouden roem van dapperheid 
staande, en bleven hunnen bondgenooten trouw ter 
zijde. Eene rij van voortreffelijke vorsten uit het door-

9 
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luchtige huis van Nassau leidde en vereenigde hunne 
krachten in dezen oorlog, en bleef ook verder tot be
vordering van 's volks welvaart aan hun hoofd. Hierin 
onderscheidde Friesland zich trouwens van de meeste 
der andere JNederlandsobe gewesten, dat het bestendig 
een' stadhouder behield , wiens gezag wel niet altijd even 
groot was, maar echter bij het volk gold voor dat van 
een eerbiedwaardig hoofd , op ' t welk men zijn ver
trouwen vestigde, voor ' t welk men liefde en dank
baarheid in het hart koesterde. Meestal had Groningen 
en vaak ook Drenthe niet .Friesland denzelfden stad
houder, en van daar ook doorgaans eene naauwere ver-
bindtenis tusschen deze provinciën onderling, dan tus-
schen de overige leden der Unie. 

Reeds is nit het vroeger verhaalde u bekend, dat de 
opstand tegen de dwingelandij van FIMPS voornamelijk 
uit begeerte naar vrijheid van geweten voortvloeide, en 
tevens, dat bij den val van het Spaansche bewind, niet 
slechts de belijders der hervormde godsdienst van alle 
vervolging om die belijdenis werden ontslagen, maar 
ook deze godsdienst tot de heerschende verheven, en 
de roomsehe uitdrukkelijk werd verboden. Van toen 
af bleef het regel, dat niemand eenig ambt mogt be-
kleeden , zoo hij niet tot de heerschende kerk behoorde, 
en deze voorwaarde werd zoo sterk doorgevoerd , dat 
in Friesland alle roomschgezinden van het stemregt 
bleven uitgesloten. Gij merkt hieruit, hoe groot de 
verandering was , welke de afscheuring van Spanje te 
weeg bragt, en welk een' gevvigtigen invloed deze om
keering van zaken noodwendig op de maatschappelijke 
betrekkingen moest uitoefenen. Vroeger bezat de gees
telijkheid veel gezag, ook in burgerlijke verordenin
gen; dit viel nu geheel weg, en tegelijk was de vorst, 
aan wien men vroeger gehoorzaamde, van z in gezag 

beroofd , zonder dat er iemand in zijne plaats trad 
De Unie van Utrecht, welke de grondslag van de vol
gende republiek der vereenigde Nederlanden, alsstaats-
ligchaain , werd, bepaalde niets aangaande het opper
gezag, en zulks lag ook in den aard der zaak. Toen 
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men dit verbond sloot, bleef men FILIPS nog als lands-
vorst erkennen. Men beloofde elkander wederkeerige 
bescherming, waarbij de regering, zoo als die was, 
niet veranderd, maar behouden en ondersteld werd-
Toen men de Unie sloot, verliet men den koning niet, 
waar verzette zich alleen tegen het geweld, dat in zijn' 
naam werd gepleegd, en toen men hem later afzwoer, 
bleef het geheel onbepaald, waar het hoogste gezag 
eigenlijk berustte. Dit onbepaalde en onvolkomene in 
de vorming van het Nederlandsehe staatsgebouw is ver
volgens de bron geworden van veelsoortigen twist, en 
verlamde dikwerf de beste bedoelingen. Het tijdvak , 
dat wij zullen beschouwen , levert ook meer dan één 
voorbeeld van onrust en oneenigheid op, schoon Fries
land zich over ' t geheel onder de vereenigde provin
ciën niet het minst gunstig heeft onderscheiden. 

Dit tijdvak laat zich gevoegelijk in de volgende af-
deelingen splitsen : o. van de afzwering van FIIIPS tot 
op den Munsterschen vrede in 1648 , b. van daar tot 
op de verheffing van WILLEM IV tot Erfstadhouder der 
geheele republiek in 1748, en c. van dat tijdpunt tot 
de omwenteling in 1795. — In de behandeling dezes 
tijdvaks zullen wij ons echter eene andere orde voor
schrijven en dus den gang, welken de regering der 
opvolgende stadhouders aanbiedt, als leiddraad hierbij 
aannemen. — Vooraf ga eene korte schets van den re 
geringsvorm , zoo als deze in de hoofdzaak, doorgaans — 
nu en dan met eenige verandering — gevolgd werd. 

2. Stadhouderlijke regeringsvorm in Friesland. 
Aan het hoofd des bestnurs stond de stadhouder, als 

de zigtbare vertegenwoordiger van de hoogste niagt des 
lands. De naam stadhouder beteekent ook letterlijk 
plaatsbekleeder, iemand, die in naam van den opper
vorst of souverein , diens gezag uitoefent. Gij herinnert 
u zeker uit het te voren verhaalde, dat onder ' t be
stuur der graven , vooral uit de laatste stamhuizen , 
over de verschillende provinciën, tot hun gebied be-
hoorende, aanzienlijke mannen door hen werden aan
gesteld, om in hnnnén naam het vorstelijk gezag uit 

ö * 
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te oefenen. Zij vertegenwoordigden dus den vorst, en 
bekleedden als 't ware zijne plaats. Zoo had onder an
doren Friesland, onder de regering van niips van Spanje, 
den graaf van Aremherg tot stadhouder, welke in den 
slag bij Heiligerlee omkwam. Toen nu r turs van zijn 
gezag vervallen was verklaard , werd WIILEM van Oranje, 
aan wiens schrandere en onvermoeide pogingen de ver-
eenigde gewesten zooveel te danken hadden, eeniger-
male als diens opvolger in het hoog gezag beschouwd , 
en als zoodanig in menig opzigt geëerbiedigd, ofschoon 
niet bepaald daarvoor erkend. Na het treurig omkomen 
van dezen vorst .was men dus zonder hoofd , en als 
eene zaak, die van zelve volgde, nain men aan, dat 
het opperst gebied, 't welk men nog bij WILIEM'S leven 
aan Frankrijk en Engeland had willen opdragen, doch 
dat door beiden was geweigerd , berustte bij de Alge-
nieene staten. Later evenwel won het denkbeeld veld , 
dat elke provincie op zich zelve een onafhankelijk ge
heel uitmaakte, 't welk door het Utrechtsch verbond 
zich wel tot ondersteuning en bescherming der anderen 
had verpligt, maar overigens vrij in handelen, zijne 
eigene wetten en verordeningen naar goeddunken kon 
regelen , en over zijne eigene geldmiddelen onaf hanke-, 
lijk had te beschikken. Úit deze beschouwing der zaakj 
vloeide voort, dat de staten van elk gewest als zoodanigj 
de opperinagt vertegenwoordigden. Deze gewestelijke! 
of provinciale staten kozen dus al of geen stadhouder,, 
naar bun goed dacht, en in zoo verre kon deze laatste 
worden aangemerkt als de eerste en voornaamste dienaar 
der staten, wij! hij van hen zijn gezag ontleende, en 
zijne ambtspligten bij staatsbesluit werden vastgesteld. 
De luister van het geslacht, uit ' t welk de Friesche 
stadhouders afstamden, en de gewigtige diensten, door 
hen in den strijd voor de vrijheid aan het Vaderland 
bewezen, gaven hun bij het volk het aanzien van re
gerende vorsten, en tot hun lof moet het worden er-j 
kend, dat zij hunnen invloed steeds aanwendden, terj 
bevordering van het welzijn en den bloei des lands, | 
weshalve zij op de dankbare herinnering der nakome-j 
lingschap allezins aanspraak hebben. I 
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Het ambt des stadhouders omvatte hoofdzakelijk de 
volgende regten en verpligtingen : Als voorzitter van 
't eollegie van gedeputeerde staten , oefende hij met dezen 
de uitvoerende magt ten aanzien der bestaande veror
deningen en besluiten der staten. Handhaving der orde, 
bescherming der ingezetenen tegen onregt en geweld was 
hem tevens aanbevolen. Als Kapitein-generaalhná hij 
' t oppergezag over de krijgsmagt, en mitsdien te zor
gen voor naauwkeurig toezigt op de verdedigingsmid
delen der provincie en het bewaren van goede krijgs
tucht. Als lid van 't hoogste geregtshof waakte hij 
mede voor de beteugeling der misdaden. ïn de stede
lijke besturen, althans van sommige, kon hij op de 
keuze van nieuwe leden invloed oefenen, en bij de be
geving van aanzienlijke posten , had er tnsschen hem 
en de gedeputeerden onderling overleg plaats. Uit deze 
punten blijkt aan den eenen kant , het belangrijke der 
stadhouderlijke waardigheid , maar ook aan den ande
ren kant , dat zij door het gezag de provinciale staten 
in vele opzigten beperkt was. Bij de verheffing van 
WULEH IV tot erfstndhouder der geheele republiek , ver
kreeg zijn gezag in Friesland eene merkelijke uitbrei
ding. Hiertoe behoort hoofdzakelijk : het regt van be
slissing, ingevallo er tnsschen de onderscheidene kamers 
der staten verschil van meening ontstond; de kenze 
van raadsheeren in het provinciale hof en van bestuurders 
der hoogeschool, alsmede het regt, om uit eene voor-
dragt van personen, de hoofden der gemeente-besturen 
te platten lande te kiezen, en dat van vergiffenis te 
verleenen aan misdadigers , of het regt van gratie. 

De staten der provincie bestonden uit de afgevaar
digden of gevolmagtigden van den adel en de grondei
genaars in de landgemeenten en die uit de stedelijke 
regenten. Uit iedere grietenij koos men jaarlijks twee 
personen, één uit den adel en één uit de zoogenoemde 
eigenerfden of stemgeregtigde burgers. Uit elke stad 
werden insgelijks ticee leden van het stedelijk bestuur, 
namelijk één nit den magistraat en één uit den raad 
of de vroedschap,. gekozen. Deze volinngteu ten lanrîs-
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dage, zoo als zij genoemd werden , vormden te zamen 
het ligehaatn der staten, ' t welk in vier kamers was 
verdeeld, als die van Oostergoo, Westergoo, Zeven-
wolden en de steden. Voor elke stad en iedere grie
tenij werden in deze vergadering twee stemmen uitge-
bragt , beloopende alzoo in 't geheel twee en tachtig 
voor de dertig grietenijen en elf steden, 't Gebeurde 
soms, dat het getal der volmaglen grooter was , doch 
het getal stemmen klom daardoor niet. In de maand 
Febrnarij , en wèl op den eersten Maandag, werd tel
ken jare de vergadering der staten of de landsdag ge
opend , en zij moest in gewone tijden binnen zes we
ken afloopen. Alle ingezetenen waren geregtigd, zich 
nopens hunne belangen tot deze vergadering te wenden, 
en de uitspraak of beslissing over behandelde punten 
door de staten, moest als wit der hoogste overheid ge
ëerbiedigd en gehoorzaamd worden. 

Uit deze vergadering werden op vastgestelde tijden 
eenige mannen gekozen, die den naam droegen van 
Edel Mogende Heeren gecommitteerde raden van Fries
land in 't mindergetal, zij maakten een getal van acht 
leden uit , waartoe uit elke der vier kamers twee wer
den benoemd. Op hen rustte de verpligting , vooraf al 
de zaken, welke op den landsdag moesten behandeld; 
worden, in overweging te nemen, en de uitkomst vanj 
hun onderzoek in de vergadering der staten te brengen.I 
De stadhouder had mede zitting in deze kamer der hee
ren van ' t mindergetal, welke voor driejaar hun ambt 
bekleedden. De uitvoering van onderscheidene staats-
besluiten werd meermalen aan hen toevertrouwd. 

Een gewigtig aandeel in het beheer der provincie 
was opgedragen aan een collegie, dat den naam droeg 
van Edel Mogende Heeren, gedeputeerde staten , van. 
' t welk de stadhouder lid en voorzitter was. De zorgj 
voor de geldmiddelen des lands, de begeving van ver- j 
schillende ambten, de beschrijving der landsdagen, hetj 
opperbestuur over de publieke wegen, zeeweringen en) 
waterlozingen, en meer belangrijke zaken behoorden 1 
tot de werkzaamheden van dit collegie, dat reeds tij-] 
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dens de regering van KAREL V, in eenigzins anderen 
vorm en afhankelijk van het gezag des landheers, was 
opgerigt, maar in 1577, bij raad van WILLKM I eene 
meer bepaalde bestemming verkreeg, en in 1581 nog 
nader bij staatsbesluit werd geregeld. De instandhou
ding der aangenoreene kerkleer behoorde almede tot de 
bijzondere verpligting van gedeputeerde staten. Het 
getal der leden van dit aanzienlijk staatsligchaam be
droeg negen, behalve den secretaris. Uit elke der drie 
gooën werden twee, en uit het kwartier de steden drie 
leden voor dit collegie gekozen. Nog was er aan ver
bonden een Advocaat Fiscaal Generaal. Uit hoofde der 
voortdurende werkzaamheden aan dit besturend lig-
chaam opgedragen , vergaderden de leden van tijd tot 
tijd, gemeenlijk orn de drie weken, ook soms met lan
ger of korter tusschenruimte van tijd. Het gebouw, 
thans tot gouvernemenfshuis dienende, heeft eene reeks 
van jaren de vergaderplaats van dit collegie geweest, 
en droeg ook voorheen daarnaar den naam van het collegie. 

Het provinciale hof van Friesland verdient bij de 
beschrijving der staatsgesteldheid nog eene afzonderlijke 
vermelding. In het voorgaande hoofdstuk is u daarvan 
reeds iets gezegd. Wij voegen er hier nog bij, dat het 
sedert den aanvang der stadhouderlijke regering eene 
zuiver regterlijke bestemming verkreeg, en dus de hand
having der burgerlijke en lijfstraffelijke regtsvordering 
aan dit hof bepaald was opgedragen. Het vonnissen van 
gepleegde misdaden, het beslissen van geschillen tus-
sehen bijzondere personen, het bevestigen of vernieti
gen van de uitspraken der nedergeregten of lagere 
regtbanken, enz. behoorde tot de werkzaamheden van 
het hof, dat buiten de vastgestelde vacantiën , dagelijks 
zitting hield in het gebouw, bekend onder den naam 
van Kanselarij, thans het huis van burgerlijke en mi
litaire verzekering. Het getal der raadsheeren , tot het
zelve behoorende, was twaalf, van welke uit ieder der 
vier kwartieren drie werden gekozen, die voor hun 
leven werden aangesteld, en den titel voerden van : 
Edel Mogende Heeren , raden ordinaris in den Rove 
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van Friesland. Aan dit hof waren nog verbonden een 
Procureur Generaal benevens een Griffier, van welke 
de eerste het ambt van openbaar aanklager en regtsvor-
deraar, de andere dat van geheimschrijver bekleedde. 

In de steden en grietenijen was aan de plaatselijke 
besturen, behalve de bewaring der goede orde, en het 
doen uitvoeren der bestaande verordeningen , ook bet 
opsporen van misdadigers, en het regtspreken , onder 
bepaalde voorwaarden , opgedragen. In de steden wa
ren deze zoogenoemde nedergeregten zamengesteld uit 
den magistraat en de vroedschap, en te platten lande 
uit den grietman met zijne bijzitters. Hierbij is nog 
op te merken , dat de magistraten bij afwisseling het 
bewind voerden, doch de grietman en bijzitters voor 
hun leven werden aangesteld, welk laatste ook geldt 
van de leden der vroedschap in de steden. 

Tiet medegedeelde, jeugdige lezers, achten wij ge
noeg, om u een oppervlakkig denkbeeld te geven van 
het staatsbestuur in dit gewest, gedurende het tijdvak, 
dat ter beschouwing voor ons ligt. In meer gevorderden 
leeftijd kunt gij nopens dit een en ander uwen weetlust 
bevredigd vinden door het raadplegen van die geschrif
ten , waarin al het opgenoemde breeder wordt ont
vouwd , en dat voor de regte kennis van dien tijd on
misbaar mag genoemd worden. 

3. Friesland onder het bestuur van graaf 

WILLEM LODEJTIJK. 

De nieuwe orde van zaken, welke wij thans gaan 
beschouwen, hoezeer bemoedigend voor de toekomst 
door 't bezit der dierbare vrijheid , leverde nogtans in 
den aanvang veel stof tot bekommering. De krijgsmagt 
des vijands, welke zich nog in onderscheidene plaatsen ä 

van ons land ophield, ondernam gedurig plnndertogfen , ', 
en vooral zag men zich van de oost- en zuidzijde dik- \ 
werf onverwacht besprongen. RENNENBEIÎG'S afval had ] 
Groningen in Spaansche handen doen overgaan, en 1 
nagenoeg op gelijke wijze ging Steenwijk in 1582 voor 'i 
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„ns verloren. In datzelfde jaar viel eene bende Span
jaarden , onder bevel van VERDEGO . welke KESNKNBERG in 
''t bestuur over Groningen was opgevolgd, in het zui
den van Friesland, en drong door tot Oldeboorn, waar 
men, even als op meer plaatsen , eene schans had aange
legd, 's Vijands poging tot bemagtiging dier sterkte 
mislukte evenwel door de dappere verdediging der on
zen , en weldra trokken de plunderaars af. De bewo
ners van Oppenhuisen en Uitwellingerga moesten in 
bet volgende jaar den moedwil eener roofzuchtige horde 
verduren, en hoewel men maatregelen zocht te nemen , 
ter bescherming der landbewoners tegen dergelijke aan
vallen , waren deze toch vaak ontoereikend, om het 
gevreesde kwaad geheel te voorkomen. Zoo maakle 
ten jare 1586 eene bende van nagenoeg 3700 man on
der bevel van den Spaanschen overste TASSIS , tot de be
zetting van Steenwijk behoorende , zich de gelegenheid 
len nut te , welke de strenge vorst aanbood, en de af
wezigheid des stadhouders begunstigde, tot het doen 
van een' strooplogt langs de westelijke oorden dezer 
provincie. Zij trok namelijk , van den zuidkant ko
mende, door Lemsterland en Doniawarstal op IVorkum 
en Hindeloopen, wendde zich vervolgens noordwaarts 
tot Tzum , en van daar naar Spannnm en Winsum , 
overal de treurige sporen van roof en moordlust ach
terlatende. De overste STEUN , die namens den stadhou
der over de hier en daar verspreide troepen der onzen 
het bevel voerde, verzamelde, o p ' t vernemen hiervan, 
in der haast een legertje van 1-4 à 1500 man, waarmede hij 
den vijand tot Oosterlittens te gemoet trok ; dooh zich te 
zwak tegen diens magt oordeelende, nam bij de wijk 
naar Boxum, in de hoop op eenige versterking, of 
althans in 't uitzigt, om eene gunstige stelling ter ver
dediging te kunnen innemen. Zijne poging faalde even
wel, ' t zij, dat de Spanjaarden hem te digt op de 
hielen zaten, of dat de vrees voor hunne overmagt ve
len zijner manschappen flaauwhartig maakte. Sommi
gen , het dorp bereikt hebbende, zochten zich in de 
kerk te bergen, en — voor dat STEUN zijn volk in be
hoorlijke orde had gesteld, werd hij aangevallen, en 
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leed eene volkomene nederlaag. Een groot gelal der 
onzen sneuvelde; anderen werden door den vijand ge
vangen genomen, waaronder STEUN zich bevond, en 
velen namen de vlug-t naar Leemvarden en andere nabij 
gelegen plaatsen. Dit gevecht, bekend onder den naam 
van Boxumer-slag, viel voor op den 17 Januarij van 
bovengenoemd jaar. Eene spoedig invallende dooi be
woog de Spanjaarden tot een' haastigen terugtogt, en 
maakte een einde aan deze heillooze onderneming. 

Hoogst noodig was het derhalve, de Spanjaarden uit 
die vaste plaatsen Ie verdrijven , waar zij als in roof-
neslen verschanst lagen. Met al zijn vermogen was dan 
ook WULEM LoimvuK. in overeenstemming met zijn' neef, 
den dapperen MAI/RITS, bestendig tot dit doel werkzaam. 
Steenwijk en Groningen waren het inzonderheid, welke 
men van vijanden trachtte te zuiveren ; de eerstgenoemde 
stad bemagtigden de onzen in 1592, en het sterke Koe
verden viel kort daarop ook in onze handen ; doch ge-
wigtiger was de verovering van het aanzienlijke Gro
ningen, dat — na vroegere vruehfelooze pogingen, 
in 1594, door de beide Nassausche vorsten aan onze 
zijde werd gebragt. Op den 24 Julij trokken de 
overwinnaars zegepralend de stad binnen, en van nu 
îaan werd de provincie van dien naam met de Unie ver-
teenigd , en graaf WIILEM LODEWIJK tot stadhouder over 
dit gewest aangesteld. 

Hoe veel stof tot blijdschap deze gebeurtenis ook op
leverde, verzuimde men evenwel niet, verdere plannen 
te beramen tot afbreuk des vijands, die zich voortdu
rend beijverde, het verlorene te herwinnen. Op zulke 
plaatsen, daar men ' t meeste gevaar ducht te , werden 
schansen aangelegd , of reeds bestaande versterkt, en 
in sommige dorpskerken legde men kleinere en grootere 
troepen-afdeelingen in bezetting, om bij on verhoed sche 
invallen tot tegenweer gereed te zijn (*). 

(*) Onder deze worden de volgende dorpen in Friesland door 
onze geschiedscl.r.i'.ers vermeld: Hanle , Oosterwoltle , Bevil, 
Wnhega, Blrsdijke en Ohleberkoop. Uit echte bronnen blijkt 
liet dat ook het kerkgebouw (e Wirânm, meer dan eens, indien 
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De zorg , welke de stadhouder had te dragen voor 
de veiligheid des lands tegenover den vijand, werd van 
eene andere zijde nog vermeerderd door de tweespalt, 
welke er tusschen de staatsleden ontstond over het aan
deel , dat door de steden en het platte land in de be
lastingen moest worden bijgedragen. De steden beklaag
den zich tevens, dat men hen te weinig invloed toe
kende op het landsbestuur. Zoo hoog liep deze twist, 
dat een deel der staten te Franeker, en het andere te 
Jjeeuicarden vergaderde. WILLEM LODEWIJK wist echter 
door wijs beleid deze scheuring te doen ophouden, en 
de parfijen te hereenigen , waartoe vooral de nood der 
tijden zoo nadrukkelijk moest opwekken. 

Ook toonde hij zijne vaderlijke belangstelling in de 
bevordering van 's volks welvaart, door krachtig mede 
te werken tot de oprigting eener hoogeschool in Fries
land. Gij weet reeds uit de algemeene geschiedenis 
onzes Vaderlands, hoe prins WILLEJI I , na de roemrijke 
verdediging van Leiden, aan deze stad ter belooning 
harer dapperheid, keuze gaf tusschen vrijdom van tol
len , of ' t bezit eener hoogeschool, en hoe zij verstan
dig het laatste koos. De bloei dier akademie, in 1575 
gesticht, wekte ook in Friesland de begeerte naar eene 
gelijke instelling, en reeds ten jare 158-4, werd daar-

tijd gediend heeft tot berging van ruiterij , terwijl rte ingezetenen 
van dit dorp op den toren, bij afwisseling, wacht hielden, {op 
uitkijk stonden) om te vernemen of de vijand , die uit Steenwijk 
somwijlen een uitval deed, ook in aanfogt ware. 

In diezelfde oorspronkelijke stukken wordt hij herhaling; mel
ding gemaakt van torenwachten, van 't schoonmaken der kerk, 
wegens het vuren der wacht en de vuilnis der 'paarden ; van 
geldheffingen, klokkleppingen. huiskondiging om Jkriigsvoik te 
halen'of te vervoeren; van inkwartierinq, enz. — Gedurende 
Januarij en Februari) van ' t jaar 1S85, lagen te Wirdum inge
kwartierd: drie vaandels van vv. VAJS MELDRVM en graaf LODE
W I J K , bestaande uit 17 adelborsten, 764 soldaten, 169 vrouwen 
en 90 kinderen. Voorts wordt daarin melding gemaakt van op
roeping van den derden man . om met spaden en schoppen zich 
naar de schouw en elders te begeven om te schansen, en met 
geweren of hooivorken, naar verkiezing, zich voor den vijand 
te verfoonen; naar het getal floreenen een bepaald aantal man
schappen en paarden te leveren, enz. enz. Met reden mag men 
uit deze aanfeekeningen besluiten, dat schier overal in Friesland 
iels dergelijks zal hebben plaats gehad , /oo lang de vijand van 
Groningen en Steenwijk meester was. 
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toe besloten, opdat, zooals men bij dit besluit ver
klaarde, jongelingen tot letteroefeningen geschikt en 
bestemd, binnen 's lands zouden kunnen onderwezen 
worden. In het volgende jaar kreeg deze zaak haar 
volle beslag, en de stad Franeker mogt zich verblij
den in ' t bezit eener hoogeschool, welke gedurende 
vele jaren baar tot roem en welvaart verstrekte, en 
vele voortreffelijke mannen heeft aangekweekt. 

De oorlog, welke nu reeds zoo lang tegen Spanje 
was volgehouden , werd eerlang door een bestand van 
twaalf jaren afgebroken. Gij weet zeker, dat dit be
stand van 1609 tot 1621 duurde, maar welligt zal ' t 
n niet bekend zijn , dat , zoowel de Friesche stadhou
der als prins äutnurs deze schorsing des krijgs afkeur
den , en van oordeel waren , dat — zoolang men met 
den vijand geen vasten vrede kon sluiten, liet meer 
raadzaam scheen , den strijd met ernst voort te zetten. 
Evenwel besliste de meerderheid der bmidgenooten vóór 
het bestand. Deze schijnbare vrede was nogtans niet 
gnnstig voor de binnenlandsche rust , want de gods-
dienst-gesehilïen tusschen de remonstranten en contra
remonstranten vermengden zich met hooggaande onee-
nigheden tusschen aanzienlijke staatsmannen , waarvan 
Friesland mede niet bevrijd bleef. Het treurig lot van 
den grijzen OLDEIYBARIVEVELD en de gevangenschap van 
den beroemden HBGO BE GBOOT en van HOOGERBEETS, hebt 
gij reeds van elders vernomen. Wij voegen hier nog 
b i j , dat zekere KAREL ROORDA wordt genoemd onder die 
Friesche edelen, welke der partij van OLDEKBARNEVEM ; 
waren toegedaan, en daardoor (ot de tegenstanders der l 
sfadlioudersgezinden behoorden, welke laatsten evenwel l 
in Friesland voorzeker de groote meerderheid uitmaakten. ; 

Graaf WULEM LOHEWIJK beleefde het einde des bestands j 
niet. Dij overleed te Leemcarden den 31 Mei 1620, i 
na eene regering van 36 jaren , die in menig opzigt | 
vol zorg en gevaren was geweest. In de eerste tijden 1 
ïijns bestuurs werd er een verradelijke aanslag op zijn I 
leven beraamd, door twee Spanjaarden, zoo men wil . 
door VERDI'GO daartoe aangespoord ; doch gelukkig werd ; 
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dit hoos opzet vóór de volvoering ontdek f. Tweemalen 
ontving hij voor Koeverden eene wonde , de eerste maal 
in 1581 aan het been, die hem sedert kreupel deed 
waan, en nogmaals bij de belegering van 1592, welke 
echter gelukkig genas. Schoon dikwerf in de menig
vuldige gevechten aan gelijk gevaar blootgesteld, bleef 
hij verder ongedeerd, doch de onrust der tijden nood
zaakte hem meermalen tot bemoeijingen van onaange-
namen aard, en gedurig werd zijne tegenwoordigheid 
dan hier, dan daar , gevorderd. Hij mogt echter het 
genoegen smaken, dat de gewesten, onder zijn bestuur 
staande, in bloei en welvaart toenamen, waartoe de 
uitbreiding van koophandel en zeevaart toen reeds veel 
bijdroeg. Ten gevolge daarvan werd de stad Harlin-
yen in 1597 aanzienlijk vergroot. Ook de bedijking 
van het Nieuwe Bildt in 1600 vergrootte deze provincie 
aan de noordvvestzijde met verscheidene bunders vrucht
baren grond. 

4. Stadhouderlijk bestuur van ERNST CA-

SIMIR , HENDRIK CASIMIR 1 en 
WILLEM FREDERIK. 

Na den dood \an WULEM LODEWIJK werd zijn broeder 
ERNST cASiHiR, graa£ van Nassau (geb. 1573), door de 
staten tot stadhouder van Friesland gekozen. Gronin
gen en Drenthe daarentegen droegen die waardigheid 
op aan Prins JIADRITS, doeh toen deze in 1625 overle
den was, ging het stadhouderschap der beide laatstge
noemde gewesten aan ERNST CASUIIR over. Als dapper 
en ervaren krijgsman had deze zich vroeger onderschei
den , inzonderheid ook in den beroemden veldslag bij 
Nieuwpoort (12 Julij 1600.) Zijn twaalfjarig bestuur 
als stadhouder is overigens door geen bijzonderheden , 
voor u me:kwaardig, gekenmerkt. Slechts eene en
kele proeve willen wij hier nog vermelden, van den 
overlast, welken onze landgenooten in dien tijd van 
spaansche stroopers soms nog hadden te lijden. Eene 
bende van roofzuchtige soldaten maakte gebruik van 
de omstandigheid , dat de meeste Nederlandsche troe-
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pen zich omstreeks den Rijn bevonden, om een inva 
in Friesland te doen. Door Oudeberkoop naar Oude-
sehoot trekkende, vervolgden zij hunnen togt tot nabij 
Heerenveen ; doch hier werden zij door de onzen ge
stuit , en tot wijken gedwongen. Bij Ommen werd deze 
troep door 's prinsen volk overvallen en gevangen ge
nomen. — Het voornaamste tooneel des krijgs werd al 
meer naar de Belgische gewesten en den Rijnkant ver
plaatst , en vooral was het belegeren en verdedigen van 
vestingen daarbij de hoofdzaak. Bij eene zoodanige ge
legenheid kwam ook de Friesehe stadhouder om het le
ven. Hij werd namelijk in het beleg van Roermonde 
(2 Junij 1632) door een musketkogel zoodanig aan het 
hoofd getroffen , dat hij binnen weinige uren den geest 
gaf. Zijn zoon HEIÏDRIK CASIMIR 1, werd in zijne plaats 
stadhouder over dezelfde provinciën , waarin de vader 
dat ambt had bekleed. Reeds hij diens leven was de 
belofte tot opvolging voor den zoon door de staten van 
Friesland gegeven, en deze laatste wist zich de achting; 
en genegenheid zijner landgenooten insgelijks te verwer
ven , niet alleen door kloekheid in den strijd, maar 
ook door zijn godsdienstig en standvastig karakter. Kort 
evenwel was de lijd zijner regering, die pas acht jaren 
duurde. Even als zoo vele leden van zijn doorluchtig 
geslacht, stierf hij den heldendood voer ' t Vaderland. 
Rij de belegering van Hulst trof hem (6 Jiilij 16-40) een 
pistoolschot in den rug , aan welke wonde hij na 6 of 
7 dagen lijdens overleed in den jeugdigen ouderdom van 
29 jaren. Zoo groot waren toen reeds zijne verdien
sten als krijgsman, dat zelfs vijanden die volmondig 
«rkenden , en zijn vroegtijdige dood als een zwaar ver
lies voor ' t Vaderland werd beschouwd. 

WILLEM PREDE-RIK, een jongere zoon van ERNST CASIMIR, 
volgde zijn' broeder in de stadhouderlijke waardigheid 
op ; doch Groningen en Drenthe kozen FREDERIK HENDKIK 
tot hunnen stadhouder. De tijd van zijn bestuur, dat 
van 1640 tot 1664 zich uitstrekte, levert meerdere bij
zonderheden op , waarbij wij uwe aandacht moeten be
palen. In de eerste plaats komt hier in aanmerking, 
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het eindigen van den oorlog met Spanje in 1648. Se
dert het bestand was hij ook maar flaauwelijk gevoerd, 
doordien men van beide zijden meer en meer naar vrede 
begon te verlangen. Op den 30 Januarij van genoemd 
jaar werd deze te Munster gesloten, en aldus eindigde 
eene worsteling van tachtig jaren , roemrijk voor ons 
Vaderland, vernederend voor Spanje. De vorst eens 
rijks, dat voorheen een der roagligste van Europa mogt 
worden genoemd , zag zich genoodzaakt, de vereenigde 
Nederlanden voor een vrijen en onafhankelijken staat 
te erkennen , en de burgers van dien slaat inogten zich 
in het loon hunner langdurige krachtsinspanning, on
der den zegen van God , dankbaar verblijden. 

Gaarne zouden wij deze gelegenheid Ie baat nemen, 
om u , jonge lieden, te wijzen op het leerrijke, dat 
in dezen afloop des tachtigjarigen oorlogs valt'op te 
merken ; doch de beperkte ruimte verbiedt ons daarover 
uit te weiden , en wij moeten die aanwijzing aan het mon
deling onderrigt uwer leermeesters , of aan eigen na
denken op verderen leeftijd, overlaten. Wij gaan dus 
verder in het vermelden van datgene, wat tot de ge
schiedenis van dezen tijd voor u meest noodig is. 

Het is u voorzeker nog niet ontgaan, dat de kortston
dige regering van WILLEM I I , zoon en opvolger van FRE-
DERIK HENDRIK, in de geschiedenis onzes Vaderlands zich 
onderscheidt door binnenlandsche verdeeldheden. Daarin 
werd ook de Friesche stadhouder mede betrokken, want 
hij voerde het bevel over de troepen , met welke men 
de stad Amsterdam tot onderwerping trachtte te bren
gen. Het mislukken van dien aanslag , en de eindelijke 
beslissing van het geschil , dat er aanleiding toe had 
gegeven, zullen wij voorbijgaan. Alleen i s ' t niet over
tollig hier op te merken, dat de onaangename indruk , 
hierdoor te weeg gebragt, een' nadeeligen invloed oe
fende op de verdere goede verstandhouding tusschen de 
vereenigde gewesten onderling. WILLEM II stierf kort 
na dezen twist, en alhoewel Groningen en Drenthe het 
stadhouderschap hunner provinciën aan WILLEM FREDERÎK 
opdroegen, (1647) bleven de overige gewesten zonder 
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stadhouder. Ook waren de inzigten van Holland, het 
rijkste en magtigste onder de zeven provinciën, vaak 
strijdig met die der andere en doorgaans het meest met 
die , welke een stadhouder aan 't hoofd hadden. Deze 
stand van zaken gaf niet zelden aanleiding tot oneenig-
heid en hevige spanning tussehen de leden der alge-
meene en gewestelijke staten , maar was daarenboven 
noodlottig voor de rust en veiligheid deslands. Volks
bewegingen, zoo als die, welke zich reeds in 1634-
onder 't bestuur van HENDRIK CASIMIR I openbaarden, en 
gedurende de regering van WIHEJI TREDESIK in 1657 en 
1662, Leeuwarden en Franeker ernstig ontrustten, 
vloeiden uit dezelfde bron voort. De vredelievende 
maatregelen der stadhouders, en het ontzag voor hen, 
dat in den boezem des volks huisvestte, droegen het 
ineest*bij tot het bedaren dier onlusten in dit gewest. 

Onder WIHEI FREDERIKS bestuur had er weder een 
oorlog plaats, die wel kort duurde (van 1652—1654) 
maar niettemin met hevigheid werd gevoerd. Eene om
wenteling, in Engeland voorgevallen, gaf er aanleiding 
toe, en in dezen oorlog, welke niet te land, maar ter 
zee werd gevoerd, hadden onze zeelieden gelegenheid, 
hunne dapperheid te toonen. Schoon er weinige Frie-
sehe schepen in de toen geleverde zeegevechten onder 
's lands vloten geteld werden, bevond zich onder de 
bevelhebbers toch een man , waarvan wij met een en
kel woord moeten gewagen. Het was MIKESCEIUNGWER» 
kapitein op het schip , de struisvogel geheeten , welke 
in den zeeslag van 26 Aug. 1652, onder opperbevel 
van den admiraal DE RDIJTER, de Engelschen mede hielp 
bestrijden , en door moed en standvastigheid den roem zijns 
volks handhaafde, en den vijand tot wijken dwong (*). 

(*) Toen hij met zijn schip te midden van 's vijands vloot was 
g e r a a k t , en zijne manschappen door he! dreigende gevaar moede
loos geworden , hein wilden noodzaken , de vlag; te strijken , vuurde 
hij deze met de volgende woorden lot kracht ige/ , tegenweer aan : 
yySchept moei! , mijne kinderen, schept moed; ik zal n den -treg 
w ijzen . e/i als wij den vijand viet kunnen wederstaan, dan zal 
tk u allen vnn de gevangenis bevrijden'., door middelvan den stok, 
dien ik in de hand heh.y} S>eze k rach t ige toespraak b rag t zoo 
veel te w e e g , dat Hij zijne hesp ring e rs n ie t alleen deed afdein-
sr.ea, maar zelfs twee hunner schepen in den grond schoof. 
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Na dezen oorlog leefde WILLEM FREDEEIK nog 10jaren, 
geëerd en bemind als een bekwaam krijgsman , een ge
lukkig beoefenaar der letteren, en een braaf man, aan 
wien de hooge school te Franeker veel verpligting had. 
Hij was in 1652 gehuwd met ALBERTINA AGNES , dochter 
van FREDERiK HENDRIK , bij welkehij twee kinderen ver
wekte , een' zoon , die hem als stadhouder opvolgde 
onder den naam van HENDRIK CASIMIR I I , en eene doch
ter , AMALiA geheeten. Een ongelukkig toeval maakte 
een einde aan zijn leven. Eene pistool willende be
proeven , ging het schot onvoorziens af, en trof hem 
derwijze in het aangezigt, dat hij kort daarop, na het 
doorstaan van hevige smarten, overleed. 

5. Regentschap van ALBERTINA AGNES. 

Tweede Engelsche oorlog. 

Daar HENDRIK CASIMIR II bij zijns vaders dood nog geen 
8 jaren had bereikt, werd het bestuur in zijn' naam 
door zijne moeder uitgeoefend. Deze vorstin muntte 
uit door verstandig beleid, zachte zeden en ongeveinsde 
godsvrucht, en verwierf zich door deze hoedanigheden 
de liefde en achting der Friezen. Vijftien jaren voerde 
zij het bewind over dit gewest, tot haar zoon , meer
derjarig geworden , zelf het ambt van stadhouder aan
vaardde. Gedurende dien tijd werd ons vaderland in 
twee belangrijke oorlogen gewikkeld , den tweeden En-
gelschen oorlog namelijk van 1665 tot 1667, en dien 
van de jaren 1672 tot 1678, waarvan wij in eene bij
zondere afdeeling zullen spreken. In dezen oorlog met 
Engeland namen de Friezen een meer werkzaam aan
deel , dan in den vorigen. De ijverige bemoeijingen 
der admiraliteit van Friesland , welke toen te Harlin-
gen was gevestigd , bragten te weeg , dat er niet alleen 
meer, maar ook beter bemande schepen uit dit gewest 
onder 's lands vlag werden geteld , en het ontbrak mede 
niet aan dappere bevelhebbers. Onder deze verdient 
vooral TJERK HIDDES «E VRIES eervolle vermelding. Ten 
jare 1622 te Sexhierum geboren, had hij al vroeg zich 
op de zeevaartkunde toegelegd, en was b i j ' t uitbreken 

10 
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des oorlogs, kapitein op een van 's lands schepen;! 
doch in 1668 tot den rang van luitenant-admiraal be-3 
vorderd, nam hij in die hoedanigheid deel aan dedj 
bekenden vierdaagschen zeeslag (II—14- Junij) waarbij 
zijn raoed en beleid heerlijk uitblonken. Op den 1 
Augustus van dat jaar andermaal roet den vijand slnagsj 
gerakende, trof hem een ongelukkig schot, dat hein; 
een been wegnam en tevens het leven kostte. Zijn dood; 
was dus voor den staat een groot verlies, en uit erken
tenis voor 's vaders bewezen diensten , namen de sta
ten van Friesland de opvoeding van zijn' eenigen zoon 
voor 's lands rekening. 

Na den vrede niet Engeland, die door den zegevie-j 
renden togt van DE RVYTER naar Chattam, wasbespoe-j 
digd, hadden er niet alleen in Holland, maar ook in| 
Friesland onrustige bewegingen plaats, In het eerstej 
gewest ontstonden zij, door dien velen de verheffing van' 
den jeugdigen WULEH 111 tot stadhouder verlangden , en 
anderen dit met al hun vermogen tegen gingen. In 
Friesland won meer en meer het gevoelen veld, dat 
vele regenien van hun gezag misbruik maakten, en het 
bezit van ambten en waardigheden voor hen een middeli 
tot ongeoorloofd winstbejag uitmaakte. De ongelukkige! 
zamenloop van omstandigheden , welke aanvankelijk denj 
oorlog van 1672 (waarvan straks nader) vergezelden,] 
deed het misnoegen openlijk uitbreken, en veroorzaakte! 
eene scheuring tusschen die leden der Friesehe sta-l 
t e n , welke men de partij des behouds noemde, en de-j 
zuiken, welke zich naar ' t verlangen der burgers of 
zoogenaamde Boelisten verbetering van misbruiken ten; 
doei stelden. De regering van Leeuwarden vereenigdel 
zich niet de afgevaardigden der andere Friesehe steden-
tot ondersteuning der laatstgenoemde partij, die haref 
vergadering te Leeuwarden hield, terwijl de behouds-; 
partij te Sneek vergaderde, en ondersteund werd doorî 
het hof. Van weerskanten verklaarde men elkanders}' 
besluiten voor nietig en van onwaarde. Hoogst onaan-j 
genaam en zeer moeijelijk was hierbij de keuze, welke! 
de regentes had te doen. Eene bezending van wegel 
de stalen-generaal ter bijlegging der hevige geschillen! 

•1 
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miste ook het doel, en na vele vruchteloozepogingen, 
gelukte ' t eindelijk de partijen zoo verre te brengen, dat 
de beslissing der punten van verschil aan den jongen 
stadhouder en negen staatsieden zou verblijven, waar
mede deze bedenkelijke twist voorshands ophield. 

6. Oorlog van d67°2 tot ô678. 
Wij spreken afzonderlijk van dezen oorlog, omdat hij 

behoort tot de meest gedenkwaardige gebeurtenissen, 
welke de geschiedenis onzes vaderlands oplevert. In 
meer dan één opzigt mag hij gedenkwaardig heeten, 
want de overmagt onzer vijanden, d ie ' t op Nederlands 
ondergang hadden toegelegd , scheen voor onze vaderen 
onweerstaanbaar ; daarbij was de toestand onzer krijgs-
magt allerjammerlijkst, en binnenlandsche verdeeldhe
den maakten de verdediging bijna onmogelijk, en nog-
tans, hoe bedenkelijk die stand van zaken ook wezen 
isogt, was de afloop der krijgsgebeurtenissen geheel 
niet ongunstig ; integendeel liep zij zoo geheel en al 
in tegen gewone menschelijke berekening, dat de hand 
eener hoogere magt daarin vooral behoort opgemerkt en 
geëerbiedigd te worden. — Meent echter niet, jonge 
lieden, dat eigenlijk gezegde wonderen de uitkomst diens 
oorlogs hebben gewrocht: veeleer waren het natuurlijke 
omstandigheden, die echter zoodanig zamenîiepen, dat 
zij de gevolgen voortbragten, welke de geschiedenis ons 
mededeelt. — Het voornaamste, dat daarvan op Friesland 
betrekking heeft, willen wij a kort verhalen. 

Gij weet voorzeker, dat de Fransehe koning LODE-
WIJK XIV, met koning K&REÏ. II van Engeland en den 
bisschop van Munster, zich had verbonden tot de ver
nietiging van onzen staat, en dat zoowel een talrijk en 
geoefend leger, als eene aanzienlijke vloot, daartoe ons 
van de land- en zeezijde zouden aanvallen. — De Fran
sehe vorst zelf aan ' t hoofd zijner krijgsmagt, kwam 
van den zuidoostkant aanrukken. Door verraad vond 
men bij Lobith in Gelderland eene waadbare plaats door 
den R i j n . Eene afdeeling des Franschen legers, onder 
bevel van den prins van CONDÉ, trok op den 12 Junij 

10* 
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1672 nu door dien stroom , op welks oever een kleiti 
getal onier troepen zich verschanst had. Deze afdee-
Ting was echter van geschut ontbloot, terwijl de Fran-
schen den anderen hoogeren (ever van geschut voorzien 
hadden.—De Nederlanders weerden zich met mannenmoed! 
tegen de aandringende vijanden , voorgegaan door den 
dapperen WIBTZ , die met eenige ruiterij te hunner hiilpe 
was toegesneld. Zoo lang hij kon , hield hij den kamp 
vol ; doch toen zijne ruiterij , door eene losbranding van 
het vijandelijke geschut, in verwarring werd gebragt-
en op de vlugt ging, werd de toestand der onzen uiterst 
hagchelijk. Weldra was de kamp beslist, en deFran-i 
schen zegevierden , doch niet dan (en koste van een grootj 
aantal aanzienlijke bevelhebbers. Van de Nederlandersj 
waren er 300 gesneuveld , meest van het regiment van] 
den Frieschen bevelhebber n. w. VAN AYLVA , die zich] 
echter op dien tijd daar niet bevond , maar in Overijssel] 
het bevel voerde. — In die provincie toch was deaan- | 
val door de Munsterschen gedaan, en zoo groot was del 
overraagt der vijanden, en de moedeloosheid veler be-; 
velhebbers, die in de vestingen geboden, dat binnen, 
eene maand tijds Gelderland, Utrecht en Overijssel in 
's vijands magt waren.—Dit haastig overgaan van Over-i 
ijssel verwekte in het naburige Friesland algemeene ver
slagenheid. Elk stond verlegen en verwachtte iederen 
oogenblik den vijand. De gedeputeerde staten van dit 
gewest verzochten den raadsheeren van het provinciale 
hof, om hun in dezen nood met raad en daad bij tei 
staan. Eenparig werd in eene vergadering, daartoe in 
den nacht van 13 op 14 Junij belegd, besloten, om 
gezamenlijk het uiterste te wagen , en lot behoud van 
godsdienst en vrijheid, goed en bloed op te ofleren. 
Men deed eene oproeping aan al de steden en griete
nijen tot het zenden van hulp , waaraan bereidvaar-,; 
dig gehoor werd gegeven, en aldra zag zich de dap
pere VAN AYIVA , die zich op ' s prinsen last naar Friesland; 
had begeven, te Heerenveen aan ' t hoofd van eene, weli 
niet groote, maar toch moedige schaar, gereed, onr 
den naderenden vijand het hoofd te bieden. j 
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De bisschop van Munster, vernemende dat de Frie
zen zich op zijne komst hadden voorbereid, besloot, zich 
eerst van Koeverden en de schansen in Westerwolde 
meester te maken. Toen hem dit gelukt was, sloeg hij 
het beleg voor Groningen , met een leger van 24000 
man, doch hier werd zijn overmoed gestuit. De kloek -
nioedige verdedigers dier stad verijdelden al de pogin
gen, door hem aangewend, om haar in te nemen, en 
ook elders bespeurde hij , dat hij zich niet langer te
genover lafhartigen bevond. VAK AYIVA ondernam met 
1200 man een' aanslag op de Kuinder, waar de Mun-
sterschen veel buit hadden verzameld. Eene spoedige 
versterking, welke de vijand uit Zwol en Kampen ver
kreeg , noodzaakte VAN AYLVA af te trekken , na een klein 
verlies te hebben ondergaan. In de maand Julij viel 
een (roep Munstersehen van bij de 1000 man, aan de 
oostzijde in Friesland, en drong door tot nabij Bergiim; 
zoo onverwacht was hunne komst, dat de Friesche voor
posten op de Suameerder heide pas gelegenheid hadden, 
om het te Bergum geplaatste leger daarvan berigt te 
geven. Terstond is men op de been en trekt den na
derenden vijand te gemoet. Deze veinst eerst, alsof 
hij de wijk zal nemen, maar intusschen vertoont zieh 
een talrijke hoop soldaten , die zich in het koren had 
verborgen, en nu ontstaat een hardnekkig gevecht, dat 
evenwel tot 's vijands nadeel uitloopt, waardoor hij 
gedwongen wordt met een belangrijk verlies terug te 
trekken. Later deden de Munstersehen een' herhaal
den aanval op de schans te Heerenveen, doch vruch
teloos, want men was op zijne hoede en verdedigde 
zieh met nadruk. 

Het jaar 1672 liep aldus in gedurige worsteling ten 
einde; doch het gevaar van nieuwe aanvallen desbis-
schops bleef voortduren. Het bezit van Steenwijk en 
Koeverden verschafte hem steunpunten, van waar hij 
bij herhaling pogingen kon aanwenden tot onderwer
ping van Friesland. De staten van deze provincie be
sloten daarom in het volgende jaar , toen dit vermoeden 
door geruchten werd versterkt, tot het onder waler 
zetten van ' t land, ingeval van dringenden nood, en 
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tot het oproepen van het derde deel der weerbare man
schap, ten einde den vijand een' krachtiger tegen
stand te kunnen bieden. Niet ijdel was deze voorzorg j 
want werkelijk verzamelde de bisschop, na meermalen 
mislukte proeven ondernomen te hebben, in den zorriei 
van 1673 eene magt van bij de 7 â 8000 bij Steenwijk', 
en rukte langs verschillende wegen Friesland binnen. 
Hier en daar moesten de bewoners der plaatsen , welke 
hij doortrok, wel zijne wraaklust ondervinden; doch" 
het voorname doel mislukte door de waakzaamheid en. 
dapperheid der onzen. Vooral was de hevigste aanval 
der vijanden weder op Heerenveen gemunt, doch ook! 

thans weerstond VAK ATLVA hen met gelukkig gevolg, 
en zij zagen zich gedwongen tot het verlaten van dit; 
gewest met een merkelijk veilies. . 

Door den vrede, die in 1674 met Engeland, Mun-: 
ster en Keulen werd gesloten, bleef alleen de oorlog-
met Frankrijk voortduren, en ofschoon deze ons nog op 
veel geld en menschenlevens te staan kwam, was even-1 
wel het dreigend onheil, dat Nederlands ondergang 
scheen te voorspellen, gelukkig afgewend. De drang; 
der omstandigheden had nieuwen moed en veerkracht 
ontwikkeld. Aan 't hoofd der Nederlnndsehe krijgsmagt 
stond een vorst, die in geestkracht en moed zijne te-i 
genstanders waardig op zijde trad. Veldheeren warens 
in de school van VVULEM III gevormd , die den vijand 
ontzag en eerbied, den soldaat, die hen volgde, ver-: 
trouwen inboezemden. Als zoodanig mag nevens VAH-
AYLVA , die zich bij zoo menige gelegenheid uitstekend! 
onderscheidde, ook de bekwame MEHNO VAIÏ COEHOORITI 
worden genoemd. Als vestingbouwkundige heeft hijl 
zich onbetwistharen roem verworven , en als moedig 1 
bevelhebber deed hij zich niet slechts in dezen , maar ook 
in de latere oorlogen met Frankrijk kennen. Bovenal 
hield de jeugdige Friesche stadhouder den krijgsroem 
van zijn stamhuis loffelijk staande. In den slag bij 
Senef (11 Augustus 157-4), toonde hij zulks. Ter zee^ 
hadden onze beroemde vlootvoogden, vooral de groote! 
DE RüYTER, met onbezweken moed des vijands magt | 

I 
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weerstaan, en het was joist in dezen oorlog, dat de 
laatst genoemde, bij Sicilië de Fransche scheepsmagt 
bevechtende, het leven voor zijn vaderland opofferde 
(April 1676). Het jaar 1678 besloot eindelijk de reeks 
van zoo vele bloedige worstelingen , daar de vrede met 
Frankrijk op den Î7 September van dat jaar te Nijme
gen geteekend werd. Opmerking verdient het , dat 
Nederland daarbij geen enkel deel van zijn grondge
bied verloor. 

7. Bestuur van HENDRIK CASIMIR II en 

JAN WILLEM FRISO. Utrechtsche vrede. 

Reeds is u hoven verhaald, dat nEsriRiK CASIMIR I I 
in 1672, toen hij pas vijftien jaren telde, als regerend 
stadhouder werd erkend, waartoe de vvenseh van velen, 
bij zoo veel onrust, als er heersohte, de staten noopte. 
Tot het jaar 1679 bleef hij nog in zeker opzigt onder 
voogdij zijner moeder, en had als leidsman en raadge
ver den meergenoemden VAN ATLVA ter zijde. I n ' t laatst 
genoemde jaar aanvaardde hij in persoon het bestuur, 
en regeerde als stadhouder tot ]696, dus zeventien ja 
ren. Het vertrouwen, dat men in hem stelde, bewoog 
de staten van Groningen en Drenthe, het stadhouder
schap erfelijk in zijne mannelijke nakomelingschap te 
maken. Ook was bij de staten van Friesland het vroe
ger genomen besluit, namelijk dat van geene acte van 
overleving of toezegging van erfregt aan de stadhouders 
te gunnen, of reeds vergeten, of althans in onbruik 
geraakt. Na zijne benoeming tot kapitein-generaal ont
stond er verschil tnsschen hem en prins WILLEM I I I , 
over ' t al of niet afdanken van het krijgsvolk , dat door 
de staten van Friesland werd betaald. De laatsten be
weerden , hierover het hoogste gezag te bezitten , en 
naar hun verlangen voegde zich ook de stadhouder; 
zoo ook vond de werving van nieuw krijgsvolk in 1681 
bij de Friesche staten tegenstand, welke aanwerving 
door de algemeene staten en prins WILIEM verlangd werd. 
Dit verschil van meening veroorzaakte SIENDRIK CASIMIR 
menige onaangenaamheid. De tijd zijner bewindvoering 
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was overigens door gedurige oorlogen gekenmerkt, zoo 
als uit het bovenverhaalde kan afgeleid worden. Wij 
voegen hier nog bij , dat in 1688 op nieuw een negen
jarige oorlog met Frankrijk uitbrak , waartoe de ver
heffing van wiiiEM III op den Engelschen troon voor
namelijk aanleiding gaf. In dezen oorlog nam onze 
stadhouder vooral een werkzaam aandeel. De veld
slagen bij Flenrus en bij Steenkerken getuigen van zijnen 
heldenmoed. Jammer, dat een val van het paard in 
nog jeugdigen leeftijd zijne gezondheid zoo zeer had ge
knakt , dat hij dikwerf aan bloedspuwingen onderhevig 
was, en deze ongesteldheid deed hem reeds vroeg ten 
grave dalen. Slechts 39 jaren leeftijds mogt hij bereiken. 
De droefheid over zijn' dood was des te meer billijk , 
uithoofde hij zulke voortreffelijke hoedanigheden bezat. 
In die droefheid over zijn vroegtijdig afsterven deelde 
ook zijne edele moeder, die hem echter weinige we
ken overleefde. Op haar geliefd Oranjewoud stierf deze 
deugdzame vorstin den 2-4 Mei 1696, terwijl de onmon
dige zoon des stadhouders onder voogdij zijner moeder 
AMELiA hem opvolgde. 

JAN of joiHK WIILEK ÏBISO (geb. 14 Aug. 1687) was 
dus bij den dood zijns vaders nog geen negen jaren oud, 
en er verliepen derhalve elf jaren voor de orfstad-
houder zijne bediening kon aanvaarden Zijne moeder 
kocht in 170-4 voor hem de heerlijkheid Ameland, voor 
eene som van ƒ170,000. Ofschoon den stadhouders in 
Friesland grondbezit was ontzegd, kon deze aankoop 
daarmede geenszins in strijd gerekend worden, wijl ge
noemde heerlijkheid geen stemdragend goed was. De 
dood van WILLEM III koning van Engeland , welke geene 
kinderen naliet, en zijn' neef, den jongen FRISO wel
ken hij zeer genegen was, tot erfgenaam zijner nala
tenschap benoemde, vergrootte de bezittingen van het 
Friesche stamhuis aanmerkelijk, en droeg daardoor mede 
tot deszelfs aanzien bij. De opvoeding van den jongen 
vorst werd door zijne moeder met zorg behartigd, en 
het uitmuntend onderwijs, dat hij eerst aan de hoo-
geschool te Franekcr en daarna te Utrecht ontving, 
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deed bij zijn gnnstigen aanleg veel van hem verwach
ten. Ook beschaamde hij die goede verwachting geens
zins. Als moedig en bekwaam krijgsman schitterde hij 
in de bloedige veldslagen van den Spaanschen erfop-
volgingsoorlog, die van 1702 tot 1713 een groot deel 
van Europa's volken in de wapenen bragt. Oudenaar
den en Malplaquet herinneren aan 's prinsen onver
schrokkenheid. In 1707 aanvaardde hij op twintigja
rigen ouderdom het ambt van stadhouder, en begaf zich 
twee jaar later in den echt met eene Duifsche prinses, 
MARIA LOÜISA van Eessenkassel. Naauwelijks twee jaren 
mogt zij zich in zijn bezit gelukkig gevoelen. Immers, 
toen de prins zich gedurende den veldtogt van 1711 
uit het leger naar 's Gravenhage wilde begeven , om 
met den koning van Pruissen persoonlijk eenige fami
liezaken te vereffenen , kwam hij bij ' t overvaren aan 
den Moerdijk jammerlijk om (\i Julij). Door een' he-
vigen rukwind werd de veerpont of schonw, waarin de 
prins zich bevond, op zijde geworpen, en ondanks alle 
pogingen tot redding, vond de jeugdige held, die in 
den krijg zoo menig dreigend levensgevaar was ont
snapt, zijn' dood in de golven. Acht dagen daarna 
werd zijn lijk gevonden , dat vervolgens gebalsemd, 
onder den diepsten rouw zijner voortreffelijke gade, 
en opregt betreurd door de aan hem verkleefde Frie
zen , in den vorstelijken grafkelder te Leeuwarden 
werd bijgezet. 

De oorlog, met zoo veel inspanning gevoerd, en die 
zoo veel bloeds en schatten had verslonden, schoon 
het doel kwalijk was bereikt, eindigde kort na FRISO'S 
overlijden, bij den vrede van Utrecht. Het einde diens 
oorlogs was de aanvang eener langdurige rust na zoo 
veel inspanning en herhaalden strijd, en maakt dus 
een keerpunt in de geschiedenis. Wij willen daarom 
ook, voor wij verder gaan, nog een' vlugtigen blik 
werpen op de verloopene eeuw, om sommige bijzon
derheden op te merken, die wij in ons verhaal zijn 
voorbijgegaan. 
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8. Frieslands toestand gedurende de J7e eeuw: 
toenemende bloei, volksrampen, merk

waardige personen. 

Bij den aanvang der zeventiende eeuw was de oorlog 
met Spanje nog in volle kracht, en — hoe vreemd zulks 
moge schijnen — die oorlog was het middel tot Neêr-
lands grootheid. De hoofdoorzaak hiervan mag men 
zoeken , behalve in den blijkbaar Goddelijken zegen „ 
welke de pogingen onzer vaderen begunstigde, in de 
noodzakelijkheid, waarin zij zich bevonden, tot het 
inspannen van al hunne krachten tot zelfbehoud, en 
daardoor tot vereeniging der bijzondere krachten. Zoo 
ondervonden zij , dat eendragt magt maakt. Ook het 
gewest, dat wij bewonen, deelde in die inspanning, 
en tevens in de weldadige vruchten , welke de toene
mende zeevaart en handel over geheel ons Vaderland 
uitstortten. Het genot der dierbare vrijheid van ge
weten, en de gelegenheid, om de vrachten van eigene 
vlijt tot nut van zich zei ven en de zijnen te kunnen 
besteden, verhoogde de veerkracht bij velen, en moe
digde tot grootsche ondernemingen aan. De Oostindi-
sche maatschappij , in 1602 opgerigt, leverde ongehoorde j 
winsten op, en ofschoon de provincie Holland daarvan? 
wel de meeste voordeelen trok , bleven de andere ge- j 
westen er evenwel niet geheel van verstoken. Sedert . 
den Munsterschén vrede rees het aanzien der republiek i 
steeds hooger, en hoewel de latere oorlogen met En- j 
geland en Frankrijk aanzienlijke opofferingen vorder- J 
den , waren de verbazende schatten, welke de handel \ 
naar alle wereldoorden opleverde, ruimschoots toerei- I 
kend, om die kosten te bestrijden. Deze staat van za- j 
ken vertoonde zich naar buiten door de welvaart, die ; 
bij onderscheidene standen was op te merken, terwijl \ 
•de bevolking vermeerderde en de algemeene bedrijvig- \ 
heid ruime dagloonen deed winnen. De scheepsbouw j 
inzonderheid, met de handwerken, welke door haar 1 
bloeijen , hield duizende handen onledig, en de zeeva- \ 
rende bevolking, in het najaar huiswaarts gekeerd, • 
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bragt van de ruime winsten, aanzienlijke sommen in 
omloop. Sommige plaatsen bloeiden hierdoor onge
meen , en het verfraaijen der woningen , het stichten 
van openbare gebouwen was daarvan het gevolg en te
vens het bewijs. Even als in het waterrijke Noord-Hol
land , poogde men ook in dit gewest waterplassen tot 
vruchtgevend land te maken , en aangeslibde gronden 
door bedijking tot vergrooting van den vaderlandschen 
grond te doen strekken. De ontginning van woeste 
gronden , door het afgraven van veen , het aanleggen 
van kanalen tot bevordering der gemeenschap, droeg 
almede niet weinig tot verhooging der welvaart bij (*). 
Zoo veel bloei in de bronnen van bestaan had mede een 
gunstigen invloed op de beoefening van kunst en we
tenschap. Dichters, schilders en geleerden vonden stof 
en aanmoediging voor hunne beroemde werken. De 
namen van CATS, VONDEI , REBBIÎANDT en noorr herinne
ren ons mannen, die bij de nakomelingschap steeds in 
eere zullen blijven , en ook Friesland behoort een deel 
der schatting, welke aan beroemde Nederlanders uit de 
zeventiende eeuw is gewijd. GYSBERT JAPIKS, school-
onderwijzer te Bolsward, (geb. 1603 overl. 1666), 
schreef gedichten in de landtaal, welke door kracht en 
bevalligheid uitmunten. P. WINSEMIÜS en c. SCHOTANUS beide 
hoogleeraren te Franeker , (de eerste overleden in 16-41, 
de andere in 1671), hebben zich als schrijvers der geschie
denis van Friesland lof verworven. L. VAN AITZEMA (overl. 

(*) Enkele bijzonderheden , die het bovengezegde bevestigen en 
ophelderen, willen wij u hier nog mededee.en : 

Omstreeks het midden der 17de eenw werden er door de staten 
aan onderscheidene plaatsen ocfrooijen verleend tot het aanleggen 
van trekpaden langs de kanalen, zóoals in 1641 aan Leeuwarden 
en Harlingen, in 1648 aan Dolckum en sedert 1655vingen de jaag-
schuiten of trekschepen een geregeld, beurtveer aan tussclien 
Leenwarden en Groningen. Onder de plaatsen, welke haar ont
staan aan de afgraving del' hooge veenen zijn verschuldigd, en 
ofschoon reeds in de vorige eeuw aangelegd, echter indezesnel 
in bloei toenamen, moeten Draglen, Èeereiiveen en Gordijk op
gemerkt worden. Door scheepsbouw en vertier uit de zeevaart 
geboren, bloeiden vooral: Workum , fltndeloopeti enMolhwernm. 
Eindelijk vermelden wij nog de droogmaking van het IPar-
gaster meer in 1637 en de bedijking van het IVor'kumer niemv-* 
innd in 1623. 
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1669) wordt mede onder de schrijvers over de gebeur
tenissen dier tijden , als een der meest verdienstelijke 
geteld, en de schilder JAKOB BÜKBER bekleedt insgelijks 
eene eervolle plaats onder de mannen der kunst. 

Gij moet u evenwel van den bloei en de welvaart 
dier dagen geene overdrevene begrippen vormen , jonge 
lezers, noch u verbeelden, dat zij een tijdperk ver
toonden van ongestoorden voorspoed. Zoodanige voor
stelling zou strijden met hetgeen de ervaring van alle 
tijden ons leert , dat namelijk voor- en tegenspoed , ge
not en gemis , geluk en ramp , elkander gestadig afwis
selen. Friesland had ook in de eeuw , van welke wij spre
ken , rampen te verduren, die gedeeltelijk met zijne 
natuurlijke gesteldheid in verband staan , en gedeeltelijk 
uit den geest diens tijds en de maatschappelijke inrig-
ting voortvloeiden. Tot de eerste brengen wij onder 
andere, verschillende walervloeden , door hevige stor
men veroorzaakt. Men droeg toen, wel is waar, beter 
lorg voor de instandhouding van dijken en zeewerin
gen , dan te voren; doch de regeling van ' t geen daartoe 
behoort, was destijds nog op geen zoo goeden voet, 
als in onzen tijd ; en , behalve dat , welk menschelijk 
vermogen is in staat, de onstuimige golven der zee te 
bedwingen , wanneer zij , door geweldige stormen voort-
gezweept, de haar gestelde perken dreigen te over--
schrijden ? Onder die wafervloeden , van welke in de 
17de eeuw wel twaalf worden vermeld, waren die van 
1643 en 1675 vooral geducht door de schade, welke 
zij aanrigtten. Ook werd dit gewest meer dan eens 
door pestziekten geteisterd , voornamelijk in de jaren 
1665 en 1666, toen deze geduchte plaag talrijke slagt
offer» velde (*). Meer betreurenswaardig echter dan 
de genoemde onheilen, waren de godsdienstige twisten 
en staatkundige beroerten, welke in den loop dier eeuw. 
dan hier , dan daar het volksgehik verstoorden, en veler 
levensvreugde te jammerlijk verwoestten. Gij weet, 

(*) Daarvan werd de dichter GIJSBERT JAPIKS met zijn gezin 
in het laatstgenoemde j a a r , mede het offer. 
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hoe de geschillen tusschen remonstranten en contra
remonstranten , door de kerkvergadering van Dordrecht 
in 1618 en 1619 beslist, tot de bitterste vervolging der 
eene partij door de andere aanleiding hebben gegeven. 
Te meer beklagenswaardig was deze vervolgzucht, wijl 
zij plaats greep tusschen burgers, die slechts kort ge
leden gemeenschappelijk voor de vrijheid van geweten 
tegen Spanje's reuzenmagt hadden gekampt. IJver 
voor kerkelijke regtzinnigheid , waarbij de christelijke 
liefde uit het oog werd verloren : ziet daar de onreine 
bron dier onverdraagzaamheid, welke zelfs de verstan
digste en braafste mannen aan schandelijke miskenning 
niet alleen , maar zelfs aan ruwe mishandeling en ver
banning blootstelde. 

Ook in het staatkundige was de zeventiende eeuw 
op verre na geen tijdperk van ongestoorde rust, gelijk 
gij uit het vroeger verhaalde u zeker herinnert. Want 
alhoewel Friesland door zijn' regeringsvorm minder ge
vaar liep van aristocratische overheersching, dan het 
rijker en, magtiger Holland , waar de stedelijke bestu
ren in den stadhouderloozen tijd, hunnen trots en over
moed soms op eene ergerlijke wijze openbaarden, aan
schouwde men hier ook meermalen volksbewegingen, 
die aan misbruik van gezag voornamelijk zijn toe te 
schrijven. 

Onder de beroemde mannen van dien tijd, willen 
wij u , behalve de reeds vermelde, nog een tweetal wat 
nader doen kennen. De eerstbedoelde, MENKO , Baron 
van Coehoorn namelijk, geboren in 1641 op Lettinga-
state nabij Britsum, verwierf zich de grootste verdien
sten als ingenieur of vestingbouwknndige. 'Reeds vroeg 
wijdde hij zich aan de krijgsdienst, en de uitgebreide 
kennis, welke hij van de wiskunde had , stelde hem 
in staat, zijn vaderland de gewigtigste diensten te be
wijzen. Onderscheidene belangrijke verbeteringen is de 
belegeringskunst aan hem verschuldigd. en de verster
king van Groningen , Namen , Koeverden en Bergen 
op Zoom, strekken zijner bekwaamheid tot blijvenden 
roem. Hij vond mede eene soort van draagbare mor-
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tieren ui t , geschikt tot het werpen van granaten bij \ 
den aanval van vestingen , en naar hem Goehoorns ge
noemd. Zoowel in den oorlog van 1672—1678, als in 
den later met Frankrijk gevoerden, deed hij evenzeer | 
dapperheid als beleid blijken, waardoor ook WILLEM III \ 
hem bijzondere achting toedroeg. Zijn deftig en edel • 
karakter met vroomheid gepaard, geeft hem aanspraak ] 
op de voortdurende achting der nakomelingschap, en 
de liefde zijner kinderen jegens hem blijkt uit de 
prachtige graftombe, die zij in de ke rk t e Wijkei voor 
hem hebben doen oprigten. 

HANS WILLEM , baron van Aylva, stamde af u i teen 
Friesch geslacht, dat meer mannen van naam onder 
zijne leden telde, en te Holwerd eene state bezat. Hij 
was luitenant-generaal in dienst der vereenigde Neder
landen, en werd door zijne tijdgenoofen soms betiteld 
met den naam van den ontzaggelijken generaal, waar
uit gij ziet, hoe gunstig men over zijne bekwaamheid 
dacht. En inderdaad .had Friesland in de jaren 1672 
en 1673 aan zijne dapperheid en schrander beleid on
berekenbaar veel te danken. Als raadsman van den 
jeugdigen HEHDRIK CASIHIR II hebben wij boven reeds 
van hem gesproken. Zijn laatste wapenfeit was zijn 
dapper gedrag in den slag bij Fleurus (1 Julij 1690). 
In het volgende jaar overleed hij aan de gevolgen eens 
vals van het paard, bij gelegenheid eener jagtparlij in 
de omstreken van Leuven. Het gebalsemd lijk van den, 
ook om zijn minzaam en edel karakter, vereerden held 
werd naar het voorouderlijk graf te Holwerd vervoerd 
en aldaar bijgezet. 

9. Regentschap van MARIA LOÜISA. Bestuur 
van WILLEM IV. Voorvallen van 

^747 en à74$. 
Na het treurig omkomen vanden stadhouder JAK WIL

LEM FRISO , werd zijner weduwe het bestuur toevertrouwd , 
alsmede de voogdijschap over haren zoon WILLEM KA
BEL HEKDIUK i'ftiso, die op den 1 September, en dus zes 
weken na 's vaders overlijden, werd geboren. Gedu-
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rende 20 j a r e n , van 1711—1731, trachtte zij in die 
betrekking het welzijn des lands naar vermogen te be
vorderen, en mogt zij daarin niet zoo volkomen slagen, 
als zij wenschte, toch had zij de voldoening te onder
vinden , dat men hare zorgen en beraoeijingen op hoo-
gen prijs stelde en erkende, ' t Was een tijdperk van 
buitenlandschen vrede, en derhalve minder door schit
terende daden beroemd, dan vroegere, en dus ook 
minder rijk aan voorvallen, die uwe deelneming kun
nen wekken. Dat de staten des lands over het bewind der 
regentes ten hoogste voldaan waren, toonden zij 
door het haar toekennen eens geschenks van 5000 gld. 
bij het nederleggen der voogdijschap in 1731 — onder 
verzekering eener gelijke som als levenslange jaarwedde. 
Zij verdiende ook de achting en liefde harer nieuwe 
landgenooten ten volle. Door nederigheid en welda
digheid , door christelijk geloof en ongeveinsde gods
vrucht , vooral in de smartelijkste beproevingen aan 
den dag gelegd, rnogt zij een voorbeeld voor allen 
beeten. (*) Met wijze liefde zorgde zij voor de opvoe
ding van haren zoon, waarvan de uitmuntende be
kwaamheden en deugden, die hij als man deed blijken, 
de schoone vruchten waren. Van tijd tot tijd verwis
selde zij het woelige hofleven met de stille rust der 
afzondering in haren fraaijen lusttuin Mariénburg nabij 
Leeuwarden, of in het bekoorlijk Oranjewoud. De 
vertrouwelijke naam van MARIJKE-moei, welke de dank
bare Friezen haar gaven , drukt meer dan de klinkendste 
titel den trap van genegenheid ui t , welken men der 
vrome vorstin toedroeg. 

Gedurende haar bestuur, da t , gelijk wij boven reeds 
opmerkten, door geene krijgsgebeurtenissen werd ver
ontrust, hadden de bewoners van dit gewest in de ja
ren 171-4 en 1717 veel te lijden : in het eerste door 
eene besmettelijke ziekte onder het rundvee, de zoo-

(*) Toen haar de droevige tijding van ' t omkomen des gelief
den echtgenoofs werd gebragt, gat zij zich, hoe diep ook getrof
fen , aan geene radelooze kïágteii over, maar berustte eerbiedig 
in Gods beschikking. Hare betraande oogen ten hemel heffende, 
onfboezemde zij deze woorden: »!fy is de Heer! Hij doe, wat 
goed is in zijîie ooger/.» 
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genoemde veepest, waardoor binnen weinig tijds meer 
dan .40000 bezweken , in het tweede door eene aller-
geweldigste overstrooming, die omstreeks kerstijd van 
dat jaar plaats greep, en niet alleen groote schade ver
oorzaakte , maar daarenboven aan vele menschen het 
leven kostte. 

In 1731 aanvaardde wiiLEJiIV,op twintigjarigen ou
derdom, het ambt als stadhouder over Friesland, Gro
ningen , Drenthe en Gelderland. — Gedurende zijne 
minderjarigheid was hem in 1716 door de staten van 
Groningen die waardigheid opgedragen en h jaren daarna 
was dit voorbeeld door die van Gelderland en Drenthe 
gevolgd. In de andere provinciën werd zijne verhef
fing door den overwegenden invloed van Holland tegen
werkt. Dáár was bij de regerende familiën doorgaans 
afkeer van een bestuur met een stadhouder aan het 
hoofd. De handelsstand had daarvoor bijna nimmer 
genegenheid getoond en Amsterdam had zich in zijnen 
afkeer van zulk een'bewind boven anderen doen gel
den. In de andere provinciën , waar de landbouw meer 
dan de handel het hoofdbedrijf der inwoners uitmaakte, 
was de gezindheid hieromtrent anders. Ook de geest 
des tijds oefende geen' gunstigen invloed op hen , die 
zich aan 't hoofd der stedelijke regering bevonden. 
Van ' t gezag, dat men bezat, zooveel mogelijk genot 
te hebben, en daarbij af keerig van alle krachtsinspan
ning , zelfs waar de eer en het belang des lands die 
zouden gevorderd hebben, stelde men het hoogste 
belang in de genietingen, welke rijkdom en weelde 
kunnen verschaffen. De klem des bestuurs verviel van 
lieverlede bij de Algemeene en provinciale staten, ter
wijl de stedelijke regenten die geheel aan zich trok
ken. Hierdoor kwam h e t , dat de vrede, hoe weldadig 
op zich zelve, algemeene verslapping kweekte, en eene 
oorlogschuwende staatkunde heerschend werd, die het 
aanzien en den invloed der republiek allengskens ver
minderde. — Wij kunnen hierin niet dieper treden, 
jonge lieden, maar meenden nogtans u iets daarvan te 
moeten zeggen, om u te beter te doen begrijpen, waar-
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uit de verandering, welke in den regeringsvorm ver
volgens plaats greep, ontstond. — Het kan u, als gij iets 
e rvan gevoelt, dan ook niet verwonderen , dat eeneal-
gemeene ontevredenheid zich allengskens openbaarde, 
die welhaast tot daden van geweld oversloeg, vooral 
toen in 1744 de Oostenrijksche erfopvolgingsoorlog de 
Nederlandsche regenten tot deelneming noodzaakte, 
waarbij de krachteloosheid onzer wapenen tegen de 
Franschen duidelijk bleek, daar deze laatsten zonder 
moeite onze grenssteden overmeesterden. 

Het jaar 17-47 deed den zoo lang onderdrukten weerzin 
tegen het bestaande bewind uitbarsten in die provin
ciën , waar sedert WILLEM III het stadhouderlooze ge
zag had gezegevierd. In Zeeland openbaarde zich de 
volksbeweging het eerst en sloeg weldra naar elders 
over. Men eisehte van de regenten de verklaring, dat 
het stadhouderschap aan WILLEM IV erfelijk zou wor
den opgedragen , tevens met aanzienlijke vermeerdering 
van magt. Voor den sterken aandrang zwichtte het 
oude bestuur en weldra zag de Friesche stadhouder 
zich verheven tot hooger aanzien, dan iemand zijner 
voorzaten. De waardige vorst ondervond hierin een 
treffend blijk van 's volks verknochtheid aan zijn statn-
huis. Te zijner eere zij ' t hier herinnerd, dat de 
grootste vreugde, welke hij over de hem bewezen eer 
betuigde, daarin bestond, dat deze omkeering van za
ken zonder merkelijke onheilen was tot stand gebragt. 

's Vorsten verheffing tot erfstadhouder herstelde de 
heerschende ontevredenheid niet volkomen. De wensch 
naar hervorming van bestaande misbruiken, werd niet 
zoo spoedig bevredigd, als velen zich welligt hadden 
voorgesteld. Bovenal was het volk gebeten op de pach
ters, die 's lands belastingen invorderden; en toen 
deze instelling der verpachtingen niet, zooals men vor
derde , werd opgeheven en door eene andere wijze van 
belasting vervangen, sloeg het gemeen zelf handen aan 
't werk. Binnen ongeloofelijk korten tijd werden de 
pachters woningen omvergehaald, de ontvang-boeken 
vernield, de molenaars gedwongen, zonder betaling 

11 
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van belastingen te malen en meer daden van geweld 
gepleegd. In Friesland had dit wettelooze bedrijf plaats 
in de maand Mei 1748, en , zoo algemeen en hevig 
was deze beweging, dat de regering niet bij magte 
scheen het kwaad (e beteugelen. Het gevolg van dit 
alles was eene geheele afschaffing van het stelsel der 
verpachting. 

Hoewei de stadhouder zulke bedrijven afkeurde, achtte 
hij ' t raadzaam, door verstandige hervorming van be
staande verkeerdheden, de aanleiding tot misnoegen 
weg te nemen; en zeker zou hij veel goeds hebben 
bewerkt, ware hem een langer leven gegund geweest, 
' t Behaagde der Voorzienigheid, hem te midden zijner 
zorgen voor 's lands welzijn onverwacht van hier te 
roepen. Op den 22 October 1751 overleed hij tot groote 
droefheid van alle weigezinden, pas -40 jaren bereikt 
hebbende, en liet eene dochter en eenen onmondigen 
zoon van 3 jaren achter. 

WILLEM IV was ongetwijfeld een der beminnelijkste 
vorsten en begaafd met uitstekende hoedanigheden. Kon 
men hem niet als krijgsheld roemen , daar hij weinig 
gelegenheid vond, zich als zoodanig te onderscheiden, 
en ook geringe zucht voor wapenoefeningen hem schijnt 
bezield te hebben; andere hoedanigheden waren in 
hem te vinden, die voorzeker niet minder een vorst 
tot eere strekken. Zijn, voorkomen was minzaam en 
achtbaar, daarbij paarde hij een edel en verheven ge
moed , Voor de schoonste gevoelens vatbaar. Zijne ver
klaring, »dat hij niets kende, ' t welk de eerzucht 
eens stervelings meer kon streelen , dan zich te mogen 
houden voor het voorwerp der liefde en hoogachting 
van een vrij vo lk , " toont duidelijk, naar welk doel 
hij streefde. Behalve zijne kennis in verschillende vak
ken van wetenschap, was vooral de geschiedenis des Va
derlands zijne lievelingsstudie en daarin muntte hij in
zonderheid uit. Ook bezat hij zulk een sterk geheu
gen, dat dit hem in staat stelde, de aanspraken, 
welke bij onderscheidene gelegenheden hem gedaan 
werden, vaardig en van punt tot punt te beantwoor-
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den. — Hem viel ook het geluk ten deel, uitstekende 
vrienden te bezitten , zoo ais het broederen-paar WILLEM 
en ONNE ZWIER VAN HAREN , evenzeer bekend door hunne 
dichtwerken, als door de rampen, die hen bejegenden. 
Onder de beroemde tijdgenooten van dezen vorst ver
dienen mannen als sicco VAN GOSLINGA , een staatsman 
met hoogen lof bekend en de hoogleeraar VENEJIA , een 
der sieraden van Franekers hoogeschool, hier boven 
anderen genoemd te worden. 

10. Stadhouderschap van WILLEM V. 

Binnenlandsche verdeeldheid. Tal der republiek. 

Bij den dood zijns vaders erfde de jeugdige stadhou
der (geb. 8 Maart 1748) een gezag, dat naar den 
uiterlijken schijn veel grooter was, dan iemand der 
vorige stadhouders had bezeten. Zijne moeder, prin
ses ANNA , dochter van den Engelschen koning GEORGE I I , 
werd onder den naam van Gouvernante, aan ' t hoofd 
van zaken gesteld , en had tevens de voogdij over den 
jongen vorst. De hertog van BRÜNSWIJK woLrENBüTTEL 
werd , op aanbeveling des overleden stadhouders, be
kleed met het opperbevelhebberschap over 's lands 
krijgsroagt, en had later bij den dood der Gouvernante 
als voogd veel invloed op den jongen stadhouder, dat 
bij velen weinig genoegen gaf, en de oorzaak mede 
werd van groote ontevredenheid. In Friesland werd 
het beleid der regering door de toen reeds bejaarde 
HA8IA LOUISA met de staten van dat gewest gevoerd. 

Ofschoon prinses ANNA door groote gaven en een 
voortreffelijk karakter zich onderscheidde, had zij ge
durende haar bewind te kampen met vele onaange
naamheden. Deze werden haar voornamelijk in den 
weg gelegd door de partij der voormalige regenten , welke 
uit het bewind gezet, hierover hoogst ontevreden wa
ren , en niet nalieten verdeeldheid en burgertwist aan 
te stoken. De oorlog tusschen Engeland en Frankrijk 
(1758—1763) gaf voedsel aan de spanning, die er reeds 
bestond ; want de vorstin oordeelde in 't belang van 
al de gewesten de zijde van Engeland te moeten hou-

1 1 * 
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den, terwijl de voornaamste kooplieden om den wi l 
des handels op onzijdigheid in dien oorlog aandrongen! 
Daardoor zag zich de Gouvernante genoopt tegen hard 
overtuiging den laatsten te wille te zijn , en de neuJ 
traliteit der vereenigde gewesten kwam eindelijk ton 
stand, echter niet zonder nieuwe aanleiding rot on
tevredenheid , waarvan de vorstin het einde niet be
leefde, daar zij in 1759 overleed. 

Nog 7 jaren verliepen er na den dood zijner moe
der , eer WELLM V , meerderjarig geworden , het ambt 
van sladhouder zelf' aanvaarde. In dien tijd stierf zijne 
voortreffelijke grqolmoeder, van welke wij meermalen 
gesproken hebben. Den 9 April 1765 overleed zij in 
den ouderdom van 77 jaren , nalatende den roem van 
eene der uitstekendste vrouwen f e zijn geweest, en daar
om in dankbaar aandenken is gebleven bij allen, die 
hare verdiensten wisten te waarderen. De eerste jnren 
des bestuurs van den algemeen beminden stadhouder 
verliepen over ' t geheel rnstig. In 1767, en dus een 
jaar nadat hij 't bewind had aanvaard, huwde hij rae| 
FREDERiKi SOPHIA WUHELMINA, eene nicht van den be^ 
roemden FREDERIK den Groote, koning van Pruissen — 
uit welk huwelijk drie kinderen zijn geboren, name
lijk ééne dochter en twee zoons, van welke de oudste, 
later is bekend geworden, als koning WILLEM I dei 
Nederlanden. —- Uitwendig scheen de toestand des landt 
gunstig, want daar het vrede was, de handel bloeide, 
en ook in andere bedrijven werk en vertier was, ge« 
noten de inwoners welvaart, terwijl de stadhouder et 
zijne familie in de algerneene liefde des volks deelden. — 
Doch niettegenstaande dit alles, bestonden er te vee 
oorzaken van oneenigheid , die slechts aanleiding be-
hoefden, om zich in daden kenbaar Ie maken. De ver
schillende belangen van Holland, waar handel het hoofd-
bedrijf was, en die der andere gewesten, waar d( 
landbouw de voornaamste bezigheid uitmaakte ; de meei 
en meer veldwinnende begrippen aangaande burgerlijke 
vrijheid, door Fransehe schrijvers gevoed en versterkt; 
de druk door aristocratische fauiiliën tegen over de af*, 
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linnkeiijkheid der geringere burgerklasse, die zich vooral 
in de steden , maar ook te platten lande deed gevoe
len ; eindelijk de strijd door de Engelsche koloniën in 
Amerika tegen het moederland gevoerd, over het be
houd of gemis hunner regten ; dit een en ander deed 
al meer een stand van zaken geboren worden , die tot 
burgeroorlog den weg baande. 

De oorlog, welke Engeland ons in 1780 verklaarde, 
versterkte de partijschap hier te lande, zoo als hij ook 
mede bevorderd was door hen , die Engeland ongene
gen , de Amerikanen tegen de Engelschen hadden trach
ten te ondersteunen. — Wijl deze oorlog ons groote-
lijks benadeelde door ' t verlies van rijk geladen sche
pen , en sommige onzer buitenlandsohe bezittingen . werd 
de verbittering inwendig grooter tegen de regering, 
die men beschuldigde, de belangen des lands schande
lijk te verwaarloozen. Amsterdam inzonderheid deed 
hevige klagten hooren tegen den raadsman des stad
houders, als oorzaak van menigen verkeerden maatre
gel. En schoon de schout bij nacht J . A. zoüraui* in 
den zeeslag op Doygersbank (5 Aug. 1781) tegen de 
Engelschen, de eer der Vaderlandsche vlag handhaafde, 
was deze zegepraal voor ons niet van zoo goede gevol
gen , als de voorstanders des stadhouders te gemoet za
gen. — Nog had Friesland een bijzonder bezwaar uit
hoofde van den aanslag in de algemeene lasten, die 
men hier verminderd wilde hebben , doch waarin men 
door Hollands invloed onverhoord bleef, hetwelk velen 
aan ijverloosheid des stadhouders toeschreven. De ver
wijdering tusschen dezen en de Friezen nam tevens 
daardoor toe, dat het stadhouderschap over al de Ne-
derlandsche gewesten, de bijzondere band tusschen de 
Friezen en hunnen stadhouder losser maakte, dewijl 
nu 's Gravenhage en niet meer Leeuwarden zijne re
sidentiestad was. 

De geschillen met JOZEF II keizer van Duitschland 
over de grens- of barrière-steden, welke deze vorst 
ontruimd wilde hebben, als mede over de vaart op de 
Schelde, stookten het vuur der onderlinge verdeeld-
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heid te meer aan. Velen gingen zoo verre, dat zij: 
zich tot exerceergenootschappen of vrijkorpsen vorm
den , om hun regt , dat zij door de regering des lands 
veronachtzaamd waanden , met de wapenen in de vuist te 
handhaven. — En toen de vrede met Engeland gesloten 
en de geschillen met JOZEF II bijgelegd waren , bleven; 
echter die burgergezelschappen of patriottische vereeni-
gingen in stand, en vormden tegenover de regering 
eene magt in den staat, waaruit niets goeds te wach
ten was. 

Zoo naderde het jaar 1787, waarin de strijd tusschen 
de aanhangers van den stadhouder en de tegenpartij , 
die zich patriotten (vaderlanders) noemden, openlijk 
uitbrak. — Reeds was er veel gebeurd, dat de ver
bittering grooter maakte. De patriotten eischten de 
verwijdering van den hertog van Brunswijk , die den 
stadhouder als raadsman ter zijde stond, en toen dit 
was ingewilligd, gingen zij nog een stap verder, en 
vorderden , dat alle familieregering zou worden afge
schaft. Die eisch beleedigde de aanzienlijken onder 
hunne parti j ; doch de aanvoerders hielden vol. De 
staten van Holland, welligt vreezende, dat de stad
houder geweld zou bezigen , om den moedwil te be
dwingen, schorsten hem in een gedeelte zijner bedie
ning en ontnamen hem het bevel over de bezetting van 
's Gravenhage. — In Utrecht en in Friesland ontstond 
er eene scheiding tusschen de provinciale staten van 
de eene en andere partij. Een gedeelte dier staten in 
dit gewest namelijk vestigde zich als defensiewezen of 
vereeniging tot verdediging der grondwettige regten 
en vrijheden des volks te Franeker. Deze stad, waar 
men nog in 1785, in tegenwoordigheid der stadhou
derlijke familie het tweehonderdjarig bestaan derFrie-1 
sehe hoogeschool plegtig had gevierd , werd nu in eenel 
soort van vesting herschapen , en men voorzag sommigel 
andere steden mede van bezetting. — Dit een en ander! 
scheen de scheuring onheelbaar te zullen maken , enî 
inderdaad waren de hartstogten zoo zeer gaande ge- | 
maakt, dat een strijd op leven en dood onvermijdelijk! 

k 
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scheen. Thans rukte eene pruissische legermagt ons 
land binnen, daartoe bewogen door de beleedigingder 
prinses van Oranje op hare reis van het Loo naar 's Gra-
venhage aangedaan. Deze vorstin toch was eene zus
ter des konings van Pruissen , en daar men van de zijde 
der staten van Holland voldoening weigerde voor den 
hoon, der vorstin toegevoegd, trachtte de koning zicrh 
die door de wapenen te verschaffen. — Hoe zeer men 
ook breed had opgegeven van den te bieden tegenstand , 
bleek het maar al spoedig, dat dit ijdele grootspraak 
was geweest. Toen de pruissische trommelslag werd 
gehoord, waren er geene patriotten meer onderde wa
penen. Die van Amsterdam hielden ' t nog een paar 
dagen vol, doch bun tegenstand was slechts vertooning. 
In Friesland beproefden wel eenige gewapende burgers 
op hunne wijze de omwenteling tegen te houden , door 
hun' optogt naar Stiens, waar zij den dijk doorgroe
ven en de toegangen tot dat dorp poogden te versper
ren ; doch eenige ruiterij onder den prins van Waldeck 
verstrooide hen zonder moeite. Toen het defensiewe
zen te Franeker nu overtuigd werd van de nutteloos
heid van verderen wederstand , ontbond het zich , en ve
len , voor wraak beducht, namen de vlugt naar België 
en Frankrijk. 

Het gezag des stadhouders was alzoo hersteld, tot 
innige vreugde van hen , die het huis van Oranje trouw 
waren gebleven, en, bij de overmagt der tegenpartij , 
of verjaagd of door schrik verlamd waren. Jammer nog-
tans , dat van den kant der nu zegevierende partij niet 
overal met die matiging werd gehandeld, welke waar
schijnlijk voor de zaak des stadhouders gunstig zou ge
weest zijn (*). De gevlugte of gebannen Nederlanders 
verbonden zich op het naauwst met dezulken, die in 
Frankrijk insgelijks eene omkeering zochten te bewer
ken. Dáár toch had de ontevredenheid tegen den adel, 

(*) Het hof van Friesland althans helde tot strenge maafrege-
leïf over. Sommigen werden lot gevangenzet.ing, anderen tot 
geldboeten verwezen; ja op enkelen werd geeseling en verbeurd
verklaring van goederen toegepast. 
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de geestelijkheid en den koning diepe wortelen gescho
ten , en bereidde zich eene geduchte omwenteling voor. 
Door onderlinge briefwisseling tusschen de uitgeweke
nen en hunne vrienden hier te lande, werd de afkeer; 
van den stadhouder en zijne aanhangers aangevuurd, 
en zon men op maatregelen, om diens gezag geheel om
ver te werpen. Toen nu in 1789 de omwenteling in 
Frankrijk werkelijk plaats greep, en na gedurige wor
steling der partijen, eindelijk de ongelukkige LODE-
WIJK XVI, als het offer der volkswraak zijn hoofd onder 
de guillotine verloor, (21 Jannarij 1793) vestigde zich 
daar een schrikbewind, dat den oorlog verklaarde aan 
den koning van Engeland en den stadhouder der Ver-
eenigde Nederlanden, in wie het de vijanden zijner 
beginselen aanschouwde. Met onze uitgewekene land-
genooten in hunne rijen , en den generaal DDMOUBIEZ 
aan het hoofd, kwamen de Fransche legioenen naar 
ons land afzakken, om Nederland, zoo ' t heet te , de 
vrijheid te helpen verwerven. Eener zamengeraapte 
horde gelijk , meer dan een ordelijk leger, schier ont
bloot van voegzame kleeding, doch tevens vrolijk en vol 
zelfvertrouwen, en daarbij met geestdrift voor hnnne 
zaak bezield , traden zij over de grenzen. Breda gaf ! 
zich nu bijna zonder wederstand te bieden , over ; doch 
de Klundert verdedigde zich dapper, en de Willemstad 
werd vruchteloos door hen aangetast. 

Inmiddels trachtte de Nederlandsche regering zich I 
tot krachtigen tegenweer te bereiden. Met Oostenrijks I 
en Engelands ondersteuning zocht de stadhouder het 1 
dreigend gevaar af te wenden. Door hulptroepen dezer 1 
beide mogendheden versterkt, streden de Nederlanders 1 
onder bevel van de beide zonen des stadhouders tegen f 
de Franschen. en in het eerst niet onvoordeelig, daar 1 
dezen meer dan eens de neêrlaag leden. De erfprins i 
van Oranje bemagtigde zelfs de vesting Landrecij (30 I 
April 1794), en ook zijn dappere broeder bewees in j 
dezen veldtogt, dat de heldenmoed zijner vaderen hem 
insgelijks bezielde. — Op den duur bleken echter de 
pogingen der onzen vruchteloos te zijn tegen een' vij-
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a n d , die in het hart des lands zijne vrienden en vu
rige aanhangers vond. — En toen kort daarop het le
ger der bondgenooten in den slag bij Fleurus (26 Junij) 
werd overhoop geworpen, scheen de zaak, waarvoor 
men streed, reddeloos verloren. Immers, nadat de 
oostenrijksche Nederlanden, door de hulpbenden ont
ruimd , den Franschen weder in handen vielen , en onze 
verzwakte legermagt, tegen den aandringenden stort
vloed des vijands niet bestand, gedurig terug week, 
en de eene vesting na de andere bezweek , was het ligt 
te voorzien, dat elke verdere poging zou mislukken. 
De erfprins riep wel zijne landgenooten tot eene alge-
meene wapening op ; de stadhouder beproefde den weg 
van onderhandeling; maar de patriottische partij wist 
eiken maatregel, die er genomen werd , te verijdelen , 
en aldus werd de natie tot een' staat van weerloosheid 
gebragt. Velen merkten trouwens de Franschen als 
verlossers aan , die alle misbruiken zouden verbeteren, 
en een' toestand daarstellen, waarin vrijheid, gelijk
heid en broederschap het heil der maatschappij verwe
zenlijkten. Door binnenlandsche verdeeldheid gehol
pen en door eene strenge vorst begunstigd, betraden 
weldra de Franschen onzen bodem onder geleide van 
den uitgeweken' DAEKDEIS en den veldheer PICHEGRU, 
waar zij geen verderen tegenstand van belang onder
vonden. Den stadhouder bleef nu geene andere keuze, 
dan verwijdering uit het geliefde Vaderland. Met zijne 
familie begaf hij zich in Januarij 1795, scheep naar 
Engeland, schier zonder hoop van iramer terug te 
kunnen keeren. Met zijn vertrek was ook de gedenk
waardige omwenteling van dat j aa r , door de vernie
tiging van den ouden regeringsvorm , aanvankelijk vol
tooid. 

1 1 . Algemeene aanmerkingen over het be

handelde tijdvak. 

Aan het einde dezes tijdvaks genaderd, achten wi j ' t 
niet overtollig, nog deze en gene opmerking te maken, 
waartoe de geschiedenis van Friesland, gedurende het 
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bestaan der Nederlandsche republiek , aanleiding geefti 
Wij hebben in de schets van dit werkje , zoo als gij 

u herinneren zult, dit tijdvak, in onderscheiding der 
andere, het stadhouderlijke genoemd, en na de aan
dachtige lezing van 't verhaal der bijzonderheden, welke 
de vorige bladzijden behelzen , zal die naam u niet be
vreemden. Naauw is de geschiedenis van Friesland , ge
durende dat tijdvak , verbonden met die des geheelen 
Vaderlands, en hierin ligt ook de reden , waarom van 
vele zaken tot de algemeene geschiedenis der republiek 
behoorende , geene bijzondere melding is gemaakt. Me
nig voorval, de buitenlandsche bezittingen betreffende, 
benevens onderscheidene gebeurtenissen in Holland, tij
dens de beide stadhouderlooze tijdperken, konden hier 
geene plaats vinden , wijl zij minder invloed op den toe-; 
stand van dit gewest hadden. \ 

Over ' t geheel genomen levert de geschiedenis dezes' 
tijdvaks een tafereel van bloei en welvaart, doch dit'. 
geldt bovenal van de 17« eeuw, waarvan reeds boven 
is gesproken. Na den Utreehtsohen vrede verliepen er 
tal van jaren , gedurende welke zeevaart en handel 
ongestoord duizende handen bezigheid verschaften, en 
rijke schatten den lande deden toevloeijen. Friesland 
vond mede in landbouw en veeteelt ruime bronnen van ; 
bestaan voor zijne aangroeijende bevolking. Zelfs voegde l 
reen bij de vroeger verbouwde veldvruchten, de aan- . 
kweeking van den aardappel, welke later een zoo al
gemeen voedingsmiddel is geworden. Vooruitgang was 
mede op te merken in de bouworde der woningen bij de . 
landlieden . waarbij zoo wel op gemakkelijker als beval- ; 
liger inrigting werd gelet. In de kleeding volgde men i 
wel de gewoonte van vroegeren tijd , doch niet zoo on- ] 
veranderd, dat men van elke verbetering afkeerig zon zijn . 
geweest. Onder de mannen bleef het dragen van hemd- j 
rokken met zilveren knoopen , benevens gouden knoopen i 
in bet halsboord, nagenoeg algemeen stand houden, ter- " 
wijl bij de vrouwen het hoofdsieraad , oorijzers geheeten, 
een onderscheidend kenmerk in de kleederdragt bleef. 
Ook in de burgerlijke verordeningen was men op verbe
teringen , waar zij noodig geacht werden, bedacht, en 
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de ingezetenen van Friesland hadden stof tot erkentenis 
voor het menigvuldige goede, dat onder de zorg der 
bestaande regering, hun ten deel viel. Geene klagten 
over gebrek aan arbeid bij de geringere burgers, die 
vlijt betoonden, werden gehoord, terwijl de belastin
gen hier min drukkend waren , dan in Holland, ofschoon 
de rijkdom in dat gewest grooter mogt zijn. Eindelijk 
ging men voort, tot bevordering van 't onderling ver
keer , den aanleg van vaarten en wegen uit te breiden , 
en door inpoldering den grond te vermeerderen. 

Met dit alles valt het niet te loochenen, dat de 18de 
eeuw in vergelijking met de 17de een min gunstig too-
neel ter beschouwing oplevert, en in zeker opzigt de 
eeuw van verval kan heeten. Verwondert u dit, jeugdige 
lezers? Die verwondering zal ophouden, wanneer gij 
verneemt, dat de geestdrift voor algemeen belang, en de 
grootmoedige opoffering van eigene voordeden ten nutte 
des Vaderlands, minder was op te merken. Gedurende de 
jaren van strijd voor de vrijheid en onafhankelijkheid 
vSn den geliefden geboortegrond bestond er ijver en een-
dragt, welke later , bij ' t rustig genot van bezittingen, 
verkoelde. Weelde verzwakt de edelste krachten bij den 
mensch , en hoe treurig deze waarheid ook zij , het blijft 
toch waarheid, dat de tijden van vrede en rust voor 
een volk gevaarlijker zijn , dan oppervlakkig mag schij
nen. — Baatzucht, jaloezij en tweedragt kunnen dan 
weliger gedijen en hunnen verderfelijken invloed doen 
gelden. — Zulks blijkt ook uit de geschiedenis der laat
ste jaren van de 18de eeuw. Immers uit die onreine 
bronnen vloeiden mede de onlusten voort, welke zoo 
wel Friesland, als de overige provinciën onzes Vader
lands den ondergang te gemoet voerden. Beschamend 
inzonderheid is het te moeten erkennen, dat een vorst 
als WILLEM V, die opregt het goede wilde, ondankbaar 
werd miskend , en vele onzer Iandgenooten geheel sche
nen vergeten te hebben, welke verdiensten zijne voor
ouders zich vooral omtrent het gewest hunner inwo
ning hadden verworven. 

Onder de mannen die in het laatste van dit tijdvak 
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Friesland door hunne talenten en braafheid tot eerestrek-
ken , willen' wij ten slotte nog de volgende noemen : 
FOEKK SJOERDS, geboren te Ee 1713 en overleden te Nij-
kerk 1770, die als geschiedschrijver met regt geroemd 
wordt. JOHAHNES STUïSTiu , geboren in 1708 en overle
den in 1790, als verlicht godgeleerde vereerd en tevens 
bekend, door de slechte bejegening hem door zijne on
verdraagzame arabtgenooten aangedaan. BAVIDS VOORDA , 
geboren 1729, overleden 1799, die de beoefening der 
regtsgeleerdheid op hpogeren trap bragt. Eindelijk den 
dichter E. W. HIGT en den geneesheer F. SNIP, beide van 
Dokkum geboortig, en den werktuigkundige JAM VAR DER 
BIIDT , door zijne teleskoopen bekend. 



Y. fyoûfbstuk. 
GESCHIEDENIS VAN FRIESLAND SEDERT DE 

OMWENTELING VAN 1795. 

Met de staatsomwenteling in 1795, of zelfs nog vroe
ger , smelt de geschiedenis van Friesland met die der 
andere provinciën onzes Vaderlands al meer en meer in 
één , en lost zich eindelijk, in de hoofdzaak , genoeg
zaam geheel op in de algemeene geschiedenis des Va
derlands. Immers, in KAREL V en zijn zoon FILIPS had
den al de Nederlandsche gewesten reeds denzelfden 
opperheer, waardoor natuurlijkerwijze die bijzondere 
landschappen, in menig opzigt , in dezelfde omstandig
heden moesten deelen. In de Unie van Utrecht hadden 
de noordelijke provinciën dezelfde grondwet, en hierdoor 
waren deze bijzondere deelen nog naauwer aan elkander 
verbonden: zij streefden gezamenlijk naa r ' t zelfde doel, 
en hadden de voornaamste lotwisselingen met elkander 
gemeen. Ten gevolge van boven genoemde omwenteling, 
viel ook datgene weg, hetwelk tot dus lang de ver
schillende provinciën nog in enkele opzigten gescheiden 
hield, zoo als wij hierna zullen zien. 

Gij begrijpt dus, jonge vrienden, dat wij u nopens 
dit tijdvak weinig belangrijks kunnen mede deelen, het
welk n niet reeds van elders bekendis. Om echter aan 
dit werkje eene voegzame ronding te geven, zullen wij 
nog kortelijk het een en ander, belangende onze pro
vincie, aanstippen. Dit tijdvak laat zich gevoegelijk in 
vierafdeelingen splitsen , als: i . Het afwisselend bestuur, 
van 1795—1806. b. De regering van koning LODE-
WIJK, van 1806—1810. c. De inlijving in Frankrijk, 
van 1810—1813. d. De regering der vorsten uit het 
huis van Oranje-Nassau, van 1813 tot heden. 

Kortheidshalve zullen we ons niet aan die orde bin
den , maar u eerst het meest merkwaardige van dit tijd
vak mede deelen, en daarna met eenige algemeene 
aanmerkingen besluiten. 
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1. De staatsomwenteling van d795 en hare 

gevolgen. Bijzonderheden dienaan

gaande betrekkelijk Friesland. 

Met den aanvang des jaars 1795 waren de Fransche 
îegerbenden ons Vaderland binnen gedrongen, en bijna 
overal werden ze als vrienden en bondgenooten ont
vangen. Met haar waren ook de uitgewekenen van 1787, 
of zoogenoemde Bataven, waaronder vele aanzienlijke 
Friezen, terug gekomen. Ons land verkreeg nu den 
naam van Bataafsche republiek. De Unie van Utrecht 
werd vervangen door eene staatsregeling, overeenkom
stig die van Frankrijk en gegrond op vrijheid en gelijk
heid , die echter weldra voor eene nieuwe moest plaats 
maken. Ook deze hield niet lang s tand ;—ja , in den 
tijd van tien jaren volgden vier verschillende staatsre
gelingen elkander op, terwijl later weder gansch an
dere staatsvormen plaats grepen. De Franschen, zei
den we, werden bijna overal als vrienden en bondge
nooten ontvangen ; zij toch bewerkten hier eene om
wenteling , waarvan velen zich de heilrijkste gevolgen 
beloofden. Dan, aldra vond men zich in die ver
wachting teleurgesteld , — hoort slechts : eene uitkee
ring van honderd millioenen gulden ; kleeding en voe
ding van 25000 behoeftige Franschen, en afstand van 
een aanzienlijk gedeelte van ons grondgebied, waren 
de eerste vruchten, welke die omwenteling ons ople
verde. Maar dat Engeland onze koopvaardijschepen, 
onze oorlogsvloot en onderscheidene van onze over-
zeesche bezittingen wegnam; de handel gestremd werd , 
en opeenvolgende geldheffingen plaats hadden ; (*) dat 
wij vervolgens deel moesten nemen in al de oorlogen, 
welke Frankrijk voerde; dat ons Vaderland hoe langer 
zoo meer onder den invloed en het gezag van dat rijk 

( s ) In 1802 had er eene negot ia t ie plaais van 30 mil l . en nog 
6 ten 100 op de inkomsten. In ' t volgende j a a r defd men eene 
leening van insgelijks 30 mi i l . en daarenboven eene beffing van 7 
ten 100 van de inkomsten en 2 ^ ten 100 van de bezi t t ingen. ïn 
1801 waren 's lands schulden geklommen tot een bedrag van 1126 
mi l l . op eene bevolking van 1,800,000 zielen. 
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geraakte en eindelijk zijn volksbestaan ganschelijk ver
loor, — dat alles was nog wel het ergste kwaad, het
welk de omwenteling van 1795 na zich sleepte. Dan, 
wij zouden der waarheid te kort doen , indien we niet 
tevens erkenden, dat er uit dien veranderden toestand 
van zaken, ook zeer veel goeds is voortgesproten. Het 
vervolg zal ons dit nader doen zien. Doch laten wij 
nu meer bepaaldelijk tot Friesland terugkeeren. 

Ofschoon de Franschen eerst in ' t begin van Maart 
1795, Friesland binnentrokken, hadden de staten van 
dit gewest reeds den 31 Januarij een gezantschap naar 
de Fransche representanten afgezonden, om met dezen 
de geschiktste middelen te beramen tot herstel van den 
vrede en de vriendschap tusschen de beide natiën. De 
Fransche generaal JARDOW, die zich te Zwolle bevond, 
verwees de afgevaardigden naar het comité revolutio
nair , bestaande uit twintig Friezen, welke in 1787 
het land hadden moeten ruimen, en zich nu te Kam
pen ophielden. De generaal BAERDELS geleidde hen der
waarts. 

Het was aan weinig twijfel onderhevig, of de afge
vaardigden in hunne bemoeijing zouden s]agen. Ailes 
trouwens, was reeds tot eeneomwenteling ook in Fries
land voorbereid. Holland , de zetel des opstands , zond 
al spoedig afgevaardigden naar al de provinciën, om 
de omwenteling algemeen te maken, te bespoedigen en 
te regelen (*). De wijze waarop dat gewest te werk 
ging, droeg de goedkeuring der Fransche representan
ten en legerhoofden volkomen weg. Bovendien had 
men de toezegging van hulp en ondersteuning der Fran
sche militaire magt in geval van tegenkanting. Inmid
dels badden de staten van Friesland, op aandrang van 
eenige burgers, verlof gegeven om de voormalige bur-
ger-soeieteit te Leeuwarden weder te openen. Tevens 

(w) Holland was de eerste provincie, ai waar de omwenteling 
aanvankelijk haar beslag kreeg. Daarop volgden aldra Utrecht, 
Gelderland, Overijssel, Friesland, Groningen en Zeeland. In 
de laatste provincie ontmoette de zaak den meesten tegenstand, 
wegens den afstand van grondgebied. 
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gaven ze bij eene publikatie aan ' t volk de verzeke
ring , dat men van de onderhandeling met de Franschen 
alles goeds voor de provincie mogt verwachten, en 
vermaanden de ingezetenen om zich stil en vreedzaam 
te gedragen. 

Den 6 Februari) begaven wel 500 burgers zich naar 
de gemelde sociëteit en werden door den burger JOHA 
met eene treffende aanspraak verwelkomd. Men vormde 
al dadelijk een comité van opstand voorde geheele pro
vincie en eene gewapende burgerwacht ter ondersteu
ning. De vonnissen tegen de zoogenoemde patriotten 
van 1787 werden vernietigd en de uitgewekenen plegtig 
ingehaald. De oude regeringsleden moesten plaats ma
ken voor de nieuw benoemde, en de provinciale sta
ten werden vervangen door zestig provisionele repre
sentanten , die met de algemeene belangen werden be
last. Eene hunner eerste verrigtingen , was de afschaf
fing van het erfstadhouderscliap en de intrekking en 
vernietiging van al de daaraan verbonden voorregten. 
Dat ook het grietmanschap moest vervallen , lag al mede 
geheel in den geest van dien tijd. Tot roem dier da
gen zij hier met een enkel woord aangemerkt, dat men 
vele verouderde gebruiken, overblijfselen uit de bar-
baarsche middeleeuwen, voor altijd afschafte, b. v. de 
pijnbank, de kaak, de galgen, raden en geeselpalen 
aan de openbare wegen. 

Inmiddels (4 Maart) trok eene afdeeling v a n ' t F r a n -
sche leger van Zwol over de Kuinre, Slooten en Sneek 
de hoofdstad van Friesland binnen, en werd schier overal 
met uitbundige vreugde verwelkomd. 

Te gelijker tijd had er te Franeker eene zeldzame 
plegtigheid plaats, die hier eenige melding verdient. 
De staatkundige verdeeldheden van 1786 en 1787 scheid
den de provinciale staten in twee partijen , van welke 
de eene, de patriottische partij , te Franeker verga
derde. (*) Bij de omwenteling van 1787, werd de stad 
daarvoor getuchtigd door het wegnemen der deuren van 

(*). Hierover is op bl. 166 het noodige gezegd. 
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de stadspoorten, die in ' t koor der Groote kerk aldaar, 
aan kettingen vastgemaakt, tot de omwenteling in 1795 
bewaard bleven. Maar ook nu was het te verwachten, 
dat er aan dien hoon een einde zou gemaakt worden. 
Op den 5den Maart des laatstgenoemden jaars , werden, 
onder ' t gelui der klokken, het losbranden van ' t 
geschut, het zingen van feestliederen, enz. de deu
ren van hare boeijen losgemaakt, in plegtigen optogt 
naar de poorten gebragt en onder toepasselijke aanspra
ken weder ingehangen. Alzoo was Franeker nu weder 
in zijne vorige regten hersteld. 

Naardien de benoeming der provisionele representan
ten niet regtstreeks van het volk was uitgegaan, maar 
slechts als een tijdelijke maatregel gold, diedoorden drang 
der omstandigheden alleen konde worden gewettigd, 
deden dezen reeds in Mei (1795) eene oproeping a a n ' t 
volk , de stemgeregtigde burgers , (*) om in hunne grond
vergaderingen kiezers te benoemen, welke op den 16 
Junij een zeker getal representanten moesten kiezen. 
Ofschoon de burger-socieleit te Leeuwarden tegen die 
benoeming protesteerde, ging zij evenwel door. Reeds 
den 23 dier maand vervingen deze wettig verkozen ver
tegenwoordigers van het volk van Friesland de provi
sionele representanten. 

Ter bevordering van éénheid, hadden de verschil
lende staatkundige gezelschappen van elke bijzondere 
provincie, zich onderling meer verbroederd en tot pro
vinciale centrale-vergaderingen gevormd. Dan, de bur
ger-sociëteit te Leeuwarden was van oordeel, dathet nog 
van meer belang was , dat zoodanige verbroedering zich 
over ' t gansche VaderlaÄd uitstrekte, en vaardigde te 
dien einde eene circulaire uit aan al de gewestelijke 
vergaderingen. Ten gevolge daarvan had er den 28 
Augustus 1795 eene algenieene centrale-vergadering 
plaats te 's Gravenhage. 

Meer tegenkanting ontmoette het voorstel om eene 
nationale vergadering tot stand te brengen. De één-

(*) -Die, namelijk, welke de verklaring hadden afgelegd , dal 
ze At nieuwe orde \an zaken waren 'toegedaan. 

12 
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en ondeelbaarheid der republiek , wel het geliefkoosde 
denkbeeld van velen, doch bij lange na niet van allen, 
zou daarvan het gevolg zijn. Eerst op het einde des 
jaars verkreeg die zaak haar beslag. Den 11 Februarij 
van 't volgende jaar (1796) werd te 's Gravenhage de 
eerste nationale vergadering gehouden , waarop het volk 
van Nederland door 124 representanten werd vertegen
woordigd, waaronder 11 van wege Friesland. Deze ver
gadering verving nu die der staten-generaal, bij wie, 
sedert de grondvesting der republiek, de oppermagt des 
lands berustte. 

Nagenoeg eenjaar was men nu bezig geweest met de 
slooping van het staatsgebouw der oude republiek ; doch 
het bleef ook nog voornamelijk bij afbreken Om een 
beter gebouw, op hechte grondslagen rustende, op te 
trekken , — daartoe moest men gunstiger tijden en om
standigheden afwachten. Wel was er toen eene bijzon
dere geestdrift bij de natie, doch in vele opzigten kwa
lijk gewijzigd. Vrijheid, gelijkheid en broederschap 
was de leus dier dagen, waarmede de dagbladen en 
staatsstukken prijkten , maar wier toepassing in ' t werk
dadig leven, niet zelden zeer mank ging. 

Onder de volksvertegenwoordigers en andere rege-
ringspersonen bevonden zich ongetwijfeld vele brave en' 
verstandige mannen, die met wijs beleid de bestaande; 
gebreken poogden te verhelpen en wezenlijke verbete-j 
ringen daar te stellen. Hierin werden ze echter maar' 
al te vaak belemmerd, èn door bekrompen inzigt van; 
den eenen , èn door onverstandig ijveren voor alle nien-; 
wigheden, die in ' t naburige Frankrijk plaatsvonden, 
bij den anderen. Broederschap was wel is waar het 
wachtwoord, doch men konde elkander zoo weinig ver
dragen en de oneenigheden liepen vaak zoo hoog, dat 
de tussehenkomst der gewapende magt meermalen hoogst 
noodig was. Men drong elkander uit de vergadering, 
ja de eene partij wierp de andere in de gevangenis. 
De burger-sociëteit te Leeuwarden speelde in die par-, 
tijschappen eene belangrijke rol, en had het inzonder
heid gemunt op de meer bezadigde representanten. De 



GESCHIEDENIS VA» FRIESLAND. 179 

meerderheid harer leden trouwens bestond uit heete 
ijveraars, die de gevoelens van Holland waren toegedaan , 
en het beginsel van een- en ondeelbaarheid huldigden. 

In vroegere dagen werden de regten van den burger, 
als mensch, voorzeker te weinig geëerbiedigd. Zieh 
aan den wil der over hem gestelde magten gedwee te 
onderwerpen , scheen het doel van zijn aanwezen. De 
openlijke afkondiging van de regten van den mensch 
en burger, moest natuurlijk een te lang vergeten stand 
aangenaam in de ooren klinken. Dan, daar er genoeg
zaam enkel sprake was van regten, minder vanpligten, 
moet het ons niet bevreemden, dat velen zich van die 
regten een verkeerd begrip maakten. Even zoo was ' t 
gelegen met de leer van vrijheid en gelijkheid. Het 
bleek duidelijk hoe weinig de groote massa begreep, 
of wilde begrijpen , dat die leer onmogelijk van alge-
meene en onbepaalde toepassing kan zijn. — Bijna ieder 
trouwens , hoe ongeschikt hij ook was , meende geregtigd 
te zijn, deel te hebben in ' s lands regering. Ook te plat
ten lande , inde kleinste dorpjes vaak, hield men vergade
ringen , wier leden meerendeels hoogst onkundig waren, 
en van welken sommigen zelfs lezen noch schrijven had
den geleerd , maar zich desniettemin bevoegd waanden, 
om over de gewigtigste aangelegenheden des lands hun 
oordeel uit te spreken. Niets was dan ook natuurlijker, 
dan dat verstandige lieden met dusdanige vergaderingen 
den spot dreven. Ook in andere opzigten wekte men maar 
al te zeer den spotlust op : bijna op elk dorp plantte men, 
onder zang en dans en ander vreugdebedrijf, een'boom, 
als een zinnebeeld der vrijheid, ons door deFranschen 
aangebragt. Alle persoonlijke onderscheiding moest weg
vallen , daarom betitelde men elkander, hoe ongelijk 
ook van rang en stand, met den naam van burger. — 
Niet geheel ongelijk aan den dokinnigen beeldenstorm 
der 16de eeuw, had er nu een blazoenstorm plaats. 
De wapenborden en rouwkassen van vroegere aanzien
lijke staats- en krijgslieden, die de wanden van vele kerk
gebouwen versierden, werden weggenomen of verbrij
zeld ; hetzelfde lot trof ook de meeste beschilderde glas-

12 * 
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rui ten, en nog heden strekken vele grafzerken tot 
een bewijs van den geest diens tijds. Dat men dusda
nige onderscheidingen, maar al te vaak uitvloeisels eener 
te verregaande adeltrots, voor ' t vervolg afschafte, laat 
zich rijmen, maar dat men ' t wettig eigendom van an
deren vernielde, streed met de beginselen , die men thans 
zoo luide verkondigde. 

2. Afschaffing eener heerschende kerk. 

Eén- en ondeelbaarheid. 

Sedert de grondvesting der Nederlandsche republiek , 
waren de hervormden uitsluitend geregtigd tot het be-
kleeden van staatsambten, en genoten zij i n ' t stuk der 
godsdienst almede bijzondere voorregten, dat i s : er 
bestond eene heerschende, eene bevoorregte kerk. Zulks 
streed met de algerueene wet van billijkheid en regt-
vaardigheid ; maar vooral, » met de eerste grondbeginse
len van gelijkheid, waarop de ware vrijheid en broe
derschap zijn gegrond." — Het lag dus geheel in den 
geest van dien tijd, waarin bestendig sprake was van 
de regten van den nienseh, dat ook dit onderscheid 
moest wegvallen en voor altijd vernietigd worden. Het 
besluit, hetwelk de nationale vergadering betrekkelijk 
deze zaak genomen heeft, behoort onder de gewigtigste 
werkzaamheden van dit staatsligcliaam geteld te worden. 

Ten gevolge van een voorstel van den burger repre-: 
sentant, PLOOS VAK AMSTEL, vaardigde de nationale ver
gadering, representerende het volk van Nederland, den 
5 Augustus 1796—het tweede jaar der Bataafsche vrij
heid — een besluit uit , behelzende zes artikelen, van 
welke het eerste dus luidt: » Dat geene hevoorregte noch 
heerschende kerk in Nederland meer kan of zal geduld 
icorden."—De provinciale besturen werden gelast, om 
onverwijld aan dit besluit het noodige gevolg te geven. 
Van nu af hadden alle gezindten, zooals billijk was, 
aanspraak op gelijke voorregten. 

Meerder tegenstand echter ontmoette het voorstel, 
aangaande ùe één- en ondeelbaarheid der republiek en 
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de inéénsmelting der gewestelijke schulden. Bij deze 
zaak bad de provincie Holland, wegens deszelfs biiilen-
o-ewoon zwaren schuldenlast, grootelijks belang. Fries
land daarentegen, hetwelk betrekkelijk veel minder 
schulden had , moest door de aanneming van dat voor
stel , aanmerkelijk benadeeld worden. Niettemin waren 
de overdrevene vrijheidsgezinden dezer provincie met 
dit voorstel, hetwelk ook bij de Fransche republiek 
veel bijval vond, bijzonder ingenomen. Op dealgemeene 
centrale-vergadering te 's Gravenhage (Aug. 1795) had
den drie afgevaardigden uit Friesland reeds te kennen 
gegeven, dat een aanzienlijk gedeelte des Frieschen volks 
verlangde, dat de één- en ondeelbaarheid der repu
bliek verklaard wierde. Zoo als de volksvertegenwoordi
gers uit deze provincie op die vergadering sterk hadden 
geijverd voor het behoud der provinciale souvareini-
teit, — zoo verzetteden zij zich, vooral de gematigde 
partij , nu op de nationale vergadering met kracht tegen 
het voorstel van één- en ondeelbaarheid, en gevolgelijk 
ook tegen de inéénsmelting der gewestelijke schulden. 

Oneenigheden van zeer bedenkelijkeh aard, waren 
daarvan het gevolg. De eene partij verdrong de andere; 
de eene nationale vergadering verving de andere. Ein
delijk moest de gematigde partij het onderspit delven.— 
In eene vergadering van 't voorjaar 1798, kreeg de zoo 
lang betwiste zaak volkomen haar beslag, en de één- en 
ondeelbaarheid der Bataafsche republiek was nu voor 
altijd dáárgesteld. — Deze gebeurtenis, waaraan de bur
ger-sociëteit te Leeuwarden niet weinig had bijgedragen, 
werd op vele plaatsen , ook in deze stad , door zinne
beeldige voorstellingen den volke bekend gemaakt en 
door vreugdefeeslen gevolgd. 

Het oude staatsgebouw was nu ten eenemale afgebro
ken en alle overblijfselen daarvan waren weggeruimd. 
De Bataafsche republiek bestond nu uit acht departemen
ten , namelijk het departement van de E e i n s , (*) dat 

(*) Hieronder behoorde het grootste gedeetfe van Friesland, 
Groningen en een klein gedeelte van Drenthe. In ' t financiële 
bleef de naam Friesland bestaan In 1802 welden de oude bena
mingen der gewesten weder hersteld. 
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van den ouden I J s s e l , den R i jn , den A m s t e l , hotl 
departement Texel, Delft, van den D o m m e l en dafl 
van de S c h e l d e en M a a s , van welke ieder een de-| 
partementaal bestuur bekwam. 1 

De nationale vergadering, die nu den naam van co»-| 
stuiterende vergadering , representerende het Bataafschm 
volk had aangenomen, stelde zich zelveeigenmagtigalj 
de hoogste wetgevende magt, verdeeld in twee kamerj 
met een uitvoerend bewind van vijf leden , aan het hoofdj 
des volks, zonder daarin de natie behoorlijk te erkennen.! 
Dan, dit bewind was van korten duur ; want op deni 
12 Junij 1798 werd de vergadering door den generaal! 
DAENDELs met geweld uiteen gejaagd, en door een tus-j 
schen-bestuur van vijf agenten vervangen , die voorloopigj 
een wetgevend ligchaam, waarin meer bezadigdheid! 
heerschte, benoemden. Daarop werd er weder een wet-' 
gevend ligchaam benoemd, en wel door het stemgereg-i 
tigde volk. Zoo kwam er dan eindelijk meer vastheid, 
eensgezindheid en een meer bezadigde geest in 'slands 
regering. De thans bestaande staatsregeling was gegrond 
op de erkenning der regten van den mensch en de één-
en ondeelbaarheid. De algemeene beginselen , waarop 
deze staatsregeling rustte, verdienen door alle tijden heen 
geëerbiedigd te worden. Zij staan uitgedrukt in art. 6 
en 7 en luiden dus : »A1 de pligten van den mensch in! 

de maatschappij hebben hunnen grondslag in deze hei
lige we t : Doe eenen anderen niet , hetgeen gij niet 
vvenscht, dat aan u geschiede. Doe aan anderen, ten 
alle tijde, zoo veel goeds, als gij in gelijke omstandig
heden van hen zoudt wenschen te ontvangen." 

«Niemand is een goed burger , dan die de huisse-^ 
lijke pligten in onderscheiden stand , waarin hij mogel 
gesteld zijn , zorgvuldig uitoefent, en voorts in alle op-
zigten, aan zijne maatschappelijke betrekkingen vol
doet." — 

Jeugdige lezers, prent deze grondstellingen diep in 
uw geheugen, en maakt ze tot een' regel van uw 
volgend gedrag (*). 

(*) Deze staatsregeling is in Ocfober 1801 door eene nieuwe 
\ervangen, welke tot 1SÓ6 in werking bleef. 

file:///ervangen


GESCHIEDENIS VA* FRIESLAND. 183 

3. Kollumer oproer. — Landing der 
Engelschen. 

Inmiddels (Febr. 1797) brak er onder eenige Oranje-
gezinde landlieden een opstand los, bekend onder âen 
naam van Kollumer-oproer. Deze opstand brak het eerst 
uit te Kollum, bij gelegenheid der opsehrîjving tot de 
gewapende dienst, en verspreidde zich spoedig door Aeht-
karspelen , Dantumadeel, Smalïingerland en de Donger-
deelen. De oproerige bende scheen het eerst op Dokhutn 
gemunt te hebben, doch werd door de burgerij dier 
stad zoodanig ontvangen, dat zij met verlies van vijf 
dooden en eenige gekwetsten de vlugt nam. Hiermede 
was de zaak echter nog niet geëindigd. Onderscheidene 
personen werden gevangen genomen, van welke één 
het met zijn hoofd moest boeten, terwijl velen ingeze
tenen der genoemde districten zware geldboeten werden 
opgelegd. Aan Fransche tusschenkornst heeft men het 
te danken, dat er in die dagen niet meer hoofden van 
de Oranje-partij zijn gevallen, als ook, dat de gevan
genen voor en na op vrije voeten zijn gesteld. 

In ' t najaar van 1799 deden de Engelschen eene po
ging om den ouden regeringsvorm in ons land te her
stellen. Eene afdeeling der Engelsche vloot verscheen 
op de Friesche kust en bemagfigde de Lemmer. In 
naam van WILLEK V werd aldaar een provisioneel bestaui» 
aangesteld; dnch de nederlaag van het Engelseh-Rus-
sische leger in Noord-Holland en het aanrukken dei-
gewapende burgers uit Friesland en Overijssel noodzaak
ten den vijand zich in te schepen en ons land te ruimen. 

4. Verbetering in 't lager onderwijs. 

Van eenen gansch anderen aard en van meer alge
meen belang, ook voor volgende geslachten, was de ver
betering in ' t lager onderwijs, waarop men nu ernstig be
dacht scheen. — Reeds lang hadden schrandereen brave 
mannen ingezien, dat deze hoogstgewigtige zaak voor
ziening vereischte. Met de opheffing eener heerschende 
kerk of scheiding tusschen kerk en staiit, vervielen de 
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grootste zwarigheden, welke eene verbetering van 't 
volks-onderwijs, naar den eiseh des tijds, tot dus lang 
in den weg stonden. De regering des lands, of de staat 
kon nu meer onbelemmerd de behartiging dezer zaak 
op zich nemen. In 1798 werd er een Agentschap va?i/ 
nationale opvoeding opgerigt, en het twee jaren vroeger 
aangevangen werk met goed gevolg voortgezet. In 1801 
werd de eerste algmeene wet op het lager onderwijs 
afgekondigd; dorh eerst in 1806, onder het bestuur van 
R. J. scnmMELPEivsirccK, die, door den invloed van den 
Franschen keizer, als raadpensionaris het bewind over 
ons land had , werd het volks-onderwijs op eenen meer 
eenparigen en vasten voet gebragt, en volgens eene 
wet geregeld, die nog de grondslag is van het tegen
woordig lager onderwijs. 

5. Kort overzigt van 7 vervolg der geschiedenis. 

Rnîm één jaar bleef SCHIMMEIPEMKIKCK aan ' t bewind. 
De proef, die keizer NAPOLEON genomen had, om te zien 
in hoe ver het Bataafsohe volk aan een' éénhoofdigen 
regeringsvorm was te gewennen, scheen volkomen ge
lukt. Met uitbundige vreugde immers was SCHIMKLPEK-
HIJICK als raadpensionaris ontvangen, niettegenstaande hij 
met eene magt was bekleed, die vorstelijk mogtheeten. 
De Fransche keizer maakte nu dan ook geene zwarig
heid een' stap verder te gaan, en het Bataafsche volk 
eenen koning te geven. Het was zijn broeder LODSWIJK, 
dien hij daartoe bestemd had. Deze goedaardige en wel-
meenende vorst stond, gedurende zijne vierjarige rege
ring , aan de smadelijkste en vernederendste behandeling 
zijns magtigen broeders ten doel, zoo dat hij het einde
lijk raadzaam oordeelde, de hem zoo drukkende kroon 
neder te leggen en een land te verlaten, dat hem reeds 
dierbaar was geworden. 

Tot dus lang waren wij , althans in naam, eenzelf
standig volk geweest; doch nu (Julij 1810) had het uur 
geslagen , waarop Nederland van de lijst der volken zon 
worden nitgewiseht. Op het magtwoord van HAPOLEOW 
werd ons Vaderland in het reuzenrijk van dien wereld
dwinger ingelijfd. Het liet zich aanzien — alles had al-
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thans die strekking — dat het Nederlandsche volk weldra 
«anschelijk met de Fransche natie zou worden vereen
zelvigd ; doch de Voorzienigheid wilde het anders. Toen 
NAPOLEON in 1812 met een zeer talrijk leger tegen Rus
land te velde getrokken en de oude hoofdstad Moskou 
zegevierend was binnengerukt, toen gold het ook hem : 
Tot hiertoe en niet verder. — Ons bestek gedoogt 
niet, van dezen belangrijken veldtogt meer te zeggen, — 
alleen dit nog: toen het leger der groote natie, wegens 
koude en gebrek , en door het zwaard der verbitterde 
Russen , bijna geheel was vernietigd, en RAPOLEOI» , na 
eene en andere kraehtvolle inspanning, in de velden van 
Leipziy (Oct. 1813) eene volkomene nederlaag k reeg ,— 
waagden de Nederlandersden stouten stap, het Fransche 
dwangjuk van zich te werpen en den prins van Oranje, 
onder den titel van souvereinen vorst, het oppergezag 
over ons land op te dragen. De verbonden mogendhe
den toonden hierin genoegen te nemen, want door hunne 
bemoeijing kreeg WILLEM I ook de oppermagt over de 
zuidelijke provinciën, welke, op den 16 Maart 1815, 
met de noordelijke gewesten tot één koningrijk wer
den vereenigd. Nederland had nu weder zijne plaats 
in de rij der Europesche staten ingenomen. 

Sedert het vertrek van WILLEM V waren er nu 18 jaren 
verloopen , gedurende welken tijd er veel van het vroe
ger bestaande, opzigtens de staatshuishouding, te zeer 
was verouderd om 't weer voor den dag te halen. Veel 
bleef er daarom op de Fransche leest geschoeid. Aan 
den anderen kant was men zoo zeer tegen het Fransch be
wind ingenomen, dat daardoor ook menig goeds, door des-
zelfs invloed bewerkt, afgeschaft en door iets minder doel-
matigs vervangen werd. Veel, hetwelk kort na de om
wenteling van 1813 hier tot stand kwam, is dan ook 
later meer dan eens gewijzigd , of zelfs geheel afgeschaft. 

Wat de provincie Friesland aanbelangt — dit gewest 
onderging dezelfde wijziging in den vorm van bestuur 
als de andere gewesten des rijks. Den provincialen sta
ten , met eenen gouverneur aan ' t hoofd, werden de 
gewestelijke belangen toevertrouwd ; de maires werden 
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vervangen door burgemeesters, die met een' raad de 
stedelijke aangelegenheden moesten behartigen. Aanvan
kelijk bleven de burgerlijke gemeenten te platten lande 
met hare maires of schouten in wezen; doch in 1816 
werd de oude verdeeling in grietenijen weder in het 
aanzijn geroepen en over elk deel eenen grietman aan
gesteld , die door den koning werd benoemd , meestal 
uit den ouden adel des lands, nagenoeg als vóór 1795. 
Onlangs echter (October 1851) heeft hierin, overeen
komstig de nieuwe Gemeentewet, eenige verandering 
plaats gegrepen, namelijk : de naam grietenij is vervan
gen door dien van gemeente, terwijl het hoofd des 
bestuurs niet meer den titel van grietman voert, maar 
dien van burgemeester. 

Ons bestek laat niet toe, jeugdige lezers, over dit 
een en ander uitvoeriger te zijn. Uwe onderwijzers zul
len , voor zoo verre zij ' t nuttig oordeelen, ' t zij bij de 
lezing van dit werkje, of bij de behandeling van de 
geschiedenis des Vaderlands in ' t algemeen, u daarvan 
meer zeggen. 

6. Een blik op de omwenteling van d8ó3. 

Wij kunnen niet voorbij, jonge vrienden, nog eenige 
oogenblikken te verwijlen, bij de zoo ongedachte als 
heugelijke omwenteling van 1813. Nooit toch is er in 
ons Vaderland eene staatsomwenteling voorgevallen , 
waarover de vreugde zoo algemeen was, en die door 
zulk eenen bezadigden geest werd gekenmerkt als deze. 
Over de omkeering van zaken in 1795 , betoonden ook 
velen hunne blijdschap, doch cp verre na was die 
vreugde niet algemeen , en openbaarde zich niet zelden 
in kinderachtige vertooningen en handelingen, en te
vens door eene loszinnigheid, onbestaanbaar met het 
denkbeeld van verlossing uit eene veeljarige slavernij, 
zooals 't heette. Die omwenteling ging zelfs hier en 
daar gepaard met heiligschennis, met vernieling van 
voorwerpen ter herinnering aan den vóórtijd, en die 
der nakomelingschap immer eerwaardig behooren te 
blijven, — waarop de beminnaar der oudheid althans, 
niet belangstelling zijn oog vestigt. 
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Gansch anders was de volksgeest in 1813, — niet 
alleen kenbaar in eene gemeenschappelijke en getrouwe 
zamenkomst in de bedehuizen, om daar den Allerhoogste 
de eere toe te brengen voor de verlossing des Vader
lands, maar ook vooral in eenc hartelijke verbroedering 
tusschen hen , die vroeger, wegens verschil van staat
kundig inzigt, verdeeld waren , — men dacht niet meer 
aan die oude vcete. Ware die goede geest, welke het 
Jfederlandsche volk gedurende de eerste maanden na 
die omwenteling bezielde, hier blijven heerschen, — 
ons Vaderland zoude gewis nog schooner en overvloe
diger vruchten van die verlossing hebben ingeoogst. 
Doch men vergat te spoedig den hagchelijken toestand, 
waarin ons land, tijdens de Fransche overheersching , 
zich bevond; terwijl men zich te eenzijdige begrippen 
vormde van de gesteldheid onzes lands, gedurende het 
bloeijendste tijdperk der oude republiek. Ook verloor 
men te zeer uit het oog, dat de omstandigheden sedert 
dien tijd te veel waren veranderd, om met genoegza-
nien grond te mogen verwachten, dat ons land zijn 
vroeger aanzien onder de Europesche staten zoude her
krijgen en tot zijnen vorigen luister opklimmen. Het 
moet ons dan ook niet zoo zeer bevreemden , dat som
migen zich in hunne te hoog gespannen verwachting 
aldra te leur zagen gesteld, en er van lieverlede een 
geest van ontevredenheid bij de zoodanigen zich open
baarde. Maar zoo gaat het meermalen, mijne jonge 
vrienden , men waant het verledene veelal beter dan 
het werkelijk is geweest, en verwacht het toekomende 
vaak gunstiger dan het zijn zal, terwijl men de gebreken 
van den tegenwoordigen tijd niet zelden vergroot. Zooda
nige zienswijze is geenszins het middel, om een tevreden 
en dankbaar gemoedsbestaan bij ons aan te kweeken. 

7. Eenige bij zonder lieden tijdens de 
regering van TFILLEM I. 

Koning WILLEK I poogde , zoo door het oprigten eener 
handelmaatschappij , graven van kanalen , aanleggen van 
straatwegen als door begunstiging van het fabriekwe-
zen , Nederland uit zijn' vervallen toestand op te beuren. 
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Niet niii.der liet de vorst zich gelegen liggen ann het 
volksonderwijs en aan de kunsten en wetenschappen. 

Inmiddels hadden er twee opmerkelijke volksrampen 
plaats, waarin Friesland niet het minst deelde, name
lijk : de watervloed van 1825 en de heerschende ziekte 
van 1826. Door dien vloed leden de ingezetenen dezer 
provincie wegens verlies van vee, huizen, huisraad, 
kleeding, levensmiddelen, benevens beschadiging aan 
de zeeweringen, in alles eene schade van meer dan dr†e 
millioenen gulden. Aan moedbetoon en hulpvaardig
heid heeft men het , naast eene wakende Voorzienig
heid te danken, dat het getal der bij deze ramp om
gekomen menschen (zijnde 17) niet aanmerkelijk grooter 
is geweest. Aanzienlijk waren de giften in geld, le
vensmiddelen en kleedingstukken , die , zoo door eigen 
ingezetenen als van elders, der Commissie voor de nood-
lijdenden door den watervloed in Vriesland, werden 
ter hand gesteld tot leniging van deze verschrikkelijke 
ramp, bedragende ruim 150,000 gulden. 

Het volgende jaar (1826) kenmerkte zich door eenen 
buitengewoon heeten zomer, in welken eene algemeen 
heerschende ziekte ontstond, en overal, doch inzonder
heid in de lagere streken van Friesland, een groot aan
tal menschen ten grave sleepte. Ook nu ontbrak het 
niet aan medelijdende harten; — de giften , zoo wel 
in geld als in andere benoodigdheden ter verpleging en 
verkwikking van behoeftige kranken , mogten aanzien
lijk genoemd worden. 

Weinige jaren daarna (1830) werd het Vaderland op 
nieuw in groote ongelegenheden gewikkeld, en wel 
door den opstand der Belgen. In de vooronderstelling 
dat deze zoo gewigtige gebeurtenis, in hare oorzaken 
en gevolgen, u uit de lessen over de geschiedenis des 
Vaderlands genoegzaam bekend zal zijn , zullen wij er 
niet bij verwijlen. Alleen merken wij aan , dat de Frie
zen ook toen niet achterbleven , om op de roepstem des 
konings, de wapenen op te vatten ter verdediging des 
Vaderlands. Op eene uitstekende wijze hebben ze in 
den tiendaagschen veldtogt, hunnen aiouden roem van 
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dapperheid gehandhaafd ; ranar ook niet minder hunne 
bereidwilligheid betoond in het doen van geldelijke op
offeringen en in ' t overzenden van alles , wat tot verzach
ting' en verkwikking konde strekken der gekwetsten 
in genoemden veldtogt. Meent echter niet, jonge vrien
den , dat wij hiermede zouden willen beweren, dat de 
Friezen zich meer dan de inwoners der andere noor
delijke provinciën, verdienstelijk hebben gemaakt, o 
neen! — liefde voor ' t Vaderland bezielde in die dagen 
aller harten. 

Het geen er verder is voorgevallen , zoo als de afstand 
van WILLEM I van de regering ten behoeve van zijnen 
zoon wiLLEM II in 1840 ; het zoo onverwacht als aan
doenlijk overlijden van dezen vorst in 1849 , en de troon-
beklimtning van zijnen zoon WILLEM I I I , gaan wij al
mede stilzwijgend voorbij; terwijl het jaar 1848, we
gens eene buitengewone duurte der noodwendigste le
vensmiddelen , als ook het volgende j aa r , waarin eene 
vreesselijke ziekte, ook in dit gewest, een groot aantal 
inensehen op ' t onverwachtst uit het leven rukte , u 
voorzeker nog versch in ' t geheugen zullen liggen. 
Wij eindigen dan dit werkje rnet eenige 

8. Algemeene aanmerkingen over dit tijdvak. 

Gij zult u , jonge vrienden, nog wel kunnen herin
neren, dat wi j , bij de opgave der verdeeling van dit 
werkje, (bl. 11) aanmerkten, dat men dit tijdvak ge
voegelijk dat der ontwikkeling zou kunnen noemen. 
Welaan, laten wij nu eens zien, in hoe ver die naam 
daarvoor eenigzins gepast zij. 

De beteekenis van dit woord kan u zeker niet geheel 
onbekend zijn ; immers zoo vaak men de lieve lente in
treedt , is er sprake van ontwikkeling. Wanneer de 
hoornen uitbotten , hunne knoppen van lieverlede grooter 
worden , ontwikkelen deze zich eindelijk , en men ziet een 
tros bladen te voorschijn komen. Hetzelfde verschijnsel 
bespeurt men bij de bloemen: door de koesterende zon
nestralen beginnen de rozenknoppen al meer en meer 
te zwellen; eindelijk ontrollen, ontwikkelen zij zich, en 
de lieve roos vertoont zich in hare volle pracht. In 
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zeker opzigt is ' t ook zoo met u gelegen, jeugdige lezers!— 
Gij zijt ten aanzien uwer jaren nog in de lente, inden 
tijd van ontwikkeling. De vermogens van uw ligchaam 
en van uwen geest hebben nog in geenen deele hunne 
volkomenheid, maar moeten door ' t aanwenden van 
gepaste middelen, versterkt, ontwikkeld worden. Dit 
is ' t werk des opvoeders, die daarbij ten doel heeft, 
den jongen mensch te vormen voor deszelfs veelzijdige 
bestemming. Doch niet alleen bij den enkelen mensch,— 
bij ' t gansche menschdom heeft eene steeds voortdu
rende opvoeding of ontwikkeling plaats. De waarheid 
daarvan moet u duidelijk i n ' t oog springen, wanneer gij 
de geschiedenis oplettend nagaat. Herinnert u slechts — 
om van geen andere volken te spreken—de leefwijze, 
godsdienst, regering, enz. der vroegere bewoners dezer 
landen, en vergelijkt dat alles met hetgeen er eenige eeu
wen later bestond en ook thans dienaangaande plaats heeft, 
dan ziet gij immers in alle opzigten eene trapsgewijze 
ontwikkeling — eenen bestendigen vooruitgang. 

Ofschoon 's menschen geest door alle eeuwen heen 
naar vooruitgang streefde, blijkbaar in uitvindingen en 
ontdekkingen, en voortgaande volmaking van het een
maal gevondene, — zoo is zulks in onze eeuw bijzon
der het geval. Hetgeen vroeger dien vooruitgang niet 
weinig belemmerde, t. w. blind vooroordeel, stijf vast
houden aan verouderde vormen en begrippen, is sedert 
de omwenteling van 1795 aanmerkelijk verminderd (*). 
Ook bij de Friezen ontwaakte een meer vrijzinnige geest, 
waartoe de maatschappij: tot nut van 't Algemeen, die 
ook in dit gewest aldra verscheidene afdeelingen telde, 
wel het meest heeft bijgedragen. Die maatschappij trou
wens stelde 't zich ten doel : algemeen nuttige kundig
heden onder ' t volk te verspreiden; bijgeloof en voor
oordeel te verbannen , en den toestand van den naar 

(*) De vrijzinnige gerst, die aan de Fransche natie eigen is, 
drong met de omwenteling van 1795 ook in ons Vaderland, en 
oefende in vele opzigten eenen niet ongutistigen invloed. Waar 
zij lieersciit, daar verliest vooroordeel zijn invloed. Men zij maar 
bedacht, vrijzinnigheid en ligttitim'gAeid niet met elkander te 
verwarren. 
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geest en ligchaam behoeftigen tnensch zoo veel mogelijk 
te verbeteren. De verbetering van 't lager onderwijs, 
mede een weldadig uitvloeisel dier maatschappij, heeft 
niet minder liijgedragen tot algemeene volksverlichting. 
Alleen het dáárstellen van zoodanig genootschap getuigt 
van vooruitgang, terwijl de bijval, dien men weldra 
algemeen aan het doel dier inrigting schonk , en de vruch
ten , die hare pogingen opleverden, duidelijk toonden 
dat de Nederlandsche natie en ook het Friesche volk — 
anders niet het minst vasthoudend aan 't oude — rijp 
was voor een beier licht, dan het tot dus lang had om-
schenen. Het geioof aan heksen en spoken , en dergelijke 
ongerijmdheden , dat vóór 50 jaren onder de geringere 
volksklasse nog vrij algemeen was, bestaat bijna niet 
meer; en die weinigen, welke er nog al eenig geloof 
aan hechten, zijn nog te verstandig om er mede voor 
den dag te komen, uit vrees voor bespotting. In dit 
opzigt is men in onzen tijd eene belangrijke schrede voor
uit gegaan op den weg van verstandsontvvikkeling. 

Met geen minder regt mag men de laatste vijftig ja 
ren een tijdvak van ontwikkeling noemen , wanneer men 
let op ' t gebruik dat men thans van de stoomkracht 
weet Ie maken; — immers, hetgeen men dienaangaande 
vóór 25 k 30 jaren schier onmogelijk zou achten, baart 
thans weinig of geene bevreemding. Ook in ons Vader
land zijn de stoomwerktiiigen bijna overal in werking 
en verkrijgen nog dagelijks eene meerdere volmaking 
en ruimere toepassing op verschillende bedrijven. 

En hoewel Friesland, als eene landbouwende pro
vincie, daarin natuurlijk ten achteren is , — ten aan
zien van den landbouw en de veeteelt heeft er sedert 
eenige jaren een belangrijke vooruitgang plaats. Deze 
takken van nijverheid begint men hoe langer zoo meer 
wetenschappelijk te beoefenen, hetwelk belangrijke 
uitkomsten oplevert. Op sommige greidplaatsen is ' t 
gemaak , op dezelfde hoeveelheid gronds , bijna het dub
bel van dat van vroegere jaren. 

Ook ten aanzien der wegen en vaarten springt de 
voortgaande verbetering duidelijk in 't oog. De kunst-
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wegen in Friesland, wier getal nog steeds vermeerdert, 
zijn allen gewrochten van de laatste 25 jaren. Zoo ze
geviert hoe langer zoo meer het gezond verstand over 
vroegere vooroordeelen tegen alles, wat slechts nieuw 
en vreemd is. 

Opmerkelijk is de vooruitgang ten opzigte der we
tenschappen en kunsten. De natuur- en sterrekundige 
wetenschappen staan ook in ons Vaderland thans op 
eenen veel hoogeren trap van volkomenheid dan vroe
ger, en tellen onder alle standen hare beoefenaars , al
thans hare liefhebbers. In Friesland heeft men onder
scheidene natuurkundige genootschappen, in wier ver
gaderingen belangrijke voorlezingen worden gehouden , 
terwijl het voorgedragene veelal door proeven opgehel
derd en gestaafd wordt. De geschiedenis wordt thans 
met veel meer zorg en oordeel bewerkt dan vroeger. 
Met on vermoeiden ijver tracht men alles op te sporen, 
wat maar eenigzins licht kan verspreiden over de vroe
gere gesteldheid des vaderlandschen bodems, en inzon
derheid over de geschiedenis van Friesland. 

Ten aanzien der kunsten bestaat er niet minder snel
len vooruitgang , waarin ook de Friezen niet achterblij
ven. Zoo wel in de werktuigkunde als in de toonkunst 
telt Friesland, een betrekkelijk niet gering aantal be
kwame mannen. Onzes inziens heeft men sedert wei
nige jaren , althans in deze provincie, in geene kunst 
zulke belangrijke vorderingen gemaakt, als in de toon
kunst. Kortom : nimmer is de gelegenheid , om nut
tige kennis op te doen, zoo gunstig geweest als thans. 
Overal vereenigen zich mannen van ' t zelfde vak, met 
het doel, elkander voor te lichten in alles, wat tot 
hun beroep behoort. Zoo ziet men een bestendig stre
ven naar volmaking, — eene steeds toenemende ont
wikkeling der vermogens van 's mensehen geest, eenen 
vooruitgang in wetenschap en kunst (*). 

(*) In dit tijdvak treft men onderscheidene beroemde Friezen 
a a n ; onder a n d e r e n : E . i . BORdER , E. WASSEKBERGII , R , c o o p -
MAKs, A. YPEY , j , HERINGA, (al len l .oogleeraren) J. n . K I E U -
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Dat het mensehdom toeneemt in verlichting en be
schaving , zal weliigt niemand van gezond verstand te
genspreken. Maar of'de zedelijkheid daarmede gelijken 
tred houdt — met andere woorden : of de menschen 
over ' t geheel ook heter zijn dan in vorige tijden, is 
eene vraag, waarover de gedachten niet zoo eenstem
mig zijn. Aan gelegenheid, om niet alleen wijzer maar 
ook beter te worden, ontbreekt het in onze dagen 
voorzeker niet. Denkt maar eens na, mijne jonge vrien
den , wat er te dien aanzien al voor u gedaan wordt. 
Zelfs wanneer gij de school hebt verlaten, stelt men 
u in de gelegenheid , het aangeleerde te onderhouden 
en de verkregene kundigheden verder uit te breiden , 
terwijl men daarbij wel degelijk uwe hoogere belangen 
in ' t oog houdt en niet verzuimt u tot waarlijk brave 
menschen te vormen. Ook volwassenen, wier opvoe
ding door verschillende omstandigheden ganschelijk is 
verwaarloosd — zelfs diegenen, welke wegens misda
den in gevnngenhuizen zijn opgesloten, worden niet 
aan 't lot overgelaten. Een genootschap van aanzien
lijken en geleerden doet al het mogelijke, om deze on-
gelukkigen nog te regt te brengen.—Schier allervvege 
heeft men spaarbanken en spaarkassen dáárgesteld, 
ééniglijk met het doel, den gemeenen man gelegenheid 
te geven, om zijn, door vlijt en zuinigheid opgegaard 
penniugsken in veiligheid te stellen, ten einde het te 
eeniger tijd met gewin weder terug te vorderen. En 
wanneer men eens nagaat, hoe veel jammer en ellende 
het misbruik van sterken drank, door alle tijden, heeft 
te weeg gebragt, wie moet dan niet het doel prijzen 
van dat genootschap, welks bemoeijingen zich bepaal
delijk uitstrekken , hunne medemenschen te bewegen , 
om zich van dien zoo hoogst gevaarlijken drank te 
onthouden. — Het aanwezen, het bestaan alleen van 
zoo vele weldadige inrigtingen , die men vroeger niet 
eens bij name kende, getuigt reeds van den goeden 

V O L D , (opvoedkundige) A . R O E L O F S , S. J . RIENKS , E . E I S I N G A , 
(werk tu igkundigen) w\ E . V . D. K J O I en E . EE-LEF-MA. (schilder.; .) 
P E T R O S E L L A M O E K S , F E H N A MASTESBROEK en FKAKCIJKTJE DE 
BOER zijn als schrijfsters niet onvermaard . 
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geest des tegenwoordigen geslachts. En is 't nu denk-! 
baar dat al de genoemde middelen, die allerwegewor- ' 
den aangewend , om mensehelijke ellende te verminde- i 
r en , en 's menschen waarachtig geluk te bevorderen , i 
zonder zegenrijke uitwerking zouden blijven? — Zulks • 
zoude strijden met het doel eener wijze en liefderijk? i 
Voorzienigheid , die niets beoogt dan het wezenlijk heil 
van haar redelijk schepsel, en daarom ook elke poging, ; 
die daartoe strekkende is, ongetwijfeld zal zegenen. 

Zoo min als wij willen beweren , dat ware deugd er 
zedelijke verbetering met den vooruitgang in verstands
ontwikkeling en uiterlijke beschaving dezer eeuw, steeds 
gelijken tred hebben gehouden, — even weinig deelen wi' 
in de meening van hen, die bij het tegenwoordig ge
slacht een nog steeds toenemend ledebedert vooronder
stellen en deswege luide klagten aanheffen. Dewijl ' t 
alligt gebeuren kan , jonge lezers, dat gij met zoodanige 
menschen in aanraking komt, achten wij 't niet over
bodig, ten uwen behoeve, nog het volgende aan te 
merken, ledere eeuw heeft hare goede en slechte zijde; 
en hoewel men de gebreken van onzen tijd niet mag 
voorbij zien of verkleinen , — doet men toch beter, 
bij voorkeur het oog te vestigen op het goede dat er 
werkelijk bestaat. Maar dan ook kunnen wij niet zien , 
dat het tegenwoordig geslacht, eenigzins beneden dat 
van vorige eeuwen staat, welks deugden men zoo zeer 
poogt te verheffen. Aan bewijzen van vaderlandsliefde, 
werkdadige deelneming in 't ongeluk van anderen en 
soortgelijke deugden, ontbreekt het onzen tijd voorzeker 
niet. In de omwenteling van 1813 bragten de Neder
landers in weinig tijds 13 tonnen gouds bijeen, als een 
vrijwillig offer op 't altaar des Vaderlands. Groot en 
algemeen was de weldadigheid bij den jongsten water
vloed en tijdens de heersehende ziekte van 1826 er 
1827. Welke bewijzen van liefde voor koning en Va
derland gaf men niet in 1830 en volgende jaren ! — 
Wie , die wegens brand , schipbreuk of andere rampen 
zich in verlegenheid bevindt, roept de hulp en onder
steuning van anderen thans vergeefs in ? — En zijn de 
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voorbeelden van kapitale diefstallen, vergezeld van moord 
en doodslag, — straatschenderijen, vechtpartijenen 
dergelijke schandalen thans niet zeldzamer dan voor
heen ? — en dat niettegenstaande de vermeerdering van 
inwoners en toenemende armoede, eene zachtere wetge-

'ng en mildere toepassing der wetten (*). Hoeveel zou 
liîen hierbij nog kunnen aanvoeren ten bewijze, dat de 
'edeloosheid thans niet algemeener is dan vroeger, maar 
lat er veeleer in 't zedelijk goede vooruitgang plaats heeft. 

Welligt bevreemdt het u , jeugdige vrienden , dat er 
nog zijn, die zoo ongunstig over hunne tijdgenooten 
denken en het verledene verheffen ten koste van het 
'egenwoordige, — ja ten koste der waarheid. Maar 
!oo was ' t te allen tijde. Tegen zulk een verkeerd be
staan u te waarschuwen, is ons doel met deze laatste 
aanmerking. 

Weet dan , dat de klagten over toenemend zede-be
derf voortvloeijen, deels uit gebrek aan genoegzame 
kennis in de geschiedenis van ons Vaderland en van de 
.ceden en gebruiken van vroegere geslachten ; deels uit 
waanwijsheid , vooroordeel en een ontevreden gemoeds-
bestaan. Zelfs zijn e r , die door hunne jammerklagten 
over de zedeloosheid onzer dagen, anderen eenen hoo-
gen dunk van hunne eigene braafheid trachten in te 
boezemen, ofschoon hun doorgaand levensgedrag maar 
al Ie weinig navolging verdient. De ervaring trouwens 
leert het maar al te vaak , dat , wanneer men iets ten 
algemeenen nutte tot stand wil brengen , men bij die 
soort van menschen geen de minste deelneming ont
moet, vooral dan, wanneer er geldelijke opofferingen 
aan verbonden zijn. Hier geldt he t : Z7it de vrucht 
kent men den boom. 

Hoedt u , mijne jonge vrienden, voor zoodanig be
staan, en leent niet te ligtvaardig het oor aan hen, 
die — uit welke beginselen dan ook •—altijd met min
achting spreken over den tegenwoordigen tijd en de ze-

(*) Friesland teide in 1744 ruim 135,000 inwoners; in 1779 
nagenoeg 152,000; in 1796, met de eilanden, 16i,636; en thans 
heeft deze provincie eene bevolking van ruim 251,000, 
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