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VAN HEERENVEEN NAAR OLTERTERP. 

Konden wij beschikken over het beroemde paardje Clavi 1-
l e n n o , dat Don Quichotte van de Mancha met zijn' schild
knaap Sancho Panza geblinddoekt zou voeren naar het eiland 
B a r a t a r i a , om de schoone gravin Tr i fa ld i te verlossen 
uit de magt van den geweldigen reus M a l a m b r u n o , ik zou 
u uitnoodigen, er gebruik van te maken, 't Zou evenwel niet 
zijn, om uit te gaan op een geheimzinnig en gevaarlijk avon
tuur. Ik zou u onverwacht neerzetten te midden van een bosch 
van krachtige eiken, die hun knoestige takken ver in het rond 
uitbreiden en hier en daar door het digte lommer hunner 
breede kroonen een' blik op den blaauwen hemel vergunnen. 
Ik zou u leiden langs het smalle voetpad, waar het doorval
lend zonlicht speelt op de graauwe stammen en op den rijk 
geschakeerden grond, waar het donkergroen van het mollig 
mos zich vermengt met het glinsterend bruin der afgevallen 
bladeren , — de vonders over, waar het pad wordt doorsneden 
door breede, diepe greppels als lange, groene lanen, die het 
oog vergunnen ver in het bosch door te dringen, en over 
wier hooge kanten de varens hun golvende pluimen buigen. 
Ik voerde u langs schilderachtige boerenerven, met klimop 
begroeid, door eiken overschaduwd en langs zandige bosch-
wegen , verlevendigd door de bonte runderen. die de heldere 
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boerenmeid naar de weide drijft, of door de schaapskudde met 
den grijzen herder en zijn' bedrijvigen hond. Ik bragt u langs 
open plekken, waar het geele koren en de witte boekweit met 
zijn' rooden stengel tusschen de bemoste stammen en de don
kere bladen in den zonnegloed rijpt, langs hooge kampen, 
met grazend vee gestoffeerd, door welig hakhout omzoomd, 
aan wier steile wallen de braamstruik met zijn scherpe dorens , 
of de brem met zijn geele bloemen wast. Ik ging u voor over 
slingerende paden, onder statige dennen, rood gekleurd door 
het licht, die hoog in de lucht hun armen uitstrekken en hun 
naalden ineenweven als tot een beschermend dak. Ik wees u 
op kleine heidevelden, waar in den laten zomer de paarsche 
erica's hun fijn gekleurd tapijt over uitspreiden, waar het een
voudig plantje zoo vriendelijk langs het witte zandspoor bloeit 
en waar de gonzende bijen hun' rijken voorraad vergaderen. 
Ik leidde u op den breeden heirweg, die in bevallige bogten 
zich slingert langs het deftig buitengoed, met zijn veelvoudig 
geschakeerde heesters en opgaande boomen, met zijn scha
duwrijke lanen en met de groote weide er tegenover, door 
sierlijke boomgroepen afgewisseld. Ik toonde u de vriendelijke 
villa met haar rijk begroeide veranda en haar heldere water
partij, waarin de witte muren van een kerkje zich spiegelen, 
en de krachtige olmen, waarboven zich even de ranke toren
spits verheft. En ik ben overtuigd, dat menigeen, verrast en 
betooverd, haast ongeloovig zou vragen: „zijn wij h i e r in 
F r i e s l a n d ! " brderdaad, wie zich Friesland voorstelt als een 
eindeloos weiland, van lange vaarten doorsneden en afgebro
ken door ongezellige meeren en poelen, die kent althans dat 
gedeelte niet, waarvan ik trachtte een vlugtige schets te 
geven, — den omtrek van het kleine, maar wonderschoone 
dorpje O l t e r t e r p , met zijn kerkje en zijn verspreide huizen 
behoorend tot het landgoed, waarop wij ronddwalen, dat, 
evenals zijn eigenaar, van Boe lens heet. 

Wij zijn hier in een uitnemend schilderachtig gedeelte van Fries
land , in een streek, die het toont, wat met zorg en kennis en 
volharding van heiveld en veengrond te maken is. Sinds 't begin 
dezer eeuw werd het uitgestrekte landgoed aan den hoogen zand-
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grond ontwoekerd. Bij duizendtallen prijken er prachtige eiken 
en dennen. En de onmiddellijke omtrek van Olterterp is de 
eenige niet in dit bekoorlijk oord, waar de zorgende menschen-
hand de heide wist te herscheppen tot rijkelijk rentegevende 
bosschen en tot lusthoven, waardig de woonplaatsen van hoog
geboren edelen te zijn. Geheel B e e t s t e r z w a a g , waartoe 
Olterterp behoort, is een aaneenschakeling van zulke wouden 
en buitengoederen, merkwaardig om hun hoogst belangrijke 
houtcultuur en aantrekkelijk om den onuitputtelijken schat van 
schoonheden, die zij den wandelaar te genieten geven. Wie 
een' tijd lang hier vertoefde, die nam er een' alleraange-
naamsten indruk van mede, — mits het vriendelijk zonlicht 
hem niet al te ongunstig is geweest. 

Wij willen een' blik slaan op dit gedeelte van Friesland; 
't zal ons tevens niet aan gelegenheid ontbreken, het een en 
ander op te merken omtrent de gemeente O p s t e r l a n d , waar
van Beetsterzwaag de hoofdplaats is. Om mogelijk misverstand 
te voorkomen, zij hier gezegd, dat het volstrekt mijn bedoe
ling niet is, alle of zelfs vele merkwaardigheden uit het rijke 
Friesche volksleven ditmaal te behandelen. Wij hopen nog 
meermalen de provincie te bezoeken, die zooveel eigenaardigs 
heeft overgehouden. Wij zullen dan gelegenheid hebben, over 
allerlei te spreken, wat vermelding verdient. Beschuldig uwen 
gids dus niet te spoedig van onvolledigheid in zijn aanwijzin
gen, als gij in deze wandelingen nog tal van zaken mist, die 
gij in een beschrijving van Friesland met regt verwachten 
zoudt. Voorshands merken wij op, wat ons onderweg in het 
oog valt, zonder ons angstvallig te bekommeren over zooveel, 
dat nog onvermeld blijft. 

Hoe komt men te B e e t s t e r z w a a g ? Wij hebhen met 
die zeer eenvoudige vraag reeds terstond een groot bezwaar 
genoemd. Werkelijk zouden wij op den weg er heen wel eens 
een paardje als Clavillenno wenschen, natuurlijk, mits het 
niet, als het ros van den „vernuftigen jonkheer" met vuur
werk geladen ware! Niet zoo heel groot is 't getal dergenen, 
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die er gemakkelijk en aangenaam komen kunnen. Zelfs voor 
de Friezen is 't in den regel nog" al een reis. Op een' langen 
zomerdag is de togt uit de hoofdstad wel te maken over Har-
degarijp. Quatre-Bras, Bergum en Dragten, en dan over Beets, 
Oldeboorn en Akkrum terug. Maar men moet dan heel wat 
uren tusschen de wielen zitten en zich met een tamelijk op
pervlakkig bezoek aan het doel van den togt vergenoegen! 
En wie van den kant van Heerenveen komt, die moet zich 
een' weg getroosten, die rijker aan verveling dan aan natuur
schoon is. De spoorbaan hecht dit deel van Friesland nog niet 
aan de buitenwereld. Maar over eenige jaren zal, naar men 
hoopt en verwacht. een buurtspoorweg de stations Heerenveen 
en Veenvvoude verbinden. Dat zal voor tal van welvarende 
dorpen een hoogst gewenscht middel van gemeenschap zijn! 
Evenwel, wie het land wil leeren kennen, die gebruike den 
spoorweg niet te veel! De spoorweg houdt zich in den regel 
aan den buitenkant der bewoonde plaatsen en doorsnijdt, uit 
den aard der zaak, doorgaans de minst schoone gedeelten van 
het landschap. Niets dwazer, dan te willen oordeelen over een 
land, dat men alleen met een spoortrein doorgevlogen is! En 
laat ons maar niet te veel klagen, wij verwende kinderen der 
negentiende eeuw! Nog geen honderd jaar geleden werd het 
geschreven: ,,onder de aangenaamheden van dit Dorp (Beet-
sterzwaag) kan en mag men ook met recht tellen, dat aldaar 
voor een ieder der Ingezetenen weeklijks tweemaal gelegen
heid is, om van daar, op eene zeer gemakkelijke wijze, in 
Frieslands hoofdstad te komen, dewijl, ongeveer een uur van 
daar, op Smallen Ee namelijk, een veerschip tot dat einde, 
's Maandags en Vrijdags, gereed ligt, en 's Dingsdags en 
Zaturdags wederkeert; kunnende de inwooners van Beetster-
zwaag, die niet verkiezen derwaarts te wandelen, zich bedie
nen van een vragtwagen, die op gemelde dagen van daar 
naar Smallen Ee rijdt." Dat was dus toen reeds iets extra's. 
En wie nu den eentoonigen ouden postweg naar Smallee kent 
en de geriefelijkheden van een veerschip en de gansche ver
veling van de vaart naar Leeuwarden — tenzij de wind zeer 
gunstig is, en dat is haast onmogelijk op een vaarwater, dat 
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zoo onophoudelijk van rigting verandert! — en wie iets ver
moedt van de heerlijkheden van een' „vragtwagen", die be
sluit ligtelijk uit deze „aangenaamheid", dat het er toen elders 
in Friesland met de openbare vervoermiddelen allererbarme-
lijkst moet hebhen uitgezien. Daarbij vergeleken is Beetster-
zwaag aanmerkelijk vooruit gegaan. De ingezetenen kunnen 
nu ten minste tweemaal ter week op één dag heen en terug 
met de stoomboot van Dragten naar Leeuwarden, of dagelijks 
over Heerenveen met een diligence, die ons een voorwereldlijk 
voertuig schijnt, maar vermoedelijk toch den ouden vragtwa
gen wel ver achter zich laten zal! Ook is tegenwoordig de 
gansche gemeente Opsterland, gelijk geheel Friesland, van 
goede kunstwegen voorzien i. 

Niettemin — te ontkennen is het niet, voor ons is Beet-
sterzwaag tamelijk afgelegen. Wij zijn de stootende rammel-
kast ontwend, die onder den pseudoniem „diligence", haar 
weinig aanlokkende diensten aanbiedt, en het rijden met eigen 
gelegenheid is in Friesland duur; ook zijn de huurrijtuigen er 
vaak nog tamelijk primitief. Zijt gij alleen, dan gaat niets 
boven de vlugge postkar, waarop evenwel in het goede saizoen 
bij tijds plaats dient besteld. En „verkiest gij te wandelen", 
nu ja, dan kunt gij overal komen. 

Hoe komt men in B e e t s t e r z w a a g ? Ik onderstel, dat 
wij met den spoortrein van Zwolle op Leeuwarden komen. 
Wij verlaten dan te H e e r e n veen den trein. Wat onderweg 
te zien was, blijve ditmaal onvermeld. Ook zien wij in Heeren
veen niet meer rond, dan noodig is om op te merken — en 
dat merkt men van zelf op — dat het een bloeijende plaats is, 
wier goed onderhouden huizen van welvaart getuigen. Dien 
indruk ontvangt men overal in Friesland. Men ziet terstond, 
dat het een welvarend land is. Het volk is goed in de Wee
ren ; huizen en hofsteden, met wat daartoe behoort, zijn goed 

1 Er rijdt tegenwoordig een tram tusschen Heerenveen en Gorredijk 
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in de verw; paarden en runderen zijn goed in het voer. 't Is 
een uitzondering, als men een verwaarloosd erf, een verwil
derd land, een verweloos schip, een haveloos mensch ziet. Ik 
herinner mij niet, ooit een' enkelen barrevoeter ontmoet te 
hebben. De Friezen zijn liefhebbers van heldere kleuren, zonder 
evenwel hun huizen zóó bont op te schikken en uit te monsteren 
als de Noordhollandsche boer in „de Streek". Groen en grijs 
en paarsch in allerlei nuances zijn de kleederen hunner vrouwen 
en dochters. Deur- en vensterkozijnen hunner woningen steken 
door hun zuiver wit of licht geel scherp tegen het donker groen 
der paneelen van deuren en luiken en het rood van den bak
steen en het schitterend blaauw van het pannendak af. Roode 
gordijnen, door een' koperen vergulden beugel in het midden 
zamen genomen, versieren menig deurlicht en menig glazen-
wagentje. Op den bak en de wielen hunner sjeezen brengen 
zij gaarne vergulde randen. En dit een en ander is niet altijd 
even smaakvol, doorgaans niet schilderachtig, maar 't heeft 
die eigenaardige schoonheid van reinheid en welvaart, die het 
hart goed doet. Het spreekt van die liefdevolle gehechtheid 
aan wat men het zijne mag noemen, die een der eigenaardig
heden van het Friesche volkskarakter uitmaakt. 

Wij hebben overvloedige gelegenheid, deze en dergelijke op
merkingen te maken, terwijl wij het vlek Heerenveen in een deel 
zijner lengte en in zijn gansche breedte doorwandelen, en ook 
nog geruimen tijd nadat wij zijn grenzen verlaten hebben. 
Want wij zijn nog in lang niet op het open veld; althans langs 
den eenen kant van den grooten weg strekt zich nog een lange 
huizenreeks uit. Onmiddellijk aan Heerenveen paalt het kleine 
dorpje he t Meer, en daaraan weer een gedeelte van het zeer 
groote dorp de K n ij p e. 't Blijft hier nog huis aan huis, alleen 
door erfjes en tuintjes afgescheiden. Aan de overzijde der vaart, 
die nevens den straatweg loopt, staan de boerderijen en arbei
derswoningen verder uiteen. Een voetpad loopt daar langs, 
met tallooze bruggetjes over tallooze dwarsvaarten, die zich 
uitstrekken te midden van vlakke weilanden, tot in de verte 
de bosschen van het Oranjewoud den gezigtskring beperken. 
Wij zijn hier te midden van een landstreek, die haar tegen-
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woordige gedaante en haar' tegenwoordigen bloei aan de pro
zaïsche maar hoogst belangrijke vereeniging dankt, 't Was 
hier vroeger alles hoog veen, totdat in 't begin der 17de eeuw 
de groote vaart, de C o m p a g n o n s v a a r t , gegraven werd 
met de ontelbare slooten, die den turf uit de veenen naar de 
hoofdvaart moesten brengen. Hier is sinds lang de verveening 
afgeloopen en het land als weiland in gebruik; elders zullen 
wij dit merkwaardig werk nog in vollen gang zien en dan 
gelegenheid vinden, er iets naders van te zeggen. Onder al de 
huizen, waar langs de weg ons voert, trekt niet één onze bij
zondere opmerkzaamheid, behalve welligt eene nieuwe boer
derij , op den hoek van een' eindeloos langen, volstrekt kalen 
weg, die dwars door het weiland op 't Oranjewoud aanloopt. 
De boerderij draagt met groote letters haar' naam, de H e r-
e e n i g i n g , in den gevel, en wij willen haar te minder onop
gemerkt voorbijgaan , omdat er eenigszins een historische bijzon
derheid aan verbonden is, en daaraan is deze landstreek niet 
overrijk! Zij behoorde in den tijd der Republiek onder het 
Oranjewoud, toen de bezitting en het zomerverblijf der Friesche 
stadhouders. De revolutie kwam, en de vorsten van Oranja 
moesten als ballingen den vaderlandschen grond ontvlugten. 
Hunne bezittingen werden als domeingoed door de natie in be
slag genomen , en in 1812 werd het Oranjewoud in perceelen 
verkocht. Zoo werd ook deze boerderij er van gescheiden, ge
lijk het geheele Oranjewoud in onderscheidene lustplaatsen werd 
gesplitst. Voor eenige jaren kocht haar de heer de Blocq van 
Scheltinga, van wiens buitenverblijf wij de witte muren even 
uit den donkeren achtergrond van het bosch zien te voorschijn 
komen, en hereenigde de plaats met een deel van het goed , 
waartoe zij vroeger behoord had. Zoo geeft zij ons een stukje 
onzer geschiedenis te verhalen en wel niet uit dat gedeelte, 
dat het meest aantrekkelijk en verheffend is! Dan hooren wij 
nog liever de vlakke velden en de regte slooten vertellen van 
der menschen ondernemingsgeest en vlijt, waardoor de onvrucht
bare hooge veenen in een rijke landouw zijn herschapen. 

De huizen langs den straatweg hebben een einde; wij zijn 
de B e n e d e n K n i j p e uit, maar het groote dorp buigt zich 
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met de vaart regts af en vormt nog een lange streek van boer
derijen, in 't geboomte liggend en zoo de eentoonigheid van 
het onmetelijk weiland wat verbrekend. Dit deel van het dorp 
heet de Boven Knijp e en is in zoover het voornaamste, 
omdat daar van ouds de kerkgebouwen der Hervormden en 
der Doopsgezinden liggen. Nu zijn wij in waarheid in het vrije 
veld! Regts en links grasland, zoover het oog mag reiken 
weiland met slooten, en regt voor ons uit de witte grindweg, 
met een sloot aan wederzij. Ter linkerzijde hebben wij een' 
zeer grooten polder, die den bescheiden naam van de Zest ien 
R o e d e n draagt. Een enkel kerktorentje in de verte toont hier 
en daar, dat er ook menschen wonen, en daar het land bijna 
uitsluitend tot hooiland wordt gebruikt, ontbreekt hier ook de 
levendigheid, die het vee elders aan de uitgestrekte grasvlakten 
geeft. Alleen in den hooitijd is hier leven. Dan is de vlakte 
met witte stippen bezaaid, 't Zijn de tenten der maaijers, die 
er de dagen der week doorbrengen. Doorgaans liggen de hooi-
landen zóó ver van de boerderijen, dat de arbeiders niet thuis 
kunnen komen. Maar des Zaterdags avonds worden zij met den 
wagen gehaald. Dan ziet men de „mieren" rijden, zes op een' 
wagen, de zeisen omhoog, als een zonderlinge krijgsbende, 
die ten oorlog trekt. Zondag avond rijden zij terug, met den 
voorraad voor de week. Dan wordt er hard gewerkt in die 
dagen! Dan heeft het anders zoo eentoonig landschap een 
wonderlijke bekoorlijkheid. Dan wemelt het in de velden van 
bezige gestalten, dan klinkt over de vlakten het eigenaardig 
geluid van het scherpen der zeisen, dan vervullen de geuren 
van het opgestapeld hooi de lucht, dan glijden door de slooten 
de lange schuiten met hun kostbare vracht. En ginds, aan dien 
breeden dam, waar een vaart, wier begin zich in de onafzien
bare verte verliest, zich bij de wegsloot aansluit, daar worden 
de kleine, sterke wagens geladen; daar liggen de schepen, 
die 't aangevoerde hooi innemen; daar arbeiden de gespierde 
mannen in hun grijze kousen, korte naauwsluitende broek en 
gestreepten borstrok, met den stroohoed op het hoofd, daar 
arbeiden zij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op den langen 
zomerdag. Want er is haast bij het werk, om het hooi met 
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het drooge weder binnen te krijgen. Wee „ als het regent, dag 
aan dag! Dan zijn de lage landen moerassen, dan kan er niet 
gemaaid en ingezameld worden. Dan sleept zich de iange, 
lange dag in eindelooze eentoonigheid voort, en dan slapen 
de „mieren" in hunne tenten, 't Is voor de boeren een groot 
bezwaar, voor hun wintervoeder afhankelijk te zijn van die 
vaak zoo ver afgelegen landen. Het hooi komt hun duur, en 
velen trachten ook door stalvoedering hun landbouw zóó in 
te rigten, dat de plaats van de „Maden" vrij wordt. Intusschen 
wat men in Friesland „ m a d e n " noemt, vindt rnen wel niet 
langs den weg, dien wij nu volgen. Hier is het polderland. 
„Maden" zijn de b u i t e n l a n d e n , de landen buitensdijks, die 
's winters onder water staan. Het hooi is daar van geringer 
kwaliteit, maar de groote bezwaren, in den verren afstand 
der hooilanden gelegen, gelden met vollen nadruk ook hier. 

Treft gij het niet, dat het hooitijd is, dan is 't op den weg 
en op het veld doodelijk stil. Gij hebt dan niet veel anders te 
doen, dan het wondervolle spel der wolken gade te slaan en 
de werking van het licht op de onmetelijke grasvlakten, of 
u te vermaken met de koddige vechtpartijen der rustelooze 
kemphaantjes, die onophoudelijk met opstaanden kraag elkan
der aanvliegen, en met het oog de groepen kievieten te vol
gen , die in grooten getale deze weilanden bevolken, 't Is hier 
een regt kievietenland. In 't vroege voorjaar gaan de eijer-
zoekers uit, met lange polsstokken gewapend. Dat is een ver
maak, waarop de meeste Friezen hartstogtelijk verzot zijn, 
een vermaak ook, dat het zijne bijdraagt om de krachtige 
eigenschappen van het ras in het leven te houden. Er is groote 
vlugheid, vrij wat taaiheid van gestel, onuitputtelijk geduld 
en een scherp oog voor noodig, om den buit te gaan zoeken, 
om te weten waar de eijeren zijn te vinden, om over de sloo-
ten en door de drassige velden de begeerde prooi te berei
ken ! — 't Is hier een regt kievietenland! In ditzelfde Opster-
land, een paar uur verder, ligt een dorp, dat zijn' naam aan 
die vogels ontleent, het dorp L i p p e n h u i z e n . In het land-
friesch heet een kieviet een I j e a p , en naar een' anderen 
naam van hetzelfde dier — Kobunder — heette Lippenhuizen 
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vroeger K o b u n d e r h u i z e n . Zijt gij nu geen Fries van ge
boorte, dan zal het u moeite kosten, het woord l j e a p be
hoorlijk uit te spreken. De oude Friezen herkenden ten jare 
1500 hun vijanden, de Saksers, die zich soms voor landge-
nooten wilden uitgeven, door hen te laten nazeggen: 

„Fjouwer lottre kleare ljeap-aijen op yen fenneherne yn 
yen nest." 

Wie dat niet kon, moest sterven, evenals de Franschman, 
die met het Vlaamsche s c h i l d en v r i e n d niet te regt kon , ot 
de Efraïmiet, die 't woord S c h i b b o l e t h niet kon uitspreken. 

Voor een oogenblik wordt de lange weg afgewisseld door 
een dorpje, — voor een oogenblik maar, want naauwelijks 
zijn wij er in, of wij zijn er ook weer uit. Het bestaat uit 
een lief gelegen kerkje met ranke torenspits, daartegenover 
de schoone pastorie, de school met onderwijzerswoning, een 
herberg en een paar andere huizen. Niettemin heet dit dorpje 
de L a n g e z w a a g , terwijl de uitgestrekte streek van boerde
rijen, die op eenigen afstand regts, wel bijna een uur lang 
evenwijdig rnet den grintweg loopt, als de K o r t e z w a a g 
bekend is. Wij zouden 't ligt juist andersom noemen! Maar 
het kerkje van Langezwaag is het middelpunt van een zeer 
uitgestrekte gemeente van verspreide boerenwoningen, gelijk 
in Friesland zoo veelvuldig voorkomt. WTie zich den omweg 
over de Kortezwaag getroosten wil, vindt er veel aangenamer 
landstreek, dan de groot.e weg hem aanbieden kan. De huizen 
liggen er in 't geboomte, en vooral het voetpad slingert zich 
er bevallig doorheen. Ook deze plaats dankt aan de vervee
ning haar ontstaan. De herinnering aan den edelman, die er 
reeds vóór 1580 meê begon, jonker Pieter van Dekema, wordt 
nog in den naam van de J o n k e r s l o o t bewaard. Tegen
woordig leeft de welvarende bevolking- van landbouw en vee
teelt, die er goede vruchten afwerpen. 

Maar hoe wordt de Kortezwaag overtroffen door eene van 
haar voormalige uitbuurten, het betrekkelijk nieuwe, het nu 
zoo levendige en bloeijende G o r r e d i j k ! 

De 17 d s eeuw is voor deze landstreek de eeuw van een zeer 
gezegende revolutie geweest. In de Friesche geschiedenis van 
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vroegere dagen wordt dit deel der provincie weinig genoemd. 
Wèl schijnt zich reeds van ouds een niet onbelangrijke bevol
king op de hooge veenlanden te hebben opgehouden, maar 
hoe meer dijken werden opgeworpen tegen 't geweld der zee 
en den overlast van het veelvuldig binnenwater, des te meer 
verplaatste zich de bevolking' naar de vruchtbare klei. Daar 
verrezen steden en dorpen, daar de rijke hoeven der eigen-
ërfden en de sterke stinsen der rustelooze edelen. Daar woelden 
de onderlinge veeten en twisten, daar werd de Friesche vrij
heid tegen de naburige vorsten hardnekkig verdedigd. Van 
deze wildernissen meldt de geschiedenis weinig. Lag hier het 
oude Mitzpete, dan streden er omstreeks 1230 de Friezen en 
Drenthen, dan werd er zelfs een burgt gebouwd en verwoest. 
Eerst in de laatste jaren der 16de eeuw werden zij het tooneel 
eener levendige en krachtige werkzaamheid, die voor de ge
schiedenis in het geheele vaderland haar gewicht heeft. Weer
loos waren zij blootgesteld aan de aanvallen der Spanjaarden, 
die door Rennenbergs afval vasten voet in Groningen hadden 
en uit die provincie en 't openliggend Drenthe de Noordelijke 
gewesten voortdurend bedreigden. Bij een' hunner strooptogten, 
in 1582, hadden zij het dorp Bakkeveen platgebrand en zóó 
ganschelijk verwoest, dat er in 1622 niet meer dan twee hui
zen werden gevonden. Ook andere dorpen in Opsterland had
den veel geleden. En in April 1593 drongen zij tot in Schoter-
land en Smallingerland, door, waar een aantal dorpen in vlam
men opgingen. De Friesche stadhouder, graaf Willem Lodewijk , 
beschermde toen de grenzen door een drietal schansen, die de 
groote wegen naar Groningen en Drenthe beheerschten, 't Be
lette niet, dat de Spanjaarden nog eens doordrongen, al wer
den zij met verlies en schande teruggeslagen. Gelukkig maakte 
de overgang van Groningen reeds in 1594 de Noordelijke pro
vinciën van den vijand vrij en de schansen overbodig, totdat 
zij nog eens in 1672 goeden dienst moesten doen tegen den 
inval der Munstersche troepen, die door den wakkeren Hans 
Willem van Aylva met nadruk werden teruggewezen. Maar 
tusschen 1594 en 1672 had in Opsterland een gansche her
schepping plaats gehad. Tal van „compagnieën" hadden de 
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hand aan het werk geslagen, om de hooge veenen te ontgin
nen, en zoo wies de schamele uitbuurt van de K o r t e z w a a g 
tot een volkrijk vlek, het nette en welvarende Gorredijk, dat 
in zijn' naam, — d ij k aan het g o o r of moeras, — nog de 
herinnering aan zijn' nederigen oorsprong bewaart, 't Is nu 
een kraisbuurt. Aan weerskanten der vaart strekt zich de lange 
reeks der knappe burgerwoningen uit, terwijl de groote weg, 
die haar doorsnijdt, bebouwd is tot een ruime straat, waarin 
de deftige huizen der dorpsautoriteiten hun hooge daken ver
heffen. Ook aan inrigtingen van nijverheid ontbreekt het er 
niet. De Hervormden, Doopsgezinden en Israëlieten hebben er 
hun bedehuizen. De beroemde Jodocus Heringa Ezn., hoog
leeraar in de theologie te Utrecht, werd er in 1765 geboren. 

Bij het dorp Terwispel, dat landwaarts in ligt, is de veen-
graverij nog in vollen gang. Maar het ligt wat ver, om het 
te bezoeken en ditmaal de werkzaamheden in de veenen gade 
te slaan. De toren van Terwispel is anders lang genoeg te zien! 
Reeds op grooten afstand van Gorredijk steekt hij op de ruime 
vlakte boven eenig houtgewas uit, en als Gorredijk reeds lang 
achter den rug is , vertoont hij zich nog altijd terzijde van den 
grooten weg, die in een' zeer wijden boog er om heen draait. 
Het welvarende dorpje Lippenhuizen bezoeken wij evenmin. 
De weg er door heen zou ons verder voeren naar het dorpje 
Hemrik, voorts op eenigen afstand van de plaats, waar vroe
ger een oude kapel stond, gewijd aan den apostel der Friezen, 
den martelaar St. Bonifacius, die bij zijn prediking den loop 
der Boorne volgde, naar Wijnjeterp, en naar de bloeijende 
veenbuurt Bakkeveen, welligt het oude M i t z p e t e . Hier werd 
in 1225 een kapel gesticht en eenige jaren later een uithof 
van het klooster Mariëngaard bij Hallum. Hier moet omstreeks 
dien zelfden tijd een vrome kluizenaar Dodo geleefd hebben. 
Naar men verhaalt, bewaarde voor eenige jaren een boer te 
dezer plaatse een' gouden ring, met den naam DODO, die ge
vonden wás op de plek, waar de kapel eens gestaan heeft. In 
1227 werd een diaken van Bakkeveen door de Ommelanders 
vermoord. En hier zou de burgt hebben gestaan, die in twee 
jaren tijds tweemaal gebouwd en geslecht werd. Op eenigen 
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afstand van het dorp herinneren de overblijfselen van verwoeste 
huisplaatsen nog aan den inval der Spanjaarden in 1582 en 
treft men ook nog, in tamelijk goeden staat, de schans aan, 
door Willem Lodewijk opgeworpen. Van hier gaat men regts 
naar S i e g e r s w o l d e , links naar D u u r s w o l d e , beiden niet 
ver van de grenzen der provincie gelegen en in hun namen 
getuigenis dragend van voormaligen rijkdom in bosschen. 

Al deze plaatsen liggen op den Zuidelijksten der beide zand-
ruggen, die Opsterland van het N.O. naar het Z.W. doorsnij
den , omtrent Bakkeveen zich met elkander vereenigen en bij 
de Drentsche en Groningsche heidevelden aansluiten. In de 
lage vlakten, waardoor zij gescheiden zijn, stroomt een riviertje, 
dat, door het afloopend water uit de hooge veenen gevoed, 
eerst onder den naam van 't Koning s d i ep , later onder zijn' 
overouden naam de Boorne in honderd kronkelingen zijn 
weg vindt. Dit is de B u r d o die aan zijn' mond zich tot een' 
grooten waterplas — het Boord iep — verbreedde en reeds 
door Tacitus wordt genoemd. 

Wij houden den grooten weg. Leidde die ons tot nog toe 
door onafzienbare grasvelden heen, waar het oog vrijelijk rond
dwalen kon, nu is het juist het tegenovergestelde, 't Is hier 
een lange laan van eiken, en aan wederzij is het hakhout zóó 
hoog opgeschoten, dat de blik overal als door een' groenen 
muur is beperkt. Dit geeft wel beschutting tegen den scher
pen wind en lommer in den zomer, maar op heete dagen blijft 
de warmte er ook verstikkend hangen; geen frissche koelte 
verkwikt hier het voorhoofd van den voetganger, en eentoonig 
is de lange weg, waar naauwelijks een enkel uitzigt zich opent 
en de brug over het Koningsdiep nagenoeg de eenige variatie 
is. Eentoonig is de weg, waar huis noch stulp is te vinden, 
behoudens een enkel tolhuis en een daartegenover liggende 
herberg. Maar is de weg eens ten einde, ruim wordt dan de 
moeite van den togt beloond. Want dan zijn wij te B e e t s t e r-
z w a a g, en wat daar te zien en te genieten is, wèî weegt het 
op tegen hetgeen wij tot nog toe moesten missen. Plotseling 
opent zich weer aan beide zijden een ruim verschfet. nu zoo 
welkom. Wij, Nederlanders, zijn er aan gewoon. Wij moeten 
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rondom ons kunnen zien, of wij gevoelen ons beklemd. Vóór 
ons loopen ter regter zijde de uitgestrekte lanen, die aan de
zen kant Beetsterzwaag omringen, en wier hoogopgaand hout 
het dorp nog voor ons- oog verbergt. Ter linkerzijde is 't weer 
het onbegrensde vergezigt over de lage landen, de Beetster 
maden heen, waar sinds eenige jaren ook de verveening be
gonnen is, waar de zwarte grond scherp tegen het vale groen 
der graslanden afsteekt, waar de uitgegraven waterpoelen als 
metalen spiegels schitteren in het licht der zon, waar de be
zige schare der arbeiders als een mierenhoop dooreenwemelt, 
waar als een nieuw dorp zich gevormd heeft uit de hutten en 
keeten der geharde poldergasten. En wie het zag, wat dit werk 
ook in Opsterland heeft gewrocht, die slaat uit de verte met 
belangstelling den drukken arbeid gade, waardoor de kostbare 
brandstof wordt gewonnen, en zeer middelmatig hooiland te 
•zijner tijde in vruchtbaar bouw- en weiland wordt herschapen. 
Door deze groote vlakte heen loopt nu van Beets naar Olde-
boorn een grintweg, die grootendeels den ouden Leppedijk, 
een' der Friesche slaperdijken, volgt. Tot voor eenige jaren 
onderhield een „prikkenweg" de gemeenschap tusschen beide 
plaatsen. Vriendelijke lezer, weet gij wat een prikkenweg is1? 
Hebt gij wel eens op een' prikkenweg gereden? Zoo niet, 
dan kent gij een leverschudding van zeer eigenaardige afschu
welijkheid niet! In den hooitijd wordt de lage, moerassige 
weg door de maden met p r i k k e n , d . i. t a k k e b o s s e n , be
legd. De hooiwagens zouden er anders tot de assen inzakken. 
Als de prikken nog nieuw zijn' stoot en hotst het rijtuig er 
lustig over heen. En als zij stuk zijn gereden door de zware 
vrachten, als het kuil op kuil en gat op gat is, als na den 
hooitijd niets meer aan den weg wordt gedaan, tot de nieuwe 
zomer er wéér nieuwe prikken brengt — het moet een genot 
zijn, met een jufferachtig heertje een paar uur op zulk een' 
prikkenweg in een sjees te rijden! Schrijver dezes heeft meer
malen dien weg bereden , maar nooit in een gezelschap, waar
aan 't zoo goed besteed zou zijn. 
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Het dorpje Beets ligt nog op vasten bodem. Vóór ons verheft 
zich de torenspits van het kerkje te midden van een aantal 
verspreide huizen en landerijen, 't Is een oud dorp, dat vroe
ger veel grooter en belangrijker was. De kerktoren stortte reeds 
op het einde der 16e eeuw van ouderdom in. Het kerkgebouw 
was een kapittelkerk, aan St. Geertruida gewijd en stond on
der een' deken met zijn kanunniken. Een oude grafsteen draagt 
het jaartal 1486 en vermeldt, dat daaronder een aartsdeken 
,.tot Burdego" rust. Bu rdego is de oude naam van de grietenij 
U t i n g e r a d e e l , uit W e t e r i n g d e e l verbasterd. 

Onmiddellijk in de nabijheid van Beets, op den Noordelijken 
zandrug van Opsterland, ligt B e e t s t e r z w a a g , de dochter, 
die hare moeder ver boven het hoofd is gewassen. Verrassend 
is hier de verandering in het landschap. Straks zoo kaal, nu 
zoo rijk aan statig geboomte. Hier draagt alles het kenmerk 
van een zandstreek, maar door de hand der menschen uitste
kend verzorgd, 't Is hier zeker nog voor jagtliefhebbers een 
heerlijk oord, al is de tijd ook voorbij, dat gansche troepen 
wolven in de uitgestrekte bosschen woonden, dat ook het wilde 
zwijn er werd gevonden. Die raauwe gasten wijken voor de 
cultuur, en is het tot schade van het edel weidspel, boer en 
heer heeft er voordeel van. Het dorp Beetsterzwaag bestaat 
hoofdzakelijk uit een lange straat, aan weerskanten met huizen 
bebouwd en met een dubbele rij linden beplant. De burger
woningen hebben hier in den regel wel dat welvarend voor
komen niet, dat wij elders opmerkten, maar daarentegen munt 
de plaats door tal van kloeke heerenhuizen en schoone buiten
verblijven uit. Vlak over den weg naar Gorredijk ligt in een 
uitgestrekt plantsoen het groote Fockensstata, door den baron 
B. van Harinxma, lid van de Tweede Kamer der Staten Ge
neraal, bewoond. Daarnevens prijkt het prachtig Lijndenstein 
van den baron van Lijnden, met zijne rijke bloemperken voor 
het vorstelijk gebouw en zijn sierlijke waterpartij in het park 
achter het huis. En aan de andere zijde van de dorpsstraat is 
de overplaats aangelegd, met zijn boomgroepen en waterwer
ken. Een weinig verder, op een' heuvel, van hooge eiken om
ringd, ligt de nette dorpskerk te midden van het begroeide 
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kerkhof, en daarnevens het gemeentehuis van Opsterland. Een 
weinig verder weer, aan de regterzijde, het witte Eijsingahuis, 
met zijn hoog dak en zijn uitstekende schoorsteenen, voor eenige 
jaren vergroot door een modern gebouw, waarin Jhr. T. Lyck-
lama à Nyeholt de merkwaardigheden had tentoongesteld , door 
hem op zijn reizen in het Oosten verzameld. Thans is de 
verzameling te Cannes, waar de eigenaar zijn woonplaats heeft 
gevestigd. — Niet ver van daar is Lycklama-state met zijn' 
bloeijenden lusthof en zijn weelderige overplaats, terwijl links 
van den weg, als ter afwisseling, een nieuw huis zich aan 
het einde van een kampje weiland vertoont, ditmaal geen ver
blijf van edelen, maar een toevlugtsoord , door de oude familie 
van Teyens voor een achttal arme weduwen gesticht. 

Evenwijdig met de dorpstraat loopt ter wederzijde een weg, 
links door het uitgestrekte bosch van Fockens-state tusschen 
eikenlanen achter Lijndenstein, de kerk en de overplaats van 
Lyeklama-state heen, langs boerenerven, allen met hoog op
gaand eikenhout omringd. Bij den bouw van iedere hofstede 
werd van oudsher het ,,hiem", het erf, met eiken bepoot. 
Vandaar in dit deel van Opsterland die rijkdom van kostbaar 
hout, dat in den regel reeds op ongeveer twintig voeten van 
den grond zijn breede takken begint uit te slaan en door zijn' 
betrekkelijk lagen stam en groote vlugt een' eigenaardigen 
stempel draagt. De achterweg regts, die langs de plantsoenen 
van Lycklama-state en Eysinga-huis tot aan de overplaats van 
Lijndenstein loopt, mist wel dit opgaand geboomte, maar heeft 
daarentegen zijn eigene aantrekkelijkheid door de vruchtbare 
velden en de sierlijk aangelegde tuinen, waarover van dezen 
kant het oog kan weiden. 

Beetsterzwaag is een dorp, dat met menig hooggeroemde 
plaats in 't Geldersche of Utrechtsche wedijveren kan. Maar 
wat er gemist wordt, is leven, 't Is er doodstil. Hier niet 
de gezellige drukte van Zeist of Velp, maar hier ook niet de 
levendigheid, die de naburige plaatsen, als Gorredijk en Drag-
ten, aan een belangrijke scheepvaart en een' welvarenden 
boerenstand danken. Behalve de „heeren" en eenige dorps-
autoriteiten, wonen te Beetsterzwaag ambachtslieden en win-
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keliers. De boerderij heeft er veel minder te beteekenen dan 
elders in den omtrek, en in de groote bosschen gaat het groote 
werk van het groeijen en wassen in plegtige stilte voort, ter
wijl de arbeid der menschen er betrekkelijk weinig gevorderd 
wordt. Land is er niet te koop. De grond is in handen der 
groote eigenaars, en hun behooren ook bijna zonder uitzon
dering de huizen van het dorp. Geen stukje grond, geen 
huisje wordt er verhuurd, dan aan personen, van wier ge
goedheid men verzekerd is, of die tot de ,,heeren" in eenige 
betrekking staan. Dat houdt armoede buiten, maar ook voor
uitgang, den schaduw- en lichtkant van vrije ontwikkeling. 
Even over de grenzen der gemeente, in de heide van Smal-
lingerland, verzamelt zich, wat in dit deel van Opsterland 
geen plaats kan vinden. Nevens de hutten der heibewoners 
verrijzen er de kloeke hofsteden der boerenzonen, die land 
noodig hebben en land ontginnen. In Smallingerland is de 
armentax buitengewoon hoog, maar daar is ook krachtig 
leven; in Beetsterzwaag is geen gebrek en geen bloei, daar 
is rust. De staathuishoudkundige vindt welligt in deze aan 
elkander grenzende en toch zoo verschillende streken de ge
gevens voor een belangrijke studie. 

Nu is 't in Beetsterzwaag niet zóó stil, of men ziet er wel 
menschen, Friezen en Friezinnen, en nu wij reeds eenigen tijd 
in Friesland zijn geweest, zou het vreemd zijn, als wij althans 
niets van de Friezinnen zeiden. Dit hebben wij wel reeds op
gemerkt, dat lang niet alle vrouwen, die wij in de dorpen en 
op de schepen bezig zagen, of die wij op haar klepperende 
muilen langs den weg zagen voortstappen, overeenkwamen met 
het model der kermis-wafelkraam-friezinnen. Lang niet allen 
dragen in het dagelijksch leven het welbekende oorijzer, nog veel 
minder loopen overdag met de sierlijke kanten kap. Wel zijn 
de meesten gekleed met het jak met langen schoot, maar de 
meer behoeftigen bepalen zich tot den rok en den borstrok. 
Allen hebben zwarte kousen en muilen. WTie het ijzer dra
gen, — bij de armen is 't van zilver, — dragen het op de 
zwarte muts, buiten wier grenzen de witte ondermuts even 
te zien komt. Zoo zitten de schippersvrouwen in den stuur-

iv 2 
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stoel hunner vaartuigen, zoo schrobben en schuren de dienst
boden straat en huis. Maar in de week zijn ook velen aan 
den arbeid, ganschelijk zonder het nationale oorijzer, en onder 
de aankomende meisjes zijn er al velen „in 't haar" Het ijzer 
begint onder den boeren- en burgerstand terrein te verliezen. 
En dat is jammer, want de Friesche dragt flatteert, 't Staat 
ook de vrouwen der hoogere standen zoo goed, de deftige 
kap met de rijke juweelen knoppen en hoofdband, en ook de 
stemmige rouwkap maakt een' aangenamen indruk. Weinigen 
verwisselen zonder schade het nationale voor het gewone cos-
tuum. Want als de ,,famkes" gekleed zijn, zien zij er keurig 
netjes uit. Men vindt er bij de meesten regelmatige trekken, 
blanke tint en een kloeke, weigebouwde gestalte. De tegen
woordige mode verlangt ijzers, die bijna geheel boven het 
hoofd zijn gesloten, een soort van gouden of zilveren helmen, 
en de overdrijving verhoogt de schoonheid niet. En wat be
paald ontsiert, dat is de mode om boven op de kap hoeden 
te dragen, kwistig met bloemen en linten opgeschikt. Die 
smakelooze tooi past bij het overige in geen enkel opzigt. 

Meisjes beneden de zestien jaar hebben nog geen bijzondere 
kleederdragt, in zoover onderscheiden van H" Zeeuwsche boe
rinnetjes, bij wie de kleintjes volmaakte copiën van de groo-
ten zijn, evenals een jonge olifant van den ouden. 

Van de kleeding der mannen is weinig te zeggen. Veel
vuldig in gebruik is de zwarte boezeroen van merinos, waaraan 
vooral de schippers zijn te herkennen. Maar schippers vinden 
wij niet in Beetsterzwaag. 

„Nog verdient eene zonderlinge gewoonte der Opsterlanders 
vermeld te worden", zegt J. A. D.(rieling) in een belang
rijk opstel over Opsterland in de Vr i end des V a d e r l a n d s 
van 1834 — een opstel, door latere schrijvers deels overge
nomen, deels geducht geplunderd, ook door mij dankbaar 
gebruikt. De „zonderlinge gewoonte", waarvan hij spreekt, 
is de liefhebberij voor het klokkenluijen, die in de woudstreken, 
niet op de klei te huis behoorde, 't Was een oud vermaak der 
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dorpsjeugd, om bij sommige gelegenheden allerhevigst te luijen 
met de klokken, die in houten stellaadjes bij kerken en op 
kerkhoven hangen. ,,De plaatselijke regeeringen hebben, om 
groote onaangenaamheden te voorkomen, moeten afzien van 
derzelver pogingen, om dit lastig gebruik te beletten." Tegen
woordig is, voor zoover ik weet, het klokkenluijen grooten
deels in onbruik geraakt!. Maar Beetsterzwaag dankt aan de 
gehechtheid aan dit regt en aan „pogingen om het lastig ge
bruik te beletten," het buitengoed Harinxmastate, dat met 
zijn plantsoen en overplaats even buiten het dorp ligt. Het 
huis stond vroeger bij Dragten; het was door den toenmaligen 
grietman van Smallingerland gebouwd en werd ook door hem 
bewoond. Ook de jeugd van Smallingerland hield het oud ge
bruik vaii het klokkenluijen in eere. Als de Zaterdag avond 
was gekomen dan weergalmde de klok van 't naburig kerk
hof luid en lang. Dat verdroot de gemalin van den grietman, 
't Verbod om te luijen werd uitgevaardigd, niet gehoorzaamd. 
Den eersten Zaturdag avond den besten stroomde de jongeling
schap in dubbelen getale naar het kerkhof, en als ooit de me
talen stem der klokken zich hooren liet, dan was het toen 
het gold, een oud regt te handhaven! De grietman gaf 't niet 
op, de exteur (zoo noemt men in Friesland een veldwachter), 
de exteur nam de touwen weg en bragt ze op het huis. Nu 
brak de storm los. De opgewonden menigte schoolt zamen: 
het huis wordt bestormd, bloemperken en glasruiten moeten 
't misgelden, de deur wordt opengebroken, de touwen worden 
weggehaald, en in triomf gaat het met den veroverden buit 
naar het kerkhof terug, waar de klokken het luide den volke 
verkondigen, dat de overwinning is behaald! Maar de griet
man liet zijn huis afbreken en bouwde het hier weer op, aan 
Beetsterzwaag de eer en het voordeel gunnend, door Dragten 
verbeurd. 

Een prachtig gebouw is het groote, nieuwe huis van Laus-
wold, door een' der jonkers Lycklama voor eenige jaren ge-

1 Te Wolvega hoorde men het voor eenige jaren nog op St. Thomas 
avond (21 Dec.) 
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sticht op een opgehoogd terrein nevens den weg, die naar 
Drenthe leidt, op den grond van oudsher tot een aanzienlijk 
landgoed behoorend. Jammer, dat het oude hout is gevallen 
en het huis in het jong en schraal plantsoen geen zijner waar
dige omgeving heeft. Het staat ook met den achterkant naar 
den grooten weg. Het front is alleen op zeer grooten afstand 
te zien uit een der vele lanen, hier in de heide aangelegd en 
er welig tierend. Men vindt aan den zoom van die bosschen 
menig treffend heidegezigt, vooral als de dalende zon haar' 
gloed over die donkerbruine velden werpt en over de roode 
dennenstammen, die zoo fier en zoo slank zich verheffen in 
de heldere lucht. Wie de schietbaan der Beetsterzwaagsche 
Weerbaarheid wil bezoeken, vindt die aan 't eind dezer lanen 
in de heide aangelegd, en is de schietbaan zelf meer nuttig 
dan schilderachtig, de zeer smaakvolle rustieke tent onder het 
hoog geboomte daarnevens, zal niet nalaten, op zijn schoon
heidsgevoel een' bevredigenden indruk te maken. 

Wij zijn zóó reeds aanmerkelijk van Lauswold afgedwaald, 
en hetzij wij den grooten weg hielden, hetzij wij bij de schiet
baan er weer op uitkwamen, wij zijn genaderd tot de plek, 
waarop wij ons bij 't begin van dezen togt als door een toover-
woord verplaatsten, waar wij nu als gewone stervelingen aan
komen. Wij zijn weer bij het landgoed van Boe lens en bij 
het dorpje Olterterp. Wij zijn te midden van het krachtig ei
kenhout, dat hier den weg overschaduwt, sinds eenige jaren 
evenwel door de bijl wat gedund, zooals de dikke wortelein-
den aan den zoom der weilanden aanwijzen. Wij zijn op het 
gebied der deftige buitenplaats, met haar waterpartij, haar 
hoogopgaand hout, haar wel wat al te eenvoudig en wat te 
laag liggend heerenhuis. Een der breede lanen leidt ons naar 
het witte kerkje onder de zware boomen verscholen, dat met 
een paar boerderijen een bevallig landschap vormt en het cen
trum uitmaakt van een klein, maar liefelijk dorpje. Het kerkje 
zelf, vroeger aan St. Hippolytus gewijd, maakt den indruk 
van een oud Romaansch gebouw, met zijn dikke muren van 
zware Friesche moppen, met zijn kleine lichtramen en den 
lagen, nu digt gemetselden, ingang onder een' ronden boog 
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aan een der zijden. De toren met zijn scherpe spits is van 
baksteen en dagteekent uit de vorige eeuw. Ten jare 1746 gaf 
een heer van Doelens met zijn echtgenoote. die een freule 
Lycklama was, 500 gulden tot den opbouw van den toren, 
en zij genoten daarvoor de eer, door een opschrift op een' 
steen vereeuwigd te worden. Zij rusten ook in het kerkje on
der een goed gebeeldhouwde zerk, nevens andere leden van 
hun geslacht en van de familie Hemminga. Daar is aan die 
zerken vrij wat arbeid besteed, maar niet minder werk later 
aan het uitbeitelen van al de wapenschilden, toen de revolutie 
aan alle titels en symbolen van adel en aristocratie den ver
delgingsoorlog had verklaard! Het kerkje bezit een' verdien
stelijk gesneden eikenhouten predikstoel, met de beeldjes van 
Mozes en de vier Apostelen op zijn paneelen versierd. Overigens, 
't is er kil. Daarbuiten in het vrije veld en in de koele bos-
schen schijnt het voor 't godsdienstig gevoel wel zoo opwek
kend. Mij dunkt, op een' heerlijken Zondag in den zomer moet 
de predikant van Beetsterzwaag, die hier dienst doet, wel eens 
in sterke verzoeking zijn, om een hagepreek te houden! 

En aan de overzijde van den weg wacht ons nu nog de heer
lijke overplaats, een wijd uitgestrekt terrein, waar frissche wei
den tusschen digtbegroeide bosschen schuilen, waar hoogten 
en laagten van den golvenden grond met de stammen van eik 
en den, van beuk en berk zijn bedekt, met de afwisselende 
tinten van hun veelvoudig geschakeerd gebladert' zijn versierd. 
Hier schittert en verbergt zich beurtelings onder het zware 
hout en het digte lover de heldere waterspiegel der vijvers, 
prozaïsche veenpoelen eertijds, door de tooverroede der kunst 
in bekoorlijke waterpartijen herschapen. Hier wordt de voet niet 
moede en het oog niet verzadigd van wie hart heeft voor het 
bosch met zijn heilige stilte, met zijn rijk en eigenaardig leven 
van veldbloem en heiplant, van mossen en varens, van vogel en 
insect. E.n keert gij eindelijk tot de bewoonde wereld terug, 
dan vindt gij in de eenvoudige herberg Het w i t t e huis 
tegenover de nieuwe villa van een' der baronnen Harinxma 
een rustplaats, met het liefelijk uitzigt op een lange laan 
van eiken, die zich in 't.verschiet verliest in een weiland, 
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waar als een gouden poort zich opent, als de zon er ter 
kimme daalt. 

Onder dien indruk willen wij voor ditmaal scheiden. 

1874 

A A N T E E K E N I N G r E N . 

De bronnen voor de kennis van de Fries'che geschiedenis zijn nog 
geenszins rijk te noemen, vooral sinds Dr. J. Bolhuis van Zeeburgh de 
oude kroniekschrijvers onbarmhartig heeft uitgemonsterd. De oude ge
schiedenis van het gedeelte der Zevenwouden, waartoe Opsterland be
hoort, schuilt nagenoeg geheel in het duister. Ook voor andere bijzon
derheden vond ik omtrent Friesland veel minder, dan omtrent andere 
provinciën. Behalve de werken van W i n s e m i u s en S c h o t a n u s , 
leverden de Friesche volk-almanakken enkele, gewaardeerde bijdragen; 
die van 1862 over Opsterland, die van 1839 en 1841 over Bakkeveen. 
De woorden, die de Friezen aan de Saxers voorzeiden, worden vermeld 
en verklaard in den almanak van 1838. E e k h o f f , K o r t e b e s c h r i j 
v i n g van de p r o v i n c i e F r i e s l a n d werd ook geraadpleegd, gelijk 
zijne beschrijving dier provincie in de A a r d b o l . 

Op de groote kaart van B. Schotanus à Sterringa zijn de verwoeste 
huisplaatsen te Bakkeveen duidelijk aangewezen. Over hetgeen tusschen 
1227 en 1232 bij Mitzpete gebeurde, is te vergelijken: W e s t e n d o r p , 
J a a r b o e k v a n en v o o r d e p r o v i n c i e G r o n i n g e n , I , bladz. 
272—288. 

Even als bij de volgende wandelingen gelieve de lezer op het jaartal 
te letten. 
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Nu wij toch eenmaal in Friesland zijn, willen wij er nog 
eenigen tijd vertoeven. 

Wij zetten onze wandeling voort van O l t e r t e r p naar 
D r a g t e n , en zien eens rond in het belangrijk en bloeijend 
vlek, dat tegenwoordig de hoofdplaats der gemeente Smal-
l i n g e r l a n d is. Wij blijven dus in dezelfde landstreek, maar 
behoeven voor eentonigheid niet al te bezorgd te zijn. Reeds 
wezen wij met een enkel woord op het verschil in het karak
ter van landschap en bevolking. In het deel van Opsterland, 
dat wij vóór Beetsterzwaag bezochten, de eenzaamheid der 
onmetelijke grasvlakten, — bij Beetsterzwaag zelf de stilte 
der uitgestrekte bosschen, — hier de bedrijvigheid van aan
zienlijke boerenplaatsen, langs den weg te midden van bouw
en weiland gelegen. Daar, in het adellijk Beetsterzwaag, de 
deftige pracht eener rijke aristocratie, — hier, in het burger
lijk Dragten, de levendigheid van een' krachtig zich ontwik
kelenden middenstand. Daar statige buitenverblijven, — hier 
welvarende burgerwoningen en winkels en boerderijen, fabrie
ken en molens. Daar soms een schitterende equipage met 
liverei en kostbare raspaarden op de straat, — hier een drukke 
scheepvaart op de kanalen en de veelkleurige rijtuigjes der 
boeren op de wegen. Daar het beeld van een' toestand, die 
allengs voorbijgaat, — hier het beeld van het volle leven van 
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den tegenwoordigen tijd. De grondgesteldheid is er nagenoeg 
gelijk, maar de mensch, die er woont en werkt, is er anders. 

Dragten is betrekkelijk een nieuwe plaats, althans in zijn 
tegenW'Oordige uitgebreidheid. 

Wèl toonde een wagenrad, op eenigen afstand ter diepte 
van een el onder het hooge veen op den zandgrond gevonden, 
het bestaan eener overoude bevolking in dezen omtrek aan, 
maar de geschiedenis zwijgt over hen, die voor eeuwen hier 
woonden. Vóór dat het lagere deel van Friesland tegen zee 
en binnenwater door dijken was beschermd, moet het hier 
een geschikte woonstede zijn geweest. Toen bood de hooge 
zandgrond een veilig verblijf, maar tevens een armoedig be
staan. Digte bosschen bedekten den bodem. Menigte van zware 
stammen worden overal gevonden; nog voor weinige jaren 
stiet men bij het leggen van gaspijpen op tal van omgevallen 
boomen. Twee kleine riviertjes, de Noorder- en de Zuider-
dragt, — tegenwoordig de Dreit en de Burmania-sloot, - -
voerden het water van de hooge veenen naar het meer bij 
Oudega. 's Winters de lage landen aan den oever overstroo-
mend, gaven zij er vruchtbaarheid en waren zij vermoedelijk 
wel de aanleiding, dat eenige bevolking er zich vestigde. Zoo 
ontstonden twee kleine dorpjes, ieder met zijn kerkje, ter 
plaatse waar nu ten N. en ten Z. de beide kerkhoven liggen. 
Een dezer kerkjes, dat van Zuider-Dragten, wordt gezegd 
in 't jaar 1148 gebouwd te zijn. Dat jaartal zou zijn gevon
den op een' eikenhouten balk, van de afbraak afkomstig en 
bij den bouw van de nieuwe kerk te Dragten, in 1743, in de 
kap van het dak bewaard. Op dien balk zijn eenige gissingen 
gebouwd omtrent de oude geschiedenis dezer landstreek, die 
evenwel ongegrond zijn. De balk draagt het jaartal 1548, zoo-
als ons bleek toen wij den koster hadden verbaasd, door over 
het. gewelf der kerk te klauteren. Hij geeft dus over den ouder
dom der hier bestaande dorpjes geen licht. Evenwel, reeds vóór 
dien tijd, in 1500, komen zij voor onder de plaatsen, die in 
de floreen-schatfing waren aangeslagen. Veel beteekenis had-
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den zij zeker nog niet, en de weg, die in 1453 door Smal-
lingerland werd aangelegd, de tegenwoordige h o o g e w e g , 
die van Oudega naar Boornbergum liep, liet hen, zoo zij al 
bestonden, ter zijde liggen. Sedert hun ontstaan moeten zij 
evenwel genaakbaar zijn geweest, en daartoe zal de weg wel 
gediend hebben, die nu de groote straatweg is en van ouds 
de l i jk w e g heette. Beteekent dat den g e l i j k e n weg, in 
tegenstelling met den h o o g e n weg'? Zoo wordt het opgevat 
door den heer J. G. van Blom, die een belangrijke mono
grafie over Dragten leverde. Maar elders, in Gelderland b. v. , 
vindt men de 1 ij k w e g e n nog aangewezen, die de begrafe
nisstoet van iedere boerderij naar het kerkhof te volgen heeft. 
En daar 't van belang was ook in den winter de dooden te 
kunnen begraven, werden deze paden zooveel mogelijk in 
goeden staat gehouden. Zoo werden zij van zelf ook de ge
wone communicatiewegen, even als overal ten plattenlande 
het zoogenaamde k e r k e p a d. Ook bij Noorder- en Zuider-
dragten liep de lijkweg langs de kerken en de daaromheen-
liggende kerkhoven, tot in de heide nabij de grenzen van 
Opsterland. Waar die eindigde, zal ook wel het bewoonde 
deel der gemeente hebben opgehouden. 

Het tegenwoordige Dragten bestond dus nog niet, en er is 
dan natuurlijk ook geen sprake van, dat het toen reeds de 
hoofdplaats der grietenij zou zijn geweest, gelijk zij het tegen
woordig van de gemeente S m a l l i n g e r l a n d is. Tot 1665 werd 
het gerigt nog de eene week gehouden in de herberg bij het 
klooster aan de Smalle Ee — waaraan Smallingerland zijn' naam 
ontleent — en de andere te Oudega, waar de toenmalige griet
mannen van Smallingerland van ouds hun verblijf hielden. Sinds 
Arnoldus van Haersma daar omstreeks 1660 een deftig slot, 
G r o o t H a e r s m a s t a t e , stichtte, schijnt Oudega de hoofdplaats 
te zijn geweest, totdat in de eerste helft dezer eeuw ook in 
een der herbergen van Dragten het gerigt gehouden werd. In 
1830 werd hier een deftig grietenijhuis gebouwd. G r o o t 
H a e r s m a-s t a t e werd in 1841 gesloopt, en er leven nog, die 't 
gezien hebben, hoe met de familiepapieren ook de archieven 
van Smallingerland werden verbrand. Nog worden hier en daar 
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papieren bewaard, toen uit de vlammen gegrepen. Enkele bij
zonderheden zijn daardoor behouden gebleven. maar verreweg 
het meeste, wat licht had kunnen geven over den ouden toe
stand en de oude geschiedenis der grietenij, is voor altijd verloren. 

Nog was de vrede te Munster niet gesloten, nog had de 
Republiek der Vereenigde Nederlanden den strijd om haar on
afhankelijk bestaan te voeren. Die strijd had schatten gekost, 
maar schatten waren ook toegestroomd door den handel op 
Oost en West. In bange dagen was een volk gevormd, vol onder
nemingsgeest en volharding. Geestkracht en rijkdom beiden 
drongen tot veroveringen, die niet op een' buitenlandschen vijand 
werden behaald, maar in het eigen vaderland gewonnen. Alom 
werden meeren droog gemaakt, veenen ontgonnen, moerassen in
gepolderd. Het was de oude strijd van den landzaat, maar die in de 
17<ie eeuw met kracht werd ter hand genomen. Ook hier in Smal-
lingerland werd het groote werk met moed en ijver aanvaard. Wèl 
was reeds hier en daar de verveening aangevangen, maar ook nog 
maar h i e r e n d a a r , zonder plan en eenheid en niet zonder tegen
werking van naburige plaatsen, maar van het jaar 1641 dag-
teekent de tijd, waarin zij op groote schaal werd-opgezet. Toen 
sloten de veengenooten van Noorder- en Zuider-Dragten een 
contract met eene compagnieschap in den Haag; toen werd de 
groote vaart gegraven, uit de Smalleester zanding, oostwaarts 
door de Dragtens, langs Ureterp tot aan de Friesche palen en 
verder naar Bakkeveen en de thans zoo bloeijende veenkolonie 
Haulerwijk. Dat was het begin eens nieuwen levens! Tal van 
slooten en wijken voerden de kostbare brandstof uit de veen
derijen daarheen, en waar het veen was weggenomen, daar 
bleef een ondergrond achter, die voor bouwland zeer geschikt 
was te maken. Nu kwam er leven. De hutten en keeten der 
verveeners werden al spoedig opgevolgd door de steviger wonin
gen voor een blijvende bevolking, en twintig jaar later had 
zich aan de beide zijden van de vaart, langs den ouden lijkweg 
en langs de Noorder-vaart, reeds een belangrijke plaats gevormd. 
Molens en kalkovens vertegenwoordigden er reeds de nijver-
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heid, en jaar op jaar bragt nieuwen voorspoed en zag de af
gezonderde rijen der huizen telkens meer elkander naderen, 
totdat zij een aaneengesloten reeks vormden, waarin nu ruim 
5000 inwoners wrorden gevonden. Een enkele maal werd het 
opkomend dorp door het gevaar van plundering en verwoesting 
bedreigd, 't Was in Julij 1672, in het bange jaar, toen de 
Republiek op den rand van haar' ondergang stond. De Fransehe 
legers hadden Gelderland en Utrecht overstroomd, de bisschop 
van Munster belegerde Groningen. De schrik zat er bij de 
plattelandsbevolking in voor Bernard van Galen, den krijgs-
haftigen kerkvorst, wiens naam niet ten onregte in B e e r e n-
h a r t vol Gal len werd omgezet! Een duizendtal Munstersehe 
ruiters stroopte in Friesland en naderde ook üragten. Pieeds 
was de angstige bevolking op een goed heenkomen bedacht, 
reeds waren de beste goederen op wagens geladen, vrouwen 
en kinderen naar veiliger oorden gezonden, de ganschejonge
lingschap zat te paard. Gelukkig vond de vijand bij Oudega 
Hans Willem van Aylva gereed, hem te 'onvangen en met 
nadruk terug te wijzen. Gelukkig werkten ook de aanhoudend 
nederstroomende regens mede tot verdediging van den vader-
landschen grond, door den bodem ontoegankelijk te maken 
voor de gevreesde benden. Bijzonderheden omtrent het gevecht 
bij Oudega zijn weinig bekend. Alleen wijst de overlevering 
de plaats van den slag als „het leger" aan , en schrijft zij 
allerlei inkervingen, op een' grooten blaauwen steen, in den 
omtrek gevonden, aan de hier gelegerde Munstersehe ruiters 
toe. En ten Z. W. van Dragten, aan den zoogenaamden post
weg, bij de postbrug, op een hoekje gronds, dat de Ru i t e r s -
pol le heet, liggen nog een drietal heuveltjes, die het volk 
de B i s s c h o p s g r a v e n noemt. Waarschijnlijk is een deel der 
bende, over Ureterp en Selmien den h o o g e n weg volgend, 
hier op het zamengesnelde landvolk gestooten en verslagen. 

Sinds mogt het van Dragten gelden: g e l u k k i g he t volk, 
dat geen g e s c h i e d e n i s heeft, althans in dien zin, 
waarin vroeger g e s c h i e d e n i s werd opgevat. Belegerd, ge
brandschat, geplunderd, platgebrand werd het niet. Veldslagen 
werden in zijn nabijheid niet geleverd, geen enkele vrede is 
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er gesloten. Oproer heeft er niet plaats gehad, behoudens de 
volksbeweging over het klokkenluijen, waarvan des grietmans 
nieuwgebouwd slot het slachtoffer werd , en burgerbloed werd 
er niet vergoten, behalve misschien bij een dronkemansgevecht. 
Maar dit is nog maar een vermoeden , want mij is niet bekend . 
dat de Friezen ook liefhebbers waren van het „bekkesnijden" 
of van de verwarde kloppartijen in de herberg. die in Twenthe 
„een schoeving" heetten en waarbij men elkander in het wilde 
met groote knuppels (de „koezen") op het hoofd sloeg. In dien 
zin heeft Dragten geen geschiedenis. Maar wèl een geschiedenis 
van gestadigen vooruitgang, van voortdurende uitbreiding; de 
gezegende geschiedenis van het zaad d a t u i t s p r u i t en 
l a n g w o r d t en r ij p t, de m e n s c h ze l f w e e t n i e t . h o e . 

Zoo heb ik u geen aangrijpende verhalen te doen, geen 
zenuwschokkende tafereelen te schetsen. En wilde ik verhalen, 
wanneer octrooi gegeven werd voor een veerschip op Leeuwar
den , op Sneek, op Amsterdam, opHarl ingen,—wanneer een 
stoombootdienst op Leeuwarden en Sneek werd ingerigt. of een 
wagendienst op Heerenveen en Veenwouden. — wanneer een 
nieuwe boerderij werd gesticht, een kerk of school werd ge
bouwd , het zou van te uitsluitend plaatselijk belang zijn, om 
er de aandacht van het algemeen voor te mogen vragen. Maar 
wie de eigenaardige belangrijkheid van een bloeijende plaats 
met haar welvarende omgeving weet te waardeeren, dien 
noodig ik met vrijmoedigheid uit, mij te vergezellen naar 
D r a g t e n en zijn o m s t r e k e n . 

Wij kiezen als punt van uitgang h e t w i t t e h u i s , de her
berg onder Olterterp, waar wij bij onze vorige wandeling ge
scheiden zijn. De groote weg van Heerenveen naar Dragten 
is dezelfde, dien wij tot dusver volgden. Aanvankelijk blijven 
wij nog in de gemeente O p s t e r l a n d . Een klein gedeelte van 
den weg grenst nog aan de heide , maar overigens is al de 
grond regts en links vroeger of later ontgonnen; nieuwe en 
oude boerenplaatsen wisselen elkander af, al zijn zij hier nog 
door groote tusschenruimten gescheiden en niet velen in getal. 
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De grensscheiding tusschen Opsterland en Smallingerland is 
te herkennen, doordien hier de grindweg in een' straatweg 
overgaat. In de laatste gemeente zijn de meeste kunstwegen 
met klinkers bestraat; verlaat men haar limieten , dan komt 
men weer op terreinen, waar het grint heerschappij voert. De 
groote weg, in 1851 aangelegd, kwam ten koste der gemeen
ten , die hij doorsneed, even als de aanleg en het onderhoud 
der overige communicatiewegen. Eenheid van bestrating be
staat hier dus niet, wèl sedert de laatste jaren een gelukkige 
wedijver, om in dezen voor goede middelen van gemeenschap 
te zorgen. Allengs wordt het landschap meer bewoond en 
draagt de grond de blijken van langdurige bebouwing. Was 
het eerste gedeelte van den weg nieuw door de heide aange
legd, het laatste deel is de oude lijk w e g . De boerderijen 
worden hier talrijker; de huizen zijn meestal nog van vroeger 
bouworde, zij liggen op eenigen afstand van den weg , niet 
weinigen staan met het front er van af gekeerd naar het voet
pad, dat vroeger door het veld liep. Aan deze zijde van Drag-
ten ziet men nog weinig nieuwerwetsche boerenplaatsen, met 
hun voorhuis en hoog uitstekend schuurdak, met hun' En
gelsehen aanleg, van slingerpaden doorsneden. Wij houden 
ons ditmaal dan ook niet met een bezoek aan een der boer
derijen op, maar zetten den togt voort, totdat wij de be
bouwde kom der gemeente naderen. Maar reeds op tamelijken 
afstand hebben wij regts onder eenig boomgewas een school 
ten behoeve der kinderen, die in dit deel der uitgestrekte ge
meente wonen. Daartegenover ligt een weiland, door een' sin
gel van elzen hakhout van het aangrenzende stuk gescheiden. 
Daar hebben de oude Dragtsters nog het deftige heerenhuis 
gekend, dat in 1731 door een' overste H a e r s m a was ge
bouwd. Het werd in 1826 gesloopt; de hooge beuken en eiken 
vielen onder de bijl en alleen de naam van ,,den overste-
cingel" bewaart voor het nageslacht de herinnering aan de 
verdwenen lustplaats, gelijk de laan langs de school nog „de 
overste-wijk" heet. Iets verder is de plaats, waar weleer het 
kerkje van Zuider-Dragten stond, nog kenbaar aan het daar 
gebleven kerkhof met zijn houten stellaadje, waar de klokken 
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in hangen. Het ,,vermanjeboschje" daarnevens duidt de plaats 
aan, waar oudtijds een „vermaning", dat is een bedehuis der 
Doopsgezinden, plagt te wezen, en onmiddellijk bij het dorp 
wijst een grootendeels vergraven waterpartij de plek aan, waar 
't gesloopte huis van den grietman stond. Hier dus meer her
inneringen aan 't verledene, dan wel iets merkwaardigs in het 
tegenwoordige. Maar iets merkwaardigs heeft Dragten toch aan 
den Zuiderstraatweg aan te wijzen, 't Is niet meer of minder 
dan ,,een berg". En dat is stellig iets bijzonders in het vlakke 
Friesland! Trouwens, de „berg", die achter het nette landhuis 
van den tegenwoordigen burgemeester, den heer Mr. F. S. Rei-
ding , ligt, is een kunstmatige hoogte, opgeworpen in een'tijd , 
toen men gaarne de tuinen met zulke aardigheden versierde; 
de tegenwoordige smaak zou er zich minder in verlustigen. 
Maar dat neemt niet weg, dat men van den top een geens
zins te versmaden uitzigt heeft, veel schooner en veel gemak
kelijker te genieten, dan wanneer men daarvoor een' toren 
beklimmen moet. 

Reeds zijn wij het vlek binnengetreden, dat hoofdzakelijk 
bestaat uit een lange, dubbele buurt van aaneengesloten hui
zen langs de vaart. De groote weg, die haar doorsnijdt, vormt 
hier een breede straat, aan weerskanten digt bebouwd, terwijl 
langs de dwarsvaart, die de plaats aan haar oostelijk einde 
raakt, ook nog tal van woningen geschaard zijn. De meeste 
huizen zijn van ééne verdieping, de nieuweren met de een-
toonige platte lijst. de ouderen met puntgevels. Hier en daar 
is nog wel een dier luifels bewaard, die aan onze steden en 
dorpen uit de 17de eeuw zulk een eigenaardig voorkomen ga
ven en aan onze vaderen zulk een gezellige gelegenheid tot 
rusten en keuvelen, als het dagwerk was volbragt. Ook aan 
kloeke, dubbele huizen met twee verdiepingen ontbreekt het 
geenszins. Vooral in den omtrek van het kruispunt bij de klap-
brug geven zij aan de plaats een deftig en welvarend voor
komen. En wat er gemist worde, niet de voor de Friezen on
misbare zilversmidswinkels, nog minder de koekbakkerijen, 
allerminst de herbergen. Daarentegen moet erkend worden, 
dat het ook aan scholen niet ontbreekt. Rehalve die aan den 
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Zuiderstraatweg, die wij voorbijkwamen, en eene in de Dragt-
ster compagnie, zijn er twee scholen voor lager onderwijs in 
het dorp zelf, eene aan de Noorder dwarsstraat, en eene bij
zondere school der Chr. Gereformeerde gemeente. Bovendien 
is er eene inrigting van meer uitgebreid lager onderwijs en 
eene gymnastiekschool. Een bloeijende afdeeling der Maat
schappij TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN komt aan de behoeften dei-
volwassenen aan verstandelijke ontwikkeling en gezellig zamen-
zijn te hulp en den arbeidenden stand door een spaarbank ten 
goede. Laat ons hier bijvoegen, dat eene gasfabriek voor de 
uitwendige verlichting zorgt en een post- en telegraafkantoor 
de bevolking met de buitenwereld in levendige aanraking houdt. 
Ten behoeve der godsdienstige belangen is er een ruime Her
vormde kerk, met houten toren, in 1793 gebouwd, in plaats 
van de beide oude kerkjes van Noorder- en Zuiderdragten, 
— een Doopsgezinde kerk, die in 1790 de vermaanhuizen bij 
het Zuider-kerkhof en ten Noorden bij de Luitenantslaan ver
ving, — en een nieuwe kerk der Chr. Gereformeerden, die 
voor weinige jaren gesticht werd. Roomschgezinden heeft men 
hier niet en men weet niet, dat zij er ooit geweest zijn, maar 
een klein boerenhuis aan de vaart naar Ureterp heet nog ,,de 
p a a p s c h e l e e r " , en 't laat zich vermoeden, dat daar te 
eeniger tijde zamenkomsten van Roomsch Katholieken zijn ge
houden. 

De kerk der Hervormden verdient een bezoek, om het ver
dienstelijk snijwerk van den predikstoel, op welks eikenhouten 
paneelen de symbolen staan van g e l o o f , l i e f d e , h o o p en 
v r e d e , terwijl een met wapens rijk versierde familiebank even
eens de aandacht trekt. Opmerkelijk is het welligt, dat in het 
burgerlijk Dragten de geslachtswapens in en voor de kerk bij 
de revolutiekoorts der vorige eeuw ongemoeid zijn gebleven, 
terwijl in het aristocratisch Olterterp de grafzerken zóó zorg
vuldig van itlles, wat aan den adel herinnerde, zijn gezuiverd, 
dat zelfs de titels van H e e r en J o n k h e e r er geduldig zijn 
afgebeiteld! Bij den opbouw der kerk gaven de verschillende 
collegiën uit de Staten van Friesland geschilderde glazen, met 
het wapen der provincie en allegorische figuren versierd. Zoo 
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is er ook nog een glas, geschonken door d e H e e r e n S t a t e n 
v a n 't m i n d e r g e t a 1, die in Friesland eigenaardige Com
missie uit de Staten, die de werkzaamheden voor de Staten
vergadering moesten voorbereiden en daarop præadvies uit
brengen , die op de financiën toezag, door wier handen met 
name alle verzoekschriften moesten gaan, en die vaak ook als 
vertegenwoordigster der Staten optrad, 't Was toch een inge
wikkelde huishouding, die inrigting der S o u v e r e i n e ge-
w e s t e n in de dagen der R e p u b l i e k , waarin iedere pro
vincie haar eigene oude gebruiken bij de zamenstelling der 
Staten provinciaal behield! De autonomie der gewesten bleet 
strikt gehandhaafd, maar hoe omslagtig en langzaam werkte 
ook menigmaal de staatsmachine! 

Van de H e e r e n S t a t e n v a n 't m i n d e r g e t a l tot de 
Dragtster dorpsbestrating schijnt de sprong wel wat groot, de 
overgang wat ongemotiveerd. Toch ligt het verschil grooten
deels hierin, dat het eerste ons herinnert aan de autonomie 
der gewesten in de Republiek, de laatste getuigt van de auto
nomie der eigenaars van de huizen in den tegenwoordigen tijd. 
Ieder eigenaar onderhoudt de straat voor zijn eigen perceel, 
en die aan de vaart woont, ook de beschoeijing daarvan. Dat 
is: ieder m o e t die onderhouden en doet dat, al of niet, op 
zijne wijze. Zoo levert de bestrating een staalkaart van velerlei 
soort van steenen, de beschoeijing een afwisseling van allerlei 
wallen. Zoo „verscheidenheid behaagt," zeker behaagt deze 
verscheidenheid van groote en kleine, platte en ronde keijen 
en klinkers weinig aan hem, die in een rijtuig er over hotst. 
Wijselijk rijdt men er dan ook doorgaans stapvoets door het 
dorp, en in den hooitijd wordt de straat met hooi belegd, om 
het al te veel stooten en schudden der zwaarbeladen wagens 
te voorkomen en niet te veel van de vracht te verliezen. Alzoo 
weet men zich een kleine schade te getroosten, om grooter 
verlies te ontgaan. 

Vervolgen wij, na |'t verlaten van het kerkgebouw der Her
vormden , onzen togt door het vlek langs de vaart, dan komen 
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wij het net onderhouden gebouw voorbij , dat als wees- en arm-
huis , en in den winter als werkhuis, goede diensten bewijst, 
en wij stuiten eindelijk tegen de dwarsvaart, die, in de Dragt-
ster compagnie beginnende, de groote turfvaart doorsnijdt en 
voor eenige jaren door den heer van Boelens tot aan zijn bos-
schen te Olterterp is verlengd. Bij „ h e t w i t t e h u i s " hebben 
wij het einde gezien van het kanaal, dat de waarde der schoone 
bezitting aanmerkelijk heeft verhoogd, door de gelegenheid, 
die het aanbiedt tot den afvoer van het gevelde hout. Turf-
schuiten ziet men er weinig meer, sinds de verveening in dezen 
omtrek grootendeels is geëindigd, maar in den hooitijd vooral 
is de scheepvaart er nog levendig — t e levendig soms naar 
den zin der schippers, die in 't wat al te naauwe vaarwater 
elkander niet voorbij kunnen. Zie, daar is een zwaar beladen 
hooischip wat digt den kant genaderd: '1 is er vast geraakt 
en het zit onbewegelijk, spottend met alle inspanning der krachten 
van de forschgebouwde schippers met hunne zonen en knechts. 
Allengs zijn andere schepen aangekomen. Maar de doortogt is 
gestremd, het vaarwater verstopt en geen keur van krachtige 
vloeken, geen stroom van verwenschingen en verwijten kunnen 
het roerlooze schip losmaken uit den taaijen grond, waarin't 
al vaster en vaster zuigt. Wijselijk doen de teleurgestelde va-
rensgasten dat dan ook maar niet. Liever helpen allen blijmoe
dig een handje. Er zal wel niet veel anders aan te doen zijn, 
dan een deel der vracht af te laden, om 't gestrande vaar
tuig te ligten! Gelukkig is dit soort van stranding niet ge
vaarlijk, en gelukkig ook heeft de Friesche schipper nog al 
den tijd! 't Is hier nog niet het haasten en jagen, dat elders 
het leven zoo onrustig maakt: het gaat hier alles tamelijk kalm 
in zijn werk. Toch ontbreekt er de warmte, de gloed, de hartstogt 
niet, waar de belangstelling is opgewekt. Leven is daar inde 
groepjes, die wij zien terwijl wij de Noorder-dwarsvaart langs 
wandelen. Eenvoudig maar aantrekkelijk is het landschap. Langs 
de vaart loopt het voetpad, en aan de overzijde der vaart strekt 
het weiland zich uit, afgebroken door slooten en door boom-
groepen, waarin zich boerderijen verschuilen, die zoo scherp 
zich afspiegelen in het rustige water, dat hun erf omringt 

iv 3 
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Nevens het voetpad strekt een reeks van nederige woningen 
zich uit, eerst aaneengesloten. straks meer afgezonderd en door 
tuinen en erven gescheiden. Vriendelijk schemeren de muren 
van het huis bij de scheepstimmerwerf tusschen het lommer 
van een paar overoude, eerwaardige linden, stellig de patri
archen dezer streek, die de opkomst en den wasdom van het 
vlek hebhen aanschouwd, — rijk is de mantel van klimop, 
die den puntgevel van menig arbeiderswoning omhult en in 
breede plooijen neerhangt langs de graauwe wanden, — weel
derig bloeit de vlierstruik, die met haar witte trossen zoo goed 
tegen het groen en bruin der bemoste daken afsteekt, — met 
verraderlijke schoonheid spelen de sierlijke ranken en de smet-
telooze kelken der winde langs de verwilderde hagen, die de 
erven afsluiten, en in 't verschiet buigen de hooge toppen der 
boomen zich over de brug, die als een boog den kalmen vliet 
overspant, den achtergrond vormend van het liefelijk tafereel. 
Wilt gij leven zien, sla dan den blik op de weiden ter linker
zijde, die tusschen de huizen der dwarsvaart en den Noorder
straatweg' liggen, aan den eenen kant begrensd door de ach
terhuizen en de tuinen van de dorpsstraat, aan den anderen 
kant dooi' de eiken eener dwarslaan. Ditmaal is de weide niet 
het gebied der vreedzaam grazende runderen. Ontstemd door 
't ongewone rumoer, zijn zij teruggeweken naar een der uithoe
ken van hun terrein, 't Is vliegertijd; vrolijk blaast de frissche 
wind. en de Dragtster jongens en meisjes zijn er heengegaan 
..te draakvliegen", zooals dit volksvermaak in de Friesche taal 
en met de Friesche constructie heet. Hoog staan hier en daar 
de draken in de lucht. Elders rent een knaap met den vlieger 
in de hand over het veld, om hem te doen opgaan; en hoort 
gij telkens 't geroep „meer bot", als het sein, dat het vlieger-
touw moet worden gevierd, dan herkent gij daarin den oor
sprong eener overdragtelijke spreekwijze, hier nog in zijn oude 
beteekenis gebruikt. Elders weer stuiven een paar jongens de 
weiden door, de slooten over, als door een' plotselingen waan
zin aangetast. Hun vlieger is gevallen en zij reppen de leden, 
om het eerst er bij te zijn, opdat die niet door anderen ge
vonden en „prijs" verklaard worde. Gij behoeft nu uw horo-
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loge niet te raadplegen, om te weten dat het na of tusschen 
schooltijd is. Ware dat zoo niet, gij zoudt.de weide vinden 
in 't rustig bezit van het rundvee. Tegen schoolverzuim wordt 
in Dragten zorgvuldig gewaakt, en eens in het jaar is er een 
zeer begeerd kinderfeest voor hen , die trouw de school hebben 
bezocht. Alleen tegen het ijs is de liefde voor de school niet 
bestand. Als er ijs is, is er vacantie. 

Aan de dwarsvaart is nog meer te zien, nog iets, dat de 
levendige belangstelling der toeschouwers opwekt. Een groepje 
menschen, mannen, vrouwen, kinderen, heeft zich verzameld 
aan den kant. Daar is de grijze, verweerde schipper en naast 
hem zijn zoon , met de geelblonde haren boven den roodgebran-
den nek, in het zwarte boezeroen met wijde mouwen; daar 
zijn een paar meisjes, die nog „in't haar zijn", met verwarden, 
bijna witten hairbosch; daar is het oude moedertje, met de 
zwarte muts op de graauwe lokken en het grove, donkere jak 
om de stramme leden en met het kleinkind aan de hand, in 
zijn broekje en vestje een groot merisch in het klein. Twee 
mannen zijn de bezige hoofdpersonen. Met een' langen polsstok 
brengen zij het einde van een schakelnet naar de overzijde en 
stoppen het in den zachten kant van het weiland vast. Op stuk
jes kurk drijft de bovenkant van het net , welks ondereind op 
den bodem zinkt. Als dit gereed is, beweegt zich de optogt 
een eind verder, om op dezelfde wijze een tweede net vast te 
maken en te zien vastmaken. Dan wordt tusschen de beide 
netten met den polsstok in het water geplompt, in de kanten 
der vaart gestooten en geslagen. De'visschen worden opgejaagd 
en naar de dreigende slagboomen gedreven. Ziet, daar krijgt 
een der netten een' schok, het golft heen en weer door 
de geweldige sprongen van een' gevangene. Met gespan
nen verwachting wordt het ingehaald en met luid gejuich de 
reusachtige snoek begroet, die zich in de mazen verward 
heeft. De gelukkige visscher grijpt hem in de kieuwen, 
en onder de algemeene bewondering der omstanders draagt 
hij zijn' buit naar zijn huisje aan de vaart, om weldra 
weer zijn netten op eenigen afstand te spannen, met meer 
of minder succes. 

zoudt.de
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En aan den overkant, op het weiland, is „lytse * Jan, dat 
ondeugend instrument", die gisteren pas in 't water heeft ge
legen en er van daag of morgen wel w;eêr in zal vallen, op 
zijne wijze met een touw aan een stokje aan het hengelen. 

Een eigenlijk waterland i s ' de omtrek van Dragten niet, 
maar de vaarten geven toch aanleiding genoeg voor de alge-
meene liefhebberij van visschen, en op niet grooten afstand 
liggen nog meeren en plassen, die overvloedig gelegenheid er 
toe aanbieden voor hen, die het doen om den broode en voor 
hen, die op een groote visehpartij een' genotvollen dag willen 
doorbrengen. 

Willen wij , ongenood maar ongeweigerd, zulk een visehpartij 
eens bijwonen? Wij kunnen 't ongezien doen, maar zouden 
overigens niet beho'even te vreezen, dat de Friesche gastvrij
heid te gering zou zijn, om ons, vreemdelingen , daarbij gaarne 
te ontvangen. 

Een aantal heeren heeft een aantal dames tot het togtje ge-
noodigd , en met blijdschap hebben de meisjes de noodiging 
aangenomen. Vooraf was een veerschip afgehuurd; voor hengel-
stokken, snoeren en aas was gezorgd, en de noodige proviand 
is niet vergeten, 't Is 's morgens al vroeg aan boord, en vro
lijk begroet de vlag de feestgenooten, Frisch waait zij uit in 
de heldere lucht; de Zuidwestenwind belooft een' prettigen 
zeiltogt en een goede vangst. Het schip is tot ontvangst der 
gasten getooid en ingerigt. In het ruim is een vloei' van plan
ken aangebragt, die met kleedjes belegd zijn, en op een drie
tal tafeltjes staat een stevig ontbijt gereed. De stoelen er om 
heen zijn voor de dames; de heeren moeten zien, waar en hoe 
zij een zitplaats vinden, 't Is zaak, zich maar terstond aan 't 
ontbijt te zetten. Dat zal kracht geven voor de reis, en 't gaat 
den eersten tijd nog kalm over het water. Tot h e t b u i t e n 
s t e v e r l a a t — d e schutsluis — wordt het schip door een 
paard getrokken. Maar als die sluis voorbij is, dan wordt het 
zeil in top gehaald. Dan moet het ontbijt zijn afgeloopen. en 
de ingrediënten mogen wel goed zijn geborgen en vastgezet! 

1 Kleine. 
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De wind vult de zeilen, het vlugge schip gaat overzij. Een 
gilletje der dames begroet deze onverwachte manoeuvre, en 
onder luid gelach en gejoel valt de eene helft van 't gezel
schap in den schoot van de andere helft. Want allen hebben 
sinds lang het wel gezellige, maar toch bekrompen ruim ver
laten en zich op het dek op losse banken en stoelen geschaard. 
Nu gaat het er heerlijk over heen! De kiel snijdt door het 
water, de groene boorden glijden voorbij en de riethalmen 
van den oever buigen het rijkgepluimde hoofd voor de golfjes . 
die opstuiven voor den boeg. Aan boord kruist het door elkan
der, brokstukken van afzonderlijk gevoerde gesprekken, vro
lijk gebabbel van allen tegelijk, uitroepen van pret, fragmen
ten van liederen, aardigheden en grappen, met gejuich be
groet, en als bij vaste tusschenpoozen klinkt boven dat alles 
het „ree" van den schipper uit. Dan buigen allen onwille
keurig het hoofd voor de giek, die overgaat. — Een oogen-
blik van stilte. Slap hangt het zeil, stil ligt het schip, de 
joelende schare zwijgt, en het laverend vaartuig valt over de 
andere zijde. En weer herhaalt zich de pret van het omvallen. 
weer schatert het gejubel, terwijl het lustig verder gaat. „Ik 
zie den toren van Garijp" , verklaart de schippersknecht. Gij 
ziet rond. „Waar?" is de zeer natuurlijke vraag, en zeer. 
zeer in de verte wijst hij u een nevelvlekje in de lucht. Gij 
zijt geneigd, de mededeeling voor kennisgeving aan te nemen 
en te verklaren dat gij hem ook ziet. Maar daarom is 't eigen
lijk den knecht niet te doen. Een der gastheeren, geen vreem
deling, begrijpt hem beter. Een borreltje wordt ingeschonken , 
dat de schipper en zijn helper zich w:el laten smaken. „Den 
toren van Garijp zien" is een van de tallooze uitdrukkingen , 
waarvan het volk zich bedient, om te verklaren dat zij wel 
trek hebben in een kleine hartsterking. Intusschen is het schip 
een plaats genaderd, waar veel „baarzewier" ligt. Dat belooft 
een goeden buit. Het anker wordt uitgeworpen en alles tot 
de vischvangst in gereedheid gebragt. Niet allen zijn evenwel 
meer aan boord. De echte liefhebbers hebben reeds vroeger 
het schip verlaten, om in kleine roei- en zeilschuitjes hun 
geluk op eigen gelegenheid en met meer ernst te beproeven. 
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Hier vischt men in gezelschap, met het oog op eigen dobber, 
toch deelnemend in elkanders fortuin, in gespannen verwach
ting het gewigtig oogenblik verbeidend, waarop de eerste 
visch zich zal laten verschalken. Daar klinkt het luid en 
blijde: ,,bijt". De hengel wordt omhoog geslagen, een .,woud-
famke" spartelt aan den verraderlijken haak. 't Is een visch 
met dikken rug, die zijn' naam draagt, omdat hij gezegd wordt, 
aan den rug der Friesche famkes te herinneren. Nu zien allen 
den toren van Garijp! Of liever, zij behoeven dien niet meer 
te zien. De eerste visch moet bedronken worden, en hij wordt 
ook bedronken. De visscherij' gaat verder haar' gang, met 
meer of minder goed geluk. De een ergert zich over de voor-
zigtigheid van het voomtje, dat zoo lang en zoo dikwijls aan 
den worm zuigt, zonder dat de haak het nog vat. De ander 
heeft beet; 't is ditmaal een blei, die den haak een eind ver 
met zich meesleept. Daar heeft er een een' baars, die goed 
toebeet en terstond onderdook. — Is hier de. fortuin beproefd, 
dan wordt weer eens een andere plaats gezocht. Bij een „polle" 
wordt het schip aangelegd. en 't gezelschap verdeelt zich over 
liet lage, met gras en biezen begroeide eilandje, steeds vis-
schend met afwisselend geluk. Af en toe komen ook de boot-
tjes met de overige togtgenooten aan. Van weerskanten wordt 
verslag gedaan, de vangst vergeleken, de visch bij elkander 
gevoegd, en het schip wordt weer opgezocht, 't Is allengs 
twee uur geworden en het eerste deel van 't programma is 
afgespeeld. Het visschen is afgeloopen, de vischpartij zal aan
vangen. Het doel van den togt is de eenzame herberg aan de 
Hooidammen. Daar is de maaltijd besteld. De vrolijke, levens
lustige gasten scharen zich om den feestelijken disch. De ge
vangen visch bereikt zijn bestemming, en de waardin heeft 
wel gezorgd. dat er geen gebrek zou zijn, al was ook de 
vangst wat schraal geweest. Tulbanden en Friesche „bofferts" 
vol krenten, uit den meegenomen voorraad opgedragen, vor
men het voedzaam nageregt. En dat de visch ook zwemmen 
moet, spreekt van zelf. Alleen, gevangen en gekookte visch 
zwemt niet meer in water; deze vindt zijn element in wat 
mede uit den welgevulden korf is gekomen, 't Gaat er vrolijk 
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en levendig toe, maar ook de strengste zedemeester zou geen 
kwaad kunnen vinden in de gulle scherts en het jolig gezang. 
En als de eischen der maag zijn bevredigd, dan gaat het 
weer naar buiten. Hardnekkige visschers nemen den hengel 
weer op; minder onverzadelijke liefhebbers piassen met gelijk
gezinde liefhebsters in roeischuitjes om. Anderen blijven aan 
land en groepen gezellig bijeen, pratend over het prettige 
dagje of over wat anders in het hart en in den mond is. 
Kalm en vol vrede daalt de avond over de ruime, haast on
afzienbare vlakte, waar het lage land onmerkbaar ineenvloeit 
met het water vol vlotgras en biezen. Daar voor ons rijst de 
toren van Oudega eenzaam en statig omhoog, wat verder de 
spits van het afgelegen Eernewoude, en boven dat alles welft 
zich de hemel, waar als een zee van licht uit straalt, terwijl 
de zon ter kimme neigt, 't Is zoo vreemd, hier te denken 
aan de woelende wereld, met haar drukke koopsteden, met 
haar vorstenhoven, haar theaters, haar winkels, haar stoom
fabrieken en spoorwegen, met haar zonde en ellende, 't Is, 
alsof dat alles een droom is, alles ook, wat in de laatste 
eeuwen is veranderd. Hier vloeijen, als lucht en water, als 
water en land, ook de eeuwen ineen. Toch staat de tijd niet 
stil. De zoete bedwelming moet afgeschud, voor een oogenblik 
althans, want de terugtogt moet aanvaard. Onderweg stappen 
wij nog even aan land. Het behoort wel niet tot het pro
gramma eener vischpartij, maar wij zijn nu tevens op onder
zoekingen uit. Aan de S m a l l e e s t e r zand ing ligt een her
berg met eenige huizen; daar brengen wij een bezoek, 't Is 
hier klassieke grond. In de nabijheid lag eens het klooster 
Smallee, van welks lotgevallen niet veel bekend is, maar dat 
niettemin een gesticht van eenig belang schijnt te zijn geweest. 
In 1450 bestond het reeds, in 1580 was 't reeds gesloopt, ziet-
daar het weinige, dat de geschiedenis omtrent oorsprong en 
einde weet te verhalen, 't Schijnt een gemengd klooster te zijn 
geweest van de Benedictijner orde. De monniken lieten hun' 
naam achter in den M o n n i k s g r e p p e l en Monnikk e-E e, 
waardoor zij de Smalleester zanding met de Wijde Ee verbon
den, en in de M o e n t s - l e a n e (monnikenlaan), die naar het 
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klooster leidde. Dat het ook voor normen was bestemd, be
wijst het verlof, door den bisschop van Utrecht in 1548 aan 
den prior van Smallee gegeven, om de kloostergelofte aan te 
nemen van de mragden, die zich in 't convent aldaar zouden 
begeven. De overlevering spreekt natuurlijk ook van den on-
vermijdelijken onderaardschen gang, die dit klooster met het 
nonnenklooster te Oudega zou verbonden hebben. Dat er in 
1453 een jaarmarkt werd vastgesteld en een weg van Oudega 
daarheen werd aangelegd, bewijst, dat het toen een middel
punt was van belangrijk verkeer. Ten jare 1512 was het de 
plaats van zamenkomst van eenige misnoegden, die zich tegen 
hertog Albrecht van Saxen met graaf Edzard van Oost-Friesland 
hadden verbonden. De zamenzwering kostte aan sommigen hun
ner het leven. Van het klooster is niets meer over, dan de plek , 
waar het stond. Oude steenen en dakpannen worden nog hier 
en daar aangetroffen, en op het kerkhof, dat nog zeer goed 
te kennen is . werd in der tijd een steenen doodkist opge
doken. Die steenen doodkist schijnt te spreken van een' tijd, 
toen 't in Friesland droevig en bang was. Was het laag ge
legen gedeelte in 1230 door een' verschrikkelijken watervloed 
geteisterd, deze streken werden in 1232 door een heirleger 
van wolven bezocht, die naar de berigten der kronieken, niet 
alleen veel schade aan het vee toebragten, maar ook de graven 
schonden en de lijken verslonden. De gewone ,,houten kistkens" 
hielpen daartegen niet, zegt Winsemius, en het werd de ge
woonte . adellijke en aanzienlijke personen in steenen doodkisten 
te begraven. Tal van dergelijke kisten moesten in der tijd ge
vonden zijn. zoowel in 't naburig Boornbergum, waaronder 
Smallee behoort, als op een oud kerkhof, nog in den omtrek te 
vinden, maar vooral in het overoude dorp Oudega, welks toren 
daarginds in de verte zich verheft. En verdient dit berigt ver
trouwen, dan kan daarmede welligt de oorsprong van het klooster 
althans tot omstreeks 1230 worden opgevoerd. Maar dit blijven 
vooralsnog' gissingen. Steenen doodkisten zijn ook elders, bij 
Egmond en in de Betuwe, opgegraven. In de herberg, die van 
het jaar 1617 dagteekent, werd in der tijd het gerigt door den 
grietman gehouden. Enkele meubelen moeten uit dien tijd nog 
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over zijn. De voormalige luister van Smallee is verdwenen, 
maar nog heeft de buurt in Friesland een zekere bekendheid 
en vermaardheid door de zoogenaamde „koudekoorts potjes", 
die er vervaardigd worden en bij het volk zeer in trek zijn. 

Maar de jongelui op het schip, dat ons nu weer huiswaarts 
brengt, denken niet aan monniken of koortspotjes! De wind 
is gaan liggen, langzaam glijdt het schip over de spiegelgladde 
watervlakte. Gij merkt op, dat het gezelschap kleiner is ge
worden. Nog is wel een groepje bijeen, pratend en zingend, 
vertellend en door raadsels en anecdoten de vrolijke stemming 
openbarend en onderhoudend. Maar enkele paartjes hebben 
de afzondering verkozen, de verborgen hoekjes opgezocht. 

,,En als nu 't scheepje eens klappen kon!" 
Niet altijd evenwel blijven zij ongestoord. Soms krijgen zij 

van dartele vrienden en vriendinnen een ongewenscht bezoek. 
maar dat verstoort de harmonie en de algemeene vreugde niet. 
Met oogen, tintelend van genot, met wangen, blozend van pret, 
komen de meisjes tehuis, en nog dagen lang levert de visch-
partij de stof tot onuitputtelijke herinneringen, en de dames 
zijn het eens, dat het nu tusschen Jelle Bouma en Janke Douma 
klaar is gekomen, en zij schateren 't uit van het lachen, als zij 
elkander herinneren, hoe beteuterd Akke Bergsmakeek, toen 
zij in een zoet tête-à-tête met Douwe Dalstra werd verrast! 

Wij troffen het heerlijk met de vischpartij. Maar meen niet. 
dat zij niet zouden hebben genoten, al had de regen neer-
gestroomd en al had de visch volhardend besloten, zich dit
maal niet te laten vangen. Toch zouden zij pret hebben ge
had en wij met hen. 

Maar wij hebben nog den koning dezer landstreek , den boer, 
niet bezocht, en hij is toch wel een bezoek waardig, de flinke 
bouwboer op zijn flinke plaats. Wij hebben een ruime keus 
tusschen tal van plaatsen aan Noorder- en Zuider-straatweg . 
onder het gehucht Tijen, of aan de Ureterper vaart of te Sei
nden, Wel behooren deze beide laatste streken onder Opster-
land, maar zij kunnen toch tot de omstreken van Dragten worden 
gerekend, daar zij op geringen afstand liggen en met Dragten 
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in veel levendiger verkeer staan, dan met de verder afgelegen 
hoofdplaats hunner eigene gemeente. De boerderijen zijn hier 
meestal eigen plaatsen, gemiddeld 30 à 40 bunders groot, voor 
een goed deel bouwland, hoewel ook het weiland geenszins 
ontbreekt. Het hooi wordt ook hier nog grootendeels uit de 
maden getrokken, maar de nadeelen daarvan worden allengs 
meer algemeen gevoeld, en de stalvoedering zal zich uitbreiden, 
ook omdat allengs meer van de maden aan den snit komen. 
De grond levert vooral rogge en boekweit, in de laatste jaren 
wordt er ook veel vlas verbouwd. De landen tot eene plaats 
behoorend . liggen doorgaans goed aaneengesloten. en 'in het 
midden zetelt de boer. als een koning op zijn erf. 't Is ons, 
als wandelaars, natuurlijk niet gegeven in de kas der boeren 
te kijken en te bepalen, wie hunner werkelijk e i g e n a a r is, 
wie welligt hun plaatsen meer of minder hebben bezwaard. 
't Zal ook hier wel niet alles goud zijn. wat er blinkt. Maar 
daarvan kunnen wij niets zien, die alleen het uitwendige kun
nen gadeslaan en zeer zeker den indruk ontvangen, dat het 
den boer goed gaat. Wij gunnen 't hun trouwens gaarne, want 
als wij met hen in aanraking komen, dan ontmoeten wij in 
hen --natuurlijk altijd behoudens uitzonderingen— degelijke, 
gansch niet onbeschaafde en onontwikkelde menschen, die goed 
spreken, ook wel over dingen, die niet tot hun vak behooren. 
Zij lezen veel. Theologie is van ouds een stokpaardje van de 
Friezen, en de strijd der rigtingen wordt met belangstelling 
gevolgd. Ook de politiek vindt er ijverige beoefenaars. Weten
schappelijke werken, het landbouwersbedrijf betreffende . wor
den op vele boerderijen niet te vergeefs gezocht. Dë stedeling, 
die gewoon is op ..een' boer" met minachting neer te zien, 
zou bij deze Friesche bouwboeren_ zich aangenaam verrast 
vinden, tenzij hij 't onaangenaam vond, genezen te worden 
van een dwaling, die hem in eigen oogen verheft. De bouw-
boer staat in den regel in ontwikkeling boven den ,,greid-
boer", den veehouder. Hij heeft veel meer te doen. De aard 
van zijn bedrijf dwingt tot veel meer nadenken, onderzoek, 
toezigt, terwijl de weiboer nagenoeg alles aan zijn volk kan 
overlaten en een groot deel van het jaar niets te doen heeft. 
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..Des te meer tijd heeft hij." Nu j a , maar tijd is niet het 
eenige, wat ter ontwikkeling noodig is. Waar de prikkel is 
en de lust, daar wordt de tijd wel gevonden door wie ge
woon zijn te werken! En het schijnt wel. dat dáár de land
bouwersstand de hoogste staat, waar de grond hem tot voort
durende arbeid en naauwlettende verzorging dringt, maar dan 
ook zijn vlijt voldoende beloont. Het al te schrale heideveld 
houdt den bewerker te veel onder materieele zorgen gedrukt. 

Evenwel, 't kan voor Dragten nog veel beter worden. Vooroor
deel en sleur zijn ook hier nog magtige vijanden. De kinderen ver
laten nog niet genoeg een' tijd lang het ouderlijk huis en blijven 
te veel in dezelfde omgeving. Het hoog belang der kennis, die b. v. 
door een burgeravondschool kon worden verspreid, wordt nog 
niet algemeen genoeg erkend. En helaas! op de marktdagen 
vooral doet het hem nog maar al te dikwijls die toren van Garijp. 

Wij treden het erf, het „hiem", met vrijmoedigheid op. Den 
nijdigen boerenbond behoeven jwij hier niet te vreezen. Zoo 
openen wij het net geschilderd hek en treden op het huis toe. 
Reeds van den weg af zagen wij het Engelsch plantsoen , met 
bloeijende heesters en bloemen versierd ,• waardoor de bogtige 
paden langs den kronkelenden vijver zich slingeren. Dat maakt 
aangenamer indruk en geeft hooger dunk van den goeden smaak, 
dan de stijve boerentuintjes met hun regte paadjes en vierkante 
perkjes, door dunne palmrandjes omzoomd, waar stokrozen 
de meest passende bloemsoort is. Niet overal vindt gij dezen 
aanleg', maar toch menigvuldig, en waar gij dien vindt, daar 
denkt gij wel, dat het vooral de liefhebberij van de vrouw en 
de dochter is, maar gij prijst het toch in den boer, dat hij 
een niet onbelangrijk terrein over heeft voor het schoone, dat 
niet productief is. Niet zelden ligt het huis onder boomen: 
eene plaats aan de Ureterper vaart munt uit door haar prach
tige linden. Is het huis wat ouderwetsch, dan zal 't een 
..stjelp huzinge" zijn, waar woonhuis en schuur onder één 
dak is. Misschien ook is er een „voorhuzinge" aangebouwd . 
maar ter halver breedte, met puntgevel, en eene deur met 
twee ramen, terwijl de groote schuur aan den anderen kant 
zoo ver uitspringt, dat de breede deur vrijkomt. Maar het 



44 DE WONING. 

nieuwere model is regel, 't Is een langwerpig, vierkant ge
bouw met de breede zijde naar den weg, vier ramen en de 
deur in 't midden, platte lijst en blaàuw pannendak, op iede-
ren hoek met een' schoorsteen versierd. Achter dit voorhuis 
vertoont zich de schuur, met zijn puntig dak er hoog boven 
uitstekend en zooveel breeder, dat aan weerskanten een dub
bele schuurdeur is aangebragt. Een klein en laag gebouwtje, 
waarin keuken en kelder, verbindt de schuur en het huis. 
Doorgaans staat nevens het hoofdgebouw nog een kleine schuur , 
„het lytshuus". l Het geheel is van ligt'rooden baksteen, frisch 
en goed onderhouden, en beslaat een aanmerkelijke opper
vlakte. Zietdaar het uitwendige. Inwendig is het voorhuis ge
meubeld naar den smaak, meer nog welligt naar het vermogen 
der bewoners, maar als de algemeene type van de boeren-
woonkamer kan gelden, een tamelijk ruim, vierkant vertrek, 
met ramen voor en ter zijde en dus licht genoeg, als 't niet 
onderschept werd door de afschuwelijke blaauw gazen gordij
nen, die zelden of nooit worden opgehaald en een' kouden, 
min aangenamen tint over alles verspreiden. Liever zouden 
wij het zonlicht er eens flink en helder in zien schijnen, en 
wij zouden welligt ook andere kleuren voor het houtwerk ver
langen , dan het harde kanarie-geel, het somber geelbruin of 
het doffe groen, dat hier in de mode schijnt. Aan de achter
zijde van 't vertrek zijn twee onmisbare bedsteden. Versiering 
wordt in de huiskamer weinig aangetroffen, tenzij door een 
paar gekleurde platen aan den wand. en de schilder zou 't 
gelukkig moeten treffen, als hij een binnenhuisje vond, dat 
hem door stoffering of verlichting in verrukking bragt! Hier 
woont, hier eet. hier slaapt de boer met zijn gezin. Aan de 
andere zijde der voordeur heeft hij zijn salon. Gij kunt dat 
naar welgevallen voorzien van de meubelen naar hedendaag-
schen smaak. Veel eigenaardigs heeft het niet. Maar ziet gij 
op een tafeltje een tabakspot of komfoor van zilver staan, 
verzuim niet, daar notitie van te nemen. Dat heeft de boer 
met zijn' harddraver gewonnen. En ziet gij een vreemdsoortig 

1 Het kleine huis. 
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ornament van gekleurd en verguld papier, zoo weet, dat het 
een „Leekster strik" is, door kloeke rijders en rijdsters op 
schaatsen van het Gronùlgsche dorp de Leek gehaald. Nu 
gaan eigenlijk al deze dingen, behalve de harddraverstro-
feeën, den boer niet aan. Dit is nog het terein van de 
vrouw. Vraag den boer om zijn schuur te zien, dan is hij 
uw man. Daar is de bewaarplaats van zijn' oogst, daar wordt 
het hooi voor den winter opgestapeld. Daar staan de land-
bouwwerktuigen; maai- en dorschmachine, hooihark en extir-
pator; daar staan de ploegen en eggen en wat dies meer zij. 
Een deel der schuur is afgeschoten voor het vee. In lange 
dubbele rij staan er de koeijen met het staarteinde naar het 
middelpad, blinkend van welvaart en reinheid. Hier staan ook 
de kloeke, stevige paarden, slank van lijf, hoog van beenen. 
In het „Iytshuus" is 't verblijf der mindere goden. Daar is 
de „potstal" voor de kalveren , daar zijn de schotten voor de 
schapen en varkens, daar staan de boeren wagens en de bonte, 
sierlijke rijtuigjes, waarmee de boer naar de kerk en naar de 
markt rijdt. Zoo is hier een wereld in 't klein, zoo zijn hier, 
in najaar en winter vooral, schatten zamengebragt. Maar te 
midden van dat alles dreigt een vreeselijke vijand. 

„ B r a n d ! " Een schez*pe, branderige reuk heeft gewaar
schuwd , maar te laat gewaarschuwd. Het hooi is gaan broeijen. 
Reeds slaat de rook er uit, de dikke, verstikkende rook. 
Haastig stroomen arbeiders en buren zamen. De groote ach
terdeur staat wagenwijd open. Met lange haken wordt het op
getaste hooi er uitgewerkt, om te redden wat nog te redden 
is. Vergeefs. Reeds wringt zich door den digten damp de 
vuurslang naar buiten, reeds slaan aan alle kanten de vlam
men uit den smeulenden voorraad. Ijlings de staldeuren open
gerukt, het vee losgemaakt en naar buiten gejaagd, paarden, 
koeijen, schapen, varkens, heel de levende have. Wat ver
warring en verbijstering! Daar flikkert langs binten en balken 
de verwoestende vuurstraal. Daar springen zij over, verdeden 
zich, grijpen om zich heen. In een oogenblik is heel het ge
bouw in lichtenlaaijen gloed. De opgeschrikte hoenders flad
deren wezenloos rond en vallen met zwaren vleugelslag overal 
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neer. Bulkend en loeijend dringt zich het rundvee in blinden 
schrik dooreen, tegen de uitslaande vlammen in, de staldeur 
weer binnen, 't Is een wilde mengeling van afgrijselijke ge
luiden, de angstige kreten van het vee, schreiende kinderen, 
uit hun bedjes opgegrepen, jammerende vrouwen, krachtige 
mannenstemmen, die bevelen geven en aanmoedigen en roe
pen om water, krakende balken, gonzende vlammen. Hoog 
stijgen zij in de lucht, zwarte rookkolommen, golvende vuur-
zuilen; als een regen van vonken vliegt het brandende koren 
in het rond. In de omliggende dorpen klept de brandklok, uit. 
de naburige gemeente komt de spuit. Te laat. veel te laat. 
Met doffen slag stort het dak in den vuurpoel, die zijn nood
lottig werk heeft gedaan. En als de morgen aanbreekt, schijnt 
haar licht, nu vooral zoo koud en zoo kalm, op geblakerde 
muren, verkoold houtwerk, verschrompeld hooi, zwart ge
brande en ontbladerde boomen. verwrongen en onkenbaar 
ijzerwerk. op de gansche verwarring van in de haast geredde 
meubels en gereedschappen. Dat is alles, wat van de kapitale hof
stede overbleef; gelukkig nog, als onder het rookend puin niet de 
deernis waardige overblijfselen van vee of pluimgedierte liggen ! 

Jaar op jaar verhalen de Friesche dagbladen, in het najaar 
vooral: ..Dezen nacht werd de boerderij van X. N. te X. een 
prooi der vlammen. Men schrijft het ongeluk toe aan het 
broeijen van het hooi." 

Waarom brengen de boeren in Friesland het hooi in hun 
schuren . in plaats van daar buiten in bergen en schelven , aîs el
ders '? Zij beweren. dat het binnenshuis veel beter blijft en dat er 
volstrekt geen gevaar is . als het hooi goed droog wordt binnenge
haald en met zorg en overleg wordt opgestapeld. Dat zal wel zoo 
zijn. maar als 't nu eens niet goed droog is en niet goed wordt 
behandeld"? of heeft de boer dat altijd genoegzaam in zijn magt'.' 

Wij hebben gezien, hoe het den boer gaat. Hoe gaat het 
in Dragtens omstreken den arbeiders '1 Zij kunnen het gansche 
jaar door nog al geregeld werk vinden. In het voorjaar gaan 
zij baggeren in de ,,petten". Is op de klei het gras tot maaijen 
geschikt, dan gaan zij zich verhuren bij de kleiboeren, die 
dan heel wat handen kunnen gebruiken. Vervolgens komt de 
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tijd voor den hooioogst in de maden, en is het werk daar afge-
loopen, dan begint het dorschen bij de boeren, dat hen in 
herfst en winter bezig houdt. Groot is de verdienste niet; 
niet altijd is er voor allen werk, en er zou armoede genoeg 
worden geleden, als niet ieder gezin een stuksken land in huur 
had, dat bij afwezigheid van den man door de vrouw wordt 
bearbeid. Daar verbouwen zij hun' wintervoorraad , aardappels 
vooral, ondanks de waarschuwing van Berend Fabricius — of 
Beern Lap, gelijk hij zonder geleerdheid heette. — Beern Lap , 
voor velen welligt een onbekende grootheid , was een Dragtster 
kleedermaker, bovendien schrijver van een kronijk van Dragten . 
die hier en daar in handschrift wordt gevonden. Voor plaatse
lijke bijzonderheden is het werkje niet onbelangrijk, en niet 
onaardig is het, te lezen , hoe hij vóór honderd jaren in onuit
sprekelijk vervelende verzen te velde trekt tegen de toenmalige 
zeden. Tegen thee en koffij, snuif en tabak, tegen de „visietjes" 
heeft hij het, maar tegen de aardappels vooral, die reeds in 
zijn' tijd het hoofdvoedsel der arbeidersklasse bogonnen uit te 
maken. De geleerden, die in dezen tijd tegen den aardappel 
als volks voedsel ijveren, vinden in Beern Lap een onbekenden, 
maar volijverigen geestverwant. Hij wijst met nadruk op de 
bewoners van Dalen, een gehuchtje aan de Ureterper vaart, 
schippers op Holland, sterke kerels van reusachtigen bouw. 
Dat waren van ouds de „bjenieters", de booneneters. Maar 
ook in zijn' tijd werden de booneneters aardappeleters, en hoe
veel minder sterk waren zij nu reeds! 

Daar is niets nieuws onder de zon. De filippica's Bernardi 
Fabricii hebben niets geholpen. Tijdgenooten en nakomelingen 
eten aardappels, drinken koffij en thee. rooken en snuiven en 
houden „visietjes", alsof er nooit een Bernardus Fabricius had 
geleefd. Hopen wij voor hem, dat zij van zijn broeken en boe-
zeroenen beter gediend waren dan van zijn verzen, en hopen 
wij voor zijn medeburgers dat hij beter kleermaker dan poëet 
geweest moge zijn. 

Wie zich eenigen tijd te Dragten ophoudt, vindt in den 
omtrek wandelingen van grooter of kleiner uitgestrektheid. 
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Zoowel van den Noorder- als van den Zuider-straatweg leiden 
talrijke zijwegen, tusschen bouw- of' weiland of door met eiken 
beplante lanen. Oostwaarts naar de dwarsvaart. Westwaarts naar 
den ouden postweg, die onder schaduwrijk geboomte op eenigen 
afstand van Dragten door de velden slingert. De Noord er-
straatweg zelf met zijn welig groeijende beplanting en het 
voor weinige jaren nieuw gebouwde H a e r s m a - s t a t e , levert 
reeds een aangename wandeling op. Tot wat grooter logten 
ontbreekt de gelegenheid evenmin. Naar Beetsterzwaag wordt 
natuurlijk menig uitstapje gedaan, maar ook de weg langs de 
welvarende boerderijen aan de Ureterpervaart, van daar naar 
het oude Ureterp en naar Selmien met zijn eikenlanen en zijn 
rijke hofsteden, verdient ten volle een bezoek. Wie aan de 
natuur van Gelderland herinnerd wil worden, doorkruise de 
„Compagnie" met haar' zandgrond en haar dennenbosschen. 
Wie , na dit alles bezocht te hebben, afwisseling begeert, 
rigte zijn schreden door akkermaalsboschjes en boekweitveî-
den. langs het kleine kerkje van Kortehemmen. naar het aloude 
Boornbergum, met zijn lange reeks van afzonderlijk liggende 
boeren- en burgerwoningen. Hij vindt overal een landstreek 
vol afwisseling: geen bosschen van groote uitgestrektheid als 
rondom Beetsterzwaag, maar alom overvloedig houtgewas, wa
ter genoeg om levendigheid en frischheid te geven aan het 
landschap, en allerwege de bewijzen van der menschen vol
hardenden arbeid, die de woeste veenen, de woonplaats van 
wilde zwijnen en wolven, de eenzame wildernissen, waar naauwe-
lijks een schrale bevolking haar voedsel kon vinden, heeft her
schapen in een bloeijend, welvarend oord, waar duizenden 
werk vinden en brood, overvloed en levensgenot. 

Heilig is ons de plegtige stilte van het bosch, waar wij als 
alleen zijn met den grooten Schepper, den onzienlijken Werk-
meester; maar vrolijk gaat het hart ons open , als wij de natuur 
zien bewoond en beheerscht door den mensch, die haar krachten 
gebruikt en haar gaven geniet, medearbeider Gods en schepper 
onder God, Die alle dingen aan zijn voeten onderworpen heeft. 

1874. 
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EEN BEZOEK AAN EENIGE OUDE ROMAANSCHE 
DORPSKERKEN IN FRIESLAND. 

Toen Prof. van Kampen in 1838 zijne h i s t o r i s c h e en 
p l a a t s e l i j k e b e s c h r i j v i n g van de G e z i c h t e n in Ho l 
l a n d en B e l g i ë uitgaf, wijdde hij een groot deel van het werk 
aan de treffende natuurtooneelen en de prachtige bouwge
wrochten , die de Zuidelijke Nederlanden aanbieden. Van Noord-
Nederland zijn Arnhem's omstreken het uitvoerigst bewerkt, 
en van de Noordelijke provinciën heeft hij niet veel te zeg
gen. „Friesland is arm aan natuurschoon." zegt hij. Wie kan 
hem ongelijk geven'? Wien 't om natuurgenot te doen is, die 
kiest de rotsachtige boorden van Maas en Ourthe boven de 
vlakke oevers van de Friesche trekvaarten, de bosschen van 
den Veluwzoom boven Frieslands boomlooze vlakten. Van Kampen 
schreef vooral voor den vreemdeling, om het goede en schoone 
land zijner inwoning buitenslands meer bekend te maken; en 
inderdaad, tegenover hetgeen natuur en kunst in het Zuiden 
der vooormalige Nederlanden te genieten gaven, moest het Noor
den bescheiden — en ook wel eens beschaamd — terugtreden. 
Kon het Noorden zich beroemen ,,dat het zijn land had ge
maakt" — in kunstzin en smaak , in nijverheid en ondernemings
geest kon het destijds met het Zuiden niet wedijveren. Hoe 
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dit nu is, kunnen wij in het midden laten. België valt niet 
meer binnen den kring der Wand e l i n g e n door Neder
land. En uw gids schrijft niet voor den vreemdeling. Den 
l a n d g e n o o t tracht hij zijn vaderland te doen kennen. Uit 
dat oogpunt beschouwd, acht hij het ook nog niet noodig, 
den wandelstaf en de pen neder te leggen, al gaven in den 
laatsten tijd Havard en De Amicis uitstekende dingen over 
Nederland te lezen. De Franschman schrijft voor Franschen, 
de Italiaan voor Italianen. Veel van wat zij moesten mede-
deelen, kunnen wij onvermeld laten. Niet weinig, wat hun 
moest ontgaan, of wat voor hun lezers zonder belang was, ver
dient onze belangstelling. Ik durf het wagen, u nogmaals tot 
een togtje door Friesland uit te noodigen. Maar ,,'tis immers 
arm aan natuurschoon!" Wat zullen wij zeggen? 't Kan zijn, 
dat er ook eenige schoonheid ligt in het rijke bouwland, in 
de vette weide, glinsterend van vruchtbaarheid, in de welva
rende boerenplaatsen en de talrijke torenspitsen, waarover uw 
oog van den hoogen, glooijenden terp mag weiden, 't Kan zijn, 
dat het ruime, stille landschap u magtig aangrijpt, 't Kan zijn, 
dat er een wonderbare poëzy ligt in het gebroken land, met 
zijn poelen en zijn eilandjes van biezen en riet, als de zon is 
ondergegaan, maar de kim nog gloeit van purper en goud en 
de onbewegelijke waterspiegel straalt in dien gloed, en het 
lange riet, droomend op zijn' stengel, zich zoo helder afteekent 
met al die scherpte, die de veenbodem aan het spiegelbeeld 
geeft, 't Kan zijn, dat gij 't niet volkomen aan van Kampen 
gewonnen geeft, dat Friesland arm aan natuurschoon is. Maar 
zeker, van de verlichting hangt hier zeer veel af — en van 
uwe stemming. 

't Is ons echter [ditmaal niet alleen of vooral om natuurschoon 
te doen. Vinden wij dat overal en zullen wij 't op onzen zwerf-
togt niet onopgemerkt laten, om dat te zoeken zouden wij 
stellig niet bij voorkeur herwaarts gaan. Maar de natuur is 
immers niet het eenige, wat onze aandacht verdient. Ook de 
g e b o u w e n behooren tot ons land, en aan merkwaardige ge
bouwen is Friesland zoo arm niet. Oude ridderburgten moet 
gij er niet zoeken; de laatste echte oude stins — G r o v e s t i n s 



52 WAT WIJ GAAN ZOEKEN. 

bij Gaastmaburen — is in 1823 door brand verwoest. Belang
rijke raadhuizen of andere openbare gebouwen zijn er schaarsch. 
Maar van overoude kerken bezit Friesland nog een opmerke
lijk aantal, en ons bezoek zal ditmaal vooral eenigen dier 
overblijfsels der Romaansche bouwkunst gelden. Monumenten 
van Europeesche vermaardheid, zooals die trotsche kathedralen, 
waarin wederom aan België het leeuwendeel toekomt, heb ik 
u niet aan te wijzen. Gij zoudt in van Kampen's werk vruchte
loos— ik zeg nog niet de a f b e e l d i n g — maar zelfs de v e r 
m e l d i n g zoeken der nederige bedehuizen, die wij.zullen be
zoeken. Ons zijn zij niettemin van belang, èn als bijdragen 
van onze kennis van den tegenwoordigen toestand van ons 
vaderland, èn om wat zij met hun graauwe muren, met hun 
zerken en hun wapenborden, van ons voorgeslacht hebben te 
verhalen. 

Emile Montégut verhaalt in de voorrede zijner S o u v e n i r s 
de B o u r g o g n e , dat hij te Rotterdam iemand gesproken had , 
die beleed, nooit in Friesland te zijn geweest. Hij had van 
meer Rotterdammers die belijdenis kunnen hooren, en ook elders 
dan in Rotterdam zou hij er ontmoet hebben, voor wie het 
Noorden des lands nog gansch onbekend terrein is. Een be
zoek aldaar kan dan vooralsnog wel niet overbodig worden ge
rekend. 

Als punt van uitgang kiezen wij het zelfde Dragten, waar 
wij ook reeds vroeger ons hoofdkwartier hadden gevestigd, en 
ons eerste bezoek geldt de kerk van Ou d e ga -— van Oudega 
in S m a l l i n g e r l a n d , want Friesland telt nog twee dorpen 
van dien naam. De breede, vrolijke straatweg is ons, ten deele 
althans, reeds bekend. Het is de zoogenaamde Noorderstraatweg 
— van ouds d e l i jk w e g — die over Bergum naar Leeu
warden loopt. Aanvankelijk onder het lommer van welig wassende 
eiken, langs de sierlijk aangelegde Haersma-state en voorbij 
het kerkhof, waar eertijds het kerkje van N. Dragten stond, 
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te midden van vruchtbare bouw- en weilanden, door net ge
bouwde boerderijen afgewisseld, komen wij het witte kerkje van 
Op e i n d e voorbij, dat op eenigen afstand van den weg ligt. 
Veel merkwaardigs is er niet aan te zien, maar in zijn rond 
koor en in de groote Friesche moppen, waarvan het gebouwd 
is, heeft het genoeg kenteekenen van vrij hoogen ouderdom, 
om voldoende de kleine moeite te beloonen, die het doorwan
delen van het korte kerklaantje kost. Opeinde zelf vormt geen 
aaneengesloten dorp. maar bestaat grootendeels uit verspreide 
boerenwoningen, behalve eenige huizen langs den breedenkunst
weg geschaard. Nog minder belangrijk is zoowel de buurt als 
het kerkje van N ij e g a , dat gebouwd is op een kerkhof, door 
een sloot omringd, op het punt, waar de wegen naar Leeu
warden en naar Oudega zich scheiden. Dat dit kerkje geen' toren 
heeft, maar de klok, die de geloovigen naar het bedehuis 
roept en de dooden „overluidt" , in een houten klokkestel hangt, 
is in de woudstreken van Friesland niets jzeldzaams. Maar hier 
stond vroeger een toren. die voor eenige jaren is ingestort. 
De zijweg, dien wij inslaan, brengt ons op den H o o g e n w e g , 
den ouden postweg, die in 1453 werd aangelegd, en van waar 
men over de Zandingen kon varen naar het aan de overzijde 
liggende klooster Smallee. Als wij goed opletten. dan ontdek
ken wij aan onze linkerzijde den blaauwen steen, met de in
kervingen, die de overlevering aan de in 1672 hier gelegerde 
Munstersche ruiters toeschrijft. Hadden wij van Dragten af 
dezen postweg gevolgd, of een der lanen ingeslagen, die van 
den kunstweg er heen voeren, dan hadden wij ook een klein, 
eenzaam kerkhofje van onbekenden oorsprong kunnen zien. De 
sage zwijgt over deze begraafplaats. Met het gevecht, bij Nijega 
tegen de Munsterschen geleverd, brengt zij het niet in ver
band. Maar als het waar is , dat de inwoners van Oudega vóór 
eeuwen gewoon waren, in den zomer met hun kudden de lage 
landen te bezoeken en daar hun tenten op te slaan, dan kan 
welligt het kerkhof hebben gediend voor de dooden in dien 
zomertijd gestorven. Naar den kant van Smallee, midden in 
de maden, van alle menschelijke woonplaatsen verwijderd, is 
nog zulk een kerkhofje te vinden, 't Zou een'dergelijken oor-
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sprong kunnen hebben en rnede het volksverhaal omtrent de 
periodieke verhuizingen kunnen bevestigen. 

Wij hebben het laatste gedeelte van den weg niet wande
lend afgelegd. Het geluk heeft ons gediend. Al zien wij te
gen een frissche wandeling niet op, toch was 't ons niet on
aangenaam , dat een jonge boer ons met een' ledigen kapwa-
gen achterop kwam en ons uitnoodigde, met hem te rijden. 
Wie intusschen in Friesland uit zulk een vervoermiddel wat 
wil rond zien, dient zijn plaats op de voorbank te kiezen. Het 
strijdt tegen de goede zeden, de kap neer te slaan. Wie het 
deed, zou onder verdenking komen, van'wat al te lustig markt 
te hebben gehouden. Menig kap is daartoe dan ook volstrekt 
niet ingerigt, en worden de zeilen opgerold, — op uitdruk
kelijk verzoek, want opmerkelijk is het, hoe weinig de boeren 
en boerinnen op uitzien gesteld schijnen, — dan bemerkt gij 
tot uw teleurstelling, dat het open gedeelte ongeveer op de 
hoogte der kin van een gewoon mensch komt. Zoo gij dus 
niet het, in dit geval onmiskenbare, voorregt hebt van klein 
van persoon te zijn, dan hebt gij de keus tusschen niets zien, 
of zien in steeds gebogen houding, met het hoofd tusschen 
de schouders, hetgeen het genot niet verhoogt. 

Het paard , dat, naar Friesch gebruik, vrij ver van den wa
gen loopt en een' zeer kalmen draf heeft, zit goed in het 
vleesch. Daar nu van ouds de denkbeelden: F r i e s c h e p a a r 
den en ha rd dra vers na verwant zijn, oppert gij de vraag, 
„of 't een harddraver is?" Het blijkt een driejarig paard te 
zijn, dat ook reeds op de baan geweest is. 't Heeft ook een' 
prijs gewonnen, of als het er geen' gewonnen heeft, dan lag 
het niet aan het paard, maar aan knoeijerij, aan begunstiging 
van gelukkiger mededingers, of aan iets anders. Onze vrien
delijke boer is volstrekt niet ongeneigd, een proefje te geven 
van de snelheid van zijn ros. De teugels van gevlochten koord 
worden wat aangehaald en wat neergedrukt, de boer buigt 
zich wat voorover en breidt de armen wat uit. Het paard voelt 
de schuddende beweging der handen en gehoorzaamt aan het 
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sein. Daar rept het de beenen en in vrolijken draf gaat het 
over den weg. 't Is een grintweg en de wagen is wat zwaar; 
toch doet het jonge paard zijn dingen goed. En laat het eens 
de ligte sjees achter zich hebben, op de harde, effen baan. 
laat de eerzucht het edel ros eens bezielen, als het bemerkt 
dat het ernst is, dan zoudt gij zien, dat het zijn' meester geen 
oneer zou aandoen. Voor de driejarige paarden is een afzon
derlijke draverij. Van hen wordt natuurlijk minder gevergd 
dan van de volwassenen, 't Is meer, om te zien of er wat in 
zit. En is dat gebleken, dan wordt het paard tot harddraver 
opgeleid. Niet op Engelsche wijs! De harddraver is geen ren
paard , dat, met de uiterste zorg verpleegd, alleen op de races 
zijn kunsten moet toonen en overigens alleen door den jockey 
wordt afgereden. Evenmin zijn de Friesche pikeurs jockeys, 
die al het mogelijke doen, om niet boven of beneden het be
paalde gewigt te komen. De pikeur is een boer of kastelein, 
die de kunst, de kunsten en de kunstjes van de harddraverij 
verstaat, maar overigens zoo lang of kort, zoo dik of dun is. 
als de natuur hem heeft gemaakt. En het paard doet in ge
wone tijden het werk, dat op het land of bij de stalhouderij 
te doen is, al wordt het, met het oog op zijn bestemming. 
wat meer gespaard en wat sterker gevoed, dan zijn niet hard-
dravende stalgenooten. In zoover zou ik zeggen, dat de Friesche 
boer het van den practischen Engelschman wint. Hij heeft 
veel meer aan zijn paard, en 't is dan ook niet enkel aan zeer 
rijken vergund, zich de weelde van een harddraver te veroorloven. 

Wij kunnen het bij onze omzwervingen door Friesland ligt 
treffen, dat ergens een draverij is. In den zomer, mits het niet in 
het drukste van den tijd is, staat de Leeuwarder Courant vol van 
aankondigingen, dat deze of gene kastelein op den zooveelsten 
„gedenkt te laten verharddraven een prijs en premie, finaal 
te vereeren." Dan komen de boeren uit den omtrek en zij wagen 
de kans. Dan is de herberg vol gasten, en de kastelein haalt 
er de kosten van prijs en premie wel uit. Ook de gemeentebe
sturen doen het hunne bij gelegenheid van de jaarmarkten. 
Maar de grootste harddraverij heeft in Leeuwarden plaats, vooral 
op den eersten Maandag der Leeuwarder kermis, als er een 
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koningsprijs is te winnen, de gouden zweep, door den Koning 
geschonken. Daar komen de „gerenomeerde" harddravers, en 
niet uit Friesland alleen. Uit Groningen, uit Holland. komen 
zij den kampprijs aan de ingezetenen betwisten. Dan is het feest 
in de stad. Dan stroomt het van alle kanten daarheen. Dan 
verdringt zich de menigte langs de baan, waar de vlaggen 
waaijen. Dan verzamelen zich de liefhebbers en de kenners bij 
de keuring, en als de ingeschreven mededingers langzaam met 
hun sjeezen heen en weer rijden bij het strijdperk, dan mon
stert hun geoefend oog de paarden, dan worden gissingen ge
maakt . voorspellingen ten beste gegeven en vrij wat paarden-
koûperswijsheid kunt gij dan bewonderen. Het uur is geslagen , 
het sein wordt gegeven. Daar gaat het eerste paar. Maar de 
trompet roept hen terug in hun vaart. Het bleek, dat één van 
beiden vóór was bij "t begin van den rid. Weer gaat het er 
op los. Ditmaal is alles in orde. Als de wind snellen zij voorbij. 
Hoor, hoe zij schreeuwen! Die achter is, het hardst. Gij zoudt 
werkelijk deernis krijgen met zooveel zielesmart, als uit die 
kreten schijnt te spreken! In een oogenblik is de rid afge-
loopen: de seinstok aan het einde buigt zich naar de zijde 
van den overwinnaar. Stapvoets rijden zij terug; de een om, 
desverkiezende, naar huis te gaan, de ander, om straks tegen 
een' ander winnaar zijn fortuin te beproeven. Na behoorlijke 
pauze rijdt het tweede paar. Hebben wij geen bijzonder belang 
bij een' of' ander eigenaar of paard, dan kunnen wij gerust 
van tijd tot tijd de stad eens doorwandelen. Tegen het einde 
komt er meer spanning. De winners rijden tegen elkander. 
Bij iederen rid dunt zigtbaar de rij der overblijvenden. Bij den 
laatsten rid is 't om prijs en premie te doen. Hebt gij 't nooit 
meer gezien, dan gaat gij heen , misschien verbaasd, dat paarden 
zoo hard kunnen loopen, zeker versteld, dat menschen zoo 
hard kunnen schreeuwen. Hebt gij 't meer gezien, dan kunt 
gij 't u voorstellen. Toch zou ik u aanraden: verzuim de hard-
draverij niet, als gij omstreeks dien tijd in of bij Frieslands 
hoofdstad zijt. Gij ziet er een van ouds beroemd en geliefd 
volksvermaak, dat, even als de hardrijderij op schaatsen, tot 
de volkseigenaardigheden behoort, en ook al geeft gij om hard-
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draverijen niets, de menigte menschen en wagens in het land 
er om heen zal uw moeite ruimschoots beloonen. 

Onze jeugdige adspirant-harddraver, die ons met onze ge
dachten veel verder gevoerd heeft, dan hij wel wilde of dacht, 
brengt ons regelregt te Oudega. waar hij te huis behoort en 
waar wij van zijn' weiwillenden eigenaar scheiden. Oudega 
is , sedert den aanleg van den kunstweg, van een tamelijk 
belangrijke plaats tot een afgelegen dorpje afgedaald. De sloo
ping van Haersma-state in 1841 bragt mede aan zijn welvaart 
groote schade toe. Nog is het een landelijk dorp, en gelijk 
het daar voor ons ligt, met zijn deels helder verlichte, deels 
door linden overschaduwde straat, maakt het een' aangenamen 
indruk. Bij de kleine haven, met de blinkende scheepjes en 
de huizen tusschen het groen op den voorgrond, met den tin
telenden waterspiegel der „Oudegaster zanding" op den achter
grond en de sterk verlichte kanten van den oever in de verte . 
is het werkelijk een lief en aantrekkelijk landschap. Maar de 
belangrijkheid van Oudega ligt in zijn oude, merkwaardige kerk. 

Geenszins ongeschonden is die kerk bewaard. Tegenwoordig 
vertoont zij een staalkaart van allerlei bouwstijlen. Van Romaan-
sehen oorsprong, en dus tot het oude gebouw behoorend , zijn de 
zware tufsteenen muren met de zeer kleine rondboogvensters in 
de hoogte en den lagen, ronden ingang in den Noordermuur. Dat 
is de zoogenaamde Noormansdeur. Gelijk bekend is , verhaalt de 
overlevering, dat de geduchte zonen der „Grymma Herna" de 
landzaten der door hen overheerde gewesten hadden gedwon
gen , de deuren hunner huizen en kerken in de rigting van 
het Noorden te plaatsen en die zóó laag te maken, dat zij, 
bij het naar buiten treden, zich voor hun meesters eerbiedig 
moesten neerbuigen. Nu hebben alle Romaansche dorpskerken, 
die ik in Friesland zag, wel de deur zeer laag en in den Noor
dermuur geplaatst, maar in de l l d e en 12d e eeuw, toen die 
kerken gebouwd werden, had de Noorman hier geen bevelen 
meer te geven, — ook ontbreken ingangen aan den Zuidkant 
niet. En is de ingang laag, dat is in overeenstemming met 



58 DE KERK. 

den geheelen bouw; ook moet stellig in rekening worden ge-
bragt, dat de grond rondom de kerken, tot kerkhoven gebruikt, 
allengs werd opgehoogd. Klein en laag was het kerkje van 
Oudega in zijn' oorspronkelijker! toestand, en de oude vorm 
is nog zeer duidelijk te herkennen aan het muurwerk van tuf
steen. Het koor is van veel later tijd. — het vertoont het jaar
tal 1599, — evenals de van baksteenen gemetselde laag, die 
boven de zijmuren werd aangebragt, om het gewelf te dragen, 
dat de platte zoldering der oude kerk verving. Groote punt-
boogramen werden in de muren gebroken. terwijl de kleine 
raampjes en de lage ingang werden gesloten. Een leelijke deur 
uit de 18d e eeuw in den Noordermuur, voltooit het bonte voor
komen van het geheel. Aan de Zuidzijde is 't oorspronkelijke 
beter bewaard. Daar wordt wel eens over vandalisme geklaagd. 
en van de kerkbesturen ten platten lande gaat in den re^el 
geen hooge roep van kunstzin uit. Maar wie de oude Friesche 
dorpskerken ziet, bemerkt ligtelijk, dat deze kwaal niet van 
vandaag of gisteren dagteekent. Trouwens, de eischen der 
Protestantsche godsdienstoefening zijn ook niet altijd in over
eenstemming te brengen met die der archeologie. De kleine , 
eigenaardige Romaansche lichtopeningen zijn daar volkomen 
onbruikbaar , en de behoefte aan stoelen en banken doet menig 
prachtig bewerkte zerk onder de planken verdwijnen. 

Van binnen is de kerk , die bouwvallig begon te worden , dooi
den architect Duursma te Dragten zooveel mogelijk hersteld in 
overeenstemming èn met den ouden toestand èn met de belan
gen der kerkvoogdij. Tal van wapens der Haersma's en aan
verwante geslachten, op de glazen geschilderd of tegen de wan
den opgehangen, maken het belangrijkste van het inwendige 
uit. In den revolutietijd waren de geschilderde glazen bij tijds 
weggenomen en geborgen , zoodat zij den storm hebben over
leefd , waarvoor de wapens en titels op de grafzerken bezweken. 
De Commissie van Adviseurs had een zeer schoon plan tot 
restauratie van bet gebouw gezonden, maar de hooge kosten 
schrikten van de uitvoering af. Trouwens, als 't mij vergund 
was, ongevraagd advies te geven , dan zou het zijn. dé kerken 
als die in Oudega, waarvan er in Friesland velen zijn, aan 
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de kerkvoogden aan te bevelen, om alle krachten, zooveel 
noodig en mogelijk, te kunnen besteden aan de restauratie 
van eene hoogst belangrijke kerk, welke wij zullen bezoeken, 
die te Rinsumageest, met haar krypt of krocht, voor zoover 
ik weet, onder de dorpskerken van ons vaderland eenig in 
haar soort en ook nog om andere redenen opmerkelijk, gelijk 
wij te zijner tijde zullen zien. 

Aan de kerk van Oudega is eigenaardig de hooge, zware, 
grootendeels tufsteenen toren met steenen spits. Van hoe hoo-
gen ouderdom dit gevaarte ook moge wezen, toch is de kerk 
blijkbaar nog ouder. De ronde bogen, die den Westmuur ver
sieren , liepen vroeger waarschijnlijk door en zijn later afge
broken door een' hoogen boog, die in dien gevel werd aan-
gebragt. Men kan dit een en ander opmerken, omdat de toren 
niet aan de kerk verbonden is. Aan den voet is de afstand 
gering, maar bij de helling van den toren naar het Westen 
is hooger op de klove tamelijk breed, 't Laat zich denken, 
dat de toren oorspronkelijk tegen de kerk werd aangebouwd , — 
men kwam toen door een nog aanwezige opening van de zol
dering der kerk op de eerste verdieping van den toren, — 
maar allengs door verzakking er van is afgeweken. Men ver
haalde ons, dat het gevaarte nog bij het luiden der klokken 
zooveel overhelt, dat men de hand wel tusschen den toren
voet en het fundament kan brengen. Maar geen nood, dat hij 
omvalt 1 Zie eens, hoe hecht het muurwerk in elkander zit, 
als tot een' klomp van tufsteen gegoten! Zie eens, hoe zwaar 
die gewelven zijn, waarop de tusschen kerk- en torenmuur 
geplaatste ladder ons brengt! Wij kunnen ons voorstellen, hoe 
zulke torens tevens vaste burgten konden zijn, waar het land
volk een stroopende bende kon ontvlugten, waar een handvol 
strijders een geregeld beleg kon doorstaan. Als de proviand 
maar niet ontbrak, wat zou dan staal of vuur vermogen tegen 
dezen steenklornp, die van zijn' voet tot zijn spits nergens een 
mikpunt ten aanval aanbood'? 

Het betrekkelijk kleine en eenvoudige kerkje wijst op de 
' l l d e , uiterlijk de 12de eeuw. Veel jonger is de toren vermoe
delijk niet. Ik zou dat stevig en statig gevaarte gesticht ach-
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ten door de vermogende adellijke personen, die hier in den 
omtrek woonden. In de zwaar gewelfde ruimte gelijkvloers 
vindt gij, als gij aan de schemering, die er heerscht, wat ge
wend zijt. een overblijfsel van oude regtspleging,— het ..blok'' 
of de „stok", twee zware, op elkander sluitende planken, met 
gaten voor hoofd en beenen. Dat is uit den goeden ouden tijd, 
toen de grietmannen nog op hun lang verdwenen slot, ten O. 
van de kerk, later op 't omstreeks 1664 gebouwde G r o o t -
H a e r s m a - s t a t e woonden, en het geregt in de dorpsher
berg werd gehouden. Gij vindt daar in den gevel nog het 
beeld der geregtigheid. Pruttelaars beweerden misschien wel 
eens, dat de geregtigheid wel er buiten, maar niet er binnen 
was. Maar er zijn altijd menschen, die wat aan te merken 
hebben! De oude tijd was immers de g o e d e tijd, dien velen 
zoo hartelijk terugwenschen! 

Op het kerkhof werden voor en na een groot aantal stee-
nen doodkisten opgegraven. Eene er van, in 1817 gevonden, 
bevatte. blijkens de kruisen, waarmee het inwendige versierd 
was, het lijk van een' hoog geplaatst geestelijke-

Wij kunnen nu eens gaan zien, of soms de moker des sloo-
pers iets van Groot-Haersma heeft overgelaten. „Staat er nog 
iets van'?-' — „Niets, dan eene oude poort." Nu, eene oude 
poort is ligt het bezoek wel waard. Wij slaan de laan in, die 
er heen leidt; wij wandelen de singels om, die nog de oude 
slotgracht omringen; wij zien de houten brug over de gracht 
en de ruwe houten deuren tusschen twee palen aan het eind 
der brug. Van de „oude poort" zien wij niets. Heeft men ons 
bedrogen ? In geenen deele. Maar wij hebben er niet aan ge
dacht, dat men hier dat houten hek „een poort" noemt, en 
teregt. Wat wij „een poort" noemen, is een „poorthuis". Denk 
er aan , bij uw navragen en onderzoeken! Gij zult voor menige 
teleurstelling bewaard blijven, als gij u niet laat misleiden 
door de beteekenis, die vele woorden in het Hollandsch heb
ben. Men zal u in Friesland menig „slot" wijzen, waaraan gij 
niets slotachtigs ziet. Een heerenhuis heet al spoedig „een 
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slot." In Groningen en Drenthe noemt men dat zelfs, nog 
statiger, ,,een burgt". In Gelderland is ieder heerenhuis, dat 
niet in een stad of dorp staat, „een kasteel", zelfs het huis 
van een' heereboer, al verschilt het weinig van een gewoon 
boerenhuis. 

Ik stel u voor, naar ons punt van uitgang, Dragten, niet 
terug te keeren langs een' der beide gewone wegen. Den 
straatweg kennen wij reeds; op den „Hoogen weg" is niets 
te zien. Welken weg dan? Eigenlijk durf ik het geen' weg-
noemen. Wij hebben op ons kaartje gezien — er bestaan zeer 
goede kaartjes van de Friesche gemeenten, door Hugo Su-
ringar te Leeuwarden uitgegeven — dat wij dwars door de 
landen bij het „buitenst verlaat" kunnen komen. Dit willen 
wij voor de verandering eens beproeven. Bij de haven vol
gen wij het spoor, dat ons, achter het dorp om, naar 
een' vonder over de sloot brengt en verder over nog tal 
van andere vonders, in het midden der uitgestrekte wei
den, hier en daar door poelen afgebroken. Eene enkele melk-
ster komen wij tegen, die ons met verbazing aanstaart. Waar
voor zou zij ons wel houden ? Wat zouden wij wel in die 
eenzame velden te doen hebben? Ook de koeijen schijnen met 
verwondering de vreemde verschijning in hun gebied gade te 
slaan. Welligt loeijen zij elkander niet zeer vleijende opmer
kingen omtrent onze personen toe. Straks verlaat ons het pad, 
gelijk wij de weiden voor de hooilanden hebben verlaten, 't Is 
hier eenzaam ! Zoover de blik reikt, zien wij niets dan de groene 
vlakte, ter linkerzijde begrensd door de schrale boomenreeks 
van den „Hoogen weg", ter regterhand door den blinkenden 
waterspiegel van de Oudegaster zanding. Een zonderling stukje 
zandgrond, met heuveltjes en heidestruiken, dringt zich ver
rassend tusschen de lage landen in. Eene enkele arbeiderswo
ning ligt in het veld, klein en laag, maar toch van ver reeds 
zigtbaar als een uitstekend punt. Het huisje kan ons gevoege
lijk herinneren aan Feith's 

hut van klei, aan 't eind der aarde. 
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Zóó comfortable als zijn „hut" — het kapitale heerenhuis op het 
buitengoed Boschwijk — is deze woning niet. Maar 't is toch 
ook niet, als in de heide bij Nellestein's gepleisterd graf: 

„een leemen muur, 
Een vloer van helm, een plag aan 't vuur." 

Frisch en vrolijk, helder en zindelijk ziet het er uit. Weelde is 
er niet, maar ook niet de verwaarloozing, die erger dan armoede 
is. Wel ligt het „aan 't eind der aarde!" Een kluizenaar zou 
veeleischend genoemd moeten worden, als hij 't nog eenzamer 
wenschte. Van 't gewoel der wereld zou hij hier niet veel be
merken. De kluizenaar, die hier woont, is echter in dit geval 
geen coelibatair. Eenige paren kinderklompjes staan voorde deur, 
en als wij binnentreden, vinden wij een knappe, kloeke vrouw 
als zijn levensgezellin. In stille overpeinzingen brengen zij hier 
den dag niet door. De man is uit, ergens bij een' boer aan 
't werk; de vrouw verzorgt den kiemen akker en tuin, het schaap 
en het varken en de kinders. Zij klaagt geenszins. Stil is het, 
maar daar staat tegenover, dat zij geen last van de buren heeft. 
Neen, voorwaar niet! En op dezen kalmen, schoonen zomer
avond, onder den helderen hemel, te midden van die zwijgende 
velden, ligt er een aantrekkelijk waas van vrede over het een
zame huis. Maar wat moet het zijn, als de stormen gieren over 
de vlakte, als de herfstnevelen laag neerhangen, of de jagtsneeuw 
wordt voortgezweept en tot een berg zich opstapelt tegen de 
woning; wat moet het op de korte, donkere winterdagen, in 
de lange winternachten hier zijn! „O, dat is niets," zegt de 
vrouw — die ons een eindweegs vergezelt, niet om den weg, 
maar om de r i g t i n g te wijzen — „wij zijn er aan gewoon. 
en wij zijn tevreden." Heerlijke gewoonte, heilige tevredenheid , 
die ook de eenzame hut bij de Egbertsgaasten tot een gezegende 
woonplaats maakt! 

Acht het niet overbodig, dat wij ons de rigting lieten wijzen. 
terwijl wij toch wel wisten, dat ons naaste doel in dat boschje 
daar ginds was gelegen. De regte lijn is wel in de meetkunde, 
maar niet altijd in de praktijk, de kortste afstand tusschen twee 
punten, en wel voor een' vogel, maar niet voor een' mensch. 
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Ons vermoeden , dat er wel breede slooten, moerassige plaatsen 
of andere terreinhindernissen konden liggen tusschen ons en 
ons doel, blijkt niet ongegrond. Wij moeten nu eens links. dan 
eens regts; zoo komen wij in het boschje en bij een paar boer
derijen, 't Is ook hier een vreemd leven ! Hoe afgezonderd van 
de wereld liggen deze beide plaatsen, door twee broeders met 
hun gezinnen bewoond. Wat krijgen zij hier te zien, wat te 
hooren van wat daar omgaat in de woelige wereld daarbuiten! 
Nooit komt hier iemand voorbij; het naaste dorp is minstens 
een uur ver af, en dat dorp is het zelf reeds zoo afgelegen 
Oudega. Hoe zonderling moet het leven zijn, hier begonnen, 
hier gesleten, hier geëindigd! 

Ons verzoek om te worden overgezet, wordt toegestaan, 
maar voorloopig blijkt ons nog niet, waar dat overzetten kan 
geschieden. Wij zien nog niets dan weiland, overal weiland. 
Maar de dienstmaagd neemt een langen boom op de sterke schou
ders en stapt met reuzenschreden vooruit tusschen de koeijen 
door, het dagelijksch gezelschap van den boer. Eindelijk komen 
wij aan een lange, smalle vaart, die zich tot in het verre ver
schiet uitstrekt. Een groote paal, met een ketting omwonden, 
is het eenige uitstekende punt, behalve een kleine paal, zonder 
ketting, aan de overzijde der vaart. Onze onderzoeklievende 
geest vraagt de verklaring. ,.Dat is voor de schippers, die niet 
betalen willen." Wij vernemen nu , tot verrijking van onze geo
grafische kennis, dat deze vaart nog een eindweegs voortloopt 
in de rigting van den Nijegasterhoek en met een' tol ten be
hoeve van den boer is belast. Soms is er wel eens een schipper, 

Die met gedoken vlaggestrepen, 
Door de engte heen , te ontglippen zocht. 

Maar de vaart loopt dood en de schipper moet terug. Dan 
vindt hij de vaart met de keten gesloten . als de Staatsche vloot 
de rivier bij Chatham. En hij waagt het niet, als van Brakel, 
den ketting stuk te zeilen, of, als David Vlug, dien te doen 
zinken! Tol moet hij betalen, of hij komt er niet door. 

't Gaat bij ons vreedzaam in zijn werk. De boerenmeid boomt 
ons in de schuit door de vaart, de monding van de Klestervaart 



64 EEN WARNET VAN WATEREN. 

over, en zet ons hij een scheepstúnmerwerf te midden van een 
net van wateren aan land. Als zij 't haar toekomende heeft 
ontvangen, keert zij naar huis terug. Scherp en krachtig steekt 
haar gestalte tegen den helderen avondhemel af. In het stille 
water spiegelt zich haar beeld, zachtkens vervloeijend met 
de rimpels. die de schuit in den kalmen vloed heeft gemaakt. 
Straks is 't weer eenzaam in het rond. Wij staan bij een kleine 
buurt bij het „buitenst verlaat" op den vasten wal en komen 
langs de vaart aan de plaats onzer bestemming. 

Na het uitstapje naar Oudega, dat in een' langen zomer
middag zeer goed te doen is, maken wij ons op tot een' togt, 
die een paar dagen eischen mag. 

De stoomboot zal ons van Dragten naar Leeuwarden brengen , 
en daartoe houden wij aanvankelijk hetzelfde vaarwater, dat 
ons van de vischpartij bekend is, totdat wij de eenzame herberg 
aan de Hooidammen voorbij zijn. Wij verzuimen niet, bij het 
punt, waar de vaarwaters naar Leeuwarden en Grouw zich 
scheiden, een' blik te werpen op het nieuwe kanaal, dat door 
de maden gegraven is, als eerste stap tot de voorgenomen ver
veening, die nieuwe welvaart in de doodsche vlakten zal brengen. 
Laat ons hopen, dat bij deze gelegenheid de grond nog het een 
en ander oplevere, wat over het verleden dezer streken eeaig 
licht verspreiden kan. De oude tufsteenen kerken van Boorn-
bergum — thans verdwenen —, van Z. Dragten — ook reeds lang 
gesloopt — en. van Oudega wijzen er op, dat deze streken in de 
l l d e en 12d e eeuw althans door een niet onbelangrijke bevol
king werden bewoond, 't Kan zijn, dat zij oudtijds door een' 
weg verbonden waren; althans in den hier voorkomenden naam 
B r e g g e h a m meent men de herinnering aan een b r u g te 
vinden, 't Is hier een wonderlijk warnet van wateren , met stuk
ken weiland en biezen , met eilandjes en pollen gemengd ! Hier 
blinkt een zeil, waar wij land zouden verwachten; daar rijst 
een boomgroepje, een dak , een toren , waar wij niets dan water 
meenen te zien. 't Is nog vroeg in den morgen en de zonne-
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stralen moeten door een' ligten nevel dringen. Blaauw is de 
hemel daarboven, scherp verlicht zijn de witte zeilen, een ge
heimzinnig waas rust op water en land. Zonderling! Deze groote 
vlakte met haar' ruimen horizon, waar men uren ver in het 
rond kan zien, gelijkt al zeer weinig op Noorwegen, met zijn 
steile rotsen, die zich spiegelen in de fjords. Toch dringt zich 
telkens en telkens weer de herinnering daaraan met onweer
staanbare kracht aan mij op. Wat is het ? Is het de eenzaam
heid en de stilte, die op den kalmen zomermorgen hier heerscht ? 
Is het de doolhof der ontelbare wateren, zich kruisend en slin
gerend door elkander ? Zijn het de verrassingen, die de boot 
ons ieder oogenblik bereidt, omdat zich nooit laat berekenen, 
welke der openingen zij zal kiezen, of zich onverwacht een door
gang opent, waar de weg onverbiddelijk scheen versperd ? Is 't 
het eenzame schuitje, dat opeens te voorschijn komt, een wijle 
tijds voor ons uit zweeft en dan even plotseling verdwijnt ? Ligt 
het aan gelijksoortige verlichting? Aan een'toevalligen indruk? 
Ik weet het niet. Dit is zeker, dat ik 't niet laten kan, te denken 
aan de geheimzinnige fjords van het Noorden met hun aan
grijpende majesteit. En dit is ook zeker, dat ik het eenvoudige 
Friesche landschap op dien morgen indrukwekkend schoon vind. 

Maar kunt gij u voorstellen, dat hier eens een bosch is ge
weest? Toch bewaart het afgelegen dorpje E e r n e w o u d e , 
dat wij daar ginds aan het einde van een kleine baai zien lig
gen , in zijn' naam de herinnering aan een w o u d , en dat wel, 
volgens sommigen, aan niet minder dan een arendswoud. 
Trouwens, gij zoudt hier ook geen P r i n s e n h o f zoeken. Toch 
ligt op eenigen afstand een arbeiderswoning, die dien weid-
schen titel draagt. En die naam is niet aangematigd. Eens lag 
daar werkelijk een hoeve, waar Prins Willem IV dikwijls ver
toefde, als hij met zijn gevolg in het prinsenjagt over de om
gelegen meeren zwierde en hier kwam om te visschen. Al
om was de gelegenheid overvloedig, en geen beter visch in 
het gansche land, dan die in de naburige plassen. De land
streek zag er vroeger ook geheel anders uit dan thans. Bragt 
in de hooge veehen de verveening welvaart en leven, kon zij 
ook, bij verstandig overleg, voor de lage veenen uitnemend 

iv 5 
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ten goede werken — hier bedroog de begeerlijkheid de wijs
heid en werd de hen met gouden eijeren geslagt. De weiden 
werden in poelen veranderd, een karig bezoldigde schipperij 
verving de eenmaal hier bloeijende veeteelt, en de grooten der 
aarde ontvloden de streek, waar niets hen meer boeide. Van 
de veertien stinzen, die eens bij het naburig Garijp prijkten, 
is van de meesten naauwelijks een spoor of gedachtenis meer 
over. Verdwenen is de welvaart, die eens de overoude kerk, 
in 1838 door een nieuwe vervangen, kon versieren met de 
schoonste glasschilderingen, die ergens in Friesland gevonden 
werden. En geen steen is er meer over van het nonnenklooster, 
in 1485 door uit Hoorn gevlugte w i t t e z u s t e r s in het 
gindsche dorpje Siegerswoude gesticht, dat later tot een klooster 
van reguliere kanonikessen verheven, maar in 1575 opgeheven 
en verlaten werd. Zoo verandert met den tijd het landschap 
van karakter. Van groote veranderingen heeft deze streek meer 
te getuigen! Als wij Eernewoude uit het oog verloren hebben , 
komen wij, van de uitgestrekte waterplassen, in regte, een-
toonige vaarten, en reeds van ver zien wij, boven wat hout
gewas, de torenspits van het nederige Wartena. Niet ver van 
daar, waar nu het Wartenaster Wijd zich uitbreidt, moet eens 
„een tamelijcke stadt", van goed land omgeven, gelegen hebben. 
Zij werd omstreeks 1240 door de wateren verzwolgen, en de over
levering spreekt nog van de oude straten, diep onder het slijk 
verborgen, al heeft sinds menschengeheugenis, geen inwoner 
van het tegenwoordige Wartena er ooit iets van gevonden. Maar 
bij de herinnering aan wat verdween en verging, maakt het 
een' aangenamen indruk, op eenigen afstand der vaart, achter 
het kleine dorpje Warstiens, de aanzienlijke huizenreeks en 
de drie nieuwe kerkgebouwen van het bloeijend Warrega te 
zien. Zoo naderen wij Leeuwarden. Het land wordt meer be
woond. De stijve boomen van den straatweg op Groningen 
teekenenen zich in een onafzienbaar lange linie tegen den 
horizon af. "t Is een bont tafereel, niet schilderachtig of 
grootsch, maar vol kleur en leven. De weiden zijn bezaaid 
met runderen, overal schitteren roode daken tusschen hel ver
lichte boschjes, overal zeilen van schepen en kleine, kleurige 
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watermolens. Tal van torens rijzen uit de vlakte omhoog. Om 
dien van het welvarend Goutum , met zijn belangrijke W i a r d a-
s t a t e . schijnen wij telkens heen te draaijen. Huizum, met 
zijn oude, groote kerk, ligt achter ons. De zware steenklomp 
van den toren van Oldehove, die ons reeds van verre de lig
ging der hoofdstad had aangewezen, is nabij gekomen, en na 
eenig worstelen in een enge vaart, langs een hoogst onwel
riekende achterbuurt, waarnaar gij gansch Leeuwarden niet 
moogt beoordeelen, legt de stoomboot aan, en wij stappen 
aan wal. 

In de hoofdstad zelve houden wij ons ditmaal niet op. Wij 
zouden haar onregt doen, als wij haar alleen in 't voorbijgaan 
vlugtig wilden bezigtigen. Alleen zullen wij wèl doen, wanneer 
wij tot onzen verderen togt ons voorbereiden door in de be
langrijke stedelijke kunstverzameling kennis te nemen van de 
afbeeldingen der nog bestaande of reeds verdwenen gebouwen 
in de streken, die wij willen bezoeken. Wij kunnen niet anders, 
dan ons voordeel doen met de inlichtingen, die de verdienstelijke 
archivarius Eekhoff ons geven wil uit den schat zijner ken
nis en zijner liefde voor het gewest zijner geboorte. Maar 
overigens mogen wij ons noch op het rijke en uitstekend ge
ordende archief, noch in de kunstverzameling, noch in het 
kabinet der Friesche oudheden ophouden, of wij bleven er 
ligt veel te lang. 

Bij het verlaten van Leeuwarden wijst men ons. nevens de 
sierlijk aangelegde stedelijke begraafplaats, het binnenpad naar 
,T e 1 s u m. Wederom zien wij rondom ons ruime vlakten , tal
rijke boerderijen, overal kerktorens, even als straks vóór 
Leeuwarden, maar het karakter van het landschap is toch 
anders. Dààr het lage wei- en hooiland, van vaarten doorsne
den, door slooten verdeeld, door poelen begrensd; hier de hooge 
klei, waar het water, zoo al niet gemist, dan toch zelden ge
zien wordt. Dààr de velden, bezaaid met rundvee; hier de 
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weiden, door bouwland afgewisseld. Dààr meeren en plassen, 
door overstrooming of verveening ontstaan; hier de vruchtbare 
bodem, door aanslibbing uit de wateren geboren. Wij staan 
hier op merkwa",rdigen grond. Het N i e u w l a n d heet het 
hier ter westzijde, en het is inderdaad ook n i e u w land. Hier 
golfde eens de Middelzee. Op hooge terpen lagen de dorp
jes , ieder met zijn kerkgebouw in het midden, langs de zoomen 
van den grooten zeeboezem, die diep het land indrong. Vree-
selijke dingen weten de kronijken en volksoverleveringen te 
verhalen van de verwoestingen, door haar aangerigt. Kwamen 
wij voor weinige uren niet de plaats voorbij, waar het oude 
Wartena door hare wateren werd bedolven? Maar niet enkel 
om te verdelgen kwam de geweldige. Als zij weer terugtrad, 
liet zij, met de droevige sporen van haar heerschappij, ook 
een vruchtbaar slib achter. Zelve verhoogde zij allengs den 
grond, die ook allengs veiliger werd tegen haar woede. Daar 
wierpen zich de baren der Noordzee op de lang bedreigde en 
ondermijnde vlakte, waar het donkere Kreilerbosch zich uit
strekte en het meir Flevo sinds lang in verraderlijk bondge
nootschap met de zee had gewerkt. De Zuiderzee was ontstaan , 
— de Zuiderzee, boven wier hoofd thans het zwaard der regt-
vaardige wrake zweeft. — Toen was de kracht der Middelzee 
gebroken. Allengs werd haar bedding met klei gevuld. Telkens 
verder trokken haar wateren zich terug, door dijken en dam
men werd ieder stuks gronds, op haar veroverd, voor de toe
komst beveiligd. Zeeplaatsen werden landsteden en boerendor
pen. Maar nog alom rijzen de hooge, glooijende terpen als 
herinneringen aan den strijd tegen den voormaligen vijand, 
— de vlugtheuvels, waar de landzaat vee en have en leven 
bergde en van waar zijn oog zoo dikwijls weiden moest over 
de golven, die in onafzienbare verte den ganschen omtrek had
den overstroomd. Dan was iedere terp een eiland in zee, en 
mij dunkt, het nageslacht kan 't zich naauwelijks meer voor
stellen , wat lange, bange dagen en nachten in die ontzettende 
afzondering door de voorgeslachten daar moeten zijn gesleten! 

Wij gaan langs het voormalig gebied der Middelzee op het 
voetpad door de weiden, dat ons naar Jelsum brengen zal. 
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Daardoor komen wij de state Paffenrode voorbij, eens het ei
gendom van den baron van dien naam, den schrijver van een 
niet onverdienstelijk werk over: D e r G r i e k e n en R o 
m e ij n e n K r ij g s h a n d e 1, den dichter. wien het geenszins 
aan talent en geest ontbrak, in wien wij met verbazing zien, 
wat een edelman in de laatste helft der 17d e eeuw in fatsoen
lijk gezelschap durfde zeggen, en wat hoogadellijke heeren en 
dames wilden hooren en lezen. Ook in dit opzigt durven wij 
vrijmoedig van vooruitgang spreken. 

De bij Leeuwardens ingezetenen welbekende herberg ,.D e 
b o n t e k o e " zien wij van verre aan den straatweg. Zoo wij 
al behoefte hebben, ons te versterken tot den verderen togt, 
wij rekenen er op, dat wij in het vóór ons liggende Jelsurn 
wel een stuksken brood [en een teuge biers zullen vinden. Dat 
blijkt een misrekening. Worden in de Friesche dorpjes, even
min als elders, de kapelletjes gemist, waar burger en boer 
zich met slechten jenever vergiftigen kunnen, verkwikkingen 
van anderen aard worden er vaak vruchteloos gezocht, en de 
wandelaar door Friçsland mag zich daarop wel voorbereid 
houden, om de gelegenheid aan te grijpen, waar hij die vindt. 

Wij komen te J e l s u m . Een rij arbeidershuizen, langs een' 
dwarsweg geschaard, staat er als een voorpost van het eigen
lijke dorp. Evenwijdig met onzen weg loopt van dien dwars
weg een laan, die ons zegt, dat wij hier een buitengoed aan
treffen. Hier ligt dan ook D e k a m a - s t a t e , vroeger aan het 
vermaarde geslacht Camstra behoorende en vandaar nog tegen
woordig ook als C a m s t r a - s t a t e bekend. Wij vinden weldra 
een laan, van onzen weg uitgaande, die er heen leidt. Aan 
den ingang staan twee steenen palen, waarvan de eene de 
vereenigde wapens van Unia en Mockema. de andere dat van 
Aylva draagt. Aan het eind der laan staat een tweede hek, 
met palen en de wapens van Ripperda en Bonninga. Dat zijn 
allen namen, die onder den ouden Frieschen adel een' goeden 
klank hebben. Voor het huis ligt een plein met groote, schoone 
linden, en het huis zelf kon met zijn gracht, zijn voorplein, 
zijn' vooruitspringenden linkervleugel, een' bij zulk een om
geving passenden indruk maken, als de steen zijn natuurlijke 
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kleur had mogen behouden, in plaats van wit gepleisterd te 
worden, als het hout van posten, lijsten, deuren en zonne-
blinden anders dan hard geelbruin was geverwd, en een be
hoorlijke brug het kinderachtige brugje over de gracht ver
ving. Een rijke verzameling familieportretten versiert het in
wendige van het huis. 

Dekama-state, in 1493 door den Schieringer edelman Fekke 
Camstra bewoond, ontving in dat jaar een onvriendschappelijk 
en onwelkom bezoek van de Leeuwarders, die zijn slot ver
brandden. In 1521 was het herbouwd, maar het tegenwoor
dige huis is van later tijd, al mag er van het oude muurwerk 
nog wat over zijn. 

Van Dekama-state leidt ons een Hndenlaantje naar de kom 
van het kleine dorpje en naar het hooggelegen kerkhof, dat 
een schoon uitzigt over de omliggende velden aanbiedt, 't Is 
een genot, de rijke landstreek te overzien! Alles ademt hier 
vruchtbaarheid. De grond glimt en glinstert in den zonnegloed. 
Badend in licht rijzen alom de verspreide terpen op, en iedere 
terp draagt een welvarend dorp. De zwaar geladen tarwescho-
ven worden op de groote wagens binnengehaald. Daar ligt 
over het landschap een waas van weelde en overvloed, die het 
hart weldadig aandoet. Als naar gewoonte omringt het kerk
hof een kerkgebouw. Wij staan aan den voet van eerwaardige 
muren, waarover reeds eeuwen zijn heen gegaan. Het kerkje 
van Jelsum dagteekent mede uit de l l d e of l'2de eeuw, en al 
bleef de oorspronkelijke gedaante ook hier geenszins onge
schonden bewaard, zij is niettemin nog zeer gemakkelijk te 
herkennen. Van later tijd is het vijf hoekig koor vanbaksteen, 
met zijn puntboogramen en de laag steenen, waarmee de muren 
zijn verhoogd, toen er een gewelf in de kerk werd aange-
bragt. Het oorspronkelijke is van tufsteen, met een dubbele rij 
ronde bogen, tusschen platte pilasters versierd. Het „Noormans
deurtje" is digtgemetseld en een weinig meer Westelijk is een 
hoogere ingang gemaakt. Beiden, de tegenwoordige en de 
voormalige ingang, zijn met een' puntboog gedekt. Ten Oosten 
van de oude deur werd later een opening gebroken, om toe
gang te geven tot een' grafkelder, maar ook weer gesloten 
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met niet onbevallig metselwerk van schuin geplaatste steenen. 
De oude, kleine, rondboog-lichtopeningen zijn aan den Noor-
derkant behouden, al werden zij, behoudens ééne, later blijk
baar wat vergroot. Deze zijde der kerk heeft dus veel minder 
geleden, dan die te Oudega. De Zuidkant is veel veranderd 
door het aanbrengen van een deur in Gothischen stijl en van 
vijf puntboogramen, behalve die in het koor; ook is hier veel 
meer baksteen. Wat van den ouden muur overbleef, toont aan 
deze zijde maar ééne rij bogen. De toren schijnt veel jonger, 
dan de kerk. In 1781 onderging het gebouw belangrijke her
stellingen. Daarmede is waarschijnlijk wel veel van het oude 
verloren gegaan, maar niet weinig veranderingen waren stellig 
reeds vóór dien tijd gemaakt. 

Het inwendige draagt het karakter van vele Friesche dorps
kerken. Tegen den Zuidermuur is de preekstoel geplaatst met 
het „hekje". Overigens is het ruim met vaste banken en stoe
len gevuld, die grootendeels de oude grafzerken bedekken. 
Iets eigenaardigs zijn de rosetten aan de gewelfde zoldering, 
waarop herinneringen uit het lijden van Jezus zijn voorgesteld , 
als: de doornenkroon, de doornagelde handen en voeten, het 
doorstoken hart. Uit den Katholieken voortijd zijn zij hier, 
even als te Huizum, overgebleven. 

In dit Jelsumer kerkje werkte in de eerste helft der 161 e 

eeuw de toenmalige pastoor, Gellius Faber de Bouma, als 
hervormer, naar men zegt, nog voor dat Luther in Duitsch-
land openlijk was opgetreden. Groote scharen, ook uit Leeuwar
den, stroomden herwaarts om hem te hooren, totdat hij naar 
Norden vlugten moest, waar hij in 1536 predikant werd. Het 
volgend jaar naar Emden vertrokken, stierf hij daar in 1565. 
De gemeente te Jelsum bleef intusschen de oude leer nog 
toegedaan. Nu wij met behulp van een paar inwoners, de 
planken onder de stoelen hebben weggenomen, vinden wij 
een zerk, aan miskelk en ouwel als die eens priesters ken
baar, die volgens het omschrift het graf van een in 1560 
gestorven pastoor van Jelsum dekt. Een volgend pastoor, 
Arnoldus Annius, werd de eerste hervormde predikant. 

En zouden wij in Jelsums nederig kerkgebouw kunnen ver-
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toeven, zonder ons te herinneren, dat hier, in den grafkel
der der Hinnema's, Balthazar Bekker begraven ligt? Zijn' 
naam, den zoo gehaten en zoo geroemden naam van den 
schrijver der „Betoverde Weereld" zoeken wij vergeefs, al 
vinden wij de namen zijner kinderen en kleinkinderen. Ook 
trachten wij vruchteloos ergens aan den wand een' eenvoudi-
gen gedenksteen te vinden, den kloeken strijder tegen bijge
loof gewijd. EekholFs oproeping, reeds in 1839 tot zijn ge-
westgenooten uitgegaan, heeft blijkbaar geen' weerklank 
gevonden, 't Ontbreekt hier aan elke herinnering aan den 
merkwaardigen man, en wie niet toevallig weet, of ér aan 
denkt, dat Balthazar Bekker hier rust, 't zal hem door niets 
te Jelsum worden gezegd. Ook Hinnema-state is verdwenen; 
Hinnema-state, dat hem in gemeenschap met zijn' zwager, 
Prof. Bernardus Fullenius. toebehoorde en waar hij in de 
laatste jaren zijns levens zoo gaarne de zomermaanden door-

bragt. Hij heeft, ,,met allen voorraad van brieven en papie
ren" herwaarts vertrokken, de laatste deelen van zijn werk 
hier geschreven, en hij stond gereed, zijn stille rustplaats 
weer op te zoeken, toen de laatste ziekte hem overviel, die 
op den Uden j u n i j 1698 te Amsterdam een einde maakte aan 
zijn veelbewogen leven. Zijn weduwe, van moederszijde uit 
het geslacht der Donia's afstammend, bleef met haai' dochters 
de state bewonen. Na haar' dood, in 1732, werd het huis 
door haar' zoon, destijds predikant te Jelsum, verkocht en 
gesloopt. Op een kwartier afstands ten Oosten van de kerk 
wijst men de plaats aan, waar het huis eenmaal stond, dat 
de woonplaats der Hinnema's en Donia's en van Balthazar 
Bekker is geweest. 

Van Jelsum naar C o r nj u m is de afstand niet groot. De 
weg wijst zich van zelf. Wij hebben slechts naar het naast 
bijgelegen eiland over te steken. Toch duurt het langer 
dan men wel zou verwachten, eer wij Cornjum bereiken, 
omdat de weg nog al kronkelt. Van het dorp loopt een lange 
vaart naar de Ee. Eenige huizen zijn daar langs geschaard 



KOOLZAAD DORSCHEN. 73 

en aan de overzijde breiden de vruchtbare akkers van het 
Cornjumer Nieuwland zich uit. Zie, daar waait de vlag van 
den hoogen mast, op een dier akkers geplant. Gestalten verdrin
gen er zich om heen , en wij zouden 't haast voor een dorpsker-
mis houden, als daarvoor de mensehenmassa niet te gering 
en het rumoer niet te weinig luidruchtig was. WTeldra onder
scheiden wij een span paarden, die een groot, kegelvormig 
rolblok rondom den paal doen rollen. Groote wagens staan er 
bij en rijden af en aan. 't Is koolzaad dorschen. Op een kleed 
van zeildoek worden de stengels met rappe handen neergevlijd 
en weer weggenomen, als zij ledig zijn gedorscht. Alles is in 
beweging, 't gaat vlug en vlijtig in zijn werk. Want er is 
haast bij! 't Is droog en heerlijk weder, maar wie zal zeggen , 
hoe lang dat duren zal ? Een opkomende regenbui kan groote 
schade toebrengen aan het zaad; daarom is het zaak, dat alles 
spoedig zij afgeloopen. 't Is altijd nog feest op de dorpen en 
de boerenerven, als het koolzaad wordt gedorscht. Daarom 
waait heden de vlag vrolijk uit. 't Is wel eens een feest vol 
brooddronkenheid. De knechts en meiden werken hard, maar 
verlangen dan ook, dat de jeneverflesch niet wordt gespaard. 
Daar de oogst bijna overal tegelijk valt, is 't voor den boer 
van belang, dat hij zijn daghuurders in goeden luim houdt. 
Grof geld wordt er verdiend, grof geld ook verspild --— en 
nog veel meer dan g e l d gaat er vaak bij verloren! Men zegt 
ons evenwel, dat het over 't algemeen beter begint te worden, 

't Is een vrolijk tooneel bij het stille Cornjum, waar overi
gens niet veel is te zien. Het kerkje tusschen hoog opgesnoeide 
iepen is niet meer het oude, dat volgens sommigen reeds uit 
de 10 l le eeuw herkomstig was, maar, als van baksteen ge
bouwd, met vijfzijdig koor, zonder steunbeeren, met meer regt 
tot de 13 d e eeuw moet gebragt worden. Wat Cornjum belang
rijk maakt, is Ma r t e n a - s t a t e , dat in het digte hout nevens 
de kerk ligt, en niets verhindert ons, de lindenlaan in te 
slaan, die ons weldra brengt voor een' steenen muur met een 
houten „poort". Wij komen op een ruim voorplein met stal-
gebouwén en bouwhuizen, 't Ziet er wat verwilderd en min 
of meer zonderling uit. De muur met zijn pilasters en orna-
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menten heeft veel schilderachtigs, ook aan de stallen zijn be
zienswaardige stukken. Maar het heeft den schijn, alsof hier 
allerlei oude steenen in latere bouwwerken zijn ingemetseld. 
Eenigszins vreemd zijn de wapenhoudende leeuwen, aan den 
voet der gebouwen op de hoeken en in de muren geplaatst. 
Zij behooren daar niet in de laagte en zij zien er uit, of zij 
zich daar niet te huis gevoelen. Het voorplein, voor een deel 
nog met statige boomstammen prijkend, tusschen kloek en 
eerwaardig houtgewas besloten, is half woestenij, half moes
tuin. Sierlijk met beeldhouwwerk bedekte vazen staan tusschen 
de stamboonen, waarbij ook het overblijfsel van een berceau 
een vreemd figuur maakt. Martena-state is een verlaten huis, 
zijn heerlijkheid is een vervlogen heerlijkheid. Ter zijde van 
het plein ligt het huis, dat de vermaardheid, die het in Fries
land geniet, veel meer dankt aan den roemrijken naam, er aan 
verbonden, en aan de belangrijke verzameling van familiepor
tretten en andere merkwaardigheden, die er eens op berustte, 
dan wel aan zijne eigene belangrijkheid. Het front van ééne 
verdieping boven de keldergewelven. met een zestal nieuwer-
wetsche ramen naast elkander, heeft niets opmerkelijks. Alleen 
de overdekte, op bogen rustende ingang ter zijde van het huis 
heeft iets eigenaardigs. Van het binnenplein gezien, heeft het 
meer karakteristieks, met zijn begroeide muren, zijn achtkant 
torentje en den puntgevel van den zijvleugel, maar aan bouw-
kunstige sieraden is het arm. Ook inwendig heeft het niet 
veel meer behouden, wat de aandacht trekt. Het belangrijkst 
is nog de gang, waarop de kamers uitkomen, wiens gewelf 
met festoenen beschilderd is, en in den zijvleugel een portaal 
met kruisgewelf en rood gemarmerde deurposten. Overigens 
is alles naar den lateren smaak, eenvormig en eentoonig: 
groote ruiten, papieren behangsels, gewitte muren en wat dies 
meer zij. In enkele kamers zijn van de rijke poitrettenverza-
meling enkele stukken achtergebleven. Een oud portret met 
den naam en het wapen van Worp Ropta, grietman van O. 
Dongeradeel, en het jaartal 1542, schijnt niet zonder belang 
voor kunst en kunstgeschiedenis. Toen de zalen van liet huis 
nog prijkten met de afbeeldingen der edele bezitters en hunne 
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hoogadellijke echtgenooten en verwanten, toen het voorportaal 
nog met zijn geschilderde glazen was versierd, toen kostbare 
of antieke meubelen de ledige ruimten nog vulden, toen voor-
en binnenplein nog in orde gehouden en het park er om heen 
naar behooren verzorgd werd, toen moet Martena-state een' 
uitnernenden indruk hebben gemaakt, en wij kunnen ons voor
stellen , dat de oudheidminnaars in Friesland met groote be
zorgdheid het huis in 1833 ten verkoop aangeboden en met 
den moker des sloopers bedreigd zagen. Eerbiedwaardige her
inneringen hechtten zich aan dit slot. Het droeg den naam 
van een beroemd geslacht, het was verbonden aan de geschie
denis van een' hoogvereerden edelman. Dat Duco Martena dit 
erfgoed zijner vaderen grootendeels verloor en met zware 
schulden beladen moest; dat zijn state door Casper de Robles 
verbrand en verwoest werd, gelijk de oude Martena-state in 
1545 door de Geldersche partij was verdelgd, dat was de eere 
van hem, die zooveel had opgeofferd voor de zaak van zijn 
vaderland. Meer dan anderen op hun rijkdom, mogt hij roem 
dragen op zijn armoede. Maar hier heeft hij niet gewoond. In 
plaats van de omstreeks 1572 in de asch gelegde stins, had 
zijn schoonzoon David van Goorle, die het zwaar verhypothe
keerde goed had gekocht, in 1584 een nieuw gebouw gesticht. 
Ook dit huis stond niet meer dan honderd jaren, en Duco 
Martena rustte reeds meer dan tachtig jaren in den grafkelder 
van zijn geslacht in de Galileërkerk te Leeuwarden, toen Laes 
van Burmania, zijn achterkleinzoon, in 1687 het tegenwoor
dige huis begon te bouwen. Twee zijner zonen legden de eerste 
steenen aan de beide hoeken van den voorgevel. 

De eerste steen van deze hoek heb ik geleijt, 
Maer Jezus is de steen des hoeks, waarop mijn herte leijt. 

U l b e A y l v a van B u r m a n i a . 
Aetat. 7. 

en 
Ik lagh 'swercks begin in 't stof, bouwvallig door den tijd, 
Doch 's herten gront en hoek staet vast in 's vijants spijt. 

H o b b e L a e s van B u r m a n i a . 
Aetat. 5. 

zoo luiden de opschriften. 
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En het zevenjarig knaapje, dat den eersten hoeksteen heeft 
gelegd, groeide op tot een' man, op wiens bekwaamheid en 
karakter heel Nederland trotsch mag zijn, gelijk hij zelf, als 
regent en gezant aan het hof van Zweden, de oude namen 
van Aylva en Burmania in eere hield en den naam van Friesch 
edelman hoog deed schatten. Helaas! reeds in 1727, in de 
kracht zijns levens, overviel hein een treurige zielsziekte, die 
later wel week, maar hem toch voor het openbaar leven on
geschikt maakte, al de lange jaren, die hij nog tot zijn' dood , 
in 1762, doorleefde. Hij bezat evenwel Martena-state niet. Die 
was het erfdeel van zijn' oudsten broeder Tjaerd, en diens 
zoon Epo Sjuck van Burmania, een uitnemend staatsman en. 
geleerde, ook als dichter en schrijver niet onverdienstelijk, 
heeft het huis bewoond tot zijn' dood in 1775. Zoo ontbreekt 
het Martena-state niet aan roemrijke herinneringen, en niet 
zonder leedwezen zou de minnaar van oudheid en geschiedenis 
het zien ondergaan , al heeft het voor een goed deel zijn be
langrijkheid als bouwgewrocht verloren. De groote herstellingen, 
in 1812 aangebragt, droegen waarschijnlijk veel tot het verlies 
van zijn eigenaardigheid bij. J. W. te Water had er nog een 
gedeelte gekend, dat sporen van hoogen ouderdom droeg. Dat 
is dan zeker in dien tijd verdwenen. Immers, het gebouw 
moet vroeger grooter zijn geweest, 't Begin dezer eeuw was voor 
de bouwkunst een slechte tijd en 't werd er in later jaren niet 
veel beter op! 

Wij vervolgen onzen togt naar B r i t s u m , welks prachtige 
terp ons zeer is aanbevolen en onze verwachting niet teleur
stelt. Ruim en rijk is het uitzigt van den glooijenden heuvel 
over de omliggende velden en dorpen, maar overigens had 
Britsum in het verledene meer belangrijks dan in het tegen
woordige. Winsemius verhaalt, dat in vroeger tijden grond
slagen werden gevonden van een' ouden burgt, B r i t s e n -
b u r g , volgens het opschrift op een' daar opgedolven steen, 
en dat bij de fondamenten eener oude kapel vier grafzerken 
waren ontdekt, van Britsanus Joulsma, en van Ilste, Jeltze 



VERDACHTE OUDHEDEN. 77 

en Hotze, zijn broeders, allen beschermers van Friesland en 
geduchte vijanden der Noren. De jaren 992, 993 en 998 
worden als de sterfjaren der drie eersten opgegeven. Door den 
vierden — dat is, volgens Schotanus, om zi jnent wi l le — 
werd Uitgong, de toen bloeijende koopstad aan de Middel-
zee, door de Noormannen verwoest. Wat eeuwen geleden ge
vonden werd en door niemand gezien, is tegenwoordig moeijelijk 
meer té controleren! De volledige vondst van alles , wat men zou 
kunnen verlangen, is hoogst verdacht, om niet te spreken van 
de Arabische cijfers en van de Nederduitsche verzen op de drie 
grafzerken van de jongere broeders, terwijl het opschrift op het 
graf van Britsanus Latijn is, zooals 't in dien tijd zou behooren. 
't Zou kunnen zijn, dat dit aan den eersten berigtgever lag. 
Maar de vermelding, dat Britsanus' lijk er gevonden werd en 
dat het 9]/j voet lang was, maakt de zaak niet beter! Wij 
plaatsen achter dien Britsenburg en de vier Heeren maar een 
bescheiden vraagteeken. Een oude plaats is Britsum zeker ge
weest. Aan de kei*k kunnen wij 'tintusschen niet meer zien. 
Nieuwe ramen zijn er in geplaatst, en de „portland" bedekt 
onverbiddelijk oud en nieuw met dezelfde onpartijdigheid. Dat 
de boomen om de kerk zijn omgehouwen, verhoogt de schoon
heid niet. Een groot aantal stinzen, nu allen verdwenen, om
ringde in vroeger dagen het dorp. Aan den voormaligen zeedijk, 
bewesten Britsum, heeft tot op het eind der vorige eeuw L e t-
t inga- s t a te gestaan, waar Menno van Coehoorn in 1641 
geboren werd. 

Een bezoek aan het voornaamste dorp van Leeuwarderadeel, 
het groote en welvarende S t i e n s , dat wij op korten afstand 
zien liggen, zou ons te veel van den weg afleiden. Wij zouden 
anders kennis maken met een kloek kleidorp, door 2000 zielen 
bewoond, en er een groote kerk vinden, met eenige overblijf
sels van den oorspronkelijken tufsteenen bouw in de 14de eeuw, 
evenals de zware toren, hersteld. Maar ons doel ligt ditmaal 
in de tegenovergestelde rigting. Wij moeten naar Dantumadeel, 
en de weg daarheen leidt ons de Dokkumer Ee over en Tiet-
jerksteradeel voor een gedeelte door. 

Ons kaartje onderrigt ons van het bestaan, eerst van een' 
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kunstweg, dan van een voetpad, dat dood loopt in het land. 
En zoo is het ook. Wij vinden den kunstweg, wij vinden het 
voetpad, slingerend en kronkelend, gelijk het in een kleiland 
betaamt, en wij vinden ons voor een weide door het voetpad 
in den steek gelaten. Maar over de weide bereiken wij een 
boerenhuis. Hier moet men ons over de Stienzer vaart zetten, 
en men is daartoe bereid. Vooraf wordt ons een kop thee met 
gulheid aangeboden. Wij slaan het aanbod niet af. Naar Friesch 
gebruik zijn de kopjes buitengewoon klein, maar dit is niet 
uit gierigheid. De boerin schenkt kopje en schoteltje ten boorde 
toe vol. Er is haast geen plaats meer voor de melk, die met 
een' zilveren lepel, een familiestuk, uit de kom wordt geschept, 
en voor het klontje kandij, dat er bij behoort. Wij toonen, dat 
wij onze wereld verstaan, door na de tweede distributie ons 
kopje om te keeren. De boerin bewijst haar wellevendheid, 
door het op te zetten en nog eens in te schenken. Zoo krijgen 
bescheidenheid en gastvrijheid hun' eisch. Over de vaart gezet, 
staan wij op een stuk gronds tegenover het dorpje W i j n s, een 
der velen, die wij reeds lang hebben zien liggen. Maar wij 
moeten nu nog over de E e, een rivier, die tot trekvaart naar 
Dokkiim is getemd. Op ons geroep steekt aan de overzijde een 
schuitje met een jonge deerne van wal. Zij brengt ons veilig 
over en wij zijn te Wijns, een zeer klein dorpje, waar niets 
van te verhalen is, dan dat vóór lange jaren niet ver van hier 
het nonnenklooster B e t h l e h e m lag, in 1165 reeds gesticht. 
Thans is het verdwenen en de naam i n B a r t l e h i e m verbas
terd. Er is in Wijns ook niets te zien. Maar vriendelijk en vredig 
ligt het daar in den gloed der avondzon aan de vaart. Ver
trouwelijk zijn de nederige woningen om de terp gelegerd, en 
boven dat alles verheft zich het eenvoudig bedehuis, met zijn 
stinsvormigen toren, in schaduw van eerwaardige iepen. De weg. 
dien wij te volgen hebben, loopt langs de huizen en tusschen 
de stille velden door. Een paar kinderen, die een schaap be
waken , hebben zich aan den steilen rand der wegsloot neerge
zet. Hoog in de lucht zwieren de vlugge zwaluwen rond, en 
wij zetten ons een oogenblik neder, om den vrede te gemeten . 
dien dit liefelijk landschap ademt. — Niet te lang intusschen. 
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De zon daalt ter kimme en wij hebben nog een groot uur gaans 
tot Oenkerk , of, als wij daar geen nachtverblijf kunnen vinden, 
dan nog geen half uur meer tot Oudkerk. De tijd moet dus 
gebruikt. 

Houden wij den tocht voor volbragt. Tusschen Wijns en Oen-
kerk is niets te zien dan de kalme, vlakke weg tusschen 
onafzienbare weiden regts en links. Alleen kunnen wij opmerken, 
hoe de klei in zand overgaat, en van zandgrond spreken ook 
de bosschen voor ons uit. waarboven torenspitsen de plaats van 
Giekerk , Oenkerk en Oudkerk aanwijzen. Maar op de brug over 
het kanaal de Murk blijven wij een oogenblik staan, verrast 
en geboeid door een heerlijk tafereel. De decoratie is zeer een
voudig; een kaarsregte sloot tusschen twee vlakke eindelooze 
weiden. Maar juist aan het einde der vaart daalt de donker-
roode zonneschijf neer in het gloeijend purper, waarin het tin
telend zilver vóór ons allengs is overgegaan. — Eindelijk komen 
wij nogmaals langs een vaart. — Friesland is rijk aan vaarten, 
en het vaart er niet minder wel om! — Deze loopt dood in 
Oenkerk. en wij zijn mede ter plaatse onzer voorloopige be
stemming. Spoedig zijn wij ;evenwel het dorp weer uit. Op 
eenigen afstand, op den weg naar Giekerk. ligt de herberg, 
waarheen men ons verwijst. En bij S. T. van der Meer, bak
ker en kastelem ,.In h e t r o o d h e r t " , vinden wi j , na onze 
vroege stoombootreis en onzen vermoeijenden dagmarsch in 
de zomerwarmte, aanvankelijk verkwikking, een goed avond
eten . een rustig uurtje in den heerlijken maneschijn voor het 
huis en op een onmetelijk groote bovenkamer de versterking 
van eene alleszins begeerlijke nachtrust. 

De drie dorpen der zoogenaamde T r ij n w o u d e n — Gie
kerk , Oenkerk en Oudkerk — worden door de Friezen veel
vuldig op zomerrijtoeren bezocht. Met Rijperkerk en het afge
legen Roodkerk dragen zij den gemeenschappelijken naam van 
„de Kerken". Wij zien heden alleen Oenkerk en Oudkerk. 
Merkwaardigheden verliezen wij daarbij niet, behalve het kleine 
kerkje van Roodkerk, dat zeer oud moet zijn. Oenkerk is eei. 
vrij groot, net gebouwd dorp en prijkt met het nieuw ge
bouwde landhuis en den sierlijken aanleg van Heemstra-state. 
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De kerk ligt even ter zijde van het dorp, door een laan van 
opgaand geboomte er aan verbonden, op een' heuvel, als op 
een klein voorgebergte in de uitgestrekte velden, waarin wij 
tal van torens zien oprijzen, ook die wij gisteren bezochten. 
Vooral de bosschen van Giekerk en de houtrijke zoom van 
het lage weiland, — als een duinenreeks golvend langs de 
kust, — vertoonen zich schilderachtig in hun lijnen en tin
ten, door de posten der open kerkdeur als in een lijst gevat. 
De kerk is van groote Friesche moppen, zonder tufsteen, ge
bouwd en schijnt uit de 13de eeuw afkomstig. Een paar digt-
gemetselde rondboogramen wijzen op den tijd, toen de Ro-
maansche in den Gothischen stijl overging. Aan den buiten
muur van het koor zijn de sporen te zien van vroegere uit-
bouwsels, tot kapellen of sacristij bestemd. De toren is een 
zwaar, niet zeer hoog gebouw in den gewonen vorm, met een 
gewoon huisdak tusschen twee brandgevels, van een' zeer 
hoogen ijzeren stang voor de windvaan voorzien. Inwendig 
wordt onze aandacht getrokken door een zeer opgeschikt rouw-
wapen, ter eere van Feyo van Heemstra, luitenant-generaal, 
gestorven in 1748, na in 1746 tweemaal in een gevecht tegen 
de Franschen gewond te zijn geweest. Trommen, vlaggen, 
degen, ijzeren handschoen en dergelijke militaire ornamenten 
maken met het gekleurde en vergulde wapen van Heemstra 
een bonte vertooning, nog vermeerderd door twee vooruitste
kende vlaggestokken met banieren, die het wapen dragen. 
Wat minder pronkerig is het wapenbord der echtgenoote van 
den kapitein Willem van Aylva, Major van 't kasteel van 
Doornik, hier begraven in 1732. Een derde gedenkteeken, met 
opschrift door Winsemius , vermeldt de verdiensten van Gellius 
van Eysinga, in 1634 zwaar gewond te Maastricht overleden. 
Maar deze houten borden zijn het merkwaardigste niet. Zie 
eens deze schoone zerk van het jaar 1651, die het graf dekt 
van Ade Eysinga en zijne gemalin. Dat is nog iets anders, 
dat kloeke beeld van den geharnasten krijgsman, met zijn' 
langen baard en den helm tusschen de voeten! Vergelijk 
daarmede dat smakeloos overladen Heemstra-monument uit de 
volgende eeuw! Trouwens, allerbelangrijkst is in Friesland de 
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menigte van uitmuntend bewerkte grafzerken, zelfs in afge
legen dorpskerken, waarvan het jammer is, dat ôf stoelen en 
banken ze bedekken. ôf de voeten ze jaar op jaar afslijten, 
voorzoover zij niet reeds door de patriotten geschonden zijn. 

Van de state der Eysinga's vinden wij in de vlakte, langs 
wier zoom de straatweg op O u d k e r k tusschen iepen, eiken 
en hakhout loopt, nog slechts den naam op een paar land-
hekken bewaard. Maar daartegenover ligt een der schoonste 
buitenplaatsen, die wij in Friesland nog gezien hebben, 't Is 
Stania-state. eens de zetel van een nu uitgestorven geslacht. 
In het midden der vorige eeuw moet er een zonderling heer 
op gewoond hebben, van wiens onhebbelijkheden toen de om
trek gewaagde. Vóór omstreeks 50 jaren heette het Reinstein. 
Tegenwoordig wordt het door den heer T. M. T. Looxma 
bewoond. Het eenvoudig, maar deftig, dubbel huis met zijn 
bijgebouwen ligt te midden van hoog geboomte in een statig 
park, met een smaakvolle waterpartij en een' golvenden grond. 
tegen wiens hellingen zware linden wassen, door het donker 
loof van bruine beuken geschakeerd. Deze schoone aanleg 
dagteekent uit den tijd , een halve eeuw geleden, toen Mr. J. H. 
van Boelens het goed bezat. Die naam van Boelens heeft een' 
goeden klank waar het buitenplaatsen geldt! 

Maar de smaken verschillen. In de schatting der dorpelin
gen wordt Stania-state ver overtroffen door Sminia-state, dat 
wij een weinig verder aan een bogt van den weg zien liggen. 
„Dat is verreweg het mooiste slot", heeft men ons gezegd. Nu, 
het zij zoo, over de smaken valt niet te twisten. Zonder twij
fel is Sminia-state prachtig. Alles schittert: het nieuwe huis, 
de oranjerie, de overrijke bloemenschat, zelfe het kippenhok 
en de duiventoren, die den vorm van huizen hebben. Kostbaar 
is dat alles in hooge mate, bonte kleuren in menigte. Maar 
wie p r a c h t en s c h o o n h e i d geen woorden van dezelfde be-
teekenis acht, zal zich welligt vrij wat meer tot Stania-state 
getrokken gevoelen. Ook de Klinse, van ouds Aijsma-state, 
die aan Jhr. H. van Sminia behoort, bevalt ons beter, met 
zijn weiden, van eikenlanen omzoomd en doorsneden, en zijn 
groote laan. die op het huis aanloopt. Ook hier vinden wij 

iv 6 



82 DE KERK TE OUDKERK. 

meer van den ernst, die aan het landgoed eener oud adel
lijke familie voegt. Maar nog eens, en nu in geleerd Latijn, 
dat alle tegenspraak uitsluit: de gmtibus non est disputandum. 

De kerk van O u d k e r k is geportiand. Ook in dit opzigt 
verschillen de smaken. Dat zij oud is, is zeker, maar er is 
niets meer van te zien. In den toren wordt tufsteen gevon
den; het bovendeel is in de 17d e eeuw vernieuwd en werd 
toen met een smaakvol Gothisch ornament versierd. Een latere 
hernieuwing deed de bouwkunstige versiering van den WT. 
gevel verloren gaan. De O. gevel had, naar het schijnt, ge
lukkig geen herstel noodig; daar is het dus bewaard. Van 
binnen is de kerk net onderhouden. Er hangen een paar rouw-
wapens van de familie van Sminia, eenige heerenbanken prij
ken er, waarvan eene verdienstelijk gesneden is, en ook hier 
ontbreekt een groote grafzerk met het beeld van een' ridder 
in volle wapenrusting niet. Van het half uitgesleten rand
schrift is alleen te onderscheiden, dat Dorothea Feitsma, 
„Tjeerdt Waïta Wif," daaronder sedert 1618 (of 38) rust. Op 
het kerkhof zijn grafkelders, wier zerken de wapens van 
Sminia en van Haersrna Buma dragen. 

In gedachten verplaatsen wij ons terstond naar R i n s u m a -
g e e s f. Dat hebben wandelaars in de huiskamer vóór. In de 
werkelijkheid komen wij er zoo gemakkelijk niet. Lang en 
leelijk. zonder schijn of schaduw van lommer of beschutting, 
is de weg, die beide dorpen verbindt. Zijn wij nu, na onzen 
vluggen gedachtesprong, te Rinsumageest? Wij zijn althans 
bij de kerk. Van het dorp zien wij nog niet veel; dat ligt 
eenige minuten verder. Kerk en school met onderwijzerswo
ning staan hier alleen. Zonderlinge plaatsing! Maar zij geeft 
ons een' blik te slaan in de geschiedenis van het ontstaan der 
kerk. Niet altijd lag zij zoo eenzaam in het veld. Een aantal 
verblijven van edellieden omringden haar. Tusschen kerk en 
dorp prijkte nog tot 1834 Tjaerda-state met zijn tuinen en 
plantsoenen, met zijn poorthuis, met zijn' hoogen toren en 
het breede , lage woonhuis daartusschen. Ten Westen der kerk 



VOORMALIGE S T I N S E N BIJ RINSUMAGEEST. 8 3 

lag de sterke stins der Juckema's en ten Noorden Eijsinga, 
nog in de vorige eeuw een schoon gebouw. Niet ver van daar 
had Melckema-state gestaan. Zoo was de kerk te midden der 
edele huizen gesticht. Het was een Heerenkerk, maar, daar 
zij zeer oud is . en in haar soort zeer kostbaar was gebouwd, 
moeten hier reeds vroeg rijke en magtige edellieden hebben 
gewoond. Hun geweldige stinsen zijn verdwenen.—- verdwe
nen zijn de staten, die de versterkte kasteelen vervingen. 
Verdwenen uit dezen omtrek zijn de nakomelingen der woelige 
ridders, die hier elkander bestreden, elkander lagen legden, 
elkander versloegen in eerlijken srijd of uit de verraderlijke 
hinderlaag, —- der onversaagde waaghalzen, die, met een 
handvol volgers, uit Dokkum vijandige edelen weghaalden als 
gijzelaars voor gevangen vrienden en magen, of om wier fami-
lietwisteii Oostergo en Westergo te wapen vlogen, Groningers 
en Saksers in het land werden geroepen, — der kloeke strij
ders ook uit de bange dagen der worsteling met Spanje, en 
der vroede staatslieden uit den tijd van den bloei en het ver
val onzer Republiek. Maar in F-rieslands geschiedenis is Rin-
sumageest een merkwaardige plek, en in Worp Tjaerda, den 
prior van Thabor, gaf „Renismagest" aan Friesland den schrijver 
eener vermaarde kronijk. Ook verbindt zich aan deze plaats 
de herinnering van het eens zoo beroemde klooster Klaarkamp , 
in 1165 gesticht, de oudste en eerst-stemmende der Friesche 
abdijen, wier bewoners, aanvankelijk om hun'vromen levens
wandel hooggeschat, zich later als krijgshaftige kampioenen 
der Schieringsche partij deden vreezen. Van het rijke gesticlH 
is evenmin iets meer over. De onderwijzer verhaalt ons, dat 
hij voor eenige jaren tegenwoordig was bij het omwerken van 
een stuk lands, bij het klooster behoorende, en toen een kist 
had zien opgraven met een goed bewaard lijk, nog met groote 
stevels aan de beenen. Bij de ruwe behandeling der werklieden 
werden de overblijfsels verstrooid, eer er nog een schets van 
te nemen was. — Maar nog staat de oude, hoogst merkwaar
dige kerk van Rinsumageest. die welligt eenig onder de dorps
kerken van ons gansche vaderland is. Laat ons haar eerst 
eens rondwandelen. Het trok reeds bij het naderen onze aan-
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dacht, dat de toren niet in het midden van den Westelijken 
gevel staat. Een groot zijgebouw, bijna in ééne lijn met den 
torenmuur, springt aan den Zuidkant uit. Het zijn eigenlijk 
twee kerken, naast elkander. De Noordelijke kerk vooral is 
belangrijk. Zij is van tufsteen, Romaanschen stijl, grooter 
dan eene, die wij tot nog toe gezien hebben, en met een 
rondgesloten koor. Aan den Noordermuur zijn vier bogen aan-
gebragt, veel grooter dan de gewone versiering der Romaan-
sche kerken, wier pilasters tot op den grond doorloopen. 
Daarboven zijn de oude, kleine ramen nog zeer goed te onder
scheiden, al werden sommigen later vergroot. Het koor is 
versierd met ronde bogen en platte pilasters, die door hun 
lengte aan 't geheel een ranker voorkomen geven, dan anders 
aan zulke gebouwen eigen is. Er is natuurlijk in later tijd in 
deze muren gebroken. Een ingang naar een' grafkelder en 
een klein deurtje, op het koor uitkomend, zijn weer digtge-
metseld, een groot, puntboograam werd in den muur geplaatst, 
en 't oorspronkelijke werd daardoor wel geschonden, maar niet 
onkenbaar gemaakt. In den loop des tijds schijnt de kerk te 
klein te zijn geworden. Toen werd de Zuidermuur weggebro
ken en aan die zijde een tweede kerk gebouwd, een lang
werpig vierkant gevaarte, wiens Westgevel bijna met den 
torenmuur gelijk is, terwijl de Oostelijke muur niet verder 
komt. dan waar de ronding van het koor begint. De stijl 
wijst, door het gemis aan steunbeeren, op de 1 3 i e eeuw. Wèl 
wordt ook in dit gedeelte tufsteen gevonden onder de Friesche 
moppen, waarvan het is gebouwd. maar die zal wel van den 
afgebroken tusschenmuur afkomstig zijn. De overlevering ver
haalt, dat deze tweede kerk in den tijd der Hervorming werd 
gesticht, en dat de Roomsch-Catholieken de oude, de Hervorm
den de nieuwe kerk gebruikten, maar de stijl der nieuwe 
kerk is voldoende, om dit vermoeden te weerleggen. 

Hier is nog eene merkwaardigheid. Onze aandacht wordt 
onwillekeurig getrokken door dien grooten overouden steen, 
in den muur der nieuwere kerk gemetseld, in den hoek bij 
het koor. Die steen is nog goed bewaard. Duidelijk vertoont 
.hij het beeld van een' jongeling, met een' langen lijfrok en 
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puntige schoenen, met een spies in de regterhand en de 
linker geopend voor de borst. Lauwertakken versieren den 
boog der nis, en het Latijnsche omschrift luidt, aandoenlijk 
en eenvoudig: 

„Ziet, de vriendelijke jongeling Eppo is ons ontrukt. Hij had 
zijn nabestaanden lief, volgens de geboden, zooals wel bekend 
is. Derhalve gij, die voorbijgaat, gedenkt hem in uwe gebeden. 
Athigard en Hacira waren zijn ouders. Hessel was zijn broeder, 
Sidocus en Sico tweelingbroeders." 

De naam Sidochus (Syds), bij de Tjaerda's voorkomende, 
maakt het waarschijnlijk, dat deze doode tot dit edel geslacht 
behoorde. De dag van zijn sterven was St. Simon en Judas 
(28 October) 1341. De steen — een roode zandsteen — is, 
ook door den van onderen smaller toeloopenden vorm, ken
baar als het deksel eener lijkkist. De kist zelf, waartoe hij 
zou behoord hebben, althans een rood steenen lijkkist, heeft 
lang in de sloot bij het kerkhof gelegen. Een boer kocht die 
tot voerbak voor zijn vee. Onhandige knechts lieten het oude 
gedenkstuk van den wagen vallen, en het ging verloren. Over
blijfsels van zulke steenen kisten en zerken liggen nog op het 
kerkhof, en wie weet, wat in den grond en in de kerk nog 
schuilt! En nu opent onze geleider ons den toegang tot de 
grootste merkwaardigheid der kerk, tot haar k r y p t , haar 
kelderkapel. Wij dalen eenige treden af, en wij staan in de 
kleine, maar hoogstbelangrijke benedenkerk. Behalve Utrecht 
en Deventer bezit geen stad of dorp in de N. provinciën zulk 
een krypt. En die beide plaatsen waren reeds vroeg bloeijende 
koopsteden, middelpunten van opgewekt leven. Maar hoe komt 
hier, te midden van moerassen en poelen, een kerk met een 
krypt ? De schaften der beide zuilen, die het gewelf dragen, 
zijn van zeer fraai gepolijst doorschijnend graniet, uit één 
stuk. Men verhaalt, dat zij door kruisvaarders uit het H. Land 
zijn medegebragt. Of de steensoort die overlevering al of niet 
begunstigt, mogen deskundigen beslissen; de geschiedenis 
spreekt het niet tegen. Immers aan den kruistogt van 1269 
namen Friesche edelen deel. Kan de krypt, wier doel raad
selachtig is, misschien zijn gebouwd als een herinnering aan 
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het H. Graf, en vonden dan de kolommen, door het land 
harer afkomst gewijd, daarin niet van zelf een haar passende 
plaats'? De plek, waar het altaar stond, wordt nu ingenomen 
door den trap. De deur, waardoor wij binnenkwamen, is een 
uitgebroken lichtgat, juist boven het altaar. Oorspronkelijk 
was de ingang in de kerk zelve. Waartoe de krypt bestemd 
was moge onzeker zijn, een later geslacht wist haar zeer 
practisch tot gevangenis in te rigten. Gelukkig wordt zij tegen
woordig niet gebruikt, zoodat zij ten minste te zien is. 't Is 
al wel, dat zij niet vol turf of takkenbossen ligt! 

Treden wij nu de kerk zelve binnen. Gezellig is het hier 
niet. Hard roodbruin of geel is het houtwerk geverwd. Het 
orgel is als een hors d'oeuvre ergens tegen aan geplakt. Wij 
missen er alle decorum en ieder teeken van eerbied voor het 
gebouw. De vloer is bedekt met overblijfsels, die ook hier het 
opschrift, zeer noodig zouden maken, dat ik in een N. Hol-
landsche kerk prijken zag: 

„Een ieder wordt verzocht niet te pruime of te spuge in de 
kerk of in de banke 

uit naam der kerkvoogde." 

Hebben wij ons over deze onhebbelijkheden heengezet en 
denken wij de latere toevoegsels weg, dan beschouwen wij de 
kerk „als zoodanig". De plaats van den weggebroken Zuid
muur van het oudste gebouw wordt ingenomen door vijf ko
lommen , waarvan eene tegen den koormuur, eene andere tegen 
den toren staat. Het koor, dat wegens de krypt hooger ligt dan 
de kerk, is met zeer groote roode tegels bevloerd. Half door 
stoelen en banken bedekt, liggen eenige zerken van buiten
gewone grootte, waarvan de wapens en opschriften wel zeer 
zijn uitgesleten, maar toch nog wel te restaureren zouden zijn. 

Hier zou de Commissie van Adviseurs een zeer dankbaar 
arbeidsveld kunnen vinden! Kerk en school zijn voor het dorp 
zeer ongelegen. Verplaatsing zou wenschelijk zijn. Ook heeft 
de kerk dringend „opknapping" noodig. Zou een schikking 
met de kerkvoogdij niet mogelijk zijn'? Stel, de Commissie kon 
liet gebouw eens koopen tegen slooperswaarde. De toren, dje 
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aan de burgerlijke gemeente Dantumadeel behoort, behoefde 
in den koop niet begrepen te zijn. Dan bouwt Rinsumageest 
in de kom van het dorp een kerk en school, die aan de ver-
eischten voldoen. En dit eerwaardig gedenkstuk, met kennis 
en smaak in zijn' ouden vorm hersteld, waarbij ook met de 
behoeften der godsdienstoefening geen rekening behoeft gehou
den , blijft bewaard als monument van de bouwkunst en van 
de vroomheid onzer vaderen. De merkwaardige zerk van Eppo 
Tjaerda kan dan tegen wind en weder worden beveiligd, de 
groote zerken meer zigt- en leesbaar worden gemaakt, en mis
schien konden eenige brokken worden verzameld van die zer
ken , die nu het pad naar het privaat der school bevloeren. 
Dat hadden zij ook niet gedacht, zij, die in hun ijdelheid 
wapens en weidsche titels op het hardsteen lieten beitelen! 

De oude kerk te Rinsumageest kon een soort van Museum 
worden van belangrijke zaken, die in dezen omtrek, bij het 
sloopen of vernieuwen der menigvuldige oude dorpskerken, 
ligt verstrooid worden of verloren gaan. En blijft zij als een 
type bewaard, dan is het minder schade, al moeten anderen 
wijken voor den tijd of voor de eischen hunner bestemming. 
Zeker is het jammer, dat Rinsumageest tegenwoordig zoo af
gelegen is. Maar eens zal er wel een spoorweg naar Dokkum 
worden gelegd, en van zulk een baan kan Rinsumageest niet 
ver verwijderd zijn. 

Wij beschouwen hier onze wandeling als geëindigd. Door 
het groote, welvarende dorp leidt ons de weg, langs Akker-
woude, naar het vriendelijk Murmerwoude met zijn vrolijke 
villa's, en daar vinden wij den grooten straatweg op Dokkum. 
Wij komen talrijke velden met chicorei voorbij. Men zegt, dat 
Murmerwoude zijn' naam draagt naar den moord van Bonii'a-
cius, en dus eigenlijk „ M o o r d e n a a r s w o u d " heet. Maar 
in den stroom de Murk vinden wij haar prozaïsche, maar on
schuldige peetmoeder. Wij zien er eene geportlande kerk, die 
evenwel de oude Romaansche rondbogen nog behouden heeft, 
met dit opmerkelijke, dat iedere groep met een' puntboog 
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wordt besloten. Steken wij even den straatweg over, dan vinden 
wij op geringen afstand in Dantumawoude een kerk van oude 
Friesche moppen, die weer een ander ornament heeft; in plaats 
van de rondbogen, een rij van schuin geplaatste steenen, 
waarvan de toppen elkander raken. Ook zien wij er een goed 
gesneden preekstoel met de zinnebeelden van g e l o o f , h o o p 
en l i e f d e . Het overblijfsel eener oude state wijst de plaats 
aan, waar de vader van Bilderdijk's eerste vrouw, Catharina 
Rebecca van Woesthoven, eenigen tijd heeft gewoond. Hare 
zuster, Maria Petronella, later met den notaris Samuel Elter 
te Amsterdam gehuwd, werd hier. in 1763 geboren. En ver
baast gij u , dat de weg zóó is gelegd, dat de tuin van een 
buitenverblijf is gespaard, ten koste van een 'omweg, — weet 
dan, dat dit huis, in den tijd toen de weg gelegd werd, den 
grietman toebehoorde en dat het de tijd was, waarvan men 
in Friesland zegt: ,,dat God in den hemel en de grietman op 
aarde almagtig was." — V e e n w o u d e n met de oude Schier-
stins en de belangrijke verzameling antiquiteiten, daarin be
waard , moet niet vlugtig worden bezocht. Wij gaan dus dit
maal voorbij met den wagen, die ons naar 't station Veenwou
den brengt. Vandaar kunnen wij öf naar Leeuwarden, ôf naar 
Dragten terugkeeren. Ik laat u de keus. En als 't u niet heeft 
mishaagd, in weinig bekende streken iets van het volksleven 
te zien en iets van de overblijfsels eener oude beschaving te 
aanschouwen, dan scheiden wij met een' aangenamen indruk. 

1876. 

Â A N T E E K E N I N G E N . 

Over het belangrijke der dorpskerken in Friesland schreef nu wijlen 
Eyck van Zuylichem in de Vr i je F r i e s , jaarg. V, 1850, en in de 
K r o n i j k van h e t H i s t . G e n . t e U t r e cht , jaarg. VII, 1851, blz. 
39 e. v. Behalve die te Rinsumageest en te Cornjum, vermeldt hij de 
door mij in den tekst behandelde kerken niet. Daarom had ik te meer 
aanleiding, er de aandacht op te vestigen. 
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Eene uitvoerige beschrijving van G r o v e s t i n s , de laatste der Friesche 
stinsen, die tevens als een type dier gebouwen te beschouwen is, werd 
g e g e v e n in W a n d e l i n g e n v a n mi jnen o u d o o m d e n o p z i g -
t e r d o o r een g e d e e l t e v a n de p r o v i n c i e F r i e s l a n d ; b i j een 
v e r z a m e l d d o o r H. v a n R o l l e m a (Jhr. Mr. H. Baerdt van Smi-
nia. Leeuwarden, bij W, Eekhoff 1841.) 

Men dient bij het raadplegen van dat werkje zich steeds te herinne
ren, dat het een tafereel geeft van een deel van Friesland, omtrent de 
helft der vorige eeuw, in welken tijd de oudoom geacht wordt te heb
ben gewandeld. Voortdurende controle is dus noodig, om niet in de 
war te komen met het bestaande. 

De beschrijving van Grovestins is overgenomen in den Frieschen 
Volks-Almanak van 1838, waar ook eene afbeelding van de stins 
voorkomt. 

Over het klooster Smallee is te raadplegen: de Friesche Volks-Alma
nak van 1845 en 1861, — over de Munsterschen bij Oudega, die van 
1841, — over de steenen doodkisten aldaar en over Groot Haersma-
state, die van 1842. 

Het eigenaardige van het Hardangerfjord in Noorwegen, waaraan ik 
bij de vaart op de Friesche wateren dacht, trachtte ik te schetsen in 
een stukje, geplaatst in den Almanak Flora, voor het jaar 1876. 

Eernewoude wordt beschreven door B. B o l l e m a n v a n d e r V e e n , 
in den Frieschen Volks-Almanak voor 1859. Wat aldaar, blz. 148 en 
149, omtrent het „jagtslot'' der prinsen van Oranje voorkomt, wijzigde 
ik op gezag van den archivaris Eekhoff. Ook de O u d o o m bezocht 
en beschreef Eernewoude, gelijk Garijp en Siegeiswoude. Hij zag nog 
de geschilderde glazen in de kerk van Garijp. Waar zijn zij bij de 
slooping van de kerk gebleven? 

Over de familieportretten op Dekama-state bij Jelsum en andere der
gelijke verzamelingen in Friesland, zie: Eekhoff, D e s t e d e l i j k e 
k u n s t v e r z a m e l i n g van L e e u w a r d e n , blz' 311. 
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Gellius Faber de Bouma, een der eerste hervormers in Friesland, 
wordt o. a. behandeld in Glasius, G o d g e l e e r d N e d e r l a n d , i. v. 

H i n n e m a - s t a t e werd beschreven en afgebeeld in den Almanak 
voor 1839. Frans van Donia, „Heere tot Hinnema in Hielsum", was 
een der gevolmagtigden tot den Munsterschen Vredehandel in 1648. 

Over de kerk van Cornjum — nu verbouwd — spreekt Eyck v. Zuy-
lichem in de K r o n i j k t. a. p. blz. 46. 

De nieuwste bijzonderheden omtrent D u c o M a r t e n a , het hoofd der 
108 verbonden Friesche edelen, zijn uit familiepapieren op Martena-
state, uitgegeven doorW. Eekhoff in de Vr i j e F r i e s , 3de Reeks, Dl. 
I, 1875. In de aanteekeuingen op H e t V e r b o n d d e r E d e l e n be
handelt te Water het leven van dien grooten man zeer uitvoerig en geeft 
hij ook nog een en ander omtrent Martena-state, gelijk hij het had gezien. 

U l b e A y l v a v a n B u r m a n i a wordt in zijn verdiensten geschetst 
in de Vri je F r i e s Dl. 5, blz. 144 e. v. , E p o S j u c k v a n B u r m a 
n i a o. a. in v. d. A a , B i o g r . W o o r d e n b . Zijn houding in de ker
kelijke twisten van zijn' tijd vermeldt Blaupot ten Cate, G e s c h . d e r 
D o o p s g e z i n d e n in F r i e s l a n d , blz. 212. 

Oenkerk en Oudkerk zijn nader beschreven in de W a n d e l i n g e n 
v a n mi jn ' o u d o o m enz. Geschilderde glazen uit de kerk te Oudkerk 
zijn voor een paar jaar — helaas, door de spade des gravers veibrijzeld — 
uit den grond opgedolven. 

Over den rijkdom van Friesland aan prachtige grafzerken is te verge
lijken de aangehaalde S t e d e l i j k e K u n s t v e r z a m e l i n g te L e e u w 
a r d e n blz. 279 e. v. Een groot aantal er van heeft het F r i e s c h ge
n o o t s c h a p v o o r g e s c h i e d - , o u d h e i d - en t a a l k u n d e te 
L e e u w a r d e n door den Heer A. Martin laten afteekenen en negen 
er van in steendruk meegedeeld in het in 1875 verschenen plaat
werk F r i e s c h e O u d h e d e n . A f b e e l d i n g e n van m e r k w a a r 
d i g e v o o r w e r p e n van w e t e n s c h a p en k u n s t , g e v o n d e n i e 
de A r c h i e v e n . K e r k e n , K a s t e e l e n , T e r p e n , enz. v a n 
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F r i e s l a n d . In 32 platen, met historische toelichtingen, benevens eene 
geschiedenis van het opgerigte kabinet van oudheden, door W. Eek
hoff, Archivaris der stad Leeuwarden. In groot 40. 

Bijzonderheden omtrent de sliusen, die weleer bij Rinsumageest sion-
den, en omtrent de Edelen, daar gevestigd, zijn o.a. te vinden in den 
T e g e n w o o r d i g e n s t a a t van F r i e s l a n d , Dl. I I , blz. 243 e. v. 
— Over den verraderlijken moord van Wopke Juwsma in 1466 schreef 
Jhr. H. B. van Sminia in den Almanak voor 1842. — Hoe Ado Jon-
gama in 1474 de gijzelaars uit Dokkum haalde, vond ik levendig be
schreven in de Kronijk van Worp van Thabor. 

De merkwaardige kerk te Rinsumageest werd beschreven door Eyck 
van Zuylichen, in de K r o n i j k . blz. 42 e. v. en 48; de grafsteen door 
Dr. L, J. F. Janssen, in de Vr i je F r i e s , Deel X, btz. 144 e. v., 
waar ook eene afbeelding er van voorkomt, met naschrift van Eekhoff, 
en Deel XI, blz. 268. 

De gedichten van M. P. Elter, geb. van Woesthoven, zijn in 1859 
uitgegeven. 
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Wij zijn reeds geen vreemdelingen meer in de belangwek
kende provincie, met wier naam voor eeuwen een groot ge
deelte van ons tegenwoordig vaderland werd genoemd. De 
prachtige bosschen in den omtrek van B e e t s t e r z w a a g heb
ben wij doorkruist. Bloeijende vlekken en dorpen, die aan 
het nederig maar nuttig werk der verveening hun ontstaan te 
danken hebben, leerden wij kennen. Onafzienbare weiden en 
vette Weilanden hebben wij gezien, waar vroeger wilde wouden 
groeiden . of de M i d d e 1 z e e golfde. Over groote meeren en door 
lange, stille vaarten droeg ons stoomboot of zeilschip en in 
geheimzinnige, tusschen riet en biezen verscholen plassen 
zagen wij het gloeijend avondrood of fantastisch gevormde 
wolkgevaarten zich spiegelen. Welvarende boerderijen, nette 
buitenverblijven , deftige landgoederen kwamen wij voorbij, en 
enkele „ S t a t e n ' ' , eertijds door edele geslachten bewoond, 
hebben wij bezocht. Van overoude dorpskerken vonden wij nog 
velen gespaard. Sommige eigenaardigheden uit het volksleven 
ontgingen ons daarbij niet. Het spreekt echter van zelf, dat 
daarmede de stof op verre na nog niet is uitgeput. Slechts 
enkele streken van het gewest werden door ons bezocht en wij 
zouden Friesland onregt doen, wanneer wij de heuvels van 
G a a s t e r l a n d en de liefelijke boschpartijen van het O r a n j e 
w o u d onvermeld lieten en niet op nog andere fraaije punten 





LASTIÜK REIZEN. 93 

de aandacht vestigden. De Friezen dragen daar roem op en 
zij mogen met billijken trots er op wijzen. wanneer de vreem
deling beweert dat de Friesche bodem vruchtbaar moge zijn, 
maar natuurschoon er vruchteloos is te zoeken. Bij het vele 
schoone en merkwaardige, dat ons elders in onze landpalen 
wordt aangeboden, leidde onze weg ons in den laatsten tijd 
door andere provinciën, 't Wordt tijd, dat wij ter afwisseling 
weer eens den voet zetten op het grondgebied van een der 
Noordelijke gewesten. 

't Moet eerlijk worden erkent, dat niet enkel het vele, dat 
elders onze opmerkzaamheid vroeg, ons tamelijk lang uit Fries
land verwijderd hield. Wij zijn wat verwend — wij stelden wat 
uit. 't Is nog altijd de oude klagt. dat Friesland zoo arm is 
aan behoorlijke reisgslegenheden. Weinig of niets is er nog 
veranderd, sedert wij er de laatste keer vertoefden, 't Heeft 
wat in, eer een reisplan kan worden gemaakt, dat in den 
minst mogelijken tijd het meest mogelijke voordeel belooft! De 
spoorbaan kan ons maar voor zeer enkele gedeelten dienen. 
Overigens — er varen stoombooten. maar niet eiken dag. Bij 
uw berekening moet gij wel in het oog houden, waar en wan
neer het marktdag is. Daar is een boot. die u te pas komt. 
Rigting, tijd van vertrek en aankomst, alles is naar wensch. 
Alleen, gij wenscht Maandag te reizen en deze vaart Dinsdag. 
Gij meent het nu toch gevonden te hebben. Een schuit, die 
van A. naar B. vaart, hebt gij ontdekt. Deze legt ten 10 uur 
bij C aan ; spoort gij met den eersten trein tot D. — stel het 
gunstige geval dat gij niet te ver van een station vertoeft, 
om dien trein te halen — dan kunt gij naar C. wandelen en 
de schuit opvangen. Maar gij zijt eerst half tien in D. en de 
afstand is een uur gaans, zooals u, na tal van vragen en na-
sporingen , blijkt. Gij hebt een andere gelegenheid opgespoord. 
Bij het aanbreken van den dag is er een bootje naar een 
marktplaats. Gij moet nu wel een' nacht in de plaats van ver
trek logeren, maar dat hebt gij er voor over; gelukkig hoort 
gij nog bij tijds, dat het water in de vaart buitengewoon laag 
is en uw aankomst ligt een paar uur kan worden vertraagd. 
In dat geval mist gij de aansluiting, die gij noodig hebt om 
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verder te komen. Daar rijden ook wagens. Om billijk te zijn, 
moet erkend worden, dat niet allen uit den tijd der Schierin-
gers en Vetkoopers afkomstig zijn en sommige paarden iets 
beter, dan die de „lUustrateur" in n \ 46 van het tijdschrift 
E i g e n H a a r d voor 1881 heeft afgebeeld — naar het leven, 
voor zoover er in die viervoeters nog van leven sprake is. 
Maar deze wagens — aangenomen dat zij niet op onmogelijke 
uren vertrekken — brengen u slechts een eind weegs, en van 
hun eindstation resten u vaak nog eenige uren afstands, die 
gij , öf wandelend langs een' eentoonigen weg, of gezeten in 
een duur huurrijtuig kunt afleggen. Verkiest gij het laatste 
niet, dan verliest gij uw' besten tijd. Maakt gij van eigen 
rijtuig gebruik, laat dan uw geldbeurs welgevuld zijn! 

Wij stelden wat uit. Immers, herhaaldelijk berigtten de dag
bladen , dat er ontwerpen waren gemaakt en concessiën waren 
verkregen voor gewone of buurtspoorwegen, en later vond men 
meegedeeld, dat Friesland nu zeker eerstdaags zou gaan deelen 
in de zegeningen der ..trams". Als die er snorden langs de 
wegen, dan waren de grootste bezwaren van het reizen in die 
provincie weggenomen. Nog slechts een jaartje geduld! Maar-
jaar op jaar verstreek. Eén tramlijn kwam intusschen - ^ die 
van D o k k u m naar 't station V e e n w o u d e n , 't Vervolg dier 
lijn tot het station H e e r e n veen is in aanleg. Maar voor ons 
doel zijn wij daarmede weinig gebaat, en eer de beloofde en 
verwachte rails gelegd zijn naar de streken, die wij bezoeken 
willen, geniet onze wandelstaf welligt reeds de eervolle rust. 
De boeren die in de gemeenteraden zitting hebben, zijn in 
den regel niet vóór de tram, allerminst vóór de stoomtram. Zij 
hebben er weinig behoefte aan. daar zij paard en wagen heb
ben. Zij zijn om den wille hunner paarden er niet zelden doo-
delijk bevreesd voor. 't Is ook niet te ontkennen, dat de dikwijls 
zeer smalle grint wegen tusschen twee slooten het gebruik van 
het vervoermiddel van den nieuwen tijd hier aanmerkelijk be
lemmeren en daardoor nog vrij wat tegenstand overwonnen zal 
moeten worden, eer overal de vcreischte vergunning verkregen is. 

Daar is echter een reden . waarom wij niet langer ons bezoi'k 
in Friesland willen uitstellen. Blijft het daar vaak bij het oud... 
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de overblijfselen uit den ouden tijd staan er aan dezelfde ge
varen bloot als elders in ons vaderland. 

In het voorjaar van 1881 verspreidde zich het gerucht. dat 
een der laatste ouderwetsche heerenhuizen — zoo niet het eenige, 
dat nog over was — zou worden verkocht en gesloopt. W i a r d a-
s t a t e te G o u t u m bij L e e u w a r d e n was ten ondergang ge
wijd. Dat werd door velen in den lande met groot leedwezen 
vernomen. Men wist, dat het slot nog in zijn' ouden toestand 
was* bewaard en een belangrijke verzameling antieke meubels , 
familieportretten en kunstvoorwerpen binnen zijn eerwaardige 
muren werd gevonden. Maar ook het gebouw zelf gold om 
ouderdom en bouwstijl als een merkwaardigheid. Niet enkel 
de Friezen roemden het. Ook de man, die zich zoo verdien
stelijk heeft gemaakt door het schetsen van O u d N e d e r l a n d 
in zijn b u r g t e n en k a s t e e l e n , ruimde in zijne verzame
ling' aan dit huis de tweede plaats, onmiddellijk na den B r e 
d e r o d e , in. H e n r i H a v a r d , die 't op zijn reize langs de 
b e d r e i g d e g r e n z e n bezocht, spreekt er met ingenomen
heid van. Op 't berigt van de voorgenomen slooping liet de 
K u n s t b o d e van Julij in een paar nummers zijn waarschu
wende stem hooren, opdat zulk een merkwaardig gebouw toch 
zou worden gespaard. De gelegenheid mogt dan ook niet ver
zuimd worden, om W i a r d a s t a t e nog te gaan bezigtigen, 
eer het vonnis voltrokken was. Voor een zooveel mogelijk 
juiste voorstelling van het leven onzer voorvaderen is het noo-
dig, ook hun woningen te leeren kennen. Waar en hoe leefde 
de Friesche adel in den bloeitijd van hunnen eens zoo veel 
vermogenden en invloedrijken stand'? W i a r d a s t a t e was na
genoeg het eenige huis, dat bijdragen van groote beteekenis 
daartoe leveren kon. want al is Friesland aan overoude kerken 
rijk. de woningen zijner edelen, die een paar honderd jaren 
tellen, zijn er hoogst zeldzaam geworden en zelfs uit de 15de 

eeuw dagteekent nog een gedeelte van dit gebouw. Reden 
genoeg, om ons optemaken terwijl het nog tijd is en . getrouw 
aan ons programma, ook dit verdwijnend gedenkstuk voor de 
vergetelheid te helpen bewaren. 
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Op een goed halfuur afstand van Leeuwarden ligt het dorpje 
Goutum. De straatweg op Zwolle blijft er eenige minuten 
van verwijderd, evenals van het aanzienlijk Hu izum en het 
bloeijend W i r d u m , die in ééne lijn nagenoeg evenwijdig met 
den grooten weg liggen. Men zou zeggen, dat bij den aanleg 
van dien weg in 1827 de dorpen opzettelijk waren vermeden. 
Een blik op de oude kaarten leert echter, dat de oude rijweg-
werd behouden en deze liep over den kruin, van den dijk, die 
eertijds dit gedeelte van Oost ergo tegen de golven van de 
Midde lzee beschermde. WTij vinden dan ook ter linkerzijde 
van den weg een aantal dorpen met hun kerktorens verspreid-
Dat zijn de van ouds bewoonde plaatsen binnendijks. Ter reg-
terhand zien wij een uitgestrekte vlakte, waarboven eerst op 
grooten afstand een reeks van torens oprijst, allen binnen den 
ouden zeedijk van W e s t e r g o. Wat daar tusschen ligt be
hoorde eens tot den grooten zeearm, die diep in Friesland 
doordrong en er, naar den aard van zulke wateren, voorspoed 
zoowel als verwoesting bragt. 

Om van Leeuwarden naar Goutum te gaan, behoeven wij 
Huizum niet aan te doen. Toch beginnen wij daar onzen 
togt tengevolge van een dier eigenaardige teleurstellingen, aan 
het reizen in Friesland verbonden, die nu allengs, naar wij 
hopen, zullen gaan behooren tot de dingen, die voorbij zijn en 
waarvan het niet jammer is, als zij zijn voorbijgegaan. Het 
plan is na lang wikken en wegen vastgesteld. De boot van 
Dragten zal ons langs 't ons reeds bekende vaarwater tot 
Leeuwarden brengen. Wij komen daar vroeg genoeg, om naar 
Wiardastate te wandelen. den noodigen tijd aan de bezigtiging 
daarvan te wijden en bij tijds te W i r d u m te zijn, waar wij 
een' reisgenoot bescheiden hebben. Den middagtrein naar Hee
renveen mogen wij. in verband met andere plannen, niet mis
sen, maar wij hebben ook naar onze berekening eenige uren 
tot onze beschikking, 

Hoe vaart de boot zoo langzaam! Wees tevreden, dat zij 
ten minste nog vaart . Straks ligt zij stil. Het water in de 
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vaart is buitengewoon laag. Groote omzigtigheid is noodig, om 
de droogten te vermijden en als een zwaar geladen turftjalk 
het vaarwater verspert, dan moet deze hinderpaal eerst met 
mannenmagt uit den weg geruimd, of wij raken zelven hope
loos vast in den modder. In de ruimte, op de plassen en 
meeren, gaat het sneller vooruit. Maar reeds vrij wat tijd is 
er verloren. Digt bij de hoofstad is 't weer sukkelen. De boot 
kruipt langs de oevers, die hooge wallen van glimmend slib 
vertoonen. — Een dier slijkpoelen is de zwempiaats van het, 
Leeuwarder garnizoen. De jongens van het zooveelste regiment 
infanterie behoeven althans niet naar B e n t h e i m te gaan, 
om er genezing in het modderbad [te zoeken! — Tergend lang 
hebben wij den dikken steenklomp van O l d e h o v e in ' tge -
zigt. En de vaart in die rigting ligt vol schepen. Mast aan 
mast daar vóór ons voorspelt, dat het ..halve kracht", vrij wat 
meer dan ons lief is , door ..stoppen"' zal worden afgewisseld. 
De autoriteiten aan boord spreken het niet tegen. Zij durven 
zelfs geen gissing wagen omtrent den tijd, waarop wij zullen 
aankomen. Ons welberaamd plan dreigt in duigen te vallen. 
De uren. waarop wij gerekend hadden. zijn reeds onrustba
rend ingekort. Een kort besluit [moet genomen. Wij zijn op de 
hoogte van Huizum. Een vastgeraakte tjalk heeft een schuit. 
Den schipper roepen wij aan. Haastig dalen wij af in het vaar
tuigje , dat ons op een weiland aan wal zet. Eenigermate heb
ben wij daardoor onze schade ingehaald. Wij zijn nu ten minste 
op den vasten wal en op weg. Wèl leidt ons nu die weg aan
vankelijk op het erf der pastorie, maar de vriendelijkheid der 
bewoners weigert aan de onwillekeurige indringers doortogt 
en inlichtingen niet. Wij hebben nu tevens gelegenheid. het 
welvarende dorp te leeren kennen, dat door de buurt „de 
S c h r a n s " met Leeuwarden is verbonden en van ouds door 
de bewoners der hoofdstad druk werd bezocht. 

Huizum bestaat uit drie hoofddeelen. De kerkbuurt is digt 
ineen gebouwd, met enge straten, waartusschen een smalle 
vaart naauwelijks ruimte vindt, 't Is een aardige mengeling van 
huizen, tuintjes, brugjes, lindeboomen en schilderachtige ach
tergevels, met bijgebouwtjes en uitstekken. De groote geport-

ïv 7 
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lande kerk ligt op een ruim, van linden omringd kerkhof, 
waar in vroeger tijd tal van deftige tamiliën uit Leeuwarden 
hun laatste rustplaats kozen. Hoog rijst de stevige toren, van 
zware moppen gemetseld, op. Naar Friesch gebruik heeft hij 
een gewoon huisdak tusschen twee brandgevels. In de kerk
buurt vinden wij ook het Armengesticht. 

Het tweede gedeelte van Huizum is het H u i z u m e r p a d , 
tusschen de kerkbuurt en den straatweg. Ten behoeve der wan
delaars was er reeds voor lang een steenen voetpad gelegd, 
geen weelde in het kleiland! Een lindenlaan vormt er een lom
merrijk berceau en aan weerszijde zijn er nette huizen, door 
groote tuinen en vruchtbare moezerijen afgewisseld. Huizum 
heet ..de moestuin van Leeuwarden." Het nieuw en vrij aan
zienlijk landhuis R u s t o o r d versiert dit gedeelte van het dorp. 

Op den hoek van het pad ligt het uitgestrekte plantsoen van 
S i x m a s t a t e . met het huis naar den straatweg gekeerd, in 
een rijken aanleg vol bloemen. heesters en opgaand hout. 
Hier begint — of eindigt — ook de S c h r a n s , het derde deel 
van Huizum, een breede straat met nette huizen in het groen 
van iepen en linden. waartussehen de straatweg doorloopt en 
die aldus een voorstad van Leeuwarden vormt. 

Even als zoovele Friesche dorpen had ook Huizum in vroe
ger eeuwen een aantal adellijke huizen, de woonplaatsen van 
onrustige en krijgshaftige edelen. Zij zijn allen gesloopt, 't Voor
naamste was A b b i n g a s t a t e . thans een fabriek, wierhooge 
schoorsteen wij reeds lang hadden gezien en nog lang boven 
het vlakke veld zullen zien oprijzen. De ouderen van dagen 
hebben het heerenhuis nog als een uitspanning gekend, want 
het is eerst in 1837 afgebroken, 't Was het stamhuis der A b-
b j n g a' s , een oud en wakkei' geslacht, dat ook een' der onder
teekenaars van het Verbond der edelen leverde, maar toen 
hier niet meer gevestigd was. In dien tijd behoorde het aan 
E p o D o u m a , mede een' der verbonden Edelen, door Alva 
gebannen, na zijn' terugkeer ijverend voor de aansluiting van 
Friesland aan de Unie van Utrecht, tegen de landvoogden A r e m -
b e r g en R e n n e n b e r g kloekmoedig optredend in 't belang 
van zijn gewest. In de kerk te Huizum ligt hij begraven, met 
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zijn echtgenoote. een dochter uit den vermaarden stam der 
B u r m a n i a ' s , die destijds op het tegenwoordige Sixmastate 
woonde. Ook haar vader Ge m m e komt onder de verbonden 
Edelen voor. ü e k e m a - en B o o t s m a s t a t e worden voorts 
onder de heerenhuizen van Huizum genoemd, en vóór eeuwen 
stond er de sterke stins van den Schieringer edelman S c h e l t e 
S y t j a î . i a . die in 1492 werd nedergeworpen. 

Aan dcu straatweg liggen een paar nieuwe huizen met tui
nen, door rijk versierde en bontgekleurde ijzeren hekken afge
sloten , de opvolgers der aloude staten , door rustende landbou
wers bewoond. Ook vinden wij er een paar boerderijen en enkele 
zijwegen, aan wier ingang handwijzers. die de namen dragen 
van T e e m s en H e m p e n s , waar wij niet wezen moeten, en 
van B o x u m . dat gansch uit onze rigting zou liggen. Spoe
dig wijst ons een dier stomme gedienstige geesten naar Gou-
t u r n en zegt ons verder, dat wij langs dezen weg ook naar 
W a r ga kunnen komen. De torens van al die dorpen, en van 
vrij wat anderen nog. zien wij duidelijk, want het land is vlak 
en de zon verlicht hen scherp. Ook het kasteeltorentje kunnen 
wij gemakkelijk onderscheiden tusschen het groen, dat Wiarda-
state omringt. Maar het meest van alles blinkt een groot, rosé-
kleurig huis. dat ons weldra blijkt de pastorie vanGoutumte 
zijn. Goutums kerktoren heeft denzelfden vorm als die van Hui
zum, maar is kleiner, gelijk het dorp vrij wat kleiner is. 

De ..state'' ligt aan deze zijde. d. i. aan de W. zijde van de 
kerk en van het dorp. waaraan zijn met iepen beplante singel 
onmiddellijk grenst. Nog staat het huis ongeschonden, maar 
de tuinman. bij wien wij den sleutel vragen, berigt ons tot 
onze teleurstelling, dat alle oudheden en meubelen reeds zijn 
weggevoerd en alleen de behangsels in twee zalen nog overig 
zijn. Tevens verhaalt hij ons, dat het slot voor af braak is ver
kocht, maar de poort gespaard zal blijven. Wij komen dus deels 
nog vroeg genoeg, deels reeds te laat. 

Wiardastate vormt met zijn poort, zijn ruim voorplein, zijn' 
bloemtuin. zijn bouwschuur en stalling een deftig en indruk-



100 WIARDASTATE. 

wekkend geheel, door een breede gracht omringd. Het huis 
bestaat uit twee hoofddeelen, van verschillenden stijl, 't Voor
naamste is het zoogenaamde „groot huis," eeu forsch ge
bouw met hoog dak en puntgevels aan beide zijden, 't Heeft 
twee rijen zeer smalle vensters, op de bovenverdieping tien in 
getal, In het midden is de deur, met vier vensters aan iede-
ren kant en de wapens van S i x t u s v a n E m i n g a e n R i e n k 
v a n G a l a m a , die het hebben gebouwd. Dezelfde echtgenoo-
ten stichtten in 1636 de poort, waarboven zij evenzeer hun 
namen en wapens plaatsten. De groene bladeren van een' weli-
gen wingert slingeren zich vriendelijk langs de graauwe muren. 
Boven het dak, juist in het midden, steekt het achtkantig 
torentje uit. Het W. gedeelte is veel nieuwer. Behalve de deur, 
met het jaartal 1683 en de wapens van E m i n ga en O r n i a , 
heeft dit aanbouwsel door zijn groote ruiten een vrij modern 
voorkomen. Het is dan ook herhaaldelijk vernieuwd naar de 
behoeften der bewoners, die hier doorgaans huisden. 

De achtergevel is onregelmatiger en daardoor schilderach
tiger. Daar is het oude beter bewaard in trapgevels, ijzeren 
muurankers, ongelijk geplaatste vensters van verschillende 
groote en uitspringende hoeken. Een klein bestraat terras. 
uit de gracht opgemetseld en hier en daar met struiken be
groeid, loopt langs den achterkant van het gebouw. Van een' 
lagen vierkanten toren op den N, O. hoek, op vroegere afbeel
dingen voorkomende, zien wij niets meer. Het muurwerk van 
het uitspringende gedeelte, dat tegen het „groot huis" is ge
bouwd, moet dagteekenen uit den tijd van Sj o e r d W i a r d a , 
potestaat over Oostergo, die in 1404 dit huis bewoonde, 't Is 
van groote Friesche moppen opgetrokken, maar vertoont overi
gens geen duidelijke blijken van dien hoogen ouderdom. 

Inwendig heeft het ..groot huis" aan beide zijden der vesti
bule een ruime zaal met vier vensters. Die aan de regterhand, 
„de antichambre" genoemd, heeft een zoldering met rood en 
goud geschilderde balken en is behangen met gobelins, wier kleu
ren reeds vrij wat geleden hebben. In de andere zaal vinden 
wij een goudleeren behang, vol bolle figuren: apen, papegaaijen, 
kinderen, bloemen en andere ornamenten. Boven den schoor-
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steen bleef een oude schilderij over. Achter de „antichambre" , 
in het oudste gedeelte van het huis, is een groote .,danszaal" , 
met twee ramen en een prachtig gestucadoord plavond. T j e p k e 
T i b e r i u s van E m i n g a , die het „nieuwe huis" in 1683 
liet bouwen, heeft ook dit kunstwerk doen vervaardigen. Hij 
was in zijn' tijd een zeer kunstlievend man, die uit Italië 
menig schilderstuk medebragt en ook de uitnemend schoone 
kast, die op de tentoonstelling te Leeuwarden aller aandacht 
trok, had aangekocht. 

Tegenover de voordeur, aan het einde der vestibule, is de 
trap naar de bovenverdieping van het „groot huis." In het 
midden is een kamertje, de „pastoorskamer", en daarnevens 
de „kapel", thans een ledig vertrek, met blaauw geverwde 
zoldering en lambrizering. Boven de antichambre ligt de „rid
derzaal" , met vier ramen aan den voorgevel en twee in den 
zijmuur. De zoldering is groen met goud. Er zijn nog een 
paar geschilderde glazen met wapens van E min ga . Aylva 
en Galama en het jaartal 1642. •— Sicke van Em.inga, 
gehuwd met F r o u c k van Aylva , bewoonde het huis, dat 
hem waarschijnlijk in 1641 door den dood zijns vaders was 
toegevallen, tot. 1659. 

Van den trap leidt een smalle wenteltrap in den toren, 
midden uit het hoofdgebouw oprijzend, uit wiens vensters een 
ruim en fraai gezigt is te genieten op Leeuwarden en de tal
rijke dorpen, in groene weiden verspreid. 

Een eigenaardig vertrek is de zonderlinge holle kamer met 
zware balken en een estrade onder het raam, die achter de 
zaal met het goudlederen behangsel, maar eenige treden hoo-
ger, ligt en alleen langs den trap te bereiken is. Zij herinnert 
ons aan de gerigtskamer op Assumburg en schijnt tot het oudste 
gedeelte van het slot te behooren. Een deur met in lood ge
zette ruitjes en een kastje in de muur, met deuren van brons 
en goud, geven er iets geheimzinnigs aan. Aan de O. zijde is 
een klein kabinetje en aan den W. kant voeren eenige treden 
naar een boudoir, met rood satijnen behangsel en beschilderd 
plafond; de toiletkamer, door T j e p k e T i b e r i u s voor zijn 
eerste vrouw Luts van Ornia ingerigt. Onder het thans 
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verschoten en gescheurde satijn vinden wij op de muren een 
behangsel van goudleer. 

Groote gewelfde kelders ontbreken natuurlijk niet, en in een' 
daarvan toont men „het cachot". 

Het „nieuwe huis" heeft niets merkwaardigs. Er is een groote 
keuken en dienstbodenkamer, even als de gangen met tegels 
bevloerd, en er zijn voorts eenige gemoderniseerde vertrekken , 
tot woonkamers bestemd, met gewone ramen, schoorsteenen 
en papieren behangels, gelijk men ze overal vinden kan. Het 
heeft een' afzonderlijke ingang , maar staat door een' dwars-
gang ook met het hoofdgebouw in verbinding. 

Is Wiardastate ons mede- of tegengevallen'? Naar den roep, 
die er van uitging, kon onze verwachting moeijelijk overtroffen 
worden. De belangrijkheid van het huis scheen ons wat hoog 
aangeslagen. Immers, van het oudste gedeelte schijnt weinig 
of niets in zijn' oorspronkelijken staat bewaard. Gebouwen uit 
het begin en ten deele zelfs uit het laatst der 17d e eeuw, zijn 
in andere provinciën nog in genoegzamen getale te vinden en 
bij Wiardastate van ,,een' middeleeuwschen burgt" te spreken, 
gaat niet aan. En, bij alle herlevende ingenomenheid met de 
goede beginselen der zeventiende-eeuwsche bouwkunst. hebben 
de kinderen van dit geslacht toch behoeften, die door zulke ge
bouwen niet bevredigd worden. Wij verlangen iets anders dan 
die sombere kamers met zware balken en smalle vensters, die 
donkere trappen, die holle portalen. En wie kasteelen als dit 
wil bewonen en onderhouden naar den eisch, die moet, be
schikken kunnen over schatten, elders met vrij wat meer le
vensgenot, en vrij wat meer geestelijk genot ook, te besteden. 
„Als Friesland nog bemiddelde en smaakvolle zoonen heeft, 
blijft dit merkwaardig overblijfsel uit ouden tijd uit sloopers 
handen," zoo riep de K u n s t b o d e den 30e n Julij. Wij zouden 
uit het feit, dat Wiardastate gesloopt wordt, nog niet durven 
afleiden, dat Friesland geen „bemiddelde en smaakvolle zoonen" 
in eer heeft. Veeleer zouden wij er de gevolgtrekking uit maken, 
dat de tijd voorbij is, waarin bemiddelde edelen hun leven in 
zulke huizen willen Jooiiji'jî'^on. 

Wij vergeten echter niet, dat wij Wiardastate niet meer in 
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zijn' luister zien. met al zijn oude meubels, sieraden en kunst-
gewrochten, die eens de bewondering wekten dergenen, wien 
't vergund was ze te beschouwen. Toen de vestibule nog prijkte 
met haar wapenborden. de groote zaal met haar schilderijen, 
waaronder het levensgroote portret van „ V i g l i u s " ten voeten 
uit. en met de werken van Italiaansche meesters — toen de 
danszaal haar goudlederen behangsel nog' had, of' althans aan 
haar wanden de familieportretten en goslachtswapens in kun
stig gebeeldhouwde lijsten nog hingen — toen de kapel haar 
altaren en priestergewaden en merkwaardige kunststukken van 
snijwerk en schilderwerk nog bezat en de ridderzaal was be
hangen met de afbeeldsels veler edelen, toen moet het huis 
inderdaad een' gansch anderen indruk hebben gemaakt dan 
nu. nu als de ziel er uit weggenomen is, sedert de oudheden 
verkocht en de portretten aan het museum te Leeuwarden in 
bruikleen zijn afgestaan. Afgezien van wat zijn bezitters in 
den loop des tijds binnen zijn muren vergaderd en bewaard 
hadden, heeft het gebouw op zich zelf niet zooveel belangrijks, 
dat het à tout prix voor slooping behoed zou moeten worden. 

Wiardastate is geen der oudste goederen van het aloude 
en in Frieslands geschiedenis zeer vermaarde geslacht der 
C a m m i n g h a ' s . Eerst in 1767 kwam het door erfenis in hun 
bezit, na sinds 1473 aan de Eminga's te hebben behoord, toen 
de stam der Wiarda's in de mannelijke lijn was uitgestorven. 
Evenals de eerste bezitters uit het huis der Cammingha's, 
waren zij R. Catholiek gebleven, zoodat in de kapel voortdu
rend dienst werd gedaan. De lange rij van edelen uit Frieschen 
bloede, die het slot bewoonden, werd van 1795 tot 1816 af
gebroken door een' Duitscher, een' jonkheer of baron von 
G l o c k m a n , met wien de jonge weduwe van den hoogbe
jaarden luitenant-kolonel R u u r d C a r e l van C a m m i n g h a 
was hertrouwd. Hem noemt de beschrijver van Wiardastate, 
Jhr. G. A. S i x , „een wandaal", die den zilveren avondmaals-
kelk van het altaar en verscheidene fraaije ebbenhouten schil
derijlij sten vervreemdde. En een sombere overlevering gaat er 
nog van hem in Goutum rond. Hij had, zoo verhaalt men 
ons, zijn vrouw vermoord — wat stellig niet waar is, want 
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zij overleefde hem zestien jaren. Te Leeuwarden gevangen, 
sloeg hij de hand aan zich zelven. Daarom werd hij buiten de 
kerk onder den drup van het dak begraven. Men wijst het 
graf tegen den buitenmuur der Goutumsche kerk, ongeveer 
op dezelfde plek, waar daarbinnen het groote rouwwapen 
van den in 1793 overleden R u u r d Care l van Cammin-
gha hangt. 

Op eenigen afstand van Wiardastate, in de rigting van 
Huizum, ligt in het veld een boerderij met rood pannen dak. 
Dat is het voormalige heerenhuis D r i n k u i t s m a s t a t e , even
als het thans onder den naam van de S tin s bekende Schenk-
i n s m a s t a t e vroeger de woonplaats van een paar broeders 
Eminga , die er geen geheim van schijnen gemaakt te heb
ben, dat zij het „schenk in" door het „drink uit" en het „drink 
uit" door het „schenk in" regelmatig lieten afwisselen. Een derde 
huizinge, P u t s m a s t a t e , mede in der tijd door een' Eminga 
bewoond, is thans ook een boerderij. De „put", waarnaar deze 
state schijnt genoemd, zal ook niet louter pompwater geleverd 
hahben. 

Tusschen Gou tum en W i r d u m , niet ver van de plaats, 
waar de spoorbaan den straatweg snijdt, ligt een klein huisje, 
met een' gevel in renaissancestijl, op een groot, door een 
gracht omringd terrein. Tegenwoordig is 't niet meer dan een 
spoorwachterswoning. Maar 't is toch wel te zien, dat het een 
overblijfsel is van een vrij wat aanzienlijker gebouw, 't Is 
trouwens het schamele overschot van het eenmaal vermaarde 
B a r r a h u i s . Het klooster, onder dat te B e r g u m behoorende , 
waar die van Oostergo in den tijd der woeste binnenlandsche 
twisten hun landsdagvergadering hielden, is lang verdwenen. 
Dit huis was in 1507 de geboorteplaats van den welbekenden 
W i g l e van Ayt ta van Zwichem. De groote boerderij 
van N i e u w - B a r r a h u i s , die door den soldaat en den ruiter 
in haar' bloemtuin algemeene bewondering wekt, heeft vrij 
wat meer aanzien. Sic transit gloria mundi. 

Van de talrijke stinsen en staten, nog in de vorige eeuw 
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onder W i r d u m gelegen , is niets meer over. Tussehen den 
heerenweg en het dorp vond men U n i a - , J o u w s m a - , Cam-
s t r a -, O e n e m a-, C a m m i n g h a - en nog een paar kleinere 
staten. Ten deele waren het sterke huizen geweest; U n i a 
althans weerde in 1498 de Leeuwarders af en werd door de 
Saksers in 1502 met krijgsvolk en geschut belegerd. De oude 
stins werd op het einde der vorige eeuw gesloopt. Eenige ter
pen . uit de vlakke velden oprijzend, herinneren aan den tijd, 
toen de bevolking er veihgheid zocht, als de Middelzee het 
land overstroomde. De dagen komen, waarin ook deze over
blijfsels uit den voortijd vergeefs gezocht zullen worden, want. 
de boeren graven hen af, om de vette klei over hun akkers 
en weilanden te verspreiden. 

De buurt Wi j t g a a r d , met een fraaije R.C. kerk, ligt aan 
den straatweg. Het dorp W i r d u m . waaronder het behoort, is 
er tamelijk ver van verwijderd, 't Is nog een groote, welvarende 
plaats, al verloor zij door veranderde omstandigheden haar' rang 
als eerststemmend dorp van L e e u w a r d e r a d e e 1. In de breede, 
met klinkers bestrate en met linden beplante dorpsstraat staan 
v rij wat kloeke woningen en deftige heerenhuizen. En al verloor 
de groote, in 1716 vernieuwde kruiskerk in 1680 een' van 
haar beide torens, terwijl de tweede in 1806 werd herbouwd, 
zij blijft nog steeds een zeer aanzienlijke dorpskerk, wier van 
Friesche moppen opgemetseld koor met een aantal rouwwapens 
prijkt, terwijl onder de zerken der F ey t e ma ' s , He r i n g a's 
en C a m s t r a ' s , die de grafsteden veler edelen dekken, merk
waardige proeven van steenhouwerskunst worden gevonden. 
Vooral opmerkelijk is de prachtig bewerkte, misschien wat al 
te veel met beeldwerk overladene zerk van W ij t z e R i e n k s 
v a n C a m s t r a , gestorven in 1555. Een bevoegd beoordeelaar 
noemt dezen arbeid van V i n c e n t L u c a s „een pronkstuk in 
dit vak van kunst, dat in het midden der 16d e eeuw optreedt 
met een volledigheid, waarover wij ons moeten verbazen." Zulke 
steenen moesten in den muur worden gemetseld, om gezien, be
wonderd en voor ondergang bewaard te worden. Buiten de 
kerk is de grafstede der weduwe van R u u r d C a r e 1 v a n C a m -
m i n g h a en van den Heer v o n G l o c k m a n , overleden in 1832. 
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Een uitstapje naar Z w i c h e m , hoewel op slechts een goed 
kwartier afstands gelegen, durven wij ons niet te veroorloven. 
Trouwens, A y t t a h u i s aldaar is gesloopt en het door Viglius 
gestichte gasthuis heeft veel van zijn belangrijkheid verloren, 
al draagt het, naar men ons zegt, nog eerhge teekenen van 
oudheid. De sieraden uit de kapel werden reeds voor lang 
naar Wiarda-state overgebragt. 

Behalve het voorgenomen bezoek aan Zwichem hebben wij 
onze plannen, ondanks de aanvankelijke teleurstelling , kunnen 
ten uitvoer brengen en bij tijds bereiken wij 't station W i r d u m 
— een goed kwartier van het dorp — waar de trein ons op
neemt , om ons af te zetten te O u d e s c h o o t , van waar -wij 
het O r a n j e w o u d ingaan. 

Wij mogten daar een heerlijken zomeravond doorbrengen. 
Maar daar wij ons niet hebben verbonden . om een doorloo
pend reisverhaal te leveren, laten wij de schets van wat in 
't Oranjewoud is te zien, voorloopig nisten, om het te verbin
den aan het verslag van een uitstapje naar het naburige 
W o l v e g a . Vooraf noodigen wij u uit tot een bezoek aan de 
laatste der Friesche stinsen — de S c h i e r s t i n s te V e e n -
w o u d e n . 

De landstreek bij Veenwouden is ons ook reeds van een' 
vorigen togt eenigermate bekend. Wij kwamen destijds het 
dorp door en zagen ook in 't voorbijgaan de S c h i e r s t i n s , 
waar wij ons een nader bezoek voorbehielden, ter bezigtiging 
van de daar bewaarde oudheden. Want ook de Schierstins was 
een klein, maar belangrijk museum. Zij behoorde destijds aan 
den zwager van den eigenaar van Wiardastate, Mr. B. Th. 
baron van H e e m s t r a van F r o m a en E i b e r s b u r e n , 
wiens verzameling van oudheden ten zijnen huize in den Haag 
tot de merkwaardigheden van de hofstad kon gerekend wor
den. Hier. binnen de zware muren der middeleeuwsche Frie
sche stins, vond men „tal van kunstvoorbrengselen en zeld-
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zaamheden van allerlei aard, zeer belangrijk voor ieder, die 
zich met de geschiedenis van Friesland bezig houdt." H a v a r d , 
die haar in 1875 leerde kennen, vermeldt in 't bijzonder : twee 
fraaije monniksbeelden, ùio een bank dragen, zonderlinge lan
tarens . fraaije gedreven koperen grafzerken en een reusachtige 
steenen doodkist, voorts boeken, meubels, vensterglazen, stof
fen en wapens, waaronder een zwaard , dat gezegd werd. aan 
A l b e r t van S a k s e n te hebben toebehoord, maar doorhem 
voor een beulszwaard uit de 164 e eeuw werd gehouden. 

Maar ook bij de Schierstins, evenals op Wiardastate, komen 
wij te laat om er nog kennis te kunnen maken met de be
langrijke verzameling, die er eens was tentoongesteld. Wij had
den trouwens ook niet verwacht, haar nog aan te treffen, 
want het was ons bekend , dat: de baron van Heemstra in 1878 
was overleden en zijn collectie in '79 onder den hamer was 
gebragt. Ook de stins was verkocht. Zou nu haar tijd ook ge
komen zijn'? Zou zij het lot deelen van al die sterke torens, 
waarin Frieslands strijdlustige edelen de stormen, zoo vaak 
door hen zelven opgeroepen, trotseerden en den buit hunner 
plundertogten in veiligheid êbragten'? Zou deze laatste getuige 
van dien tijd van bloedige veeten nu ook ten ondergang wor
den gewijd'? Er was reden om het te vreezen. Immers, boven 
elk oud gebouw hangt dreigend de moker des sloopers , als 't van 
eigenaar verwisselt, en ter bewoning is een stins als deze 
allerminst geschikt, nu 't in Friesland uit is met vechten en 
stroopen. Nu bouwen zijn zonen zich vriendelijke ,,slotjes" , 
met groote spiegelruiten en openslaande ramen aan de veranda. 
gelijk er een paar in de nabijheid der grijze „edelmansvesting" 
zijn gesticht. Ongaarne zouden wij het berigt vernemen, dat 
ook de Schierstins was verdwenen, vóórdat wij gelegenheid 
hadden gehad haar naauwkeuriger te beschouwen, dan 't bij 
de vallende duisternis na een' langen dagmarsçh mogelijk was. 

Te Veemvouden vernemen wij, dat onze vrees ditmaal on
gegrond was. Eene afstammelinge van het geslacht, dat de 
stins in vroeger jaren bezat, heeft het oude familiegoed terug 
gekocht, met het voornemen het aan den toren grenzende 
huis te verbouwen en te bewonen, met behoud van den toren 
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zelven. Het belangrijkste blijft dus vooreerst gespaard en het 
woonhuis dagteekent eerst uit de vorige eeuw , terwijl het later 
voortdurend vertimmerd en veranderd werd. Daaraan is dus zoo
veel niet verloren, maar in zijn' tegenwoordigen toestand vormt 
het toch een niet onaardig geheel, dat wel waard is. voor de 
vergetelheid te worden bewaard, 't Heeft nu nog iets ouder-
wetsch en iets deftigs, dat het alligt zal verliezen. 

Regen en storm te Veenwouden. Was de morgen, te W o l -
v e g a doorgebragt, liefelijk geweest, de middag bragt drei
gende wolken. Maar zóó ongunstig laat het zich niet aanzien, 
dat er geen verbetering mag worden gehoopt, en verspreiden 
zich de nevelen, dan hopen wij den namiddag goed te beste
den. Wij komen vroeg genoeg aan, om het bezoek aan de 
Schierstins, dat ons niet veel tijd behoeft te kosten, uittebrei-
den tot een wandeling naar het fraaije V o g e l e n z a n g s t a t e 
Aan den baron v a n H e e m s t r a bij V e e n k 1 o o s t e r. De laat
ste trein van B u i t e n p o s t kan ons dan weer herwaarts bren
gen , waar wij in het logement S c h o o n o o r d tegenover 't sta
tion een zeer goed nachtverblijf vinden. Wij wagen 't er op, 
Leeuwarden te verlaten, want wij zijn nu eenmaal in Fries
land , om wat te zien en wij mogen onzen tijd niet onge
bruikt laten. 

Daar breekt de hui los. Hoe giert de wind, wat stroomt 
de regen! 't Ziet er inderdaad bemoedigend uit! De zomermid
dag is nog lang genoeg, maar dien te moeten dooden in een 
eenzaam stations-koffijhuis is waarlijk geen zeer opwekkend 
vooruitzigt! Wij zijn echter nu eenmaal in den trein en het 
stoompaard holt, langs slooten, waarin het water golft,—langs 
weiden, waar de runderen, glimmend van het nat, hun ach
terdeel mistroostig naar den windkant keeren, — langs grint-
wegen , die in modderpoelen schijnen herschapen, — langs wil
gen en peppels, in den stormwind zich buigend en wringend, 
— langs huizen, wier daken blinken van den regen. Aan een 
paar stations stoppen wij en dan hooren wij het water neêr-
kletteren van de luifels en uit de goten, en den wind om de 
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gebouwen loeijen. Straks verdooft weer 't geratel van den 
trein hun geluid, maar iedere blik naar buiten overtuigt ons, 
dat de woede der elementen nog geenszins is bedaard. En 
mogten wij dat een oogenblik hebben gehoopt, nadat wij op 
de plaats onzer bestemming waren uitgestegen, dan zouden 
wij 't wel anders hebben ondervonden. Hoe draven de passa
giers over het pleintje, dat het station van het koffijhuis 
scheidt! Schuins gebogen, worstelend met hun regenscherm, 
dat onheilspellend klappert en ieder oogenblik dreigt om te 
slaan, krampachtig het hoofddeksel vasthoudend, ten deele be
last met bagage, waarvoor zij geen handen genoeg hebben, 
zeilen zij naar de veilige wijkplaats. 't Gebouwtje ziet er vrien
delijk genoeg uit met zijn lage ramen, zijn balkon en veranda, 
zijn bloemen en zijn groene heesters. Maar de bloemen zijn 
omgewaaid en de druipnatte heesters buigen in hun bakken; 
van het balkon gudsen de waterstralen neer en onder de veranda 
blaast de kille luchtstroom. Bij mooi weer is 't zonder twijfel 
hier een aangenaam plekje, zijn' naam S c h o o n o o r d niet 
onwaard. In deze geweldige bui schijnt zulk een zomeraehtig 
huis een bespotting. Daar binnen is 't althans droog. De ka
mers zijn besteld, de beschikkingen omtrent het maal zijn ge
maakt. Wat nu? De couranten op de tafels zijn gelezen, tot 
zelfs de aankondigingen van verkoopingen en de berigten van 
de kasteleins, die gedenken prijs en premie te laten verhard
draven of verkaatsen. Met belangstelling is de exodus gadege
slagen der reizigers, die met de snorwagens naar B e r g u m 
of naar D r a g t e n en met de tram naar D o c k u m moeten. 
Wat nu verder? Van een' togt naar V o g e l e n z a n g is geen 
sprake meer. Het schoone goed mag met zulk weer niet wor
den gezien. Dan zouden wij het onregt aandoen. Gelukkig houdt 
eindelijk de piasregen op en de wind bedaart eenigszins. Een 
motregentje is wel niet aangenaam, maar ' t behoeft ons althans 
niet terug te houden van de kleine wandeling naar Veenwouden. 

Bij den ingang van het dorp ligt de stins. 't Is een vier
kante toren met twee verdiepingen en een steil dak, waarop 
een paar groote sieraden van gesmeed ijzer prijken. Aan de 
zijde naar de dorpsstraat gekeerd, is een breede, lage, ronde 
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deur met beelden, en een vrij groot raam. Naast den geheel 
met klimop begroeiden toren ligt een niet zeer aanzienlijk 
heerenhuis, vijf ramen breed, met blaauw pannen dak. Een 
kleine Moemtuin en een gracht scheiden het huis van de straat. 
Schilderachtiger vertoont zich het gebouw op zijde en van den 
achterkant, waar de ingang is. Een kleine laan van iepen langs 
de gracht leidt naar een hek tusschen twee schuins toeloopende 
muren, dat toegang geeft tot een laan van geschoren linden. 
In het midden daarvan is aan de regterhand de ophaalbrug 
naar het voorplein en aan den anderen kant een halfrond, 
waarin een oude, met snijwerk versierde bank is geplaatst, 
met het regie middelpad van den ouderwets aangelegden 
tuin. De begroeide gevelspits * van het gebouwtje naast den 
toren en de trapgevel van den daaraan grenzenden vleugel, 
de gemetselde wal en het straatje tusschen dien vleugel en de 
gracht, geven aan het geheel een eerwaardig voorkomen, dat 
met de grijze middeleeuwsche stins overeenstemt. Het kan ons 
eenig denkbeeld geven van de woonsteden der oude Friesche 
edelen. De toren toch was tot gewoon verblijf van het adellijk 
gezin niet bestemd. Daartoe waren zulke gebouwen, die slechts 
drie of' vier vertrekken hadden, veel te klein. Alleen als wijk-
plaatsen in den nood moesten >ij dienen. Er was dan ook waar
schijnlijk altijd een woonhuis - een state — aan verbonden en 
dat zal met grachten, muren en valbrug wel genoegzaam ver
sterkt zijn geweest, om een verrassing te voorkomen en den 
eersten aanval te weerstaan. Zoo was 't althans ook met de 
laatste oorspronkelijke stins, G r o v e s t i n s bij H a r d e g a r i j p , 
in 1829 door brand vernield. De S c h i e r s t i n s is niet zoo 
ongeschonden bewaard. Er is nog al wat veranderd en gemo
derniseerd , maar toch niet zooveel, dat het gebouw zijn hoog 
belang als een type van middeleeuwsche bouw- en verster
kingskunst zou hebben verloren. 

De burgt van een edelman was zij echter niet. Zij behoorde 
aan het vermaarde klooster K l a a r k a m p bij Rins u m a g e e s t 
en was een uithof der abten. Dat maakte trouwens niet veel 
verschil, want de kloosterlingen namen wakker deel aan de 
twisten van hunnen tijd en zij hadden niet minder behoefte aan 
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een stevig „steenen huis", waar zij hun personen en hun kost
baarheden in veiligheid konden brengen, want de krijg ver
schoonde hun gewijde muren niet. Een regte vaart tusschen 
de voormalige veenen en plassen, nog als de S c h i e r s l o o t 
bekend, verbond de stins aan het klooster en bij dreigend ge
vaar was 't ontkomen langs dezen voor den vijand tamelijk 
ontoegankelijken -waterweg doorgaans wel niet moeijeiijk. 

Het dorp, eertijds St. Jo h a n n e s w o u d geheeten, is vrij 
groot en welvarend; er staan aan de breede dorpsstraat gescho
ren linden, die er een vriendelijk voorkomen aan geven maar 
er is overigens niets opmerkelijks. Het kerkje met zijn torentje 
is een miniatuur uitgave der gewone Friesche dorpskerken, 
't Is in 1648 gebouwd, ter vervanging van de oude kerk, die 
veelmeer westwaarts en vrij ver van de ..buren" stond. Er is 
niets in te vinden, wat ons zelfs op een' regenachtigen middag 
gedurende eenigen tijd kan bezighouden. 

Onder Veenwouden behoort ook de buurt V e e n w o u d s t e r -
w a l . aan de andere zijde van de spoorbaan. Hier rijst het to
rentje van de Chr. Gereformeerde gemeente uit het groen en 
aan den straatweg ligt de nette, nieuwe kerk der Doopsgezin
den met haar pastorie en uitgestrekten tuin. Ook een paar def
tige heerenhuizen versieren dit gedeelte van den weg. 

Dit een en ander, hoe liefelijk de landstreek met haar bosch-
jes en akkers zich bij zomeravondzonneschijn moge vertoonen, 
is onder 't genot van een' digten mofregen spoedig gezien. En 
hoe welingerigt S c h o o n o o r d moge zijn door de goede zor
gen van den wakkeren S w a r t s , wij kunnen 't binnen de mu
ren eener gelagkamer toch geen uren lang uithouden. Dus 
maar een wanhopige wandeling naar B e r g u m ondernomen. 
In 't voorbijgaan kunnen wij zien, hoe de werklieden de rails 
voor de stoomtram leggen en er zorgvuldig het zand in klop
pen, maar de modderpoel, waarin de weg door dit werk is 
veranderd, de gure wind en de koude regen lokken niet tol 
langdurig stilstaan uit. Aan den grooten weg van Leeuwarden 
naar Groningen, op het punt waar de weg tusschen Dokkum 
en Heerenveen dien snijdt, ligt de druk bezochte herberg 
Q u a t r e b r a s , tegenover het fraai aangelegde buitenverblijf 
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A g r i c o l a n t r u m en niet ver van daar de uitgestrekte, nu 
grootendeels ontgonnen B e r g u m e r h e i d e , waar M e n n o van 
C o e h o o r n , wiens vader het thans gesloopte H o o g h u i s be
woonde , zich in zijn jeugd in het aanleggen van vestingwer-
ken oefende. Huizen vinden wij overigens niet veel meer langs 
den weg, die door hooge schermen van elshout althans eenigs-
zins voor wind en regen is beschut. B e r g u m zelf is een groot 
en schoon dorp. In de bosschen er om 'heen is gelegenheid tot 
aangename wandelingen, en een sieraad is de deftige, in 1770 
gebouwde state-der S m i n i a ' s met de lindenlaan bij het huis. 
De kerk , een ruim, oud kruisgebouw , met goed bewerkte graf
zerken , is oorspronkelijk de kerk van het rijke en vermaarde 
B e r g k l o o s t e r geweest. Zij ligt op eenigen afstand van de 
kom van het dorp. 

Hadden wij tijd en lust, orn Bergum en zijn' omtrek in bij
zonderheden te zien, wij zouden niet onvoldaan er van schei
den en ligt zetten wij dan den togt door de laan tegenover de 
herberg wel voort tot de B e r g u m e r d a m m e n , de uitspan
ning , om haar baars beroemd. Mogelijk gingen wij wel tus-
schen de bijna onafgebroken reeks van boerderijen en kleinere 
woningen door tot het aanzienlijke S u a m e e r en wij hadden 
dan een paar kloeke dorpen en een opwekkend landschap ge
zien. Maar het weer overvloedig neerplassend hemelwater drijft 
ons binnen de herberg, waar wij aan den muur een afbeelding 
van de thans afgebroken O r x m a s t a t e bij M e n a I d u m vin
den en naar aanleiding daarvan gelegenheid hebben, ons te 
verbazen over de kennis van hun land en hun geschiedenis, 
die den Frieschen boerenstand onderscheidt. Hoe goed is deze 
min of meer aangeschoten veekooper, die ijverig bezig is in 
nuchterheid aftenemen, in de kronieken te huis! Feiten en 
jaartallen kent hij op zijn duimpje, en was de duisternis niet 
in aantogt en lag 't ons niet te ver uit den weg, wij zouden 
naar zijn aanbod 't er gaarne op gewaagd hebben, onder zijn 
spraakzaam geleide een bezoek te brengen aan het weinige, 
dat nog van de oude G r o v e s t i n s op een half uur afc-tands 
is overgebleven. Men behoeft doorgaans in Friesland in de dorps
herberg , in den wagen, in de trekschuit, om discours niet 
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verlegen te zijn. En als wij straks in S c h o o n o o r d terug zijn 
gekeerd, dan kunnen wij met een paar doornatte en schamel 
gekleede landbewoners, die er even komen uitblazen, genoege-
lijk een uurtje keuvelen over allerlei dingen, die wat hooger 
en wat dieper gaan dan een gewoon koffijhuispraatje. HetFrie-
sche ras kenmerkt zich door zekere fatsoenlijkheid en een mate 
van gezond verstand en ontwikkeling, die elders bij boeren en 
arbeiders veel zeldzamer worden gevonden. En als nu onze 
vriend S w a r t s ons toont, wat zijn huis den reiziger kan voor
zetten, als nu het gezellig lamplicht schijnt over den welvoor-
zienen en uitstekend toebereiden disch, terwijl daar buiten met 
verdubbelde woede de regen klettert en de stormwind giert, 
dan heeft werkelijk de droevige middag nog een gezellig en 
aangenaam slot. 

Tusschen de dorpjes O u d e S c h o o t en B r o n g e r g a in 
de Grietenij S c h o t e r l a n d vond men tot in de tweede helft 
der 17d e eeuw een uitgestrekte heide woest en eenzaam. De 
hand des menschen had deze wildernis nog niet aangeraakt. 
Wèl was, sedert een eeuw, in haar nabijheid het kloeke ge
slacht van verveeners en ontginners met ijver en kracht aan 
het werk. Voor Friesland was een nieuwe tijd gekomen. De 
lange strijd tusschen Schieringers en Vetkoopers, met al zijn 
gruwelen en ellenden, was ten einde, 't Was geen schade ge
weest, voor land en volk, dat zijn ruwe edelen door een krach
tig opperbestuur een' tijd lang gedwongen waren, het zwaard 
in de schede te steken .en te rusten van het onderling verdel-
gingswerk, waardoor niets dan haat en hartstogt werd gekweekt. 
De werken des vredes met hun zegeningen bleven niet uit. De 
afstammeling der edele D e k a m a ' s was er niet minder om, 
nu hij zijn hart op andere dingen zette, dan op 't verwoesten 
van de stinsen zijner vijanden en zich met eenige burgers 
verbond tot vreedzamer arbeid dan rooftogt en verdelging. De 
„compagnieschap", waartoe jonker P i e t e r v a n D e k a m a . 
ridder en raad in den Hove van Friesland, behoorde, kocht 

iv 8 
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in 1551 groote, nog onontgonnen veenen in Schoterland aan. 
Vaarten werden gegraven en sluizen gebouwd; turf werd ge
stoken en verzonden heinde en ver. Bragt de loop des tijds 
ook zijn onrust en verdeeldheid mede, toen de Hervorming 
doordrong en partij moest worden gekozen voor of tegen den 
Spaanschen Koning, deelde ook deze landstreek in de gevaren 
des oorlogs. die voor de heiligste goederen des volks moest 
worden gevoerd, het groote werk der vereeniging ging zijn' 
gang. En toen de vrede van Munster was gesloten, toen de 
vrije Republiek der Vereenigde Gewesten , door alle mogend
heden erkend, in de rij der Staten haar plaats had ingenomen, 
was dit gedeelte van Friesland ganseh van gedaante veranderd. 
Een bloeijend vlek, h e t H e e r e n v e e n , was ontstaan. Langs 
de vaart vormde een bijna onafgebroken reeks van huizen en 
hofsteden de dorpen h e t M e e r en d e K n i j p e . Het wilde 
veen was een digtbevolkte woonplaats van nijvere, welvarende 
menschen geworden. Maar de heidevelden ten Z. der Compag
nonsvaart lagen nog onaangeroerd. In 1664 was voor hen de tijd 
gekomen, om te deelen in de herschepping door de kunst des 
menschen, die heerschappij voert over de natuur, 't Was ech
ter geen vennootschap, die hen zou ontginnen met het oog 
op hetarnend gewin. Aan eene vorstin zouden zij hun nieuwe 
gedaante danken. 

De lust tot bouwen en planten zat den kinderen van prins 
F r e d e r i k H e n d r i k en A m a l i a v a n So l nis in het bloed. 
De prins zelf had de prachtige lusthuizen t e H o n s e l a a r s d i j k 
en te Pi ijs wi jk gesticht. Zijn weduwe had ter eere van haar' 
echtgenoot de O r a n j e z a a l bij den Haag tot een gedenktee-
ken van zeldzame schoonheid gewijd. Hun eenige zoon, W i l 
l e m ÎI, bouw-de het vorstelijk jagtslot te D i e r e n . De doch
ters bleven niet achter. O r a n i ë n b u r g bij Berlijn bewaart 
nog de herinnering aan de voortreffelijke L o u i s e H e n r i ë t t e , 
de gemalin van den Brandenburgschen Keurvorst. Bij Dessau 
legde H e n r i ë t t e C a t h a r i n a , met den vorst van Anhalt-
Dessau gehuwd, den lusthof O r a n i ë n b a u m aan. A l b e r t i n a 
A g n es heeft van de heide het heerlijk O r a n j e w o u d gemaakt. 

In 1652 had haar moeder, op dringend verzoek van de 
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Staten van Groningen en Friesland, de hand van deze hare 
tweede dochter geschonken aan hun' stadhouder W i l l e m 
F r e d e r i k v a n N a s s a u - D i e t z , den kleinzoon van prius 
Willems oudsten broeder J o h a n . Met haar kwam de vorste
lijke weelde, die in 's-Gravenhage heerschte, naar Frieslands 
hoofdstad over. Om haar eenigszins 't gemis van de plant
soenen der Oranjezaal en de liefelijke dreven van Cleve te 
vergoeden, had de stadhouder zich beijverd, den aanleg van 
den ,,Prinsessentuin" te Leeuwarden te doen beantwoorden aan 
al de eischen, die de smaak dier tijden stelde. Ook het Hof 
was aanmerkelijk vergroot en verfraaid en gedurende hun twaalf
jarig huwelijksleven genoten de hooge echtgenooten hier een 
ruime mate van geluk, door de liefde der Leeuwarders voor 
'1 stadhouderlijk gezin verhoogd. Maar in 1664 maakte een 
noodlottig pistoolschot een einde aan het leven van graaf W i l 
l em F r e d e r i k , in vollen vrede denzelfden dood stervend, 
dien zijn vader en broeder op het oorlogsveld hadden gevon
den, In hetzelfde jaar begon de prinses-weduwe met de ont
ginning der door haar aangekochte heidevelden. Bosschen van 
eiken, dennen en hakhout werden aangelegd, boomgaarden en 
dreven van opgaand geboomte geplant en een landhuis ge
bouwd . waar de vorstin gaarne vertoefde en waar zij in 1690 
overleed. Twee maanden vroeger was haar zoon H e n d r i k 
Ca s im i r II, zijns vaders opvolger in het stadhouderschap, 
gestorven en diens weduwe, H e n r i ë t t e van A n h a l t - D e s -
s a u , betrok het Oranjewoud, wanneer de piigten van het 
regentschap over haar' onmondigen zoon haar niet in de hoofd
stad terughielden. Slechts van 1707 tot 1711 was 't dien zoon 
vergund, als stadhouder werkzaam te zijn in het belang van 
het gewest zijner geboorte; toen vond prins J o h a n W i l l e m 
F r i s o bij den Moerdijk in de golven zijn' dood. Erfgenaam 
van Koning W i l l e m en daardoor rijk in goed, in den Spaan-
schen successie-oorlog met roem overladen , sedert 1709 met 
M a r i a L o u i s a van II e s s e n - K a s s e i gehuwd, man van 
groote bekwaamheden en edel karakter, scheen alles hem een 
schoone toekomst te beloven. Maar de dood, die hem in den 
krijg had gespaard, maakte aan het 24jarig leven plotseling 
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een droevig einde. Groote plannen had hij met zijn geliefd 
Oranjewoud. Twee prachtige pavillioenen waren reeds gebouwd, 
elk op zich zelf reeds een deftig huis van twee verdiepingen, 
met hoog bordes, vijf ramen aan iederen kant van den ingang, 
talrijke dakvensters en schoorsteenen en een' halfronden toren 
tegen den zijmuur. Ook de grondslagen van het hoofdgebouw, 
dat tusschen deze beide vleugels zou worden gesticht, waren 
reeds gelegd, toen de noodlottige gebeurtenis het werk deed 
staken. Zijn jonge weduwe bewoonde de beide voltooide vleu
gels, wanneer zij zich niet ophield te Leeuwarden op het Hoi', 
of in 't door haar aldaar gekochte O u d - p r i n c e s s e n h o f , 
of op haar in de nabijheid der stad aangelegde lustplaats 
M a r i ë n b u r g . In 1754 ontving zij in 't Oranjewoud de weduwe 
en de beide kinderen haars zoons, — een blijde ontmoeting, 
die zij door een gedenkpenning vereeuwigde. Tot 1765 heeft 
zij geleefd; tweemaal regentesse, na den dood van haar' echt
genoot voogdes over haar' zoon W i l l e m IV, en na het af
sterven van diens weduwe over haar' kleinzoon W i l l e m V. 
Hoog was , ,Maryken Meu" in Leeuwarden vereerd, alge
meen werd zij bemind om haar vriendelijkheid en milddadig
heid. Maar dat belette niet, dat ook met haar gebeente , bij de 
schandelijke verwoesting van de graven der stadhouders in 
1795, de gruwelijkste moedwil gepleegd werd. Naar de over
levering verhaalt, was 't bepaald haar schedel, die door de 
opgewonden menigte, in haar haat tegen de Nassausche ,,ty-
rannen", in den letterlijken zin des woords tot speelbal werd 
gebruikt. Voor eenige jaren, zoo zegt men, werd die schedel 
door een' bekend verzamelaar van oudheden en merkwaardig
heden , in wiens bezit hij gekomen was, aan koningin Sofia 
ten geschenke aangeboden, maar door haar geweigerd met 
het verzoek, dien neêrteleggen waar hij te huis behoorde. Dat 
had wel niemand vermoed, dat Maria Louise's geëerbiedigd 
hoofd nog zulke lotwisselmgen zou hebben, toen het met 
groote plegtigheid en onder algemeenen rouw naar den vorste
lijken grafkelder in de Jacobijnenkerk werd gedragen! 

Zoolang Wi l l em Care l H e n d r i k F r i so nog enkel stad
houder der Noordelijke provinciën was, hield ook hij in 't 
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Oranjewoud meermalen zijn verblijf, en na zijn huwelijk met 
een Engelsclie koningsdochter werd het lustoord met nieuwe 
plantsoenen, lanen .en bosschen versierd. Op korten afstand, 
bij het dorpje Brongerga, stichtte hij voor zijn dochter 
Car- 'olina een vorstelijk zomerhuis, met vleugels, ringmuur 
en poorten, en de edelen v a n H a r e n en T a m m i n g a 
legden daar hun buitenverblijven aan. Toen had het Oranje
woud en zijn omtrek het toppunt van zijn' luister bereikt. 
Spoedig zouden de dagen van verlatenheid komen, gevolgd 
door de dagen van ondergang en verwoesting, 't Was voor 
Friesland een groot verlies, dat zijn stadhouder in 1747 tot 
erfstadhouder der Vereenigde Gewesten werd uitgeroepen, en 
ook voor 't Oranjewoud was de tijd van grootheid voorbij. Zoo
lang Maria Louise leefde werd het nog door vorsten bewoond; 
na haar' dood kwam er een rentmeester. De geweldige storm 
van 1795 beroofde de Oranjes ook van deze bezitting.'t Oranje
woud werd nationaal domein. In 1803 werd het O. pavillioen 
verkocht, met de stallingen en de trekkassen in den grooten tuin. 
Twee jaar later volgde de verkoop van het prachtig betim
merde W. gebouw. Beiden werden gesloopt. Gedurende eenige 
jaren vielen honderden van zware eiken en dennen onder de 
bijl. Eindelijk, in 1813. werd de grond in perceelen geveild. 

Dit is de geschiedenis van het prinselijk landgoed, waaraan 
de herinneringen zijn verbonden van zooveel vorsten uit den 
doorluchtigen stam, waaruit ons tegenwoordig Koninklijk ge
slacht is gesproten, — vorsten, door krijgsdeugd en niet min
der door staatsbeleid de hulde waardig van het volk, dat hen 
te weinig kent, door kloekheid en wijsheid de hoog gewaar
deerde medestrijders en raadslieden van M a u r i t s en F r e d e -
r i k H e n d r i k , van W i l l e m II en W i l l e m III. Onder onze 
„historische landschappen" bekleedt het Oranjewoud een eer
volle plaats. 

Tot ons genoegen heeft het. echter nog vrij wat meer dan 
die herinneringen, waardoor het ons belangstellend bezoek ver
dient. Nu het liefelijk oord ons ook zulke stemmen kan doen 
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hooren , wint het in belangrijkheid, maar ook wie niets van zijn 
verleden wist, zou er uren van genot kunnen slijten. Zóó was 
't Oranjewoud nog niet geschonden, of er stond nog menig 
forsche hoorn, er groeide nog menig weelderig kreupelbosch 
en gelukkig kwam het grootste deel van den grond in han
den van twee vermogende en smaakvolle koopers, die uitste
kend partij wisten te trekken van wat er van de voormalige 
bekoorlijkheid nog over was. En sedert dien tijd werd het 
lustoord met zorg en liefde niet alleen onderhouden, maar ook 
voortdurend verfraaid. 

Terwijl de trein op den schoonen, helderen zomermiddag 
van W i r d u m naar O u d e s c h o o t met ons voortsnelt, kun
nen wij ons desverkiezende door de herinnering aan wat er 
geweest is, op onze wandeling voorbereiden; als wij te mid
den van kreupelbosch] es en landwegen afstappen, mogen wij 
ons verblijden in wat er nog is. Den voet in 't Oranjewoud 
zelf hebben wij echter nog niet gezet. 

De bosschen, die ter linkerzijde van den spoorweg tegen
over het eenvoudig' stationsgebouw liggen, behooren tot het 
landgoed J a g t l u s t , waarvan het huis thans gesloopt en het 
plantsoen verwilderd is. De landstreek is er niet minder schil
derachtig door geworden. Langs wildgroeijende hagen en ver
waarloosde witte hekken, die een groote weide insluiten, loopt 
de grintweg. Op die weide staan groote boomgroepen of enkele 
stammen van het vroegere digte geboomte gespaard. Oude, 
met mos begroeide walvischribben, spookachtige overblijfsels, 
uit een' tijd van welvaart en weelde, staan hier en daar ge
plant. Een gordel van krachtig en onbelemmerd wassend hout 
omringt het ruime grasveld, en overigens omzoomen akker-
maalsboschjes en eikenlanen den landelijken weg. Op eenigen 
afstand steekt het spitsje van Oudeschoot boven het houtge
was uit. 

Ter plaatse van het latere J a g t l u s t , van wiens eertijds aan
zienlijke en gastvrije gebouwen alleen een boerenhuis over is, lag 
in de vorige eeuw een buitenverblijf, onder den naam van zijn' 
eigenaar B o u r i c i u s bekend en iets verder naar het Z. O. vond 
men de schans, die in 1622 een sterke troepenafdeeling van het 
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Spaaiische leger het verder doordringen in Friesland belette. Van 
liet S c h o o t e r c o n v e n t , een klooster der Duitsche orde, in 
1299 voor adellijke jufferen gesticht en later door priesters en 
diensibroeders onder een' kommandeur bewoond, schijnt niets 
meer te bestaan. Maareen deel der landstreek, waardoor thans 
de spoorbaan loopt, heeft weliigt den ouden naarn van de 
Ko m m a n de r ij - a k k e r s nog niet verloren. 

De grintweg die van de L e m m e r komt. brengt ons op 
oen groot en straatweg van Heerenveen naar Zwolle. Op den 
hoek naar de zijde van Heerenveen blinkt het fraaije witte huis 
van H e r e m a - s t a t e tusschen elzenhagen en donkere sparren , 
niet de van hoog hout overschaduwde boerderij er nevens. Naar 
den kant van Oudeschoot rijst een kleine heuvel, die een' 
rustieken koepel draagt, uit het bosch van J a g t l u s t op. 't Is 
van die hoogte een liefelijk gezigt op de bosschen, weiden 
en akkers en op het dorpje met zijn' kerktoren en huizen. Langs 
den straatweg groeijen eiken en elzen. Bouwvelden. waarop 

thans veel te laat in den tijd door aanhoudende regens! — 
de schoven nog staan, worden door hakhout afgewisseld. Het 
liooge hout van 't Oranjewoud vertoont zich boven de velden 
en de lagere boschjes. 

Oudeschoot zelf, de plaats waaruit liet vermaarde geslacht 
der hooggeleerde S c h o t a n u s s e n afkomstig is . is een net 
dorp, grootendeels langs den straatweg gebouwd. Een zijweg 
voert van hier, voorbij de op een hoogte gelegen en van krach
tige iepen omringde kerk naar „het Woud' \ 't Is een vrolijke 
weg, met eiken beplant en met het gezigt over de frissche 
groene weiden naar de boschrijke streken van T e r I d s e r d , 
O l d e h o l t p a d e en W o 1 v e g a. Aanvankelijk is 't een straat
weg, maar als wij dien hielden misten wij ons doel. Spoedig 
slaan wij den grintweg in, langs de buitenplaats V e e n w i j k , 
met zijn somber roodsteenen huis, een tweede V e e n w ij k en 
zelfs nog een derde van dien naam, allen uitziende op de 
lage landen en de verre bosschen, terwijl kloeke eiken hun 
breede takken uitbreiden over het zandspoor waarin de grint
weg overging, niet tot schade van het landschap, dat meer 
het karakter van een bosch begint aan te nemen. 
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Den zoom van het „Woud" hebben wij nu nevens ons. Witte 
palen met den naam K l e i n J a g t l u s t wijzen ons aan, dat 
de eikenlanen, bij wier ingang zij staan, tot een der drie 
groote landgoederen van het Oranjewoud behooren. Wij slaan 
echter nog geen dier lanen in, maar houden den zandweg' 
tusschen de wilgen, elzen, peppels en eiken, de doorn- en beuken
hagen en de groene grasranden, waarover het vrolijk door
vallend zonlicht speelt Bij een huisje maakt de weg een scherpe 
bogt en nu treden wij het bosch zelf binnen, 't Is een donkere 
laan, met een groen belommerd voetpad er nevens. Zwaar is 
het geboomte er niet, maar de forsche vormen der eiken, de 
blanke berkenstammen, de boschjes van elzen en hakhout , 
tusschen wier digt gebladerte de gouden gloed der zonnestralen 
wemelt, geven ons telkens tafereeltjes vol liefelijkheid en kalme 
schoonheid te aanschouwen. De kamperfoelie, die in weelde-
rigeii overvloed de boomen omrankt, vervult de lucht met haar 
geuren. Tallooze insecten zwermen en gonzen in de verkwik
kende warmte, die de late zomermiddag voor 't eerst weár 
sedert vele, vele dagen verspreidt. Zoo naderen wij, stil en 
dankbaar, het lang ontbeerd genot in volle teugen genietend, 
het punt, waar bij de gunstig gelegen en anders druk be
zochte, maar heden nagenoeg verlaten herberg H e i d e w o u d ver
schillende wegen in allerlei rigtingen uiteenloopen. H e i d e w o u d 
is een der middelpunten van het bosch. Men kan er ook logies 
bekomen en, bij langer of korter oponthoud, vanhier het woud 
doorkruisen. Wij vertoeven er niet, al ziet het er uitlokkend 
genoeg uit. Den tijd, die ons rest, hebben wij te veel noodig. 
Als wij den weg tegenover het huis kozen en dan regtuit 
gingen, zouden wij naar het fraai gelegen O l d e b e r k o o p 
doorwandelen. Dat ligt echter niet in ons plan. Daarom slaan 
wij een zijlaan in, eveneens bestraat, die bij een bogt ons brengt 
aan het heldere water, waarover aan den overkant de breede tak
ken van prachtige boomen neerhangen. Aan die zijde ligt een aan
zienlijke buitenplaats, met broeibakken en volières, een' smaak -
vollen aanleg en heerlijk geboomte van allerlei aard. Dit rijke 
plantsoen behoort tot de overplaats v a n O r a n j e w o u d , h e t land
goed van den heer de B1 o c q v a n S c h e 11 i n g a, en als wij de 
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watering volgen, dan komen wij in korten lijd op het punt, 
waar inderdaad een keur van schoonheid vereenigd is. Daar 
opent zich de prachtige laan van vier rijen linden, aan wier 
einde het grijze huis van O r a n j e s t e i n ligt, op de plaats 
der voormalige prinselijke oranjerie. Aan beide kanten der 
laan vinden wij de plantsoenen van O r a n j e w o u d. Het smaak
volle landhuis staat ongeveer ter plaatse van het vroegere pa
leis, te midden van een' schoonen aanleg. Voor de witte hui-
zinge is een kamp weiland, waar bonte runderen, fraai van 
kleur en glimmend van huid, op hunne wijze het goede des 
levens genieten en de gloeijende tinten der welgevulde bloem
perken, de licht- en schaduwpartijen op de hreede paden, de 
groote gazons, de sierlijke boom- en heestergroepen, het spie-
gelklare water der slingerende vijvers, de afwisselende lijnen 
van treuresch en peppels, van trotsche beuken en zware eiken 
vormen er een bekoorlijk geheel. Ook de overplaats prijkt met 
een' kostbaren bloemenschat en statig geboomte. — Op beide 
lustplaatsen is de wandeling onder 't geleide van den tuinman 
toegestaan, en wie er den tijd voor afzonderen kan, zal er 
fraaije planten en gewassen in overvloed kunnen bewonderen. — 
Eigenaardig in 't Oranjewoud, althans in dit gedeelte, zijn de 
„brinken", groote graspleinen met hoog opgaand eikenhout. 
Op eene er van werd voor eenige jaren het Noorder Zendings-
feest gehouden. De donkere veengrond geelt er aan het water 
een buitengewone helderheid en krachtig is de spiegeling der 
fiere stammen. Vooral van de brug vertoont zich een opmer
kelijk schoon landschap, met het doorzigt onder de breed uit
gebreide kruinen op het verre wijkende hout, over het door 
geen' rimpel bewogen kristalheldere water. Ook van een tweede 
brug aan het einde der lindenlaan, in 1740 over de Oranje-
grift gebouwd , is 't een fraai gezigt en een lommerrijke eiken
laan , langs het plantsoen van O r a n j e s t e i n naar B r o n g e r g a 
leidend, verhoogt hier de aantrekkelijkheid van het oord. 
De herberg d e K o p tegenover de vijvers achter O r a n j e 
w o u d en bij het overbosch van dat landgoed, aan den weg 
naar de Kn i jp e gelegen, verschaft menig wandelaar een 
aangename rustplaats, en de roeilustige jeugd vindt er een 
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schuit, die gretig maar niet altijd handig wordt gebruikt. 
De lijnregte weg naar de Knijpe langs de „Prinsewijk" wordt 

spoedig kaal en onbehagelijk. Wij keeren dus weer terug en 
ook tot Brongerga behoeven wij onzen togt niet uit te strek
ken. De landhuizen bij dat dorpje zijn sinds lang gesloopt. De 
prachtige lindenlaan gaan wij weer door en nog eens werpen 
wij een' blik op de beide schoone landgoederen , om den terug
weg naar .Heerenveen aan te nemen. Een smaakvolle en vrien
delijk gelegen uitspanning, de T e n t , zou ons zeker wel een 
oogenblik op haar vrij hoog terras ontvangen, als de avond 
niet daalde. Voor de bezoekers van het Oranjewoud is zij een 
bekoorlijk rustpunt. Nog niet sedert lang is zij daartoe inge-
rigt. Voor dat de heer B i e r u m a O o s t i n g . de zoon des 
eigenaars van O r a n j e s t e i n , het naburige K l e i n J a g t l u s t 
betrok, was de T e n t zijn buitenverblijf. Klein Jagtlust be
hoorde destijds aan Mr. P. H e r i n g a C a t s , bekend om de 
fabelachtige legaten, door hem aan zijn dienaars en onderhoo-
rigen gemaakt. Langs de bosschen van dat landgoed en den 
uitgestrekten hertenkamp, aan wiens einde het eenvoudige 
heerenhuis zich vertoont, door een buurschap van eenige wo
ningen en schuren, voorbij een paar kleinere buitenplaatsen, 
loopt de breede weg onder hooge boomen. De duisternis valt. 
Wij kunnen ons bijna verplaatst gevoelen in den tijd, toen 
het O r a n j e w o u d er nog niet was. De kunstweg is in een' 
zandweg overgegaan. De weelde der lusthuizen en bloemtuinen 
ligt achter ons met het digte hout. 't Wordt eenzaam en stil, 
op de vlakke velden rust de daauw, en 't is of 't weer de 
oude, groote meeren zijn, die zich daar uitbreiden tot in het 
verre verschiet. Kil wordt de lucht, een gure wind steekt op. 
Was de heerlijke zomeravond in het liefelijke woud niets an
ders dan een schoone droom'? 

Op eenigen afstand van Heerenveen, maar langs den spoor
weg spoedig en gemakkelijk te bereiken, ligt het fraaije dorp 
W o 1 v e g a. 't Is de hoofdplaats der grietenij W e s t - S t e l l i n g 
w e r f en behoort tot het gedeelte van Friesland, dat van ouds 
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de Z e v e n w o u d e n heet. Die naam herinnert aan den voor-
maligen rijkdom in bosschen, waarvan ook de uitgestrekte 
veengronden nog de getuigen zijn. Zelfs zoekt men bij 't na
burig O l d e h o l t p a d e het heilige woud B a d u h e n n a . Sinds 
eeuwen zijn natuurlijk die maagdelijke wouden verdwenen en 
gansche streken zijn er , waar uitgeveende plassen of vlakke 
weilanden het wild ineengegroeide en vaak ontoegankelijke 
boseh der moerassen hebben vervangen. Toch is er nog 
vrij wat hout te vinden, en Wolvega's omtrek met name heeft 
daaraan een niet geringe mate van bekoorlijkheid te danken. 
Van den helderen morgen maken wij voor een uitstapje der
waarts gebruik. Met een' vroegeren trein van Heerenveen ver
trekkend , hebben wij eenige uren ter onzer beschikking en 
omstreeks een uur na den middag kunnen wij den beraamden 
togt over Leeuwarden naar Veenwouden beginnen. Wij maken 
dan een' grooten omweg, maar. gelijk wij weten, de stoom
tram van Heerenveen naar Veenwouden. die den afstand aan
merkelijk zou bekorten, staat ons dit jaar nog niet ten dienste. 
Bij de ongestadigheid van het weder is het zaak, ieder gun
stig' oogenblik zoo goed mogelijk te gebruiken, maar onze 
plannen zóó in te rigten , dat wij , als de natuur ons tegenslaat, 
de hoofdstad met haar museum en andere bezienswaardigheden 
gemakkelijk kunnen bereiken. Daar is ten minste op een' wan-
hopigen regendag gelegenheid, den tijd niet geheel nutteloos 
door te brengen. Van de spoorlijn durven wij ons niet te ver
wijderen. Onze reis door Friesland wordt op die wijze wel een 
min of meer omslagtige zwerftogt. Bij vast weer zouden de 
plannen anders en beter kunnen zijn, maar wij moeten met 
de omstandigheden rekening houden en veel laten afhangen 
van den toestand van het oogenblik. 

De tegenwoordige gemeentenen voormalige grietenijen Oo st
en W e s t s t e l l i n g w e r f en S c h o t e r l a n d vormden tot 1517 , 
één geheel, dat sinds eeuwen onder den naam S t e l l i n g w e r f 
of St a l l i n g we e r bekend was. Met een gedeelte van de tegen
woordige provincie Oyerijsel behoorde het in de 10 ! e eeuw 
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tot de gouw W a l d e r e n , die een deel uitmaakte van het 
uitgestrekte gebied der Brunswijksche gravenX u dolf, B r u n o, 
Eg b e r t I en E g b e r t II , in 1086 en 1087 door den keizer 
aan den bisschop van Utrecht geschonken. In voortdurende!) 
strijd met den kerkvorst en niet de naburen, waaronder vooral 
de eenmaal magtige graven van Kuinre behoorden, wisten de 
Stellingwervers hunne onafhankelijkheid zoo te handhaven, 
dat het wereldlijk gezag van den bisschoppelijken stoel in den 
regel weinig of niets betcekende. Even weinig baatte graaf 
R e i n o u d v a n G e 1 r e de hem later geschonken heerschappij , 
en maar voor zeer korten tijd kon de wakkere J a n v a n A r k e 1 
de inmiddels weer erkende regten van St. M a a r t e n doen 
gelden. Niet beter slaagden hertog A l b r e c h t van B e i j e r e n 
en F i l i p s v a n B o u r g o n d i ë in hun pogingen. Eerst in 1500 
gelukte 't hertog A l b r e c h t v a n S a k s e n , na langen tegen
stand , zich ook door Stellingwerf als erf-potestaat te doen 
huldigen. Was het landschap tot dusver bestuurd door drie 
„stellingen" ot' regtbanken, die ieder jaar verwisselden en ,,bij 
werving" vervielen op de plaatsen daartoe geregtigd, nu werd 
het een grietenij en met zijn onafhankelijkheid was het gedaan. 
Maar eerst keizer Karels sterke hand bedwong voor goed alle 
verzet. Toen werd Stellingwerf gesplitst. S c h o t e r l a n d werd 
in 1517 een afzonderlijke grietenij , met de helft van Stelling
werf aan den grietman L i j c k l e E e b l e s geschonken, ter ver
goeding van de schade, hem toegebragt door de Gelderschen, 
die in 1514 zijn slot F r i e s b u r g te N i j e h o l t p a d e hadden 
verbrand. In 1524 werd deze grietenij — het tegenwoordige 
W e s t - S t e l l i n g w e r f — door den keizer erfelijk in zijn ge
slacht, verklaard. Uit dezen L i j c k l e E e b l e s is het adellijk 
geslacht L y e k l a m a à N y e h o 11 gesproten. 

In hoever Wolvega gedeeld heeft in den eeuwenlangen strijd , 
welke rampen het had te verduren, welke heldendaden zijn in
woners mogen verrigt hebben, is ons onbekend. De geschie
denis spreekt er niet van. Maar als het waar is, dat er reeds 
in 't begin der 13 d e eeuw een zeker edelman H a j o woonde, 
die zich bij de verovering van Damiate in 1219 beroemd moet 
hebben gemaakt, dan zullen er destijds ligt meer woningen heb-
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ben gestaan, en de nabuurschap van het Oversticht, dat allengs 
geheel aan den bisschop onderworpen werd, zal op de lotge
vallen van het dorp wel niet zonder invloed zijn gebleven. Dat 
zijn naam is ontleend aan de wolven, die zich in den omtrek 
ophielden, is niet onwaarschijnlijk. De groole bosschen waren 
uitnemend geschikt, om tal van wilde dieren te huisvesten. Nog 
in de 18d e eeuw waren wolven er niet zeldzaam en op het, ge
meentehuis was nog voor weinig jaren de huid te zien van een 
wild zwijn, in de nabijheid geschoten. Vrees voor ongewenschte 
ontmoetingen met dergelijke ongure gedierten behoeft nu na
tuurlijk niemand meer van een wandeling in de liefelijke om
streken van het dorp terug te houden. Sedert lang is alles in 
den omtrek ontgonnen. Heidevelden ziet men er niet meer en 
de bevolking der landstreek is talrijk genoeg geworden, om uit 
het steeds overvloedig houtgewas de gevaarlijke gasten te weeren. 

Wolvega is een vrij lang dorp, waarvan de meeste huizen 
langs een breede straat zijn gebouwd. Zijn ligging aan den 
straatweg van Leeuwarden naar Zwolle maakte 't gemakkelijk 
bereikbaar in den tijd, toen de kunstwegen nog zeldzaam en 
vrij wat welvarende Friesche plaatsen in najaar, winter en lente 
soms nagenoeg' ontoegankelijk waren. Ondanks dit voorregt was 
't er stil. Doortogt was er weinig: van de levendigheid, door 
een' straatweg veroorzaakt, bespeurden zijn inwoners niet veel 
en door de meesten ongezien reed er de diligence van Van 
G e n d e n L o o s voorbij. Want alleen het uiterste einde der 
dorpstraat raakte den straatweg. Wederkeerig zagen de passa
giers in den zwaren. gee'en wagen dan ook van Wolvega niets 
anders dan de herberg, waar zij een oogenbîik pleisterden, het 
witte gemeentehuis op den anderen hoek der straat, en wat zij 
bij 't voorbijrijden in een' oogwenk van die straat zelve kon
den onderscheiden. De spoorwegreiziger ziet nog minder. Het 
geboomte eener buitenplaats met een ..zitje" , de torenspits boven 
de boomen, de nieuwe R. C. kerk en eenige huizen aan de 
andere zijde van den weg. een' straatweg, die de spoorbaan 
kruist, in 't voorbijsnellen nog een paar woningen, voorts wat 
bosch in de verte — dat, is alles. Maar 't is genoeg om hem 
te doen zien dat het landschap fraai genoeg zou zijn, om hem 
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voor een oponthoud van een paar uur ruimschoots te beloonen , 
als hij aan het station had kunnen uitstappen. Wie het doet, 
vindt zich niet teleurgesteld. en wie Wolvega van vroeger kende , 
bemerkt, dat de plaats sedert den aanleg van de spoorbaan is 
vooruitgegaan. Vooral wie er een' nacht vertoeft vindt de loge
menten belangrijk vermeerderd en verbeterd, 't Kostte in der tijd 
wel eens moeite, een onderkomen te vinden in de zeer primi
tieve herbergen, als men ' s avonds laat er aankwam ! Aan meer 
dan één deur kon de voetreiziger vruchteloos aankloppen, Dan 
luidde 't , als in Gij s b r e c h t v a n A m s t e l : 

„Men opent hier geen deur zoo spade." 

En ontfermde zich eindelijk een kastelein over den vermoei
den reiziger, dan werd hem een bedstede geopend in het ge
wone slaapvertrek der familie , waar ,,heit en mem en de bents-
jes" in de andere kooijen de zoete rust genoten. Nu zijn er een 
paar ruime nette logementen, die, wat het uitwendige betreft, 
vergeleken met wat er vroeger was, wel haast.,hotels" mogen 
heeten. Over 't inwendige kunnen wij niet oordeelen, daar wij 
geen aanleiding hebben, er de proef van te nemen. 

De aanleg tegenover het station behoort aan H el o m a s t at e. 
De met iepen beplante rijweg naar 't station , die op den grooten 
weg van W o l v e g a naar O l d e b e r k o o p uitkomt, loopt langs 
het plantsoen dier uitgestrekte buitenplaats, en als wij op den 
straatweg zelven zijn gekomen, hebben wij de vijvers, de gras-
en bloemperken, de opgaande boomen en de digte heesterpar-
tijen nog eenigen tijd nevens ons. Het groote, vrij moderne huis 
wordt tegenwoordig niet meer door den eigenaar bewoond, maai' 
is aan een der notarissen verhuurd. Niettemin wordt de plaats 
uitstekend door hem in orde gehouden en niet weinig draagt 
zij tot de fraaiheid van Wolvega's omtrek bij. Ook de iepen en 
eiken langs den straatweg doen daartoe het hunne, en vrien
delijk vertoonen zich de eerste huizen van het dorp onder het 
lommer der hooge, kloeke stammen. Alles ziet er vriendelijk 
en frisch uit, gelijk dan ook de meeste woningen eerst in de 
laatste jaren zijn gebouwd en H e 1 o m a s t a t e, hoewel van niet 
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zóó jonge dagteekening, toch geenszins tot de oude Friesche 
..staten"' behoort. Alleen een herberg, die het jaartal 1759 in 
deu gevel draagt, herinnert aan een' wat ouderen bouwtrant, 
en schilderachtig vertoont zich het uitstek boven de deur, door 
zware vierkante pijlers gedragen, als een thans verdwijnende 
type der ouderwetsche Friesche dorpsherberg'. De smidse op den 
voorgrond en de donkere bladerkroonen, waartegen de witte 
gevel met zijn uithangbord vrolijk afsteekt, vormen met het zware 
hout en het spitse torentje in de verte een bekoorlijk geheel. 

Spoedig hebben wij het punt bereikt, waar de groote straat
weg op Zwolle de dorpsstraat snijdt en het witte gemeentehuis 
van W e s t - S t e 11 i n g w e r f ligt, in gezelschap van een paar 
nieuwe logementen en heerenhuizen, die mede van Wolvega's 
vooruitgang getuigen. terwijl de krachtige iepen die er prij
ken . het toonen, dat de bodem als van ouds nog in staat is, 
forsche en gezonde hoornen voort te brengen. Vóór ons strekt 
nu de oude, lange straat zich uit, maar' ook hier vinden wij 
de bewijzen van welvaart en bloei. Voor 't meerendeel zijn de 
woningen goed onderhouden en niet gering is het aantal def
tige'heerenhuizen, die zelfs in een plaats van hooger aanzien 
niet misplaatst zouden zijn. De kroon spant L i n d e n o o r d , 
tegenover de pastorie der Hervormden, het oude huis der Van 
H a r en s . tegenwoordig het eigendom van mvr. de Wed. Man
gel ' Oa t s . Maar ook het. fraaije gebouw, door den tegenwoor-
digen burgemeester bewoond, behoort niet zijn' smaakvoller) 
aanleg tot de sieraden van het dorp. Bijna aan het einde der 
straat ligt de nieuwe. nette Doopsgezinde kerk . en wandelen 
wij nog een eindweegs door. dan komen wij uit op een' vrien-
delijken landweg, met linden en eiken beplant, tusschen wei
den en boschjes. vol opwekkende kijkjes op rustige landschap
pen, vruchtbare velden en zandige, houtrijke gronden.'t Is een 
frissche, zonnige zomermorgen. Geestige kantlichtj es spelen op 
de stammen Gouden stralen vallen door 't gebladerte op den 
lommerrijken weg. De weiden blinken in den zonnegloed en 
de weldoorvoede runderen loeijen van genot. Witte wolken drij
ven langzaam langs den azuren hemel. Alles voorspelt een' heer
lijken dag. Wij wisten het toen nog niet, hoe dreigend de mid-
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dag zou worden, wat stroomen van regen ons de avond zou 
brengen! De meest beproefde weerkennis werd in de Augus-
tusmaand van 1881 beschaamd. 

Niet al te ver mogen wij voortwandelen, als de tijd ons niet 
zal ontbreken om met het bezienswaardige in Wolvega ken
nis te maken. Verderop, bij het dorpje O l d e t r i j n e . wordt 
de landstreek kaal en boomloos, en al is het dorp zelf ook oud , 
zooals zijn naam aanduidt, er is niets bijzonders te vinden, 
evenmin als in het veel naderbij gelegen gehucht S o n n e g a , 
al is daar het gebied der houtstreek nog niet ten einde. Wij 
moeten terug naar den Zwolschen straatweg, waar wij op kor
ten afstand van het dorp den ingang der begraafplaats vinden 
in een smaakvol aangelegd en zorgvuldig onderhouden boschje. 
Het kerkhof zelf is door een hooge beukenhaag' omringd en 
daarnevens is een Engelsch plantsoen met een' grooten vijver, 
waaromheen, tusschen heesters en opgaande boomen, breede 
slingerpaden loopen. Enkele banken onder sparren of hooge 
populieren, waarvan eene op een kleine, van den uitgegraven 
grond opgeworpen hoogte geplaatst is, geven gelegenheid tot 
rusten en om de slingerende waterpartij ten deele of in haar 
geheel te overzien. Het houtgewas is er xiog jong, maar het 
groeit goed, en naarmate het weliger wast zal dit bekoorlijke 
plekje bij de goede verzorging, die er blijkbaar aan ten deel 
valt, jaar op jaar voor de ingezetenen van Wolvega een aan
genamer wandeiplaats opleveren. 

Van 't station komende wierpen wij reeds een' blik op den 
straatweg aan de overzijde der spoorbaan. waar de R. C. kerk 
verrijst. Onzen naderen ontdekkingstogt strekken wij ook der
waarts uit. Zij is, evenals de meeste gebouwen in dit gedeelte 
van Wolvega. nieuw en sierlijk en prijkt met een goed bewerkt 
beeld in den gevel boven de groote hoofddeur. Ook het inwen
dige maakt een' gunstigen indruk, maar de wapens op het hek 
van het plein voor de kerk zou men eer bij den ingang van 
een adellijk goed verwachten. Beter zouden zij passen aan de 
oprijlaan van Ly ck l a m a - s t i n s , het grijze landhuis in 't ge
boomte , dat eenige schreden verder aan den straatweg ligt. 
Een ..stins" hebben wij daar echter niet te zoeken. Zoo er ooit 
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een dier hechte, eenvoudige torens heeft gestaan, is die sinds 
lang verdwenen. De geschiedenis schijnt er trouwens niets van 
te weten. Wèl verhaalt zij, dat R i e n k v a n L y c k l a m a , 
sedert 1626 grietman van West-Stellingwerf, hier een aanzienlijk 
gebouw had gesticht, uit het water opgetrokken en van schoone 
plantsoenen naar den smaak van dien tijd omringd. Een huis 
„uit het water opgetrokken" . schijnt destijds de liefhebberij 
der Friesche edelen te zijn geweest. Wat vroeger een ver-
eischte ter verdediging was. werd in rustiger dagen het ken
merk van eens edelmans huizinge. Van B e t t e van A e b i n ga 
althans wordt vermeld, dat hij aan zijn state O f f i n g a b u r g 
bij Hallum een nieuwe zaal wilde doen bouwen, omdat de zaal 
die er reeds was, ,.niet uit het water was opgebouwd." 't Had 
hem bijr.a, tengevolge van de onhandigheid der werklieden 
bij het graven van de fondamenten, zijn gansche huis ge
kost, en nadat er schatten aan verspild waren, was zijn zoon 
genoodzaakt, alles weg te breken en ,,uit het zand te bouwen.'' 

I. y c k 1 a m a - s t i n s schijnt ook niet door hechtheid te heb
ben uitgemunt. Reeds een eeuw na de stichting moest het 
huis om bouwvalligheid worden afgebroken en jaren lang was 
de plek, waar het gestaan had, ledig, totdat in 't begin dezer 
eeuw het tegenwoordige heerenhuis werd gebouwd door Mr. 
M e i n a r d u s 8 i d e r i u s, in zijn' tijd een man van hoog aanzien 
en grooten invloed, om vele gaven van verstand en hart in 
eere bij wie hem kenden. Bij de kerk der Hervormden zien 
wij zijn houten grafteeken. 

Ons rest nog een bezoek aan de kerk en aan de plaats van 
Mevrouw C a t s . Wij moeten daartoe naar het midden van het 
dorp terug, maar een buitenweg geeft ons gelegenheid tot af
wisseling, en inmiddels zal het laat genoeg in den morgen 
zijn geworden , om zonder al te groote onbescheidenheid den 
toegang tot den ouden lusthof der v a n H a r e n s t e mogen ver
zoeken. Langs den stationsweg, voorbij het uitgestrekte plant
soen van H e l o m a s t a t e , komen wij op den Zwolschen straat
weg, dien wij echter aanstonds voor een' vriendelijken zand
weg tusschen eikenboschjes en akkers verlaten. Ook van hier 
gezien maakt het dorp een' aangenamen indruk, gelijk het 

iv 9 
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daar met zijn ranke torenspits en zijn vrolijke huizen tusschen 
't geboomte ligt, terwijl de frisch groene weiden vol bonte run
deren den voorgrond vormen en de olie- en houtzaaagmolens 
vóór ons en de boomweekerij aan onze regterhand ons tevens 
nog eenige bronnen van welvaart voor de ingezetenen leeren ken
nen. Bij de vaart verlaten wij den weg en kiezen een voet
pad door de weiden, dat ons, langs de havenkom met haar ge
metselde wallen en voorbij het kerkje der Chr. geref. gemeente, 
in een der welbebouwde zijstraten van het dorp en door een 
met eiken beplante laan in de onmiddellijke nabijheid der hoog
gelegen kerk brengt. In haar nabijheid ligt de pastorie, het 
nieuwe postkantoor en de groote, lommerrijke tuin achter het 
witte huis van den oud-burgemeester J. S i c k e n g a. 

Terwijl iemand wordt opgezocht, om ons de zware, ouder-
wetsche deur der kerk te ontsluiten, kunnen wij de fraaije 
dorpsbuurt met haar nette huizen en kloeke boomen op ons 
gemak overzien en rondwandelend over het oude, thans niet 
meer gebruikte kerkhof, het uitwendige der kerk in oogen-
schouw nemen. De sterke, vierkante toren is van groote Friesche 
moppen opgemetseld. Van dezelfde steensoort is het muurwerk 
der kerk gebouwd, voorzoover latere herstellingen niet met 
kleinen geelen steen zijn uitgevoerd. In 1646 moet het gebouw, 
zoo niet geheel dan toch grootendeels vernieuwd zijn gewor
den, blijkens het niet zeer duidelijke versje op een'blaauwen 
steen boven de zuidermuur: 

Anno 1646. 
Als TITAN JULLIUM den Vierden Dach ontweide 
Ontfonckte deze kerck Door ijver In Gods geest, 
Ons (Grietman) DIRCK VAN BAERDT d eerste steen hier leide, 
Tot Nadenck Van sijn hand. Maar Christi Eere meest. 

Die oude grietmannen hebben inderdaad voor de onder hun 
bestuur staande dorpen veel gedaan, al zorgden zij doorgaans 
wel voor de „nadenck" van hun' naam, bij de werken door hen 
„uit ijver in Gods geest" en tot „Christi eere meest" tot 
stand gebragt. Maar de mannen van 1795 kwamen met beitel 
en hamer en hakten hun titels met groote zorgvuldigheid en 
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stalen volharding uit de door hen geplaatste opschriften en 
van hun grafzerken weg. Zoo verdween ook van dezen steen 
het woord g r i e t m a n , gelijk wij straks in de kerk het opschrift 
van het orgel geschonden zullen vinden. Daar schijnt echter 
de titel . lonk h r. aan de aandacht ontsnapt. Misschien heb
ben de onnoozele letters h r. de waakzaamheid der gelijkheids
vrienden bedrogen. Elders zagen wij menigmaal alles, wat 
..heer" was. uitgebeiteld. Men zegt. dat ook de edelen zelven, 
om verdere schending van hunne huizen en familiegraven te 
voorkomen. bij het opkomen van den storm vaak voor het 
wegnemen van zulke ergerlijke woorden hebben gezorgd. 

Inmiddels heeft de schoenmaker-klokkeluider zijn' driestal 
verlaten, om de honneurs der kerk waar te nemen. Hiy is er 
te huis. Driemaal daags komt hij de klok luijen en dat zijn 
zittend leven zijn ledematen nog niet heeft verstramd, bewijst 
de vlugheid, waarmede hij door een klein deurtje verdwijnt 
en over de galerijen en banken in de kerk kloutert, om van 
binnen de zware deur te openen, wier slot de gewone gehoor
zaamheid aan den sleutel ditmaal weigert. Het inwendige van 
de kerk ziet er net en goed onderhouden uit. Van al de wapen
schilden, vroeger aan de muren opgehangen, zijn de meesten 
verdwenen. Van de H e i o m a ' s , uil wier geslacht een lid hier 
van 1820 tot 1859 het grietmansambt bekleedde, hangt er 
nog een. Twee zijn er van de van H a r e n s : van W i l l e m 
en D u c o . met de jaartallen 1728 en 1742. De laatste schonk 
ook het met snijwerk versierde orgel in 1733, en tijdens zijn 
bestuur werd een nieuwe klok in den toren geplaatst. Planken 
en banken verbergen de zerken boven den ingang van hunnen 
grafkelder en welke andere steenen meer nog als proeven 
der Friesche steenhouwerskunst zouden kunnen gelden. Het 
Iraaije snijwerk aan de donkere eikenhouten heerengestoelten 
is daarentegen goed te zien. Ieder bezoek aan dergelijke dorps
kerken overtuigt ons op nieuw . dat de aanzienlijken in de 
vorige eeuwen voor zulke smaakvolle versieringen goed geld 
over hadden en dat het dientengevolge ook niet ontbrak aan 
kunstenaars in dit vak, die goed werk wisten te leveren. 

In de leuning van de trap naar den preekstoel wijst ons de 
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spraakzame en beschaafde tempelwachter een diepe insnijding. 
Dat heeft volgens de overlevering een baldadig Munstersch 
soldaat met zijn' sabel gedaan, toen de troepen van B e r e n d 
v a n G a l e n in de Augustusmaand van 1673, na hun mislukten 
inval in Friesland, op Steenwijk terugtrokken. De wakkere H a n s 
W i l l e m v a n A y l v a , die in Wolvega gelegerd geweest was 
om de grenzen te dekken. had een sterker stelling bij Heeren
veen ingenomen. Zoo werd Wolvega weerloos , maar den vijand 
was het verder doordringen door een reeks van gevechten belet. 

Ons laatste bezoek geldt L i n d e n o o r d . Het breede hoofd
gebouw ligt een weinig achterwaarts met zijn dubbele stoep, 
zijn nevengebouw en zijn' vleugel, die aan de dorpsstraat reikt. 
Aan de andere zijde is de stal, aan het huis verbonden door 
een' hoogen muur. waarin de poort van den tuin wordt ge
vonden. Een ruirn^ voorplein, rijk met bloemen en heesters 
versierd en door steenen palen met kettingen van den weg ge
scheiden , ligt voor het onregelmatige maar deftige huis. Daar 
achter strekt zich een prachtige lusthof uit, waarin de wan
deling ons welwillend wordt toegestaan. 

Wat zware, schoongevormde olmen staan daar in twee rijen 
bij den achtergevel.! Tweehonderd jaren zijn zij oud, naar men 
zegt. Voor linden zou men hen groeten, naar den vorm der 
sierlijk neerhangende takken en der krachtige stammen. Prach
tiger iepen zullen er in ons vaderland schaarsch zijn te vinden! 
Over groote, frissche gazons en rijke bloemperken ziet het 
hoofdgebouw op een boscb van statig (geboomte, waarin een 
lange laan het uitzicht geeft op een' kerktoren in de verte. 
Heerlijk houtgewas prijkt in overvloed langs de breede slinger
paden. Tulpenboomen en accasia's, eschdoorns en sparren, 
esschen en bonte eiken en een donkere bruine beuk, tegen 
wier neerhangende takken het witte beeldje zoo schitterend uit
komt — iepen, tot in den top met klimop begroeid — beuken 
hoog van stam en kloek van kroon — coniferen van allerlei 
soort, mengen er de kleurschakeringen van hun loof. Vorste
lijke oranjeboomen en krachtige stamfuchsia's staan langs de 
grasperken geschaard. In een kleine vijverkom spiegelt zich 
het groen der boomen en het blaamv des hemels, en als wij 
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uit de beukenlaan aan het einde der plaats terugzien naar het 
huis onder de eerwaardige iepen, dan weidt het oog over een' 
lusthof, die thans zeker wel niet minder een eereplaats inneemt, 
dan in den tijd toen hij de bewondering der bezoekers opwekte 
door zijn' regelmatiger, aanleg en zijn kunstig „tooneel" van 
geschoren beukenhagen, waar O n n o Z w i e r met zijn kinde
ren „de d o o s van P a m l o r a " plagt optevoeren. 

L i n d e n o o r d was de woonplaats der v a n H a r e n s , sedert 
E r n s t v a n H a r e n in 1673 het grietmanschap ontving' tot 
loon van zijn dapperheid in den Munsterschen oorlog. „Kinde
ren, neemt den hoed af," zei Onno Zwier nog in later dagen, 
als hij niet de zijnen de Schoterschans voorbijkwam. Jhr. E r n s t 
was de opvolger van D i r k v a n B a e r d t , die zich ook in 1672 
een wakker aanvoerder had betoond en nog twintig jaar leefde , 
maar van zijn ambt afstand had gedaan. Hem volgde zijn zoon 
W i l l e m op — wèl te onderscheiden van „den grooten ambas
sadeur" en van den dichter — wiens rouwwapen wij in de 
kerk hebben gezien. Du co van H a r e n , grietman van 1711 
tot 1742, was Wiüems zoon. Na Dueo's kinderloos overlijden 
verkreeg zijn neet' O n n o Z w i e r de waardigheid, die sedert 
1673 in zijn familie erfelijk was. Zoon van A d a m E r n s t , 
grietman van h e t B i l d t , Dueo's ouderen broeder, kwam hij 
na zijns vaders vroegen dood onder de leiding van zijn' groot
vader, even als zijn broeder W i l l e m , met wien hij uitnemende 
gaven des geestes, een' mannelijken leeftijd vol eerambten en 
vorstengunst, een' ouderdom van vernedering gemeen had. Na 
den dood van prinses Anna had de haat van velen, aan wier 
hoofd de h e r t o g v a n B r u n s wij k stond, vrij spel en de 
beschuldiging van een gruwelijke misdaad was de aanleiding 
tot zijn verwijdering uit alle staatsambten, het grietmanschap 
van West-Stellingwerf uitgezonderd. Daar is in deze vreesehjke 
familiegeschiedenis, die in elk geval over de zeden der aris
tocratie in die dagen een allertreurigst licht verspreidt, nog 
altijd veel geheimzinnigs, ondanks de talrijke geschriften daar
over verschenen, en de herinnering daaraan werpt een droevig 
waas over het bekoorlijk oord, waar hij de laatste jaren van 
zijn leven doorbragt en zijn G e u z e n heeft gedicht. 
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In dit huis heeft Onno Zwier evenwel niet gewoond. De 
gebroeders van Haren, in zoo menig opzigt lotgenooten , waren 
het ook in 't verlies hunner huizen door noodlottigen brand. In 
'1732 verbrandde het slot van Willem, destijds grietman van 
het Bildt, te St. A n n a P a r o c h i e . Daarbij gingen de voor 
de geschiedenis zoo kostbare papieren van den ambassadeur 
verloren, benevens het dagverhaal van ..hopman D a a m ."den 
Watergeus. die den Briel hielp winnen, den afstammeling uit 
het oude geslacht, dat reeds in den aanvang der 13 i l e eeuw 
de voogdij van Maastricht in pandschap had, den eersten, die 
zich op Noord-Nederlandschen grond had gevestigd. Een der
gelijke ramp trof Onno Zwier in den nacht van 20 Oct. 1776. 
De brand kwam op de studeerkamer aan, en naauwelijks ontkwam 
het gezin den dood. Uit de bibliotheekzaal beneden werden 
nog 300 banden benevens een kist met 500 eigenhandige brie
ven van prins Willem IV en zijn gemalin gered, maar de boe
kerij in de beide bovenzalen werd vernield, gelijk onderschei
dene kostbare schilderijen, waaronder de orginele portretten 
van Br e d e r o d e en G r a n v e l l e en het geuzenmedaillon van 
hopman D a a m . Sommigen schreven den brand aan de kwaad
willigheid toe, die hem ook hier geen rust liet, maar voor 
dat vermoeden bestaat geen genoegzame grond. Wèl was de 
deelneming en hulp der dorpsgenooten den grietman een groote 
vertroosting en ,,zijn boeken hadden hem geleerd, met gelaten
heid zijn ongeluk te dragen." 

De voltooijing van dit huis heeft hij niet beleefd. Onaange
naamheden met den aannemer vertraagden den wederopbouw, 
en drie jaren na den brand stierf hij in het in 1760 gekochte huis 
in de W i l d h a a n naast de pastorie, een stichting van den 
generaal T i d d e n g a, die ook in de treurige familiegeschiedenis 
een rol heeft gespeeld. Een zijner zonen, W i l l e m A n n e , 
volgde hem als grietman op. Het jaar 1795 beroofde dezen van 
zijn waardigheid. Hij stierf in 1835 op V o g e l z a n g s t a t e 
bij V e e n k 1 o o s t e r. 
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De tijd is gekomen om te beslissen, of wij onzen wandel-
logt nog verder zullen uitstrekken door de boschrijke streken 
van O l d e h o l t - en N v e h o l t p a d e e n O l d e b e r k o o p , die 
mede tot de bezienswaardigheden van Friesland behooren. dan 
of wij veiligheidshalve met den trein naar L e e u w a r d e n 
zullen vertrekken. Daar komen wolken opzetten en de voor-
zigtigheid raadt, ons niet te wagen aan de kans. om op de 
eenzame wegen en in de afgelegen dorpen door de dreigende 
regenbuijen te worden overvallen. Wat de morgen beloofde, 
wordt door den middag niet gehouden, maar die vriendelijke 
morgen in het fraaije dorp en zijn' liefelijken omtrek doorge-
bragt, heeft ons genoeg te genieten gegeven, om dankbaar 
en voldaan van Wolvega te scheiden. 

in Friesland geweest te zijn en het G a a s t e r l a n d niet 
gezien te hebben. dat is — volgens sommigen — in Rome ge
weest zijn zonder den Paus te zien. Het land dei' zandige 
hoogten aan de zee geldt voor velen als de parel aan de kroon 
der provincie, niet wat de vruchtbaarheid, maar wat het natuur
schoon betreft. Een vroeger bezoek aan die landstreek had uw' 
gids geleerd, dat deze lof wel wat al te hoog gespannen is. 
Herinnert het Gaasterland door den aard van zijn' bodem en 
door zijn ligging bij de Zuiderzee aan het G o o i , in rijkdom 
aan schoonheden staat het in het geheel daarbij achter. Maar 
ook met andere streken in Friesland zelf vergeleken, zou ik 
er den palm der eere geenszins aan durven toekennen. Het 
heeft echter in zijn landschap iets zeer eigenaardigs, waar
door het belangstelling opwekt ook van wie wel schooner land
schappen zagen. En wat gij elders in ons vaderland niet vindt, 
dat is een bosch als dat van R i j s , nagenoeg aan het strand 
der zee. Al ware 't alleen daarom, zou Gaasterland aanspraak 
maken op ons bezoek. 

Staat nu het plan tot een' togt derwaarts vast, dan laat de 
gewone vraag: ,,hoe komen wij e r?" zich met dubbelen nadruk 
gelden. Want afgelegener en armer aan openbare vervoermid
delen is voor 't oogenblik nog geen der bezienswaardige stee-
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ken in Friesland. Voor ons. wier hoofdkwartier H e e r e n -
v e e n is, is de weg, dien wij te volgen hebben, van zelf ge
wezen en wij hebben daarbij het voordeel, dat deze weg zelf 
niet onaangenaam is en ons door een fraai en niet onbelang
rijk gedeelte der provincie leidt. Tot het aanzienlijk vlek J o u r e 
kunnen wij van een' vrij goeden wagen gebruik maken. Voorts 
moeten wij ons zelven helpen. 

Wij plaatsen ons op den bok van het voertuig, van waar 
wij het landschap kunnen overzien. Dat landschap is vlak. De 
weg leidt ons door de grietenij H a s k e r l a n d . rijk aan veen-
achtig weiland. Terwijl wij naar 't station te Heerenveen rijden , 
verlaten wij de grietenij S c h o t e r l a n d voor die van A e n g -
w i r d e n , waarvan het gemeentehuis aan den straatweg ligt, 
en de lange rij huizen, aan de overzijde der vaart behooren tot 
N y e h a s k e in H a s k e r l a n d . Heerenveen heeft dus het voor-
regt, onder drie verschillende gemeenten te behooren. Voor 
de meeste inwoners, die twee gemeentehuizen in hun onmid
dellijke nabijheid hebben, levert dat weinig bezwaar. Alleen 
op 't stuk van belastingen is er ongelijkheid. Maar die van 
N y e h a s k e moeten te J o u r e zijn, om een huwelijk te slui
ten , geboorte of sterfgeval aan te geven, of hun' burgerpîigt 
door loten of stemmen te vervullen. En dat Joure een goed 
eind van daar ligt, ondervinden wij. Het dorp Nyehaske is 
zijn' opkomst aan de verveening verschuldigd, evenals Heeren
veen , waaraan het onmiddellijk verbonden is. 

De lange, regte weg langs de spoorbaan is de groote straat
weg naar Leeuwarden. Wij volgen dien, totdat hij gesneden 
wordt door een grintweg, die ook de^ spoorbaan kruist. Daar 
slaan wij links af en wij laten de huizenreeks van Heeren
veen achter ons, om het digtbebouwde en volkrijke vlek te 
verwisselen voor de vlakte met haar weiden en sloten, bie
zen en boschjes, boerderijen en molens, wilgen en elzen, en 
tallooze draaibruggetjes over de vaart, 't Is een eenvoudig en 
volstrekt niet indrukwekkend, maar vrolijk en schilderachtig 
landschap. De morgen is koel en de overjas is geen weelde; 
zelf heeft de koetsier zich niet geschaamd, zijn' dikken win
termantel om te hangen, al is het midden in den zomer. Maar 
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de zon schijnt en haar stralen vergulden boomstammen en riet
stengels. De witte huisjes met hun rieten daken doet zij blin
ken en het water der vaart nevens den weg schittert als een 
spiegel. Zij tint het bleeke wilgenloover en doet de bonte 
runderen krachtig uitkomen tegen het groen der uitgestrekte 
grasvelden. Uit den wazigen morgennevel, die den horizon 
als in een' fijnen grijzen sluijer hult, treden hier en daar roos
kleurige , helder verlichte muren en torens te voorschijn. Van 
verre liggen de donkere bosschen van Joure en reeds op groo-
ten afstand onderscheiden wij een lange laan , die uit de vlakte 
oprijst. Nog verder schemert aan onze regterhand het houtgewas 
bij H a s k e r d i j k e n , waar eertijds een vermaard klooster van 
Reguliere kanunniken, St. M a r i a ' s R o z e n d a l , stond en 
een sterke stins, in 1422 verwoest, waaromheen allengs de 
weinige huizen zich schaarden. En ter linkerzij tintelt hier en 
daar tusschen 't geboomte de heldere oppervlakte van een' 
grooten waterplas, die het nederige kerkje van O l d e h a s k e 
schijnt in te sluiten. Een aantal diepe vierkante putten in het 
veld en eenige turfhoopen, hier en daar opgestapeld, bewijzen 
dat het veen nog niet is uitgeput. Overigens is er niets bijzon
ders te zien, tenzij dan het Jodenkerkhof in zijn haag en een 
gewezen buitenplaats, thans een boerderij , die volgens den voer
man in der tijd met enkel dubbeltjes werd betaald. 

Ook het dorpje O l d e h a s k e heeft niets opmerkelijks, 't Be
staat uit eenige huizen langs den weg, met een eenzaam kerkje 
in het veld, merkwaardig om de digte berceau, die naai' den 
ingang leidt. Vroeger was 't een aanzienlijke plaats, maar 
voor en na werden de boerenhuizen afgebroken. 

De groote plas, aan wiens overzijde de toren van St. i o ha n-
n i s g a oprijst, nadert hier digt aan den weg. 't Is een woeste 
streek, met gebroken land vol biezen en sierlijk gepluimde 
rietbosschen, lage weiden, hier en daar met roode daken en 
zwarte turfhoopen; maar allengs wordt de bodem wat hooger 
en de bouwakkers worden talrijker. Nog altijd vormen vóór 
ons de laan en de bosschen van Joure den achtergrond der 
haast onafzienbare vlakte. 

Te H a s k e r h o r n e pleisteren wij een oogenblik ter wille 



-138 WESTERMEER. 

van de paarden , die inderdaad hun werk uitstekend verrigtei., 
en de stevige kasteleinsdochter brengt den voerman zijn kop 
koffîj, gelijk de gewoonte is gedurende de vele jaren, waarin 
hij dag aan dag dezen weg langs rijdt. Den langsten tijd heeft 
zijn geele wagen te Haskerhorne stilgestaan, want ook hier 
zal eerlang de stoomtram loopen, om de beide welvarende vlek
ken Heerenveen en Joure aan elkaar te verbinden. 

Het kerkje ligt vriendelijk in het groen, met roode lijster
bessen geschakeerd. Overigens hebben wij ook hier geen merk
waardigheden op te merken. Alle welvaart en weelde heeft 
zich vereenigd in de bloeijende hoofdplaats der gemeente, en 
ook dit dorpje is spoedig weer door den grooten wagen achter 
ons aan ons oog onttrokken. Straks maken wij een bogt en wij 
rijden de laan van fraaije, hoogstammige iepen in, die wij zoo 
lang vóór hadden gezien. De teekenen van grooter welvaart 
vertoonen zich. Het land in den grooten, in 4716 bedijkten 
polder ziet er beter uit dan de lage ruwe maden, en de ver
spreide boerenwoningen zijn goed onderhouden. Toch is W e s-
t e r m e e r op verre na niet rneer wat het geweest is. Eens was 
't een aanzienlijk dorp, waarvan Joure slechts een onbeteeke-
nende uitbuurt was , naar men wil te midden van een haverveld 
gelegen. Maar de dochter wies de moeder verre boven het hoofd. 
In 1480 ontving de tot een dorpje aangegroeide buurt van den 
abt van het Haskerconvent het regt vanjaar- en weekmarkt, 
en allengs trok zij de beste krachten tot zich. Westermeer is 
niets meer dan een gehucht. De beide staten R i n s m a en 
L y c k l a m a , eertijds bij het dorp gelegen, zijn gesloopt en 
van hun plantsoenen is niets meer over. Ook de kerk is afge
broken en slechts de zware toren bleef staan. als een herinne
ring aan wat er geweest is. Maar een weinig verder is thans 
een middelpunt van bedrijvig leven, als ingesloten door de sta
ten van edelen. Aan den ingang van Joure ligt de nieuwe, sier
lijk aangelegde lustplaats U n e m a s t a t e van een' der jonkers 
V e g e l i n v a n C l a e r b e r g e n , en als wij die voorbij zijn 
heeft de wagen zijn dienst gedaan. In de breede , deftige straat, 
bij de herberg onder de linden, dalen wij van onze verhevene, 
niet al te ruime zitplaats neder. 



DE JOURE. 139 

Wij konden nu terstond hier een rijtuig nemen naar het. 
G a a s t e r l a n d . of wel den wandelstaf opvatten; maar nu wij 
in Joure zijn, moeten wij er eerst wat rondzien, 't Is ook pas 
negen uur in den morgen en de dag is lang genoeg. 

Wij beginnen met een' blik op 't uitwendige, dat onmisken
baar de blijken draagt van leven en bloei. De breede hoofd
straat prijkt met tal van nette, deftige huizen en van weivoor
ziene winkels, met sierlijke pui en groote spiegelruiten. De ker
ken der R. Catholieken, Doopsgezinden en Hervormden. het, 
gemeentehuis, de groote nieuwe scholen, die wij achtereenvolgens 
voorbijkwamen, zijn flink gebouwd en goed onderhouden. Enkele 
kibrieksehoorsteenen verkondigen duidelijk en ondubbelzinnig , 
dat in Joure ook de nijverheid niet vreemd is. Daar zijn twee 
olieslagerijen en een fabriek van naaigaren. die met, stoom 
werken. Maar er is nog vrij wat meer, dan waarvan die roc
kende getuigen vertellen. Welligt bevreemdt ons het betrekke
lijk groot aantal mannen en jongens, die wij tegenkomen, 
dragende meubelstukken van allerlei aard , en de niet onbelang
rijke menigte van winkels. waar zoogenaamde Friesche klok
ken te koop hangen. Kastemakerijen, klokkemakerijen en daar
mede in verband staande geelgieterijen, zijn nog mild vloeijende 
bronnen van bestaan. Aan het einde van het vlek ligt de zeer 
uitgestrekte boomkweekerij van W ij b r e n K r ij n s & Co., waar 
in den winter ieder werk en brood kan vinden, en die ook in 
den zomer tal van handen bezig houdt. Verlaten wij de hoofd
straat, dan vinden wij er havens, vol van schepen en een scheeps-
timmerwerf, waar E e 11 j e v a n d e r Z e e, behalve stevige vracht
schepen, ook bij de liefhebbers van zeilen gunstig bekende plei-
ziervaartuigen bouwt. De boterhandel is er van beteekems en 
drie stoombooten onderhouden geregeld de gemeenschap met 
Sneek. Wij leeren Joure kennen als een volkrijk en welvarend 
vlek. en behalve de fraaije. lange hoofdstraat vinden wij er 
belangrijke buurten langs de vaarten, vol schilderachtige kijkjes 
op huizen en boonien en schepen. Vooral van de groote klap-
brug bij de oude herberg, met het in steen gemetseld opschrift: 

Int Tolhuys Goet logis, 
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vertoont het zich gunstig. Daar weerkaatst het hreede water 
de kloeke woningen in het groen, de gemetselde wallen, de 
talrijke vaartuigen, en aan den anderen kant rijst het hoog 
en digt geboomte van H e r erna s t a t e , met het hreede rood-
steenen heerenhuis aan het einde der lange hoofdstraat. 

Groote zeeschepen, zooals een eeuw geleden , toen de „Ham-
burgervaarders" hier in „de kolk" overwinterden, ziet men ei' 
thans niet meer. Destijds kwamen nog, gelijk van ouds, de 
schippers der Hamburger vloot jaarlijks in de maand Januarij 
hier in het Tolhuis zamen , ter regeling van de vergoeding, vol
gens onderling ,,kompakt" uittekeeren aan hen, die hun schepen 
verloren hadden. Ten jare 1788 waren nog negentien dergelijke 
vaartuigen in deze onderlinge assurantiemaatschappij opgenomen. 

Na onze rondwandeling ter kennismaking met het uitwen
dige, beginnen wij met de nadere beschouwing van eenige 
bijzonderheden; 't geleide van den Doopsgezinden predikant 
F. B o r n verschaft ons daartoe hier en daar de gewenschte 
gelegenheid. Van eenig belang is de fraaije, in 1644 ge
bouwde kerk der Hervormden , met den sierlijken, reeds in 1628 
gestichten toren. Grietman H o b b e van B a e r d t , de vader 
van den West-Stellingwerfschen grietman, dien wij te Wolvega 
leerden kennen, heeft zoowel van den toren als van de kerk 
den eersten steen gelegd, blijkens de opschriften in poëzij 
en proza, die hier en daar zijn geplaatst. De gemeente, in 
1593 nog maar zeven ledematen tellend, was een halve eeuw 
later reeds zoozeer toegenomen, dat zij dit, ruime bedehuis 
noodig had. Er werd daarbij op voortdurenden aanwas gere
kend. Naast het schip der kerk werd voorloopig nog maar 
ééne zijbeuk aangebracht, maar de aanleg werd zóó gemaakt, 
dat een tweede gemakkelijk kon worden gebouwd en de ruimte 
daarvoor is naast de kerk ook altijd (opengehouden, al deed 
zich tot nog toe de behoefte aan vergrooting niet genoegzaam 
gevoelen, om tot zulk een werk overtegaan. Dezelfde H o b b e 
v a n B a e r d t versierde het gebouw met een goed gesneden 
eikenhouten heerenbank, die evenals alles in de kerk uit
stekend onderhouden is. Het orgel is een geschenk van den 
heer V e g e l i n v a n C l a e r b e r g e n . 
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Waarschijnlijk uit vrees, dat de ingezetenen den naam hun
ner woonplaats soms vergeten mogten, staat op een der bal
ken met groote letters: de f l e k k e J o u r e en boven een 
zijdeur aan de buitenzijde nog eens: de f l e c k e J o u w e r . — 
tevens ten bewijze, dat de eenparigheid der spelling ook in 
't jaar 1644 te wenschen overliet. 

Achter de kerk ligt de ruime botermarkt, waarheen de 
schepen door een kanaal met hun vracht kunnen doorvaren, 
en een in 1880 gesticht arm- en weeshuis spreekt er van de 
zorg voor hulpbehoevenden. 

Onze gids leidt ons naar een nette woning, waaraan een 
draaijerswerkplaats is verbonden. Die inrigting heeft op zich 
zelve niets bijzonders, maar uitstekend fraai van bewerking
en smaakvol van teekeningen zijn de sieraden, uit ivoor ge
sneden, die de bewoner, de heer B e e k , van H o o r n ge
boortig, er vervaardigt en vertoont. Met groote belangstelling 
zien wij er de voortbrengselen zijner kunst, ten volle waardig, 
dat zij meer worden gekend, opdat ook daardoor het voor
treffelijk werk meer den bekwamen meester loone. 

De Jouster klokken waren van ouds vermaard; heinde en 
ver werden zij verzonden. Nog worden zij veel gevraagd, maar 
de concurrentie met buitenlandsch fabrikaat heeft haar' invloed 
toch reeds zeer merkbaar doen gevoelen. 

De heer S. G. G a t h vergunt ons, zijn werkplaats te be-
zigtigen. 't Voornaamste werk is natuurlijk het snijden van 
de tanden in de verschillende raderen. De zuiverheid en re
gelmatigheid daarvan beslist over den geregelden gang van 
het tamelijk zamengestelde uurwerk. Vroeger moest alles 
met de hand worden gedaan, en al had de werkman door 
lange gewoonte daarin ook groote vaardigheid en juistheid 
verkregen, zóó goed als door een machine kon het toch niet 
worden verrigt, terwijl 't een uitermate tijdroovende arbeid 
was. Thans zien wij er vernuftig uitgedachte werktuigen aan 
den gang, waardoor in weinig minuten tanden van allerlei 
grootte op den vereischten afstand in de koperen schijven en 
raderen worden gesneden. Ook de kettingen voor de gewig-
ten worden hier bewerkt, terwijl zoowel de geelgieter als de 



142 HEREMASTATE. 

schrijnwerkers er aan te pas komen, —• de eersten, om de 
voornaamste grondstof, het koper, in de noodige vormen te 
leveren, de laatsten, om de klok, als zij gereed is , van haar 
bekleedsel te voorzien. Eindelijk komt de schilder en versiert 
de voorzijde der kast met boomen en huizen , boeren en koeijen , 
volgens een onveranderlijk, voorvaderlijk model. 

Uit de eenvoudige, maar belangwekkende werkplaats gaan 
we naar H e r e m a s t a t e , het prachtig verblijf van Jhr. Mr. 
P. B. J. V e g e l i n v a n C l a e r b e r g e n . Het breede, deftige 
heerenhuis met zijn koepeltorentje zagen wij reeds, gelijk 
het met zijn lange laan, zijn sierlijk ijzeren hek, zijn trotsch 
geboomte als den achtergrond der hoofdstraat vormt. Thans 
maken wij ook kennis met de schoo.ne lustplaats achter het 
huis. Een gedeelte er van wordt ingenomen door een' grooten 
vijver, door lindensingels aan twee zijden afgesloten en geheel 
omringd van ijzeren hekwerk, waarbinnen zich allerlei gevo
gelte beweegt. Een ander deel is tot een' ruimen hertenkamp 
ingerigt. Slingerpaden en lanen, met hoog opgaand hout be
plant, loopen in allerlei rigtingen, en een bevallige water
partij , in verband met frissche gazons en trotsche boomgroe-
pen, draagt in ruime mate tot de bekoorlijkheid van den aan
leg bij. Hier en daar zijn uitzigten op het huis gespaard en 
vooral van den hertenkamp is 't een fraai gezigt op den 
witten achtergevel aan de overzijde van den helderen vijver, 
met het bloemeneilandje, door het zware geboomte omlijst. Dooi' 
de lange lindenlaan nevens het huis zien wij diep in de straat, 
wier huizenreeks wij bijna tot het einde toe kunnen volgen. 

De roem van Heremastate is „de berg" met zijn belvedère, 
't Is inderdaad een aanzienlijke hoogte, boven de hoogste 
toppen uitstekend, en aan den voet van den koepel weidt het. 
oog over het digte groen, afgewisseld door grasperken en 
waterpartijen, over het gansche vlek met zijn huizen, vaarten 
en torens, over den boschrijken omtrek en de verre wei- en 
bouwlanden, waarboven hier en daar dorpstorens zich vertoonen 
en waartusschen groote plassen blinken in het zonlicht. Nog 
ruimer is het uitzigt van den top der belvedère, en wel be
loont het de geringe moeite van den klim. Een bijna onuit-
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staanbare hitte tussehen de houten wanden en onder het zinken 
dak maakt er overigens een eenigzins langdurig verblijf niet 
raadzaam. Vermoedelijk beklimt de eigenaar niet vaak deze 
hoogte. Anders zou hij wel niet dulden, dat er reeds sedert 
1878 staat aangeplakt: 

hier maag geen naamen geschreeven worden. 

Na een belangstellend bezoek aan de veertig hectaren groote 
boomkweekerij en een aangename wandeling langs de buiten
zijde van het vlek is de tijd gekomen, om van onzen vrien
delijker, leidsman afscheid te nemen en Joure te verlaten. 

Om tijd te winnen nemen wij een wagentje naar 't op drie 
uur afstands gelegen S l o t e n . Wij hebben dan tevens gele
genheid , eenigen tijd te besteden aan een uitstapje naar het 
dorp L a n g w e e r , waar wij de ouderwetsche O s i n g a s t a t e 
willen bezigtigen. 

Zoodra wij het vlek uit zijn, slaan wij den grintweg langs 
U n e m a s t a t e în. Weldra zijn wij in de grietenij D o n i a -
w e r s t a 1, een uitgestrekte gemeente met groote meeren en 
waterplassen, terwijl de bodem deels uit laag veen, deels uit 
zandgrond bestaat. De zandstreek is nagenoeg geheel ontgon
nen en daaraan hebben wij over 't geheel een' aangenamen 
weg te danken. Wij vinden er afwisseling van wei- en bouw
land , bosch en water. Meestal rijden wij in de schaduw van eiken 
of langs elzen, wilgen en hakhout. Huizen zijn er niet tal
rijk , maar enkele flinke boerderijen merken wij toch op en 
daaronder zijn er, wier ijskelders het toonen, dat de boterbe-
reiding er naar de Deensche methode geschiedt. Bij een ge
hucht aan een lange vaart, met brug en herberg en school, 
is ' t , of wij voor eenigen tijd van de bewoonde wereld af
scheid nemen, zoo eenzaam is het landschap. Alleen het torentje 
van L a n g we e r in de verte, dat zich vertoont wanneer het 
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houtgewas voor vlakke weiden plaats maakt, herinnert ons 
dat in deze streek nog menschen huizen. Bij de veel bezochte 
herberg h e t H u i s t e r H e i d e wordt het weer iets levendi
ger. In de nabijheid daarvan ligt ook de rijke bloemhof B o s c h -
o o r d , van den baron R e n g e r s . Overal in den omtrek vinden 
wij, meestal aan de familie E y s i n g a behoorende bosschen , 
deels van hakhout, deels van dennen en eiken, doorsneden 
van vaarten ter afvoer van het hout. De gasten op het H u i s 
t e r H e i d e kunnen er uren lang in ronddwalen en er liefe
lijke, lommerrijke plekjes onder krachtig opschietende stam
men vinden. 

Regt tegenover de herberg ligt de donkere eikenlaan, die 
op den toren van L a n g w e e r aanloopt. Ook hier is het meestal 
bosch, van ruwe zandwegen doorkruist. Hooge dennen wassen 
langs den weg; in de smalle vaart ligt een eenzame schuit. 
uit wier houten schoorsteen de blaauwe rook vriendelijk tegen 
de akkermaalsbosschen opstijgt. Houtstapels, takkebossen, rijs-
hoopen wachten op den schipper, die hen wegvoeren zal. Jon
ge eiken groeijen op voor den bijl. Enkele riet- en weilanden 
wisselen het houtgewas af. Ook hier is het stil. Een bosch-
wachterswoning met roode luiken en klimplanten tegen den 
gevel is het eenige huis, dat wij geruimen tijd ontwaren. 
Straks volgt nog een boerenhoeve en eerst bij het dorp wor
den de hofsteden talrijker. 

L a n g w e e r is tamelijk afgelegen. De kunstweg eindigt 
hier. Regts en links breiden onafzienbare weiden zich uit. 
waarover alleen een voetpad loopt, en achter het dorp ligt 
een groot meer. de L a n g w e e r d e r w i e l e n , dat wéér met 
andere meeren en poelen gemeenschap heeft. Maar het dorp 
zelf is geenszins van eigenaardige schoonheid misdeeld. Een 
laan van hooge iepen, waaraan kerk en pastorie benevens 
eenige huizen liggen, leidt naar het deftige heerenhuis, en 
de lange dubbele buurt, die zich zijwaarts afbuigt, heeft in 
het midden een zeer opmerkelijk berceau van linden, wier 
ineengegroeide takken een schaduwrijk gewelf vormen. Wij 
kunnen ons hier, op dit ván de wereld afgezonderd plekje. 
met weinig moeite verplaatsen in den tijd, toen zulk een 
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eenzaamheid regel was voor de Friesehe dorpen en de mag-
tige grietman er woonde in 1 et midden zijns volks. 

Op O s i n g a woont sinds lang geen grietman meer. 't Is 
tegenwoordig aan den notaris verhuurd. Jaren lang was het 
onbewoond. Een vijftig jaar geleden misschien bragt een 
edelman, die er woonde, zich in een der bovenvertrekken om 
het leven. Sedert bleef alles onaaangeroerd; geen meubelstuk 
werd verzet., geen kîeedingstuk zelfs weggenomen van de 
plaats, waar het lag. De stilte des doods bleef er heerschen, 
en lang duurde 't eer een jong geslacht was opgegroeid, 
dat met de familieoverlevering brak. Toen werd het huisraad 
verkocht, de kostbare wijnkelder geledigd, het ruime slot ver
laten , totdat het eindelijk een' huurder vond. Maar ouderwetsch 
is alles, wat er te zien is. De geest van de vorige eeuwen 
heeft het nog niet verlaten. Er zijn prachtiger landhuizen in 
Friesland, maar zoo indrukwekkend ken ik er geen. 't Is een 
vierkant gebouw van twee verdiepingen boven de kelders, 
met hoog dak, zwaar hardsteenen bordes, kleine, verweerde 
ruiten. Aan beide zijden heeft het een. wat lager zijgebouw, 
vroeger voor de dienstboden bestemd, thans afzonderlijk ver
huurd. Een ruim voorplein ligt er voor, met een ijzeren hek 
afgesloten en aan de eene zijde begrensd door een oude boer
derij, de voormalige stalling en oranjerie. Hoog, verwilderd 
hout groeit er omheen, en voor het plein staan prachtige 
linden in een rij geschaard. Hier is alles in harmonie, vorm 
en kleur, het huis en zijn omgeving, 't Is genoeg onderhou
den, om geen' treurigen indruk van verwaarloozing en ver
latenheid te geven, maar het heeft het oude karakter onge
schonden bewaard, 't Zou ons volstrekt niet verwonderen, als 
een karos met een zesspan het voorplein opreed en heeren 
met allongepruiken, dames met hoepelrokken en bepoederde 
kapsels verschenen. Alleen de stijfheid en onberispelijke regel
matigheid , destijds een hoofdvereischte, is door de sinds lang 
onbesnoeide natuur weggevaagd. Het loof der boomen en strui
ken wast zooals het wil, en de eertijds zorgvuldig geschoren 
hagen zijn tot hooge stammen opgegroeid. 

Ook van binnen is het huis bezienswaardig. Op de ruime 
iv 10 
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witmarmeren vestibule komen alle kamers der benedenverdie
ping uit, benevens de deftige breede trap naar boven. Vooral 
de voorkamer links en de groote, in het midden van den 
achtergevel uitgebouwde zaal zijn fraai versierde vertrekken. 
De eerste is in rococostijl, goud en rood, met grijze pilasters, 
beschilderd plafond, schilderstukken boven de deuren en rijk 
gesneden spiegellijst De tweede heeft een' gebeeldhouwden 
schoorsteenmantel. die onder de verfkwast geleden heeft, en 
een met goud en kleuren sierlijk beschilderde buffetkast. Uit de 
zaal leiden twee steenen trappen met ijzeren leuningen naar 
het met klinkers bevloerde straatje langs den achtergevel en 
naar den tuin, die wel zijn trekkassen en zijn' doolhof van 
dennen heeft verloren, maar toch nog genoeg van zijn' ouden 
aanleg behouden heeft, om in overeenstemming te zijn met 
het ouderwetsehe huis. De zaal heeft het uitzigt op de W i e 
l e n en op de stad Sneek in de verte. Ook in de overige be-
nedenvertrekken is de oude betimmering met gesneden schoor
steenmantels of geschilderde schoorsteenstukken nog ten deele 
bewaard. De bovenkamers zijn wat laag van verdieping en 
hebben niets belangrijks, maar in zijn geheel rnaakt het edele 
huis zulk een' indruk, dat wij het geenszins betreuren, om 
zijnentwille eenigen tijd aan een bezoek te Langweer te heb
ben opgeofferd 

Ook de kerk verdient bezigtigd te worden. Er is een preek
stoel met goed gedachte en goed gesneden symbolen op de 
paneelen, het werk van B e n e d i c t u s J a n s z . , uit het jaar 
1684. Ook het snijwerk onder het orgel is verdienstelijk en 
het eikenhouten beschot geeft aan het bedehuis een deftig voor
komen. Nu nog een wandeling door het dorp met zijn linden-
berceau, een kijkje aan het meer bij de haven en op den schoonen 
esch, die er prijkt aan den oever, een laatste blik op het huis 
en wij zetten onzen togt weer voort. 

Het landhuis D o u w m a s t a t e , dat een weinig terzijde van 
het dorp lag, is gesloopt. Het frontespies met de wapens kun
nen wij straks boven de gevellijst van de herberg S p a n n e n 
b u r g zien. Van de sterke stins der D o u w m a ' s, die hier 
tijdens de Friesche burgertwisten zetelden, is natuurlijk sinds 
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lang niets meer te vinden, tenzij dan misschien de vierkante 
lap gronds met de grachten. 

Van B o s c h o o r d , tegenover het H u i s t e r H e i d e , zagen 
wij straks bij het inrijden van de laan naar Langweer nog niet 
veel. Op den grooten weg teruggekeerd, komen wij het nieuwe 
huis en den rijken — misschien wel wat al te rijken — bloemen-
schat voorbij. Men heeft ons gezegd, dat er een belangrijke 
verzameling oudheden wordt bewaard, maar 't zou ons welligt 
wat lang ophouden, als wij den toegang daartoe verkregen. 
Voor het G a a s t e r l a n d mogen wij niet al te bekrompen den 
toch reeds vrij beperkten tijd afmeten. De jonge schimmel 
voor ons wagentje houdt overigens den roem zijner familie uit
stekend op. Voor de harddraversbaan wordt hij niet opgeleid, 
maar lustig gaat het over den weg. Zijn meester, de zoon uit 
de herberg, is spraakzaam van nature. Het weder houdt 
zich heden goed en de landstreek is niet onbevallig. Er 
is vrij wat hout, al ontbreken ook de ruime vergezigten 
over vlakke weiden niet. Korenvelden en boekweitakkers wach
ten nog op droogte, om hun' oogst aan de schuren aftestaan, 
en op dezen helderen dag zijn de boeren druk aan het 
werk. De hagen en wallen om de weilanden en bouwak
kers , de elzensingels in de weiden, de boerenhuizen in bosch-
jes, geven iets eigenaardigs aan het landschap. Enkele zijwegen 
voeren regts en links naar ver gelegen plaatsen, wier torens wij 
onderscheiden. Aan onzen weg liggen ook een paar dorpen, 
die de levendigheid verhoogen. Eerst hebben wij St. N i c o -
1 a a s ga . met zijn kerkje en koepeltorentje in het hout en zijn 
hagen om tuinen en velden. Dan komen wij aan het kruispunt, 
waar de groote weg van de L e m m e r op S n e e k den onzen 
snijdt en de herberg S p a n n e n b u r g ligt, benevens het post-
huisje, waar de boden uit verschillende omliggende plaatsen 
hun pakketten brengen ter verdere verzending. Straks zien wij 
voor ons de torenspits van T j e r k g a a s t in het groen, te mid
den eener haast onafzienbare vlakte met tal van watermolens. 

Het dorp zelf is niet onaanzienlijk. Zijn kerk, met groen 
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geschilderd houten torentje, ligt op een hoogte, van hagen om
ringd en door iepen beschaduwd. Groote, fraaije boerenhuizen 
getuigen van de welvaart der landstreek en iets bijzonders zijn 
er de witte schermen bij den melkkelder. Dertig tot veertig 
beesten leveren den greidboer de melk, die meest naar de 
Deensche methode tot boter verwerkt wordt. Een der boerde
rijen , waar een rijk versierde chais voor de deur staat, behoort 
den vermaarden pikeur H e t t i n g a , die, even als zijn vakge-
nooten, de jonge paarden der boeren beproeft, om hen ,,als er 
wat in zit" in het draven te oefenen, terwijl hij voor eigenaars 
der harddravers op de baan om de prijzen wedijvert. 
_ Eindelijk naderen wij Sloten. Een groote waterplas, wat 

verder het Slotermeer, nog verder het dorpje Oudega in 
de Wouden, wat hout van een buitenplaats achter het stadje, 
voorts weiden, watermolens, eenige verspreide huizen, — 
ziedaar het landschap. Ons rijtuig rolt over een groote brug 
over de vaart, die van Lemmer naar het Slotermeer loopt. 
Het hotst over de straatsteenen tusschen de eerste huizen, wij 
rijden een brug over, van waar wij aan alle vier zijden Sloten 
weer uit zien, en stappen aan de herberg af. 

Hier willen wij ons nachtlogies houden. Te Ba lk is het 
kermis en dat brengt een eigenaardige levendigheid met zich, 
die ons om de wille onzer nachtrust minder wenschelijk voor
komt. Maar van het nog overblijvende daglicht maken wij 
gebruik tot een wandeling naar dat bloeijend vlek, om mor
gen te meer tijd aan het overige gedeelte van Gaasterland te 
kunnen besteden. 

S lo ten is een klein stadje. Een vaart, met huizen aan 
weerskanten en een waterpoort aan ieder eind, wordt gesne
den door een straat. Voorts zijn er enkele kleine dwarsstraten. 
Een met iepen beplante wal en een gracht omringt het en 
langs de vaart staan geschoren linden; die bij de brug zijn 
tot een' fraaijen boog gesnoeid. De straatsteenen zijn afgrij
selijk, de huizen laag en tamelijk vervallen. Er is een vrij 
groot stadhuis, een Hervormde en een R. C. kerk en een 
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school, 't Merkwaardigste huis is de pastorie der Hervormde 
gemeente, een gebouw uit de 17d e eeuw. Van de wallen en 
waterpoorten heeft men een ruim uitzigt over het meer, de 
onafzienbare weiden en de Gaasterlandsche hoogten in de 
verte. Het tegenwoordige heeft dus niet veel, wat ons boeijen 
kan. Sloten's verleden heeft meer beteekenis. Eens was er 
een levendige handel, een drukke scheepvaart, een vermo
gende burgerij. Sterk door zijn ligging te midden van moe
rassige weiden, wees het menigen aanval kloekmoedig af, of 
werd het niet dan na langdurig beleg genomen. Een aanslag 
in 1588, om de stad aan Spaansche zijde te brengen op een 
wijze, die aan het turfschip van Breda herinnert, werd in 
tijds verijdeld. Om de wille van dit verleden behoeven wij er 
ons intusschen niet op te houden en al spoedig verlaten wij 
het stadje, om den weg naar W y c k e l op te wandelen. In 
een half uur hebben wij het vriendelijk dorpje bereikt, langs 
een' open weg, waaraan het buitenverblijf Z o r g v l i e t met 
zijn groot eikenbosch ligt. Wyckel is klein. Slechts weinige 
huizen staan er, vooral op het punt waar de wegen naar-
B a l k en naar S o n d e l uiteengaan. De twee sterke stinsen, 
die er eenmaal prijkten, zijn sinds lang verdwenen. Het zeer 
eenvoudige kerkje heeft een' zwaren toren, met muren van 
twee M, dik, van groote Friesche moppen, met stukken rooden 
zandsteen gemengd, 't Is een oud gebouw, gelijk Wyckel 
dan ook reeds in 1132 wordt genoemd. De voormuur van den 
toren is nagenoeg even breed als het gansche kerkje. Eertijds 
stond er een veel grooter bedehuis, maar een brand ver
woestte het, en ook het koor, dat was blijven staan, is later 
afgebroken. Op het einde der 17de eeuwjwerd de tegenwoor
dige kerk gesticht. Dat nederige gebouwtje bevat echter de 
schoone graftombe van M e n n o v a n C o e h o o r n , die op het 
naburige, thans nagenoeg gesloopte M e e r e s t e i n woonde. 
Terstond bij het binnentreden door de deur onder den toren, 
zien wij het monument, want het is juist daar tegenover, 
tegen den achtermuur geplaatst. Op een zwart marmeren sar-
kofaag, met beeldhouwwerk in wit marmer versierd, ligt het 
wit marmeren beeld van den grooten ingenieur, in vol har-
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nas, den linker arm rustende op een kanon, den bevelheb
bersstaf in de regterhand. Een rood marmeren obelisk rijst 
daar boven op, zijn van krijgstrofeën omhangen wapen dra
gend. Een vaas kroont het geheel en een opschrift op de 
sarkofaag vermeldt zijn waardigheden, verdiensten en deugden. 
Zijn kinderen hebben het gedenkteeken voor hem opgerigt 
met behulp der Staten van Friesland, die er 10000 guldens 
voor schonken. De vermaarde beeldhouwer X a v e r y heeft het 
kunstwerk uitgevoerd. 

Jammer is ' t , dat de beitel ook hier vrij wat verwoesting' 
heeft aangerigt en dat de kale muren niet meer behangen zijn 
met de stukken zijner wapenrusting en de rouwwapens. Nu 
voldoet het minder, dan bij niet zoo volstrekte naaktheid dei-
wanden 't geval zou zijn. Tegen de zijmuren zijn nog twee 
gedenkteekens geplaatst. Het eene, van zwarten steen met witte 
vaandels, trommen, helmen en ander oorlogstuig, draagt een' 
zwart marmeren pijler met een wit doodshoofd. Het vermeldt 
den naam van Menno's evenzeer beroemden zoon, den bekwa
men vestingbouwkundige H e n d r i k C a s i m i r baron van Coe-
h o o r n , gest, 1756. Het andere, in denzelfden stijl, maar 
daarenboven versierd met een wapenschild en tenants , bewaart 
de herinnering aan F r e d e r i k W i l l e m , graaf van L i m b u r g 
S t i r u m , overl. 1747, oud 24 jaar. Fraaije zerken van ver
schillende leden der familie Coehoorn liggen in dit gedeelte 
der kerk. 

Aan den weg naar B a l k , niet ver van de pastorie rnet haar' 
grooten tuin, vinden wij een hek onder een drietal kloeke lin
den. Dat is de ingang van M e e r e s t e i n. Een groot weiland, 
door grachten ingesloten en van beuken- en eikenlanen omringd, 
met het meer op den achtergrond, is de plaats, waar vroeger 
het heerenhuis stond. Eenig bosch van 't plantsoen is nog 
gespaard en tegenover den ingang is nog een breede laan, die 
op den weg naar S o n d e l uitkomt, 't Is wel te zien, dat liet 
eens een deftig en aanzienlijk goed was, maar de dagen van zijn' 
luister zijn voorbij. Ook O n n o Z w i e r v a n H a r e n heeft er 
gewoond, tijdens hij burgemeester van Sloten was. Merkwaar
dig is er de ,,wonderboom", aan het einde der laan, die dwars 
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voor het slotterrein heenloopt, 't Is een oude vierstammige beuk, 
in wier hollen tronk altijd, zelfs in de droogste zomers, water 
staat. Gaarne wijst de vriendelijke onderwijzerszoon, die ons 
de kerk ontsluit, den vreemdeling derwaarts den weg. 

Een eindweegs gaan wij nog langs den zandigen , ruigbewas-
sen kant van Meerestein voort, tot waar een bergje met schrale 
eiken de grens van het goed aanwijst. Heerlijke kinders spe
len er tusschen de struiken en laten zich juichend afglijden 
langs het dorre gras in de breede greppel, 't Is een liefelijk 
tafereeltje, door de stralen der dalende zon gekleurd — het 
frisch bloeijend jonge leven tusschen de overblijfsels van ver
vlogen grootheid. 

De breede grintweg met bevallige bogten leidt ons door een 
vrolijk en vriendelijk landschap, en de zon, die ons heden 
trouw is gebleven, doet het hare om de schoonheid te verhoo-
gen. 't Gaat langs bouwland en boschjes, langs elzen en wilgen. 
langs boerenhofsteden en arbeiderswoningen, hooge akkers, 
met steile, zandige of met hakhout begroeide kanten, nu en 
dan door een laan van eiken , en de waterspiegel van het groote 
meer vertoont zich soms, waar de bodem daalt of het struikgewas 
ophoudt. Bij een kruispunt van wegen ligt het witte huis van 
J a g 11 u s t en een weinig verder buigt zich het pad naar R u-
g a h u i z e n af. In de verte blaauwen de bosschen , die wij mor
gen hopen te doorkruisen. Aan den anderen kant sluimert het 
meer met zijn w-azige oevers en enkele droomende scheepjes, 
waartusschen de witte stoom eener boot in kleine wolkjes 
drijft. De glooijende weiden, met het rustige vee, dat peinzend 
naar het stille water staart, zijn met schilderachtige ruwe hek
ken afgezet. Een donker boschje en een verweerd, fraai ge
tint dak steekt er boven uit, en aan den voet der steil afloopende 
kanten slingert zich de weg in lijn grijzen toon. Daar ligt 
over de natuur een vrede, die het hart weldadig aandoet, en 
naauwelijks kunnen wij ons voorstellen, dat weldra weer de 
gure windvlagen zullen heengieren over die velden en de 
graauwe golven zullen klotsen onder den kleurloozen hemel, 
die kille regenstroomen neêrzendt over mensch en dier. De 
prachtige avond belooft ons morgen een' heerlijken dag. Wij 
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zullen morgen dat liefelijk landschap in gansch ander licht 
weerzien! 

Tegenover het buitengoed M e e r z i c h t ligt een eikenbosch, 
door welks breede laan zich een fraai omlijst gezigt op het meer 
vertoont, en de weg zelf leidt meermalen doorhooge, donkere 
eikenlanen heen, totdat wij in de nabijheid van Balk weer 
meer open terrein ontmoeten. Nieuwe huizen in niet geringen 
getale geven den indruk, dat ook in Balk de welvaart en de 
bevolking toeneemt. Aan de kermis schrijven wij het toe, dat 
de weg meer bevolkt is, dan anders op gewone avonden wel 
het geval zal zijn. Maar de pret. is nog niet begonnen. De 
kramen hebben nog weinig koopers. De spellen zijn zelfs nog 
gesloten en de bevolking wandelt nog in kleine troepjes rond. 
meisjes bij meisjes, en jongens bij jongens. Met belangstelling 
slaat intusschen de dorpsjeugd de zeilen der tenten en de 
kermisgasten in ruste gade. Wij voor ons letten op het dorp 
zelf, met zijn deftig raadhuis, dat met trapgevel, bordes en 
torentje prijkt, met zijn lange dubbele buurt langs de vaart, 
vol linden, trapgeveltjes, luifels en ouderwetsche stoepbanken, 
vrolijk en vriendelijk in het zonlicht en verlevendigd door 
de lange rij van kramen en wandelaars in feestdosch. Er is 
in de hoofdplaats van Gaasterland veel handel en nering, en 
was zij vroeger slechts een uitbuurt van H a r i c h , die, naar 
men zegt, haar' naam ontleende aan den dikken balk, waar
mee men over het stroompje de L u t s ging, het wies in later 
tijd belangrijk in aanzien. Tijdens de twisten der Schieringers 
en Vetkoopers had het ook zijn deel aan de algemeene ellen
de en in 1583 werd het door de Spanjaarden geplunderd, maar 
die wonden zijn al lang geheeld. De herroeping van het E d i c t 
van N a n t e s leverde het eenige nijvere en bekwame vreem
delingen, die er burgers werden en ten wier behoeve er zelfs 
een tijd lang een Waalsche kerk was, maar die thans nog 
alleen door den uitheemschen klank hunner namen zich als 
van elders afkomstig doen kennen. Door de Lu t s heeft Balk 
gemeenschap met de Zuiderzee en het Slotermeer. 

De drukte in het logement, waar wij onzen intrek hadden 
willen nemen en de aankondiging van een tooneelvoorstelling 
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in hetzelfde gebouw, doet 't ons niet betreuren, dat wij ons 
in Sloten hebben ingekwartierd. De menigte rijtuigen en voet
gangers , die wij op onze terugwandeling tegenkomen, bewijst, 
dat het nu eerst regt zal beginnen. Ons wacht morgen nog 
een vermoeijende dag, want niet later dan vier uur in den 
middag moeten wij Sloten weer verlaten, om voor 't vertrek 
van den laatsten wagen naar Heerenveen te Joure te zijn. En 
willen wij in dien tijd het Gaasterland zien, dan moeten wij 
vroeg uit de veeren. De kastelein te Sloten heeft voor een' 
goeden maaltijd gezorgd en de bedden in de menigte bedste
den op de groote bovenkamer laten niets te wenschen over. 
Sloten begint ons meétevallen en met goede hoop voor den 
Gaasterlandschen togt gaan wij ter ruste. 

Wee onzer! Hoe graauw is het daglicht, dat door de ruiten 
schijnt! Hoe onheilspellend buldert het om het huis! Hoe ver
dacht biggelen de druppels langs de glazen! Het weder is 
gansch omgeslagen. Storm en regen vereenigen zich wéér, om 
ons tegen te werken. S l o t e n ziet er droeviger uit dan ooit, 
en de hemel belooft weinig verbetering. Toch moet het er op 
gewaagd. Wij zijn nu eenmaal hier en wij kunnen niet heen
gaan zonder dat wij het mogelijke hebben beproefd. 

Tot Wyckel toe is ons de weg bekend, maar wat verschil 
tusschen den graauyven morgen en den avond vol gloed en 
kleur! Gelukkig, dat wij ten minste een deel van Gaasterland, 
al is 't ook zijn' zoom, in dat licht hebben gezien. En als wij 
Wyckel achter ons hebben, breekt soms een flaauwe waterzon 
door de nevelen. Soms straalt er zelfs een schelle, grillige 
glans uit den hardblaauwen hemel, als voor eenige oogenblik-
ken wolkgevaarten uiteenstuiven voor den wind. Fantastiseh 
wordt het landschap verlicht, en mogten wij zulke heldere 
minuten heden maar behouden, dan wacht ons menig treffend 
lichteffect. De landstreek is eenvoudig. Ook hier zijn de wei
den met ruwe, verwelooze hekken afgezet. Bij den hoogen 
zandgrond, waaraan de grietenij zijn' naam ontleent, zijn sloo-
ten zeldzaam en de greppels houden het vee niet binnen de 
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perken. Aan die grondsoort danken wij ook de berken, de ak-
kermaalsboschjes, de boekweitvelden en de knoestige eiken, 
die hier en daar in de weilanden staan. 

Voor ons ligt S o n d e 1 in het hout. Scherp verlicht de zon 
het geele huisje en den witten paal, die krachtig uitkomen 
tegen het donkere bosch. Twee boerderijen met rieten daken 
staan als wachters bij den ingang. Links wendt zich een ein-
delooze regte grintweg te midden van onafzienbare weilanden 
af. Hij loopt naar de L e m m e r en al is het spoor in Sondel 
weinig meer dan een modderpoel, wij hebben alle reden om 
ons te verblijden, dat wij niet door die naakte vlakte onzen 
togt hebben voorttezetten. Op den hoogen grond is althans 
nog geboomte, waaraan wij eenige beschutting hebben te dan
ken en het landschap is er vrij wat rijker in afwisseling dan 
ginds, waar niets dan lage grasvelden tot aan de zee zich 
uitstrekken. 

Sondel zelf is een weinig beteekenend, maar fraai gelegen 
dorp. Een laan van hooge iepen en linden loopt er door heen. 
Op een' kleinen heuvel ligt het nette, wel wat nuffige kerkje 
met zijn lantaarntorentje. Onder de overblijfsels der grafzer
ken, waarmede de trap naar het kerkhof is bevloerd, vinden 
wij er eene uit 1616, die een aardige afbeelding van een' 
ploeg bewaart. Het wapenschild op de zerk is aan een' boom
tak opgehangen en vertoont een merk , benevens den halven 
adelaar, door zooveel Friesche geslachten gevoerd, als het 
zinnebeeld van privilegiën, die hun door K a r el d e n G r o o t e 
zouden geschonken zijn. 't Opmerkelijkst in Sondel is het groote 
heerenhuis B e u c k e n s w i j k . 't Is een gebouw van twee ver
diepingen, tien ramen breed, behalve de voordeur, en slechts 
twee ramen diep. Blijkens het opschrift op een' reusachtigen 
steen in den achtergevel, is het in 1780 door een' Hijlckema 
gesticht. Thans staat het ledig. De ouderwetsche aanleg, met 
den kring van zware linden en het bosch achter het huis. is 
verwaarloosd. Alles is in verval en somber ligt de verlaten 
huizinge onder den donkeren hemel. Koud en kil blinkt de 
spiegel van een meertje tusschen de hooge boomen van het 
bosch. Van binnen heeft het lange reeksen kamers, uitkomen-
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de op den gang, die aan de tuinzijde nagenoeg langs de ge-
heele breedte van het huis loopt. Iets belangrijks is in de 
gemoderniseerde vertrekken niet te vinden. Alleen de boven
kamer aan den kant van het dorp heeft een schoorsteenstuk 
uit de 47de eeuw, met goed geschilderde portretten. 

Er heeft vroeger te Sondel een stins gestaan, wier geschie
denis een bijdrage levert tot de kennis van de verbittering, 
waarmede in de 45de eeuw de burgerkrijg in Friesland woed
de. In 1428 woonde er te Wyckel een priester, Heer P e t e r 
van W y c k e l , een edelman van grooten invloed , die eerst op 
gevorderden leeftijd den geestelijken stand had omhelsd. W y-
be Minnema overviel hem met een bende Schieringers, 
ligtte hem op uit de kerk en bragt hem zwaar gewond voor 
de stins van zijn' zoon Agge te Sondel, met de belofte, dat 
zijns vaders leven door de overgave van het huis zou worden 
gered, terwijl bij verdere verdediging diens dood onvermijde
lijk was. Agge aarzelde, maar de grijze priester zelf beval 
hem, de stins niet optegeven en voor de oogen zijns zoons 
werd hij doorstoken. Verbitterd trok de vijand af, maar Agge 
zon op bloedige wraak. In 't volgende jaar viel Wybe Minne-
ma door zijn zwaard. Nu was de beurt weer aan Wybe's 
bloedmagen en partijgenooten. Vruchteloos werd echter de 
sterke stins te Sondel belegerd en menig Schieringer vond er 
den dood. Jaren woedde de veete. Eindelijk, in 4442, be
zweek de Sondeier stins en toen het werk der verwoesting ge
daan was, bleef Agge onder de dooden liggen. Maar hij leef
de nog. De trouw zijner vrienden en de zelfverloochening eener 
vrouw redde hem. Zelfs begon hij de krachten terugtewinnen, 
toen een omgekochte sluipmoordenaar hem op zijn ziekbed 
doorstak. De haat had gezegevierd, maar de Schieringers had
den zich de verbittering van het volk- op den hals gehaald en 
hun schandelijke overwinning op Agge van Wyckel kostte hun 
een goed deel van hun' aanhang. 

Als wij Sondel verlaten hebben, zien wij nog eens terug 
op het woeste, indrukwekkende landschap, met het bosch van 
Beuckenswi jk en het meertje daarachter, met de hooge 
hoornen van de laan en de huisjes van het dorp. Dan gaat 
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het verder. Vóór ons rijst de hooge, eenzame toren van N ij e m i r-
dum boven het open veld. De schrale, met hekken omringde 
weiden en de met diepe greppels van elkaar gescheiden akkers 
houden ons gezelschap. Wild uitgewaaide en door den zeewind 
geteisterde eiken groeijen hier en daar. Aan onze regterhand lig
gen bosschen en van verre onderscheiden wij een smalle, blin
kende streep onder de graauwe lucht — de zee. Nu en dan leidt 
de weg door een eikenlaan of tusschen akkermaalshout, met 
boekweit- en havervelden afgewisseld. Een breede zandweg 
onder knoestige eiken loopt zijwaarts in de rigting der verre 
bosschen. 't Is een der wegen naar de W i 1 d e rn a r k t. Wij 
hebhen dien nog niet te kiezen. Eerst later komen wij op de 
heide in het bosch, die reeds sinds eeuwen zoo menigmaal 
de Gaasterlanders vereenigd zag. Een hevige regenbui drijft 
ons naar de herberg, tevens postkantoor, een der zeer weinige 
huizen, waaruit het dorpje Nijemirdum bestaat. Tijdens onze 
gedwongen rust hebben wij althans een fraai uitzigt over een 
groote , golvende, boschrijke vallei, op de duinen en bosschen 
van Rijs , en op het naderbij gelegen geboomte, waarin zich 
het landhuis van L y c k l a m a b o s c h verschuilt. 

Heeft de kerk van Nijemirdum vroeger in het dorp gestaan , 
dan blijkt wel het groot verlies aan woningen, door de plaats 
geleden. De toren, die thans nog alleen over is, staat een 
eindweegs van de huizen op een kerkhof, 't Is te zien, dat de 
kerk eenmaal een ruim en groot gebouw moet. zijn geweest, 
gelijk alle oude Gaasterlandsche kerken, die schijnen te be
wijzen, dat er voor eeuwen een talrijke bevolking woonde. Oorlog
en burgertwist deden het hunne om de grietenij te ontvolken. 
Nijemirdum werd in 1329 deerlijk geplunderd en in den Spaan-
schen krijg had de landstreek veel van de Staatschgezinde 
overburen aan gene zijde der zee te lijden. Maar ook de voort
durende aanwinst van vruchtbaren grond deed er velen ver
huizen van de schrale hoogten, die wel een veilige woonplaats 
hadden opgeleverd, toen de wateren nog een groot deel van het 
tegenwoordige Friesland bedekten, maar op den duur voor harden 
arbeid slechts karig voedsel geven. Van de stinsen veler edelen en 
van de huizen veler eigenerfde boeren is niets meer te vinden. 
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De toren, met een stompe kap gedekt, moet vroeger veel 
hooger zijn geweest. Nog is 'teen zwaar gebouw, van groote 
moppen opgemetseid en met talrijke muurankers. De wind giert 
er omheen en speelt door den open boog, die eens toegang 
gaf tot de kerk. De toppen der iepen en elzen om het kerk
hof buigen zich voor hem neer. Van verre toont de zee haar 
golven, wit van schuim, waar wij haar hier en daar zien boven 
den langen zeedijk, die de groene vlakte nevens ons afsluit. 
Vriendelijk is 't hier voor 't oogenblik geenszins, maar het uit-
zigt is ruim en indrukwekkend en het gansche woeste, eenzame 
landschap is in overeenstemming met den wilden strijd in de 
natuur. 

Met een wijde bogt loopt de weg langs den zoom der zan-
dige heuvels naar O ldemi rdum. Aan de zeezijde is door
gaans het uitzigt onbeperkt. Landwaarts in zijn het hooge 
bouwlanden en boschjes. Het torenspitsje boven het digte hout 
is lang in 't gezigt en door ons voortdurend wenden blijft de 
steenklomp van Nijemirdum en hetzelfde bosch ons bijna altijd 
ter zijde. Vooral een hooggelegen dennenbosch hebben wij 
steeds gezien, sedert wij Sondel verlieten, In een digt begroeid 
plantsoen ligt R i n i a s t a t e , dat van zijn' heuvel een uitge
strekt landschap overziet, Kraaijen huizen er een menigte in 
't geboomte, maar overigens schijnt het huis ledig en verlaten. 
Misschien ligt het aan den stormwind en aan den regen, dat 
de streek er zoo wild en onherbergzaam uitziet. Zeker dragen 
de hooge wallen, de vervallen hekken, de verwilderde hagen 
om weiden en akkers er het hunne toe bij. Maar het Gaaster-
land heeft daaraan een hooge mate van woest natuurschoon 
te danken, waardoor het zulk een eigenaardig en in Friesland 
althans ongewoon karakter draagt. 

Een laan van linden, met breede, eenigszins opioopende gras-
randen , waaraan de huizen zijn geschaard, maken Oldemirdum 
tot een bevallig dorp, dat eenigermate aan de Drentsche 
dorpen herinnert. Ook de kerk ligt in een' kring van hooge 
boomen, aan het einde der niet zeer lange dorpsstraat. Tot 
1790 was er een groote kerk met hoogen toren. Toen werd zij 
om bouwvalîigheid afgebroken en door een veel kleiner ver-
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vangen. Men zegt, dat bij de slooping der oude kerk voor 
een belangrijke som aan duifsteen werd verkocht. Van de zeld
zame bloemen, die, naar men ons verhaald had, slechts om 
de 50 jaren op het graf van een' der predikanten bloeijen en 
dit jaar weer te zien waren geweest, vinden wij er niet één 
meer. Het regte kunnen wij niet te weten komen. Zoo bijzon
der zeldzaam en merkwaardig waren zij, volgens onzen Olde-
mirdumschen berigtgever, niet. Bij den heer apotheker ten 
Br ink te Balk zouden wij nadere inlichtingen kunnen be
komen. Evenwel, 't is kermis te Balk en in feestgewaad spoeden 
zich de boerinnetjes derwaarts. Voorondersteld, dat wij nog te 
Balk komen, dan zal toch het oogenblik voor dergelijke naspo-
ringen welligt minder geschikt zijn. 

Hadden wij tot nog toe, den grooten weg volgende, een' 
tamelijk wijden boog langs den zoom der bosschen beschreven, 
achter Oldemirdum betreden wij meer hun eigenlijk gebied. 
De donkere, nu eens wat klimmende, dan weer wat dalende 
eikenlaan loopt tusschen hakhout, dennen en opgaand geboomte, 
en vooral aan de regterhand is 't een opeenvolging van bosch, 
waardoor hier en daar lange regte wegen zijn aangelegd. Aan de 
andere zijde vinden wij nog menigmaal golvende heuvels, met 
weiden en bouwakkers, door houtgewas afgebroken en begrensd, 
op den achtergrond blinkt de zee en in de groote duinvalleijen lig
gen enkele woningen van boeren en arbeiders. Alles behoort on
der het landgoed R ij s, waar het werk der ontginning steeds 
wordt voortgezet. Er is dan ook veel jong en laag plantsoen en de 
dorre streken ontbreken nog niet. Maar al is alles nog niet even 
indrukwekkend, de bewijzen van zorgvuldigen en onafgebroken 
arbeid doen den wandelaar aangenaam aan en zij werken mede, 
om in het schoone landschap een onophoudelijke afwisseling te 
brengen. Het grillige licht en de zware wolkschaduwen geven er 
menigmaal een fantastisch voorkomen aan, en al plast nu en dan 
een verraderlijke stortbui neder, zoodat een nevelfloers over den 
gezigteinder daalt en alles in somber graauw wordt gehuld, de 
grootschheid der lijnen blijft ons boeijen, ook wanneer wij het 
prachtig spel der tinten moeten missen. Straks is de bui weer 
over en schitterend straalt aan het einde eener donkere laan 
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het doorvallend zonlicht. Hoe meer wij het huis naderen, des 
te ouder, hooger en zwaarder wordt het hout. Nog een stort
bad bij de brug over de L u t s , maar gelukkig heeft de zon 
weer voor 't oogenblik de zegepraal behaald, als wij het mid
delpunt van het landgoed hebben bereikt. Een groote weide 
met trotsche linden, van bosschen omzoomd en doorsneden 
door de laan van eiken, waarin de weg naar Balk is aan
gelegd, ligt nevens ons en vóór ons rijst het prachtig tempelge
welf, de heerlijke Gothische zuilengang, de onvergelijkelijk 
schoone laan. Het licht speelt op een open pleintje aan het 
einde, op het frissche, krachtig getinte groen en op de grijze 
beukenstammen. Al ware 't daardoor alleen, onze togt zou rijk 
beloond zijn geworden. 

Het heerenhuis ligt aan het boschplein, regt tegenover den 
weg naar Balk, tusschen lange, breed e zijlanen, in een smaak
vol park en met het hooge hout van het bosch achter zich. 
't Gebouw zelf heeft niets belangrijks. Breed en ruim is het, 
met zijn stallen en zijvleugels, maar door stijl en sieraden 
munt het niet uit. 

Omstreeks tweehonderd jaar geleden was hier alles nog barre 
heide. Nabij het nietige gehuchtje Rijs hadden de Galama's 
een stins bezeten en in rustiger tijd hadden de S c h w a r t -
z e n b e r g s e r een jagthuis. Op het einde der 17de eeuw kwamen 
de onafzienbare heidevelden en duinen in handen van den heer 
de W i l d t , geheimraad van koning Wi 11 em en secretaris der 
Admiraliteit te Amsterdam. Hij legde bosschen aan, maakte 
wildernissen tot akkers en weiden, plantte tabak en bouwde 
het heerenhuis. Een eeuw later behoorde Rijs den grietman 
van Gaasterland, Ulbo van Aylva Rengers . Sedert ging 
het landgoed over aan het geslacht van S w i n d e r e n en thans 
is het het eigendom van Jhr. Mr. H.F.K. van S w i n d e r e n , 
die voortgaat met de verbetering en verfraaijing der vorstelijke 
bezitting, en wiens naam niemand in Gaasterland zonder liefde 
en eerbied noemt. 

Een eenvoudige herberg verschaft den bezoeker gelegenheid, 
een' dag op Rijs te vertoeven. Nachtverblijf is er niet. Anders 
zou ligt menigeen voor langer tijd zijn tent hier opslaan. Want het 
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bosch achter het huis is groot, en heerlijk hout groeit er-
Prachtiger dennen wassen er in ons vaderland niet, dan op 
zijn hoogten en langs zijn diepe, holle wegen, en te meer op
merkelijk is het, omdat het houtgewas hier groeit tot nage
noeg aan het strand der zee. De zeewind, die elders de stam
men kromt en de toppen doodt, schijnt de bosschen van Rijs 
te sparen. Hoe krachtig zijn de forsche eiken en beuken, de 
zware sparren en larixen , de heesters en akkermaaisboschjes , 
zelfs de jonge stammen in de nieuwe lanen. Wat schoone boom-
groepen treffen overal het oog. Hoe schilderachtig zijn de 
woeste zandwegen, afdalend van de heuvels en weer opklim
mend tegen de hoogten. En hoe zorgvuldig is alles tevens on
derhouden. Wie zou gelooven, dat hij hier ronddwaalt in een' 
uithoek van Friesland, als aan den oever der zee! Maar daar 
toont zij zich op eens, de groote, de sterke, in haar majesteit. 
Daar voor ons ligt zij. met haar smal blinkend grijs strand, 
door paalwerk beveiligd, en de groene weide aan den voet 
der duinenreeks loopt door, tot waar zij nagenoeg den gewel
digen waterplas raakt. Boven ons hoofd welven zich de tak
ken der dennen. Rondom ons golft het hout op de heuvels. 
Verderop breidt het ruime landschap met duinen en weiden, 
huizen en torens zich uit. In 't verre verschiet zouden wij de 
N. Hollandsche kust kunnen onderscheiden, als de donkere 
wolkgevaarten geen schaduw wierpen op de zee. 't Is een 
treffend schoon gezigt, waarom Rijs met regt in den lande 
vermaard is! 

Reeds eeuwen, eeuwen lang geleden — wie zal zeggen, 
hoe lang! — werd de duinzoom hier bewoond. Niet ver van 
de plaats, waar wij staan, ligt een vrij jong eikenbosch, waarin 
een vijftal heuvels wordt gevonden. Uit een' daarvan kwam 
in 1849 een overoud werkstuk van menschenhanden te voor
schijn, een langwerpig vierkante grafkelder of welligt het 
overblijfsel eener ruwe woonstede, van groote steenen opge
zet , waarin, benevens eenige scherven van aardewerk, een 
viertal steenen wiggen lag. De toenmalige eigenaar van Rijs, 
de vader van den tegenwoordigen bezitter, was ongelukkig 
juist in Holland toen een arbeider het merkwaardig overblijf-
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sel ontdekte en verwoestte, en in de overige heuvels schijnen 
geen afdoende nasporingen te zijn gedaan. Welligt verbergen 
zij nog wel dergelijke monumenten uit den voortijd en mis
schien wordt eenmaal de aantrekkelijkheid van Rijs nog ver
hoogd, als te midden van wat de beide laatste eeuwen hier 
hebben gewrocht, ook een gedenkstuk van een lang verdwe
nen geslacht kan worden getoond. 

Wij moeten scheiden van het schoone landgoed. De tijd 
dringt en ons wacht nog een vrij lange weg. Over 't alge
meen kunnen wij dien met genoegen bewandelen. Tusschen 
Rijs en de herberg Kippenb 'u rg aan de W T i ldemarkt 
vooral is hij aan schoonheden rijk. Prachtige dennen prijken 
er bij het dorre heideplein, waar volksvergaderingen, mark
ten en kermissen werden gehouden en waarop vele breede 
zandwegen zamenloopen. De poging, om hier in een uitge
breide hoenderteelt voordeel te vinden, is mislukt. Alleen de 
naam van het goede logement is er nog van overgebleven. 
Hier is een middelpunt van het G a a s t e r l a n d , in denzomer 
door velen bezocht en ook als verblijfplaats voor eenige dagen 
aanbevolen door wie er vertoefden. 

Hadden wij gisteren Balk niet reeds gezien, dan zouden 
wij nu den rijweg langs de breede vaart moeten houden, want 
de hoofdplaats van Gaasterland mogten wij niet onbezocht laten. 
Thans kiezen wij het boschpad, dat eerst eveneens langs de vaart 
loopt en straks over R u g a h u i z e n ons naar Wyckel brengen 
zal. Wij leeren dan tevens nog iets meer van de bosschen in 
het binnenland kennen en het afgelegen gehucht, waar in 1685 
eenige réfugiés zich hebben gevestigd. Het hout is echter niet 
bijzonder fraai en het gehucht, met zijn eenvormige, gewone 
huizen langs den weg , heeft niets opmerkelijks. Toch is de 
wandeling niet onaangenaam en de zon begunstigt ons meer 
dan dezen morgen. Het torenspitsje van Balk blijft op eenigen 
afstand en daarachter rijst de hooge steenen spits van H a r i c h. 
De pastorie van dat eens aan stinsen rijke dorp was tot voor 
weinig jaren een gedeelte van de stins der Minnema's , waar 

iv 11 
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men zegt, dat indertijd munt werd geslagen. Thans is zij gesloopt. 
In Maart 1871 werd ook het kerkhof opgegraven en kwam er 
een ringmuur van groote keisteenen voor den dag. Ook vond 
men er een twaalftal aarden potten, vol kinderbeentjes, 't Werd 
toegeschreven aan de omstandigheid, dat er te Harich eertijds 
een mannen- en vrouwenklooster was geweest, die gemeenschap 
hadden door een' onderaardschen gang, voor 40 jaar nog aan
wezig. 

't Is het gewone verhaal, waarbij het echter onzeker blijft, 
of dn gang niet veel meer tot een der stinsen behoord heeft, 
terwijl het verzamelen van de kinderbeentjes in potten vreemd 
mag worden genoemd. Daar het aardewerk van vrij nieuwe 
bewerking schijnt te zijn geweest en van asch niet gesproken 
wordt, mag aangenomen worden, dat het geen vóór-christelijke 
begraafplaats was. 

Hebben bij Harich werkelijk twee kloosters gestaan, dan moet 
Gaasterland er rijk van voorzien zijn geweest. Immers ook in 
Lycklamabosch en bij de Wildemarkt werden, naar men zegt , 
dergelijke gestichten gevonden. Het laatste was een hospitaal. 
Bovendien was er een klooster van Augustijner monniken bin
nen Sloten. 

Nu en dan komt ons een wagen met îijsterbessen voorbij ; 
ook op den zolder van Beuckenswijk zagen wij tal van roode 
trossen hangen en menig boom langs onzen weg getuigde, dat 
in het najaar het leven van honderden vogels ernstig bedreigd 
wordt. Niet zonder genoegen lezen wij in een plaatselijke cou
rant, dat dit jaar eenige beperkende maatregelen voor de bosschen 
van Rijs zijn genomen. Waren er vroeger, die tot 3000 beugels 
ophingen, thans moet door ieder, die lijsterstrikken wil ge
bruiken, een recognitie van 15 cents worden betaald, tot een 
maximum van 610 beugels. De slachting kan toch nog groot 
genoeg zijn! 

Opmerkelijk is 't, dat het aantal spreeuwen reeds zeer be
langrijk schijnt verminderd, ten gevolge van den verdelgings
oorlog, door oud en jong tegen hen gevoerd. De zwaluwen zijn 
er nog overvloedig. Gansche zwermen scheren langs den grond , 
of in lange rijen zitten zij op de telegraafdraden, die zij als op-
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zettelij'k voor hen vervaardigde rustplaatsen dankbaar gebrui
ken. Maar de zwaluw geniet ook meer dan eenige andere vogel 
de bescherming van het volksgeloof. 

Op den ons reeds bekenden weg tusschen Balk en Wyckel 
komen wij uit. 't Ziet er thans onder den graauwen hemel vrij 
wat minder vriendelijk uit, dan gisteren in den glans der avond
zon ! Maar al hadden wij het G-aasterland onder gunstiger licht 
kunnen zien, ook de wilde, stormachtige lucht gaf vaak aan 
het landschap met zijn schrale heuvels en zijn donkere bosschen 
een eigenaardige schoonheid, die zich diep in het geheugen 
prent en niet zelden het karakter van indrukwekkende majes
teit droeg. 

1881. 

A A N T E E K E NIN G E N. 

Een uitvoerige beschrijving van de portretten en andere kunstschat
ten op W i a r d a s t a t e i s t e vinden in de Vr i je F r i e s , Deel 12. — 
Een berigt in de N. Rott. Courant van 30 Jan. 1882, volgens hetwelk 
bij de „restauratie" van het huis een kostbaar gobelin behangsel zou 
zijn ontdekt, is onjuist. Wiardastate is reeds gesloopt en het bedoelde 
behangsel is geen ander dan het bekende in de „antichambre". 

Iets naders omtrent het inwendige en omtrent de vroegere bezitters 
van de S c h i e r s t i n s is te vinden in F r i e s l a n d en de F r i e z e n , 
bh 255, waarin ook een afbeelding van den voorgevel is geplaatst. 

De gedenkpenning in den tekst vermeld, is beschreven en afgebeeld 
in den F r i e s c h e n A l m a n a k van 1841. Een verslag van de grafschennis 
werd opgenomen in het lode deel van de G e s c h i e d e n i s v a n den 
j o n g s t g e ë i n d i g d e n o o r l o g door Corn . van d e r Aa. 
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Over de oudste geschiedenis van Stellingwerf is te vergelijken Ho of t 
van I d d e k i n g e : F r i e s l a n d en d e F r i e z e n in de M i d d e l 
e e u w e n . 

Voor Wolvega zijn de G e s c h i e d k u n d i g e H e r i n n e r i n g e n u i t 
de v o o r m a l i g e g r i e t e n i j e n Oost- en W e s t s t e l l i n g w e r f v a n 
S. P. K l i j n s m a van belang. Betreffende den brand deelde de heer Ne p-
veu belangrijke brieven mede in de K r o n i j k v a n 't H i s t . gen , t e 
U t r e c h t 1868. Over 't geslacht der v a n H a r e n s bevatten de Lun-
burgsche P u b l i c a t i o n s , vooral Deel 10, vele bijzonderheden. 

De geweldige storm in October '81 heeft ook onder de iepen van 
L i n d e n o o r d een geduchte schade aangerigt. 

Het „hunebed" te Rijs is beschreven door Dr. J a n s e n in de Vrij e 
F r i e s , deel 5 en 6. 

Het berigt omtrent het vinden van de kinderbeentjes en het vermoe
den omtrent hun herkomst, vond ik in H e t V a d e r l a n d van 28 Maart 
1871, overgenomen uit De N o o r d s t e r . 

Van de kloosters te Harich en van dat in Lycklamabosch wordt 
niet gesproken in de alfabetische lijst, geplaatst inden F r i e s c h e n a l 
m a n a k van 1853. 

Door den eigenaar van Dekamastate bij Jelsum was mij na het af
drukken van den tekst medegedeeld, dat in plaats van het wapen van 
B o n n i n g a gelezen moet worden: het wapen van D e k a m a en dat 
Camstrastate in 1492 (niet 93) door P i e t er (niet Fekke) Camstrawerd 
bewoond. 



EEN PAAR UITSTAPJES IN GRONINGERLAND. 

Groningerland — gelijk wij de provincie noemen in onder
scheiding van haar hoofdstad — G r o n i n g e r l a n d pleegt niet 
bij voorkeur voor wandeltogten gekozen te worden. Wie 
boschrijke streken verlangt, gevoelt zich niet aangetrokken 
door de uitgestrekte bouwlanden, waar alle houtgewas vaak 
zorgvuldig wordt geweerd, en wie gaarne de afwisseling van 
hoog en laag ontmoet, die vindt in de vlakke polders zijn 
gading niet. 't Zou ons evenwel als wandelaars door Neder
land weinig betamen, de Noordelijkste provincie onbezocht te 
laten. Hoe hoog wij natuurschoon stellen, 't is toch niet het 
eenige, wat wij op onze omzwervingen door ons goede vader
land zoeken. Om kennis van het land onzer inwoning is het 
bovenal te doen, en wie Groningen niet kent, die kent een 
zeer belangrijk en zeer eigenaardig gedeelte daarvan niet. 't 
Is een rijk gewest met een nijvere bevolking. De landbouw 
staat er op een' hoogen trap. De veeteelt, hoewel minder al
gemeen dan landbouw, is er niettemin van beteekenis. De 
handel van Groningen mag genoemd worden en de nijverheid 
vindt er bekwame en ondernemende beoefenaars. De scheep
vaart is er levendig en de scheepsbouw heeft er een' hoogen 
bloei gekend. Belangrijke verveeningen worden er gevonden en 
inpoldering geschiedt er op groote schaal. De dorpen zijn er 
bijna zonder uitzondering welvarend, en al is er eigenlijk van 
ouds maar ééne stad, menig plattelands-gemeente zou ten 
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volle dien naam verdienen. Prachtiger boerderijen ziet men 
nergens, En dit een en ander geeft ,,het Noorden", ruimschoots 
aanspraak op onze belangstelling. Daarbij komt nog meer dan 
ééne eigenaardigheid in zeden en gebruiken, der vermelding
overwaard. Voeg er bij, dat Groningerland, overigens aan oude 
bouwwerken niet rijk meer, een niet gering aantal hoogst op
merkelijke dorpskerken bezit, en ook daarom zullen wij ons het 
rondzien niet beklagen. Eindelijk, al zoeken wij de schoon
heden van Ve luwezoom en G r a a f s c h a p , van Gooi en 
S t i c h t , van 't L i m b u r g s c h e of van T w e n t h e r l a n d 
hier vergeefs, wie meent dat dit gewest volstrekt geen natuur
schoon bezit, die zou zich aangenaam verrast zien. Wij spre
ken nu niet van de eigenaardige schoonheid der vette, vrucht
bare akkers, met de heerlijkste gewassen bedekt, der groote, 
bloeijende dorpen en vlekken, waar alles van overvloed spreekt T 

der rijke hofsteden, als aanzienlijke buitengoederen pronkend, 
maar wij bedoelen de schoonheden, gelijk de wandelaar ze bij 
voorkeur zoekt. Vooral in den omtrek der hoofdstad en naar 
den Drentschen kant worden zij niet te vergeefs gezocht, 
en wij willen beproeven een paar uitstapjes in Groningerland 
te maken, waarop wij zooveel mogelijk vereenigd vinden, wat 
het gewest in allerlei opzigten heeft aan te bieden. Wij gaan 
streken bezoeken, waar wij handel, nijverheid, landbouw 
kunnen gadeslaan, waar kanalen zijn gegraven en schepen 
worden gebouwd, waar wij groote dorpen en rijke boeren
huizen ontmoeten, waar aan veen en water vruchtbare velden 
zijn ontwoekerd, waar belangrijke kerken zijn te vinden en 
de eenige nog overgebleven burgt van den ouden, onrustigen 
Ommelander adel spreekt, waar de geschiedenis haar stem 
doet hooren en herinneringen van 't verledene zoowel in ge
weldige steengevaarten als in zeden en gebruiken zijn bewaard, 
waar 't ook aan de afwisseling van vlakke velden en boschrijke 
hoogten, van vruchtbare akkers en woeste heiden niet ont
breekt. Het is zoo, wij zetten daarbij den voet ook op Drent
schen bodem, maar op een deel van den Drentschen grond, 
dat door de bewoners der hoofdstad, niet zonder regt, als 
tot de omstreken hunner grijze veste wordt gerekend, gelijk 
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eigenlijk de stad zelve, met eene niet onbelangrijke strook lands , 
van ouds en van nature tot Drenthe behoort. 

Onze eerste togt zal zijn naar Z u i d 1 a r e n, even over de 
grens. Wij komen dan een deel van het G o o r r e c h t door; en 
keeren wij langs den zoom van Drenthe over E e 1 d e en P a-
t e r w o i d e terug, dan doen wij wat honderden van Groningers 
in den zomertijd doen. Bij onzen tweeden togt verlaten wij de 
provincie niet. Wij bezoeken dan de betrekkelijk nieuwe en 
zeer welvarende plaatsen Hoog ez and en S a p p e m e e r , de 
landelijke en boschrijke streken van S l o c h t e r e n en Sch i l d-
w o 1 d e, de bloeijende dorpen Noord-en Zu idb roek . Einde
lijk gaan wij van Z u i d b r o e k naar S c h e e m d a , om van daar 
uit H e i 1 i g e r 1 e e met zijn monument . W i n s c h o t e n met zijn 
fabrieken en winkels, B e e r t a met zijn landbouwerspaleizen 
en de rijke Dollartpolders te zien, en over F i n s t e r w o î d e , 
O o s t e r w o l d e e n M i d w o î d e naar S c h e e m d a terug te kee
ren. Dit brengt ons door het voormalige rigtambt S a p p e m e e r , 
door een deel van Five 1 go en van het 01 d a m b t, en derhalve 
door onderscheidene afzonderlijke landstreken, waarin de tegen
woordige provincie oudtijds was gesplitst. De spoorbaan kan 
ons somtijds de reis verkorten, maar op onze eersten togt 
mogen wij daarvan geen gebruik maken, wanneer wij geen 
belangrijk gedeelte der landstreek willen missen. Alleen als 
wij E e l d e en P a t e r w o l d e lieten liggen, zouden wij van 
't station Zu id l a r en of, beter nog, van de halte de P u n t 
de terugreis kunnen aannemen. 

De bodem van Groningerland is meerendeeîs vlak en laag, 
met uitzondering van het gedeelte, dat als een der uitloopers 
van den H o n d s r u g zich eenigen ellen boven den spiegelder 
zee verheft. Daar hebben wij zonder twijfel de oudste bevol
king te zoeken, gelijk dan ook de drie hunnebeden bij N o o r d-
en Midla ren daarvan getuigen. Overigens ontbreken genoeg
zaam stellige berigten, en de weinige oudheden op het 
Provinciehuis te Groningen bewaard, kunnen nog geen vol
doend licht verspreiden. In den winter moet de heuvelrug als 
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een landtong hebben uitgestoken te midden van onafzienbare 
wateren; des zomers was zij van „groene ingen" — groene 
velden — omringd, vruchtbaar door de zeeklei, deels met 
zomervruchten beteeld , meest als weide gebruikt, tot de herfst-
stormen de bewoners noodzaakten, met hun vee zich in de 
bosschen en op den veiligen zandgrond te hergen. In de 8 ste 
en 9do eeuw worden eenige plaatsen in de graafschappen H u n-
s u n g a , F i v e l g a en H u g m e r c h e met name genoemd. 
W i e r d e n of t e r p e n , door menscRenhanden opgeworpen, 
deels, naar het schijnt, ook „paalwoningen", strekten tot 
woonplaatsen en toevlugtsoorden eener bevolking van Frieschen 
stam, en blijkens de berekening van hun land in „grazen", 
was veeteelt er de hoofdbron van bestaan. Eerst omstreeks 
het midden der 1 1 a e eeuw komt er wat meer klaarheid in de 
geschiedenis van het gewest. Destijds lag op de uiterste spits 
van den Hondsrug de v i l l a C r u o n i n g a , meteen aanzienlijk 
en vrij uitgestrekt domein, een bezitting van het Duitsche 
rijk. De Roomsch-koning Hendrik III schonk dit keizerlijk 
landgoed, in 1040, aan de kerk van St. Maarten te Utrecht, 
„met hofsteden, gebouwen, eigen lieden, bebouwde en woeste 
gronden, hooilanden, akkers, weiden, wateren, waterloopen, 
visscherijen, wegen, stegen, uitgangen en opkomsten, met 
het bewind van het graafschap, waarin het gelegen is, met 
munt- en tolregt, regtsdwang en alle aan- en toebehooren, 
om uit de opbrengsten jaarlijks 30 wagen vrachten wijn te heb
ben , terwijl het overschietende door den proost getrouwelijk 
tot hun gebruik moest worden aangewend." Het blijkt dus, 
dat in den loop des tijds een niet onbelangrijke bevolking 
zich hier had neergezet en dat de maatschappelijke toestand 
reeds behoorlijk geregeld was. Dit landgoed, later a l s D r e n t -
h e r w o 1 de , ook als Go en W o 1 d bekend, is het tegenwoor
dige G o o r r e c h t . Een deel er van willen wij op onzen eersten 
wandeltogt gaan bezoeken. 

Druk en levendig is het tooneel, dat ons bij het verlaten 
van de schoone en in meer dan één opzigt merkwaardige hoofd-
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stad treft. Groningen verkeert in een tijdperk van overgang. 
Eeuwen lang omsloot een gordel van sterke muren de stad, 
die als de sleutel der Noordelijke gewesten werd beschouwd. 
Tot driemaal toe waren haar wallen uitgelegd, en zoowel haar 
wakkere regering, als de besturen van gewest en land, hadden 
zich beijverd, de vestingwerken tegen onverhoedschen aanval 
en langdurig beleg bestand te maken. Menig magtig leger had 
er langen tijd voor gelegen en zelfs het hoofd er voor gestooten 
en tot voor korte jaren werd Groningen als een belangrijke 
vesting in geduchten staat van tegenweer gehouden. Thans 
worden haar wallen geslecht; grootendeels zijn zij reeds met 
den grond gelijk gemaakt en met hen verdween de fraaije 
H e e r e p o o r t , waardoor wij vroeger de stad zouden hebben 
verlaten. De weg, die destijds over de H e e r e p o o r t e n b r u g 
regt op de laan daar ginds, een weinig ter linkerzijde, aan
liep, maakt tegenwoordig een bogt en is over een' zwaren 
dijk aangelegd. Ziet, ter linkerhand wijzen sterke gemetselde 
pijlers de plaats waar de brug moet komen, en regts van ons 
in de diepte, daar wemelt het van kloeke poldergasten met 
hun kruiwagens en van onvermoeide gravers. Het nieuwe 
scheepvaartkanaaî, dat de schooners en brikken van Pekel A 
naar de zee moet brengen, wordt hier gedolven en de brug 
moet genoegzame afmetingen hebben, om de zeeschependoor 
te laten. Voor 't oogenblik levert deze zijde der stad nog een 
schouwspel van verwarring en verwoesting. Kale vlakten ver
vingen de gesloopte muren, en de schamele gevels der achter
buurten , eens achter de wallen verborgen, dragen weinig bij, 
om de schoonheid van den eersten blik op de stad te verhoo-
gen, nu zij plotseling aan het licht zijn gebragt. Maar als 
eens 't kanaal voltooid en de brug is afgewerkt, dan is er 
geen twijfel aan, of er zullen nieuwe, sierlijke wijken worden 
aangelegd op een terrein, dat door de onmiddellijke nabijheid 
zoowel van een der belangrijkste hoofdstraten als van het 
spoorwegstation en de bij de Groningers meest geliefde wan
del- en uitspanningsplaats, zooveel voordeelen in zich vereenigt. 
Daar buiten, aan den H e e r e w e g , langs de statige iepen
laan, zijn vrij wat oude huizen reeds door nieuwe vervangen, 
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en als wij de viaduct over de spoorbaan achter ons hebben, 
en onder het hooge biaderengewelf voortwandeîen, dan vin
den wij ook daar niet alleen een dubbele rij van nette heeren
en burgerhuizen, maar ook een aantal pas gebouwde straten, 
regts en links zich uitstrekkend. Aan de laan ligt W a t e r lo o, 
geen bloedig slagveld evenwel, maar een door familiën met 
kindere» druk bezochte buitenherberg en daarnevens het ta
melijk uitgestrekte S t e r r e b o s c h , waar oud en jong, naar 
aard en leeftijd, genoegens van velerlei soort komt zoeken. 
Wij vinden er lommerrijke lanen, digte boschjes, groote gras
perken, vriendelijke zitjes, eenzame wandelaars, minnende 
paartjes, zorgvuldige moeders, vrolijke kindergroepjes, blij
moedige muzenzonen, snappende kindermeisjes en, des zon
dags vooral, eerzame huisvaders, zich in 't groen vertredend 
met vrouw en kroost. Aan het einde van het Sterrebosch ver
heft zich een vrij hooge heuvel, voor de jeugd een niet ge
ringe bijdrage tot de aantrekkelijkheden van het oord, maar 
in de dagen toen Groningen nog het halsregt bezat, een plaats 
van minder bekoorlijkheid voor wie haar bezoeken moesten, 
wanneer daar ten minste de geregtsplaats der stad moet wor
den gezocht, die ten Zuiden van het Sterrebosch lag. Zulke 
hoogten werden aan deze zijde van Groningen meer gevonden. 
Op eene er van, den K e m p k e n b e r g , legerde zich bisschop 
Frederik van Blankenheim in 1401, om de weerspannige stad 
te bedwingen, maar ook bij latere belegeringen bleek het na
deel van dergelijke verheven punten, waarvan het vijandelijk 
geschut de veste bestrijken kon, en Menno van Coehoorn 
legde in 1691 het vestingwerk aan, dat wij voorbij komen, 
als wij de lanen van het bosch en de huizenreeks voor het 
open veld hebben verwisseld. De vaart, die den weg door
snijdt, behoort tot de toenmalige versterking van Groningen 
niet. Kon zij welligt ter verdediging dienst hebben gedaan, 
zij had de meer vreedzame bestemming om de beide wateren 
aan weerskanten van den Hondsrug, het W i n s c h o t e r d iep 
en het H o o r n s e h e d i e p , met elkander te verbinden en is 
in 1808 voltooid. 

Sinds 1824 is de Heereweg, de aloude hoofdweg tusschen 
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Groningen en Drenthe, bestraat. Hoe 't er vroeger gesteld 
was, daarvan weten de ouden van dagen nog wel te verhalen 
en daarvan bewaren de archieven der stad de getuigenissen. 
Vol bogten, vol gaten en kuilen, door zand en leem, over 
hoogten en door laagten, was hij menigmaal onbegaanbaar, 
en 't was geen zeldzaamheid, dat voetganger of ruiter wan
hopig terugkeerde. Niet alledaagsch is het zeker, dat een 
kluizenaar, een huisje van de stad in zeker bosehbewonende, 
de eerste was, die ten jare 1479 met het onderhoud van den 
weg werd belast, tegen een jaarwedde van twaalf guldens en 
vrij gebruik van twee koeijen, een paard en een stortkar, 
terwijl in 't midden der 16e eeuw deze taak werd vervuld door 
den kelner van het nonnenklooster Essen onder H a r e n , 
wiens vader de opvolger van den kluizenaar-wegwerker schijnt 
te zijn geweest, 't Was blijkbaar een niet onvoordeelige be
trekking, en !t laat zich wel gissen, hoe de weg er bij het 
onderhoud door zulke personen mag hebben uitgezien. Her
haaldelijk werden dan ook de eigenaars en gebruikers der 
aangrenzende perceelen en de bewoners der belanghebbende 
dorpen opgeroepen, om de gaten en kuilen met rijs werk te komen 
digten en met zand van geslechte hoogten te vullen. En als deze 
hoofdweg in zulk een' toestand was, hoe moet het clan wel 
met anderen gesteld zijn geweest! 

Bijna onmiddellijk aan de buitenwerken van Groningen grenst 
het welvarende gehucht He lpen of H e l p m a n , een nette 
buurt, met fraaije linden en iepen beplant, waar wij kloeke 
boerenhuizen met groote schuren aantreffen, evenwel nog niet 
de landbouwerspaleizen van de klei. Ten behoeve der naburige 
stad worden hier veel moesgroenten gekweekt en veel melk-
koeijen gehouden. Overigens zien wij er vooral aardappels en 
haver, ook vlas en chicorei, te velde staan. Van de oude 
steenhuizen, eenmaal onder Helpen gelegen, is niets meer be
waard. De sterke burgt van 't aanzienlijke geslacht G o e n d e r s , 
wiens sterke muren meer dan eens de stormen des oorlogs 
trotseerden en de eerste predikers der Hervorming bescherm
den , is door een boerenwoning vervangen, maar de plaats, 
waar hij stond, is door singels en grachten nog kenbaar. 
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Welligt berust onder de koninklijke familie de glazen beker nog, 
waarmede, in 4581, Menso A l t i n g opdenburgt hetAvond-
maal heeft bediend, en die in 1840 door een' zijner afstammelingen 
aan koning Willem II werd geschonken. Geheel verdwenen is 
de hofstede de W y e r t , vroeger aan den voet van den Hondsrug 
bij de A gelegen, evenals het nonnenklooster Maria op den 
Hoorn , aan de overzijde dier rivier gesticht, en het J u r g e ns 
g a s t h u i s , in 1422 te Helpen gefundeerd. Oude oorkonden 
spreken van ,,den brink", van ,,den esch", van „de marke", 
gelijk wij die nog in Drenthe vinden, ten betooge, dat wij in 
dit deel van Groningerland niet op oud-Frieschen, maar op 
oorspronkelijk Drenthschen bodem staan. 

De hoogte van het terrein vergunt ons een ruim uitzigt, 
vooral naar den kant, waar de Hondsrug zich langzaam glooijend 
verliest in de uitgestrekte groene vlakte, verlevendigd door 
den blinkenden waterspiegel van de A, of he tHoornsche 
d i ep , en ginds in de verte door de schemerende bosschen 
van Ee lde en P a t e r w o l d e omzoomd. Tallooze runderen 
grazen er in de vruchtbare weiden en te midden van het rustige 
landschap glijden de bruine en witte zeilen langzaam voort. 
Aan de andere zijde van den weg zijn het meerendeels hooge 
bouwlanden, met hagen afgesloten, en is daardoor het uitzigt 
beperkt, de landstreekt wint er door in afwisseling. 

In plaats van de oude, gesloopte burgten en godshuizen ver
rezen aan den Heereweg nieuwe villa's en buitenverblijven, in 
meer of minder eenvoudigen stijl, in meer of minder edelen 
bouwtrant. De splinternieuwe v i l la Ge l r i a , door den zoon 
van den vermaarden industrieel W. A. Scholten gebouwd, 
zal misschien door velen wat bont en pronkerig worden ge
noemd , en beter zullen hun de stemmige, deftige heerenhuizen 
van de Kamp, E s s e n b u r g en Hemmen-— alle drie zomer-
verblijven, aan leden der familie Q u i n t u s behoorende —vol
doen. Aan het eerste schijnen geen geschiedkundige herinne
ringen verbonden; het tweede bewaart in zijn' naam de ge
dachtenis aan het eenmaal vermaarde nonnenklooster der 
Bernardijner orde, in 4216 gesticht, in 1418 onder het bestuur 
van het klooster S ibcu lo bij Vriezenveen gekomen en op 
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het einde der 16ae eeuw gesloopt. De Saxers hadden in 1514 
beproefd er zich te nestelen, om van daar uit Groningen te 
bestoken, en de stadhouder Rennenberg had er, kort voor 
zijn' afval, eenigen tijd vertoefd. Hemmen was eertijds een 
adellijk huis en heerlijkheid, aan het Oversticht leenroerig. Op 
den in 1805 afgebroken burgt had bisschop Bernard van Galen, 
bij het beleg van Groningen in 1672, zijn hoofdkwartier. Essen 
en H e m m e n zijn twee oude buurschappen, onder H a r e n 
behoorende. Hare boerenplaatsen en arbeiderswoningen, nevens 
de heeren-hofsteden en de fraaije heereboerderij de Wolf, 
verlevendigen den weg, die, hier en daar met kloeke eiken 
en esschen beplant, door hooge wallen met schilderachtige 
knoteiken, of door beuken- en doornhagen omzoomd, te mid
den van vruchtbare bouwakkers loopt, terwijl van tijd tot tijd, 
tusschen het houtgewas het uitzigt op de groenlanden aan 
de A weer geopend wordt. Zoo bereiken wij, langs een lange 
reeks van zonderling als knotwilgen gesnoeide peppels, het 
aanzienlijke dorp H a r e n , het middelpunt eener zeer uitge
strekte gemeente, 't Is een vrolijke plaats, aan weerskanten 
van den breeden weg gebouwd, wier huizen van de welvaart 
der bevolking getuigen. Gelukkig voor haar is 't reeds lang 
geleden, dat haar stille, bloeijende woonplaats herhaaldelijk 
door krijgsrumoer verontrust en door vijandelijke troepen ge
kweld werd. Thans ziet haar hooge, sterke toren op een too-
neel vol vrede en voorspoed neder, maar meer dan eens was 
die steenen reus een burgt geworden, was het eerwaardig 
kerkgebouw tot een vesting gemaakt, was het met iepen over
schaduwde kerkhof een slagveld. In de Julijmaand van 't jaar 
150-1 hadden eenige Saxische soldaten zich op dien toren ge
vestigd en het omliggende land door woeste strooptogten onvei
lig gemaakt. Zij verdedigden zich daar hardnekkig en gaven 
zich niet over, vóór dat het vuur hen uit hun wijkplaats ver
joeg. En toen de Groningers, vier jaar later, bezetting in de 
kerk van Haren hadden gelegd, om den grooten weg tusschen 
Drenthe en hunne stad te beschermen tegen den overlast, die 
hun' handel bedierf en den toevoer van koren belemmerde, 
toen werd in Augustus een scherp gevecht geleverd, waarin 



174 TOREN EN KERK. 

de stadssoldaten en de ter hulpe toegesnelde burgers wel over
winnaars bleven, maar niet zonder gevoelige verliezen. De 
thans .digtgemetselde openingen in den kerkmuur, onder de 
vensters, hebben al den schijn, van destijds tot schietgaten 
te zijn uitgebroken. Wij kunnen 't ons voorstellen, als wij 
voor den reusachtigen steenklomp, met zijn' lagen gewelfden 
ingang, zijn zware steunbeeren, zijn talrijke ijzeren muuran-
kers staan, hoe geducht een sterkte zulk een gevaarte moest 
zijn, en hoe die kerk, met haar stevige muren van groote 
moppen, tot een kloeke verdediging geschikt was. Onder al 
die stormen en beroeringen heeft het eerwaardige gebouw na
tuurlijk vrij wat geleden, en ook de tijd bragt zijn verwoes
tingen mede. Er zijn dan ook blijkbaar vele herstellingen aan 
geschied, maar zoowel de toren als de kerk vertoonen nog 
overblijfsels genoeg van den Romaanschen stijl, waarin zij 
oorspronkelijk zijn gebouwd. De lage rondboogdeuren en en
kele kleine lichtopeningen zijn nog gespaard gebleven, al 
werden later spitsboogramen en bogen op platte pilasters bo
ven de vensters op de buitenmuren aangebragt, gelijk ook 
het lage koor in dien stijl is opgetrokken en de versierselen 
aan den trans van den toren een laat-Gothisch karakter dra
gen. Van veel nieuwer tijd is een wansmakelijk getimmerte, 
achter het koor gebouwd, zonder waardigheid en ernst. Een 
stomp leijen dak kroont den toren, maar de kerk is met roode 
pannen gedekt. Hooge zware populieren, bij den ingang van 
het kerkhof fier en krachtvol oprijzend , zijn uitnemend in over
eenstemming met het indrukwekkende geheel. 

Overigens vinden wij in Haren niets, dat ons merkwaardig 
voorkomt, en wij kunnen, na ons bezoek aan de kerk, onzen 
togt voortzetten, maar wij scheiden van het vriendelijke, wel 
bebouwde dorp met een' aangenamen indruk. 

Voorbij Haren wordt het landschap woester en eenzamer. De 
populieren en eiken langs den weg zien er wild en verwaaid 
uit. De grond is zandig en schraal; op de met 'walletjes om
ringde akkers en weiden is blijkbaar een sterke bemesting noodig, 
wanneer zij niet zullen terugkeeren tot de dorre heide, waar
aan zij zijn ontwoekerd. Wij vinden tal van hekken, die den 
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naam der l a n d b o u w k u n d i g e s c h o o l , hier gedurendeeen-
ige jaren gevestigd, in herinnering houden. Enkele boerderijen 
en kleine buitenverblijven komen wij voorbij, en het verwil
derde bosch van het landgoed Voor ve ld , met zijn hooge 
dennen en zijn diepe lanen, zijn' koepel en zijn groot heeren-
huis, in een fraaije houtpartij gelegen, strekt zich langs den 
straatweg uit. Deze buitenplaats is het eigendom van den heer 
Meddens te Groningen. Zij ligt in de oude buurschap Onnen. 
Een weinig verder vinden wij in de buurschap Gl immen 
het aanzienlijke huis en goed van dien naam, aan den heel
de S i t t e r d behoorende. Reeds in de 42de eeuw wordt Glim
men genoemd, en in 1227 had Egber t , stadvoogd van Gronin
gen , er een' sterken burgt gebouwd, die in de bloedige twisten 
tusschen d e G r o e n e n b e r g e n en G e l k i n g e n werd verwoest. 
Het tegenwoordige huis is een gebouw van vrij wat nieuwer 
dagteekening, maar het is van digte bosschen omringd. De 
helling van den H o n d s r u g naar de zijde van de A heeft 
een' vruchtbaren bodem, maar de hooge vlakte ter linkerzijde 
van den met knoestige eiken beplanten weg, waar de lijn der 
telegraafpalen den loop der spoorbaan aanwijst, bestaat nog 
grootendeels uit onontgonnen en afgeplagde heidegronden, waar 
de schapen alleen wat levendigheid aanbrengen. De zandige 
wallen langs den weg zijn met heidebloemen begroeid, en de 
ruwe, kale dennen geven aan het landschap een woest en ver
laten voorkomen. Naar het schijnt, is de welvaart in deze streek 
ook geenszins algemeen, want bedelende kinderen vergezellen 
den wandelaar en draven met de wagens mede, in de verwach
ting van een kleine gift, in ruil voor de kunstelooze tuiltjes 
van veldbloemen of wormkruid, die zij den voetgangers voor
houden of behendig in de open rijtuigen weten te werpen, op 
't gevaar af, dat hun bedoeling wordt miskend en voor bal
dadigheid wordt gehouden, wat een huldeblijk is, niet meer 
zelfzuchtig dan menig meer schitterend en met meer gratie 
aangeboden geschenk. 

Bij de halte de P u n t verlaten wij den grooten straatweg, 
om er straks op terug te keeren, wanneer wij ons bezoek aan 
„de d r i e La ren" hebben gebragt. 't Is een open weg, waarop 
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wij voortgaan, na de ijzeren sporen bij het eenzame station te 
zijn overgestoken, maar het landschap is daarom niet van hout
gewas ontbloot, en hadden wij misschien weinig anders dan 
heide verwacht, dan vinden wij ons niet onaangenaam verrast 
door de met boschjes omzoomde wei- en bouwlanden, die van 
jarenlange zorgvuldige en geduldige bearbeiding getuigen. De 
wallen. die ook hier, gelijk doorgaans in de hooge zandstreken, 
de akkers en velden scheiden , zijn met hakhout bepoot en op de 
heide zijn grooter en kleiner dennebosschen aangelegd. Allengs 
wordt de grond in cultuur gebragt, voet voor wordt op de 
wildernis veroverd, als blijft het een zware strijd met den dor
ren bodem, de verzengende zomerzon en den feilen wind, die 
over de uitgestrekten vlakten giert. Ziet, waar dit heldere 
beekje kronkelt, daar prijkt een frisch en welig grastapijt, 
als een oase vol leven en vrolijkheid, maar waar het water 
ontbreekt, daar is alle vlijt en volharding van den mensch 
noodig, om in den strijd met de natuur te overwinnen en te 
behouden wat hij gewonnen heeft. Maar wat schilderachtige, 
indrukwekkende partijen vertoonen zich! Hier die wilde den-
nengroep; ginds die eenzame, geschubde stammen, scheef 
gewaaid door den storm, maar niet ontworteld , daar die ranke 
berken met hun witte schors, elders het bloeijend boekweit-
veld; straks de bosschen en plantsoenen van enkele buiten
verblijven en dan weer de rulle zandsporen tusschen de koren-
akkers. Bij N o o r d l a r e n , dat wij allengs genaderd zijn, is 
de grond reeds sinds eeuwen bebouwd. De groote esch van 
het dorp breidt zich ver in den omtrek uit. Midden in het 
roggeland, niet ver van den molen, liggen de reusachtige 
granietsteenen van een hunnebed, het eenige, dat de provin
cie Groningen bezit, zwijgende getuige van den voortijd , toen 
hier op den Hondsrug een geheimzinnige bevolking woonde, 
die overigens, naar het schijnt, geen herinneringen achterliet. 
Welligt zijn de oude graf heuvels, die wij in den omtrek zou
den verwachten, sinds lang vergraven en is hun inhoud ver
strooid. Misschien brengt later de spade des ontginners urnen 
met asch der dooden aan het licht. Mogelijk wordt de aan
dacht van een of ander zwerveling, in vergeten hoekjes der 
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heide, wel door de sporen eener voorchristelijke begraafplaats 
getrokken, 't Zou althans vreemd zijn, wanneer een landstreek 
als deze, blijkbaar reeds vroeg bewoond door een' stam, tal
rijk genoeg om zulke geweldige steenklompen op te stapelen, 
een landstreek, door den hoogen zandrug en de onmiddellijke 
nabijheid van het vischrijke meer, met de graslanden aan 
zijn' oever, zoo uitnemend ter bewoning geschikt, geen ande
re overblijfselen dan dit hunnebed en de beiden bij 't naburi
ge Midlaren bewaarde. Als wij Drenthe bezoeken — het land 
der hunnebedden — dan zullen wij van zelf geplaatst worden 
tegenover de vragen, die zij ons stellen. Daar zullen wij ook 
de gelegenheid hebben, die indrukwekkende gevaarten te zien 
in verband met zooveel, dat van het grijs en raadselachtig 
verleden spreekt. Voor heden is een vlugtige beschouwing van 
dit eerwaardig gedenkteeken ons genoeg. 

Het dorp N o o r d l a r e n ligt niet aan den grooten weg en 
heeft niet veel aan te bieden, wat ons zou dringen ter zijde 
af te wijken. Welligt was het vroeger aanzienlijker, tenzij 't 
aan zijn ligging op de grens van Drentherwolde mag zijn toe 
te schrijven, dat de stad Groningen er in vroeger eeuwen 
,.vijf herbergen" had. nl. het regt, er vijf maal in een jaar 
kosteloos een etmaal te vertoeven met drie paarden, honden 
en windhonden, een regt, dat de bisschop ten behoeve der. 
jagt, of ter huisvesting van zijn' ambtman, waarschijnlijk be
zeten had. Ons zou 't geen voordeel doen en wij blijven dan 
ook maar onzen weg vervolgen. Van de hoogte, waar wij 
staan, overzien wij een ruim en vriendelijk landschap, met 
boerderijen en molens, met haver- en roggevelden en aardap
pelakkers , door boschjes omringd en afgewisseld, en terzijde 
de witte kerk, met haar laag koor en haar' vrij dikken toren, 
door een gewoon huisdak tusschen twee brandgevels gedekt. 
Achter de huizengroep van het dorpje, maar grootendeels door 
daken en houtgewas verborgen, zien wij het groote meer in 
den zonnegloed blinken. Als wij Noordlaren voorbij zijn, komt 
de uitgestrekte waterplas met haar lage, groene zoomen beter 
in 't gezigt, hoewel nog altijd boschjes en boomgroepen be
letten , haar in haar geheel te overzien. Vooral het digte bosch 

vi 12 
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van het landgoed M e e r w i j k onttrekt het weer geruimen tijd 
aan ons oog. Bij Meerwijk zijn wij reeds op Drenthschen grond 
en thans ook hebben wij eerst de gemeente Haren verlaten, 
gelijk wij een der grenzen van het Goorecht en het einde 
van het oude domein der v i l la C r u o n i n g a hebben bereikt. 
Onze eerste indruk van Drenthe is geenszins ongunstig. M i d-
i a r e n is een eenvoudig, landelijk gehucht, met schilderachtige 
schuurtjes en groene hagen, en Meerwijk, dat den heer v a n 
S w i n d e r e n behoort, is een aanzienlijk goed, met nette boer
derijen, statig hout, frissche grasperken en een vrolijk, wit-
gepleisterd heerenhuis, dat aan de overzijde van de vruchtbare 
korenakkers tusschen het krachtig groen van kloeke boomen 
schittert. Ook bezit Midlaren een tweetal hunnebedden, beiden 
zeer geschonden, maar waarvan een althans opmerkelijk is 
door den grootsten deksteen, die tot nog toe in ons vaderland 
bekend is. De zwaarte van dezen steenklomp wordt op niet 
minder dan 52OOO kilo geschat. Zij liggen niet ver van den 
weg, nagenoeg tegenover het huis van Meerwijk, op de hoogte, 
waarover ook de grintweg is aangelegd. 

Was Midlaren de plaats, waar in de eerste helft der 13' l e 

eeuw de burgt M i t z p e t e stond—zooals sommige beweren, 
anderen ontkennen en wij niet beslissen — dan heeft deze 
bodem vrij wat bloed van Groningers en Drenthers gedronken, 
dan zijn deze stille heuvelen het tooneel geweest van meer 
dan één' bloedigen en hardnekkigen strijd, in de lange jaren 
van onrust en verwarring, toen heftige partijschappen woedden 
en stad en bisschop worstelden om het oppergezag. Maar ook 
al hebben wij die min of meer raadselachtige sterkte elders 
te zoeken, niettemin heeft hier vaak de geharnaste hand zwaar 
op den landman gedrukt, waar de Saxers stroopten, de 
„Zwarte hoop" plunderend en blakend rondtrok, de Munster-
schen brandschatten en roofden. 

Vóór ons rijst de spitse toren van Z u i d l a r e n op, maar 
niet in lijnregte rigting leidt de weg ons derwaarts. Hij maakt 
nog een aanmerkelijke kromming en voert ons op niet verren 
afstand van het meer, dat wij van hier, zoo niet in zijn gansene 
uitgestrektheid, dan toch over een groote uitgebreidheid kun-
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nen overzien, 't Is een ontzaggelijke watervlakte, wier lage 
oevers aan de overzijde zich naauwelijks laten onderscheiden. 
en die zich in het verre verschiet verliest, terwijl op den voor
grond het heldere groen der hooilanden, in den winter over
stroomd , krachtig tegen den donkerblaauwen , rustigen spiegel 
afsteekt. Beweging zien wij er heden niet, geen zeil van vis-
scher- of beurtman zweeft er boven, geen schuitje zelfs schijnt 
er te drijven, 't Is of het sluimert, evenals de hooggepluîmde 
biezen aan den kant en de blaauwrgrijze wilgen in de velden, 
waarin zich de glooijingen van den heuvelrug verliezen. 

Hoe meer wij Zuidlaren naderen, des te levendiger wordt 
het landschap. Goed bebouwde akkers, welig eikenhakhout op 
de wallen, boerenhofsteden en arbeiderswoningen, een groot 
bosch , waarboven de toren uitsteekt, weldra heerenhuizen met 
bloemrijke tuinen, prachtige beuken, in dubbele rij den weg 
met hun krachtige zuigers overwelvend, verkondigen ons de 
nabijheid van een der fraaiste dorpen van Drentherland, en 
weldra hebben wij het voor ons, met al zijn toebehooren, 
zijn' brink, zijn kerk, zijn raadhuis, zijn school, zijn smidse 
en zijn oudadellijke havezathe. 

't Is inderdaad een fraai dorp, en een echt Drenthsch dorp 
is het ook. Ongeregeld staan de huizen en loopen de stra
ten. Overal groote grasperken, met paden doorsneden, en aar
dige waterkommen, van wilgen omringd. Overal lanen en 
boomgroepen, kastanjes en eiken en linden. Overal tuinen en 
hagen, bemoste rieten daken en houten gevels, schuren en 
boerderijen, kleine buitenverblijven met lommer en bloemen. 
En dat alles op bepaalde uren van den dag gestoffeerd met 
bonte runderen en witgewolde schapen, die hun' weg naar de 
gemeene weide zoeken, of als hun vreedzaam dagwerk is 
volbragt, terugkeeren naar de wijd geopende staldeuren. Maar 
's Zondags in den zomer, dan is de stilte er gebannen. Dan 
staan lange rijen van rijtuigen uitgespannen voor de beide 
herbergen, dan is de brink met de stoelen en tafeltjes veler 
gasten bedekt, dan weergalmen de ruime, groene pleinen van 
vrolijke stemmen bij lustige spelen, dan ontmoet gij in de 
bosschen in den omtrek talrijke wandelaars uit „de stad" en 
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uit de naburige dorpen, dames en heeren , burgers en burger
vrouwen, boeren en boerinnen. Dan is Zuidlaren 'tvereenigings-
punt, waar men van alle kanten zamenstroomt, en de kinder
tjes langs den weg hebben heel wat bloemen te plukken en 
met heel wát vlugge paardevoeten te wedijveren, misschien ook 
wel heel wat centen op te garen uit het stof van den grint weg. 

Het raadhuis is tevens een uitspanning en verheugt zich 
in een druk bezoek, maar de deftige gasten schijnen d e n 
G o u d e n L e e u w , de gastvrije, woning van H. Zon da-g, te 
verkiezen. De kastelein draagt dan ook een' veelbelovenden 
naam — 't is bij hem altijd Z o n d a g . En wat meer is, zijn 
uitstekend logement is alle aanbeveling waard, 't Ligt boven
dien op het schoonste punt van het dorp, aan den brink, met 
een fraai uitzigt over. het groote grasveld, door huizen en hooge 
boomen aan twee zijden ingesloten, en aan 't einde uitloopend 
in den met dennenbosschen omzoomden grintweg naar 't station. 
Terwijl wij hier onze voornaamste rustplaats van dezen wan-
deltogt kiezen, hebben wij gelegenheid, aan Zuidlaren wat meer 
opmerkzaamheid te wijden dan aan de andere plaatsen, die 
wij doorkwamen. Wij konden daar trouwens het voornaam
ste , in 't voorbijgaan , van den weg zelven overzien. Hier hebben 
wij een dorp, dat niet aanstonds al zijn bevalligheden ten toon 
spreidt, want het bestaat niet uit één lange straat, maar het 
heeft, naar Drenthschen trant, een aantal hoofd- en achter
wegen, waarlangs de woningen zijn verstrooid, en door al zijn 
pleinen en lanen, door de tuinen en erven rondom de meeste 
huizen, beslaat het een vrij wat grooter oppervlakte, dan wel 
't getal zijner inwoners zou doen vermoeden. Die ruime aan
leg, dat overvloedig geboomte, die schaduwrijke, slingerende 
wegen, met tal van schilderachtige daken en gevels en muur
tjes onder het hooge hout en tusschen het frissche veelkleu
rige groen, geven aan Zuidlaren een' rijkdom van landelijk 
schoon. Op een hoogte nevens den brink ligt de kerk en het 
kerkhof, door een' gemetselden muur omringd. Belangrijk 
door ouderdom of bouwstijl is het bedehuis niet. Zoo er al 
eenige Romaansche overblijfsels kunnen worden aangewezen, 
het geheel draagt de kenmerken van veel later verbouwing 
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en herstelling — geen wonder trouwens, als reeds in 1231 
de kerk door de Groningers werd verbrand — maar de zware 
toren met zijn hooge, scherpe spits mag toch mede onder de 
sieraden van het dorp gerekend worden, gelijk hij ruimschoots 
het zijne bijdraagt tot verfraaijing van het bekoorlijke land
schap. En wat vooral aan de rijk begunstigde plaats een bij
zondere aantrekkelijkheid geeft, dat is de aanzienlijke havezathe 
L a a r w o u d , de bezitting van wijlen den Commissaris des 
Konings in Groningen, den graaf v a n H e i d en R e in e s t ei n. 
Het groote huis met zijn beide lage vleugels is uit het mid
den der vorige eeuw afkomstig, toen de rijksgraaf Al ex an
d e r C a r e l v a n H e i d e n het overoude goed der S e 1 b a c h s . 
na het uitsterven van dat eens in Drenthe zeer bloeijende ge
slacht , had gekocht en verlof had ontvangen, het regt van 
havezathe van 't hem toebehoorende V l e d d e r i n g op dit zijn 
nieuw verkregen eigendom over te brengen. Van oude dag-
teekening is het gebouw dus niet en 't is ook in zeer een-
voudigen stijl opgetrokken. Ook het plantsoen er om heen maakt 
door aanleg en rijkdom geen' bijzonderen indruk. Zijn waarde 
ontleent L a a r w o u d aan het prachtig beukenhout der lanen 
in zijne nabijheid en aan het statig geboomte rondom het huis. 
Ook fraaije linden en kloeke eiken prijken in de nabijheid 
van het hek, dat binnen de omheinde ruimte voert en achter 
het terrein, door een laan er van gescheiden, strekt een niet 
zeer groot, maar wild en rijk bewassen bosch zich uit. Don
kere , glimmende hulsten bedekken den grond, gloeijend bruin 
en geel gekleurd door de afgevallen bladeren; enkele paden 
loopen door het digte houtgewas; hooge aarden wallen, met 
varens begroeid, sluiten het in; krachtige beuken en eiken, 
door jonger en slanker stammen afgewisseld, rijzen uit de weel
derige struiken, die hun' voet omringen, stout en rustig om
hoog. Een lange laan, regt over het huis, opent een door-
zigt onder de trotsche loofgewelven, waarin aan de bezoekers 
van Zuidlaren vrije wandeling is toegestaan, en die wel door 
niemand onvoldaan zal worden verlaten. Aan ééne zijde van het 
bosch grenst een onafzienbare groene vlakte, vruchtbaar wei
land en hooiland, maar het meer zien wij niet. Het blijft op 
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eenîgen afstand van het dorp en is sedert 1835 door een vaart 
er aan verbonden, tot groot voordeel van de plaats, die daar
door een voortreffelijke gemeenschap te water met Groningen ver
kreeg, want de H u n s e loopt door het meer en brengt de vracht
schepen tot binnen de stad. 't Begin dier vaart, met den rijweg 
er naast, door de vlakke velden van het M i d l a a r d e r v e e n 
aangelegd, kunnen wij niet ver van het heerenhuls zien, maar 
wij gevoelen ons weinig opgewekt, om langs den oever daar
van den grooten waterplas te gaan opzoeken. Liever wandelen 
wij het dorp weer in, waar de lange rij palen in de laan van 
eiken en linden bij den Gouden Leeuw aan den brink ons 
herinnert, dat Zuidlaren zich op van ouds vermaarde en druk 
bezochte voor- en najaarsmarkten mag beroemen, waaropeen 
menigte van vee een menigte van kooplustigen van nabij en 
van verre doet zamenstroomen. En hebben wij nu ook nog een' 
blik geworpen op het heuveüg heide-landschap, met zijne den-
nebosschen, van den grintweg naar 't station doorsneden, dan 
kunnen wij onderstellen, dat intusschen ons maal is gereed ge
maakt en dat wij na 't genot der goede gaven uit Zondags 
gunstig bekende keuken, genoegzaam versterkt en uitgerust 
zijn om onzen togt weôr voort te zetten. 

Het eerste deel van den weg is ons bekend, 't Is de grint
weg naar de P u n t , dien wij ook daar straks hebben gevolgd, 
maar in zoover nieuw..als wij nu de dingen van den anderen 
kant zien. Bij Meerwijk zouden wij den ouden zandweg over 
Onnen naar Haren kunnen inslaan, wanneer wij ter afwis
seling een' anderen, zooaî niet korteren, weg naar Groningen 
wilden kiezen. Wij zouden dan N o o r d l a r e n door en digt 
bij het meer langs komen en voorts de heide doorwandelen. 
Ons bestek brengt echter mede, dat wij bij de Punt op den 
grooten straatweg uitkomen, en daarheen verplaatsen wij ons 
met de snelheid der gedachte, een goed uur gaans in een 
enkel oogenblik afleggende. 

Een paar fraaije buitenplaatsen, een nette boerderij, een 
weiland, een uitspanning, een brug over de D r e n t h s c h e 
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A — en wij hebben het Groningsche grondgebied weer ver
laten. Ditmaal is de indruk van Drenthe minder gunstig. Tot 
aan de brug was 't een boomrijk, vrolijk en vriendelijk land
schap; over de brug is 't een kaal en vlak, naargeestig turf
land. De brug zelf is er vóór een halve eeuw gekomen , toen 
de straatweg werd aangelegd. Vroeger geschiedde de overtögf, 
met een pont, en destijds stond er een fraai ijzeren hek, dat 
naar de Zuiderbegraafplaats te Groningen is' overgebragi 
Krachtiger afsluitingsmiddelen had bisschop F r e d e r i k van 
B1 a n k e n h e i m er in 1400 ter bescherming van Drenthe laten 
bouwen in den vorm van het sterke blokhuis B l a n k e w e e r , 
en honderd jaar later, in 1505, had graaf E d z a r d van Oost-
Friesland er de sterkte W e e r d e n b r a s tot dekking' van de 
grenzen gesticht. Wij vinden van deze oude vestingwerken 
geen spoor meer , en sinds lang zijn gelukkig ook de dagen 
voorbij, waarin de Drenth in het Goorecht kwam stroopen en 
de Groninger in Drentherland plunderen kwam. Veilig kan de 
boer bij de Punt den turf uit onafzienbare heiden graven en 
zijn vee in de weiden langs h e t H o o r n s c h e d i e p laten grazen. 
Zonder vrees kunnen de scheepjes daar ginds te midden der 
kalme velden varen. En ziet de Groninger steeds met blijden 
trots zijn' hoogen , schoonen M a r t i n i - t o r e n , in de verte zich 
fier en rank verheffend, geen verbittering behoeft den Drenthe-
naar bij 't voortdurend gezigt van die eenmaal zoo tergende 
herinnering aan de nabijheid van den erfvijand meer te vervullen. 

Niet lang houden wij den straatweg. Als wij de brug over 
het breede N o o r d - W i l l e m s k a n a a i over zijn, vinden wij 
den grintweg, die ons door eene wel niet bijzonder schoone, 
maar toch eenigszins liefelijker landstreek voert. Groote heide
velden zien wij nog — en de poëzie der heide is verloren ge
gaan , waar zij door een' kunstweg doorsneden wordt — maar 
hakhout en boschjes van eiken en dennen beginnen zich toch 
weer te vertoonen, en allengs naderen wij het hooge hout en de 
beukenlanen van het landgoed O o s t e r b r o e k , thans eene be
zitting van Jhr. J . R e n g e r s H o r a S i c ca ma, eertijds eene der 
havezathen van Drenthe. De grond draagt hoe langer hoe meer de 
blijken van reeds lang ontgonnen en bebouwd te zijn geworden. 
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Trouwens aan Oosterbroek grensden de uitgestrekte bouw- en 
heidevelden der ha vezathe L e m f e r i n g e n , misschien het aloude, 
reeds in d e l l d e e e u w genoemde L i n t h e r i n g e , en hetzelf
de als het sterke L u e f a g e , het slot der Heeren van E e l d e , 
in de 13 d e eeuw door de Scholten van Drenthe bewoond en 
in 1263 verwoest. Maar ook al is dit onzeker, Lemferingen is 
sinds lang als adellek goed bekend geweest. Graaf D u m o i i -
c e a u van B e r g en D a a l , generaal in Fransche dienst en 
bevelhebber van Groningen, had er in 't begin dezer eeuw veel 
aan ten koste gelegd. Bij zijn verplaatsing naar Rome ging het 
in andere handen over en werd gesplitst. Het oude huis werd door 
een nieuw vervangen en daartegenover werd, op een deel 
van het terrein, de buitenplaats d e D u i n e n aangelegd, en 
de groote heidevelden werden in fraaij e boschpartij en herscha
pen. Thans is dit alles weer verdeeld en gesloopt, in bouw
land en akkermaalsbosch veranderd. Het torenspitsje van E e l -
d e steekt, niet ver meer van ons, boven de boomgroepen en 
de korenvelden uit. Spoedig zijn de eerste huizen met hun rie
ten daken bereikt en wij zijn in de kom van het landelijke dorp , 
bij de kerk onder de linden. Vrolijk is 't gestoffeerd. De breede 
zilveren oorijzers met gouden knoppen van de dochteren des 
îands flonkeren in de zon. Hooge sjeezen en bontbeschilderde 
speelwagentjes, met kloeke paarden bespannen en met koste
lijk uitgedoste boerinnen beladen, ratelen over den grintweg. 
't Is Zondag, en alles is in feestdos en in feestelijke stem
ming. Wie daar rijden, behooren hier niet te huis; 't zijn 
,.dikke" boeren uit den omtrek, die een ridje maken. Straks, 
te Paterwolde, zullen wij velen hunner weerzien. Wie daar 
drentelen langs de straat, of babbelen bij de huisdeur in vro
lijke groepjes vereenigd, met kleurige pakjes en blinkenden 
hoofdtooi. zijn meiskens uit het dorp of uit omliggende buur-
schappen. De mannen en jongens zijn stemmig en donker ge
kleed. Maar allen is het aan te zien, dat de welvaart niet 
alleen bij de Groninger landbouwers heerscht. Ook Eelde en 
zijn bevolking draagt het voorkomen van voorspoed en bloei, 
al zijn de meesten zijner voormalige heerenhuizen gesloopt en 
al neemt het niet meer, als vroeger, een der hoogste plaat-
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sen onder de Drenthsche dorpen in. De landbouw levert er 
een ruim bestaan; de veenderij geeft er werk en brood; de 
woeste gronden, gelijk wij ze hier en daar zien, met ruwe 
biezen en ruige struweelen begroeid, of met zwarte, weeke 
derrie bedekt, geven brandstof en, bij goede behandeling, weiden 
en akkermaalsbosschen. Vooral h e t H o o r n s c h e d i e p . dat 
op korten afstand vloeit, draagt het zijne tot den vooruitgang 
der dorpelingen bij. Zij hebben daardoor een' gemakkelijker» 
gemeenschapsweg met „de stad", wier weekmarkten zij druk 
tot verkoop hunner producten en tot inkoop hunner benoodigd-
heden bezoeken. Groote, deels nieuwe hofsteden zien wij dan 
ook in genoegzamen getale, zoowel te Eelde zelf, als langs den 
weg naar het onderhoorige fraaije gehucht P a t e r w o l d e, dat 
ook en vooral om zijn buitenplaatsen vermaard is, 't Aanzien
lijkste daarvan is het deftige V e n n e b r o e k , van Jhr, J, H. 
H o o f t v a n I d d e k i n g e , waarop het regt van havezathe van 
het verdwenen huis de M e p s c h e verlegd is. Het heeft een 
uitgestrekt bosch, een schoone laan voor het heerenhuis en 
een' toegang, daarmede in overeenstemming, door een hoog 
ijzeren hek, tusschen zware steenen palen. De lustplaats B r i n k -
h o v e n , die er vroeger aan grensde, is gesloopt, maar daar 
tegenover liggen de bevallige plantsoenen en waterpartijen der 
buitenverblijven de B r a a k en N i e u w b o r g , en naast V e n-
n e b r o e k , door een frissche weide en een heldere vaart er
van gescheiden, vinden wij de herberg met haar' grooten tuin 
en haar' ruimen stal, wèl noodig, nu tal van rijtuigen er zijn 
uitgespannen en tal van gasten er door den heerlijken zomer
avond zijn heen gelokt. Omvangrijke familiewagens uit Gro
ningen hebben een menigte kinderen, met de noodige moe
ders , tantes en dienstboden. gelost. Nette tentwagentjes brag-
ten er gezeten burgers van stad en lande. De sierlijke speel-
wagentjes der boeren leverden er een belangrijk contingent 
en 't is wel de moeite waard, nevens de menschelijke bezoe
kers, ook eens na te gaan, wat fraaije voertuigen en wat 
forsch gebouwde, weldoorvoede paarden hier vereenigd zijn. 
Gij ziet, dat gij in een rijke landstreek zijt. 
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De zon is ter kim gedaald. Boven de bosschen van Venne-
broek verrijst de maan. Als een zilveren sluijer rust de dauw 
op de velden. De paarden worden uit de stallen gehaald. De 
wagens worden weer volgeladen. In vluggen draf snellen zij 
weg. 't Wordt tijd, dat ook wij de stad gaan opzoeken. Wij 
verliezen er 'niet vee! aan, als wij het laatste deel van den 
weg bij maanlicht, in plaats van bij helderen zonneschijn af
leggen. Behalve de buitenplaats N o o r d w ij k , komen wij geen 
heerenhuizen meer voorbij. Het landschap heeft weinig schoons 
meer aan te bieden en de fantasie heeft, vrij spel, terwijl de 
nevel hangt over de heiden en akkers, en de glans der nacht
vorstin de plassen in de verte doet blinken in tooverachtig 
licht. Daar ginds schemeren de bosschen van Haren en Hel
pen op den Hondsrug, dien wij dezen morgen betraden. Al
lengs duidelijker wordt de hooge Martini-toren en helderder 
stralen de lichten in de stad. Straks zijn wij de eerste huizen 
der voorstad genaderd. Weldra hebben wij de fiere hoofdstad 
zelve bereikt, en in welverdiende rust vergaderen wij nieuwe 
krachten voor den togt, die morgen ons wacht. 

Tusschen de P u n t en Ee lde zagen wij gisteren een woest 
en onherbergzaam landschap. De straatweg van Groningen op 
Assen, voor zoover wij dien op dit gedeelte van het Drenthsche 
grondgebied volgden, leidde ons langs barre heidevelden, ruige, 
met grof en spichtig rietgewas begroeide veengronden, naar
geestige poelen en plassen. Wij vonden verderop de overwin
ningen door den mensch in zijn' strijd met de natuur behaald: 
akkers, weiden, bosschen, een bloeijend dorp, een aanzienlijk 
gehucht, hofsteden en buitenplaatsen, als de zegeteekenen van 
zijn zorg en zijn' vlijt. Onzen tweeden togt in Groningerland 
willen wij aanvangen in een streek, die ons eveneens, maar 
in nog hooger mate, te zien geeft, wat er worden kan van een 
wildernis. Tot in de aanvang der 17de eeuw strekten zich ten Oos
ten en ten Zuidoosten van Groningen, aan den voet van den 
Hondsrug, onafzienbare en tot nog toe onontgonnen hooge veenen 
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uit, ten deele tot het Goor e c h t , ten deel tot het 01 d ambt , 
ten deele tot de heerlijkheid W e s t e r w o l d e hehoorende, In 
dit laatste landschap was hier en daar met de verveening begon
nen, naar het schijnt voor 't eerst in 1250, toen het klooster 
te A d u a r d daartoe van den Utrechtschen bisschop H e n d r i k 
van V ianden vergunning ontving. Maar elders lag de kost
bare grond nog onaangeroerd en renteloos, en de groote, vaak 
veel tijd en geld eischende werken, waarmede iedere vervee
ning op eenigszins uitgebreide schaal moet beginnen, waren 
dan ook zeker nagenoeg onmogelijk in de eeuwen van ver
warring en strijd, die elkander in deze streken v/aren opge
volgd. Ook hier was de 17de eeuw, dat tijdperk vol leven en 
krachtsontwikkeling, de geboorte-eeuw van een' ganseh nieuwen 
en zegenrijken toestand. Wij hebben van den spoorweg tot 
het station Hoogezand gebruik gemaakt. Een wandeling 
derwaarts zou ons weinig meer te zien hebben gegeven, dan 
wij onder het voorbijsnellen konden opmerken. Ook de togt 
met de stoomboot, de opvolgster van „snik" en barge, zou 
ons voor het tijdverlies niet hebben schadeloos gesteld. Land
streken als deze, vlak en open, laten zich uit het spoorrijtuig 
genoegzaam overzien. Aanvankelijk liep de baan evenwijdig 
met die van Assen en wij volgden de rigting van den Hee
renweg , achter Helpen, totdat bij de buurschap Essen de 
spoorwegen zich splitsen. Ons bleef ten Noorden het S c h u i t e n 
of W i n s c h o t e r d i e p ter zijde. Wij zagen gras en slooten. 
boerenhuizen en molens, een paar dorpjes in de verte, 
den blanken waterspiegel van het F o x h o l t e r m e e r , de 
daken en fabriekschoorsteenen bij het begin van Hoogezand, 
en op een andere wijze reizende, zouden wij niets anders ge
vonden hebben. Waar thans het station staat, lag ook eertijds , 
tot 1647 toe, een meer, he t k l e i n e mee r genaamd. Niet 
ver van daar, wat meer Noordwaarts, vond men nog in de 
eerste jaren dier eeuw een' diepen, vaak door stormen geweldig 
beroerden waterplas, het S a p p e m e e r , of wel om zijn boos
aardigheid, het D u i v e l s m e e r geheeten. Van de vruchtbare 
velden, de kloeke hofsteden, de welvarende dorpen en vlekken , 
die wij voorbijkwamen, was destijds nog niets te zien. 't Was 
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hoog veen, woest en verlaten, voor zoover het geen donkere, som
bere poelen en uitgestrekte meeren waren. Aanzienlijke mannen 
uit h e t S t i c h t sloegen de handen aan het werk om de wildernis 
te ontginnen. Zij pachtten van de stad Groningen de veenen . van 
het Klooster E s s e n afkomstig, in den omtrek van F o x h o 1, en 
begonnen met moed. Maar tot beteugeling van het Sappemeer 
schoten hun krachten tekort en de geldmiddelen raakten uit
geput. Reeds terwijl zij arbeidden had de stad begrepen, welk 
voordeel de ontginning der veenen opleveren kon, en in 1616 
was zij in 't bezit gekomen van de regten der oorspronkelijke 
compagnie. Twee jaar later was 't gelukt, de wateren van het 
Sappemeer afteleiden en de grootste hinderpaal was overwon
nen. Een vaart werd er door gegraven en tot Z u i d b r o e k 
verlengd, tot groot gerief zoowel voor den handel, als voor 
de afwatering dier toen raeds bloeijende plaats. Sinds ging-
het groote werk onafgebroken voort. Langs de hoofdvaart kwa
men dorpen op. Hoogezand en Sappemeer — spoedig welva
rende vlekken — waren ontstaan. In volgende jaren werden 
bij voortduring veenen aan verschillende compagnieën uitge
geven, en de eerste helft der 17d e eeuw was nog niet ten 
einde, of ook ongeveer een uur gaans ten Zuiden van het 
hoofddiep was een uitgestrekte kolonie gevestigd, W i n d e 
w e e r en de L u l a , die reeds in 1656 een eigen kerkgebouw 
noodig had. De aldus nieuw aangewonnen landstreek met haar 
dorpen en gehuchten werd van het G o o r e c h t , waartoe het 
grootste, en van 't O ld a m b t , waartoe het kleinste deel be
hoorde, afgesneden en tot een afzonderlijk regtsgebied, d e n 
r i g t s t o e l v a n S a p p e m e e r , vereenigd. Het jagtregt be
hield de stad aan zich, ten behoeve der regering. Met wijze 
onbekrompenheid stelde zij vreemdelingen van alle godsdien
stige gezindten in de gelegenheid, er zich te vestigen. Behal
ve Hervormden, vond men er spoedig Roomsch-Catholieken en 
Lutherschen, Doopsgezinden en Israëlieten, die er hun bede
huizen vrijelijk bouwden en gebruikten. 

't Waren de laatste jaren der geweldige worsteling met 
Spanje; 't waren jaren, helaas! van veel burgertwist; maar 
ondernemingsgeest en volharding stempelen dien tijd tot een 
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tijd van krachtige ontwikkeling, rijk aan gezegende vruchten. 
En menigmaal nog wordt in die merkwaardige eeuw de ui
terste krachtsinspanning gevorderd in den strijd met magtige 
vijanden. Menigmaal komen inzigten, belangen, partijen in 
botsing, maar de werken des vredes gaan voort met stillen, 
vasten gang. Behalve de vruchtbare landstreken en de bloei-
jende dorpen, in den rigtstoel van Sappemeer gewonnen, wer
den terzelfder tijd de uitgestrekte veenkoloniën van V e e n -
d a m , W i l d e r v a n k , P e k e l - A , S t a d s k a n a a l gesticht, 
waarheen ditmaal onze weg ons niet leidt, maar die in elk 
geval niet ongenoemd mogen blijven, als er sprake is van 
wat die eeuw van arbeid en geestkracht ook in Groningerland 
veranderen en aanwinnen zag. 

Wij behoeven de onmiddellijk aan elkander palende vlekken 
Hoogezand en Sappemeer niet in hun gansche uitgestrektheid 
te doorwandelen. Een gedeelte is voldoende, om ons te doen 
oordeelen over 't geheel, want het karakter der streek is overal 
hetzelfde, gelijk het doorgaans met dergelijke veenkoloniën 
't geval is. Daar is een lange, breede vaart, van tijd tot tijd 
overspannen door een brug, wier boog hoog en wijd genoeg 
moet zijn, om vaartuigen van vrij groote afmetingen door te 
laten; meestal zijn 't dan ook „kwakels", — brugjes, alleen 
voor voetgangers bestemd, die met trappen beklommen wor
den. Langs de hoofdvaart loopt aan beide zijden een weg, en 
aan die wegen staan de huizen en verdere gebouwen, met het 
front naar de vaart gekeerd. Slooten en dwarsvaarten — „wie
ken" — maken tal van bruggen, vonders, of planken noodig. 
Tusschen en achter de huizen zien wij de bouw- en weilan
den, die de vroegere veenen vervingen. Zoo is in 't algemeen 
de type der veendorpen en zoo is 't ook hier; zoo is 't in 
het begin, in het midden, aan het einde. Wij hebben dus 
genoeg gezien, als wij een deel gezien hebben. Maar dat deel 
overtuigt ons dan ook van de beteekenis der beide plaatsen 
Wij zien er een lange reeks van welvarende burgerwoningen, 
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niet hoog, maar goed onderhouden. Wij zien er tal van kloeke 
heerenhuizen, met spiegeîruiten en bloemrijke tuinen. Wij zien 
er rijk gebouwde villa's, van kostbaar plantsoen omringd. Wij 
zien er hooge fabriekschoorsteenen en ruime werkplaatsen. Wij 
zien er vrij wat scheepstimmerwerven, thans, bij kwijning van 
de scheepvaart, niet alien een schip op stapel vertoonend, 
maar toch in de menigte naambordjes, op de groote loods ge
spijkerd, de bewijzen dragend, dat menigmaal een stuk van 
den weg moest worden uitgegraven, om nieuwgebouwde vaartui
gen het land te doen verwisselen voor hun natuurlijk element. 

Wij zien in de vaart een menigte tjalken , met turf en brand
hout beladen. Wij zien groote en nette kerken, meerendeels 
nieuw gebouwd en een fraaije Rijks Hoogere Burgerschool, in 
1868 gesticht. Wij zien er overal de bewijzen van voorspoed 
en bloei en leven in de eenmaal zoo onvruchtbare en verlatene 
landstreek, die oog en hart aangenaam aandoen, al zou de 
wandelaar de schoonheid der eenzame heide en van het woeste 
meer boven het welvarend voorkomen van de tegenwoor
dige onafzienbare huizenrij langs het lijnregte kanaal ver
kiezen. 

Even vóór dat wij de kloeke. van een statige kruiskerk door 
wonderlijke aanbouwsels tot een tamelijk wanstaltig gevaarte 
verhaspelde Hervormde kerk van S a p p e m e e r bereiken, vin
den wij den dwarsweg naar S l o c h t e r e n : een' kalen, regten, 
door en door leelijken straatweg. Tusschen bouw- en weiland 
loopt hij door. 's Zomers blakert er de zon onbarmhartig; als 
het waait, giert de wind er onbelemmerd over de onmetelijke 
vlakten; bij regen is er huis noch hut, om te schuilen; maar 
rijk en welig staan de vruchten te velde en het vee vindt er 
een overvloedig voedsel, waar ook de blik rondzwerft. Ware 
't ons niet te doen geweest, om tevens met Hoogezand en 
Sappemeer kennis te maken, wij hadden naar Slochteren een' 
aangenamer weg kunnen kiezen, door de lommerrijke dorpen 
H a r k s t e d e , S c h a r m e r en K o l h a m , die dan ook in den 
regel door de Groninger ingezetenen, bij hun bezoek aan 
die plaats, wordt gebruikt. Slochteren toch mag zich, even 
als Zuidlaren, er op beroemen, dat het tot de meest geliefde 
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uitspanningsplaatsen van de bewoners der hoofdstad behoort. 
Vóór ons wordt het ruime uitzigt eenigszins beperkt door 

een rij boerenwoningen met hun groote schuren, van elkander 
afgezonderd in kleine boschjes gelegen. Als wij ze genaderd 
zijn, zien wij, dat zij langs eene vaart — het A c h t e r diep — 
zijn geschaard. Zij vormen een buurt, onder Sappemeer behoo-
rende, en geven althans eenige afwisseling aan het uitgestrekte 
en eentoonige landschap. Zijn wij de brug over, dan is 't weer 
dezelfde natuur en dezelfde open weg; maar allengs beginnen 
toch de bosschen in de verte zich duidelijk af te teekenen, en 
boven hun donkere lijnen blinken torens in het zonlicht. De 
zware steenklomp van Slochterens toren treedt als een reus te 
voorschijn. De ranke steenen spits van Schi ld wolde schemert 
in rozenrooden glans. De vergulde windvaan van F ray l ama
b o r g h steekt even boven het digte houtgewas uit en schittert 
van gloed. Langzamerhand begint ook het landschap van karak
ter te veranderen, en als straks de weg zich Westwaarts buigt, 
dan zijn wij in een veenstreek verplaatst, die ons nog eeniger-
mate den vorigen toestand herinnert, 't Is hier de armelijke 
buurt de Langwiek . Het zandpad voert ons langs een turf
vaart , . zooals de naam aanduidt; kleine hutten, van planken 
opgeslagen, met riet gedekt, zijn in scherpe tegenstelling met 
de weelde en de welvaart, waarop alom ons oog heeft gerust. 
Maar de verwaaide boomen, die de nederige daken vriendelijk 
overschaduwen, — de breede greppels, waarover een verwe-
iooze plank naar de huisdeur leidt en waarin halfnaakte kin
dere spelen of zich bakeren in het warme zand, — de don
kere velden, afgewisseld door de blinkend witte kanten, waar 
het hooge veen is afgegraven en de blanke ondergrond zich 
vertoont, de rijkdom van tinten op het ruwe hout en het be
moste riet, het heldere, stille water en het boomgewas op den 
achtergrond, dit alles vormt een schilderachtig tafereel, dat 
te meer ons aantrekt, naarmate wij 't in Groningerland min
der aantreffen. 

De Langewiek brengt ons aan den grintweg, die van Hoo-
gezand over Kolham naar Slochteren loopt. Hier zijn wij in 
een boomrijker streek gekomen. Onder eiken ligt het tolhuis 
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half verscholen, en eiken omzoomden ook den weg, waarop 
wij, nu weer in noordelijke rigting, hebben voort te gaan. 
Wenschen wij een oogenblik te rusten, de tolgaarder is be
reid . ons daartoe gelegenheid te geven , wanneer wij genoegen 
nemen met een' stoel bij zijn haardvuur, in zijn huisvertrek , 
dat tevens slaapkamer en gelagkamer is , en wanneer onze 
eischen omtrent het consumabel de grenzen van zeer groote 
bescheidenheid niet te buiten gaan. Hadden wij die mate van 
reinheid verwacht, die, onder den naam van „kraakzindelijk-
heid'', verondersteld wordt de deugd aller Nederlandsche huis
vrouwen te zijn, dan zouden wij welligt een gevoel van teleur
stelling niet kunnen onderdrukken, 't Ziet er althans nist ui
termate frisch en vrolijk en vriendelijk uit in het kleine, 
half duistere vertrekje, waar het turfvuur smeult onder de 
ruime schouw en waarin de vrouwen en kinderen, in donker
kleurigs gewaden en met loshangende haren, zich bewegen. 
Trouwens, 't is een werkdag en de sierlijke muts , het gouden 
oorijzer, het ligt gekleurde jak. de halssieraden en de ver
dere Zondagstooi zijn opgeborgen in de groote eikenhouten 
kast. Toch beklagen wij ons een pooze van vertoef in die wo
ning niet. Tot nog toe zagen wij in Groningerland meeren
deels de Drenthsche type en in Hoogezand en Sappemeer de 
afstammelingen eener van alle kanten zamengevloeide bevolking. 
Hier zijn wij onder de kinderen van oud-Frieschen stam, met 
hun' weelderigen, goudblonden haardos, hun blanke gelaats
kleur . hun regelmatige trekken, hun slanke gestalten. Hier 
zijn wij in F i v e l g o , in de O m m e l a n d e n . Het Goorecht, in 
1460 door de stad Groningen van den bisschop van Utrecht 
gepacht, en de regtstoel van Sappemeer waren in den tijd der 
Republiek bijzondere bezittingen der stad, evenals het Oldambt 
sinds 1444 en Westerwolde sedert 1619. Zij hadden dan ook 
geen staatkundige regten en geen stem in het gewestelijk be
stuur. Westerwolde, dat tegenwoordig een belangrijk deel der 
provincie uitmaakt, behoorde zelfs in 't geheel niet tot Gro
ningerland , maar werd als een generaliteitsland beschouwd. 
Maar de de Ommelanden, — H u n s e g o , F i v e l g o en ' t W e s 
t e r k w a r t i e r , — geheel van de stad en hare heerlijkheden 
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afgescheiden, en niet zelden daarmede in openbaren strijd, vorm
den drie afzonderlijke, ofschoon meestal met elkander verbon
den landstreken en maakten, na de herovering van de stad 
door prins Maurits, met haar de hooge overheid van het ge
west uit. De regering bestond uit e i g e n e r f d e n . die uithoofde 
van genoegzaam landbezit ten Landdage verschenen, en uit 
v o l m a g t e n , die door desbevoegden waren afgevaardigd uit 
zulke dorpen, waar geen eigenerfden werden gevonden. Wij 
vinden hier in den grond eene vereeniging van een groot 
aantal kleine, van elkander onafhankelijke staatjes, die alleen 
bij vrijwillige overeenkomst zich met elkander omtrent de be
hartiging van gemeenschappelijke belangen verstaan, en slechts 
door nood gedrongen een' buitenlandsch vorst als opperheer 
erkennen of vrijwillig aannemen; waar , uit den aard der zaak. 
de groote grondbezitter belangrijken, vaak overwegenden invloed 
uitoefent, maar waar de adel, als zoodanig, volstrekt geen 
staatkundige regten en privilegiën boven den boerenstand heeft; 
waar oorspronkelijk geen heerlijkheden werden gevonden. 
evenmin als er ooit een leenregt met al den aankleve van dien 
heeft bestaan. Ieder dorp is een republiek op zich zelf, elk 
kwartier vormt een' statenbond, de drie kwartieren te zamen 
vormen een bondgenootschap. Wij hebben den voet gezet op 
Frieschen grond, op den bodem, waar die merkwaardige be
volking woonde, wier hoogste eeretitel altijd die van v r i j e 
m a n n e n is geweest. 

't Is een fraaije weg, die ons door de buurt d e R u t e n , waar 
eens een sterke burgt heeft gestaan, maar nu alleen enkele vreed
zame landbouwers wonen, naar Slochteren brengt. Al zien wij ook 
hier van tijd tot tijd nog veenderijen, die zelden bijdragen tot op
luistering van een landschap , meest is 't bebouwde grond. Boek-
weitvelden met hun witte bloemen, korenakkers met hun gol
vende halmen, aardappellanden met hun' paarschen bloesem, 
groene weiden met. bonte runderen bezaaid, wisselen elkander 
af. Groote hofsteden, met boschjes en boomgaarden, volgen elk
ander op. Eiken en beuken overschaduwen den weg, en hoe meer 
wij de kom van het dorp naderen, des te meer welvarende 
boerenwoningen, met blaauwe pannen op het voorhuis en roode 
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op de ruime schuur, vertoonen zich. Eindelijk zijn wij, aan
vankelijk althans, ter plaatse onzer bestemming gekomen. On
der het veelkleurig groen van eiken en linden, populieren 
en wilgen, op door welig groeijende hagen omringde erven, 
liggen de huizen ter wederzij van de dorpsstraat, en majestueus 
rijst, vlak aan den weg, de hooge zware toren op, boven de 
kruinen van het digte hout, dat zijn sterken voet verbergt. 
Evenals het meerendeel der Friesche kerktorens, is ook deze met 
een gewoon huisdak tusschen twee spits toeloopende gevels ge
dekt, en als wij het kerkhof betreden, eenige voeten boven 
den omliggenden grond verheven, dan maken wij kennis met 
enkele eigenaardigheden. Boven vele graven zien wij een hou
ten getimmerte, niet ongelijk aan den roef, die bij begrafenis
sen op de lijkkisten pleegt geplaatst te worden en met het 
zwarte rouwkleed bedekt, maar hooger en langer. Zwart is 
het hekwerk geverwd en met witte letters zijn de namen der 
dooden, die er onder rusten, er op vermeld. Zij vervangen dus 
de plaats van lijksteenen en andere grafmonumenten en doen 
gedurende eenige jaren, met geringer kosten, dezelfde dienst. 
De kerkhoven doen zij zeker niet in schoonheid en aantrekke
lijkheid winnen, maar daarentegen ontkomen zij aan de kans, 
door menige, met adellijke wapens, pronkende helmen en 
brommende titels, versierde zerk geloopen, om aan te landen 
op plaatsen, waar de ijdelheid der nabestaanden, of de liefde 
der achterblijvenden, gevoelig door haar vernedering zou wor
den gekwetst. In het ergste geval worden deze kunsteîooze graf-
teekens na tijd en wijle door den koster of den doodgraver ver
stookt , maar geen oneerbiedige voet treedt er onverschillig over 
heen, als over de gebroken zerken, tot plaveisel voor een kerkpad 
of tot stoepsteen voor de deur der arbeiderswoning afgedaald. 

Een andere eigenaardigheid, in deze streken intusschen zeer 
gewoon, is dat de toren ver van de kerk staat en volstrekt 
niet in dezelfde lijn, zoodat zich zou laten gissen. dat een deel 
der kerk was verwoest en afgebroken. Trouwens de meeste 
Friesche kerkgebouwen hadden oorspronkelijk geen steenen to
rens, maar houten klokkenstellen, van zware balken getimmerd, 
hier of daar op het kerkhof geplaatst, waar er de meeste ruimte 
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voor gevonden werd. Velen van die klokhuizen zijn nog over. 
Waar later een toren werd gebouwd, — zoo vaak ook tot 
wijkplaats voor de bevolking bij overval en plundering van het 
dorp bestemd, — daar werd de oude plaats behouden, of, naar 
behoefte. een andere gekozen, maar aan de kerk werd hij niet 
verbonden. Hier te Slochteren staat de toren in den eenen hoek 
van het kerkhof en de kerk in een' anderen. Te S c h e e m d a 
zullen wij zelfs een straat tusschen kerk en toren vinden. 

De kerk van Slochteren is een oud, onaanzienlijk gebouw 
van verweerden, rooden baksteen en met een hoog, lomp dak 
van blaauwe pannen. Zij vertoont een staalkaart van stijlen en 
-draagt de bewijzen van veelvuldige herstellingen. Twee rijen 
rondbogen boven elkander wijzen er op, dat zij oorspronkelijk 
in Romaanschen stijl gebouwd en waarschijnlijk tot een aan
merkelijke hoogte was opgetrokken, althans de bovenste bogen-
rij schijnt voor de helft te zijn afgebroken. De oude vensters 
zijn deels digtgemetseld, deels tot spitsboogramen uitgebroken 
en vergroot. Zware steunbeeren werden aangebragt, en in den 
jare 1781 werd nogmaals tot verbetering en behoud van het 
grijze bedehuis gemetseld en gebroken, en zijn oude vorm 
daardoor nog meer veranderd. Ook hier heerschte geenszins al
tijd de plegtige stilte, die in den omtrek van de gewijde plaats 
der godsvereering en op de rustplaats der dooden voegt. Vóór 
dat de veenen van Sappemeer en Hoogezand waren ontgonnen, 
liepen de groote wegen uit W e s t f a l e n en uit het 01 d ambt 
naar Groningen door Slochteren, en menig bloedig gevecht is 
in de talrijke oorlogen, door de stad gevoerd, in dit dorp en 
om zijn bezit geleverd. Zelfs had graaf Edza rd van Oost-
F r i e s l a n d in 1505 het kerkhof tot een geduchte versterking 
gemaakt, en later hadden zich Spaansche troepen daar genesteld, 
door wie de toevoer aan prins Maurits, bij 't beleg van Gro
ningen, werd afgesneden en die, met nadruk aangevallen, met 
geweld uit hun sterke stelling verjaagd moesten worden. Geen 
wonder, dat ook het kerkgebouw onder al die lotwisselingen 
leed! 't Getuigt veel meer voor zijn' stevigen bouw. dat nog 
een steen op den anderen bleef, na zooveel eeuwen en zooveel 
stormen, als er overheen zijn gegaan! 
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De roem van Slochteren is F r a y 1 e ni a b o r gh e n het daar
bij gelegen bosch. Een breede weg. met boomen beplant, leidt 
tusschen huizen en velden derwaarts, 't Ligt eenige minuten 
verder dan de kerk, en in zóóver nog in het dorp, als ook 
voorbij de groote laan van het slot nog een belangrijke groep 
woningen wordt aangetroffen, met school en raadhuis, — te 
vens een veelbezochte herberg, - - e n het begin van de vaart 
en den trekweg naar Groningen. 

Bosschen zijn in Groningerland niet overvloedig en kastee-
len nog minder. Zelfs is Fraylemaborgh het eenige, dat nog 
over is. Talrijk waren eenmaal de burgten op Ommelandschen 
bodem, en het laat zich gissen, dat zij ingerigt en versterkt 
waren overeenkomstig hun krijgshaftige bestemming. Voor 
zoover nog uit enkele overgebleven burgsteden is op te ma
ken , schijnen 't veelal halfronde, niet zeer groote, gebouwen 
te zijn geweest, van zware steenen uit het water opgemetseld, 
met voorburgt en buiten wallen, ook van breede grachten om
ringd. Maar voor en na vielen zij onder den verwoestenden 
moker en zelfs geen afbeelding van een' enkelen ouden burgt 
schijnt meer over. De nog vrij menigvuldige „burgten" toch, 
op de kaarten van C o e n d e r s en B e c k e r i n g, uit het laatst 
der 17d e en het midden der 18d e eeuw, afgebeeld, zijn niet 
anders dan deftige heerenhuizen, sommigen met torentjes ver
sierd, maar stellig gansch anders dan de „steenhuizen" , waarin 
de woelige strijdlustige Ommelander edelen de stormen des 
oorlogs konden trotseeren en waar zij den buit in veiligheid 
bragten, in vermetele strooptogten gewonnen. Ook Frayle
maborgh is tegenwoordig een heerenhuis, dat alleen door het 
achtkantige torentje aan den voorgevel en den ruimen vijver, 
waaruit het oprijst, het voorkomen van een kasteel heeft be
houden. Een statige beukenlaan voert van den straatweg naar 
het huis. Zware linden omringen de gracht en tot aan het 
water hangen de forsche takken neer. Op het met bloemper
ken en steenen vazen versierde voorplein staan de stallen , en 
hooge populieren rijzen er slank omhoog. Van hier geeft een 
tweede brug toegang tot het plein voor het kasteel, dat met 
twee vleugels uitspringt, en ten deele achter geschoren linden 
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is verborgen. Ook liter vinden wij bloemen en vazen, terwijl 
twee groote onbehagelijke beelden, H e r c u l e s en "Venus, 
nevens de brug zijn geplaatst. In dezen staat werd Fravlema-
borgh gebragt door den heer H. de S a n d r a Veld t raan , 
die het destijds deerlijk vervallen huis en goed in 1787 had 
gekocht. Voor dien tijd had het gebouw door zijn trapgevels, 
alsook door de beide achtkantige torentjes op de hoeken en 
de poort in het midden van het omwalde plein, een antieker 
voorkomen, maar van den ouden, sterken burgt der Frayle-
ma's was toch zeker in de 17de en 18 î e eeuw niet veel meer 
over. 't Schijnt in de 13de eeuw. even als het geheel verdwe
nen slot de R u t en, de woonplaats van verwante geslachten 
S n e l g e r s en H a i g i e n g a te zijn geweest. Van zijn latere 
bezitters ontving het den naam, dien het nog draagt, en uit 
hun geslacht ging het door huwelijk aan dat van R e n g h e r s 
over. Menig verdienstelijk man is uit deze adellijke familie ge
sproten, maar vooral Oswald Johan R e n g h e r s is in deze 
streken in dankbare herinnering gebleven, 't Kanaal naar Gronin
gen is door hem in 1652 aangelegd, tot groot voordeel van 
deze zijne heerlijkheid. Zelf werd hij na de opheffing van het-
beleg van Groningen in 1572, a!s van verstandhouding mef 
den vijand verdacht, in harde gevangenis gehouden en eersî 
in 1678, een jaar voor zijn' dood, ontslagen en in goed en 
eer hersteld. Jan de W i t t had hem in 1660hier op Frayle-
maborgh bezocht. Na het kinderloos overlijden van zijn' zoon 
Evert, werd het slot en de heerlijkheid in 1691 gekocht door 
diens zwager, den schranderen en geleerden H e n d r i k Pic-
c a r d t , vereerd met het vertrouwen van geen minder uitste
kend staatsman dan koning Wi l l em. Op het huis was de 
vorst meer dan eens zijn gast, en nog moeten er de afbeel
dingen des konings en van zijne gemalin, evenals een horo-
loge, met het wapen van Engeland versierd, en andere ge
schenken, worden bewaard. Bij afwezigheid van den tegen-
woordigen eigenaar, Jhr, Mr. A. J. T h o m a s s e n à Thues-
s i n k van de r Hoop , kan ons tot ons leedwezen de gele
genheid niet worden gegeven, ons daarvan persoonlijk te over
tuigen. Tengevolge van een proces, dat 36 jaren lang tusschen 
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den zoon van Hendrik Piccardts neef en erfgenaam en zijne 
broeders en zusters gevoerd werd, was Fraylemaborgh jam
merlijk verwaarloosd en vervallen en het schoone bosch ge
sloopt. Beter dagen kwamen onder den nieuwen eigenaar en 
diens opvolgers, de jonkheeren H o r a S i c c a m a , en ook thans 
nog is het goed een der sieraden van Groningerland. 

Kunnen wij niet van eeuwenheugend hout spreken in het 
uitgestrekte bosch, dat nog geen honderd jaar uit zijn ver
nedering' werd opgebeurd, toch zouden wij geneigd zijn, dien 
naam te geven aan het kloeke, forsche hout rondom en achter 
den burgt. Overal ontmoeten wij bij onze omzwerving hooge, 
krachtige stammen, breede kroonen, donkere loofgewelven van 
eiken en beuken, linden en accacias, prachtige dennen en 
zware kastanjes. Hier en daar wisselt een vijver, of een ruim 
grasperk, of, aan den zoom van het bosch, een uitzigt op 
bebouwde velden, het digt ineen gegroeide houtgewas af. Soms 
schieten de stammen als zuilen op uit de met afgevallen bla
deren bruin en purper gekleurden. of met helder groen mos 
bedekten grond. Dan weer klimt een wiid en welig woud van 
opslag en ruigte tot aan de takken der hoornen, zelf uit een 
bed van sierlijk gepluimde varens opgewassen. Elders vinden 
wij een bosch van reusachtige rhododendrons, met hun glim
mende bladeren. Nu en dan blinkt tusschen het duizendvou
dig geschakeerde groen een beeld, een vaas, en zoo vaak wij 
de lange, lange laan, regt achter het huis, kruisen, schit
teren de heldere witte muren van het kasteel, op telkens groo-
fer afstand. maar altijd vriendelijk en vrolijk ons tegen. Geen 
wonder, dat de Groninger, op het punt van bosschen niet 
verwend, met trots op het eerwaardig Fraylemaborgh wijst en 
dat velen zich gaarne den langen rit herwaarts getroosten, 
om hier een rijker natuurschoon te kunnen genieten, dan de 
vruchtbare maar vlakke en boomlooze velden, in het grootste 
deel van 't gewest hunner inwoning, hun aanbieden kunnen l 

Slochteren was tot op het einde der vorige eeuw „een staande 
heerlijkheid in 't burgerlijke, regterlijke en schepperij-zaken 
van het huis Fraylema." De Ommelander toestanden hadden 
van ouds iets gansch eigenaardigs. Oorspronkelijk berustte zoo-
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wel de regtspraak als de aanstelling van kerkelijke personen 
en de dijkschouw,— regtambt, collatie en schepperij---bij de 
eigenerfden, de vrije grondbezitters. Om beurten en naar vast
gestelde bepalingen had iedere daartoe bevoegde „heerd", - -
iedere hoeve. waartoe genoegzaam land behoorde , — het regt 
om, gedurende een of meer jaren, deze verschillende bedienin
gen uit te oefenen in het dorp, waar hij woonde. Zoowel de 
eenvoudigste boer als de magtigste edelman kwam op zijn' 
tijd aan de beurt. Maar allengs wisten de rijken, door aankoop 
of huwelijk, van de meesten of van alle dergelijke ..heerden'' 
eigenaars te worden. In het laatste geval werd de regtstoel, 
de collatie, de schepperij, „een staande", en er was ontstaan, 
wat elders „een heerlijkheid" heette. In 't eerste geval werd 
zij „eene omgaande" genoemd en werden door elk der eige
naars de daaraan verbonden regten zóó dikwijls uitgeoefend. 
als overeen kwam met het aantal heerden, die zij bezaten. 
Sinds onheugelijke tijden was Slochteren aldus een ..staande" 
heerlijkheid geworden. 

Bij de groote herberg h e t H e e r e n h u i s , van ouds om zijn 
vischmalen den liefhebbers uit wijden omtrek welbekend, ligt 
de fraaije, donkere laan, die wij hebben in te slaan, om de 
rijke dorpen N o o r d - en Z u i d b r o e k te bereiken. Maar op 
zóó korten afstand van Slochteren ligt het landelijk dorpje 
S c h i l d w o l d e , waar wij een' der schoonste torens van Gro-
ningerland kunnen zien, dat wij ons gaarne de moeite en het 
tijdverlies van een wandeling derwaarts getroosten. Een groot 
uur hebben wij daarvoor te stellen en de zomerdag is nog 
lang genoeg, om nog bij tijds, dat is, bij voldoend daglicht, 
te Zuidbroek aan te komen. Wij moeten er echter op rekenen , 
dat een redenering als deze: „Noordbroek ligt omstreeks ander
half uur van Slochteren en Zuidbroek grenst aan Noordbroek; 
derhalve hebben wij voor dat laatste deel van den togt een 
paar uur noodig," ons bedrogen zou doen uitkomen. De ge
gevens zijn juist, maar de gevolgtrekking faalt. Want velen 
der Groninger dorpen, en daaronder ook deze beiden, zijn zóó 
onmatig lang, dat, ook waar zij onmiddellijk aan elkander 
grenzen, tusschen het begin van het eene en het eind van 
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het andere nog menig, menig voetstap ligt. 't Is zaak, zich 
ie vergewissen omtrent den aard der dorpen, bij het maken 
van berekeningen omtrent den afstand, en wie een bepaald 
doel heeft, hetzij dan een herberg of een bevriende woning, 
't zal hem niet ondienstig zijn, zich tijdig op de hoogte van 
de ligging daarvan te stellen, wanneer hij geen bijzondere 
voorkeur voor misrekeningen heeft. 

Maar ook al houden wij dit wijselijk in het oog, het uitstapje 
naar Schildwolde kunnen wij ons nog w;el veroorloven en de 
toren, waarom 't ons te doen is, steekt hoog genoeg boven het 
omliggende boomgewas uit, om ons aangaande den afstand niet 
in groote onzekerheid te laten. De weg er heen, van oudsher 
als de G r o e n e d ij k bekend, doet zijn' naam geen oneer aan. 
Een groen gewelf van eikenloof breidt zich er vriendelijk over 
uit, en vrolijk speelt de zon door de takken, op den rijweg 
en. het voetpad er naast en op de witte paaltjes, ter afschei
ding tusschen beiden geplaatst. Vruchtbare bouwvelden, frissche 
weiden, rijke klaverakkers strekken zich aan weerskanten uit. 
Boerenwoningen, van opgaand hout omringd, liggen hier en 
ginds verspreid. Het witte huis van een aanzienlijk buitengoed 
vertoont zich, te midden van zijn digte boschpartijen, op eeni-
gen afstand van den weg en het zandspoor naar W o l t e r s u m 
wendt zich terzijde af, 't Blijft een liefelijk landschap, totdat 
wij het sierlijk aangelegde plantsoen en de heldere vijvers van 
het landgoed W i j c h e i s h e i m voorbijkomen, met het nieuwe 
huis, dat den aiouden, in 1822 gesloopten burgt S c h a t t e r -
s u ni verving en dat misschien in de steenen wapenschildhoudende 
leeuwen op het voorplein eenige nagedachtenis aan dat voor
malig adellijk huis moet bewaren. Evenals deze burgt, maar 
reeds veel langer, zijn de burgten der M e n a l d a ' s en J e l -
d i n g a ' s , sterke wijkplaatsen van strijdlustige edelen, ver
dwenen, en verdwenen is ook het klooster, dat eenmaal aan 
Schildwolde vermaardheid gaf, en dat in ' t begin der 13 d e eeuw 
door de geweldenarijen van H e n d r i k v a n S c h i l d w o l d e 
en de bloedige twisten, daarover ontstaan, tot zelfs aan het 
Pauselijk hof een treurige bekendheid verkreeg. Door de voort
durende oorlogen en verdeeldheden in den lande leed het 
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klooster herhaaldelijk zóó gevoelige schade, dat het gesticht, 
met zijn bezittingen en servituten, zijn lusten en lasten, reeds 
in 1401 met. het H u i s d e s L i c h t s te S c h a r n i e r vereenigd 
werd. De plaats, waar het stond, wordt nog aangewezen in 
de buurt het k l o o s t e r , op een groot, met grachten omringd 
stuk land, waarop, ten deele van de oude steenen, twee boe
renhuizen zijn gebouwd. 

Maar de schoone toren bleef tot nog toe gespaard. Een drie
tal juffers, zoo verhaalt de overlevering, heeft een drietal 
gelijke torens uit eigen middelen gebouwd, den eenen hier in 
S c h i l d w o l d e , den tweeden te O n s t w e d d e in 't W e s t e r-
w o l d s c h e , den derden te H o î w i e r d a nabij de Eems. De 
laatste heeft zijn spits verloren, de tweede moet nog in goeden 
staat verkeeren. Die hier op het hoog gelegen kerkhof oprijst, 
had wel door bliksemvuur geleden, maar in 1829 werd hij 
hersteld met een zorg en een vrijgevigheid, die destijds alles 
behalve gewoon waren en ook thans misschien zeldzaam ge
noeg zouden zijn. De kloeke vierkante onderbouw eindigt in 
vier, met rondbogen versierde en — behalve aan de gerestau
reerde voorzijde — op een driedubbele rij van kleinere bogen 
rustende puntgevels, en daarboven verheft zich de ranke 
achtkantige spits, die een verguld paard als windvaan draagt, 
't Geheel is van baksteen opgemetseld en behoort zonder 
twijfel tot de zeer belangrijke gedenkstukken onzer kerkelijke 
bouwkunst. Het nederig dorpje aan zijn voet mag trotsch zijn 
op zijn' edelen toren, maar met zijn vriendelijke huizen en 
zijn rijk geschakeerde boomgroepen vormt het ook een liefe
lijke omlijsting voor het schoone bouwwerk, waaromheen het 
zich vertrouwelijk legert. Te. zamen geven zij ons voldoening 
van den omweg, dien wij om hunnentwille maakten en de 
vreemdeling, die in den omnibus, tusschen Hoogezand en 
Appingadam, Schildwolde. doorrijdt, moet er een aangename 
herinnering van medenemen, als straks zijn oog weer over 
onafzienbare velden en open, schaduwlooze grintwegen weidt. 

De kerk, op eenigen afstand van den toren, in 1686 ge
sticht, heeft niets opmerkelijks, maar op het kerkhof liggen 
enkele fraaibewerkte zerken, en onder de zerksteenen, tot trap-
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pen naar het kerkhof gebruikt, zijn er eenigen van rooden 
zandsteen . niet onwaarschijnlijk van oude lijkkisten afkomstig. 

Met genoegen wandelen wij nog eens den G r o e n e n di jk 
terug; wij bereiken weer het 'punt, waar die zich bij de trek-
vaart op Groningen aansluit; wij komen de nieuwe, groote 
villa op den hoek, naast h e t H e e r e n h u i s , voorbij, en na 
een' afscheidsgroet aan deze onze rustplaats, slaan wij de lange 
laan in, waardoor het eerste deel van den weg naar Noord
broek heenloopt. Wij houden aanvankelijk het bosch van Frayle-
inaborgh nevens ons en door^eene opening in het hout krijgen 
wij nog een laatste gezigt op den zijgevel van het huis. Voorts 
blijven nog geruirnen tijd beuken en elzen ons vergezellen en 
de boekweit, die op den veengrond tiert, vertoont nog op talrijke 
velden zijn witte bloesems. Maar als wij den V e e n d ij k achter 
ons hebben . dan komen wij weldra aan de grens der kleistreek. 
En daarmede hebben wij F i v e l g o en de O m m e l a n d e n 
weer verlaten. Wij zijn- het Oldambtbinnengetrokken, het oud
tijds vrije en oppermachtige Friesche landschap, door „hoof-
delingen" bestuurd, allengs onder de heerschappij van de twee 
magtige geslachten G o c k i n g a e n H o u w e r d a gekomen, sedert 
de onderwerping dier edelen in 1-444 en 1490, eene heerlijk
heid van de stad Groningen geworden en, behoudens de ver
vreemding gedurende de eerste jaren der 16de eeuw, tot 1795 
in haar bezit. Een zeer belangrijk deel der tegenwoordig zoo 
rijke en vruchtbare landstreek was echter voor de stad langen 
tijd geen zeer winstgevende bezitting. De geweldige wateren 
van den Dollard bedekten, sinds den vreeselijken vloed van 
1277, een aanmerkelijke uitgestrektheid gronds, en voortdu
rend verdwenen bloeijende dorpen en heerlijke velden in den 
onverzadelijken plas. Onze weg loopt langs den vroegeren zoom 
der geduchte watervlakte, en al de onafzienbare landen ten 
Oosten zijn daarop na het jaar 1545 voor en na heroverd. 
Morgen zullen wij de weelde der Dollardpolders nog beter op
merken , als wij door een deel dier herwonnen velden trekken, 
en dan zal 't ook de gelegenheid zijn om een blik te werpen 
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in de zoo treurige en tevens zoo verheffende geschiedenis, aan 
deze streken verbonden. Voor heden vergenoegen wij ons met 
het oog te laten rondgaan over de vruchtbare zeeklei ten Noor
den en de hooge veen- en zandstreken ten Zuiden, waar nog 
steeds turf wordt gegraven, waar ook jnog boschjes van akker
maalshout en dennen den aard van den bodem aanwijzen , maar 
toch ook sinds lang de ploeg door de akkers sneed en het vee 
zijn weide vond. Tegen deze hooger liggende gronden werd 
het steeds voortdringende water gestuit, voortdurende zorg' 
en vlijt veranderen den woesten , maar niet ondankbaren grond 
in de welige landouwen, die , met de Heilanden, den land
bouwersstand van Noord- en Zuidbroek tot een merkwaardige 
welvaart deden opklimmen. Lang en regt — behoudens enke
le kleine bogten — is de open weg waaraan slechts hier en 
daar een groote boerenwoning ligt, totdat wij eindelijk in een 
boschje de kerk van Noordbroek ontwaren. In de onmiddel
lijke nabijheid daarvan komen wij niet, want even vóór dat 
wij haar bereiken, buigt zich de weg Zuidwaarts. Naar het 
schijnt is dit gebouw, met het dorp zelf, wegens een inbraak 
van den Dollard herwaarts verplaatst, althans een eind weegs 
verder Oostelijk wordt nog ,,het oude kerkhof" aangewezen. 
In die rigting strekt zich een deel der dorpsstraat uit , dat 
wij niet bezoeken; maar op den weg, dien wij volgen, steeds 
over den zandgrond, langs den zoom der klei, komen wij door 
een dubbele rij van woningen, — allen even net en goed on
derhouden , — en van kapitale boerderijen, voor 't meerendeel 
heerenhuizen, die aan een aanzienlijke buitenplaats geen oneer 
zouden aandoen, met spiegelruiten en balkons en met de reus
achtige schuren onder één geweldig dak. In onafzienbare lengte 
strekt de breede straat zich uit. 't Is huis aan huis, hofstee 
aan hofstee, erf aan erf; soms breekt een korten tijd een open 
ruimte de lange reeks af, en dan is het weer dezelfde (opeen
volging van burgerhuizen, buitentjes van notabelen, landbouwers
paleizen, het eene nog rijker en fráaijer dan het andere. In 
Z u i d b r o e k is het evenzoo. Altijd dezelfde en toch steeds 
gewijzigde rij van bloeijende, vrolijke, welvarende gebouwen, 
grooter of kleiner, armer of rijker maar allen toonende, dat 
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hier overvloed woont bij burger en boer. Misschien is het voor
komen van Z u i d b r o e k nog aanzienlijker dan van Noordbroek. 
't Stond van ouds althans hooger, als de woonplaats van den 
drost, die zijn' zetel had op de tegenwoordige buitenplaats 
I)roste,iburg, in 't gehucht Uiterburen. waar wij door komen. 
Eeuwen geleden stond daar het sterke kasteel der Gockinga's, die 
over het Zuidelijk deel van 't 01 dambt hun allengs aangematigd 
oppergezag uitoefenden; en al is deze burgt reeds in 1401 door 
die van Groningen gesloopt, de naam van Go ck in ga h e e r d 
leeft nog in den mond des volks. In 1444 door verdrag meester 
van de goederen en regten der Gockinga's. stelde de stad een' 
drost aan, om in haar' naam de landstreek te besturen. Straks, 
bij het tolhek, waar de weg weer naar het Westen loopt, zijn 
wij niet ver van de plaats, waar die geduchte ambtenaar de 
doodvonnissen liet voltrekken. Daar ligt ook „het oude kerk
hof' van Zuidbroek en een weinig verder een der oudste dijken, 
tot beteugeling van den Dollard opgeworpen, Tusschen tolhek 
en kerk vinden wij een fraaije laan van iepen, met een voet
pad van helder roode groote klinkers er naast, en een aantal 
buitens er langs. In de verte, over de velden ter linkerhand, 
ontwaren wij het station. Bij de kerk begint weer een lange 
dubbele buurt van aan elkander gebouwde huizen, ditmaal 
wederom in zuidelijke rigting loopende, doorsneden van het 
Winschoterdiep, waar het dorp zelfs een belangrijke kruisbuurt 
heeft. Daar, bij de klapbrug. staan twee logementen, 't Laat 
zich gissen, dat na den tamelijk vermoeijenden togt, de be
hoefte aan eenige rust en verkwikking zich gelden laat, maar 
die mag ons toch niet terughouden van een bezoek aan Zuid-
broeks merkwaardige kerk. \ 'an den weg zien wij van het 
gebouw zelf niet veel. Het kerkhof is hier door een' hoogen 
muur afgesloten, en alleen door de stijlen van een der ijzeren 
hekken kunnen wij er iets van ontwaren. Op het eerste gezigt 
zouden wij den dikken, stompen, met ktimplanten begroeiden 
toren, die aan de dorpsstraat staat, voor de kerk zelve kunnen 
houden. Maar als wij het kerkhof betreden, dan zien wij, welk 
een uitnemend fraai bouwgewrocht wij hier voor ons hebben, 
en bij nadere beschouwing maken wij kennis met een hoogst 
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belangrijk werk uit de 14de eeuw. Geheel afgezonderd op den 
ruimen, met boomen omplanten doodenakker, op vrij grooten 
afstand van den toren, staat de groote, sierlijke kruiskerk, ge
heel van baksteen, met een dubbele — in de vier gevels zelfs 
met een driedubbele — rij ranke bogen en slanke pilasters ver
sierd, waartusschen van boven smalle, hooge vensters, beneden 
fraai gemetselde rozetten zijn aangebragt. Een herstelling, in 
1730 geschied, heeft gelukkig weinig of niet bedorven. Alleen 
de westgevel heeft er eenigzins door geleden. De type dezer kerk 
komt herhaaldelijk voor; ook die te Eeksta en te Winschoten, in 
de nabijheid, zijn naar hetzelfde model gebouwd, maar niet zoo 
groot en zoo schoon als deze, terwijl ook te Stedum een der
gelijke kerk wordt gevonden, in de jaren 1876—78 door de 
zorg der Rijksadviseurs gerestaureerd, als een merkwaardige 
proeve, hoe ontwikkeld in de 13de eeuw de baksteen bouw in 
deze gewesten was. 

De toren mist geheel de rankheid en sierlijkheid van de kerk. 
't Is een zwaar, grof gebouw, met twee puntgevels en een 
huisdak daartusschen. In de dagen der drosten diende hij voor 
gevangenis. en zijn grimmig voorkomen is met deze bestemming 
in overeenstemming, maar de vriendelijke hand der milde natuur 
heeft niet vruchteloos getracht, zijn ernstig uiterlijk wat te ver
zachten door den digten mantel van groen, dien zij in beval
lige plooijen om zijn dak en muren hing. 

Wij hebben ons voorgesteld, te Zuidbroek te overnachten, 
om morgen van daar uit het tooneel van een' strijd voor de 
vrijheid en van een' strijd van welvaart en veiligheid te be
zoeken. Meer dan één vreemdeling heeft zich over onwelwil
lende ontvangst in Groningerland beklaagd. H e n r i H a v a r d , 
anders vol lof voor ons volk, kon 't hier niet te best vinden. 
Inderdaad hadden ook wij reeds meer dan eens gelegenheid, 
op te merken, dat toeschietelijkheid en voorkomendheid niet 
tot de hoofddeugden van de stoere mannen van het Noorden 
behooren. Onder de kasteleins met name 'zijn wonderlijke snui
ters , die het als hun ideaal schijnen te beschouwen, zoo weinig 
gasten mogelijk te hebben. Die te Zuidbroek maken geen uit
zondering. Het ongastvrij lokaal van den een', ter regterzijde 
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van de straat, verlaten wij onmiddellijk. Het tweede, aan de 
linkerhand. verlaten wij niet, omdat wij uitgehongerd en ver
moeid zijn en de regen, die ons reeds lang gezelschap hield, 
nu bij stroomen begint neder te vallen. En zie, wij komen 
half als vijanden, wij scheiden den volgenden morgen als de 
best mogelijke vrienden. Diner en logies moeten haast met ge
weld worden veroverd, althans met taaije volharding afgedron-
gen. Maar als die Groningers eens ontdooijen, dan zijn er 
kerels bij als goud. 

Wij hebben in Zuidbroek uitstekend gelogeerd en wij gaan 
heen met de vernieuwde ervaring, dat het niet geraden is. 
den mensch — en allerminst den Groninger mensch — naar 
den eersten indruk te beoordeelen. Nog steeds stroomt de regen 
neer. Een graauwe, onheilspellende lucht hangt over de glim
mende daken van het dorp. Zwart is het water van het W i n-
s e h o t e r d i e p . Als een grijze brij is de grintweg en in de 
sporen blinken lange, natte strepen. Eentoonig van kleur is 
het weiland onder den somberen hemel. Modderpoelen zijn de 
lanen, die op de boerenerven voeren, 't Begin van den dag 
belooft niet veel goeds. Tot S c h e e m d a kunnen wij van de 
spoor gebruik maken. Bij goed weer hadden wij welligt den 
togt te voet gemaakt, om de schoone, nieuwe boerenplaatser. 
onder E e k s t e r z w a a g in 't voorbijgaan te zien, maar nu is 
een ander vervoermiddel ons welkom. Het baat ons intusschen 
niet veel, want als wij H e i l i g e r l e e willen bezoeken, dan 
moeten wij reeds spoedig den trein weer verlaten en we staan. 
even buiten ,,'t S c h e e m d " . in den regen op een'open grint-
weg. Rijtuig in het dorp te nemen, zou niet dan tijdverlies 
zijn, 't,Is marktdag. Groote scharen, waaronder vooral Semi
tische veekoopers rijkelijk vertegenwoordigd zijn, verlaten de 
wagg'ons en kuijeren dorpwaarts heen. Wij vermoeden, dat 
wij reeds meer dan halfweg zullen zijn, eer 't ons gelukt zal 
wjezen, een' kastelein te vermurwen, ons een' wagen te ver
schaffen, en dat wij reeds lang te Heiligerlee zullen zijn, eet 
de viervoet is ingespannen. Druipnatte boeren te voet en voer-



HEILIGERLEE. 207 

tuigen van allerlei aard, met kappen, glimmend van den re
gen , komen wij in grooten getale tegen. Waar de weg de 
spoorbaan kruist hebben wij 't genoegen, geruimen tijd te 
moeten wachten . eer de trein, die ons bracht, is voorbijgesnord 
en de verregende wachter den sluitboom opent. Dan zien wij 
terzijde het kerkje en enkele boerderijen|van W e s t e r 1 e e aan 
een' doorweekten dwarsweg, en wij spoeden ons voort, totdat wij 
het kleine gehucht Heiligerlee hebben bereikt. Bijna even spoe
dig zouden wij 't weer uit zijn geweest, want al behooren er een 

.honderdtal huizen onder, de buurt zelve telt er maar weinigen. 
Wat ons voorloopig het meeste belang inboezemt, is, dat in 
één dier huizen herberg gehouden wordt. Want bij onze aan
komst plast een stortvloed uit de wolken en wij hebben vooreerst 
niet anders te doen, dan te schuilen. Nu is de kleine, donkere 
gelagkamer, waar een sprakelooze twaalfjarige haar diensten 
tusschen ons en een' zuigeling in de wieg verdeelt, in wreinig 
tijd in al hare bijzonderheden bestudeerd. De publicaties op 
den muur en de etiketten op de flesschen in de tapkast zijn 
spoedig gelezen, de kunstprenten. die den wand versieren , 
weldra gezien, en elke nieuwe blik naar buiten overtuigt ons. 
hoe 't daar nog klettert en stroomt en hoe elke poging, om 
het noodweer te trotseren, vruchteloos zal zijn. Gelukkig heb
ben wij onder de aankondigingen er ééne opgemerkt, waaruit 
blijkt, dat hier een hengst is gestationeerd, met den te dezer 
plaatse zoo gepasten naam van , ,Graa f A d o l f ' . Wij wagen 
ons aan een wandeling naar den stal, en het jongsken, vvien 
de zorg voor den hengst is toevertrouwd, brengt het fraaije 
dier voor ons uit. Hier zien wij een schilderij van W o u w e r-
m a n in natura. Door de breecle, openstaande staldeuren valt 
liet licht in de donkere ruimte. Op den voorgrond staat het 
kloekgebouwde paard , een donkere vos met zware witte manen 
en staart, in kleur en vorm een dier oud-hollandsche paarden, 
die wij thans bijna alleen nog op de doeken onzer oude schil
ders vinden. Een ranke hazewind voegt zich bij den knaap en 
het edele ros. Een weinig terzijde staat een schoone, jonge brak, 
door den ketting weerhouden. Een wagen, wat stalgereedschap , 
eenige kippen in de schuur voltooijen het tafereel, waartegen het 
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groen van boomen, de graauwe lucht en het rieten dak buiten de 
deuren geestig afsteken. Zoo hebben wij althans eenige ver
goeding voor ons wachten en de jongen is spraakzaam van 
nature. In den lof van zijn' „Graaf Adolf' is hij niet spoedig 
uitgepraat. Met zijn vrolijke honden maakt hij allerlei kunsten 
en sprongen, en al zijn lievelingen verdienen dan ook inder
daad onze belangstellende bewondering, waarmeá hij blijkbaar 
nog meer is ingenomen dan met de stoffelijke belooning zijner 
bereidwilligheid. Den kastelein krijgen wij maar even te zien 
en te spreken. Hij heeft haast, om voor een kranke buurvrouw 
den dokter uit Winschoten te halen, 't Doet ons leed, omdat 
de goed ontwikkelde en zeer voorkomende man overigens ge
schikt en bereid schijnt om de vragen, die bij een bezoek te 
Heiligerlee van zelf oprijzen, naar behooren en naar genoegen 
te beantwoorden. Maar de liefdepligt gaat, voor en weldra zien 
wij hem in den regen wegsnellen. 

Als de stortregen in een' motregen veranderd is, aanvaarden 
wij onze bedevaart naar ,,het monument". Ver is het niet. De 
herberg ligt vlak bij een klapbrugover het W i n s c h o t e r d i e p 
en als wij die over zijn, hebben wij 't gedenkteeken op een 
kleine hoogte ter linkerhand. De omgeving is niet gunstig. Het 
jonge hout levert nog geen' achtergrond, waartegen het genoeg
zaam uitkomt. De aanleg er om heen is nog nieuw en kaal 
en het zal nog wel eenige jaren vereischen, eer deze nadee-
len zijn overwonnen. Er zijn bezwaren geopperd tegen de ge
dachte, door het monument uitgedrukt; — Adolf vanNassau , 
in volle wapenrusting stervend neergezegen op de vlag, die 
hij nog in de verstijfde vuist klemt, terwijl de Vr i jhe id , in 
de gestalte eener maagd, hem dekt met schild en zwaard en 
d e H o l l a n d s c h e l e e u w d e privilegiën met zijn sterke klaauw 
beschermt. Er zijn bedenkingen gemaakt tegen de vermenging 
van historie en symboliek in het ontwerp, 't Is betwijfeld, of 
de volstrekt onvruchtbare overwinning, hier behaald, wel de 
oprigting van een gedenkteeken regtvaardigde, zelfs, of het 
gansche feit van den gewapenden opstand die hulde verdien
de. Het antwoord op de laatste vraag hangt zoozeer zamen 
met de zienswijze omtrent het gewettigde van den strijd, waarin 
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de eerste zegepraal hier werd behaald, dat wij ons zelfs van 
de overweging er van in den motregen ontslagen kunnen re
kenen. Maar waarlijk, geen ongerijmdheid achten wij een op-
gerigt teeken ter herinnering aan het gevecht, dat den land
zaat de groote voordeden van zijn' bodem ook tegen een' 
magtigen, uitstekend geoefenden en tot nog toe als onweer
staanbaar beschouwden vijand leerde kennen. Hier stonden in 
der haast bijeengestroomde en onervaren troepen tegenover de 
geduchte Spaansche en Italiaansche oudgedienden. Hier leer
den zij, hoe, bij bekwame leiding en standvastige volharding, 
de kans zich tegen welbeproefden moed, tot roekeloozen over
moed gestegen, keeren kan. Hier werd de weg gewezen tot die 
krijgstaktiek, die later zoo menigmaal de beste legers van Spanje 
magteloos maakte. Niet om haar beteekenis op zich zelve, niet 
om haar onmiddellijke gevolgen, maar om haar vruchten voor 
de toekomst is de zege van Heiligerlee belangrijk. En al ware 't 
niet zoo geweest, de groote offers, door prins Willem en zijn 
broeders gebragt, zijn waard in herinnering te blijven op de 
plek, waar het eerste bloed van een' Nassau heeft gestroomd 
voor de zaak, door hen met opoffering van zooveel goed ge
steund. Had niet ,,de prins" al zijn zilverwerk en kleinodiën 
verkocht, had niet graaf Jan zijn bezittingen verpand, had 
niet graaf Lodewijk een belangrijke som er voor over gehad, 
om de legers uit te rusten, die op drie plaatsen te gelijk den 
strijd voor de vrijheid des volks moesten aanvaarden'? Het wei-
beraamde plan mislukte. Maar wat het huis van Nassau er voor 
gedaan heeft, dat mag Nederland nooit vergeten. En toen, 
in plaats van de oude, in 1826 opgerigte piramide, een an
der , waardiger gedenkteeken hier zou verrijzen, toen was het 
goed gezien, dat het beeld van graaf Adolf als het zinnebeeld 
moest zijn van alles, wat zijn doorluchtig geslacht voor de 
zaak des volks heeft veil gehad. 

De landstreek is sinds dien tijd gansch veranderd en 't is 
onmogelijk geworden, ons het toenmalig slagveld voor te stel
len. De moerassen, waarin de Spanjaarden bij hun' vermete-
len aanval wegzonken, de bosschen, waaruit zij hun geschut 
op den heuvel lieten spelen, het landhek, waarbij graaf Arem-

iv 14 
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berg , toen de slag verloren was, door Marten den tasschen-
makei' en Sijbrand Sickesz werd doodgeslagen en geplunderd , 
zijn niet meer te vinden. Wegen zijn gelegd, slooten gegra
ven, bosschen omgehakt, poelen en kuilen in weiland herscha
pen. Ook het klooster, omstreeks 1200 door H e n d e r i c u s , 
proost van Schildwolde, gesticht, waar de graven hun hoofd
kwartier hadden en het lijk van Aremberg aanvankelijk werd 
bijgezet, is sinds lang gesloopt. Zoo heeft Heiligerlee niets 
overgehouden, dan zijn herinneringen en het monument, dat 
er van getuigt. Maar om de wille daarvan rekenen wij toch 
den togt door wind en regen naar dit belangrijk plekje gronds 
niet ganschelfjk vergeefs. 

Van Heiligerlee naar W i n s c h o t e n bedraagt de afstand 
omstreeks s/4 uur, iets meer dan van 't station Scheemda, 
maar de weg is beter, meer beschut en rijker aan afwisseling. 
't Is een bewoonde en bevolkte streek, waardoor wij komen, 
haast een voortdurende reeks van huizen en boerenplaatsen; 
zelfs vindt men er een buitengoed met een uitgestrekt bosch, 
Ö u d e w e r f met name, en een betarnend aantal uitspanningen 
en herbergen. Een der laatsten draagt den naam van Hes
sen bril . Steen- en pannenbakkerijen, de gebouwen der uit
gestrekte metaal- en klokkengieterij en andere fabrieken too
rnen ons, dat Winschoten eene belangrijke en bloeijende industrie 
bezit, 't Is bovendien de hoofdmarkt van heel den rijken om
trek . en in overeenstemming daarmede draagt het stadje dan 
ook een zeer welvarend uiterlijk. Op gewone dagen is 't er 
stil. op een' dag als dezen zelfs zeer stil. Naauwelijks een enkel 
menschelijk wezen is in de straten te zien. De bevolking is 
aan 't werk. de jeugd is in de school, onze voetstappen klin
ken luid en ver, en overigens hoort gij geen ander gerucht, 
dan het stroomen uit de goten en het druppelen van de daken. 
Maar alles ziet er even netjes uit: de rood steenen huizen, 
de geele klinkers der stoepen, het plaveisel van groote keijen, 
de welvQorziene winkels, waar manufacturen en en kruideniers-
waren, zadeimakerswerk en goudsmidsartikelen, galanterieën 
en landbouwbenoodigdheden, koek en tabak zijn uitgestald. 
Gij kunt wre! zien, op welke klanten zij bovenal rekenen, maar 
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ook de boek- en plaatwinkels ontbreken niet, evenmin als in-
rigtingen voor onderwijs, waaronder eene Hoogere Burgerschool 
wordt gevonden. En nu de regen een oogenblik ophoudt, nu 
zelfs de zon door de van den wind uiteengejaagde wolken 
breekt, krijgt het in de scherpe, schrille verlichting een vro
lijk, opwekkend voorkomen. Wij maken van de drooge bui 
gebruik, om het stadje te doorwandelen en de merkwaardig
heden te bezien, die zich bepalen bij de kerk, binnen de stad, 
en „het bosch" daarbuiten. De kerk gelijkt op de Zuidhroek-
sche en zou, even als deze, een kruiskerk zijn, als niet het 
schip, en dus de voet van het kruis, ontbrak. Naar men zegt. 
zou zij vroeger aan den toren verbonden zijn geweest, maar 
behalve dat deze toren niet in dezelfde rigting staat, zou de 
onmatige grootte, die de kerk dan gehad moet hebben. dit. 
gevoelen genoegzaam weerspreken. De sergeant Joan Mo da 
verdedigde haar in 1593 met 30 man een' geruimen tijd tegen 
de Spanjaarden en wist toen op den toren te wijken, waar 
hij den strijd voortzette, hoewel zijn kloek gedrag de stad niet 
behouden kon. De inval der Spaansche troepen in 1624, waarbij 
het klooster Heiligerlee verwoest werd, bragt ook in Win
schoten verderf en ellende, en den ondergang aan de destijds 
bloeijende weverijen. Munstersche troepen huisden er naar 
oorlogswijs in 1665 en 1672, en van de baldadigheden der 
Engelschen in 1795 leven nog de herinneringen. Zoolang de 
stad versterkt was en in de nabijheid een geduchte schans 
lag, was zij voor vriend en vijand om haar ligging een te 
belangrijke plaats, dan dat zij niet herhaaldelijk overlast zou 
hebben geleden. Maar de geduchte overweldiger, die in haar' 
omtrek zooveel vernietigde en verzwolg, de Do Hard , heeft 
haar niet kunnen deren, al heeft hij haar losgescheurd van 
het grootendeels verdronken graafschap R e i d e r l a n d , waartoe 
zij oudtijds moet hebben behoord. 

Zijn bosch dankt Winschoten aan de afdeeling der Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen. In 1826 werd met den aan
leg er van begonnen, en al ligt misschien een dergelijk werk 
niet volkomen op den weg dier Maatschappij, niettemin zijn 
vele geslachten haar daarvoor reeds dankbaar geweest. Met 
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zijn digte bosschaadjes. zijn lommerrijke slingerpaden, zijn 
welig groeijend hout van allerlei soort, waaronder eenmerk
waardige zware den zich onderscheidt, met zijn' ,,berg" en 
zijn waterpartijen, levert het een aangename wandelplaats op, 
al kunnen wij heden de schoonheden er van niet genoeg waar
deeren, nu de zon reeds lang wéér is schuil gegaan en in 
het bosch een kille vochtigheid heerscht, terwijl de paden 
voor een onverdeeld genot ook wel wat drassig zijn geworden, 
't Station ligt in de nabijheid van een' der ingangen, en tus-
schen dat tegenwoordig zoo hooggewaardeerde gebouw en de 
stad zijn verscheidene nieuwe villa's en heerenhuizen verrezen. 
Winschoten breidt zich voortdurend uit; zijn voorspoed neemt 
toe met de ontwikkeling der nijverheid, met den vooruitgang 
van den boerenstand, en hij ons afscheid nemen wij dien ver-
blijdenden indruk mede. 

Wij kunnen niet beter doen, dan aan de rijke landstreek, 
waaruit aan Winschoten zooveel voordeel toestroomt, het overige 
van den dag te wijden, 't Is een merkwaardig gedeelte van 
ons land, waardig te worden gekend, om wat het was en om 
wat het thans is. Zagen wij het liever in gunstiger licht, nu 
wij de omstandigheden niet kunnen veranderen, dienen wij 
onze plannen zóó te maken dat wij onzen tijd zoo goed mo
gelijk gebruiken, en landschappen als ons wachten, verliezen 
bij het weder, dat ons heden vervolgt, veel minder dan bosch-
rijke en op zich zelf veel schooner oorden. Hoe vruchtbaar 
het vette kleiland is, hoe prachtig de tallooze boerderijen zijn, 
dat is des noods zelfs in noodweer te zien. En daarin ligt de 
belangrijkheid van deze streek. Wanneer wij een, liefst wat 
uitvoerige, kaart van Groningen voor ons nemen, dan zien 
wij hoe de mond der E e m s tusschen G r o n i n g e n en O o s t 
f r i e s l a n d een' wijden waterplas vormt, en hoe ten Zuiden 
van den natuurlijken uitloop dier rivier nog altijd een uitge
strekte zeeboezem wordt gevonden. Die inham is de Dollard — 
de ..Dollert", zooals het volk wel de vreeserijke zeegolf zal 
hebben genoemd. Maar hoe veel van zijn veroverd gebied heeft 
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hij reeds moeten afstaan! Hoe wordt hij nog als vanjaar tot 
jaar teruggedrongen! Trekken wij p de kaart een lijn. die 
van T e r m u n t e n eerst Z. W. en dan W. naar W a g e n b o r g e n 
loopt, voorts wederom Z. W. en later met sterke W. kromming 
tot digt bij S l o c h t e r e n , voorts O. tot de kerk van N o o r d 
broek, dan Z. tot M u n t en d a m , om van daar X. O. langs 
de M e e d e n , E e k s t a, S c h e e m d a , M i d \v o 1 d e en O o s t-
w o 1 d e tot F i n s t e r w o 1 d e op te klimmen en verder, wederom 
'L., langs B e e r t a tot Blij h a m af te dalen en eindelijk, 
weer N. O., langs B e l l i n g w o l de met wijde bogt in ' t Oost-
Friesche tot Emden te loopen , dan hebben wij in hoofdtrekken 
den omgang gevonden , dien de Dollard allengs verkregen had 
en die, minst genomen, stellig' vier maal grooter dan zijn 
tegenwoordige uitgestrektheid, was. Eéne stad. ruim dertig 
dorpen en drie kloosters waren daarbij ondergegaan, behalve 
de gehuchten, kasteelen en hofsteden, wier getal niet te be
palen is. Het grootste gedeelte van deze jammerlijk verzwol
gen landstreek behoorde destijds tot het landschap R e i d e r -
l a n d , het kleinste tot het O l d a m b t . Ten N. werd het door-
de E e m s begrensd; twee rivieren — de R e i d e r E e en de 
T j a m m e — vloeiden er door; een vruchtbaar en digt bevolkt 
gewest moet het geweest zijn blijkens de talrijke dorpen, die 
verloren gingen, en het gold dan ook voor ,,het beste van 
de Friesche landen, waar de meeste edellieden woonden." 
Maar die welvaart werd voortdurend bedreigd. De breede mon
ding der Eems, die zich met. een' scherpen hoek naar het 
N. wendde, stelde de gansche streek aan de golven der zee 
bloot. In 't noodlottigjaar 1277 verbraken zij dijken en sluizen. 
Men zegt, dat schandelijke dwaasheid en moedwil niet onschul
dig was aan deze verschrikkelijke verwoesting. K e n o t e n 
B r o e k e, hoofdlinsc in Reiderland, wordt genoemd als de man , 
die, om zijn wreedheid en ongeregtigheid door de Reiderlan-
ders van zijn ambt ontzet, uit wraakzucht de sluizen verbrand 
en de dijken doorgestoken had. Meer zeker schijnt, dat om
streeks 1411 een zekere T i d d e W i j n n e n g h a , een rijk en 
aanzienlijk man , door zijn' onwil om aan eigen dijken en die 
zijner naburen ook maar een enkele schop aarde te besteden, 
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tot uitbreiding van den ramp op ook voor hem verderfelijke 
wijze heeft meegewerkt, en stellig heeft. Ier zelfder tijde de ver
bitterde strijd tusschen een' historischen Keno ten B r o e k e 
en den Schieringer Koppen J a r g e s , waarin van weers
kanten sluizen en dijken verwoest werden, ruimschoots bijge
dragen tot den ondergang van bloeijende dorpen en welige 
velden. Allengs verder drongen de wateren door. Allengs moeije-
lijker werd het voor verarmde ingezetenen, de kostbare 
dijkwerken te onderhouden. Allengs meer verlamden onmagt 
en onwil. twist en verdeeldheid , plundering en brandstichting ^ 
de zoo hüoge noodige krachten, de zoo onmisbare zamenwer-
king. Enkele pogingen tot verzoening van strijdende partijen, 
tot vereeniging van belanghebbenden, tot beteugeling van 
den steeds geduchten vijand , werden beproefd. Vooral de stad 
Groningen bood, schoon onverpligt, krachtdadige hulp. Maar 
storm op storm, vloed op vloed, teisterden 't rampzalig gewest. 
Nieuw gelegde dijken bezweken telkens weer en hopeloos 
scheen de worsteling. Maar toch zegevierden volharding en 
geestkracht. Met het jaar 1545 begon de herovering van het 
verloren gebied en na dien tijd rustte het groote werk niet. 
Nog bij voortduring worden polders ingedijkt, en 't laat zich 
aanzien, dat eens de gansche Dollard zal worden herwonnen, 
dat overal de landman rijke winsten zal vergaderen, waar nu 
de visscher nog telkens schraler voordeel vindt, dat de hooge 
daken van kostbare hofsteden alom zullen oprijzen, waar nu 
de jager in de plassen en poelen zijn' buit van ganzen en 
eenden belaagt. 

Onze weg leidde ons gisteren reeds langs duizenden bunders 
heerlijken kleigrond, waar vooral in het voorjaar de geele 
bloemen van het koolzaad glinsteren. En wat er geworden is 
van den geweldigen waterplas, die hier eens woedde en golfde, 
dat zien wij heden bij vernieuwing. 

Winschoten ligt op de uiterste punt van een' tamelijk hoo-
gen, uit zand en leem gemengden grond. Daaraan heeft het 
zijn behoud te danken gehad, want onmiddellijk ten N., ten 
O. en ten Z. strekten zich eenmaal de groote wateren uit. 
Daar vinden wij ook terstond de vette Dollardklei. 't Is een 
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vlak land, maar dat overal de blijken van vruchtbaarheid draagt. 
Meest is 't bouw- en weiland, maar ook enkele steenbakkerijen 
vertoonen haar roode daken. Boerderijen liggen hier en daar 
verspreid, en een reeks van die kloeke gebouwen, door hagen, 
boomgaarden, moes- en bloemtuinen omringd , is bij een scherpe 
bogt langs den weg geschaard. Zij vormen het gehucht O os-
t e r e i n de en zijn gebouwd op den zoom der hoogere streek. 
waarop onze baan verder voortloopt. Als een inham was tus-
schen dit gehucht en Winschoten de Dollard doorgedrongen. 
en de huizen die er vroeger stonden , waren voor het geweld 
van het water bezweken. Na een tweede bogt brengt ons de 
weg langs een vrij breede vaart, en reeds spoedig begint de 
lange rij der statige woningen, wier aantal en wier aanzien 
zoozeer den billijken trots der Groningers, de regtmatige be
wondering der vreemdelingen opwekken. Waar elders — tenzij 
dan in dit zelfde Groningerland — vindt men hun gelijken! 
Sommigen zijn meer groot dan sierlijk. T*e oude type heeft 
het breede voorhuis met den schuin oploopenden voorgevel, 
beneden met zes ramen, daarboven vijf, vier, drie en twee 
vensters en één in de punt. De nieuwe heeft de platte lijst en 
het hooge dak, op de hoeken met schoorsteenen gekroond, en 
op iedere verdieping een gelijk getal vensters. De deur staat 
in 't midden der eerste verdieping. Een hoog steenen bordes. 
met lantarens of bloemvazen. voert er heen. Een balustrade 
met vazen of krulwerk siert de daklijst. Heldere spiegelruiten 
blinken u tegen. De roode baksteenen van den gevel zijn met 
pilasters van ..portland" afgezet, soms geheel bepleisterd. Allen 
hebben de reusachtige schuur gemeen, die trapsgewijze allengs 
breeder uitspringt. Daar vindt de oogst zijn bergplaats. Daar 
staan de schoone runderen en de krachtige paarden. Daar 
worden de veelsoortige landbouwwerktuigen bewaard. In het 
voorhuis treft gij de meubelen, — tapijten en spiegels. sofa's 
en pianino's, staatsiégordijnen en platen, — die anders als 
de weelde der steedsche huizinge plegen te worden beschouwd. 
Een engelsche aanleg met grasperken , bloembedden, vijvers , 
heesters, breidt er voor zich uit. Zoo is het over een aan
merkelijke lengte, totdat de lange, breede dorpsstraat van 
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B e e ]• t a ons een menigte, wel minder prachtige, maar even
zeer nette en uitstekend onderhouden burgerwoningen te zien 
geeft. Kerk en toren, naar landsgebruik van elkander afge
zonderd , liggen ongeveer in het midden der buurt op het be
plante kerkhof. De eerste is een gebouw uit het begin der 
16"19 eeuw, ten deele met duifsteen van de vroegere kerk op
getrokken en heeft een platgesloten koor. De tweede draagt 
een lantaarn en herinnert aan de Winschoter theebus. Zij be
hoeven ons niet lang op te houden en weer gaat het voort 
tusschen huizen onder het hout en met bloemen voor de glazen, 
weer langs de vaart, die ons een oogenblik verliet, en langs 
de boerderijen, met spiegelruiten, balkons, veranda's, aan 
wier getal geen einde schijnt te komen. Werkelijk is hun lange 
reeks ook nog geenszins ten einde, al wenden wij ons zijwaarts 
af, want daarginds, in het groen, ligt de kerk van N i e u w -
B e e r t a , midden in den heroverden grond in 1663 gesticht, 
toen er reeds een belangrijk en bloeijend dorp binnen een 
dertigtal jaren verrezen was. En tot Nieuw-Beerta toe is 't 
een opeenvolging van dezelfde schoone hofsteden, krachtige 
bewijzen van den rijkdom der heerlijke landstreek. Het oude 
Beerta bleef door zijn betrekkelijk hooge ligging behouden, 
maar zoover wij Oostwaarts zien kunnen, en veel verder 
nog, is 't alles polderland, waarvan de bedijking in 1635 
begon. 

Onze rijweg kruist de vaart en het riviertje de T j a m m e , 
en loopt door tarwe- en havervelden , hier en daar ook door 
weiland en klaver ,op F i n s t e r w o l d e aan. De voormalige dor
pen O o s t - en W e s t f i n s t e r w o l d e gingen te gronde. Van 
haar verwoeste kerken zijn later de grondslagen opgedolven. 
en tal van overoude steenen doodkisten zijn er bij gevonden, 
Het tegenwoordige is gebouwd op den rand van den zandgrond, 
die zich van hier Westelijk tot even voorbij O o s t w o l d e en 
dan Z. W. tot E e k s t a als een schiereiland uit de wateren 
verhief. Wij blijven voortaan op die hoogte, maar nevens ons, 
steeds ter regterzijde, houden wij de kleilanden van den be
dwongen Dollard. Bij en in Finsterwolde vinden wij tamelijk 
veel hout. Het dorp vormt een kruisbuurt en heeft een ruime 
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liooge kerk en een' netten toren met een' achtkantigen koepel 
en hooge spits. Zooveel weelde als te Beerta zien wij er niet, 
al blijkt ook zijn bevolking een niet geringe mate van wel
stand te genieten. Landbouw is ook hier de hoofdzaak. Rund
vee houdt de boer slechts voor eigen gebruik, ten getale van 
vijf of zes stuks. Tien tot vijftien paarden heeft hij noodig 
voor de bewerking van zijn land. Behalve het hoofdmiddel 
van bestaan, dat aan veler handen werk geeft, wordt ook 
het steken van turf en visscherij in den Dollard hier uit
geoefend. 

Belangrijke polders zijn onder O o s t w o l d e aangewonnen, 
terwijl bovendien een meer van ruim 500 bunders groot, tus-
schen Oostwolde en Beerta— het oude H u n i n g a m e e r — 
in weiland werd veranderd. Welk een waterland moet het hier 
vóór 1545 zijn geweest! Niet genoeg, dat de golven van den 
Dollard de smalle landtong van drie zijden omringden en be
dreigden , ook die kleine ruimte bevatte nog een groot en 
altijd gevaarlijk meer, en een kleiner, dat van S c h e e m d a , 
bovendien! Verloren ging de Kommanderij der Johannieter
orde G o l d h o o r n , tusschen F i n s t e r- en O o s t w o l d e ge
legen. Verloren ging het grootste deel van dat dorp zelf, met 
zijn oude kerk, en alsof de menschen zich beijverden te ver
woesten , wat de wateren spaarden, hertog Karel van Gelder 
moet de later gebouwde kerk hebben gesloopt, om met de 
steenen Delfzijl te versterken, tenzij 't die kerk is geweest, 
met wier puin in 1543 een dijk moest worden bevestigd. Thans 
is Oostwolde weer een groote, bloeijende plaats, met een fraaije , 
ruime kruiskerk, in 1775 gesticht. Ook aan houtgewas ont
breekt het er niet, en als een vriendelijke oase ligt het in de 
onafzienbare velden, waar het koren golft en het vee zijn 
weide vindt. 

M i l d w o l d e volgt al spoedig, 't Is wederom een dier ver
bazend lange dorpen, die 't geduld van een' gehaasten reizi
ger zoozeer op de proef stellen. De dubbele rij van huizen strekt 
zich over een aanmerkelijke lengte uit, maar al de woningen 
staan afgezonderd, te midden van groote erven of tuinen. Over 
't geheel hebben zij minder aanzien, dan die wij tot dusver 



218 MIDWOLDE. 

voorbijkwamen en talrijk zijn de geringe arbeiderswoningen. 
Meer dan eenige plaats in het Oldambt heeft Midwolde geleden. 
Eens gold het voor de hoofdplaats van het landschap, den 
zetel van talrijke edellieden. Niet minder dan 180 steenhuizen 
moeten er hebben gestaan en een zeer aanzienlijk nonnen-
convent, dat der grijze v r o u w e n , lag in de onmiddellijke 
nabijheid. Welligt moet hier ook het klooster M e n t e r w o l d e 
worden gezocht. Een heerlijk gesticht was zijn groote kruis
kerk . met vier tot boven toe van steen gemetselde torens 
prijkend, in 1413 door R e i n s k e A b d e n a . de vrouw van 
den magtigen Heer van W e s t e r w o l d e , Hajo A d d i n g a , 
in plaats der verzwolgene kerk, uit eigen middelen gebouwd 
en waardig geacht, om in het zegel van het Oldambt te wor
den afgebeeld. De Dollard heeft dit alles verwoest. Maar thans 
brengt hij zijn rente overvloedig aan het nageslacht dergenen , 
wier bezittingen hij overstroomde en in puin wierp, aan de 
kinderen der kloeke mannen, die hem zijn' buit volhardend 
betwistten en zegevierend ontweldigden. 

Een enkele burgt, E n n e m a b o r g , heeft nog lang gestaan. 
Het uitgestrekte bosch, dat als een lange strook van geboomte 
in de vlakte doorloopt, bleef er van over. Wij zien er oude 
beuken , wier takken over den breeden vijver hangen. Schilder
achtige, wild uitgewaaide boomen omringen het eenvoudige 
vierkante huis. Het gansche landschap begint een ander karakter 
te vertoonen. Belangrijke veenderijen waren van ouds aan dit 
goed verbonden en de ontginning er van geschiedt op groote 
schaaf De kleistreek verliezen wij uit het oog, wanneer wij 
Midwolde verlaten. Hel ligt op gemengden grond, door hoog-
veen ingesloten, en daarover loopt de weg tot S c h e e m d a . 
Steeds blijven ons boerenplaatsen ter zijde en ook in Scheemda 
vinden wij een uitgestrekt, vrolijk, welvarend dorp. 't Is ook 
betrekkelijk nieuw. Het oude ging te gronde. De fondamenten 
zijner voormalige kerk zijn weergevonden en uitgegraven. 
Ruimschoots ontvangen zijn landbouwers hun deel van het 
„goud uit schuim". Met E e k s t r a , dat gespaard bleef, is het 
thans als tot ééne plaats verbonden. Alleen het Winschoter-
diep scheidt de twee bloeijende dorpen. In het laatste prijkt 
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een fraaije, oude kruiskerk, wier koor met muurschilderingen 
van niet geringe waarde was versierd. 

Op dit laatste deel van onzen togt zagen wij niets, wat wij 
dezer dagen niet elders in Groningerland hadden aanschouwd. 
Maar dat wij in korten tijd en op een betrekkelijk kleine uit
gestrektheid telkens weer zooveel bloei en voorspoed vonden, 
dat maakt Groningen tot zulk een merkwaardig gewest. Het 
eigenaardig Groninger b e k l e m r e g t wordt als de oorzaak 
van den bijzonderen welstand der landbouwers in die provincie 
genoemd. Zeker schijnt het gunstig te werken, door de zeker
heid , die het den pachter geeft, door het voordeel van de lage 
en onveranderlijke huur, door hel voorkomen van de einde-
looze versnippering der landerijen. Maar de groote vruchtbaar
heid van het land mag toch waarlijk daarbij niet buiten reke
ning worden gelaten. En allerminst de kennis en de onderne
mingsgeest, die de Groninger boeren boven de meeste hunner 
vakgenooten in den lande onderscheiden. 

De spoortrein voert ons terug. Aan 't station S c h e e m d a , 
waar wij dezen morgen uitstegen, neemt hij ons op. Wij vlie
gen weer de merkwaardige streken door, waarin wij dezer 
dagen vertoefden. De namen der stations, door den conducteur 
uitgegalmd, verlevendigen de herinneringen aan veel en veler
lei, dat wij opmerken mogten. — Zuidbroek . — Rijke lan
derijen , op den Dollard gewonnen, aanzienlijke dorpen en 
vorstelijke hofsteden, bloeijend door landbouw, met kennis van 
zaken gedreven. — Hoogezand. — Vruchtbare velden, aan 
't woeste veen ontwoekerd. Volkrijke vlekken, vol handel en 
nijverheid. — Ginds de hooge toren van H a r e n. — Boschrijke 
oorden, vriendelijke lustplaatsen, op de dorre heide veroverd. 
Overal herinneringen aan strijd in lang vervlogen dagen, aan 
zegepraal, op veen en heide, op moeras en water behaald, 
een beter zegepraal dan op 't oorlogsveld wordt bevochten. 
Maar de Groninger energie, die oudtijds in bloedige twisten 
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en eindelooze veeten uitbrak, heeft later den landzaat dien 
rusteloozen ijver en die taaije volharding geleerd, die hem 
thans ten zegen zijn, nu meer en zeegolf, veen en moeras, 
onland en heide tot akker en weide werd, nu 't slagveld van 
weleer het arbeidsveld van heden is en het zwaard tot een 
kouter werd gesmeed. 

AANTEEKEXINGEX. 

Dat het G o o r r e c h t oorspronkelijk tot Drenthe behoorde, is m. i. 
overtuigend aangewezen in de B i j d r a g e n tot de gesch . en oud-
h e i d k . v a n G r o n i n g e n , Deel V, blz. i e. v. In hetzelfde deel, 
blz. 81 e. v., is een belangrijk stuk te vinden betreffende de inkomsten, 
die Groningen uit het Goorrecht trok, waarin tal van plaatselijke bij
zonderheden. Een en ander heb ik daaruit in den tekst gebruikt. 

Over de hofstede de Wi je r t is te raadplegen. Deel Vil , blz. 306 
en Deel X, blz. 229 van dezelfde B i j d r a g e n . 

Over den H o n d s r u g handelde Dr. C. A l i C o h e n in den Gro
n i n g e r V o l k s a l m a n a k van 1846, blz. 74. De literatuur over de 
merkwaardige versteeningen, er gevonden, wijst aan belangstellenden 
tot nader onderzoek den weg. 

Een stukje over den H e e r e w e g is opgenomen in den G r o n i n g e r 
V o l k s a l m a n a k 1838, blz, 171 e, v. In denzelfden almanak, blz. 170, 
is een uittreksel te vinden uit een M. S. van S. B e n n i n g h a , betref
fende een drietal broeders uit Amersfoort, die in een kelder te Haren 
valsch geld hadden gemunt. Een ontsnapte, een ontving gratie, op den 
derden werd in 1437 „toe P i n s t e r p a n d t , dat doe L u d o l p h Sic-
k i n g h e hadde", de vreeselijke straf der valsche munters toegepast. 
Hij is ,,in een ketel gesoden". 

De avondmaalsbeker berust op het Museum van oudheden in den 
Haag, blijkens den almanak in 1844, blz, 143. De burg van D i r k 
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C o e n d e r s te H e l p e n was echter in 1581 reeds verlaten, zoodat 
het gezegde in den tekst ten deele vervalt. De prediking van M e n s o 
A l t i n g h aldaar heeft eenige jaren vroeger plaats gehad. 

Het hunebed te N o o r d l a r e n is beschreven en afgebeeld: Gron . 
V o l k s a l m a n a k voor 1845, blz. 33 e. v. Het heet in den mond des 
volks ,,den steinbarg''. Op het punt, waar de weg naar Noordlaren en 
de straatweg zamen komen (de Tip) moet indertijd een groote graf
heuvel hebben gelegen. Welligt ligt die er nog, maar dan is hij ons 
ontgaan. Ook bij Zuidlaren zijn graf heuvels, maar op vrij grooten af
stand van het dorp. Noordlarensche eigenaardigheden zijn medegedeeld 
in den almanak van 1847, blz. 99 e. v. 

Een en ander over L a a r w o u d is opgenomen in den D r e n t h -
s c h e n V o l k s a l m a n a k voor 1842. Eene afbeelding van het huis 
is, naar de niet zeer practische gewoonte van dien almanak, op den 
omslag geplaatst. 

De geschiedenis van het gedeelte van Drenthe, waarin E e 1 d e ligt, 
schuilt nog grootendeels in het duister. M a g n i n geeft er iets fan, in 
zijn belangrijk O v e r z i g t van de B e s t u r e n enz., 2de stuk, iste ged., 
blz. 50 e. v. W e s t e n d o r p vermeldt het hier en daar ter loops in zijn 
J a a r b o e k e n . Overigens schijnt er niet veel van bekend. Jhr. J. E. 
H o o f t van I d d e k i n g e , die zich sinds îaren met het verzamelen van 
bronnen en bouwstoffen bezighoudt, verpligtte mij met eenige gegevens 
die ten deele hier hunne plaats mogen vinden. Spdren van bewoning 
uit zeer vroege tijden tot op den Karolingischen tijd zijn hier herhaal
delijk gevonden: van den laatsten vooral bij E el de. Onder P a t e r -
w o l d e worden Germaansche grafheuvels aangetroffen (vgl. Pan: 
K l e i n e o p s t e l l e n , blz. 143, 144). Van de kerk te E e l c l e , menig
maal verbouwd, kan alleen het schip tot de 13de eeuw opklimmen. 

Omtrent de adellijke huizen is te vermelden, dat O o s t e r b r o e k 
volgens overlevering tweemaal in 't bezit der Duitsche orde is geweest, 
en dat de huizen t e r B o r c h (of h e t h u i s te E e l d e ) , vroeger nabij 
de kerk gelegen, C a n t e r s b o r g , de M e p s c h e , te H a n s on (tus-
schen E e l d e en Pe iz e, het stamhuis der familie Lewe) en de Schelf
h o r s t bij E e l d e r w o l d e , laatst door de van C o e v e r d e n s beze
ten , geheel zijn verdwenen. Van sommigen schijnt zelfs de plaats niet 
meer bekend. De geschiedenis van V e n n e b r o e k klimt niet hooger 
op, dan tot het laatst der 17de eeuw. Toen werd het van de advoca-
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ten P a t h u i s en A l t e n gekocht door Jhr. J o h a n S i g h e r s t h e r 
B o r c h . Hij bragt het regt van havezathe van het huis d e M e p s c h e , 
eene erfenis zijner grootmoeder, op V e n n e b roek over. Uit dit ge
slacht ging het door huwelijk eener erfdochter over aan de A l b e r à a ' s 
v a n N i j e n s t e i n , die 't in 1765 verlieten voor een nieuw huis, dat 
zij te A n l o bouwden en denzelfden naam gaven. In het laatst der 
vorige eeuw waren de goederen gesplitst en verkocht, terwijl het huis 
was gesloopt. Zij werden grootendeels teruggekocht door den Heer 
T. H u l s h o f f , ex-representant der Bataafsche Republiek, die eennieuw 
huis bouwde. Sedert 1847 behoort de V e n n e b r o e k aan Jhr. J. H. 
H o o f t van I d d e k i n g e , den stichter van het tegenwoordige huis. 

Bijzonderheden omtrent de ontginning der veenen van H o o g e z a n d 
en S a p p e m e e r enz. zijn te vinden in den T e g e n w . s t a a t van 
S t a d en L a n d e , die ook de zeer ingewikkelde toestanden in de Om
m e l a n d e n leert kennen. 

Eene korte geschiedenis van F r a y l e m a b o r g h , met twee afbeel
dingen, is opgenomen in den G r o n i n g e r a l m a n a k van 1840 blz. 
78 e. v. Ook v. d. Aa heeft er een en ander over, en in W i t k a m p : 
Z e v e n t i e n N e d e r l a n d e n , Deel II , blz. 637, vindt men eene af
beelding van den burgt. 

Vreemd is het, dat M o t i e y noch P r e s c o t t bij hunne beschrijving 
van den slag bij H e i l i g e r l e e het berigt omtrent den dood van den 
graaf van A r e a b e r g hebben gebruikt, zooals het voorkomt in van 
Wijn, H u i s z i t t e n d l e v e n , Deel I , blz. 232 e. v. 

Blijkens eene aanteekening bij een versje in den G r o n . a l m a n a k 
1841, blz. 193, is de plantage te W i n s c h o t e n aangelegd uit vrij
willige bijdragen der inwoners, tevens met het doel om aan behoefü-
gen werk te verschaffen. 

Talrijke bijzonderheden omtrent den Dollard, zoowel wat de oude 
geschiedenis als wat den tegenwoordigen toestand betreft, zijn te vin
den in het doorwrochte werk van Dr. G. Acker S t r a t i n g h en G. A. 
Venema . 



EEN PAAR WANDELINGEN IN DRENTHE, 

Kan men wandelen in Drenthe '? Wat uitlokkends mag er 
toch zijn in dat land van onafzienbare heiden'? Wat kan men 
er verwachten dan afmattende eentoonigheid, afgelegen boe-
rendorpjes en ver uiteen verspreide gehuchten, zandige wegen, 
verzengenden zonnegloed in den korten zomer, doodsche vlak
ten , waarop gij uren lang omdwalen kunt, zonder een levend 
wezen te zien, dan op zijn hoogst een' herder met zijn' hond 
en zijn schapen, waarvan de hond nog wel het vernuftigst 
schepsel is. 

Als een land van heide, heide en nogmaals heide, staat 
Drenthe voor den geest van niet weinigen, en van alles wat 
vervelend en verschrikkelijk is, geldt voor menigeen h e i d e 
als 't vervelendste en verschrikkelijkste. Wat zullen wij zeg
gen? Te loochenen, dat er in Drenthe heide — veel heide — 
zeer veel heide — is, dat zou wezen, de waarheid in het 
aangezigt slaan. Maar dat er n i e t s dan heide zou zijn, niets 
dan een onmetelijk doodenveld, dat kunnen zij alleen zich 
verbeelden, die met den tegenwoordigen toestand der provincie 
volstrekt onbekend zijn. Er worden ook uitgestrekte veengron
den gevonden, waar turf wordt gegraven. Intusschen hoe 
nuttig en belangrijk dat moge zijn, een wandeling door die 
turfgewesten is zeker niet bekoorlijk te noemen, en voegen 
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wij de K o l o n i ë n van W e l d a d i g h e i d er bij , die in mee. 
dan één opzicht zonder twijfel zeer de opmerkzaamheid var 
staathuishoudkundigen en bestrijders van het pauperisme ver
dienen, als doel eener aangename voetreize zijn zij mindei 
aanbevelingswaardig. Maar aan schaduwrijke wegen, vriende
lijke dorpen, kronkelende beekjes met groene zoomen, bloeijendc 
bouwvelden ontbreekt het ook in Drenthe niet; H o g e n d o r j 
vergelijkt het bebouwde gedeelte bij S o e s t d i j k en O o s t e r -
h o u t. — En de heide zelve, de groote. eenzame heide, is 
zij inderdaad niets anders dan de dorre, eenvormige wilder
nis, waar niets te zien en waarvan niets te zeggen is'? Vei 
van alle behaagzucht. vertoont zij zich somber en norsch aar 
den onverschillige, die zich vergenoegt met een' enkelen blik 
van minachting op haar te werpen. Door de beschavende en 
verzorgde hand der kunst voorbijgegaan. vormt zij met alles. 
wat kunstmatig is, een scherpe tegenstelling. Met straat- ei 
spoorwegen verstaat zij zich niet; zij keert als opzettelijk haai 
ongunstigste zijde naar den reiziger, die zich haast haar te 
ontvlieden, en den rampzaligen voetganger op zulk een' lijn-
regten kunstweg brengt zij tot vertwijfeling. Daar brandt dt 
zon onbarmhartig op den witten grond. Daar verhit het fijne 
drooge stof. Daar staart het oog smachtend naar den kerktoren 
die zoo ver is en zoo ver blijft. Maar haar loon heeft zij vooi 
wie haar met liefde en geduld in haar stille, verborgen schoon
heid leert kennen. Langs het kronkelend zandspoor, langs hel 
smalle voetpad, ontplooit zij allengs meer van haar' rijkdom. 
Zij verovert geen harten, maar zij wint ze toch, door den 
invloed van haar' eenvoud en haar majesteit. Zij laat indruk
ken na van verhevenheid en kalmte, die onuitwischbaar zijn. 
en herinneringen van vrede en weemoedigen ernst, die niet 
ligt verloren gaan. De Drenthsche heide heeft bovendien nog 
iets gansch eigenaardigs. Te midden van de ongerepte natuur 
liggen hier en daar de overblijfsels van een menschelijken 
arbeid, met het strenge landschap in volkomen overeenstem
ming , eenvoudig, kunsteloos, grootsch, geheimzinnig, als de 
grenzelooze vlakte zelve, — reusachtige steenen, vóór eeuwen 
en eeuwen opgestapeld boven het overschot van lang verdwenen 
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geslachten. Bij de Drenthsche heide behoort het eenzame hune
bed, en bij het hunebed behoort de heide. 

Niet overal in de provincie ontmoet de bezoeker die over
oude grafteekens. Ook dezen dringen zich niet aan hem op, 
maar zij willen gezocht worden. Slechts één — het kleinste, 
maar ook het best bewaarde — is in de buurt van de spoor
baan te zien ' , en het schijnt wel, alsof 't vooruit had ge
weten, dat het zich aan betrekkelijk veel nieuwsgierige buk
ken zou moeten vertoonen, zoo zorgvuldig heeft het zijn steenen 
op en bij elkander gehouden. Maar het heeft dan ook afstand 
gedaan van zijn ernstig, verheven karakter, 't.Is nu een aar
digheid geworden, een allerliefst hunebedje in de onmiddellijke 
nabijheid van een spoorwegstation, dat niet meevalt als men 
't uit de hoogte in 't voorbijsnellen beziet, en de geesten der 
helden, wier asch er onder rust, hebben sinds lang de piek 
verlaten, waar de stoomfluit gilt. Om den regten indruk te 
ontvangen, moeten wij eenzaamheid en stilte rondom ons hebben. 
Ruim moet de vlakte zijn en ver de mensehelijke woning. De 
ruige hoed van den scheper past er beter dan de roode pet 
van den stations-chef en de weidende schaapskudde alleen kan 
er dwalen over de heide, zonder afbreuk te doen aan de poëzij 
van het reuzengraf. De hunebedden moeten g e z o c h t worden. 
Een groot deel van Drenthe heeft ze niet aan te wijzen, deels, 
omdat zij er nooit zijn geweest, deels, omdat zij gansch zijn 
verdwenen. Bijna uitsluitend komen zij voor in het oostelijk 
deel, tusschen N o o r d l a r e n , dat even over de grens op oud-
Drentschen bodem ligt, en Noord ba r ge. Slechts Diever 
en H a v e l t e hebben er in het westelijk deel der provincie 
nog aan te wijzen. Men zou dus geruimen tijd in Drenthe kunnen 
vertoeven zonder een enkel hunebed te zien, en wij hebben 
derhalve ons reisplan zóó te regelen, dat wij binnen een' niet 
te ruimen kring de meest mogelijke eigenaardigheden van het 
Drenthsche landschap leeren kennen. 

1 Dat van T i n a a r l o o , bij het station Vries. 

ÏV 15 
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Ons punt van uitgang is de hoofdstad. Een dei' voordeelen, 
daaraan verbonden, is, dat wij daar rijtuig kunnen bekomen, 
naar de behoefte van onzen togt. 't Verdient aanbeveling zich 
daarvan te voorzien, wanneer de tijd min of meer beperkt is. 
De afstanden zijn groot, en al vreezen wij geenszins een' kloe
ken dagmarsch , daar zijn gedeelten, waar wij , zonder schade 
voor 't natuurgenot en met winst voor den tijd, van een' 
wagen gebruik kunnen maken, 't Zal daarbij noodig zijn, een 
voertuig te kiezen, dat een onbelemmerd uitzigt vergunt en 
uitdrukkelijk te bepalen. dat het ook door de heide zal moeten 
rijden. Voor de gewone toeren houden de voerlieden altijd de 
kunstwegen. om paarden en rijtuig te sparen, en zonder voor
afgaande overeenkomst met den „baas" zouden zij met beslist
heid weigeren, een zandspoor in te slaan. Dit nu zou een streep 
door onze rekening zijn. Ons plan is, de meest mogelijke vrij
heid van beweging ons voor te behouden en, waar wij het 
noodig achten, den wagen te laten volgen, om er ons naar 
omstandigheden al of niet van te bedienen. 

Een ander voordeel van ons verblijf te A s s e n zal zijn, dat 
wij ons kunnen voorbereiden door een bezoek aan het reeds 
zeer belangrijke Museum van Drenthsche oudheden. Daar heb
ben wij gelegenheid, met verschillende voorwerpen, in hune
bedden en grafheuvels gevonden, kennis te maken en aldus 
althans enkele vragen, die bij dergelijke overblijfsels oprijzen, 
beantwoord te zien. Maar ook afgezien van deze voordeelen, 
zou de vriendelijke hoofdstad ook om haar zelfs wille waard 
zijn, dat onze Drenthsche wandeltogt van haar uitging. 

Dat de hoofdstad van Drenthe A s s e n heet, weet ieder 
kind dat school gaat, en aangezien, in ons vaderland althans, 
iedere stad aan iet* liggen moet, leeren zij terstond er bij : 
A s s e n a a n d e S m i l d e r v a a r t , of tegenwoordig: a a n de 
D r e n t h s c h e H o o f d v a a r t . De overtuiging spreekt zich 
daarin uit, dat het eener stad van eenig belang niet aan een' 
waterweg ontbreken mag. In den regel zijn dan ook die plaatsen 
tot ontwikk.eling en bloei gekomen, die aan een goed vaar-
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water waren gebouwd. Bij Assen is het juist anders om. De 
stad dankt haar ontstaan niet aan de vaart, rnaar de vaart is 
er gekomen om de stad. In 1767 werd met het graven van 
het kanaal een aanvang gemaakt, eerst in 1780 was het tot 
Assen voltooid, niet voor 1842 was het op genoegzame diepte 
gebragt, pas in 1861 werd het tot Groningen doorgetrokken. 
Over 't geheel is Assen een kunstmatige stad. een min of 
meer willekeurige schepping. In Drenthe's oude geschiedenis 
heeft zij geen rol gespeeld en eeuwen lang werd haar naam 
slechts gedragen door een nietige en volstrekt onbeteekenende 
buurschap. die ganschelijk onbekend zou zijn gebleven. als er 
niet een klooster van eenig aanzien gelegen had. Het Cis t e r-
c i ë n s e r nonnenconvent M a r i a ' s k a m p , in 't begin der 
13 d e eeuw aan 't riviertje de Aa , tusschen Co e v o r d e n en 
S c h o o n e b e e k gesticht, was tusschen 1254 en '57 herwaarts 
overgebragt, om 't gevaar van overstroomingen te ontgaan. 
Van een breede gracht omgeven, lag het klooster er veilig 
en rustig binnen een' gordel van zware, hoogstammige eiken, 
en daaromheen legerden zich de bouwhoeven van het gehucht, 
onder eerwaardig geboomte verscholen. Allengs rijker werd de 
abdij in bezittingen, akkers en bosschen en veenen; steeds 
grooter voorregten en vrijdommen werden haar geschonken, 
steeds talrijker werd de schare der vrouwen, der proveniers, 
der werkbroeders en werkzusters, die de ruime hoofd- en neven-
gebouwen , vulden. Maar toen de 16d e eeuw aanbrak, waren 
haar goede dagen ten einde. Onrustige tijden deden de inkomsten 
aanmerkelijk verminderen, groote geldsommen werden voor
geschoten , maar nooit terug ontvangen. Straks nam de Sak
sische krijgsknecht bezit van het stille Godshuis en herschiep 
het in een sterkte. Toen volgden de Geldersche oorlog, de 
verwarring van den strijd tegen koning F i l i p s . de zegepraal 
der Hervorming in Drenthe. Door wanbestuur werden de be
zittingen der abdij verwaarloosd en ten deele vervreemd, en 
't liet zich aanzien , dat zij ten eenemale zouden verloren gaan . 
toen de Staten van het gewest in 1600 het overschot der 
kloostergoederen onder hun beheer bragten. Sinds brak een 
nieuwe tijd voor de eenzame buurschap aan. De nonnen, die 
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in het klooster wilden blijven, kregen vergunning, er hare 
dagen te eindigen en haar onderhoud bleef verzekerd, maar 
nieuwe conventualen mogten niet worden aangenomen. En een 
der bouwhoeven werd bestemd voor de vergaderingen van de 
gewestelijke overheid. Niet lang daarna werd het klooster zelf 
er toe ingerigt. Zoo werd Assen het middelpunt van het gewest, 
de zetel der regering. Daar werd een huis gesticht voor den 
Drost, daar verrezen woningen voor verschillende ambtenaren. 
Daar vestigden zich allengs meer personen en het afgelegen 
gehucht wies op tot een tamelijk welvarend vlek. Toch bleef het 
een deel uitmaken van het kerspel en dingspil R o 1 d e, en hooger 
dan een vijfhonderdtal klom het cijfer zijner bevolking niet. Vee! 
won de omtrek door de zorgen van W o l t e r H e n d r i k Hof
s t e d e , die een honderd bunders veengrond tot een uitgestrekt 
en welig wassend bosch deed aanleggen, en dit fraaije plant
soen werkte er krachtig toe mede, om koning L o d e w ij k een 
groote voorliefde voor Assen te doen opvatten. De reislustige 
vorst, die in de korte jaren zijner regering, ondanks de ellen
dige wegen, zijn gansche gebied in alle rigtingen doorreisde, 
en onophoudelijk van residentie verwisselde, vormde het plan, 
hier een paleis, of althans een lusthuis te bouwen en er een 
groot opvoedingsgesticht te vestigen. Hij verhief Assen, dat 
destijds 730 inwoners telde, in 1809 tot een stad. Hij schonk 
haar het bosch in vrijen eigendom en stelde 20.000 gulden 
beschikbaar voor den bouw van huizen, met bepaling, dat de 
opbrengsten uit verkoop en verhuring steeds tot hetzelfde doel 
moesten worden aangewend. Ook aan P e t r u s Hof s t ede , 
die in 1814 gouverneur der provincie werd, heeft de jeugdige 
stad veel te danken gehad. Evenwel, er bleef nog veel ont
breken. Nog in 1818 waren de huizen schaarsch en duur, win
kels en werklieden slecht, bij 't gemis zoowel aan vertier als 
aan mededinging; geen schrijnwerker of wagenmaker, geen 
loodgieter of blikslager, geen warmoezenier en geen slagter; 
één smid, eén schoolmeester ; een geneesheer, maar geen heel
kundige; een predikant, maar geen gestichten van weldadig
heid noch instellingen van maatschappelijk nut. De verlokking, 
om Assen tot woonplaats te kiezen, was dus waarlijk niet 



TEGENWOORDIGE TOESTAND. 229 

groot, en bovendien was de groote weg over Mep pel uiter
mate moeijelijk, terwijl de overige wegen in de provincie, wier 
onderhoud aan de boeren was opgedragen, in den regel niet 
veel minder dan onbruikbaar waren. Niettemin werd Assen 
,,de stad der paleizen" genoemd, en inderdaad had het vlek 
door een aantal nieuwe en sierlijk gebouwde huizen een be
vallig aanzien, maar H o g e n d o r p merkt op, „dat een schoon 
huis in den Haag in Drenthe een paleis is." Tegenwoordig' 
maakt Assen een' hoogst aangenamen indruk. Haar bevolking' 
is tot over de 7OOO zielen geklommen. Nette, nieuwe huizen 
en villa's worden er nog voortdurend gebouwd, aan weivoor
ziene winkels is geen gebrek meer, de noodige ambachten 
zijn er vertegenwoordigd, fabrieken zijn er in werking gebragt, 
Christelijk-Gereformeerden, Hervormden, Roomsch-Cathoîieken 
en Israëlieten hebben er kerken, scholen zijn er in voldoenden 
getale, een hoogere burgerschool en een gymnasium worden 
er gevonden; daar is een gasfabriek en een station, zelfs is 
er een kleine diergaarde opgericht, die reeds aan merkwaardige 
vogelsoorten rijk begint te worden. Onder de „instellingen van 
maatschappelijk nut" verdient de Asser w e r k l i e d e n ver-
e e n i g i n g genoemd te worden. Zij telt omstreeks 90 leden 
en bezit een' eigen winkel en een ziekenfonds, door een com
missie uit haar midden bestuurd. Boven den winkel is een 
zaal, voor lezingen, muziekuitvoeringen, kinderfeesten en der
gelijke gezellige bijeenkomsten en nuttige uitspanningen ge
bruikt. De vruchten dezer vereeniging, zoowel voor de maat
schappelijke welvaart als voor de zedelijke en verstandelijke 
ontwikkeling der leden, worden geroemd, al strekt haar werk
zaamheid nog slechts over weinig jaren en over kleinen kring 
zich uit en al ontbreekt het natuurlijk noch aan tegenwerking, 
noch aan teleurstellingen. 

Wat den bezoeker van Assen, die niet geheel en al een 
vreemdeling in Drenthe is, treft, het is, dat de hoofdstad zoo 
volkomen op een groot Drenthsch dorp gelijkt. Zij heeft even 
goed haar' „brink", het driehoeuig plein, met groote gras
perken , door statige hoornen beschaduwd; zij heeft even goed 
haar ruime, kronkelende straten, met tuinen en houtgewas, 
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en den kring van opgaand geboomte, die haar omringt. Aan 
den brink ligt het vriendelijke witte gouvernementshuis , waarin 
een deel van het oude klooster is overgebleven, daarnaast het 
stadhuis met zijn koepeltorentje en op korten afstand het sier
lijke geregtshof in een' smaakvollen aanleg. Rondom een Ge
deelte der stad loopt een singel, met zwaar hout beplant, en 
tegenover het voormalige D r o s t e n h u i s . tegenwoordig het 
verblijf van den commissaris des konings. met zijn' grooten 
tuin, zijn stallen en oranjerie, ligt de deftige D r o s t e n l a a n . 
Kloeke beuken wassen langs de S m i l d e r v a a r t , waar aan 
weerskanten een lange voorstad zich vormde, en waar wij den 
oudvaderlijken „snikhoorn" nog hooren, als er een trekschuit 
afvaart. De breede T o r en l a a n is de hoofdtoegang tot het 
sieraad van Assen. Wel is zijn aanleg als Sterrebosch wat 
stijf, naar onzen hedendaagschen smaak, maar 't bezit toch 
ook vele liefelijke en minder regelmatige partijen. Aan prach
tige dennen vooral is het rijk, hoewel er ook eiken , beuken. 
iepen en andere boomsoorten worden gevonden en een wild 
begroeide ondergrond er hier en daar een woest en indruk
wekkend karakter aan geeft. Er is ook een jfraaije hertenkamp 
en een kleine, vriendelijke vijver, en het hooge hout wordt 
afgewisseld door jonger plantsoen , waar een boschbrand of een 
storm over aanmerkelijke uitgestrektheid de oude boomen ver
woestte, 't Is voor Assen's bewoners een onwaardeerbare schat. 
De deftige burgers hebben er hun buitensociëteit; wie de natuur 
liefhebben vinden er een' rijkdom van genot, en de jeugd 
bouwt er op de verborgen plekjes in het groen zijn hutten en 
leidt er in haar' vrijen tijd een heerlijk leventje van Indiaan-
sche wilden of van onschadelijke Italiaansche bandieten. 

In Assen is alles nieuw, gelijk wij met het oog op de ge
schiedenis der stad ook niet anders verwachten. Alleen in het 
gouvernementsgebouw zouden wij eenige overblijfsels van het 
oude klooster kunnen vinden. De gewelfde gang aan het bin
nenplein en eenig muurwerk kan nog heugenis dragen van 
den tijd, toen de dochters der edele en aanzienlijke Drenthsche 
geslachten hier de afzondering zochten, 't Overige is in den 
loop der jaren zóó verbouwd en veranderd, dat er weinig of 
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niets van de voormalige abdij meer in te herkennen is. Maar 
in dat gouvernementshuis berust een verzameling van Drenthsche 
oudheden, die zeer onze opmerkzaamheid verdient. Sedert vijf
entwintig jaar bijeengebragtj, mag zij reeds rijk en belangrijk 
worden genoemd. Zij zou veel rijker kunnen wezen, wanneer 
zij ouder was. Hoeveel vóór dien tijd door onkunde en onver
schilligheid is vernietigd. laat zich niet berekenen, zelfs niet 
gissen, maar van niet weinig indertijd gevonden voorwerpen, 
is 't bekend, dat zij in handen van particulieren zijn geweest, 
zonder dat men weet, waar zij gebleven zijn. Een verzameling 
als deze moet in den lande belangstelling opwekken voor de 
oudheden, die de bodem oplevert. Zij moet de beteekenis daarvan 
leeren begrijpen en tot ijverig zoeken, naauwkeurig opmerken, 
zorgvuldig behandelen aansporen. Zij moet de bewaarplaats 
zijn van allerlei voorwerpen, zelfs schijnbaar nietig en onbe-
teekenend, die , in verband met het reeds bestaande en bekende, 
soms een verrassend licht doen opgaan, maar verspreid en in 
particulier bezit niets waard zijn, of op zijn hoogst als aar
digheden worden beschouwd, 't Mag verondersteld worden, 
dat veel behouden zou zijn gebleven, wanneer de goede ge
dachte der HH. Mr. L. 01 d e n h u i s G r a t a m a , Mr. H. ,1. 
S m i d t en Dr. M. I. No o r d e w i e r reeds lang vóór 1854 
had kunnen verwezenlijkt worden. — De verzameling zou rijker 
zijn, als er in Drenthe meer toe werd medegewerkt. Slechts 
weinigen steunen het door inzendingen en door plaatselijk 
onderzoek, en de bekrompen geldmiddelen laten vooralsnog 
niet toe, het Museum te verheffen tot den rang. dien het 
zou kunnen innemen, wanneer het de bouwstoffen mogt ver
zamelen voor de geschiedenis en de natuurkunde van dat ge
west. Mineralen en gesteenten, grondsoorten, planten, insecten, 
gewervelde dieren, aan het landschap eigen. maar ook oud
heden uit later tijd, die het vroegere Drenthsche volksleven 
leeren kennen, doopvonten, kerksieraden, meubelen en wat dies 
meer zij, zouden daartoe zeer wenschelijke bijdragen leveren. 
Er zijn reeds eenige gesteenten en versteeningen , ossenhorens, 
in het veen gevonden, en dergelijken. — De verzameling zou 
rijker zijn, wanneer 't niet nog steeds een onbesliste vraag 
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gelooven. In bevallige bogten loopt de breede, witte heir
baan tusschen afwisselende boomgroepen, door statige eiken
lanen , langs akkermaalsboschjes en bouwakkers en welige wei
den, telkens met een' achtergrond van digt en golvend hout, 
donker afstekend tegen het rijk geschakeerde groen rondom 
ons. De slingerende paden, de bruine beuken, de zware bosch-
partijen van het landgoed V r e d e v e 1 d — 't geliefkoosd zomer
verblijf van P e t r u s Hofs tede — werken er toe mede, om 
den eigenaardigen indruk van dezen weg te verhoogen. Niet 
minder draagt er toe bij, het wilde en hooge hout van het 
uitgestrekte A m e l t e r bosch, waar zooveel schaduwrijke weg
jes, zooveel geheimzinnige schuilhoekjes, zooveel liefelijke bosch-
pleintjes, zooveel forsche stammen kort geleden der bevolking 
van Drenthe's vriendelijke hoofdstad tot eenzame wandelingen. 
tot vrolijke kinderfeesten, tot gezellige buiten partijtjes nog 
een heerlijke gelegenheid gaven. En als het bosch achter 
ons ligt, is het dan niet, alsof een smaakvol aangelegd park 
zich daar uitbreidt; waar het heldere water van het Duurzerdiep 
zich kronkelt door de frissche weiden, met afzonderlijk staande 
of tot groepen vereenigde boomen bezaaid? Straks volgt weer 
het hout; eiken, sparren, hooge, zandige kanten en rijk be
groeide wallen, lanen en zijwegen, de boerderij met haar rieten 
dak in het groen. Daar gloeit de purpere heide, waarboven 
de grafheuvel oprijst, in een lijst van donkere dennen gevat. 
Weldra blinkt de ranke torenspits boven den boschrand vóór 
ons. Een breede laan, waarboven de digt ineen gewassen tak
ken een prachtig gewelf vormen, opent zich. De eerste huizen 
van Rolde scharen zich langs den weg onder het lover dei-
eiken. In de tuinen bloeijen heesters en een liefelijke geur 
stijgt uit de bloemperken op. En nu hebben wij spoedig den 
brink bereikt, het middelpunt van het fraaije dorp, dat een 
der oudsten van de Drenthsche dorpen is en een der belang
rijksten tevens. De grintweg, dien wij tot dusver volgden, in 
1844 aangelegd en sedert over Gie ten tot aan de krachtig 
zich ontwikkelende veenkoloniën in G r o n i n g e r l a n d ver
lengd, geeft er veel doortogt en levendigheid. Twee groote 
jaarmarkten dragen het hunne tot de welvaart bij en de schoone 
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landstreek trekt er veel bezoekers. Maar merkwaardig is Rolde 
vooral om de oudheden, die zijn omtrek bewaart. Wij kun
nen ons voorstellen, dat een man als Johan P i c a r d t hier 
vervuld werd met die belangstelling in „vergetene en verbor
gene Antiquiteiten", die hem zijn in menig opzigt zonder
linge, maar toch altijd hoog te waardeeren ,,korte Beschrij-
vinge" daarvan in de pen gaf. Van 1643 tot 1648 was hij 
predikant te Rolde. Jong was hij niet meer. Na twintig jaar 
zijn bediening te Egmond op zee te hebben vervuld, ver
kreeg hij hier een aansteîlling. Maar hij was een man van 
veel kennis, zoowel op de hoogescholen. als op verre reizen 
verzameld, en wat hij in zijn jeugd had gezien, dat had hij 
goed onthouden. Ook gepromoveerd in de medicijnen en goed 
landhuishoudkundige, was hij in staat, veelzijdig nut te ver
spreiden in een' tijd, toen het platteland van Drenthe geen* 
andere medicus had dan den predikant, en de landbouw op 
de jammerlijkste wijze gedreven werd. Maar geschiedenis en 
oudheid was zijn liefhebberij. Wetenschappelijke waarde heeft 
zijn boek, althans wat de antiquiteiten betreft., weinig of niet. 
Het is vol van fabeltjes en van gissingen. Zelf niet bemiddeld 
en overal de grootste onverschilligheid ontmoetende, schijnt 
hij geen gelegenheid te hebben gehad, den inhoud van graf
heuvels en hunebedden te onderzoeken. Misschien kwam daarbij 
't nog altijd heerschend volksgeloof, dat het niet geraden is, 
de spade in die overoude woningen der dooden te steken. Eerbied 
voor de graven, — een goede eigenschap, die nog den Dren-
thenaar kenmerkt en hem zijn eigene kerkhoven versieren doet 
met bloemen en heesters, — vrees voor de „witte wiven". 
die elke schennis der ,,belter" met strengheid bestraften, hield 
de hand terug van ontwijding dier stille, geheimzinnige rust
plaatsen. Evenwel, P i c a r d t was de eerste en eeuwenlang 
de eenige, die op de hoogst belangrijke Drentsche oudheden 
de aandacht vestigde, en hoe menigmaal hij in zijn verkla
ringen en uitspraken heeft, misgetast, hij heeft toch zeer goed 
begrepen, dat. vergelijkende oudheidkunde en taaistudie den 
weg moeten banen tot oplossing der raadselen, die de Drenth-
sche esschen en heidevelden den geschiedvorscher voorleggen, 
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In de vijfjaren, waarin hij de zeer uitgebreide en verspreid 
wonende gemeente van Rolde diende, had hij geen'gemakke
lijk leven. Een pastorie was er op het dorp niet en hij woonde 
in een door hem zelven gebouwd huis, op eene door hem 
ontgonnen boerenplaats , in de huurschap R h e e , op grooten 
afstand van Rolde. Zijn g'ezondheid was zwak , de wegen waren 
afschuwelijk en daar er noch pastorie, noch meijerhof was. 
viel het moeijelijk zijn bezoldiging te innen, die vooral uit 
veldvruchten, door de boeren op te brengen, bestond. De 
parochianen hadden geen aangewezen plaats, waar zij 't ver
schuldigde leveren moesten en 't laat zich vermoeden, dat zij 
liefst wachtten, totdat het zou worden opgehaald. Ook vond hij 
bij zijn ontginnen bij landschap noch boeren steun, en men 
wilde hem wrel gaarne proeven laten nemen, mits op eigen kos
ten. Zijn bevordering tot eersten predikant te Coevorden was 
voor hem een uitkomst. Daar drukten de zorgen hem niet, daar 
was zijn werkkring niet onoverzienbaar, daar konden zijn kin
deren in zijn eigen vaderland — het B e n th e im .çch e graaf
schap — onderwijs bekomen, daar kon hij . in hetzelfde graaf
schap , zijn landbouwkundige plannen met goeden uitslag ver
wezenlijken. Daar trad hij als schrijver op, en ook Coevordens 
geschiedenis en omtrek leverden hem veel, wat hem aantrok, 
maar de grondslagen voor zijn ijverig onderzoek had hij op 
zijn herderlijke omzwervingen in het kerspel Rolde gelegd. 
Hier had hij een' rijken bodem gevonden. 

Behalve het hunebed en de graf heuvels bij Loon, die hij 
op weg van zijn huis naar de kerk voorbijkwam, trof hij in 
de nabijheid van Rolde den beroemden B a l l e r k u i l aan, 
waar sinds eeuwen „de Wijsheid van den lande" plagt te ver
gaderen en waaromheen verscheidene zitbanken van aarde nog 
te zien waren. Hij zag daar een hunebed en ,,eenen heelen 
rest sepultuyren". een menigte van graf heuvels, waaronder 
een' van buitengewone grootte , waaromheen een aantal ande
ren, die er aan gehecht waren. Hij vond er legerplaatsen en 
schansen. met grachten en wallen omringd. En op korten af
stand van de kerk lagen nog twee groote hunebedden in de 
esch van het dorp. Bovendien was aan het B a l I e r h o u t , dat 
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den kuil omringde, de herinnering aan een voorouderlijk heilig 
bosch verbonden. Van de verschillende oudheden, die Drenthe 
bevat, waren in kort bestek merkwaardige proeven vereenigd. 
Geen wonder, dat hier zijn lust tot onderzoek werd opgewekt 
en zijn levendige verbeelding in zulk een oord vol raadselen 
vrij spel had! 

Nog steeds is Rolde's omtrek rijk aan belangwekkende plaat
sen. Van het heilige woud, waarvoor de overlevering waar
schijnlijk niet zonder grond het Ballerhout verklaart, is alleen 
een weinig kreupelhout overgebleven. Van de oude bosschen, 
die eens don Drenthschen bodem bedekten, is niets meer te 
vinden. Maar de kuil is er nog, al kan alleen de voormalige 
beteekenis van dat om walde pleintje er eenige belangstelling 
voor inboezemen. Op zich zelf is er niet veel aan te zien. 
Het hunebed van Ballo behoort tot de grootsten, maar is ta
melijk geschonden. Merkwaardig is het „kerkhof", om het groot 
getal van ronde en vierkante graf'heuvels en om de voorwer
pen, er in gevonden, waaruit zich gissen laat. dat er de ge
vallenen in een gevecht zijn bijgezet; doch een bezoek aan al 
de oudheden in die streek zou ons alligt een paar uren en 
dus wat te veel van onzen tijd kosten. Ook zou een uitstapje 
naar het oude, ten deele geschonden „kamp", dat ten Z. O. 
van Rolde ligt, de moeite weinig loonen. Drenthe heeft be
zienswaardiger „legerplaatsen", dan dit van aarden wallen om
ringde , onregelmatig gevormde perk. waarvan noch de ou
derdom, noch de oorspronkelijke bestemming vooralsnog ver
klaard schijnt. 

Wat wij echter niet verzuimen mogen, dat is een bezoek 
aan de beide belangrijke hunebedden, die op een vijf minuten 
afstands van het dorp niet ver van elkander liggen. Wij gaan 
langs de tamelijk groote kerk, een der oudsten van Drenthe, 
waaraan nog enkele overblijfsels van Romaanschen bouwtrant 
te zien zijn, en wij komen op de uitgestrekte, fraaije esch, 
van houtgewas omringd, 't Is een schoon landschap, dat zich 
hier rondom ons uitbreidt; een schilderachtige vereeniging van 
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hoog, golvend bouwland, digte boomgroepen, groene hagen, 
gevels van hout en daken van riet, rijk van kleur door het 
mos. dat de tijd er op groeijen deed, slingerende zandsporen, 
krachtige eiken met knoestigen stam en breed uitgeslagen tak
ken , het eerwaardige bedehuis met zijn zware steunbeeren ron
dom het koor en zijn' hoogen, met een ranke spits gekroonden 
toren. Midden in het veld zien wij, althans als de rogge ge
maaid is, de twee gewelfde steenhoopen, waarboven de eiken 
hun armen beschermend uitbreiden. Wie voor 't eerst een 
hunebed ziet. gevoelt misschien eenige teleurstelling. Hij heeft 
zooveel gehoord van ontzaggelijke granietblokken, vervaarlijke 
steenmassa's, die hij zich heeft voorbereid, om een' diepen in
druk te ontvangen als van een reusachtig gevaarte. En op 't 
eerst gezigt valt het welligt tegen. Zoo bijzonder veel is er 
eigenlijk toch ook niet aan te zien. Eenige steenen, rechtop 
gezet, eenige anderen daar bovenop gelegd. Ziedaar alles. 
Naar het schijnt, moet men eenigszins leeren, zich aan de 
afmetingen te gewennen, gelijk het wel met ieder grootsch 
menschenwerk 't geval is. In de wijde ruimte, op de uitge
strekte esch, zooveel meer nog op de onafzienbare heide ver-
loont zich het hunebed als een nietig onderdeel van het groote 
geheel. Maar dat gevoel van de teleurstelling wijkt. Allengs krijgt 
men oog voor de stille, verheven majesteit dier eenvoudige, 
kunstelcoze grafmonumenten. De indruk blijft niet uit. Wer
kelijk zijn dat toch gevaarten, waarbij gij u klein gaat ge
voelen. Zie eens, wat vervaarlijke brokken graniet daar als 
deksteenen nevens elkander op zijn geplaatst. Gij wandelt er 
eens om heen; twaalf ellen lang, drie tot vier ellen breed, 
zijn de beide hunebedden te Rolde, en al zijn zij geenszins 
de grootsten, zij beslaan toch een niet onbelangrijke plek gronds. 
Gij klimt er eens op en de omvang der deksteenen verbaast 
u hoe langer hoe rneer. De grootste van het zevental, dat het 
eerste en bestbewaarde dezer beide steengraven dekt. is drie 
ellen lang, anderhalf ei breed, een el dik, en naar dien maat
staf wordt zijn zwaarte berekend op zestienduizend driehonderd 
en twaalf pond. Maar ook al staan deze cijfers u niet voor 
den geest.— wat ligt gebeuren kan, — gij hebt ze niet noo-
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dig om getroffen te zijn. Nog altijd omringt u het landschap 
met zijn ruimte, en daarboven welft zich de hooge hemel, 
waar de wolken drijven. Nu is het magtige hunebed u geen 
nietig steenhoopje meer. Het heeft u aangegrepen en het boeit 
u onweerstaanbaar. En gij denkt aan al die eeuwen, die er 
over heengingen, terwijl het daar lag, onveranderd. Gij denkt 
aan de menschengeslachten, die deze grafteekens boven de 
asch van hun dooden hebben opgestapeld en aan de dooden, 
die daaronder slapen. Wie waren zij? Wanneer leefden zij'? 
De wetenschap geeft het antwoord niet. De geschiedenis zwijgt. 
Alleen dit staat vast, dat het grafteekens zijn. Tusschen twee 
steenvloeren vond men, waar men ze onderzocht'heeft, urnen, 
die de asch, soms van een' enkelen, soms van meer dan éjn 
doode bevatten, wapens en werktuigen van steen. die den 
lagen trap van ontwikkeling der stichters aanduiden, maar 
overigens niets, wat hun' naam of leeftijd nader leert kennen. 
Wilt gij hen zien, levend en zich bewegend, werkend en strij
dend , lijdend en genietend, met hun hartstogten en behoeften, 
wie kan hen beter bezielen dan Hofdijk 't vermag, met zijn 
uitgebreide kennis en met de gave zijner onuitputtelijke fan
tasie! Slaat de schooiie bladzijden uit zijn H i s t o r i s c h e 
l a n d s c h a p p e n op, waarboven geschreven staat: he t hu
nebed te R o l d e , en die dooden staan weer op. Neemt zijn 
Voorges lach t ter hand en gij ziet de stoere gestalten de 
gespierde leden krommen en rekken, om de geweldige steen-
klompen met lange dennestammen te wentelen naar de plek, 
waar zij tot herinnering aan den gevallen held moeten worden 
opgestapeld. Gij ziet de rijen der draagsteenen planten in den 
grond en de aarde daaromheen opgehoogd tot een' glooijenden 
heuvel, waarlangs het — zeker geenszins gemakkelijk! — 
maar toch alleen mogelijk is, de reusachtige deksteenen te 
brengen op de plaats, waar zij liggen zullen, totdat de hand 
des menschen ze verbrijzelt, met niet minder arbeid vaak, 
dan het oprigten heeft gekost. Zoo kunt gij u voorstellen, hoe 
die steengevaarten zijn gebouwd door menschen, die geen 
andere hulpmiddelen dan hefboomen hebben gekend. Maar 't 
verwondert u niet, dat het volksgeloof er den arbeid van 
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reuzen in xag, en buitengewone grootte en ligchaaniskracht 
toeschreef aan het geheimzinnig voorgeslacht, waarvan zij af
komstig rij0- P i c a r d t is er vast en zeker van overtuigd. Hij 
weet van de .,Reusen" h v t algemeen en van Drenthsche reuzen 
in 't bijzonder vrij wat te verhalen, 't Is hem niet onbekend, 
hoe zij deze gewrochten bouwden, noch wat ongure wezens 
zij wïfen, noch wat zij al zoo verslonden, noch, hoe de in
boorlingen hen eindelijk hebben overwonnen. Zelfs met platen 
heldert hij het op, en nu vermoedt hij wel „dat er eeni-
gen zullen gevonden worden, die zijn sustenu niet en sma
ken zal,'- maor „dese goede joolen dienen, wegen hare 
simpeiheijdt, veel meer beklaeght, als in haar tegenspre
ken wederiegt ie worden." Wij weten dus, waar 't op 
staat. Evenwel mogen wij niet verzwijgen dat uit niets 
de gegrondheid van het niet ongewone gevoelen omtrent 
de meer dan middelbare lengte van onze voorgeslachten blijkt. 
Bij de gewoonte om de dooden te verbranden, worden geen 
beenderen gevonden. die een" genoegzaam zekeren maatstaf 
gevers kunnen. Alleen het steengraf ie E x l o leverde eenige 
beenderen, blijkbaar uit eene daarin geplaatste urn afkomstig, 
die van gewone grootte waren. Ook de urnen, wapens, 
gereedschappen en verdere voorwerpen, in de hunebedden 
gevonden, zijn volstrekt niet van buitengewone afmetingen. 
Van belang is :t , dat iedere vondst van menschelijke over
blijfsels , niet de noodige opgaven, die de oudheid er van kun
nen helpen bepalen . aan deskundigen worde meegedeeld. Elke 
kleinigheid kan waarde hebben voor de wetenschap. 

't Komt er op aan, naauwkeurig op te merken, of het ge
vondene ontwijfelbaar bij het stichten van een hunebed er in 
werd geplaatst, dan of het later er toevallig in gekomen kan 
ïijn, Z'jo vvordt vermeld, dat in een dezer beide hunebedden 
iti der tijd een bronzen Pallasbeeldje werd gevonden. Is dit 
een bewijs voor de stelling van sommigen, dat nog in den 
Romeinschen tijd, in de eerste of tweede eeuw onzer jaar
telling, hunebedden werden gesticht"? Alleen wanneer iets 
dergelijks in een n o g o n g e s c h o n d e n grafplaats werd aan
getroffen . zou zulk een bewijs geleverd kunnen worden. Yoors-



DE HUNEBEDDEN BESCHERMD. 243 

hands schijnt nog niets met genoegzame zekerheid de mee
ning te weerspreken, dat de hunebedden dagteekenen uit een' 
tijd, die aan de geboorte van Christus lang voorafging, 't Is 
overigens niet enkel uit dit, misschien nog te B r e u k e l e n 
berustende, beeldje, dat de tegenwoordigheid van Romeinen 
in dezen omtrek, of althans 't verkeer der inwoners met hem 
blijkt. Bij 't gehucht Ballo kwam eene belangrijke verzame
ling van 350 zilveren Romeinsche munten voor den dag. 

Zoo mag Roîde's bodem wel een klassieke grond worden 
genoemd, waar velerlei herinneringen aan Drenthe's verleden 
worden bewaard. En verstoort ook de nuchtere wetenschap het 
fantastisch geloof aan geweldige reuzen van bovenmenschelijke 
kracht, zij doet geen schade aan den indruk, dien de gedachte 
aan zooveel eeuwen en zooveel elkander opvolgende menschen-
geslachten te weeg brengt. Zij geeft stemmen aan de ruwe 
steenen, aan de opgeworpen heuvelen, aan den zwijgenden 
grond, aan de verwilderde omwalîingen, en in den nacht van 't 
verledene laat zij eenige lichtstralen schijnen, waarbij die lang 
gestorven dooden zich weer vertoonen als wezens van vleesch 
en bloed, als menschen van gelijke beweging als wij, en er 
komt leven in het landschap om ons heen, een leven, dat wij 
leeren begrijpen en waarin wij deelen kunnen. 

Laat de witte paaltjes en het witte bordje op dien staak bij 
de grootsche hunebedden u niet al te veel hinderen. Zij zijn wel 
niet in overeenstemming met de majestueuze steengevaarten, 
maar zij zijn toch de waarborgen, dat deze overblijfselen voor 
schennende hand beveiligd zijn. Menig hunebed is reeds ver
woest. Men heeft met de brokken er van kerkmuren gebouwd , 
wegen geplaveid, zeedijken versterkt. De bekwame schrijver van 
den T e g e n w o o r d i g e n s t aa t van D r e n t h e maakte nog 
de ingezetenen opmerkzaam op het voordeel, dat er op die wijze 
van te trekken was. Enkelen dragen nog de kuiltjes, er in 
geboord, qm ze met kruid te doen springen. De onverschillig
heid was jaren lang algemeen. Vooral aan de ijverige bemoei-
jingen van Mr. L. O l d e n h u i s G r a t a m a en Mr. ,T. L, G. 
G r e g o r y , in der tijd commissaris des konings in Drenthe, 
is het te danken, dat thans de belangrijkste oudheden, en 
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daaronder nagenoeg alle hunebedden, aan het rijk of aan de 
provincie behooren. Die te Rolde zijn — evenals de Ballerkuil 
— eigendom van het rijk. Dat staat op het bordje te lezen. 
Die kleine, nette, witte paaltjes beschermen de reuzengraven. 

Laat ons nu afscheid nemen van de schoone esch met haar 
trotsche steengevaarten. Wij hebben nog een' langen weg voor 
ons en wij zullen nog meer en nog grooter grafgestichten zien. 
Hebben -wij ons in de dorpsherberg een teuge bier besteld, 
laat ons dan niet doen als S l a t i u s , die hier in Rolde „zijn 
bier verliep." Al zou 't ons ook het hoofd niet kosten, als 
wij het glas half geledigd lieten staan, wij hebben ons er op 
voor te bereiden, dat wij vooreerst niet de minste gelegenheid 
tot eenigerlei verkwikking op velden of wegen zullen ontmoeten.. 

Want wij gaan nu de heide in. 
Gedurende eenigen tijd kan hel rijtuig ons te pas komen. 

Wat wij verder van Rolde zien, toont ons, dat het een vrien
delijk dorp is, vol schilderachtige huizen en schuren met be
moste daken in het groen. Fraaije, lommerrijke lanen overscha
duwen breede zandsporen, - oude hoofdwegen naar Gie ten 
Grol lo , G r o n i n g e n — vrolijk gestoffeerd door de dochteren 
des lands, met de witte ondermuts op het hoofd en den rooden 
doek om de schouders. Maar als wij het dorp uit zijn, dan 
komen wij op den open grintweg, die dwars door de heide is 
aangelegd. Wel blijft, zoo vaak wij achterwaarts zien , de hooge 
toren boven het rijk geschakeerd geboomte het middelpunt 
van een liefelijk landschap, maar voor ons en rondom ons 
vertoonen zich weldra de groote heidevelden. Eerst vinden wij 
nog de akkers en weiden , door welig begroeide wallen omringd 
of door met waterplanten bedekte slooten van den weg ge
scheiden. Langs de kanten van den weg geurt de bloeijende 
kruizemunt en gloeit de geele bloesem van de brem aan de 
donkergroene struik. De zoomen van het A n d e r s c h e d iep je , 
dat den weg doorsnijdt, zijn met het frissche groene grastapijt 
bekleed en dan komt de purpere heide. Wijd in het rond 
breidt de vlakte zich uit, zoover ons oog kan zien, en het 
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wazig blaauwe verschiet smelt met den toon der lucht ineen. 
Enkele boschjes, van elkander door groote afstanden geschei
den, legeren zich rondom het heideveld. Ieder boschje is een 
gehucht of een dorpje. Ver voor ons uit, waar E e x t en G i e t e n 
in hun' krans van houtgewas liggen, zien wij een zonderling 
verschijnsel, 't I s . of daar de spiegel van een meer in den 
zonneschijn blinkt, en of de hoornen, die boven den horizon 
zweven, daarin weerkaatsen, 't Is de luchtspiegeling, die den 
.«machtenden reiziger in de woestijn reeds zoo vaak met een 
zoete hoop heeft gevleid en met een wreede teleurstelling be
drogen. Ook hier in Drenthsche wildernissen brengt de zon 
dat eigenaardige gezigtsbedrog te weeg. Maar de boomen daar 
ginds zijn geen gewrochten der koortsachtige, verhitte ver
beelding Daar is werkelijk koele schaduw te vinden en de 
lavende bron. 

Voor ons is 't gelukkig nog geen levensvraag, of wij die 
bereiken zullen. Wij volgen zelfs niet verder den grintweg, 
die ons derwaarts voeren zou, maar waar dit diepe zandspoor 
ter regterzijde afwijkt, daar verlaten wij den kunstweg en 
gaan wij de heide op. Nu laten wij het rijtuig weer aan zich 
zelf over. 't Kan ons vergezellen, als de voerman zijn veeren 
aan de gaten en kuilen durft wagen, of 't kan den grintweg 
over Gieten houden en ons straks in G a s s e l t e vinden. Wij 
maken de wandeling door de prachtige, bloeijende heide. 

Daar rijst nevens ons de oude. nog ongeschonden grafheu
vel op, als om ons plechtig te stemmen bij de intrede in de 
eenzame velden , waar onder de opgeworpen terpen zooveel doo-
den slapen. Hier heerscht een indrukwekkende stilte, alleen ver
broken door 't gegons der bijen, die uit de heidebloemen den 
honig puren. of door 't eentoonig lied, dat de krekel in zijn' 
verborgen schuilhoek zingt. Langs de blinkend witte, zandige 
kanten van het spoor bloeit de liefelijke struikheide, met haar 
tallooze paarsche en zachtroode klokjes, in digte rijen aan den 
Mengel wassende, en waar de grond een meer donkere tint heeft, 
daar wiegelen de sierlijke trossen der dopheide aan de buigende 
stoeltjes. Overal bedekken de dorre, harde struiken der e r i c a , 
met hun vriendelijke bloemen getooid, de vlakte. Slechts hier 
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en daar worden zij gemist, waar de boer de plaggen heeft ge
stoken en een spichtig gras zijn groen in het purper mengt, of 
waar het fluweelzachte mos zijn gekleurde ranken uitslaat over 
den grond, of waar in de laagte een veenplas, van riet en bie
zen omringd, den blaauwen hemel met zijn blinkende wolkge
vaarten weerspiegelt, of waar op eenigen afstand een eenzaam 
boschje van dennen zich als een eilandje op een' zacht glooijen-
den heuvel verheft. Ontelbare steenbrokken, grooter en kleiner 
wit en grijs en geel met blinkende schilfers en donkere aderen, 
(luizende vuursteenen van allerlei kleur en vorm, zijn langs 
het zandspoor en het hooge, harde voetpad gezaaid. Een oude 
weg, tusschen witte, opgestoven zandhoopen, wringt zich woest 
door de verlaten wildernis heen. Hoog in de lucht drijft de valk 
op de uitgespreide vleugels, straks neerschietend op de prooi, 
die zijn scherp gezigt daar beneden ontdekt heeft. Hooger nog 
drijven de wolken in fantastische gedaanten, en't schijnt soms, 
alsof de bouwers der reuzengraven aan die opgestapelde gevaar
ten de voorbeelden hunner geweldige steenhoopen hebben ont
leend. Statig zweven de donkere wolkschaduwen voort, telkens 
het licht met het bruin, de schitterende tinten met koele toonen 
afwisselend. Zeg niet, dat de heide eentoonig is en een togt 
door haar gebied niet anders dan vervelend kan zijn! Daar is 
in de onmetelijke ruimte, die ons omgeeft, in de ongestoorde 
stilte, die er heerscht, in de ongerepte reinheid der natuur, 
die er bewaard bleef, iets aangrijpends en toch iets onuitspre
kelijk liefelijks tevens. Daar is in den eenvoudigen plantengroei 
een rijkdom en een afwisseling, een schoonheid en een bekoor
lijkheid, die hoe langer hoe meer treft, naarmate de oogen ei
meer voor opengaan. Allengs nader komt hetbosch, dat eerst 
aan den zoom der heide in onbepaalde vormen en in scheme
rende kleuren zich afteekende tegen de lucht. Daar komt leven 
op de vlakte, en 't is of een grijsgeele golf over den bruin-
rooden bodem rolt. Een verward geruisch treft ons oor uit de 
verte. De zonderlinge massa daar ginds verdeelt zich en ver
spreidt zich als stippen over de golvende struiken. Een lange 
menschelijke gedaante wordt zigtbaar, een' vlugge schim daar
nevens snelt rusteloos heen en weer. Niet lang zijn wij in 't 
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onzekere, wat zich daar beweegt. De „scheper" drijft de Gas-
selter schaapskudde naar de plek, waar zij ditmaal weiden zul
len en de schrandere hond houdt orde onder het optrekkend 
leger. Met niet geringe snelheid rukken de ranke heideschapen 
vooruit, onderweg afplukkend wat zij kunnen, maar zonder 
zich op te houden. Te midden van het honderdstemmig geblaat 
klinkt het geluid der bellen. In kalme waardigheid wandelt de 
verweerde herder achter de kudde voort, van tijd tot tijd een 
woordje sprekend met zijn' ruigharigen dienaar, die met onver
droten ijver het werk doet. De afdwalenden jaagt hij terug 
naar den hoofdtroep. De achterblijvenden drijft hij vooruit. De 
twistzieke rammen vermaant hij tot vrede. De dartel stoeijende 
lammeren spoort hij tot voortgaan aan. Midden door de digte 
rijen der colonne gaan wij heen. De schapen toonen niet het 
minste besef van onze tegenwoordigheid. De hond wisselt een' 
blik met zijn' meester en schijnt daardoor tot de overtuiging 
gekomen, dat hij ons voorbij mag laten. De herder beantwoordt 
onzen groet kortaf, maar niet norsch. Het vrolijk tooneeltje is 
wéér verdwenen, en als wij omzien, dan zien wij den stoet 
zich in wijden boog over de heide voort bewegen, totdat hij 
daar ginds in de verte zijn bestemming voor heden schijnt be
reikt te hebben. 

Uit de barre heide rijzen met plaggen begroeide en met knot-
eiken beplante wallen omhoog. Een breede opening in den wal 
laat den door duizende schapenhoeven met millioenen indruk-
sels bezaaiden zandweg door. De zandweg wordt een dorpsstraat. 
Binnen de wallen liggen boerenwoningen, schuren, schaaps
kooien, met dik bemoste bruine, geele, groene daken, half 
onder het digte hout verscholen. Straks volgt de molen, de 
pastorie met haar' bloemtuin — het eenige huis van steen, 
met pannen dak en groote ruiten — het kerkje en de grint-
weg. De Gasselter kerk bezat vroeger, en bezit misschien nog, 
geschilderde glazen, die met wapenschilden prijken, en in menig 
huis moeten indertijd dergelijke sieraden zijn gevonden, gelijk 
er nog menig kostbare eikenhouten kast over moet zijn, als 
getuige van weelde en welvaart bij het voorgeslacht. Trouwens, 
Gasselte is een niet onaanzienlijk dorp. Niet ver van hier lig-
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gen oostwaarts de veenen, die voor de bevolking van dit ge
deelte der provincie een ruim bestaan opleveren en wier ont
ginning het bloeijende dorpje G a s s e 11 e r-N ij e v e e n en een paar 
buurten deed ontstaan. Het landschap aan die zijde draagt dan 
ook een gansch ander karakter. en als wij straks in noorde
lijke rigting naar Gieten rijden. dat zullen wij 't verschil dui
delijk genoeg kunnen zien. Maar vooreerst blijven wij nog in 
de heidestreek en onze weg leidt ons zuidwaarts naar B o r g e r . 

Wij kunnen ons rijtuig weer bestijgen, om over den grint-
weg dit fraaije dorp te bereiken.'t Zou jammer zijn. als gebrek 
aan tijd ons verhinderde. een bezoek er aan te brengen, want 
het bezit een merkwaardig hunebed, dat wij niet ongezien 
mogen laten. De natuur om ons heen blijft woest en eenzaam. 
Althans aan de regterzijde van den weg zijn het dezelfde on
metelijke heidevelden, waarvan wij een gedeelte zijn doorge
trokken. Wij zien daar in de verte ook onzen vriend den 
scheper weer, met zijn thans wijd uiteen verspreide kudde. 
En de ericaplanten worden zelfs vervangen door de wilde witte 
duinen van het uitgestrekte en gansch onvruchtbare D r o u 
w e n e r zand. Aan den anderen kant is het landschap veel 
minder bar. Daar vinden wij vrij wat dennen en op eenigen 
afstand ligt het eikenbosch, waarin 't gehucht Dr o u w e n 
zich verschuilt. Zie, daar op de hoogte, digt bij den weg. 
liggen weer die reusachtige, spookachtige steenhoopen. Twee 
groote hunebedden kroonen dien steilen heuvel en straks, tegen
over het dennenbosch, toont zich een derde, zijn stoute lijnen 
afteekenend tegen de lucht. Hier maken zij indruk, hier, waai' 
zij op de heide zelve, ver van alle menschelijke woning, zich 
op eens in )iun majesteit als voor ons plaatsen , somber, grootsch, 
krachtig, donker van tint, als de ruime, zwijgende vi lden, 
waarover zij sinds eeuwen rondzien. Beter dan op de bebouwde 
esch, zijn zij hier op hun plaats, hier, waar zij omringd zijn 
van de graf heuvels, die alom over de heide in den omtrek 
zijn verspreid en die medewerken om een zoo plegtig karak
ter te geven aan dezen aiouden akker der dooden. 

Het nederige Drouwen is aan dergelijke eerwaardige over
blijfsels rijk. 't Bezit, behalve zijn graf heuvels, niet minder 
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dan acht hunebedden, allen niet zeer ver van elkander gele
gen. Het vijftal, dat wij niet zagen, wordt gevonden ten Z. O. 
van het gehucht B r o n n e g e r , deels in het bouwland, deels 
on de heide, zeer digt bijeen. Zij zijn echter klein van om
vang , aanmerkelijk geschonden en van niet zeer groote steenen 
opgebouwd. Allen liggen in heuvels, en een er van is zelfs 
tot aan de deksteenen met aarde aangevuld. Maar deze drie. 
hoewel niet meer volledig bewaard. behooren tot de belang
rijksten van Drenthe. Zij hebben allen in het Z. W. een voor
portaal en een heeft nog een deel behouden van den steen-
kring. die het vroeger omringde. Het grootste heeft de lengte 
van vijftien el, en al worden hun deksteenen niet onder de 
zwaarsten geteld . een er van is toch een geweldige graniet
klomp van 3.75 el lang en mag dus mede gerekend worden. 
waar van reuzenarbeid sprake is. Naar het schijnt is de rust 
der dooden, die onder deze steengewelven slapen, nog niet 
verstoord. maar proeven van den arbeid van 't geslacht der
genen . door wie zij zijn opgestapeld. hebben wij in het mu
seum te Assen gezien. 

ïusschen Drouwen en Borger ligt nog , ter linkerzijde van den 
weg, een vreemde , ruwe . afgezonderde hoogte , met kromme, 
knoestige eiken digt begroeid , wèl geschikt om de aandacht te 
trekken en tot nader onderzoek uit te lokken, 't Gelukt ons in-
tusschen niet. er iets anders te vinden dan verwarde en ver
wilderde struiken, en er schijnt in Gasselte, noch in Borger, 
noch in Assen iets van bekend, dan dat het een natuurlijke heu
vel is. Dat is ook zeer mogelijk, 't Werk der natuur en het 
werk van menschen is in Drenthe niet altijd gemakkelijk te on
derscheiden. Maar evenzeer is het mogelijk, dat deze heuvel een 
of ander graf bedekt, gelijk de bodem nog steeds overblijfselen 
oplevert, waarvan niemand eenig vermoeden had. Toevallig kwa
men de grafkelders van E e x t e n E x l o aan het licht, en niet later 
dan in 1869 werden nabij E m m e n , in het bouwland, twee, tot 
dusver geheel onbekende, merkwaardige, van tweeënvijftig 
zware ringsteenen omgeven grafkelders ontdekt, ten gevolge van 
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de opmerking van Dr. J a n s s e n , dat op de esch een groot 
aantal steenen onder den grond werd aangetroffen. De rijke 
mijn van oudheden bij Ho ogh al en.' die wij willen be
zoeken, is eerst sinds een paar jaar door zandverstuivin
gen ontbloot, en toen eens de aandacht er op gevestigd was, 
bleek hoe langer hoe meer de belangrijkheid van dat ter
rein. 'tKan wel als zeker worden gesteld, dat de Drenthsche 
bodem nog zijn laatste schatten niet heeft opgeleverd en met 
name deze streek, die binnen een' omtrek van weinig uren 
zooveel hunebedden, graf heuvels en grafkelders, legerplaatsen , 
benevens Romeinsche en Frankische voorwerpen bevat, is ver
moedelijk nog gansch niet uitgeput, maar zeker zal ook de 
spade des onderzoekers dikwijls vruchteloos in den grond worden 
gestoken en teleurstelling worden geoogst waar men een rijke 
vondst meende te mogen verwachten. 

Over de groote esch van Borger blinkt het zonlicht en vro
lijk schijnt het op de boschjes in de verte, waar het gehucht 
Bu inen ligt op de grens der ontgonnen veenen, en Nieuw-
B u i n e n , met zijn belangrijke glasblazerijen. De torenspits van 
Borger , naar Drenthschen trant boven het houtgewas oprijzend. 
is niet ver meer, en weldra rijden wij de laan in, die ook hier 
tusschen huizen en schuren, tuinen en boomgroepen, naar de u 
brink leidt en voorts naar de voortreffelijke herberg, waar de 
producten der Drenthsche broodbakkunst, in verschillende vor
men, ons gelegenheid geven onze krachten te herstellen. Dat 
de beroemde ..stoete" niet vrij is van het fijne zand der heide 
en tusschen de tanden kraakt, is een eigenaardigheid, waar
aan de vreemdeling misschien eerst wat moet gewennen, eer 
hij 't waardeeren kan. Men zegt, dat de Drenthenaars er hun 
gezondheid en hun prachtig gebit aan danken. 

Als alle oude Drenthsche. dorpen, is ook Borger hoogst on
regelmatig gebouwd. De huizen staan allen van elkander afge
zonderd, schots en scheef, gelijk de luim of 't belang van 
den bouwheer het meèbragi Schilderachtige muurtjes van leem 
en vlechtwerk, houten gevels, begroeide daken, uitbouwsels 
en afdakjes van allerlei vorm en kleur, hekken en hagen, 
graspleintjes en wegen, eiken, linden, berken, wilgen, geven 
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er een onophoudelijke afwisseling van de fraaiste dorpsgezig-
ten. Vrolijk kleuren de roode doeken der vrouwen en meisjes 
bij die rijk geschakeerde landschappen. Kinders, kippen, wagens, 
gevelde boomstammen stofferen de schilderij. Donkere schaduw
partijen onder het opgaande hout, stralend zonlicht op daken 
en gevels, op muren en takken, op paden en grasvelden, roe
pen er wonderbaar schoone lichtspelingen te voorschijn. En wij 
komen van zelf een groot deel van Borger door, als wij den 
weg nemen naar het reusachtige hunebed, dat de roem van het 
dorp is. 't Ligt op ongeveer tien minuten afstand in de escli, 
maar zonder aanwijzing zouden wij 't niet vinden. Wij vragen 
naar het hunebed en men wijst ons een dennenboschje. Eens 
daar gekomen, redden wij ons zelven wel. Door het boschje 
loopt een pad en aan 't einde van dat pad zien wij 't voor ons. 
De zorg, tegenwoordig aan het behoud dier monumenten be
steed, steekt gunstig af tegen de vroegere onverschilligheid. 
Sedert de hunebedden aan het rijk of aan de provincie behoo-
ren, zijn zij tegen schennis en slooping gewaarborgd en is ook 
de omtrek er van keurig netjes in orde. Men kan van het goede 
ook te veel hebben. Dit stijve boschje past niet bij het groot-
«che, kunstelooze gedenkteeken, en wij hopen zeer, dat het 
plan, om rondom alle hunebedden een plantsoen of iets derge
lijks te maken, geen voortgang hebben mag. De reus wil alleen 
zijn in zijn graf. Den ruimen horizon der stille heidevelden heeft 
hij noodig. Zijn magtig werk wordt kleiner, nietiger, als 't in 
een' kring van boompjes is besloten, en men op een bank kan 
gaan zitten. om het te bekijken, 't Is zijn schuld niet, noch de 
onze, als het eerste gezigt op dit hunebed zijn uitwerking mist, 
als wij eerst wat moeten rekenen en meten, vóór dat wij den 
diepen indruk ontvangen, dien dit grootste der Drenthsche 
hunebedden kon te weeg brengen. Die verlaten steengevaar-
ten bij Drouwen spraken meer tot ons gevoel en onze verbeel
ding. Toch verdwijnen allengs de boompjes voor ons oog en 
wij zien niets meer dan het reuzengraf, gelijk het daar ligt 
met zijn schijnbaar wild door elkander geworpen steenen. De 
draagsteenen zijn grootendeels wat verzwakt en de meesten der 
zware deksteenen zijn neergeploft. Misschien heeft het loswer-
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ken van den grond er het zijne toe gedaan , om het hunebed 
te doen instorten. Voor zoover bekend is. werd hier het eerste 
onderzoek ingesteld naar wat er sluimerde onder die geheim
zinnige granietmassa's. P i c a r d t had wel gegist, dat er ..seer 
rare antiquiteiten" in te vinden zouden zijn. en 't stond hij 
hem vast. dat het ..sepultuyren" waren. maar hij had er nooit 
in gegraven. Wie er misschien naar verborgen schatten had
den gezocht, hebben 't niet over verteld. Een Groninger juffer , 
de in haar' tijd niet onvermaarde dichteres T i t i a B r o n -
g e r s m a . bragt de Pinksterdagen van 1685 bij de familie 
L e n t i n g te Borger door. Op haar verzoek werd, in tegen
woordigheid van den jongenheer L e n t i n g , een opgraving 
gedaan, die eerst een' vloer van kleine kiezelsteenen en daar
onder een aantal ruw bewerkte potten, sommigen met twee, 
anderen met vier oortjes aan het licht bragt. Allen waren met 
asch en doodsbeenderen gevuld, maar 't gelukte niet, een 
enkel ongeschonden te bewaren. Vreemd schijnt het, dat toen 
voor 't eerst beproefd werd, zich op deze wijze van de be
stemming der hunebedden te vergewissen, en zeker kon zulk 
een opgraving beter doel treffen, dan het brok steen, op last 
van prins M a u r i t s van een hunebed afgeslagen en ter line 
van onderzoek naar de Haagsche geleerden opgezonden. Te 
verlangen . dat zij uit zulk een fragment de bestemming dier 
steenhoopen zouden bepalen, was hun scherpzinnigheid op wel 
wat al te zware proef gesteld. 

Geen w-onder, dat juffer B r o n g e r s m a ,,desen steenhoop 
met opmerkingh besagh." 't Moet een indrukwekkend gevaarte 
zijn geweest, toen dit hunebed nog genoegzaam ongeschonden 
was , en 't laat zich vermoeden, dat het toen nog 't geval was , 
omdat het wel bijna onmogelijk zou zijn geweest, er in te 
graven, als 't er toen had uitgezien zooals nu. Ook geeft het 
plaatje bij S m i d s de deksteenen nog als op de steunsteenen 
rustende te zien. Een menigte granietklompen liggen tegen
woordig op en nevens elkander. Maar met eenige oplettend
heid is de voormalige vorm nog wel na te gaan. Elf dek
steenen zijn er, oorspronkelijk meest door twee, soms door 
drie, een enkele maal door vier groote overeind geplaatste 
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steunsteenen gedragen, terwijl de ruimte tusschen de pijlers 
door kleinere, maar nog altijd kloeke steenen is aangevuld. 
Aan beide einden van het hunebed lag een zware sluitsteen, 
en een portaal van vier of zes steenen is in het midden van 
de Z. O. zijde aangebragt. Van de deksteenen liggen er nog 
slechts twee op hunne plaats; de anderen zijn geheel of ten 
deele nedergevallen. Maar niettemin blijft dit hunebed een dei-
merk waardigsten, zoowel om zijn lengte, die niet minder dan 
eenentwintig ellen bedraagt, als om de reusachtige afmetingen 
der deksteenen, waarvan de grootsten ruim drie el lang, twee 
el breed, een el dik zijn, en op een zwaarte van meer dan 
negentien duizend pond worden geschat. 

Wij keeren naar de dorpsherberg terug en maken ons ge
reed tot het afscheid van het vriendelijke Borger. Maar de 
fraaije hoofdstraat willen wij toch niet ongezien laten, voor 
zoover die zich voorbij de uitspanning uitstrekt. Daar liggen 
nog deftige huizen van de Borgersche notabiliteiten aan de 
statige lindenlaan; daar vinden wij den ouden, dikken toren 
en de nieuwe kerk, van frisch groene linden omringd, en de 
groote, insgelijks nieuwe gemeenteschool, op een pleintje dat 
met gymnastiektoestellen prijkt en voor de jeugd zeker een 
geliefde speelplaats is, al stelt zij vermoedelijk de natuurlijke 
ligchaamsoefeningen op de heide en in de bosschen nog hooger. 

Een kijkje op den grintweg naar O d o o r n en E m m e n , 
des noods een' enkelen blik op Borger en zijn' omtrek uit dat 
hooggelegen boschje daarginds mogen wij ons veroorloven, 
maar dan moet de terugtogt worden aangenomen. 

Bleven wij dien grintweg'volgen, dan zou hij ons door eene 
aan oudheden rijke landstreek leiden en ons brengen in de 
nabijheid dier vier plaatsen, die de volksoverlevering noemt 
als voormalige, lang verdwenen steden. Eene er van, B u n e r-
h e e s , behoort nog tot de gemeente B o r g e r en ligt ongeveer 
een uur ten Z.W. van het dorp. 't Is een hooge, ruige heuvel 
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van vrij grooten omvang, tusschen de gehuchten E e s en B u i-
n e n. Veel anders dan opgestoven zandhoopen en enkele grafter
pen zouden wij er niet vinden. Van een oude woonplaats is geen 
enkel spoor gevonden en zelfs de daar aanwezige steenvloeren 
zijn door de natuur en niet door menschenhanden gemaakt. 
Een reize derwaarts zou dus een vergeefsche reis zijn. 

Verderop zouden wij zonder twijfel vrij wat rijker oogst 
vinden. De gemeente O d o o r n bezit nog acht hunebedden, 
waaronder het kleine. maar niet onbelangrijke steengraf bij 
E x l o . en de gemeente E m m e n heeft er negen, benevens 
cle twee, nog niet lang geleden ontdekte grafkelders. De 
meesten dezer hunebedden zijn niet bijzonder groot en verre 
van ongeschonden, ook liggen zij tamelijk ver uiteen verspreid. 
Maar drie der Ernmensche hunebedden, op tien minuten ten 
N, van het dorp, zijn opmerkelijk, omdat zij — voor zoover 
door struikgewas en zand te zien is ~ als één geheel vormen, 
van vijftig ei lengte, allen oorspronkelijk, naar het schijnt, van 
één' en denzelfden steenkring omringd. Een ander, een der 
grootsten van Drenthe, met voorportaal en steenkring, ten 
deeîe in een' heuvel verborgen, ligt een kwartier Oostwaarts 
van Emmen. Hieraan is een herinnering aan koning L o d e w ij k 
verbonden. Toen hij op zijn rondreis door Drenthe dit gevaarte 
ontwaarde, rende hij zijn gevolg vooruit en — stout ruiter, 
al was hij slecht ter been — hij dwong zijn paard tot den 
gewaagden sprong op den grootsten deksteen. Daar wachtte 
hij , als een ruiterstandbeeld op een voetstuk van graniet, zijn 
verbaasde geleiders af. 

Behalve de hunebedden bezitten beide gemeenten meer dan 
één van die zonderlinge ..legerplaatsen", „wildgraven" en 
,,schansen'", die in verband met de daar gevonden grafsteden 
wel voor liikplechügheden bestemd schijnen geweest. En als 
zoodanig moeten hoogstwaarschijnlijk ook wel de drie zooge
naamde ,,steden" beschouwd worden, die in dezen omtrek worden 
aangewezen. Verreweg de voornaamste daarvan is ,,d e s t a d 
H u n s o w " , van wier bloei en ondergang Picardt nog al een 
en ander te vertellen wist en die bij zeer naauwkeurig onder-
eoek nooit meer dan een begraafplaats bleek te zijn geweest. 
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Maar van hoog belang is (ie vermaarde houten rijweg, van 
Romeinsche oorsprong, als de V a 11 h e r b r u g bekend. Moesten 
wij ons zelven geen grenzen stellen, als wij nog dezen avond 
in de hoofdstad terug willen zijn, dan zou zeker een bezoek aan 
een streek, zoo rijk in overblijfsels van verschillenden aard 
en van onderscheidene volkeren, zeer zijn aan te bevelen. En 
konden wij over een paar dagen beschikken, dan zou de togt 
over O d o o r n en E m m e n , langs het woeste E U e r t s v e l d 
en voorts over het bloeijende S c h o o n o o r d en het schilder
achtige W e s t e r b o r k , langs het O r a n j e k a n a a l naar Bei -
l e n , ons bovendien in faosch en bouwland, in heide en veen 
belangrijke bijdragen leveren tot onze kennis van Drenthe's 
heden en verleden. Het gehucht H o o g h a l e n , met zijn rijke 
mijnen van Germaansche oudheden, kon dao op den terug, 
weg van B e i 1 e n naar A s s e n worden bezocht. Wij zouden 
dan evenwel andere merkwaardige punten missen en om die 
niet ongezien te laten , rijden wij den ons reeds bekenden weg 
tot Gasselte terug. 

Dat hebben wij niet als een verloren deel van den togt t*. 
beschouwen. Het woeste, boschrijke landschap behoudt ook 
bij het wederzien zijn aantrekkelijkheid en bij vernieuwing-
treffen ons de indrukwekkende grafgesteenten op de donkere 
heide. 

Voorbij Gasselte nemen wij een' tijd lang van de heidevelden 
afscheid. De breede, hooge weg loopt door een nagenoeg geheel 
ontgonnen landstreek, deels over vruchtbare bouwesschen, deel? 
langs uitgestrekte glooijende vlakten, met houtgewas bezaaid, die 
afdalen naar de veenkoloniën aan de H u n s e, voorbij nieuwe 
arbeiderswoningen en welvarende boerenhofsteden, tusschen 
berken en populieren en kleine boschjes van dennen en eiken
hakhout. Beneden ons, in het wijde dal, ligt Gieten als in 
zijn nestje van groen, en daar achter rijst wéér de grond met 
bouwland en weiden, huizen en hoornen in rijke afwisseling. 

Weldra zijn wij Gieten genaderd en wij leeren het kennen 
als een fraai en vrolijk dorp, met spitsen toren. nette huizen, 
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breede lanen, grasrijken brink, talrijke straten. Wij zouden 
zeggen, een Drenthsch dorp in zondagskleed, met de eigen
aardige type, maar met een modern uiterlijk. Een heerlijk pano
rama kunnen wij van de hoogte achter het dorp genieten, 
wanneer wij ons den tijd daartoe gunnen. Overigens behoeven 
wij ons hier niet lang op te houden. Merkwaardigheden heeft 
de vriendelijke plaats niet aan te wijzen. Haar talrijke bezoe
kers komen er om haar eenvoudig landelijk schoon, en niet 
weinige families kiezen daarom in den zomer dit oord tot een 
rustige verblijfplaats voor eenige weken. Daaraan dankt Gieten 
voor een goed deel zijn voorkomen van beschaving en wel
vaart , waarvan wij de aangename herinneringen behouden , als 
wij de witte huizen, de groene bosschen, de lagchende velden, 
de ranke torenspits van het dorp voor het laatst van de hooge 
esch hebben gezien. 

Tusschen kreupelhout slingert de weg naar E e x t . en door 
de openingen hier en daar zien wij reeds van verre het eiken-
bosch en den molen oprijzen uit de heide, hier door de ont
ginnende hand wel op vele punten aangetast, maar nog op 
verre na niet overwonnen. Wij hebben der veenstreek den 
rug toegewend en wij zijn weer gekomen in 't gebied, waar 
het zand heerschappij voert. Langs den weg vinden wij hout
gewas en akkers. en hoe meer wij in de nabijheid komen van 
Eext. des te meer bouwland vinden wij ook. Garst en boek
weit vooral worden hier geteeld en het geel der zware, harige 
aren aan de buigende halmen, vereenigt zich met de witte 
bloesems op de roode stengels, met de blanke stammen der 
berken en het frissche groen der akkermaalsboschjes op de 
wallen, met de vale heide en de donkere eiken daar vóór 
ons, tot een eenvoudig maar liefelijk landschap. 

Eext zelf is wederom geheel en al Drenthsch. Wij kennen 
nu wel reeds genoegzaam het karakter dier dorpen en gehuch
ten : verstrooide huizen en schuren, met hooge houten punt-
gevels, overhangende daken, uitbouwsels naast de wijde stal
deuren, — zandwegen of met keijen geplaveide straten, zich 
slingerend tusschen krachtige eikenstammen, hier zich verlie
zend in het groen, daar uitloopend in het vrije veld, dat in 
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den zonnegloed straalt, — hekken en hagen om de erven en 
de kleine van hout omringde weiden, — de wolerpias in het 
grasplein; — maar het trekt ons toch telkens weár aan, en 
hier in Eext zien wij dit alles niet het minst bekoorlijk door 
vormen en kleuren. Schilderijen zijn het, waar wij ons wen
den , en bij de herberg aan den brink hebben wij een dorps-
gezigt voor ons, dat wel een' landschapschilder zou uitlok
ken , hier voor geruimen tijd de pinnen zijner tente vast te 
steken. 

't Is nu nog stil en kalm op den brink. De zon staat nog 
vrij hoog aan den hemel. De bevolking is aan den veldarbeid 
en de schapen zijn nog op de heide. Maar straks zal er leven 
komen. Als de roode zonnestralen dwars tusschen huizen en 
eikenstammen dringen en de bemoste daken en de bruine 
wanden gloeijen van goud, dan zal het zacht gekiingel der 
bellen worden gehoord , menigmaal, overstemd door het geblaat 
(Ier kudde. Dan rijst de stofwolk omhoog, wemelend van glans 
en stralend in het avondlicht en van twee tegenovergestelde 
kanten komen de beide schepers van Eext met hun zestien
honderd schapen het dorpje binnen. Dan snellen de kinders 
hun' terugkeerenden lievelingen te gemoet. Dan voert ieder 
zijn eigendom in de wijdgeopende schuur. Straks komen ook 
de bonte runderen met welbehagelijk geloei uit de gemeen
schappelijke weide naar de welbekende stallen. en de dalende 
zon begroet een tafereel van vrolijkheid en vrede, waarbij ook 
in het hart van den sombersten menschenhater wel een zon
nestraaltje zou moeten vallen en in 't onrustigst gemoed iets 
van dien vrede zou neerdalen. En dan wordt het stil in het 
dorp , totdat morgen , als de daauw is opgetrokken, de scheper 
weer rondwandelt en uit iedere kooi de schapen zich aansluiten 
bij de steeds aangroeijende kudde, die den dag op het hei
develd zal doorbrengen. Zoo gaat het van 1° Januarij tot 31 
December, — maar niet altijd bij een zóó vriendelijk zonlicht 
als dat , waarin thans het stille Eext zich baadt! 
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In de nabijheid van het dorp vindt, men twee hunebedden 
en een' grafkelder, eon ..legerplaats", een paar kuilen en 
enkele grafheuvels. De streek blijkt dus reeds van oudsher 
bewoond Se zijn geweest en geruimen tijd achtereen een ver
blijfplaats van verschillende volksstammen, die hun dooden 
onder de opgestapelde steenhoopen en onder den opgeworpen 
zandheuvel ter ruste legden. Van belang zijn vooral de graf
kelder en een der bunebedden. Het andere, op de esch ten 
Westen van Eext, is klein en schijnt van niet genoeg betee-
kenis, om ons daarvoor op te houden. De beide genoemde 
steengraven mogen wij daarentegen niet onopgemerkt voorbij
gaan . zelfs al zou 't ons veel meer tijd kosten dan 't geval 
is. nu zij niet ver van den weg liggen, die ons weer op den 
gi'intweg brengen zal. Het groote hunebed zouden wij van 
zelf wel zien. maar den grafkelder zouden wij ligt kunnen 
missen. als wij er niet naar gevraagd hadden. Zelfs kan 't 
gebeuren, dat men in Eext er vruchteloos naar onderzoekt, 
't Schijnt niet algemeen bekend, althans niet onder dien naam , 
en voor eenige jaren werd uwen tegenwoordigen gids door 
meer dan één inwoner verzekerd, dat er niets van dien aard 
in den omtrek was te vinden. Thans worden wij beter inge
licht. In de herberg is men op de. hoogte en de dochter des 
huizes zal ons de plek aanwijzen, — inderdaad geen over
bodige welwillendheid, want, deed het toeval in de vorige 
eeuw het steengraf ontdekken. 't zou haast evenzeer een toe
val zijn. als de vreemdeling in die streek het zonder vrien
delijke hulp te zien kreeg. 

Wij gaan langs het kleine kerkje, midden in allerlei zich 
kruisende wegen gelegen, langs huizen in het eikenhout, 
voorbij boschjes en omwalde weiden, de woeste heide met. 
lage heuvels en kleine dalen op. Den zandweg, die het dorp 
met den kunstweg verbindt, laten wij ter linkerhand. Ons 
rijtuig moet dien volgen; wij hebben ons om paden en sporen 
niet te bekommeren. Daar ligt een heuvel met afgegraven 
kanten. Wie weet, wat die nog verbergt misschien. Daar ligt 
een groote kei in 't veld. Wie weet, wat daaronder nog rust. 
Onwillekeurig wordt de zucht om te graven en te zoeken 
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hier opgewekt en de verwachting van iets te vinden verleven
digd door de herinnering aan wat hier en daar werkelijk door 
opzettelijke nasporing, of door een gelukkig toeval aan het 
licht kwam. De bepaalde verklaring „dat daar niets i s" , kan 
onze verwachtingen misschien tot zeer bescheiden verhoudin
gen terug brengen, maar onbegrensd geloof vindt die toch niet. 

Ziedaar den „grafkelder". In een' der heuvels, van de ove
rigen uitwendig door niets onderscheiden, en als de anderen 
met heidestruiken begroeid, vinden wij een langwerpig vier
kante ruimte, gevormd door acht groote, platte, op hun' kant 
geplaatste steenen, drie aan elk der lange zijden, aan de korte 
zijden slechts een' enkelen. De vloer is met kleine steenen ge
plaveid en in een der zijden is een opening gelaten, waarheen 
een in den heuvel ingegraven pad met enkele ruwe trappen 
leidt. Vroeger was dit graf met vrij groote deksteenen gesloten 
en geheel onder de opgeworpen aarde verborgen. De voorwer
pen . bij de ontdekking er in gevonden, waren van denzelfden 
aard als die, welke in de hunebedden worden aangetroffen en 
deden het kennen als uit den steentijd afkomstig. 

Van dergelijke steengraven schijnen er thans vier in Drenthe 
bekend, — behalve dit te E e x t, een bij E x 1 o en twee bij 
E m m e n. Hoogstwaarschijnlijk zijn er vrij wat meer geweest. In 
,,Hunsow" lag een groot granietblok, halfin een van steenen 
opgezet keldertje gezakt, en in de nabijheid vond men scherven 
van urnen. Al zag J a n s s e n bij onderzoek onder enkele andere 
groote steenen aldaar niets anders dan den ongeroerden grond , 
't is toch mogelijk, dat van de vele zware keijen, nog overal 
op die plek verspreid, sommigen zulke keldertjes bedekken, 
zooals van allen verzekerd werd. En ook elders kunnen ruig-
begroeide heuvels zulke grafsteden verbergen, wier inrigting 
en inhoud voor de kennis van de oudste bewoners des lands 
belangrijk moet zijn. 't Zal dan welligt ook kunnen blijken, 
of hunebedden en grafkelders geacht mogen worden, door den
zelfden volksstam te zijn gesticht, en of het wijst op verschil 
van rang, dan of misschien alleen aan gemis van de noodige 
bouwstoffen en arbeidskrachten zou moeten worden gedacht, 
wanneer voor den eenen doode zulk een eenvoudige en weini 
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inspanning eischende rustplaats werd bereid, terwijl voor den 
anderen een gedenkteeken werd opgestapeld als die ontzagwek
kende steenmassa, die wij daar ginds in het veld zien liggen. 

Het hunebed bij Eext is van reusachtige afmetingen en 
over 't algemeen goed bewaard, 't Behoort tot de fraaisten en 
de meest bekenden van Drenthe. Van den grintweg tusschen 
R o l d e en G i e t e n is het gemakkelijk te zien en te bereiken „ 
maar 't is toch ver genoeg van dien kunstweg verwijderd, om 
door de plegtige eenzaamheid zijner ligging een' diepen in
druk te weeg te brengen De groote heide breidt rondom zich 
uit. Op eenigen afstand vormen de donkere boschpartijen van 
Eext den achtergrond van een ernstig landschap. Enkele heu
vels verheffen zich hier en daar boven de vlakte, en het ruwe 
zandspoor slingert zich over den valen, met krachtige erica
struiken begroeiden grond. Alleen de witte, regte lijn van 
den grintweg spreekt ons van een werk uit onzen tijd, maar 
't is niet moeijelijk, dien te vergeten. Overigens verplaatst ons 
alles in lang verloopen eeuwen, en wat verandering elders 
ook de stroom des tijds mogt aanbrengen, hier rolden zijn 
golven voorbij, zonder de bewijzen na te laten van hun magt 
ter verdelging en vernieuwing. Het tafereel, zooals wij het 
heden zien, is reeds door tal van menschengeslachten aan
schouwd. Toch durven wij niet beweren, dat het oog der mannen, 
die dit hunebed bouwden, zóó ver als het onze kon rondwei-
den. De heideschors bedekt de sporen van vroegeren, weligen 
plantengroei. Tusschen den grafkelder en het hunebed kwamen 
wij tamelijk groote kommen of kuilen voorbij. De eene heeft 
altijd water, ook in den droogsten zomer; de andere is altijd 
droog, ook in den herfst en in den winter. De eene ligt daar 
midden in de heide als een vriendelijk meertje, met groene, 
wuivende biezen aan zijn oevers; de andere als een diepe T 

dorre kuil, met heideplanten op zijn hellingen. Opmerkelijk 
is liet, dat de waterspiegel van het meertje hooger ligt dan 
de rand der kuil. Wij zouden hier de plek willen vinden, die 
de oude bewoners der streek van 't onmisbare drinkwater voor
zag, al pleit een overlevering, ter mededeeling minder ge
schikt, niet voor die bestemming van de waterkom. Zij wijst 
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daarvoor de andere, nu drooge. diepte aan en geeft aan het 
meertje een* anderen oorsprong. Dat men er een' veenbodem 
aantreft . waaruit de overblijfselen van dennen, berken en ha
zelaars te voorschijn komen, wijst op de voormalige bosch-
rijkheid der thans woeste en ledige vlakte. Toen de forsche 
mannen uit den voortijd dit reuzengraf opwierpen, was 't welligt 
aan den zoom van het woud, waarin zij het wild vervolgden, 
waarvan zij de vruchten aten, waar zij de boomen velden tot 
brandstof en voor de houtmijt, wier vlammen hun dooden tot 
aseh verteerden. 

De ruime vlakte was beter geschikt voor het hunebed , 
waarheen de steenen soms van verre moesten worden gewen
teld , maar in de schaduw van het bosch kon de grafkelder 
worden aangelegd . die minder geweldige steenklompen eischte. 

Het Eexster hunebed heelt een lengte van twintig ellen; dat 
is niet veel minder dan dat te B o r g e r , maar hier is bij de 
opgave de steenkring opgenomen. die bij het Borgersche graf 
ontbreekt. De afstand tusschen de beide sluitsteenen, door de 
ùeksteenen overwelfd . is dus een paar ellen minder. Van de dek-
steenen zijn nog zeven over, één schijnt te ontbreken. Die er 
nog zijn, rusten stevig en onverwrikt op de achttien draagstee-
nen. terwijl een portaal aan de N. O. zijde nog bijna geheel is 
te herkennen. Ook de steenkring is nog vrij volledig bewaard. 
althans de omtrek er van is nog genoegzaam na te gaan. Eigen
aardig is de vorm van den grootsten deksteen, die op een' 
reusachtigen zetel gelijkt. Deze granietklomp, vier en een 
halve el lang. wordt geschat op een zwaarte van bijna vijf
endertigduizend kilo. 't Is op één na de grootste in Drenthe. 
Alleen te M i d 1 a r e n is er een, die dezen nog ver overtreft, 
als op niet minder dan tweeënvijftigduizend kilo berekend. 
Bijna even zwaar is de groote veldkei. thans aan het rijk 
behoorende, die digt bij N o o r d b a r g e ligt, maar nooit een 
deel van een hunebed schijnt te hebben uitgemaakt. 

Wij hebben op onzen togt een aantal merkwaardige over
blijfselen uit den grijzen voortijd gezien, 't Mogt ons gelukken, 
daarbij van het groote tot het grootere op te klimmen en met 
een der belangrijkste hunebedden te besluiten. Ook het eigen-
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aardige der Drenthsche landschappen konden wij leeren kennen. 
Zoowel de woeste heide als de vriendelijke dorpen hebben wij 
bezocht. Onze weg zal ons verder door reeds bekende streken 
leiden, want niet ver van Eext vinden wij het breede heidespoor 
bij den hoogen graf heuvel terug, dat ons dezen morgen naar 
Gasselte bragt. Toch, al is het landschap hetzelfde, het schijnt 
ons nieuw door verschil van rigting en verschil van verlichting, 
't Is alsof de beide zich nog eens voor ons met haar heerlijk
heid tooijen wilde. Daar komt een kudde terug uit het veld. De 
vlugge Drenthsche schapen, met langen, zwaren staart, hoog 
op de beenen, wit met reebruine, of grijs met zwarte pooten, 
komen bij honderden in gesloten rijen opdagen en brengen 
leven en beweging in de onmetelijke vlakte. In de verte teekenen 
zich de donkere lijnen van een boschrijk gehucht tegen den 
lielderen hemel af. Een gloed van purper en goud ligt over 
de heide. De bloemen stralen in den glans der avondzon en het 
witte zand blinkt in het licht. Allengs gaat het purper over 
in violet en het violet in fijn en teeder blaauw en het hlaauw 
smelt zamen met het parelgrijs der lucht. Helder groen is het 
gras en het mos en het rietgewas, dat hier en daar de struik
heide afwisselt, en daar ginds liggen de bosschen van P io lde 
onder de stralen der zon. 't Is een prachtig, fantastisch tafe
reel, dat de heide ons te genieten geeft, nu wij gereed staan 
haar gebied te verlaten. Bij het afscheid geeft zij ons een' onver-
getelijken indruk en een liefelijke herinnering mede. En in tegen
stelling met haar' grootschen eenvoud, haar eerbiedwekkende 
eenzaamheid. begroeten wij weer met ingenomenheid de vrien
delijke lanen, de frissche boomgroepen, de vreedzame woningen, 
de bloeijende tuinen van het dorp, dat daar zoo rustig te.mid-
den zijner bouwakkers ligt. Den fraaijen, slingerenden grintweg 
zien wij met vernieuwd genoegen terug. Wij genoten de heer
lijkheid der ongerepte natuur, maar evenzeer verblijden wij ons 
over de teekenen van de beschavende, leidende menschenhand , 
als zij cie natuur niet verkracht en bederft, maar haar schat
ten gebruikt, om een geheel tot stand te brengen, dat den stem
pel der kunst tegelijkertijd draagt en verbergt. 

Als wij in de Drenthsche hoofdstad zijn teruggekeerd, is 
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de avond gevallen en de duisternis omhult huizen en hoornen, 
gelijk zij daar buiten op de heidevelden met haar reuzengraven 
en haar afgelegen dorpjes rust, maar voor ons oog staat wat 
wij heden gezien hebben nog helder en klaar. Want het Drenth-
sche landschap heeft een eigenaardig karakter, dat zich onuit-
wischbaar vasthecht in 't geheugen. 

Op het museum te Assen hadden wij gelegenheid, voorwer
pen van allerlei aard te zien, uit veen en heide aan het licht 
gekomen. Evenwel, het kan niet anders, of een verzameling, 
binnen de muren van een .vertrek als opeengehoopt, geeft maar 
een gebrekkig denkbeeld van de toestanden, waarin die lijkbus
sen en werktuigen , die wapens en sieraden, oorspronkelijk ten 
gebruike hebben gediend. Merkwaardigheden zijn zij geworden, 
aardigheden voor den nieuwsgierige, belangrijk voor den ge-
schiedvorscher. maar het 1 e v e n ontbreekt er aan. Eenigermate 
werd dat ontbrekende aangevuld door ons bezoek aan de graf
heuvels en hunebedden, waaruit zoo menig overblijfsel uit den 
grijzen voortijd te voorschijn werd gebragt, of waarin nog 
zoo veel ligt verborgen. Maar hetzij die begraafplaatsen reeds 
waren onderzocht, hetzij ze nog onaangeroerd zijn gebleven, 
wij vonden in beide gevallen enkel de grafteekens. niet de 
voorwerpen, die de liefde der levenden ter vereering van hun 
dooden daaraan had toevertrouwd. Eigenaardig is het, de 
plaatsen te zien , waar die urnen en wiggen, die pijlspitsen en 
messen nog in den grond zelven worden aangetroffen, waar 
wij kans hebben, zelven iets te vinden, waar wij ons beter 
een voorstelling kunnen vormen omtrent de wijze, waarop de 
de lijkbussen in de grafheuvels zijn geplaatst, omtrent de omstan
digheden , waaronder gereedschappen en wapens in het zand 
worden gevonden. Dan is 't ons, of die lang uitgestorven ge
slachten ons nader komen; dan is 't ons, of wij hen in hun 
arbeid eenigszins kunnen gadeslaan; dan is 't ons, of er 
leven komt in die velden des doods en of er een herinnering 
is verbonden aan al die zwijgende werkstukken, die van men-
sehefijke behoeften en zorgen, van hun smart en hun liefde. 
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vau hun overleg' en hun kunstvaardigheid spreken. Welkom 
is 't ons dan ook. dat wij op niet grooten afstand van de 
hoofdstad onzen wensch vervuld kunnen zien, om een rijke 
en nog nieuwe „vindplaats" te bezoeken. 

't Ontging onze aandacht niet, dat menig voorwerp in de 
verzameling van oudheden als van H o o g h a l e n afkomstig werd 
opgegeven. Onze kundige en welwillende leidsman in het mu
seum verzekert, ons, dat de bodem aldaar nog vrij wat bevat 
en als hij ons een uitstapje derwaarts voorstelt, aarzelen wij 
geen eogenblik, tot zulk een' veelbelovenden togt te besluiten, 

Hooghalen ligt aan den straatweg tusschen Assen en Reilen , 
ongeveer halverwege. en behoort tot de hoogst gelegen plaat
sen in Drenthe, 'f Is een woest en eenzaam oord. Wilde heu
vels van stuifzand bedekken er een aanmerkelijke uitgestrekt
heid en hun witte hellingen en toppen steken spookachtig af 
hij de vale heide. die hen aan alle zijden omringt. Zulke 
duinen worden in Drenthe veelvuldig aangetroffen. Zij ont
staan en verdwijnen door zandstuivingen. Telkens veranderen 
zij van vorm en van plaats, als de wind over de onmetelijke 
vlakten blaast, en soms gebeurt het, dat gansche streken, lang 
met het losse zand bedekt, in korten tijd geheel en al daar
van ontbloot worden. De schapen treden het los, de regen 
spoelt het weg, de wind verstrooit het en de harde, donkere 
ondergrond komt weer voor den dag. Zoo was het in een 
groot deel van het H a l e r z a n d gegaan en een menigte van 
voorwerpen, sinds eeuwen bedolven en wier bestaan niemand 
vermoedde, was als van zelf aan het licht gebragt. En 't mu
seum begon vruchten af te werpen. Boer en arbeider in Drenthe 
was gewoon, de scherven en brokken vuursteen, die hij op 
de heide zag liggen. onverschillig voorbij te gaan en de wei
nigen . wier pad door het dorre Haler zand leidde, letten dan 
ook niet op wat daar over den bodem verspreid lag. Maar 
toen G e e r t K u i p e r , landbouwer en kastelein te Hooghalen, 
in Mei 1878, eens min of meer toevallig op het museum was 
aangeland en daar de talrijke en merkwaardige oudheden ge-
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-zien had, werd zijn belangstelling in hooge mate opgewekt. 
Dat er in den omtrek zijner woonplaats vele heuvels lagen. 
wist hij. Dat hij op zijn' weg naar zijn akkers menigmaal 
zulke dingen had ontmoet, als nu hier in kasten en vitrines 
zorgvuldig bewaard werden, was hem niet ontgaan. Nu ging 
hij zoeken, navorschen, opsporen. Het Haler zand werd in alle 
i'igtingen doorkruist. De spade werd gestoken in heuvels, die 
zich als grafterpen voordeden. Een rijke oogst was het loon 
zijner ijverige onderzoekingen. Hij kreeg er slag van en hij 
kreeg er lust in. In korten tijd maakte natuurlijke schrander
heid en opmerkingsgave hem tot een' man van kennis en er
varing. Met scherpen blik leerde hij spoedig onderscheiden, 
welk terrein iets beloofde, welke gedeelten zonder schade konden 
worden voorbij gegaan. Met helder oordeel had hij weldra het 
belangrijke en zeldzame leeren onderscheiden van het onbe-
teekenende en gewone. Aan zijn bemoeijingen dankt de pro
vinciale verzameling meer dan ééne in hare soort kostbare 
bijdrage, en voor de oprigters en bestuurders dier verzame
ling is 't een voldoening, dat aldus de aandacht, althans van 
dezen man , werd gevestigd op den rijken schat van oudheden, 
in den Drenthschen bodem bewaard. dat de begeerte werd 
opgewekt, om mede te werken tot vermeerdering van de ken
nis van Drenthe's merkwaardig verleden. 

De Beilerweg, die naar Hooghalen voert, levert aanvanke
lijk fraaije partijen en vriendelijke gezigtspunten. 't Is een lom
merrijke, bevallig kronkelende straatweg langs den zoom van 
het bosch. Wij vinden er het kloeke gebouw der H o o g e r e 
B u r g e r s c h o o l , de buitensocieteit, een aantal villa's en 
kleine landhuizen, met bloemtuinen en heesterperken, bouw
akkers en weiden. Wij slaan den blik in lange lanen, die 
diep in het bosch voeren. Wij zien er uit den digt begroeiden on
dergrond statige eiken oprijzen en slanke berken en menig lijster
bes met haar roode trossen. Wij komen eengroene weide voorbij, 
aan drie zijden ingesloten door het hooge, terugwijkende hout, -
een buitenplaats, waarvan het huis is gesloopt, maar het plant-
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soen zich aan weerskanten van den weg uitbreidt,— wederom 
hosch met hooge sparren, — en dan volgt de heide, woest en 
eenzaam, regts en links, zoover het oog kan zien. Eindelijk 
is de kleine oase van bosehjes en lanen bereikt, waarin de 
huizen en schuren van het nederig Hooghalen zijn gelegerd, 
't Is een onbeteekenend dorpje, dat maar weinige woningen 
telt. Toen de diligence tusschen Zwolle en Groningen over 
Assen nog reed. ontving het eiken dag tweemaal een kort 
bezoek. De spoorbaan ligt wel op niet grooten afstand en eenige 
keeren daags golft de witte damp over de heide, maar de 
trotsche vuurwagen bekommert zich om 't vergeten plaatsje 
niet. Er is trouwens niets merkwaardigs, behoudens de pas 
ontdekte en sinds kort ontgonnen mijn van oudheden. die 
het den wel wat al te verheven naam van . .het D r e n t h s c h 
P o m p e j i " heeft verschaft. 

Wij stappen af bij G e e r t K u i p e r , 't Is daar, in de niet 
onaanzienlijke herberg, reeds een museum in miniatuur, maar 
niet zonder belang. De kastelein is vol vuur, als hij van zijn 
togten verhaalt en van zijn ontdekkingen vertelt. Moeder de 
vrouw is door zijrr ijver bezield en met weinig minder be
langstelling vervuld. De kinders deelen de voorliefde der ouders 
voor urnen en pijlspitsen , voor wiggen en aksthamers. Gisteren 
pas heeft de huisvader een prachtige urne mede gebragt. Hij 
wilde naar zijn boekweitveld daar ginds en koos zijn' weg 
dooi' een streek van het Zand, waar hij in lang niet geweest 
was, om te zien, of hij niet nog iets nieuws kon vinden. Daar 
stond, op den rand eener half weggespoelde hoogte, een uit
stekend fraaije en zeldzame bekervormige urne van fijne be
werking, lichtrood van kleur en met regelmatig geribden 
buik. zóó gaaf en ongeschonden. alsof zij straks daar was 
nedergezet. De wind had allengs het zand van den grafheuvel 
doen verstuiven, en deze lijkbus had na eeuwen het daglicht 
weer gezien, zonder te zijn blootgesteld aan de gevaren, 
uit den aard der zaak aan het uitgraven verbonden. Kaai* 
het oordeel van deskundigen is deze urne vooral opmer
kelijk, omdat een dergelijke nog nooit in een' graf heuvel ge
vonden was, maar vaatwerk van dien vorm en van die be-
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werking tot nog toe alleen in hunebedden werd aangetroffen. 
Wij maken ons op, om het terrein te bezoeken. Geert Kui

per vergezelt ons met de spade op den schouder. Een gure 
wind blaast over de heide. Donkere wolkgevaarten vliegen door 
de lucht en hun zwarte schaduwen jagen over de wilde heuvels en 
de ruwe vlakten. Soms blinken 'de witte toppen van schel, fan
tastisch licht, als de zon voor eenige oogenblikken doorbreekt. 
Soms daalt als een nevelgordijn neer, wanneer de regen in stroo
men neerstort, 't Is, of een digte sluijer alles rondom ons bedekt 
en of wij alleen zijn in de wereld, te midden der woeste, ver
latene landstreek, in het groote doodenveld. Zonderling is de 
natuur om ons heen. Zagen wij de heide in haar liefelijkheid 
en haar stille, verhevene majesteit, toen wij haar doorkruis
ten op den helderen, kalmen zomerrnorgen en toen de stralen 
der avondzon haar deden tintelen in purperen gloed, wij aan
schouwen haar thans in een andere, niet minder indrukwek
kende gedaante. Een gansche reeks naakte zandheuvels. hier 
en daar met helm beplant, vertoont hare golvende lijnen , tel
kens afgebroken door diepe kuilen en met graauwe heideschors^ 
begroeide dalen. Een breede, lange kom, waar de harde bo
dem, grijs en geel en zwart van kleur, door den wind van 
het losse zand is ontbloot, strekt daarvoor zich uit. Rondom 
de heuvels ligt op de hooge heide een kring van gelijkvor
mige, glooijende hoogten — oude grafterpen, door den tijd 
nog gespaard. De voorgrond is met enkele verwarde en ver
weerde eikenstruiken begroeid en in de verte glinstert het 
water eener poel, tusschen biezen en rietgras. Behalve de 
graf heuvels verraadt alleen een vierkant pleintje, van grep
pels omringd, het werk van menschenhanden, maar 't is onzeker 
of wij daarin den kunsteloozen arbeid van overoude bewoners 
dezer streek, dan wel van een veel later geslacht hebben te 
zien. Niet twijfelachtig is dit van de overblijfselen, die wij 
alom verspreid vinden, wanneer wij in de zandwoestijn door
dringen. Urnscherven liggen overal, vaak digt bijeen. Er zijn 
er, grof en ruw, met vele kleine kiezelsteentjes doorzaaid, 
graauw en bruin van kleur. Er zijn er, van fijner bewerking, 
lichtrood en ten deele versierd. — Wij zagen in de herberg 
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te Hooghalen en op 't museum te Assen een paar zeer fraaije 
en misschien geheel eenige exemplaren , van hier afkomstig'. — 
Op de plaats waar de beker-urn werd gevonden, liggen in 
een' kring nog de tamelijk goed bewaarde stukken van enkele 
andere urnen, van veel minder gehalte. Blijkbaar was hiel
de asch van verscheidene dooden bijgezet en 't laat zich gis
sen . dat in den rand van den heuvel eene holte werd ge
maakt, om een nieuwe lijkbus te ontvangen zoo menigmaal 
de dood eene leegte had gebragt in het gezin. dat er zijn 
laatste rustplaats had. De ontgraving van wat er van den na
genoeg geheel uitgespoelden heuvel nog over is, brengt geen 
urnen meer aan het licht. Evenmin worden er aangetroffen in 
eene nabijgelegene hoogte, die niet door kunst schijnt te zijn 
opgeworpen. Houtskool wordt in niet onbelangrijke hoeveelheid 
gevonden, en worden wij teleurgesteld in de verwachting, om 
nog ongeschonden urnen te ontdekken, te rijker is de oogst 
van vuursteenen werktuigen. Blijkbaar heeft hier geruimen 
tijd een vrij talrijke bevolking gewoond. Daarvan getuigen de 
menigte van graf heuvels, maar ook de voorwerpen uit onder
scheidene tijden, zoowel uit de steen- als uit de bronsperiode 
en zelfs uit den Frankischen tijd. Bronzen sieraden, mantel-
haken , munten, koralen, kwamen uit het Haler zand te voor
schijn, maar vooral de vuursteen is er rijk vertegenwoordigd. 
Talrijk zijn de aanvankelijk bewerkte, maar niet voltooide ge
reedschappen, misschien weggeworpen als mislukt, of de stuk
ken , die met het, vuur in aanraking zijn geweest en als afval 
achtergebleven. Van zulke oude werkplaatsen ontmoeten wij er 
meer dan ééne. Opmerkelijk is een zonderling afgestoven ter
rein , van zandduinen en graf heuvels omringd. waar op den 
geelen bodem groote , harde , ruitvormige zwarte strepen voor
komen. Daar liggen in menigte messen en pijlspitsen — een 
zeer fraaije, met als zaag uitgetande kanten, is vooral uitstekend 
bewerkt. — Eigenaardig is het , dat de vuursteenen, op lichtge
kleurder! grond gevonden, wit zijn, die op zwarten bodem donker 
van kleur. Ook urnscherven en stukjes brons liggen hier verspreid. 
Vermoedelijk heeft het afstroomende water hun uit verwoeste 
grafterpen gevoerd en hieven zij achter, toen het zand verstoof. 
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Voor de provinciale verzameling bleef de oogst van dezen 
ontdekkingstogt niet uit, maar tot ons leedwezen belet ons de 
telkens heviger neervallende regen, een nader onderzoek in. 
eenige nog ongeschonden heuvels te bewerkstelligen. Bij zulk 
noodweer als over de heide begint te woeden, is een derge
lijke arbeid ondoenlijk. Wij moeten ons tevreden stellen met 
wat wij zagen en vonden. en niet gansch onvoldaan kunnen 
•wij'ons voortspoeden naar Geert Kuipers verkwikkend haard
vuur. Hoe welkom is voor de doorweekte schatgravers de 
koesterende gloed! En met hoeveel belangstelling wordt, in het 
gezin de vondst van den dag bezigtigd, bewonderd, bespro
ken ! Wat ongeveinsde blijdschap wekt er bovenal de fijne , 
sierlijke pijlspits! Hoe worden de geesten vaardig in gissingen. 
omtrent hetgeen de heide daar ginds nog wei mag bewaren 
in haar' schoot! 

Ons voert de zorgvuldig gesloten wagen onder storm en 
stortregen stadwaarts met den vergaderden buit, en de herin
nering blijft ons bij aan het wilde Hater zand, thans zoo on
herbergzaam en verlaten. waar wij de overblijfselen eener 
lang verdwenen bevolking bij iedere schrede vonden voor onzen 
voet. En als weldra de spoortrein, waarmede wij Drenthe ver
laten, met ons voortjaagt door die velden des doods, dan be
groeten wij als goede oude bekenden gindsche blinkende 
zandduinen en donkere heuvels, waar wij een' indruk ontvin
gen, die niet ligt wordt uitgewischt. 

A A N T E E K E X I N G E N. 

Voor de kennis van de „Drenthsche oudheden" blijft vooralsnog -.Ie 
hoofdbron het werk van dien naam van Dr. L. J. F. J a n s s e n . Met 
groote naauwkeurigheid worden daarin de verschillende oudheden opgege
ven en behandeld, terwijl de geleerde en bedachtzame schrijver zorgvuldig 
vermeldt, wat hij zelfheeft gezien en onderzocht, wat hij alleen door mecîe-
deelingen van anderen kende. Bijzondere waarde ontleent het ook aan 
de er bij gevoegde platte gronden van belangrijke legerplaatsen en van 
alle hem bekende hunebedden, 't Is evenwel reeds in 1848 uitgekomen 
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en dus thans niet meer als volledig te beschouwen. Ook vooronderstelt 
de schrijver bij zijne lezers bekendheid met de verhandelingen van v a n 
L i e r , W e s t e n d o r p , de Wal , . R e u v e n s , met verslagen van ver
schillende commissies en met'opstellen, in onderscheidene D r e n t h s c h e 
v o l k s a l m a n a k k e n en elders verspreid, zoodat zijn werk niet alle 
vragen beantwoordt van hen, die niet in staat zijn, deze bronnen te raad
plegen. De behoefte blijft nog bestaan aan een geschrift, dat op den 
degelijken grondslag van vroegere onderzoekingen en latere ontdekkin
gen gebouwd, een algemeen, en met afbeeldingen opgehelderd overzigt 
van de thans bekende ,,Drenthsche oudheden" geeft, zooveel mogelijk 
met vergelijking van hetgeen daarmede overeenkomstig elders in on» 
vaderland en daarbuiten wordt gevonden. Voor zoover 't in zijn bestek 
paste, heeft W i t k a m p in zijn G e s c h i e d e n i s d e r 17 N e d e r l a n 
d e n een zeer te waardeeren gebruik van het tot dusver voorhandene ge
maakt; ook H o f d i j k ' s V o o r g e s l a c h t kan met zeer veel vrucht 
worden geraadpleegd, maar 't ontbreekt nog aan een afzonderlijk werk, 
dat den belangstellende in die oude, in menig opzigt zoo belangrijke 
en nog zoo geheimzinnige wereld inleidt. Mij werd welwillend het ge
bruik vergund van een nog onvoltooid handschrift: de' H e i d e n s c h e 
o u d h e d e n in D r e n t h e , n a a r a a n l e i d i n g d e r op h e t p ro 
v i n c i a l e D r e n t h s c h e M u s e u m v a n o u d h e d e n a a n w e 
z i g e v o o r w e r p e n , in w o o r d en b e e l d g e s c h e t s t d o o r Dr, 
H a r t o g h H e y s van Z o u t e v e e n . Wanneer dat werk voltooid wordt 
gelijk het is aangevangen en met de noodige afbeeldingen kan worden 
voorzien, dan kan 't een uitnemende bijdrage leveren tot het ge-
wenschte doel. 

Over J o h a n P i c a r d t ' s leven, werk en landbouwondernemingen 
is te vergelijken: Mr. J. P a n : K l e i n e o p s t e l l e n o v e r de ge
s c h i e d e n i s , o u d h e d e n en h e t b ij g e l o o f in D r e n t h e . 

Een vrij uitvoerig opstel over den B a l l e r k u i l is te vinden in den 
D r e n t h s c h e n V o l k s a l m a n a k voor 1845, blz. 199 e, v. 

De woorden omtrent A s s e n in 1818 zijn ontleend aan d e B e s c h o u -
w i n g van d e n t e g e n w o or d i g e n t o e s t a n d v a n D r e n t h e in 
dat jaar bij Joh. v a n d e r H e y te A m s t e r d a m uitgegeven. H o g e n -
dorp's bezoek aan D r e n t h e in 1819 is te vinden in het 5de deel 
zijner Bi jdragen. 
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T W E N T H E , 

Te Rotterdam op het Ho gen d o r p s p l e i n , dat liet volk 
nog altijd met zijn' ouden naam B o ij m a n s p 1 e i n blijft noemen, 
staat, of liever zit, het metalen beeld van den metalen staatsman, 
voor wiens eigenaardige verdiensten de groote schare niet ligt 
in opgewondenheid zal geraken, wiens onbuigbare fierheid 
hem zijn' invloed en zijn populariteit heeft gekost, wiens hel
derheid van hoofd en wiens scherpte van blik nog bijna dag aan 
dag door den loop der gebeurtenissen bewezen worden. 

Kalm en rustig zit daar de hooge gestalte van den edelen grijs
aard te midden van het stadsgewoel om hem heen, gelijk hij rus
tig en kalm in het kabinet zijns konings en in de vergaderzaal 
der Staten Generaal, vaak te midden van heftige tooneelen, zijn 
overtuiging uitsprak en handhaafde. 

Gelukkig trouwens, dat Gijsbert Karel daar zoo onbewege
lijk zit op zijn' stoel! De pooten van dien zetel en van zijn voet
bankje staan zóó precies op het randje van het voetstuk, dat hij 
bij de minste poging om op te staan, bij de geringste ongeduldige 
beweging zelfs, onfeilbaar naar beneden moet komen. Nu. een 
standbeeld is er ook niet op aangelegd, om van tijd tot tijd eens van 
zijn hoogte neer te dalen en een zwerftogt te maken door de stad. 
Mogt dat Hogendorp eens gegeven zijn, hij zou zich een vreemde
ling gevoelen in menig deel van de plaats zijner geboorte! Hij zou 
ook elders in zijn vaderland vrij wat veranderd zien en in een' 
Oostelijken uithoek er van, waar hij met belangstelling had 
gereisd, en van wiens toekomst hij groote verwachtingen had, 
daar zou hij vinden, wat zijne stoutste verwachtingen overtrof, 
wat zelfs zijn genie toen nog niet vermoeden kon. 

Des menschen fantasie deinst voor de onmogelijkste der onmo-
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gelijke dingen niet terug. Welnu, terwijl wij bij Hogendorps stand
beeld vertoeven, laten wij een oogenblik vrij spel aan onze ver
beelding en wij zien, hoe daar leven komt in dien man van me
taal. Voorzigtig" staat hij op en klimt van zijn verheven voetstuk 
af. Het ijzeren hek opent zich, om hem den doortogt vrij te laten, 
en als hij nu veilig staat op de straat aan onze zijde, wat zal hem 
dan verder beletten, nog eens een deel van dentogtte onder
nemen, dien hij in den nazomer van het jaar 4819 deed? 

Van Amsterdam was hij over Amersfoort en Zwolle naar 
Assen gereden, en van Assen over Coevorden en den Harden-
berg naar Almelo, om eenige dagen in Twenthe door te bren
gen. Hij had er rondgezien, gelijk hij gewoon was rond te 
zien. Hij had een diepen en gunstigen indruk mee genomen 
naar huis, en in het 5de deel zijner B i j d r a g e n t o t d e h u i s -
houd ing van s taa t heeft hij belangrijke opmerkingen neer
gelegd omtrent het goede, dat hij gezien had, omtrent het 
gebrekkige, dat hij had îeeren kennen, en de middelen had 
hij aangewezen, om te behouden wat goed was, om te ver
beteren wat verkeerd bleek, en om gevaren te voorkomen, 
die de volkswelvaart bedreigden. Met zijn koets met vier paar
den was hij door een barre woestijn in Almelo gekomen, en 
't was hem geweest, alsof hij op eens in een klein paradijs 
was verplaatst. Met groote belangstelling had hij de fabrieken 
bezigtigd, met groot genoegen de fabriekanten en hun gezin
nen leeren kennen, van wier gulheid en voorkomendheid ook 
Willem de Clercq in zijn jeugd bij herhaling zulke aangename 
herinneringen had opgedaan. Vriezenveen had hij bezocht en 
zich verwonderd over hetgeen vlijt en zorg van slechten grond 
had gemaakt, en hij wijst er op, hoe de nijverheid dringende 
behoefte had aan twee zaken: verbeterde machines en verbe
terde gemeenschapsmiddelen, door kanalen vooral. Dezelfde 
opmerkingen had hij ook elders gemaakt. Te Borne en te Hen
gelo vond hij veel ijver en ondernemingsgeest, maar een kanaal, 
dat zich bij het bestaande, hoewel nog weinig beteekenende 
vaarwater aansloot, was er evenzeer dringende behoefte, als 
de invoering van Engelsche werktuigen — voor het sp innen 
althans; want de proeven, in Engeland genomen, om met de 
machinerie te weven , waren zóó slecht uitgevallen, dat hij 
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meende te mogen beweren. „dat dit met de machinerie niet 
gaaf'. Ook in Enschede had hij dezelfde aangename ondervin
dingen opgedaan, dezelfde opmerkingen gemaakt, maar het 
was hem natuurlijk niet ontgaan, dat Enschede te hoog ligt. 
om zelf een vaart te kunnen hebben; daar moest de w e g dus 
vooral verbeterd worden. Hoe schadelijk en lastig de hooge 
in- en uitvoerrechten voor de nijverheid zijn, had hij er bij 
vernieuwing bevestigd gevonden. En wat hem vooral had ge
troffen, dat was de welvaart en bloei in den onmiddeüijken 
omtrek der bezochte plaatsen, waar nijverheid en landbouw 
zoo allergelukkigst vereenigd waren, dat ieder boer spon of 
weefde en ieder spinner of wever zijn stuksken land bebouwde , 
terwijl tusschen de dorpen en steden niets anders dan een treu
rige woestijn zich uren ver in 't rond uitstrekte. Daarvan had de 
marke-inrigting de schuld, en telkens komt hij terug op het 
overgroote belang, dat voor allen zonder onderscheid in de 
markeverdeeling ligt. Met ingenomenheid vermeldt hij , hoe de 
bezitters der groote landgoederen in den omtrek deze over
tuiging deelden. Over Twickel, „een van de schoonste land
goederen in ons land en in alle landen" — langs Delden en 
Goor, „waar het omliggende land slechts bebouwd behoeft te 
worden, om hen tot een' hoogen trap van bloei te doen ge
raken" — over 't Weldam, „waar het niet aan water ont
breekt en het boomgewas overschoon is", — en over Nijenhuis, 
waar hij met den grijzen Schimmelpenninck belangrijke dingen 
besprak, kwam hij langs een'slechten weg te Deventer, overal 
rondziende en opmerkende, met.de twee groote problemen, 
k a n a l i s a t i e en m a r k e - v e r d e e l i n g , in hoofd en hart. 

Welnu, laat nog eens de wijze en wakkere staathaishoud-
kundige, met zijn open oog voor volksbelangen en volksbe-
hoeftçn, den togt door Twenthe doen. Wat zou hij er nu 
vinden? De koets met vier paarden kon hij te huis laten. De 
groote rijksweg, die van Deventer over Hengelo naar Enschede 
zou loopen, en te Hengelo zich zou splitsen om, over Borne. 
Almelo te bereiken, terwijl een andere tak van Hengelo op 
Oldenzaal zou gaan, — de groote rijksweg is sinds 1819 ge
legd geworden en bestraat. bijna ook weer verlaten, nu de 
spoorwegen zijn gemaakt, die Twenthe met de hoofdplaatsen 
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van ons vaderland en met Duitschland in verbinding hebben 
gebragt. Maar aan spoorwegen kon Gijsbert Karel nog niet 
denken en ruim dertig jaren hebben de straatwegen uitnemende 
diensten bewezen. Had zijn weg hem van Zwolle naar Almelo 
geleid, dan had hij de koets kunnen gebruiken, want nog 
altijd verbindt geen directe spoorlijn de hoofdstad der provin
cie en de haven van Kampen met het bloeijende nijverheids-
district. Hij zou ook tusschen Raalte en Wierden nog altijd 
een onmetelijke heide vinden, als van ouds afgewisseld door 
het digte boschgewas van Hellendoorn en van de havezathe 
Eversberg, maar met welgevallen en belangstelling zou hij de 
belangrijke fabrieken van het N i j v e r d a l begroeten en bij 
Wierden den schoorsteen eener bontweverij zien oprijzen. Tal 
van kolossale fabriekgebouwen zou hij op zijn' verderen togt 
ontmoeten. In aanmerkelijke verbetering der spinmachines zou 
hij zich van harte verheugen en, wat hij onmogelijk had ge
acht , dat zou hij zien: stoomweverijen , waar met de machinerie 
niet alleen wit goed wordt gemaakt, maar ook bont in aller
lei zamengestelde patronen wordt vervaardigd. Bij Almelo zag 
hij een breed kanaal met een ruime haven, een onschatbare 
weldaad voor Twenthe, maar dat kanaal niet tot Hengelo 
doorgetrokken en de Twickeîer vaart, waarvan hij zulke hooge 
verwachtingen had gekoesterd, verwaarloosd en ongebruikt. 
Heide zou hij nog vinden, maar de steden en dorpen toch 
niet meer als oasen in de woestijn; alom ontginningen, bouw
landen , moesgronden, aanplantingen van dennen en akkermaals
hout , nieuwe huizen in grooten getale. rijke villa's en buiten
verblijven alom verrezen, in Enschede zelfs een gansch nieuwe 
stad, met alle teekenen van welvaart en bloei. Delden en 
Goor van goed bebouwde velden omringd, en in Goor vooral 
de bewijzen eener belangrijke nijverheid. En, wat hij met 
groote blijdschap zou opmerken, de marken zou hij overal ver
deeld vinden; de gezegende gevolgen dier verdeeling zou hij 
met eigen oogen zien, gelijk hij ze vóór een halve eeuw met 
het oog des geestes had aanschouwd. Misschien zou hij hier en 
daar nog wel aantreffen, wat hij in 1819 vond; bekrompenheid 
en gehechtheid aan ouden sleur, waardoor boeren en burgers 
achterlijk bleven; kleingeestigeu naijver en eigenbaat, waardoor 
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maatregelen van algemeen belang moesten achterwege blijven; 
welligt zou hij nog enkele proeven vinden, dat groote Heeren 
zich in den veranderden toestand nog niet hadden geschikt 
en zich door de voormalige prerogatieven van hunnen stand 
nog altijd weerhouden achten, landbouw en nijverheid te be
vorderen. Maar in menig opzigt zou hij een nieuw Twenthe 
vinden , waarvan hij geen' minder aangenamen indruk zou mee
brengen naar huis, dan bij het in 1819 mogt doen. 

In m e n i g o p z i g t een nieuw Twenthe. In menig ander 
opzigt ook het oude. Want dit is in Twenthe eigenaardig, de 
vereeniging van nieuw en oud. Hier vindt gij bij eiken voet
stap nevens elkander herinneringen, die eeuwen heugen, en 
denkbeelden, die in de laatste jaren tot rijpheid kwamen, zeden 
en gewoonten, door tal van menschengeslachten overgeleverd 
van vader op zoon, en de gebruiken van den tegenwoordigen 
tijd, — de overoude hoeve, die sinds duizend jaren onveranderd 
bleef, en de stoomfabriek, waarin haast ieder jaar wijziging 
en verbetering brengt, — het stilstaande water van een' maat-
schappelijken toestand, gelijk Tubanten en Nedersaxen dien 
kenden, en den vollen, bruisenden stroom van het leven 
uit de laatste helft der 19de eeuw. Hier gilt de stoomfluit te 
midden van de eenzame heidevelden, waar lang vergeten doo-
den in hun opgeworpen en nog ongeschonden heuvels slapen, 
en de telegraafdraad overspant de kruiswegen, waar de vurige 
landmeter spookt, en de donkere poelen, waar het dwaallichtje 
boven het graf van den zelfmoordenaar danst. Dat maakt 
Twenthe ook zoo aantrekkelijk voor wie het kennen, — zoo 
vreemd, voor wie voor 't eerst door de doolhoven zijner ste
den en dorpen dwaalt: het bekoorlijke zijner vaak nog onge
repte natuur en te midden daarvan de wonderen zijner krachtige 
industrie; de taaiheid. waarmee een deel van de bevolking het 
oude bewaart, ondanks alles, wat rondom hen verandert, —• 
de taaiheid , waarmede een ander deel zijner inwoners vast
houdt, aan het streven naar vooruitgang, ondanks alles, wat 
belemmert en ontmoedigt. Zijn landschap, zijn taal, zijn ge
schiedenis, zijn bevolking, zijn nijverheid , maakt Twenthe voor 
vele en velerlei bezoekers tot een der merkwaardigste streken 
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van ons vaderland. Maar men leert het niet kennen en waar
deeren, als men het vlugtig beziet en haastig doorreist. Het ver-
eischt en verdient een opzettelijke studie , en het is die rijkdom 
van stof zelf, die uw' gids verlegen maakt, waar hij u uitnoo-
digt, hem op eenige zwerftogten te vergezellen , door heiden en 
bosschen, naar afgelegen boerenhoeven en vorstelijke landgoe
deren , naar bloeijende steden en dorpen en vergeten buurschap-
pen, in dreunende fabrieken en naar den hoogen esch, waar 
in stilte de graankorrels rijpen in de aren en de bijen gonzen 
over het geurend boekweitveld. 

Dat in Twenthe zooveel ouds is bewaard gebleven, is te 
danken — of te wijten, hoe wilt gij het noemen'? — aanzijn 
afgezonderde ligging. Eeuwen lang bleef het verwijderd van den 
grooten stroom, die onophoudelijk verandert en vervormt, wat 
daar ligt in zijn bedding' en aan zijn zoomen. Met de buiten
wereld kwam de Twenthenaar weinig in aanraking. Zelf ver
liet hij zijn heiden en bosschen niet en vreemdelingen kwamen 
schaars tot hem. Behoeften had bij niet veel, en wat hij noodig 
had, dat verschafte hij meestal zich zelven. Zijn land gaf hem 
koorn, en hij bakte zijn brood en brouwde zijn bier op zijn 
eigen hoeve. Zijn vee gaf hem melk en boter en kaas, wel 
niet veel, maar toch genoeg. Zijn pluimgedierte gaf hem vee
ren voor zijn bed, waarvan hij zelf het overtrek weefde , gelijk 
hij zijn linnen op eigen weefgetouw bereidde en de boerenmeid 
het vlas voor haar uitzet op een hoekje gronds bouwde , om 
het eigenhandig te spinnen en te weven. Wat hij verder voor 
kleeding noodig had, werd grootendeels in Twenihe vervaardigd. 
Het bosch der marke leverde hout voor zijn sober huisraad, 
de leem in zijn velden gaf hem dakpannen en de stof, om het 
vlechtwerk meê te bekleeden, waarvan hij tussschen houten 
posten en stijlen zijn eenvoudige woning bouwde. Uitvoer was 
er niet. De afstand was te groot, en wat de Twenthenaar over 
had van zijn linnen of van zijn landbouwproducten, dat ver
kocht hij aan de weinigen, die zelven geen land bebouwden 
en de weefkunst niet verstonden. Dat gaf hem geld genoeg 
in handen, om te koopen. wat hij zelf niet maakte, en meer 
dan het noodige deed hij niet. Het ijzer kwam van buiten af.— 
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Haast had hij ook dat niet noodig gehad, want zijn heiden 
leveren oer en turf, om het erts te smelten; maar ik weet 
niet, dat ijzersmelterij hier vroeger is uitgeoefend. In hetgeen 
Twenthe zelf niet opleverde, voorzagen kooplieden uit Deventer. 
Zoo bleef de landstreek met haar bevolking afgesloten en eenzel
vig, 't Was ook een onderneming van aanbelang, om van daar 
op reis te gaan, of om het afgelegen gewest te bezoeken! 
Het heugt den ouden van dagen nog wel, wat er te doen was, 
als de kooplieden in linnen naar Amsterdam zouden reizen.' 
In de kerk werd een gebed gedaan voor de behouden terug
komst. Des avonds vóór zijn vertrek kwamen bloedverwanten 
en vrienden nog eens „achter de deure kieken", om afscheid 
te nemen, de groote en kleine geschenken voor de bekenden 
in Holland meê te geven, de boodschappen op te dragen, die 
de reiziger welwillend in Amsterdam zou verrigten. En als de 
klok van negen uur in den toren geluid werd, dan scheidde 
men met hartelijken handdruk, want reiziger en bezoekers 
gingen vroeg in de „beddekast" ter ruste, 't Was in Twenthe 
alles vroeg: vroeg op, vroeg te bed. Zelfs de spoken regelden 
zich daarnaar, want terwijl het rechte spookuur elders te mid
dernacht is, „gingen" de Twenthsche spoken tusschen negen 
en tien ure „weer". Zij zouden trouwens later ook geen ster
veling meer hebben ontmoet, om bang te maken, zelfs geen 
nachtwacht, overmits er geen nachtwacht was. Er werd im
mers niet gestolen, behalve dat in een' langen, kouden win
ter misschien de hekken om de weiden wel eens aanstoot leden. 
Eerst later bij de uitbreiding der nijverheid, werden de ge
sponnen garens wel eens uit de ,,piepentonnen" gestolen, als 
de vrachtwagens op de straat overnachtten, of de doorrijdende 
voerman ze voor het huis van den fabrikant had neergezet. 
Toen kwam ook de nachtwacht ten tooneele. 

Bij het aanbreken van den dag ging de koopman op reis. 
De eikenhouten kisten, vaak met snijwerk versierd, die men nog 
in vele gezinnen aantreft, als bergplaats voor het ,,kistentuug" 
(het zondagskostuum), werden op den grooten wagen gela
den, en zoo ging het den eersten dag door het mulle zand 
liaar Deventer. Den volgenden dag bragt men het tot Har
derwijk, en dan voerde het beurtschip, in zooveel dagen als 
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het wind en weer beliefde, den reiziger naar Amsterdam. 
Wie Twenthe bezoeken wilde, kon het doen met de post, 

dat is, een' boerenwagen, zoo als Willem deClercqhetin zijn 
jonge jaren deed, of, als Hogen dorp, met eigen koets, waarvoor 
vier paarden waarlijk niet te veel waren. En voor een pleiziertogt 
was zulk een reis te lang, te vervelend en te kostbaar. En
kelen , die het deden, spreken er nog van, als van een ge
beurtenis in hun leven. 

Geen wonder, dat Twenthe nog tot het eerste vierde deel 
onzer eeuw zijn overoude eigenaardigheden haast onveranderd 
had behouden! De straatwegen bragten verandering. Er kwamen 
en gingen meer mensehen heen en weder. De boeren konden 
meer verbouwen, omdat zij hun producten beter konden af
zetten , en enkele oude gewoonten raakten allengs in ontbruik. 
Toch bleef Twenthe nog afgelegen, 't Bleef nog een lange reis, 
zelfs toen de spoorweg reeds tot Arnhem liep en de diligence op 
Lingen de reizigers over Zutphen en Lochem naar Oldenzaal 
bragt, of toen de Zwolsche boot van Amsterdam, in verbin
ding met een' wagen over Nijverdal en Almelo naar Enschede, 
een tweede reisgelegenheid aanbood. Maar sedert de spoorweg 
Twenthe doorsnijdt, is de togt voor niemand te bezwarend meer. 
Het vroeger zoo afgelegen gewest behoort nu geheel tot de be
woonde en beschaafde wereld. Het verdwijnen van allerlei eigen
aardigheden is daarvan het onvermijdelijk gevolg en in dit tijd
perk van overgang ontmoeten wij overal scherpe contrasten en 
eene bevolking, die deels de goede en minder goede eigen
schappen bezit van menschen. die lang in afzondering hebben ge
leefd , deels het voor- en nadeel der zoodanigen, in wier toestand 
in korte jaren een verbazende verandering heeft plaats gehad. 

Als het middelpunt van Twenthe kan het dorp Henge lo 
worden genoemd, omdat aan zijn spoorwegstation de verschil
lende lijnen zamenkomen, gelijk vroeger de hoofdwegen er 
elkander ontmoetten. Er is dan ook een groot stationsgebouw, 
waar 't vooral bij aankomst en vertrek der treinen, druk en 
levendig genoeg is. Van de hoofdlijn A r n h e m - S a l z b e r g e n , 
die Nederland over O ldenzaa l met Noord-Duitschland in 
verbinding brengt, en die te Zutphen de reizigers uit de Noor-



HET MIDDELPUNT VAN TWENTHE. '279 

delijke provinciën opneemt, loopon zijtakken naar Enschede 
in aansluiting met het Duitsche spoorwegnet te Munster, en 
over Borne naar Almelo, waar het kanaal op Zwolle eindigt. 

Terwijl wij dus te Hengelo ons hoofdkwartier vestigen , heb
ben wij gelegenheid, togten en uitstapjes in den omtrek te ma
ken. Met de keuze van die plaats als punt van uitgang is even
wel niet gezegd , dat wij bij voorkeur van den spoorweg gebruik 
zullen maken. Die kan ons natuurlijk de noodige diensten be
wijzen, maar wie Twenthe wil leeren kennen, die neme den 
wandelstaf in de hand en vreeze voor wat vermoeijenis niet. 

Het Overijselsche Hengelo moet niet verward worden met 
het dorp van denzelfden naam in Gelderland. Beide plaatsen 
worden geacht, hun' naam en hun' oorsprong te ontleenen aan 
de A n g l e n , die in het midden der 5-îe eeuw met de Saxen 
vereenigd, naar Britannië overstaken en een deel van dat land 
aan zich onderwierpen. Uit Duitschland afkomstig, hadden zich 
velen in ons vaderland gevestigd en lieten er talrijke sporen 
van hun verblijf in een menigte van plaatsnamen achter. Op
merkelijk is het evenwel, dat, gelijk op een uur afstands van 
ons Hengelo een D e S d e n ligt, ook in de nabijheid van het 
Geldersche dorp een buurschap De l d e n wordt aangetroffen, 
gelijk een D e e l e n niet ver van 't bekende E n g e l a n d op 
de Veluwe bij Beekbergen. Is het geoorloofd, bij Delden en 
Deelen te denken aan een dal (of d e l , gelijk men in Gelder
land zegt) en dus aan eene laag liggende streek, dan kan de 
oorsprong van den naam E n g e l a n d en H e n g e l o in het 
woord e n g (dat is een h o o g t e , tot bouwland gebruikt) wor
den gezocht. Het d o r p Hengelo zelf ligt wel lager dan Delden , 
maar de naam is waarschijnlijk ouder dan het dorp, en 't ver
moeden ligt dan voor de hand, dat de Anglen er buiten ge
laten kunnen worden, — hetgeen niet onmogelijk is. De ge
meente Hengelo bevat, behalve het dorp, de buurschappen 
Woolde, Eule (of Oele) en Beckum. Tot in de vorige eeuw 
behoorde tot de marke Woolde ook de buurschap Driene. Het 
dorp lag toen niet, als tegenwoordig, op een' uithoek der ge
meente, maar werkelijk nagenoeg in het midden van eenige 
buurschappen of gehuchten, en aan die ligging is het waar-
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schijnlijk wel zijn ontstaan en zijn opkomst verschuldigd. Im
mers ten onzent zijn de marken ouder dan de dorpen. In 
het middelpunt der marke lag doorgaans het gemeenschappe
lijk heiligdom, in wiens nabijheid ook de gewone vergaderin
gen der markgenooten werden gehouden. Daar stichtten in den 
regel de Christen-zendelingen een bedehuis, dat de heidensche 
offerplaats moest vervangen; en rondom die kerkgebouwen 
vormden zich vanzelf de eerste dorpen. Zoo zal het ook in 
Hengelo wel zijn geweest, al levert de geschiedenis er de be
wijzen niet van, en de Br ink , tegenwoordig nog een pleintje 
in het dorp, is vermoedelijk wel de plek geweest, waar de 
.,gewaarden" in de marke Woolde onder het lommer der ge
wijde linde zamenkwamen. Dat dáár ook de oudste kerk heeft 
gestaan, blijkt niet, maar de waarschijnlijkheid is er vóór, dat 
ook hier het gewone gebruik in der tijd is gevolgd. De oudste 
bekende kerk stond althans niet op de plaats, waar sedert 
1840 het doelmatige bedehuis der Herv. Gemeente verrijst, 
maar even buiten het dorp, waar nu het kerkhof aan den 
Bornschen straatweg ligt. Niet ver van daar verhieven zich de 
zware muren van het kasteel. Hengelo werd in den loop der 
tijden eene heerlijkheid. Een belangrijk stuk van 18 Mei 157,7 
leert ons, hoe dit geschiedde. In dat jaar werden eenige oude 
lieden door Otto Meijlink, rigter te Borne, onder wiens rig-
terambt ook Hengelo behoorde, gehoord over de vraag, of 
aan het destijds bestaande kasteel ook heerlijke regten waren 
verbonden. Een hunner, een tachtigjarige, verhaalt, hoe in 
zijn jeugd — 't moet tusschen 1510 en 1516 zijn geweest — 
het huis behoorde aan Frederik van Twickel, en hoe goed 
en vriendelijk deze Heer was. Tot heerendiensten waren zij 
nooit verpligt geweest, maar gaarne hadden zij een' Heer, dien 
zij zoo beminden en die hen in alles voorstond, geholpen bij 
het hooijen „unde der jofferen eenen boeten liassen (vlas) helpen 
schone maken," en voor alle diensten „genoch" eten en drin
ken gehad. Ook hadden zij altijd „onghesperret" (ongehinderd) 
kunnen bouwen en afbreken, trouwen, ganzen en eenden 
houden, en overal visschen. Eens, toen hij met zijn' broeder 
bij het huis aan 't visschen was, kwam Heer Frederik bij 
hen, en vroeg: „of zij wat gevangen hadden, en hij had er 
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regt schik in, toen zij het net hadden opgetrokken en hij,zag, 
dat zij zooveel hadden en dat de visschen zoo sprongen. 

Dergelijke kleine bijzonderheden doen ons goed, waar ove
rigens vaak zoo weinig verblijdends van die oude edelen is 
te melden! Wat uit genegenheid was gegeven, werd later als 
regt geëischt, en, hoewel protesteerende , de inwoners van Hen
gelo moesten bij de latere Heeren de gewone heerendiensten 
volbrengen. Uit een ander stuk blijkt, dat Heer Frederik veel 
land in de marke had gekocht, en van daar, dat vele huizen 
zekere recognitie aan het huis betaalden. Maar Hengelo was 
zijn ouden vriend niet onerkentelijk. Toen op :t eind der vo
rige eeuw de patriotten ook hier de wapens vernielden, werd 
de steen in de kerk , waaronder Heer Frederik sinds 1545 rustte, 
omgekeerd. Zóó beveiligd , werd hij bij het sloopen van de kerk 
nog ongeschonden gevonden, en versiert nu de kerk te Delden. 
De hof te Hengelo was leenroerig aan den Rutenborch, en daar 
de edelen van Rutenborch uit Bentheim afstammen, zal van 
ouds de grond welligt aan de graven van Bentheim hebben be
hoord. De echtgenoote van Frederik van Twickel was een Ruten
borch; door haar is vermoedelijk het huis aan hem gekomen. 

Wanneer wij, als kinderen der 19<le eeuw, met den spoor
trein het station Hengelo zijn genaderd, dan zien wij weinig 
of niets meer van het oude. Dan zien wij boven den warklomp 
der roode daken, nevens een paar koepeltorentjes, die de lig
ging der Herv. en R. C. kerken aanwijzen , een aantal fabrieks-
schoorsteenen zich verheffen, en aan den anderen kant van de 
baan komen wij het hooge gebouw eener stoomspinnerij en de 
uitgestrekte werkplaatsen eener ijzergieterij voorbij. Hebben wij 
het station verlaten, dan leidt de weg, regt voor ons uit, ons 
ook naar een betrekkelijk nieuw gedeelte der plaats, en wij ko
men op den breeden Enschedeschen straatweg, die hier spoedig 
in de ruime dorpsstraat overgaat en onmiddellijk naar het markt
plein doorloopt. Wilden wij een' korteren weg kiezen naar de 
markt, wij zouden iets van het oude Hengelo zien , een doolhof 
van straten en verspreide huizen, afgezonderd op hun erven, 
waarin de vreemdeling zou verdwalen, en wij zouden een klein 
pleintje oversteken, dat in zijn' naam „de Telgen" nog de her-
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innering bewaart aan zijn voormalige bestemming, toen er de 
eikentelgen tot aanplant in de eikenbosschen werden gekweekt. 
Maar wij willen ons vooreerst nog maar aan den grooten weg 
houden, tusschen de gasfabriek en dit nette gebouw met zijn 
breede trappen, zijn hooge, ronde spiegelruiten , zijn ruime ve
randa en zijn* grooten tuin, dat ik u als „de beurs" voorstel. 
Wij zouden er een glas bier kunnen gaan drinken en het ruime 
lokaal met zijn gaanderijen en zijn nevenvertrekken bezigtigen. 
De inrigting der beurs schijnt ons flink en doelmatig. Alleen de 
gymnastiektoesteîîen in liet midden en de pianino in een' der 
hoeken wekken min of meer onze verwondering. Een Hollandsen 
koopman is dat op zijn beurs niet ge"woon. Maar'slands wijs, 
's lands eer! 't Is weliigt ook nog zoo ondoelmatig niet, de 
drooge onderhandelingen over katoen wat aftewisselen met gym-
nastische oefeningen en met een lustig pianospel! Wij vinden 
hier een bewijs van den practischen geest der Twentsche fabrie
kanten, die zoo het nuttige niet het aangename wéten te ver
eenigen , en zoo goed de hulde aan het schoone met het behar
tigen hunner belangen weten te mengen. 

Men weet in Hengelo te verhalen van de goede diensten, die 
',de b e u r s " bewijst. Hier worden de lezingen van het „Nut" 
gehouden en welke andere voordragten over godsdienstige en 
maatschappelijke belangen in Hengelo ten gehoore worden ge-
bragt. Hier houdt het zanggezelschap zijn oefeningen en geeft 
het zijn concerten , hier gaat de jongelingschap ten dans, hier 
worden volksbals gegeven. Hier is 't bestemd tot uitspannings-
plaats voor arbeiders, die er zich met vrouw en kroost willen 
verpoozen zonder sterken drank. Hier klinken de liederen op 
bruiloftsmaal of volksfeest. Hier komt men zamen voor belan
gen van allerlei aa rd . . . . 

Maar nu dé b e u r s ? Ja, de beurs. Alles wordt er gedaan , be
halve beurs gehouden. De fabriekanten en handelaars van 
Twenthe schenen een plaats noodig te hebben, waar zij elkander 
geregeld konden ontmoeten en zaken doen. Hengelo was de aan
gewezen plaats, als het middelpunt van het spoorwegverkeer. De 
hand werd aan het werk geslagen, de zaak breed opgezet. De Ne-
derlandsche Handelmaatschappij bood krachtige hulp. Het ge
bouw werd uit ruime beurs gesticht, en toen het gereed was , 
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werd het feestelijk ingewijd. Een onzer uitnernendste geleerden 
en staathuishoudkundigen hield een schoone rede, waarin het niet 
ontbrak aan de onmisbare uitdrukkingen, het „het nijvere Twen-
the"', „vooruitgang"', „ondernemingsgeest", „energie", en bij het 
feestelijk maal, dat op de plegtige inwijding volgde, weerklon
ken de opgewonden toasten. Maar nu de beurs ? Ja, van beurs-
houden kwam niet veeLEnkele malen kwamen hiereenigefabrie-
kanten en kooplieden zamen. Er scheen iets te haperen. Almelo 
opende, weinig weken later zelf een beurs, waarin uit voorzorg 
reeds terstond een paar billarden werden geplaatst. Het gebouw 
deed als koffijhuis, deels als post- en telegraafkantoor dienst, 
en is voor eenigen tijd verkocht. Waar lag de reden, dat een 
onderneming, met zooveel opgewektheid begonnen, zoo spoe
dig en zoo geheel is mislukt? 

Het oude Twenthe was ontwaakt, de nijverheid had een hooge 
vlugt genomen, groote zaken waren gedaan, fortuinen gewon
nen. Binnen weinige jaren had de herschepping plaats gevonden. 
Vooral sinds Twenfhe aan het spoorwegnet was verbonden, open
de zich een toekomst vol schitterende verwachtingen. Nieuwe fa
brieken verrezen, nieuwe huizen, villa's-, buitenplaatsen werden 
gesticht, gansche straten en reeksen van arbeiderswoningen ge
bouwd. Was het wonder, dat de nieuwe wijn wel eehs wat be
dwelmend naar het hoofd steeg ? Voor den kalmen toeschouwer 
was er in die dagen iets onrustigs, iets gejaagds, iets wilds en 
luidruchtigs. Daar werd nog al met groote woorden geschermd. 
Met de groote fabrieksdistricten van Engeland, met de reusach
tige zetels der nijverheid in Amerika vergeleek men zich gaarne. 
In dat tijdperk van opgewondenheid werd de beurs gesticht en 
ingewijd. Werkelijk waren de zaken niet van dien omvang en 
nog minder van dien aard, dat een beurs noodig was. En bouwde 
Almelo haar eigene naast de Twenthsche te Hengelo, rigtte En
schede een der sociëteitslokaleh in voor een dergelijk doel, men 
fluisterde van dien karaktertrek, die ten alle tijde als ,,pro%in-
cialisme" onze gewesten, als „esprit de clocher" onze steden 
en dorpen heeft vervuld met een' naijver, die niet tot uitmun
ten prikkelde, maar alleen tot tegenwerking kracht gaf. Andere 
dagen kwamen voor Twenthe. De wijze van werken voor Indië 
bleek van inspanning overspanning te zijn geworden, enkele 
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voorrechten en beschermende regten vervielen , de tijdsomstan
digheden werden ongunstig. Daar werden harde slagen ontvan
gen , groote verliezen geleden. Maar naar het schijnt werd de toe
stand daardoor gezonder, natuurlijker. De Twenthsche industrie 
kwam mee)- tot kalmte en tot vastheid. Er is minder opgewon
denheid , niet minder opgewektheid , — minder luidruchtigheid , 
niet minder ijver en energie, — minder vertoon, niet minder 
kracht. Het tijdperk van overgang was doorleefd. Gaat de voor
uitgang nu minder snel, vermoedelijk heeft zij gewonnen aan 
degelijkheid en zekerheid, en met vertrouwen mag de Twentsche 
industrie de toekomst te gemoet gaan , op vasten grondslag 
het gebouw van de algemeene welvaart bouwend-

Wij hebben op de beurs een weinig gefilosofeerd en eenige 
bladzijden doorbladerd van het boek, waarin de geschiedenis 
der laatste jaren was opgeteekend. Laat ons nu verder gaan 
en in Hengelo wat rondzien. Wij krijgen dan nog wel meer van 
Twenthe's oude en nieuwe geschiedenis te lezen. 

Tusschen de beurs en de tuinen der villa's aan den Ensche-
deschen straatweg ligt nog wat open terrein aan weerskanten 
van den weg. Het plan, om daar een straat aan te leggen, is 
nog niet tot uitvoering gekomen. Akkertjes en moeslanden geven 
aan deze zijde van Hengelo nog het voorkomen van een landelijk 
dorp. Weldra zijn wij aan den breeden straatweg, die er vrolijk 
uitziet rnet de sierlijk aangelegde tuinen en de smaakvolle villa's, 
die er langs zijn aangelegd , en treden wij het dorp binnen, dan 
ontvangen wij den indruk , dat het hier een welvarende plaats is. 
Karel V keek, als hij een stad binnenkwam, eerst naar de klok 
en dan naar de school; waren die in orde, 'dan was hij aan
vankelijk tevreden. In de Hengelosche klokken zou de groote 
keizer zijn ervaring hebben bevestigd gevonden, dat het onmoge
lijk is, zelfs twee daarvan gelijk te doen gaan. Door het school
gebouw , dat aan den ingang van het dorp staat, zou hij in een 
genadige stemming zijn gekomen. Het ziet er goed uit, maar 
wordt te klein, zelfs ai werd een lokaal voor M. U. L. onder
wijs er kortelings bij aangebouwd, en al zijn aan alle fabrieken 
scholen verbonden, gelijk er eene school is in elke der onder 
Hengelo behoorende buurschappen. En had keizer Karel het 
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tegenwoordige dorp gekend, het zou hem niet onaangenaam 
hebben aangedaan , in een' uithoek zijner staten zulk een plaats 
aan te treffen. Oude en kleine huizen ontbreken ook wel in geenen 
deele, maar ook huizen genoeg merken wij op, die in de laatste 
jaren nieuw zijn gebouwd. Een gansch nieuwe straat zelfs van 
aanmerkelijke lengte was door de aanwassende bevolking noodig 
geworden, Aan de ruime markt, die voor een deel de verlenging 
der dorpstraat is, staat de eenvoudige voorgevel der R. C. kerk, 
aan St. Lambert gewijd, evenals de oude kerk vóór de Hervor
ming. Iets bijzonders heeft het gebouw uil- en inwendig niet. 
Toch heeft het iets te verhalen , dat ons aangenaam aandoet. 
Immers, toen in 1786 door de Staten van Overijsel verlof was 
gegeven tot het stichten van een R. C. kerk, kon de weinig 
bemiddelde gemeente alhier de kosten van den bouw niet alleen 
dragen. Maar krachtig bood de onroomsche bevolking hulp; 
ruime geldelijke bijdragen werden geschonken ; hout, door som
migen kosteloos geleverd, werd door anderen vrijwillig aange
voerd, en het kerkgebouw verrees er en staat er nog, als een 
opgerigt teeken van broederlijke zamenvverking. Hengelo telt 
leden van verschillende gezindten onder zijn burgers. In de 
Nieuwstraat, die wij zooeven voorbijkwamen, ligt het voor 
weinige jaren gebouwde kerkje der Chr. Geref. gemeente: tus-
schen de kerkgebouwen der R. C. en der Hervormden ontmoet 
men de bedehuizen der Doopsgezinden en der Israëlieten; maar 
een goede verstandhouding heeft er van ouds geheerscht, gelijk 
over 't algemeen in Tvventhe voor onverdraagzaamheid en gods
diensttwisten geen zeer vruchtbare bodem schijnt te zijn geweest. 
Van geloofsvervolging- hoorde men niet in de dagen van gisting. 
die de Hervorming vergezelden. De eenige martelaars — opmer
kelijk genoeg, twee adellijke jonkvrouwen, Maria en Ursula 
van Beckum, — stierven meer als slachtoffers van de hebzucht 
van hun' bloedverwant, dan van den geloofsijver van den drost. 
Toen prins Maurits in 1597 den Spanjaard uit Twenthe had 
verdreven, werd den pastoors voorgesteld, hun post neer te 
leggen, of met hun gemeenten over te gaan. Zonder verwarring 
of strijd had overal de verandering plaats, en slechts drie pas
toors, die van Almelo, Rijssen en Diepenheim, verklaarden bij 
hun geloof te blijven; die van Goor had geen antwoord inge-
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zonden; Enschede, Losser en Denekamp, waar de pastoorsplaat-
sen vacant waren, ontvingen zonder tegenstand een' Hervormd 
predikant. Doopsgezinden noch Israëlieten hebben er ooit aan
stoot geleden, — behoudens de reeds genoemde uilzondering 
der beide Doopsgezinde martelaressen, — en reeds van ouden 
tijd leefden de elders verdrukten en vervolgden rustig en veilig 
onder hun medeburgers, nijverheid oefenend en handel drijvend 
en krachtig het hunne bijdragend tot Twenthe's welvaart. 

Het nieuwe gemeentehuis aafl de markt draagt het zijne 
bij tot versiering van het tegenwoordige Hengelo. Het vorige 
gemeentehuis, klein en onaanzienlijk, lag in 't verborgen. Oud 
was het niet. Tot op het einde der vorige eeuw had Hengelo 
geen gemeentehuis noodig. De markezaken werden behandeld 
in de herberg, de dorpsbelangen door den Heer of door den 
rigter van Borne. Ook het post- en teîegraafkantoor dagteekent 
uit de laatste jaren. 

In de Bentheimerstraat, die zich hier bij de markt aansluit, 
ligt de nieuwe pastorie der Doopsgezinden naast de kerk, en 
een weinig verder de bijkerk der Israëlieten. In dezen omtrek 
draagt Hengelo nog het karakter van een oud Twentsch dorp, 
met zijn bogtige straten en zijn onregelmatig gebouwde in-
en uitspringende huizen, waarvan velen nog afgezonderd op 
hun erve staan. WTij treffen ook nog enkelen van die wan
staltige, hoewel vaak schilderachtige gevaarten aan, met het 
onevenredig hooge spitse dak, den houten, verweloozen gevel 
en de muren van balkwerk, waartussehen gevlochten en met 
leem bestreken horden zijn aangebragt. Soms ook is de eene 
helft van hout, de andere van steen, of een deel vernieuwd 
en goed onderhouden, een ander deel oud en verwaarloosd. Die 
zonderlinge misstand doet zich voor, waar hetzelfde huis twee 
eigenaars heeft. Wij ontmoeten menigmaal uitbouwsels van 
hout, die als schuren worden gebruikt, of van steen, die tot 
weefkamers of wel tot woningen zijn ingerigt. Wij komen tal 
van die echt Twentsche hooge schuurdeuren voorbij, die de 
met hooi of rogge geladen wagens moeten binnenlaten, en 
wij vinden overal gemis aan versiering door kunst en smaak 
aangebragt, maar dat gemis vergoed door de natuur, die den 
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wijnstok zijn prachtige ranken en zijn breede bladeren gaf, 
om in weelderigen tooi de ruwe gevels te bedekken en in 
rijke festoenen neer te hangen langs de kleine* vensters en de 
kunstelooze deuren. Gelukkig zijn de mestvaalten verdwenen, 
die in vroeger jaren op nagenoeg ieder erve den vreemde
ling door hun onbehagelijkheid een aanstoot waren en een 
ergernis voor den landbouwer van elders, die zoo de beste 
krachten der kostbare specie nutteloos in de buitenlucht zag 
vervliegen. 

Een brug over de beek zou ons brengen op den Bûrnschen 
straatweg, die als een schaduwrijke eikenlaan in Noordelijke 
rigting loopt en op den open weg naar Oldenzaal, die zich 
Oostwaarts afwendt; maar wij willen vooreerst het dorp zelf 
verder in oogensohouw nemen, om later eens rond te wandelen 
in den omtrek. Alleen gaan wij even de brug over, om een 
blik te werpen op de fabriek van den Heer H. S. Dijk, wier 
gebouwen aan beide kanten van de beek verrijzen, en op de 
T w e n t s c h e Bon twever i j onder directie der HH. Traus 
en Palthe, die aan den Oidenzaalschen weg ligt. Het afge
zonderde huis niet ver van daar is het nieuwe ziekenhuis, 
dat, helaas! van tijd tot tijd noodig is, wanneer onder de digt 
opeengepakte bevolking, in de vaak zeer bekrompen en on
reine woningen der arbeidende klasse, de gevreesde typhus 
zich vertoont. In de straat, die van de brug naar den Del-
denschen straatweg leidt, komen wij d e H e n g e l o s c h e B o n t -
weverij onder directie van de gebr. H. en W. Hulshofï Poi 
voorbij , en nu staan wij weldra voor de linden, in wier schaduw 
de Hervormde kerk met haar op vier pilaren rustend voorportaal 
ligt. Daartegenover vertoont zich de nieuw gebouwde pastorie 
van den tweeden predikant, en een weinig verder gaat de 
dorpsstraat in den straatweg naar Delden over. Wij keeren hier 
terug en volgen de straat, die regt op de pastorie van den 
oudsten predikant, op de „weeme", zou aanloopen , als er in dit 
oude deel van Hengelo ééne straat recht liep , en komen langs de 
beek op het aloude middelpunt van dorp en marke, „de Brink" , 
die nu zijn beteekenis heeft verloren, om langs de uitgebreide 
fabriek der HH. Stork en Ekker, door de nieuw aangelegde 
N i e u w s t r a a t en voorbij de hier zoo weldadige bewaar -
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s c h o o l , weer nabij de markt uit te komen, waar wij een 
oogenblik van onze ontdekkingstocht uitrusten. 

Niet lang evenwel. Ik wil u nogmaals tot een kleine wan
deling door Hengelo uitnoodigen; maar ditmaaaî eischen wij 
meer dienst van onze verbeelding dan van onze oogen, want 
wij gaan in gedachte eenige jaren terug, — niet veel jaren, 
nog niet den leeftijd der zeventigers, niet verder dan den 
tijd, toen Gijsbert Karel het Twenther land bezocht. Maar wij 
moeten dan vrij wat wegdenken van wat nu onze oogen zien. 
Geen spoorwegstation natuurlijk, geen beurs en geen gasfa
briek. Daar vindt gij nog bouwland en tuingrond. Geen villa's 
aan den Enschedeschen weg, maar de hoven der gezeten bur
gers , boomgaard en moesland, tusschen hooge beuken- en 
doornhagen; ook geen' s t r a a t w e g zelfs geen' grooten weg 
nog, want .,de dijk" naar Enschede lag vrij wat meer Zuide
lijk. Geen stoomfabrieken, maar kantoren in de ruime voor
huizen, waar de wevers de goederen brengen , die zij in hunne 
huizen hebben vervaardigd. De school staat daar nog niet, en 
de huizenreeks, die den straatweg met de markt verbindt, 
is nog niet gebouwd. De R. G. kerk is er, maar op de plaats 
van gemeentehuis en post- en telegraafkantoor staan nog een 
paar groote, ouderwetsche woonhuizen met hun tuinen. Daar
voor, op het marktplein, staat een vierkante gehouwen Bent-
heimer steen, op vier steenen rustend, waarschijnlijk een oude 
altaartafel. Tegenover de R. G. kerk is een breede sloot met 
water, „een brandgraven". Er is een kleine Doopsgezinde kerk . 
in niets van een gewoon huis onderscheiden. De synagoge is 
nog niet gebouwd. Waar die nu is, lag toen ook een brand
graven. De kerk der Hervormden staat nog aan den overkant 
der beek. met het koor naar het Oosten gewend. Een oude 
linde overschaduwt het pad, dat ten Westen er langs voert. 
Een steen boven den ingang geeft het jaartal 1545 te lezen. 
Vroeger had er een kerkje gestaan, waarvan de houten toren 
door de raadsluiden van Borne aan die van Hengelo was ge
schonken. Een klok met het jaartal 1415 is er nog van be
waard. Waar nu de straatwegen naar Borne en Oldenzaal zich 
splitsen, is bouw- en weiland, door eengroot eikenbosch be-
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grensd, een overblijfsel uit den tijd, toen een eekhorentje. naar 
het volksverhaal, van Twickel naar Oldenzaal kon loopen. zonder 
op den grond te komen. De'oude, nog bestaande wegen, waar 
Hogendorp in zijn koets met vier paarden reed , slingerden zich 
met groote krommingen door het veld en langs de boeren
erven. Aan de beek, een weinig Oostelijk, is een wateroliemo-
len. Ook de Deldensehe straatweg is er nog niet. De straatwegen 
kwamen omstreeks 1830 gereed. De tegenwoordige Hervormde 
kerk is nog niet verrezen, maar een weinig Westelijk opent 
zich een breede laan. Wij hadden zooeven er niet op gelet, en 
het zou weinig de moeite geloond hebben, als wij toen het 
open pad hadden gevolgd, dat ons naar een boerenhuis zou 
hebben geleid. Toch zou 't onze aandacht niet zijn ontgaan, 
dat die boerderij op een stuk lands te midden eener ruig be
groeide gracht ligt, en gij vermoedt, hier iets uit ouden 
tijd te vinden. Werkelijk stond hier tot omstreeks 18*21 hel 
huis te Hengelo. Hogendorp zag het reeds ,,in groot verval en 
onbewoond," maar in 1813 moet er nog het hoofdkwartier 
van een' Fransch generaal zijn gew-eest. De ouden van dagen 
weten nog veel te verhalen van ,,den baron", wien het toen 
behoorde. Destijds had het zijn beteekenis voor Hengelo reeds 
verloren, maar eens was daar hel punt, vanwaar alle gezag 
uitging. Wij tooijen in onze verbeelding de laan weer met 
haar hoog en zwaar geboomte, al hebben ook de oudste inwo
ners van Hengelo het daar niet meer gekend. Wij laten het 
water der slotgracht weer frisch en zuiver de gemetselde bui-
tenwallen bespoelen en slaan de houten brug er over heen. Wij 
plaatsen aan den opgang de schoone poort van Bentheimer 
steen, met haar' ruimen boog tusschen sierlijke kolommen . die 
een kroonlijst met gebeeldhouwde jagttafereelen dragen. — Ik 
kan die poort u ook nog toonen. maar niet hier. Hij staat 
thans te Enschede bij de herberg de K l o m p en heeft den 
geweldigen brand van 1862 overleefd. — Op het groote plein ligt 
hetzelfde bouwhuis, dat er nu nog is te vinden — het eenige 
wat overbleef, — en ter regterzijde verrijst het hoofdgebouw, 
een zwaar vierkant gevaarte, met een hoog dak gedekt. Aan 
de steenen trap voor den ingang herstellen wij de leeuwen 
met wapenschilden in de klaauwen, die gij nog in den grooten 
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tuin der „weeme" kunt terug vinden, en plaatsen boven de deur 
den steen, die het jaartal 1616 draagt, en die nu in een' hof 
aan den Enschedeschen weg ligt; In de uitgestrekte gewelfde 
kelders spelen de Hengeler jongens zoo gaarne. Mits overdag; 
's avonds spookt het er. Zij welen u ook een gevangenis en 
een' pijnkelder te wijzen, met een geheimzinnige sleuf in den 
muur en groote krammen in 't gewelf. Het achtergedeelte 
heeft dikke muren, en binnen de hoofddeur ligt de put, die 
nog op het plein is te vinden. Aan den overkant der gracht 
ligt het kerkje met de linde. 

Maar dit huis, zooals de oude Henge'ers het nog hebben ge
kend, was toch niet meer in denzelfden staat, waarin het in 
1616 door Unico Jlipperda was gebragt. Op een oude teeke-
ning, zonder naam of jaartal, maar kennelijk afkomstig van 
J. Stelling werft, die in de laatste helft der 17de eeuw een 
aantal vaderlandsche kasteelen heeft geteekend, vind ik het 
als een groot gebouw, uit twee achter elkander gelegen huizen 
bestaande, oprijzende uit een gracht, waarover een brug met 
gemetselde bogen, aan 't einde van een wip voorzien, naar 
den ingang leidt, terwijl een steenen muur met twee poorten 
en een' toren op een' der hoeken de breede gracht omringt. 
In den tuin van den heer G. Dijk aan den Bornschen straat
weg is het beloop van de grachten nog aan te wijzen, en het 
tegenwoordige woonhuis is op den rand van een daarvan ge
bouwd; gehouwen steenen en paardekribben werden bij de 
fundeering er van gevonden. Welligt is in het latere kasteel 
het muurwerk van het oude slot overgebleven. Maar de gracht 
vóór het huis werd gedempt, de ringmuur met den toren en 
een der poorten afgebroken. Het terrein des heeren Dijk draagt 
in de archieven den naam van „de huis-stee", en lang was 
het markerigtersehap er aan .verbonden. Unico Ripperda, drost 
van Haaksbergen en later drost van Twenthe, kocht in het 
jaar 1615 het huis en liet het in 1625 versterken, maar dit 
werd hem belet, opdat de vijand, die toen Oldenzaal bezet 
hield, er geen vast punt mogt vinden om zich te nestelen. 
Vroeger stond er ,,een groote hooge spiker, met gratffen ende 
bruggen", een steenen gebouw, iets minder .dan een kasteel, 
oorspronkelijk misschien tot bergplaats voor het koren (spicarium) 
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bestemd, waar in onrustige tijden de oogst tegen strooptogten 
beveiligd was en de landzaat, ook wel de Heer met zijn ge
zin . een tijdelijke wijkplaats kon vinden. De spiker te Hengelo 
behoorde toen aan de Heeren van Twickel, die erfelijke marke-
rigters van Woolde waren, en er woonde een meijer bij, die 
naar Twenthsche gewoonte, d e H o f m e i j e r werd genoemd, 
en zich onder de vleugelen van zijn' Heer boven de overige 
meijers scheen te willen verheffen. Na 1615 bleef het marke-
rigterschap aan het huis te Hengelo verbonden. 

Unico's zoon, Willem, die ons beschreven wordt ,,als zeer 
rijk en zeer gierig, vleijend en zoowel tot Spanje als tot 
Frankrijk geneigd, maar altijd zeer verknocht aan den prins 
van Oranje", was een der gevolraagtigden tot den Munsterschen 
vredehandel. Na zijn' dood vererfde zijn heerlijkheid Hengelo 
op zijn' zoon Unico, met wien hij de laatste jaren van zijn 
leven in onmin had geleefd, en die in 1678 kinderloos stierf. 
Daar Willem's tweede zoon reeds in 1666 in de Meijerij van 
den Bosch vermoord was, ging Hengelo over op een der dochters, 
Nicolina, die met Jacob van Coeverden tot den Stoevelaar 
was gehuwd, en bleef in dit geslacht tot 1710, toen Jacobs 
zoon, Borchard Amelis van Coeverden, zonder wettige afstamme
lingen overleed. Nu werd Hengelo verdeeld onder zijn neven 
en nichten. Johan Philip Christoffel van Keppel verkreeg de 
eene helft. Ook deze stierf kinderloos en liet zijn aandeel aan 
zijn' broeder Georg Borchard Unico van Keppel tot Odinck, 
en na diens dood. in 1756, kwam het achtereenvolgens aan 
de gebroeders Jacob Mulert en Jan Arnold Ludolf Mulert tot 
den Bakenhagen. De andere helft werd het eigendom van den 
generaal C. J, Mahony, die met Nicolina Judith van Coeverden 
was gehuwd, en later aan hunne dochters, die het aan Coen-
raad Jan, den zoon en leenvolger van J. A. L. Mulert, lega
teerden. Zoo werd de heerlijkheid in 1792 weer in ééne hand 
gebragt. Zijn zoon Adolf August Frederik Mauritz Mulert, 
Heer van Mallum enz., was de laatste Heer van Hengelo. Hij 
stierf in 1832 bij Hengelo, maar niet op het huis. Dat was 
toen reeds verkocht en gesloopt; de aanzienlijke bezitting was 
sinds 1827 in andere handen overgegaan. 

vi 16 
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Door den loop der geschiedenis teruggevoerd tot de tegen
woordige eeuw en het nu levende geslacht, laten wij voor't 
oogenblik de herinneringen weer eens rusten en zien rond in 
de wereld, die ons omringt. Daar is genoeg, wat onze aan
dacht verdient, en wij zouden, om de wille der tegenstelling, 
van de oude, verdwenen havezathe, ons kunnen wenden tot 
de kasteelen van onzen tijd, wier hooge torens thans reeds 
van verre de zetels der nijverheid aanwijzen, gelijk vroeger 
de torens der ridderburgten de zetels der feodale aristocratie. 
Maar wij willen ons bezoek aan de fabrieken nog wat uitstellen. 
Zoo vrolijk staat de zon nog aan den hemel, dat wij noode 
de vrije, schoone natuur zouden verlaten voor de wanden der 
fabriek, hoe belangwekkend het ook moge zijn, wat daar te 
zien is. Het suizen van de wind door de boomen trekt ons 
meer aan, dan het dreunen der stoommachine, het snorren 
der raderen, het oorverdoovend geraas der rustelooze weefge
touwen. Maar uitstel mag geen afstel zijn. Later brengen wij 
behoorlijk onze hulde aan de Twentsche industrie en trachten 
wij ook haar geschiedenis te leeren kennen. 

Waarheen zullen wij nu gaan'? Er is keus genoeg. De om
trek levert groote en kleine wandelingen in overvloed. Maar 
waarheen eer en liever, dan naar een der glanspunten van 
Twenthe, naar het prachtig bosch van Twickel! Hogendorp 
was tamelijk droog, en ik zie niet, dat natuurschoon op zich 
zelf hem ligt in verrukking bragt, tenzij dan het eigenaardig 
schoon van den welbebouwden akker, van het ontgonnen heide
veld, van de rivier, mits zij bevaarbaar was. Maar Twickel 
heeft hem toch getroffen. „Een merkwaardigheid" noemt hij 
het, „een van de schoonste landgoederen van ons land, ja 
van alle landen." Practiseh blijft hij; het verbaast hem, dat 
zulk een goed in de heide lag, „onder markegronden, die eeuwen 
lang woest hebben gelegen." Van de gravin douairière van 
Wassenaer, die 't bewoonde, meldt hij, „dat zij eene ijverige 
voorstandster der markeverdeeling was, en dat haar schoon
vader de Twickeler vaart had laten graven." Maar de grijze 
staatsman is niettemin in verrukking. En een dichterlijker 
natuur dan de zijne, Jacob van Lennep, laat in zijne Aca-
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d e m i s c h e Idy l l en jongelui uit verschillende provinciën de 
heerlijkheid van het gewest hunner geboorte roemen. De Over-
ijselaar wijst op Twickel. 

Is Twickel, met zijn ruime velden 
En hooge bosschen, u bekend ? 

Zoo vraagt hij. En zoo vragen wij ook. Is 't u niet bekend, 
dan verdient het uw kennismaking. En kent gij het, dan hebt 
gij 't ook lief. Dan wordt het voorstel, om derwaarts in de 
allereerste plaats te gaan, met ingenomenheid begroet. 

Wij zijn op het terrein, waar het oude huis te Hengelo 
heeft gestaan, digt bij den straatweg naar Delden, die ons op 
Twickel brengt, eer wij nog dat stadje hebben bereikt. Een uur 
gaans ongeveer hebben wij noodig. De spoortrein kan er ons 
in weinige minuten brengen, maar ik noodig u liever uit, 
een' omweg te maken en den togt van een paar uur niet te 
schroomen. Wij komen dan langs den binnenweg te midden 
van het bosch. Eerst houden wij den breeden straatweg en 
gaan de beek over, die in den zomer vrij droog is. Weldra 
zijn wij te midden van akkers en weiden, die zich regts en 
links uitbreiden, tot waar het houtgewas hen begrenst. Wij 
kruisen de spoorbaan op Almelo en verlaten straks den grooten 
weg, die anders van hier zich nog vriendelijk genoeg voor
doet, met zijn sierlijke kromming, die zich in het donkere 
eikenhout van Woolde verliest. Als op die hooge, glooijende 
velden de rogge rijpt, wier geel zoo heerlijk afsteekt tegen 
het wit der bloeijende boekweit en tegen het krachtig groen, 
waarin de boerenhuizen half verscholen liggen, dan is Twenthe 
het schoonst. Maar ook als in 't vroege voorjaar of in den 
laten herfst het frisch en teeder groen van het winterkoren 
de ruime velden dekt, en overal het bosch de eentoonigheid 
honderdvoudig breekt, kan het oog met genot er over weiden. 
Heden treffen wij het niet gunstig. De rogge is gemaaid en 
binnengehaald, de boekweit begint zwart te worden. Het land
schap heeft zijn' rijken zomerdos verloren en zijn veelkleu
rig en toch zoo ernstig herfstgewaad siert het nog niet. Maar 
dit verlies bereidt ons een' blik in het volksleven en geeft ons 
een dier eigenaardigheden te aanschouwen, die langzaam uit-
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sterven. Zie, daar ginds op den ledigen akker is een schare 
volks bijeen. Hoog boven hen steekt een lange paal in de lucht. 
Wij hooren reeds van verre hun luidruchtig gejoel. Daar valt 
een schot. Een en andermaal meenden wij dat reeds te hooren. 
De blaauwe rookwolk golft boven de menigte. Een daverend 
gejuich weerklinkt, 't Is vogelschieten. „Wat is dat daar?" 
zoo vragen wij een' boer, die met zijn .,gen aovend zaom" 
ons voorbijstapt, al is 't ook midden op den dag. „Stoppel-
haonen" is het antwoord. Hij laat het in 't midden, of dat 
„stoppelhaneri" een werkwoord is of een zelfstandig naamwoord, 
of dat volksvermaak, dan wel die volksmenigte zoo heet. Wat 
is het? Eigenlijk niet veel anders, dan een voorwendsel of aan
leiding, om ,,'n spier in 't glas" te krijgen, of met andere 
woorden, om jenever te drinken. Als de rogge van het veld 
is, zet een of andere kastelein een paal er in met iets er op T 

dat een' vogel gelijken kan. 't Jong volk komt er op aan. en 
zij schieten , maar dat schieten is de hoofdzaak niet; zij drinken. 
Dat geeft den kastelein zijn voordeel en daarmee is het uit. "Vroe
ger werden in de stoppelvelden jonge hanen gelaten, die zich aan 
het uit de aren gevallen graan te goed deden. De opbrengst, 
dier „stoppelhanen", die natuurlijk niet voor hun eigen ge
noegen zoo getracteerd werden, was een voordeeltje voor de 
boerenknechts en meiden. 

Houden wij den straatweg, dan hebben wij het beste ge
deelte gehad, als wij, omstreeks ter halverwege, de schilder
achtige eikengroepen hebben gezien, waaromheen het golvende 
bouwland zich uitbreidt, en waarin een aantal boerenhuizen 
met hun hooge spitse daken nog, als voor jaren en eeuwen, 
onder het lommer der knoestige takken verspreid liggen, 't Is 
de buurschap Woolde, die aan de gansche marke haar' naam-
gaf en wier naam zelf op het w o u d , op overvloed van krachtig 
boomgewas, wijst. Hier ligt ook de school der buurschap, en 
komt gij soms voorbij ten tijde dat de school uitgaat, dan 
ziet gij gansche zwermen jeugdige Wooldenaars en Wooldena-
ressen over den breeden straatweg rennen, met de klompjes 



CARELSHAVEN. 245 

in de hand. Voor zoover de jongens zich in 't bezit ván een 
pet verheugen, zullen zij niet verzuimen, die in 't voorbijdraven 
haastig afterukken. Wie geen hoofddeksel rijk zijn, zullen niette
min door een beweging der hand in de rigting hunner witte 
haren toonen, dat het hun minder aan beleefdheid en goeden 
wil ontbreekt, dan wel aan een voorwerp, om af te nemen. 
Als gij voorbij zijt, zullen zij u eenige oogenblikken nastaren, 
om dan regts en links, voor en na, te verdwijnen in de zij
wegen , die naar de ouderlijke boerderij of „kotte" leiden. Enkele 
kinders zult gij nog onderweg ontmoeten, die blijkbaar niet 
ter school zijn geweest. Zij zitten in de nabijheid van een mager 
koetje, dat langs den straatweg graast, en gij merkt in dat 
„koe huùn" een der redenen van schoolverzuim op, te betreuren 
zeker, maar toch te verontschuldigen, waar vader en moeder 
op het veld of in de fabriek werken en het kind, behalve op 
de koe, vaak nog op een stuk of wat steeds kleiner wordende 
broertjes en zusjes moet passen, 's Winters gaat het school
bezoek beter. Dan is op het land niets te doen, dan blijft de 
koe op stal, — en de kleine kinderen... ? Misschien past de 
koe dan wel op hen. 

Voorbij Woolde wordt de straatweg eentooniger, totdat bij 
een bogt de bosschen van Twickel in 't gezigt komen en de hooge 
linden en de frissche kastanjes van het in Twenthe zoo welbekende 
Carelshaven hun schaduw over de witte heirbaan werpen; en 
zijn wij nu weldra daar aangekomen, dan gaan wij het eenvou
dige maar vriendelijke huis met zijn zwaar balkon niet voorbij, 
dan slaan wij op het grasperk onder het wijd uitgespreide loo-
verdak van den kolossalen eik ons tijdelijk hoofdkwartier op, 
om van hier uit hel bosch te bezoeken, dat tegenover ons in 
stille majesteit ligt. Wij zien dan tevens het begin der vaart, 
in 1771 door Carel George van Wassenaar naar de Regge gegra
ven , om de boomen uit zijn bosch te water te kunnen vervoeren. 
Van die vaart had Hogendórp groote verwachtingen. Die zqn niet 
vervuld. Nu wordt de vaart zelfs niet meer gebruikt. Maar het 
logement, in 1775 door hem gebouwd en naar zijn' naam genoemd, 
is nog in vollen bloei en trekt jaar op jaar tal van vreemde
lingen tot zich. Voor Twenthe is het een zeer gewaardeerd uit-
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spanningsoord. Bij niet onbeperkten tijd is Carelshaven evenwel 
van het schoonste gedeelte van het bosch wat ver verwijderd, 
en bij een gewone wandeling, waarvan het logement het uit
gangspunt is, moet niet zelden meer dan één heerlijke partij 
onbezocht blijven. 

Daarom sloeg ik, in de onderstelling dat wij niet vele dagen 
in Twenthe kunnen vertoeven, een' anderen, wat grooteren 
wandeîtogt van Hengelo naar Twickel voor. Een weinig voor
bij den spoorwegdijk wendt zich een voetpad ter regterzijde 
af. Dat willen wij volgen. Het brengt ons op den hoogen esch, 
van ouds tot bouwland gebruikt, vóór de markeverdeeling het 
gemeenschappelijk bouwland der buurschap. Huizen liggen 
hier dan ook niet. In de laagte rondom den esch zijn zij ver
spreid , in het bosch , ook weleer aan de gezamenlijke markege-
nooten behoorend, waar zij het hout hakten voor brand- en 
timmerhout, na ontvangen verlof van den „holtrigter", en 
waar zij de varkens „op mesting" dreven, ieder overeenkomstig 
zijn regt, naarmate hij een „volle" of een , „halve waar" bezat. 
Daar, in de laagte, liggen ook de „marschen", de weiden 
voor het vee, de „heetvelden", waar zij plaggen en turf sta
ken , en de heiden, waar de schapen hun voedsel zochten, 
onder de hoede van den „scheper". De „schotters" waakten 
tegen overtredingen en „wroogden" ieder, die meer nam dan 
hem toekwam, — behalve den markerigter; die „wroogde" 
zich zelven en gaf uit eigen beweging zijn verbeurde tonnen 
bier, — en ook wel eens behalve zulke markegenooten, die 
de kunst verstonden, den schotter een oog te doen toeknijpen. 
Men zegt, dat de schotters in den regel liepen met de ge
opende hand op den rug, en als daar iets hards en klinkends 
in viel, dan zagen zij den prachtigen gevelden eikeboom niet. 
't Moest evenwel niet al te erg loopen en had de markerigter 
tot driemaal toe overtreden, zonder vrijwillig boete te betalen, 
dan wroogden de schotters den magtigen edelman even goed, 
als den minst vermogende onder de gewaarden. „Kotters" of 
„keuvenaars", — arbeiders, die in de kleine huizen op het 
erf der eigengeërfde boeren woonden, — hadden in de marke 
geen regt, noch van houtkap, noch van veedrift. En waagde 
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soms een vreemdeling het, een hutje van plaggen en biezen 
op markegrond te bouwen, onmiddellijk werd hem aangezegd , 
zijne schamele woning weer wegtenemen; bij weigering werd 
de hut met den grond gelijk gemaakt. Maar waar zou hij heen'? 
Aan de eene marke grensde eene andere, waar de geneigdheid 
om vreemden toe te laten al niet grooter wasî Misschien vond 
hij ergens een hoekje op bijzonder grondgebied van een' of 
anderen Heer, en zoo niet — vagebonden en landloopers waren 
in de middeleeuwen in Overijsel overvloedig. Als zij te zeer 
vermenigvuldigden, werd er jagt op gemaakt. Wie in handen 
vielen, kwamen met de justitie in onaangename aanraking; 
zij kregen een geeseling en een verbod, zich weer te vertoonen 
en konden dan in Utrecht of Gelderland dezelfde ervaringen 
opdoen, totdat zij eindelijk als onverbeterlijke dieven en ra
bauwen te eeniger tijde werden opgehangen of naar de galeijen 
gezonden. „Elk voor zich", was de leuze der marken, der ge
meenten, der heerlijkheden, der gewesten. Ook in dit opzigt 
bragt de nieuwe tijd een' zegen. 

Van dien nieuwen tijd spreken niet alleen de verdeelde en 
veel verbeterde markegronden, maar ook de ledige vakken, 
die gij rondom in het houtgewas bespeurt. Aan schoonheid 
heeft het landschap zeker niet gewonnen, sinds zooveel prachtig 
eikenhout viel, maar veel won de algemeene welvaart, toen 
zooveel dood kapitaal te gelde werd gemaakt, en de wereld 
is niet alleen voor de landschapschilders en de wandelaars 
geschapen. Van dien nieuwen tijd spreken u ook de spoorbanen 
en fabriekschoorsteenen van Hengelo, dat wij van de hoogte, 
waar wij staan, kunnen overzien, en de eikenlaan aan den 
straatweg naar Borne, welks fabrieken daar ginds, nevens de 
scherpe torenspits, hun zwarte rookwolken opzenden boven het 
donkere hout, waartegen de lange, witte stoomwimpel van den 
voorbijsnellenden trein zoo krachtig afsteekt. Op den esch is 
het stil, maar niet zoo stil als in de maanden, waarin het 
koren rijpt en de menschenhand weinig te doen vindt op de 
groote velden. Daar wordt een wagen met rogge geladen, ginds 
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drijft de boer den ploeg door het stoppelland, elders ging een 
zaaijer uit om te zaaijen en een vogelzwerm volgt hem nog 
op den voet. De knollen en de spurrie moeten in den grond, 
tot wintervoêr voor het vee. Over de late boekweit gonzen de 
bijen. Uit de verte klinkt flaauw het geblaat van de schaaps
kudde op de heide, of het geblaf van den hof hond, die wacht 
houdt op het erve. Op het voetpaadje langs den rand van den 
esch, of langs het wagenspoor aan zijn' voet gaan wij voort, 
tot onze weg ons weer door lager liggende velden voert en 
over een boerderij met een' schat van kostbaar eikenhout — 
het erve Olthof—leidt . De boerenplaats daarnevens—het 
Nij hof -^ wier rood pannendak nu zoo kaal te midden der 
weiden ligt, was voor eenige jaren eveneens onder kloeke en 
statige stammen als verborgen. Ziedaar wederom het oude en 
het nieuwe. Als wandelaars trekt ons het Olthof natuurlijk 
oneindig meer aan; maar het Nijhof levert veel beter renten, 
terwijl het eikenhout bij verkoop duizenden guldens opbragt. 
Gelukkig voor ons en voor allen, wien 't om natuurgenot te 
doen is, behoort het grootste gedeelte van den grond in dezen 
omtrek den Heer van Twickel, die geen hout laat vallen. Langs 
onzen weg komen wij verder ook nog sehoone stammen voorbij, 
als verloren tusschen kreupelhout en elzenboschjes, hun breede 
takken uitslaande over den kronkelenden landweg, eenzaam, 
onopgemerkt, zich zelven genoeg in hun kracht en majesteit. 
Straks hebben wij een zonnig gedeelte, door een jonge beuken
laan, langs een bloeijend heideveld, op wier donker paars- en 
roodbruin de schapen als witte stippen zijn verstrooid, en aan 
den zoom der heide verheffen zich de zuilen van het bosch. 
Wij moeten nu linksom de lange dennenlaan door; maar het 
loont de moeite, vooraf ons nog eens regts te wenden, dit 
voetpad langs, dat ons te midden van een echt Twenthsch 
landschap brengt. Het is weer een rijkdom aan eiken, met 
els en wilg en berk afgewisseld, — hier de overoude boeren
huizen, met hun van planken en latten getimmerde schuren, 
op het ruime grasveld, waaruit de zware boomstammen op
rijzen , met de aarden omwalling, die het erf omringt: de 
oude Saxische hoeve, honderden van jaren onveranderd ge-
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bleven, — hier de holle weg tusschen de hooge esschen, langs 
•wier steile kanten warbosschen van braamstruiken en wilde 
rozen groeijen en bloeijen, -— hier het zandspoor, slingerend 
over het boschplein, waar het roodbonte vee voedsel en scha
duw zoekt, — hier, door rijzige dennen afgesloten, de frissche 
weide, in wier midden een geheimzinnige waterplas de graauwe 
eikenstammen met hun hooge kruinen weerspiegelt, — hier 
langs den weg overal de heerlijke koningen des wouds, boven 
het digte struikgewas zich fier verheffend, alleen staande of 
in groepen vereenigd, soms met een' mantel van klimop om 
de forsche leden, vaak met weelderige ranken van kamper
foelie omslingerd, of met de smetteloos witte kelken der winde 
gesierd. Dit wonderlijk schoone landschap behoort tot de boer-
schap Buren en ligt aan een der binnenwegen van Borne naar 
Twickel. Die weg leidt ons dan ook van zelf naar de dennen
laan terug, die'wij zoo even hadden bereikt, en die ons naar 
het eigenlijk bosch van Twickel voert. Hoe onvergetelijk is 
die laan voor wie haar zagen, badend in den gloed der avond
zon ! Als gloeijend goud tintelt het achter ons, waar de ingang 
vrij spel aan de zonnestralen laat. Krachtig rood zijn de ranke 
stammen en de kronkelende takken getint; als geschakeerd 
van bruin en donkergroen fluweel is de grond, met zijn tapijt 
van veerkrachtige naalden en donzig mos. Als het bruisen der 
zee in de verte ruischt het door de wiegelende toppen; ge
zondheid en levenskracht wordt u toegevoerd door ieder windje , 
dat den harstgeur der dennen tot u overbrengt. Laat ons niet 
te veel haast maken. Laat ons met volle teugen genieten. Maar 
toch ook niet te lang vertoefd. Het bosch zal ons oog zooveel 
te zien geven! Wij treden het binnen, nu wij in deze lange, 
regte eikenlaan zijn gekomen. Vóór ons, op verren afstand, 
schemert iets wits, — dat is het huis. Regts en links breidt 
het bosch zich uit, maar wij vinden hier nog niet het schoonste 
gedeelte. Wel streven de stammen lijnregt omhoog, maar het 
hout heeft hier op verre na zijn' vollen wasdom nog niet. 
Welligt zou 't ook in zwaarte toenemen, als uit den over-
rijken overvloed wat gekapt werd. Hier in de laan spookt het. 
Er zijn er, die tusschen de twee bruggen het spook gezien 
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hebben, in de gedaante van een' grooten zwarten hond. Ik 
zelf heb er zelfs twee groote, zwarte honden gezien, maar dat 
waren dieren van vleesch en bloed; een er van was mijn eigen 
trouwe togtgenoot. Een stukje gronds aan den weg, met jonge 
sparren beplant, heet he t E n g e l s c h e kerkhof. Daar ligt, 
naar de overlevering, de hardlooper van een' der oude Heeren 
begraven, die als spion is doodgeschoten. Dat zal wel wijzen 
op het jaar 1799, toen de tegenomwenteling werd beproefd 
en bewegingen in het Oosten des lands met den krijgstogt der 
Engelschen en Russen in Noord-Holland moesten zamenwerken, 
om den prins van Oranje te herstellen. Twickels eigenaar, de 
graaf van Wassenaar, kan door zijn' hardlooper betrekkingen 
met de Oranjegezinden hebben onderhouden, en de dienaar als 
het slagtoffer van de Patriotten zijn gevallen. Na zijn' dood 
schijnt hij zich nog verdienstelijk te maken door de eer van 
het oude riddergoed op te houden, dat immers regt op een 
spookgeschiedenis- heeft. 

Wij kunnen nu naar Carelshaven, langs de weide met de 
schoone Zwitsersche koeijen, door het „ n a c h t e g a a l s p a d " , 
tusschen de weelderige boschjes van hulst en vogelkers, die den 
met varens rijk begroeiden grond bedekken, deels ook langs een 
door wandelaars gebaand paadje, dat ter zijde van het pad de 
beek en de weide volgt, waar gij de schitterend witte stammen 
der beuken met hun netwerk van wortels over den steilen kant 
ziel hangen, zich spiegelend in het helder nat; waar gij twee 
eiken en een beuk ais uit denzeli'den wortel ziet oprijzen; waar 
gij overigens nog meer dan één'krachtigen stam over het welig 
opschietend kreupelhout zijn takken ziet uitbreiden. Dit is het 
gewone pad voor wie van Carelshaven uit het bosch bezoeken, 
en voor wie, na de boschwandeling, wat verkwikking van anderen 
aard wenschen, dan zij dáár konden vinden. Vroeger was in het 
bosch zelf een uitspanning. „De pluimgraaf', die de zorg voor 
de indertijd rijke en beroemde menagerie had, verschafte ook 
den vermoeiden en dorstenden wandelaar, wat hij in redelijkheid 
verlangde. Menagerie en pluimgraaf zijn verdwenen. Een plek 
met jong hout begroeid, in het schoonste gedeelte van het bosch, 
wijst de plaats nog aan van de gastvrije woning, wierverdwij-
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nen voor de bezoekers van Twickel een wezenlijk verlies is, 
want de stoffelijke natuur van den menscb heeft ook daar haar 
eischen. 

Kunt gij die intusschen nog genoegzaam beheerschen, laat 
ons dan nog niet naar Carelshaven gaan. Dan eerst het bosch 
nog eens in. Ter regterhand wenden we ons af en onze zelfver-
loochening wordt beloond. Twickel munt niet zoozeer door zijn' 
aanleg uit. De waterpartijen, die andere buitengoederen zoo zeer 
versieren, beteekenen hier weinig of niets. Maar Twickel is be
roemd om zijn' overvloed van prachtig eikenhout. Welligt valt het 
bij eerste kennismaking niet mede. Men heeft zooveel van Twickel 
gehoord, en ik heb wel eens meenen op te merken, dat een 
zekere teleurstelling zich van vreemdelingen meester maakte, 
als zij voor het eerst het hooggeroemde Twickel zagen. Wie 
er nog eens kwamen, werden wat meer getroffen.Wie ertienmaa! 
zijn geweest, kunnen er niet van scheiden. Hun ontsluijert het 
woud telkens meer van zijn wonderbare, aangrijpende heerlijk
heid , en het werd hun als een vriend, aan wien zij met weemoed 
en liefde denken, naar wien het verlangen van hun hart telkens 
en telkens weer uitgaat. Het is met Twickel als met een rnagtig 
kunstwerk. Dat het schoon is, erkent ieder wel, maar juist mis
schien door zijn' rijkdom is de indruk niet zóó, als men ver
wacht had. Om het te waardeeren, om het te begrijpen, moet 
men er meê vertrouwd worden. Maar dan opent het ook zijn 
onuitputtelijke schatkamers, dan wekt het bewondering, dan 
dwingt het tot eerbied, dan wint het harten, dan vormt het 
vrienden, die op hunne beurt proselyten voor Twickel maken. 

Zie nu eens, wat prachtige stammen overal als zuilen in 
dezen woudtempel opstijgen, — eiken vooral; maar laat ook 
die trotsche, regte dennen niet onopgemerkt in het deel van 
het bosch, dat regts aan de eikenlaan grenst; breng uwen 
groet aan het drietal statige beuken, „de drie patriarchen", 
bij het breede, bogtige pad. Maar laat vooral uw oog de stoute 
lijnen der eiken volgen, gelijk ze hier in menigte slank en 
regt omhoog streven , eer zij hun kroonen welven en hun forsche 
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takken uitslaan. Zie eens, hoe zij hier in schilderachtige wan
orde nevens elkander wassen, — hoe zij ginds, langs de weide 
bij den vijver, in digte gelederen langs het pad staan geschaard, 
als reuzen in hun schubbige pantsers gesloten, — hoe hier 
een alleenstaande boom den weg overschaduwt, als de hop
man , voor zijn bende vooruitgereden, — hoe elders een drie-
of viertal, tot een groep vereenigd, hun bladerdak beschermend 
uitbreiden over het digte bosch van hulst, dat met zijn glan
zend, nimmer welkend groen hun knoestige stammen omschittert. 
En zie eens, waar deze wegen zamenloopen, dezen koning van 
het Twickeler bosch. Gij zoudt misschien door zijn indruk
wekkende hoogte zijn' kolossalen omvang niet opmerken, gelijk 
de rijkdom van het houtgewas, dat hem omringt, hem mis
schien wat te veel aan het oog onttrekt. Maar hebt gij er op 
gelet, hebt gij met uw gezelschap zijn' reuzenstam omspannen, 
hebt gij zijn' slanken vorm, zoo treffend schoon door de even
redigheid van zijn afmetingen, gadegeslagen, terwijl gij opwaarts 
zaagt naar zijn' top, dan blijft deze boom u onvergetelijk door 
zijn kalme majesteit en zijn verheven waardigheid , een kon ing 
inderdaad, in wiens tegenwoordigheid gij eerbiedig zwijgt en 
bewondert. Zijn evenknie, zijn koninginnezouden wij haast 
zeggen, staat aan den zoom der wildbaan, aan de lange laan, 
die, voorbij het huis, van den straatweg naar den binnenweg 
op Almelo leidt. Wij moeten op dien weg uitkomen, om ook 
het huis van het landgoed te zien. Maar het scheiden van het 
bosch valt ons zwaar. Onweerstaanbaar boeit het ons. Wij 
zijn nog niet verzadigd van het licht te zien wemelen door 
de bladergewelven, op- de graauwe stammen, op de donkere 
hulstbosschen, die overal welig opschieten, op het smalle pad, 
dat zich tusschen de wildernis opent. Wij wordeD niet moede 
van het opzien naar de heldere blaauwe lucht en de zwevende 
wolkjes, zoo hoog boven de toppen en zoo heerlijk uitkomend 
bij het groen der zachtkens suizende of stil droomende kruinen ! 
Toch moeten wij verder en treffen nu een gedeelte aan, waar 
de kenner welligt eenige fijne den-en sparsoorten opmerkt, maar 
dat overigens door zijn onbeduidendheid een scherp contrast vormt 
met het zeer eigenaardig karakter van het indrukwekkende 
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bosch. Maar de lange laan, die wij nu hebben bereikt, gelijk 
zij, omstreeks een uur gaans ver, onder de stoute gewelven 
der eiken zich uitstrekt, is weer geheel in overeenstemming 
met den grootschen aanleg van dit vorstelijk goed. Wanneer 
wij die volgden in de rigting naar Almelo, dan zouden wij 
tusschen hooge en glooijende kampen bouwland, voorbij schilder
achtige boerenhuizen, langs statige boschpartijen, nog menig-
aantrekkelijk landschap ontmoeten, en wij zouden ook een' 
groolen, langwerpig vierkanten steen voorbijkomen, als de 
sprakelooze getuige van overouden tijd , van een lang verdwenen 
maatschappelijken toestand. Uit de buurschap Azelo werd hij 
herwaarts gebragt. Onzeker is het, waartoe hij eens was be
stemd; maar wanneer wij de gissing opperen, dat hij eens 
het blad van een offeraltaar heeft uitgemaakt, toen hij nog 
niet regtop was geplaatst, zooals nu, maar vlak op een vier
tal andere steenen lag, dan zullen wij vermoedelijk niet zoo 
ganschelijk mistasten. of wij durven den wensch wel uitspreken, 
dat de eigenaar van Twickel hem weer in die oude gedaante 
herstellen liet. Zulk een altaartafel zou in het eerwaardige 
woud volkomen op haar plaats zijn. 

Laat ons nu nog een' kleinen uitstap maken. Daar in de 
verte, onder het hooge hout, ter regterzijde, ligt nog een 
liefelijk plekje. Daar ligt de ruwe, eenvoudige Twickeler water
molen, waar de boeren uit den omtrek in den laten herfst 
hun olie tot hun gebruik laten slaan. Van den grooten 
steen leidt een zijweg er tamelijk regt op aan. Veel vroeger 
hadden wij van den vijver door het bosch er kunnen heen
gaan, als 't ons aan plaatselijke kennis niet ontbreekt en wij 
niet al te veel aan een gebaand pad hechten. Kalm en rustig 
sluimert het water in de kolk tusschen den krans der zware 
eiken, die haar omringen. Vriendelijk spiegelt zich muur en 
dak van den molen in het heldere nat, schilderachtig legert 
zich in het groen het groote rad met het stevig getimmerte 
van dikke balken en planken. Nu is er weinig water. In de 
beek aan de andere zijde der brug laten een paar kinders hun 
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roodbonte koeijen grazen onder het loof der wild opschietende 
stammen. Maar later, als de najaarsregens de drooge beken 
hebben gevuld, dan is het hier leven en beweging. Dan zijn 
de sluisdeuren opgetrokken. Dan bruist en schuimt het water 
door de openingen heen, dan spuit het door de reten en naden 
van het hout, dan wentelt het rad, dan dreunt het in den 
molen, dan spat het schuim ver in het rond, dan trilt het 
stevig ineengevoegde gevaarte door de kracht van den stroom, 
dan wielt en golft het in de kolk, en ver in het bosch klinkt 
de eentoonige maatslag der stampers, die het oliezaad kneuzen 
en pletten. Maar dan zijn op Carelshaven geen loges en in 
Twenthe geen gasten meer. 

Nu terug. De breede, met dennen beplante weg, waarop wij 
komen, is de groote weg naar Borne. Ook van daar kan ik u 
langs een pad, rijk in schoonheden, op Twickel en bij den wa
termolen brengen, maar dat ligt ons nu te ver uit den weg. 
Wij houden het gedeelte, dat langs den zoom van het bosch 
ons te midden van slanke, sierlijk gevormde dennen naar de 
eikenlaan terugleidt. Wij hadden ook het pad langs het hooge 
bouwland kunnen kiezen, dat gij daar ginds langs die kloeke 
eikenstammen ziet slingeren. Daar zijn op Twickel wegen en pa
den genoeg, om in onze wandelingen en zwerftogten veelvul
dige verscheidenheid te kunnen brengen! Wilden wij nu naar 
Delden , dan zou de grintweg, die, als een voortzetting van den 
Bornschen weg, over een deel van den grooten Deldener esch 
is aangelegd, ons in korten tijd derwaarts brengen. Maar wij 
moeten het huis niet gansch onopgemerkt laten, al is er op 
Twickel ook zooveel, dat dit werk van menschenhanden naar 
den achtergrond wijkt. Hier ligt het, te midden van een rijk 
en trotsch aangelegd park, dat gij onder geleide van een' tuinman 
kunt bezigtigen. Gij kunt daar een' schat van bloemen vinden, 
en groote grasvelden, waar de herten onder hoog geboomte 
zich met een weinig fantasie in vrijheid kunnen gelooven. Gij 
kunt er een sierlijke waterpartij opmerken en een' opgeworpen 
berg, van wiens top gij een ruim uitzigt geniet. Gij kunt uit 
het park ook het uitgestrekte huis in zijn geheel beschouwen, 
met zijn middelgebouw en zijn beide aan den achtergevel uit-
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gebouwde vleugels, een onregelmatig geheel, blijkbaar uit 
verschillende tijden afkomstig. De voorzijde is eigenlijk alleen 
te zien, als men er vlak voor staat. Uit het bosch met zijn 
overvloedig houtgewas heeft men bijna nergens een goed gezigt 
op het kasteel. Het is een deftig en statig huis, met zijn ruim 
voorplein, smaakvol met bloemen in vazen en perken versierd, 
met zijn stallingen en zijn breede, dubbele gracht, met het 
heerlijk hout van de wildbaan en den rijken bloemenschat van 
het park er om heen, is het in overeenstemming met het 
prachtig landgoed, waartoe het behoort. Op een' der hoeken 
van het gebouw staat een zware vierkante toren, waarop de 
tegenwoordige eigenaar een kap heeft geplaatst; vroeger was 
hij van een' gekanteelden omgang voorzien. Aan den voorgevel 
is vooral de versiering boven de hoofddeur opmerkelijk. De zonde
val des menschen is er voorgesteld door de beelden van Adam 
en Eva en door de slang, die een' boom omkronkelt, terwijl 
daar boven een gehouwen steen het bezoek der Oostersche 
wijzen voorstelt en, boven dien steen, de ster in den gevel 
prijkt. In den regel is het inwendige van het huis niet te 
zien, maar welwillend wordt uw' gids de toegang verleend. 
Het is een schoon huis. Met zijn zware muren, zijn oude ge-
rigtskamer, waar de drosten zitting hielden en nog het familie
archief wordt bewaard, met zijn keldergewelven, waar eens 
de gevangenen zuchtten, waar ook de edelvrouwen van Beckum 
hun vonnis wachtten, met de oude wapens op hettrapportaal, 
bewaart het de herinnering aan de dagen, toen het een ge
ducht kasteel en de zetel der gevreesde drosten was. Zijn rijke 
staatsievertrekken hebben te verhalen van vorstelijke bezoekers, 
die er vertoefden: de groote stadhouder Willem III, onze 
regerende koning, onze geëerbiedigde koningin. Zijn groote 
zaal, die de geheele breedte van het hoofdgebouw beslaat, en 
de even groote bovenzaal bevatten een' schat van bronzen 
beelden en groepen, van oude meubelen, en de kleine, sierlijk 
bewerkte kanonnen, die van het admiraalschip van Wassenaer 
afkomstig zijn. De bibliotheek der Wassenaers vult de ruime 
zaal der boekerij, sinds het huis dier familie in den Haag 
tot paleis voor den prins van Oranje werd verkocht. Tal van 
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familieportretten bedekken de wanden der onderscheidene ver
trekken, en schilderstukken van Gudin, Schelf hout, van Os, 
Rachel Ruijsch en andere meesters van onderscheiden scholen 
en tijden, vertegenwoordigen op Twickel de kunst. Eigenaar
dig is het gezigt uit eene der kamers, waar men, door de 
geopende deuren, de gansche reeks der vertrekken, zoowel 
van het hoofdgebouw als van den regtervleugel, overziet ei\ 
door de groote geopende ramen den blik in het frissche groen 
van park en wildbaan werpt. Zoo is ook het inwendige het 
vorstelijk landgoed waardig, terwijl het de statigheid van een 
adellijk kasteel met de aantrekkelijkheid eener vrolijke en 
vriendelijke woning vereenigt. 

Twickel is, voor zoover zijn geschiedenis bekend is, nooit 
verkocht, sedert Herman van Twicklo in 1347 het huis en 
goed Eis ink van Barend van Hulsger kocht. In de wildbaan 
wordt nog aan 't eind eener laan de plaats getoond, waar 
dit huis heeft gestaan, welks naam later op een klein buiten
verblijf tusschen Delden en Carelshaven is overgebragt. Herman 
van Twicklo, vermoedelijk dezelfde, die in dien tijd als borg
man te Diepenheim voorkomt, gaf zijner nieuwe bezitting den 
naam van zijn geslacht. Op zijn sterk kasteel trotseerde hij 
den Utrechtschen bisschop, en Jan van Vernenburg werd zelfs 
door hem en eenige andere edelen te Goor gevangen genomen. 
De verpanding van een aanmerkelijk deel van het Oversticht 
moest den kerkvorst de penningen leveren, om zijn' onmatig 
losgeld te betalen. Ook later waren de Twickels onhandelbare 
onderzaten van den landsheer, lastige naburen voor de om
wonende bevolking. Jan van Twickel, dé rijke bijgenaamd, 
liet bij zijn' dood, in 1550, zijn uitgestrekte goederen aan 
zijne dochters. — Judith, niet Unico Ripperda getrouwd, ver
kreeg W e 1 d a m; Agnes bragt, door haar huwelijk met Goossen 
van Raesfelt, Twickel in diens geslacht over. De nieuwe Heer 
veranderde en verbeterde het kasteel en bouwde den tegen-
woordigen voorgevel in 1564. Nog in 1582 was het huis ver
sterkt. Boeren uit Almelo hadden toen op Twickel helpen 
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schansen. In 1682 stierf de laatste Raesfelt, en zijn eenige 
dochter bragt Twickel aan haar' echtgenoot Jacob Jan van 
Wassenaer Obdarn, den zoon van den welbekenden admiraal, 
terwijl het in 1831 aan den tegenwoordigen eigenaar, den 
baron J. D. C. van Heeckeren van Wassenaer is gekomen, 
door diens huwelijk met Maria Cornelia, gravinne van Wasse
naer. Zij stierf in 1850, maar in Delden leeft nog wel de 
herinnering, hoe vriendelijk zij was voor allen en hoe goed 
zij voor de armen was. 

Hebben wij nu in den stal der boerderij tegenover het kas
teel den kolossalen Zwitserschen stier bezigtigd, welligt ook 
de buitengewoon groote muilezels en de trage, sterke ossen, 
die wij overdag met onveranderlijken tred de lange wagens, 
met boomstammen bevracht, zagen trekken door het bosch, 
dan kunnen wij den terugtogt aanvaarden. Den uitgestrekten 
moestuin voorbij, langs de lanen, die naar Delden voeren, de 
groote eikenlaan ten einde, en dan houden wij den breeden 
straatweg, die nevens ruime weiden en prachtige boschpartijen 
ons naar Carelshaven brengt. Zie nog eens deze indrukwekkende 
groep, waar het bosch een weinig terugwijkt en een stukje 
bouwland ligt, aan drie zijden ingesloten door den hoogen 
muur van digt en donker eikenloof, waarin de witte stammen 
schemeren. Dat heerlijk plekje moet gij niet onopgemerkt voorbij
gaan. En nu hebben wij op het vriendelijk Carelshaven wel 
wat rust en verkwikking verdiend, eer wij langs den straat
weg naar Hengelo terug wandelen, of met den spoortrein in 
weinige minuten derwaarts stoomen. 

Hebben wij in de eerste plaats naar den lust van ons hart 
een deel van het Twenthsche landschap in oogenschouw genomen 
en aan het heerlijke bosch de betamende hulde gebragt, wij 
mogen nu niet langer verzuimen, kennis te maken met de 
belangwekkende Twenthsche industrie. Ons bezoek zal enkele 
fabrieken gelden; daartoe reizen wij de steden en dorpen van 
het landschap rond, maar wij willen natuurlijk inmiddels niet 
onopgemerkt laten, wat daar overigens is té zien en wat onder-

vi 17 
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weg onze aandacht trekt. Dat wij ons niet altijd aan de grooten 
wegen, veel minder nog aan de spoorbanen binden, spreekt 
wel van zelf. 

De Twenthsche nijverheid, die vroeger vooral linnen en da
mast produceerde, heeft zich in de laatste jaren bijna uitslui
tend aan de bewerking van katoenen stoffen gewijd, terwijl, 
in overeenstemming met de eischen des tijds, de stoom de voor
naamste beweegkracht is geworden; de handspinnerij is geheel 
opgehouden, maar de weverij wordt, buiten de fabrieken, 
nog veelvuldig binnenshuis uitgeoefend. 

Behalve de fabrieken, waar de garens op verschillende wijzen 
bewerkt en gebruikt worden, heeft Twenthe vier ijzergieterijen, 
tevens machinefabrieken, te Enschede, te Hengelo, bij Almelo en 
te Borne, maar hoewel dezen het hunne tot de nijverheid en 
de welvaart bijdragen, behooren zij niet tot de eigenaardige 
T w e n t h s c h e industrie en vereischen derhalve ditmaal geen af
zonderlijk bezoek. Een machinale houtfabriek is bij Hengelo 
in aanbouw. Wat zij worden zal, moet de toekomst leeren. 
Wij kunnen nog niet meer dan den schoorsteen en het half 
voltooide muurwerk zien. 

Laat ons de bewerking van het katoen gadeslaan van het 
oogenblik, waarop" het in ruwen staat in de balen aankomt, 
totdat het zorgvuldig bewerkte fabrikaat tot verzending ge
reed is. Met de sp inner i j hebben wij dan te beginnen. Met 
welke ? Dat kan ons, als leek en in het vak, onverschillig zijn. Er 
is eenig verschil, naarmate de fabriek is ingerigt voor het 
spinnen van inslag- of van kettinggarens, maar 't is ons niet 
zoozeer om enkele details, als wel om een overzigt van het 
geheel te doen, en de Twenthsche spinnerijen, hoewel onge
lijk van grootte, zijn in de hoofdzaak ingerigt naar hetzelfde 
systeem. 

Reeds van buiten is de spinnerij van de weverij te onder
scheiden. Als hooge, stevige gebouwen rijzen de spinnerijen 
op, terwijl de weverijen veel lager zijn, maar ook in den 
regel vrij wat meer ruimte beslaan. De talrijke schuine daken, aan 
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de eene zijde van glas voorzien, zijn daar eigenaardig, want 
vooral de bontweverij eischt veel licht. 

Hebben wij de machinale garenspinnerij te Gouda bezig-
tigd, dan vinden wij in de katoenspinnerijen wel het een en 
ander, wat ons daaraan herinnert, maar toch ook veel 
nieuws, want het katoen vereischt veel meer bewerking dan 
het vlas, omdat de vezels veel korter zijn en de noodige za-
menhang en sterkte dus vrij wat moeijelijker te verkrijgen is. 

Wij komen eerst in een vertrek, dat in den regel vuurvast 
gebouwd, of wel geheel afgescheiden van het hoofdgebouw is 
opgetrokken, omdat hier gevaar bestaat van brand. In dit 
vertrek heeft de eerste bewerking plaats van de katoenvezel; 
hier wordt namelijk de ruwe boomwol, zooals die uit de balen 
te voorschijn komt, losgeslagen, gezuiverd en in den vorm 
-fan watten opgerold, om gereed te zijn voor de verdere be
werkingen in het hoofdgebouw. Het brandgevaar, waarop ge
wezen werd, bestaat hierin, dat steentjes of andere harde 
voorwerpen, die in de grondstof mogten aanwezig zijn, met 
de tot zuivering dienende ijzeren vleugels in aanraking komen 
en alligt vonken verwekken. De noodige voorzorgsmaatregelen 
zijn genomen om dit gevaar terstond af te wenden. 

De bedoelde rollen katoen komen nu op zoogenaamde kaard-
m a c h i n e s , die de grondstof nogmaals zuiveren en tevens in 
den bandvorm brengen, ongeveer -ter breedte van een' vinger. 
Vervolgens passeeren deze banden — die door de machines 
spiraalsgewijs in blikken bussen worden gevlijd — verschil
lende cylinders, waar, door herhaalde verdubbeling en ver
sterking, de vezels in de lengte-rigting van het band worden 
gelegd. 

Alsnu doorloopt de katoen een drievoudige bewerking op 
de voorspinmachine, ten einde steeds dunner te worden en 
tegelijk door eene flaauwe draaijing meer onderlingen zamen-
hang te verkrijgen. Het band, dat daardoor den vorm van 
een' groven draad heeft aangenomen, wordt op klossen ge
wonden en gebragt naar de eigenlijke spinmachines, waarvan 
twee soorten voorkomen. De oudste soort is de zoogenaamde 
Twistle of w a t e r m a c h i n e (voorheen door waterkracht be-
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wogen), waarop het zoogenaamde w a t e r t w i s t of harde 
kettinggaren gefabriceerd wordt. Deze machine behoort tot het 
systeem-continu, d. w. z. het garen wordt tegelijk gesponnen 
en op klosjes gewonden en spint derhalve „zonder ophouden". 
Deze soort is nog zeer in zwang en wordt voor het leveren 
van zeer sterk, zij het dan ook ietwat schraal garen bij voor
keur gebruikt. De spinnerij van de Heeren H. P. Gelderman 
en Zonen te Oldenzaal is geheel op dat systeem ingerigt. 

De tweede soort van spinmachine is de zoogenaamde mule -
j e n n y of, zooals zij tegenwoordig, automatisch ingerigt, ge
noemd wordt: „self-actingmule". Dit werktuig is zeer zamenge-
steld, doordien verschillende elkander afwisselende bewegingen 
zonder menschelijke tusschenkomst moeten plaats hebben. In 
hoofdzaak bestaat deze machine uit twee deelen: een' vaststaanden 
stoel (h e a d s t o c k) en een' wagen. Deze laatste loopt, naarmate 
het katoenen voorspinsel tot op de behoorlijke fijnheid, tusschen 
cylinders versterkt, door den stoel geleverd wordt, achteruit. 
Op den wagen bevinden zich de zoogenaamde spindels, die 
elk voor zich een' katoenen draad vasthouden en onder het 
rijden aanhoudend met groote snelheid draaijen. De snelheid 
der spinsels bedraagt tot ongeveer 8000 omgangen per minuut. 
Is de wagen aan het einde van zijn' togt gekomen, dan houden 
ook de cylinders op met den aanvoer van grondstof. Spoedig 
staan nu ook de spindels stil, doch nemen onmiddellijk een 
teruggaande beweging aan, waardoor de draad van het boven-
gedeelte der spindels afgewonden en door een roede naar het 
ondereinde gebragt wordt; alsnu rijdt de wagen in en draaijen 
de spindels langzaam in de gewone rigting rond, waardoor 
het garen zich om de spindels windt op een plaats, geheel 
automatisch geregeld door de bovenbedoelde roede. Is de wagen 
den stoel genaderd, dan herhaalt zich de hier verklaarde be
werking , totdat eindelijk de spindels geheel zijn vol gewonden 
en het garen in den vorm van de zoogenaamde warp -enp in -
c o p s (ketting- en inslaggaren) van de machine verwijderd wordt. 

Ofschoon met deze self-actingmule veel tijd verloren gaat 
door het afwisselend in- en uitrijden, zoo is evenwel vooral 
bij fijnere garens de productie per spindel zeer groot, en ver-
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dient zij bovendien de voorkeur boven het systeem-continu, 
om de meerdere volheid der geproduceerde garens. 

De spinnerij heeft nu haar taak volbragt en het spoelen en 
haspelen der warpcops, ten dienste der weverijen en verwe-
rijen, is meer een zaak op zichzelf en dan ook zeer dikwijls 
aan deze laatsten verbonden. 

De grootte der spinnerijen wordt in den regel aangeduid 
door het aantal spindels dat zij bevat. Dit getal wisselt in 
Twenthe af van 3000 tot 26OOO stuks, in één gebouw vereenigd. 

Hebben wij tijd genoeg ter onzer beschikking, om de aldus 
gesponnen garens te zien verwerken naar hunne veelsoortige 
bestemming, dan kunnen wij eerst eene fabriek van witte 
goederen en daarna eene bontweverij gaan bezoeken. Maar zijn 
wij min of meer gehaast, dan kunnen wij met de b o n t w e v er ij 
volstaan, omdat daar alles te zien is, wat in de gewone fabriek 
geschiedt, en bovendien nog vrij wat meer, wat alleen aan 
dezen tak van nijverheid eigen is. Voor de stoom-bontweverij 
moeten wij te Hengelo zijn. Daar is zij sinds lange jaren in
heemsen, daar is zij tegenwoordig nog uitsluitend gevestigd, 
behoudens ééne fabriek van dien aard, die te Wierden bij 
Almelo in werking is gebragt. Wij achten echter een uitstapje 
derwaarts overbodig, omdat noch het dorp, noch de eentoonige 
•weg er heen, ons iets belangrijks zou te zien geven. Wierden 
ligt in een lage, onbevallige landstreek, op de grens der groote 
heidevelden, die zich tot Raalte uitstrekken en waarin alleen 
de belangrijke etablissementen van he t Ni jverdal eenige 
afwisseling geven. Die bloeijende oase, tot wier ontstaan de 
stichting eener weefschool door de Ned. Handelmaatschappij 
in 1836 aanleiding gaf, kan ook wel regtmatige aanspraak 
op een belangstellend bezoek doen gelden, maar 't is raad
zaam, daarmede te wachten, totdat de spoorweg van Zwolle 
op Almelo gereed is. Sedert eenige weken is die lijn van een 
zeer gewenschte tot een vast beloofde bevorderd. 

Zoo treden wij dan een der Hengelosche bontweverijen bin
nen en beginnen met de v e r w e r i j , waar aan het witte katoen 
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de vereischte kleuren gegeven worden. Het gaat daartoe door 
verschillende verw- of bijtmiddelen, maar moet na ieder verw-
bad worden uitgewrongen. Dit geschiedt in de zoogenaamde 
c e n t r i f u g a a l m a c h i n e of h y d r o ë x t r a c t o r , een' ge-
tralieden bak, die in een' ijzeren kuip met ongeloofelijke snel
heid rondvliegt, zoodat in korten tijd de waterdeelen genoegzaam 
verwijderd zijn. Het geverwde katoen, goed gedroogd, wordt 
nu gespoe ld ; de strengen, op haspels gespannen, komen 
in lange rij nevens elkander op de spoelmachine, waar zij 
op snel draaijende houten klossen worden gewonden. Met de 
s c h e e r mach ine wordt vervolgens de k e t t i n g vervaardigd. 
Van de klossen worden de verschillend gekleurde draden, in 
de door het patroon verlangde volgorde, overgebragt op den 
boom, een' zwaren cylinder, waar omheen aldus de sche
r ing gewonden wordt. De in s l ag moet op den weefstoel er 
doorheen gebragt worden. Maar vóór dat de ketting in de we
verij komt, moet hij g e s t e r k t worden. Draaijende rollen 
brengen hem door de sterkpap heen, om aan de draden de 
noodige stevigheid te geven, terwijl zij tegelijkertijd tusschen 
borstels worden gladgestreken. Van de zorgvuldige bewerking 
hangt veel af. Breken de draden, of zijn zij niet glad, dan 
wordt het voor den wever een verdrietig en schadelijk werk, 
daar het bij het stuk betaald wordt en alle tijdverlies dus zijn 
loon vermindert. De ketting is toch reeds voor den invloed 
van het weder zeer gevoelig; vochtigheid of droogte, koude 
of warmte oefenen er een' zeer merkbaren invloed op uit. 

Dat de fabriekanten tegenwoordig zelven hunne kettingen 
sterken, ook in de weverijen van witte goederen, is een groote 
verbetering. Vroeger ontvingen zij de gesterkte kettingen uit 
Engeland, en waren dan veel minder van de deugdelijkheid 
van het werk verzekerd. 

Hiermede zijn de voorbereidende werkzaamheden afgeloopen, 
en „de boom" wordt overgebragt naar de weverij. Vraag hier, 
waar de weefgetouwen bij tientallen staan, maar niet veel 
inlichting, want oorverdoovend is het geraas. Hier wordt d e 
spoe l , een soort van schuitje, waarin de „pincop"' is gelegd, 
met kracht heen en weder geslagen, zoodat hij onophoudelijk 
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van den eenen naar den anderen kant der „lade" vliegt. Te 
gelijkertijd gaan de k a m m e n op en neder, die de draden 
van den inslag deels opligten, deels neerdrukken, zoodat de 
spoel er doorheen gaat en s c h e r i n g gevormd wordt. Zulk 
een ,,kam" bestaat uit een groot aantal hevels, digt naast 
elkander geplaatst, waar de draden van de ketting doorheen 
zijn gestoken. Zoowel het maken van de kammen, als het 
doorsteken van de draden, vereischt veel zorg en oplettend
heid. In een ander deel der fabriek kunnen wij deze werk
zaamheid gadeslaan. Wij zijn nu nog in de weverij. Merk op, 
hoe vernuftig de middelen zijn uitgedacht, waardoor, naar 
den eisch van het patroon, op het juiste oogenblik, een spoel 
met eene andere kleur in beweging wordt gebragt. Deze uit
vinding maakt het mogelijk, ook bont met de stoommachine te 
weven. En zie eens, hoe de gansche machinerie van den weef-
stoel onmiddellijk stilstaat, zoodra de draad van de spoel breekt. 
Met oplettendheid kan in de bont weverij en een man of vrouw 
op twee getouwen toezigt houden, in de calicot-weverijen zelfs 
op vier tegelijk. De verdiensten zijn dientengevolge veel grooter, 
dan bij de handweverij, omdat zij in denzelfden tijd veel meer 
stukken afleveren kunnen. 

Bij de handweverij is de bewerking in de hoofdzaak dezelfde, 
maar de werkman moet daar met de voeten de kammen op en 
neder bewegen, terwijl hij met de eene hand aan een touw 
trekt, waardoor de spoel wordt voortgeslagen, en met de an
dere hand de lade heen en weer beweegt., om den inslagdraad 
vast te slaan. Zoo zit hij op een bankje voordurend te dansen. 
Inmiddels rolt zich het afgeweven gedeelte op, —de ketting 
van den boom af. 

Het goed, dat nog steviger moet worden, dan het door 
de gewone bewerking is, wordt — soms na in een' grooten 
rondwentelenden trommel gewasschen te zijn — op de a p-
p r e t e e r m a c h i n e gebragt, die het met appreteerstof door
dringt en door een verwarmd vertrek voert, waar het onder 
eene temperatuur van -fc 120 graden wordt gedroogd. Het 
wordt daarna van zelf op houten rollen opgerold, dan op zijn 
lengte afgesneden, opgevouwen, zoo noodig onder een hy-
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draulische pers geperst, in kisten gepakt en verzonden. 
Voor den bezoeker levert de bontweverij de meeste ver

scheidenheid en afwisseling op, maar ook de d a m a s t w e 
ver i j zal met hooge belangstelling bezigtigd worden. Wij 
kunnen daartoe te Borne gelegenheid vinden. Daar is nog ééne 
in werking; de overigen, die vroeger in Twenthe bloeiden, 
hebben opgehouden te bestaan. 

Behalve de stoomspinnerijen en de weverijen van witte en 
bonte goederen, vindt men te Oldenzaalnog eene jutte-weverij 
van paklinnens en koffijzakken; te Enschede een fabriek van mol
ton en gedrukt katoen voor voeringstof, eene stoomkettingster-
kerij, een machinale fabriek van kammen en rieten, die tevens 
breikatoen levert, een stoomverwerij ; te Delden een fabriek die, 
nevens witgoed, ook vijfschacht vervaardigt; te Almelo een 
stoomverwerij, drukkerij en chemische wasscherij van manufac
turen en garens; te Goor een fabriek van vischnetten en eene 
pellenweverij, terwijl aldaar eene stoombleekerij voor witte goe
deren is gevestigd, gelijk te Nijverdal eene voor linnens. Ook in 
andere takken van nijverheid, die niet met manufacturen in ver
band staan, is Twenthe niet achterlijk; gansch in den geest des 
tijds is te Almelo een stoom-beijersch-bierbrouwerij opgerigt. De 
tien stoom-katoenspinnerijen te Enschede werken met 68,750 
spindels, de dertien stoom-katoenweverijen met3,274„looms" 
(weefstoelen). In Almelo zijn 52,000 spindels in vier spinnerijen, 
en 2,700 weefgetouwen in zeven stoomweverijen aan het werk. 
De weverij te Nijverdal heeft 1025 looms, die te Ootmarsum 
150. In Oldenzaal heeft de spinnerij 23.OOO, in Hengelo 28,000, 
in Borne 6,350 spindels. De bontweverijen te Hengelo hebben 
600 looms, die te Wierden, 1OO, de weverijen te Goor, te 
Delden en te Borne 300, 1OO en 300. Omtrent die te Olden
zaal en te Vriezenveen ontbreken mij de opgaven. 

Bovendien wordt nog door de handwevers een aanmerke
lijk , maar niet juist te bepalen aantal stukken afgeleverd. Daar 
is dus in Twenthe leven genoeg op dit gebied. Gijsbert Karel 
zou niet onvoldaan zijn geweest, als hij het Twenthe van onzen 
tijd had gekend. 
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In eene streek als deze kunnen wij de groote „arbeiders-
vraag" niet onaangeroerd laten. Wij stellen niet alleen belang 
in machines, maar ook in den mensch, die, als redelijk wezen, 
ons nog boven het vernuftigste werktuig ter harte gaat. En 
niet alleen het uitwendige dezer maatschappij willen wij gade
slaan, zoo mogelijk willen wij ook haar' inwendigen toestand 
leeren kennen. Wat is de verhouding tusschen werklieden en 
werkgevers ? In welken toestand verkeert de arbeidende klasse 
stoffelijk en zedelijk? 

Wij willen, met uw verlof, die vraag niet in de binnen
kamer of in 't studeervertrek behandelen, maar in de vrije 
lucht, te midden van fabriekanten en arbeiders. Tevens kun
nen wij dan de geschiedenis der Twenthsche nijverheid ter 
sprake brengen. 

't Is Zondag avond. Wy hebben, als wij menschen willen 
zien, de keus tusschen Carelshaven en het Enschedesche volks
park. Wij kiezen het laatste; niet, omdat het in schoonheid 
met Twickel kan wedijveren, maar omdat het ons voor 't oogen-
blik meer belang inboezemt om de wille der menschen, die 
w:y er zien zullen. En 't is ons nu om den m e n s c h , niet 
om het bosch te doen. 

Trouw aan ons beginsel, wandelen wij; er is onderweg ook 
nog wel iets op te merken en — wederom naar gewoonte — wij 
binden ons aan den straatweg niet. 

Even buiten het dorp Hengelo komen wij in de gemeente 
L o n n e k e r . 't Ls hier in Twenthe een vreemde verdeeling 
der gemeenten! Lonneker is eene zeer groote burgerlijke ge
meente, die in zeer wijden kring rondom de stad Enschede 
zich uitbreidt, terwijl de gemeente Enschede zelf, binnen de 
zeer enge grenzen der stad beperkt, er midden in ligt. Zoo 
is het ook met Almelo en Delden, in de afzonderlijke gemeenten 
Ambt Almelo en Ambt Delden gesloten. In de overige ge
meenten liggen de hoofdplaatsen dikwijls aan een der uithoeken. 
Voor geregeld toezigt van burgemeester en veldwachters is 
dit hoogst bezwarend, voor de ingezetenen maakt het de ver-
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vulling hunner pligten op de hoofdplaats lastig, en daar 
de kerkelijke gemeenten der Hervormden met de burgerlijke 
overeenkomen, is er volstrekt geen overeenstemming tusschen 
den feitelijken en den wettelijken toestand. De boeren van 
Driene b.v., in de onmiddellijke nabijheid van Hengelo wonende, 
maar een paar uur verwijderd van Enschede, waartoe zij ker
kelijk behooren, hebben met Hengelo een zeer levendige, met 
Enschede weinig of geen betrekking. Een meer natuurlijke 
indeeling der burgerlijke en kerkelijke gemeenten zou tot de 
wenschelijke zaken behooren. De R. Catholieken hebben in on
derscheidene buurschappen hun kerken. In dat opzigt is bij 
hen de toestand gunstiger. 

De buurschap Driene, — in g roo t en k l e i n D r i e n e 
onderscheiden, — behoorde vroeger, met Oele, tot de marke 
Woolde. Die van Woolde, Dryne en Udelo (Oele) hadden in 
1431 twist met de buren van Zenderen en Hasselo. Welligt 
wordt haar naam reeds in 996 genoemd. Het gedeelte , dat 
aan Hengelo grenst, bevat een vrij groote uitgestrektheid van 
ouds bebouwden grond, met weiland en houtgewas afgewisseld , 
van talrijke wegen doorkruist. Een groot aantal boerenhoeven 
en katersteden wordt er aangetroffen. Gansch anders is het 
aan de Zuidzijde van den straatweg. Daar vindt men nog de 
onafzienbare lage heidevelden, waaruit alleen het digte bosch 
zich verheft, onder welks eikenstammen de welvarende boer
derijen der buurschap Tweckelo aan de Waarbeek liggen ver
spreid. Daar vindt gij u nog geheel in het oude Twenthe verplaatst. 
De spoorbaan doorsnijdt dit woeste gedeelte, en de reiziger, 
die er gebruik van maakt, ontvangt nog altijd, evenals Hogen-
dorp in zijn' tijd, den indruk, dat de steden en dorpen te 
midden van ontgonnen wildernissen liggen. Reden genoeg 
voor ons, om de wandeling door Driene te verkiezen. Waar
lijk, onze moeite blijft niet onbeloond; de veel langere tijd, 
dien wij noodig hebben, is niet verloren, 't Is een liefelijk 
landschap^ Met zijn hooge, golvende esschen, vaak van schilder
achtige knoteiken omzoomd, — met zijn holle wegen en zijn 
groene weiden, tusschen elzen en dennen gevat, — met zijn 
breede sparrenlaan bij de Drienerbeek, en het woeste bosch-





ESPELO. 267 

plein daarnevens, waar de statige dennengroepen als ranke 
zuilen opstijgen in de heldere lucht, — met zijn oude boeren
huizen , om wier hellende houten gevels de wingerd zijn weel
derige ranken slingert en over wier hooge daken vaak de eiken 
hun krachtige armen uitslaan, — met de van planken en 
leemwerk opgeslagen schuren en „schoppen", dikwijls zoo prach
tig van vorm en van kleur, — met de levendige stoffeering van 
rood- en zwart- en vaalbonte runderen en de weidende schaaps
kudde op het hooge kampje stoppelland, door kloeke eiken
stammen omlijst, geeft het u eene andere, hoogst aantrekkelijke 
zijde van het Twenthsche landschap te aanschouwen en te 
genieten. 

Anders gesteld is het, wanneer wij de Drienerbeek zijn overge
gaan. Daar is de grond vlak en eentoonig, daar breiden de 
groote heidevelden zich uit, waar de ,.witte wiven" nog in 
de oude graf heuvels wonen; en nog leven er de verhalen omtrent 
haar verschijningen aan wie haar durfden tergen. Daar is het 
als in de dagen, toen de Romein Tacitus schreef: „dat de 
Germanen afgezonderd en eenzelvig leefden en dat ieder zijn 
huis met een zekere ruimte omgaf." Wq zouden dan hier ook 
zonder schade den straatweg kunnen opzoeken, die niet zeer 
ver is, tenzij wij een bezoek wilden brengen aan eene overoude 
boerenplaats, die toch iets meer dan een boerenplaats is. Te 
midden van weelderig groeijend houtgewas ligt een breed en 
laag gebouw van ééne verdieping, ganschelijk verschillend van 
de gewone Twenthsche boerenhuizen. Het ruime voorhuis en 
de groote vertrekken dragen den stempel van een heerenhui-
zinge uit de 17de eeuw. Van de voormalige grachten worden 
nog overblijfselen gezien, en in den grond moet nog vrij wat 
oud er. zwaar muurwerk zitten. Dit is de hof Es pel o, de 
oude meijerhof van Lonneker, gelijk de eigenaar en bewoner, 
— afstammeling van een' Spaanschen hopman, die om eene 
Oldenzaalsche schoone zijn zonnig vaderland voor de Twenthsche 
heide verruilde, — ook nog altijd als „de hofmeijer" bekend 
is. In Twenthe wordt niemand bij zijn' eigen naam genoemd, 
althans geen Twenth enaar van ouder tot ouder. De boeren 
worden genoemd bij de „hoesnaome", — den naam van hun 
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huis. — Velen, wier vaderen lang de plaats hebhen bezeten, 
hebben werkelijk ook denzelfden naam, en de in Twenthe zoo 
veelvuldig voorkomende uitgang i n c k wijst ook op huis of 
goed, niet op een persoon. — De burgers in stad en dorp 
dragen allen „scheldn'aomen". Gij kunt lang in Twenthe ver
keerd hebben, zonder te weten, hoe de menschen, die gij 
dagelijks ziet, eigenlijk heeten. Espelo was van ouds een meijer-
hof. De bewoner zal de hofmei jer heeten, ook al is hij van 
gansch ander geslacht dan de tegenwoordige eigenaar, en Espelo 
is de „ m e i j e r h o f gebleven, al is het sinds 1770 een eigen 
goed, in plaats van de hoeve, bewoond en gebruikt door den 
opzigter en beheerder der goederen, die de Kanunniken van 
St. Pieter te Utrecht in deze streek bezaten. Oude namen 
hebben hier een taaije levenskracht! De overlevering verhaalt, 
dat Espelo een gesticht der Tempeîheeren was, en dat, bij 
de opheffing der orde in 1312, alle bewoners werden vermoord, 
behalve twee ridders, waarvan de een op de hertenjagt was 
en de ander te Utrecht vertoefde:*In hoever deze overlevering 
vertrouwen verdient, is moeijelijk na te gaan, maar daar de 
Malthezer orde, die van Paus Clemens V de bezittingen dei-
Tempelieren ontving, in den omtrek van Espelo onderscheidene 
landerijen en erven bezat, terwijl een voetpad van den hof 
naar den naburigen Lonnekerbergnog „de Munkenweg" (mon
nikenweg) heet, is het mogelijk, dat de volkssage niet zoo 
ver van de waarheid verwijderd is. 

Op het huis moet nog eene kapel aanwezig zijn, waarschijn
lijk uit den tijd, toen de openlijke uitoefening der R. C. gods
dienst verboden was, maar wij krijgen die niet te zien. Over 
't algemeen is in Twenthe het opsporen van oudheden, vooral 
van geschreven stukken, niet gemakkelijk. De landbewoner is 
gul en gastvrij. Gaarne ontvangt hij u bij zijn vuur van rijs-
hout en plaggen en praat hij over allerlei dingen, terwijl de 
vrouw koffij schenkt en „stoete" op de ronde klaptafel zet. 
Gij doet hem te meer genoegen, naarmate gij meer daarvan 
gebruikt. Maar vraagt gij hem, of hij soms nog oude papieren 
heeft, dan kruipt hij terstond in zijn schelp, dan wordt hij 
teruggetrokken en wantrouwig. Dat iemand voor zijn genoegen 
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oude zaken opspoort, kan hij zich niet voorstellen. Daar moet 
iets achter zitten! Hij is bang voor een proces, 't Kan zijn, 
dat iets van de oude vrees voor de drosten hem nog in 't 
bloed zit en wantrouwen tegenover een „heer" eene plooi in 
het volkskarakter is geworden. Misschien komt bij sommigen 
ook de conscientie wel in 't spel. Men zegt, dat het bij de 
markeverdeeling niet altijd volkomen naar regt is gegaan en 
deze en gene wel wat meer land heeft gekregen, dan hem 
zou toekomen. Nog altijd spoken, naar het volksgeloof, land-
meters en markerigters, veroordeeld om met een' vurigen ketting 
zoolang de markegronden nacht op nacht te meten, totdat het 
land aan den regthebbende gekomen is. 

Wij zijn nu reeds verre van Espelo afgedwaald en hebben 
door de heide, die hier allengs ontgonnen wordt, den straat
weg bereikt. Zie, daar ligt ter regterzijde, in het veld, een 
zonderlinge bouwval. De romp van een' vervallen ronden toren 
teekent zich tegen de lucht. Door de open vensterbogen van 
het hoofdgebouw ruischt de wind. Is het de ruïne van den 
ouden burgt van Enschede, die nog in de eerste helft der 
16de eeuw zijn hooge tinnen verhief en met zijn sterke wallen 
den omtrek der stad beschermde? 

Treed toe, misleide, naderbij 
Bespied aan de eene en de andere zij. 

Wat gij hier ziet is niet het overblijfsel van een middel-
eeuwsch kasteel; het is het begin en het einde eener ontwor-
pene ijzersmelterij, Tu ban t ia, opgerigt om het oer, dat 
menigvuldig in de heide voorkomt en veel naar Duitschland 
verzonden wordt, op de plaats zelve te smelten en zoo de 
grondstof te leveren voor de ijzergieterijen en machinefabrieken 
in den omtrek. Evenwel, de onderneming kwam niet tot stand, 
de half opgetrokken gebouwen bleven onvoltooid en verlaten. 
Maar soms komt er leven in de doodsche ruimten. Als de 
Twenthsche afdeeling der Maatschappi j van l andbouw 
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in Enschede vergadert, dan is hier tentoonstelling van vee, 
van landbouwwerktuigen en producten. Dan waaijen de vlaggen 
en plooijen zich de festoenen van groen langs de venstergaten. 
Dan staat op het groote plein het vee geschaard en is er de 
cantine opgeslagen ten gerieve van de dorstige bezoekers. Dan 
verdringt zich hier de bevolking, voor '/,„ belangstellenden, 
voor 9/,0 nieuwsgierigen, in de uitgestrekte zalen rondom, de 
voortbrengselen van den akker en bij de machines, die in wer
king zijn. En zóó fel kan de zomerzon niet branden, of in het 
allerbekrompenst vertrekje der kleine herberg bij het feestterrein 
gaat de landjeugd ten dans. Op 't gekras der viool beweegt 
zich de massa met onbewegelijk ernstige gezigten, onder schor 
gezang en handgeklap, eenige passen vóór- en achteruit, in 
opmerkelijke eentoonigheid. Dit is een boerendans. De „mèkes" 
uit de fabrieken hebben den naam dat zij zeer goed dansen, 
gelijk zij 't. ook zeer gaarne doen. 

Bij het naderen van Enschede een enkele herinnering aan 
zijn oude geschiedenis. Veel is er niet van bekend. Herhaal
delijk werden de archieven door brand vernield. Uit de toen 
nog op het stadhuis aanwezige papieren werd in 1855 eenekronijk 
der stad opgemaakt en geplaatst in de Enschedesche Courant 
van 10 en 24 Jan. en 7 Febr. van dat jaar. Ook dit exem
plaar is reeds zeldzaam geworden. 

Van het groote bosch, dat zich nog omstreeks 1180 rondom 
de plaats uitbreidde, en waar de graaf van Dalen, Heer van 
Diepenheim, XII varkens akeren bezat, is sinds lang niets 
meer over. Maar in 1604 werd er nog een wild hert geschoten. 
Dat Enschede — ook Anze ofEnze genoemd — vroeger 
eene heerlijkheid was, laat zich vermoeden, daar onder de ge
vallen edelen bij Ane, in 1227, ook een Ulr ich van En
s c h e d e voorkomt. In 1228 werd de stad door de bisschop
pelijke troepen in de asch gelegd. Toen of later schijnt zij 
aan het bisdom van Utrecht te zijn gekomen. In 1323 belooft 
de bisschop „de gemeene stad van Enschede te handhaven in 
de vrijheden en regten, door de vorige bisschoppen haar ver-
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leend" '. In 1325 ontving Enschede stadsregten van bisschop 
Jan van Diest. Maar ook de graaf van Solms had er regten, 
vermoedelijk van zijne vrouw afkomstig; althans haar zuster 
moest ook toestemming geven tot den verkoop er van. Toen 
Jan van Diest die in 1331 kocht, was Enschede geheel aan 
het bisdom verbonden. Rudolf van Diepholt verpandde in 1437 
stad en kasteel, nevens geheel Twenthe, aan Jan van Wele-
veld. Aan de rampen van den Gelderschen oorlog had zij ruim 
haar deel. In 1597 werd de stad door prins Maurits genomen 
en ontmanteld. Van de Munterschen had zij in 1672 veel te 
lijden. Een zware brand teisterde haar in 1750. Toch hief zij 
telkens weer, fier en moedig, het hoofd omhoog. 

Wij verwachten niet, in Enschede een oude Twentsche stad 
te vinden. Den 7<len Mei 1862 werd de gansche stad in de 
asch gelegd. Des middags omstreeks 1 uur werd de bevolking 
verschrikt door het gerucht, dat er brand was. In een der 
achterstraten sloeg de vlam uit eene arbeiderswoning. Welhaast 
greep zij met geweld om zich heen. Vruchteloos beproefd, het 
onheil in zijn begin te keeren! Door het drooge, warme voor
jaar waren de menigvuldige houten gevels tot zoovele gevaar
lijke punten geworden, waar de vlam voedsel vond. Het konink
lijk bezoek, voor weinige dagen aan Twenthe gebragt, had 
in de woningen der armen een' overvloed van brandstof doen 
opeenhoopen in de dorre dennetakken en stammen, van de 
menigvuldige versieringen overgebleven. Water was er weinig. 
In weinig oogenblikken staat een gansche rij huizen in brand. 
Straks ook de overzijde der straat. De vuurzee breidt zich 
uit, golft verder en verder. De bewoners der bedreigde buurten 
bergen hun goederen in het deel der stad, dat beneden den 
wind ligt. Vergeefs. Als gewoonlijk bij zulke geweldige bran-

1 Deze bisschop wordt genoemd Arent van Hoorn. Maar hij was bis
schop van 1371—1378. Er moet dus een fout schuilen, of in den naam 
óf in het jaartal. Het gedrukte stuk geeft duidelijk d r e e en t w i n t i c h . 
In het handschrift stond welligt d r ee en t s e u e n t i c h . 
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den, gaat er een wervelwind over de ongelukkige stad. In 
alle rigtingen worden de vlammen voortgezweept. Het hout
werk , door de hitte geblakerd, vat overal als vanzelf vuur. 
De spuiten zijn reeds lang verbrand op de straten. Van rondom 
is hulp ontboden en gezonden, maar nog niet aangekomen. 
Wagens vol geredde goederen moeten worden achtergelaten, 
om althans het leven te behouden. Daken en gevels vallen in 
met doffen dreun. Zware machines ploffen in de hooge fabrieken 
naar beneden. De klokken storten daverend neer in den uit-
gebranden romp van den toren. In weinig uren is het lot van 
Enschede beslist. Omstreeks 7 uren is men den brand meester, 
— omdat binnen den ganschen omtrek der stad niets meer door 
het vuur te verwoesten is. — Wel opmerkelijk is het, dat on
danks de verschrikkelijke snelheid, waarmee de vlammen zich 
uitbreidden, in de ontzettende verwarring van den algemeenen 
ramp, maar één menschenleven verloren ging. 

Niet vernietigd was Enschede's energie. Spoedig verrees de 
stad weer uit haar puin. Welnu, wij zullen dan eene gansch 
nieuwe, eene negentiende-eeuwsche stad zien. Zal zij ons vol
doen ? Over den smaak valt niet te twisten. Wat mij betreft, ik 
meen u te moeten waarschuwen: „verwacht niet teveel." Wij 
zullen nieuwe huizen zien, zelfs prachtige huizen, met spiegel
glas , met de bekende gegoten krullen en versierselen, met port-
landsch cement. Door de groote ruiten zullen wij hier en daar 
den blik in groote, rijk gemeubelde kamers werpen, waarvan 
wij kunnen onderstellen, dat zij aangenaam ter bewoning zijn. 
Maar de karakterlooze stijl van onzen tijd eischt, wanneer hij nog 
eenigen indruk zal maken, de lange, breede, regte straten eener 
moderne stad. Dat wordt hier gemist. De toenemende bevolking 
blijft gedrongen binnen den engen kring, dien de oude, rondloo-
pende gracht heeft afgebakend. Bij den brand waren de funda
menten, voor een deel ook de muren, der huizen gespaard en bij 
den herbouw werd — niet onnatuurlijk — het overgeblevene ge
bruikt. Het nieuwe Enschede behield meest dezelfde kromme 
straten, ofschoon hier en daar verbreed. Daar voldoen de nieu-
werwetsche gebouwen niet. En de geringere buurten missen dien 
stempel van oudheid en ernst, die ook het verval eerbiedwaardig 
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maakt. Enschede, evenmin de type eener oude als eener nieuwe 
stad, verloor zijn karakter. Alleen een paar deftige gevels uit de 
vorige eeuw, door den brand gespaard, geven eenige afwisse
ling , en het eenige nieuwe gebouw, dat karakter heeft, is de 
R, C kerk in Romaanschen stijl opgetrokken en inwendig naar 
den eisch rijk en smaakvol versierd. Van de Hervormde kerk 
bleven wel de zware muren van Bentheimer steen overeind, maar 
het inwendige werd hersteld, weinig in overeenstemming met 
het kloek en ernstig voorkomen van het oude bedehuis. 

Bovendien heeft Enschede iets doodsch en ledigs, omdat de 
fabrieken en de woningen der fabriekarbeiders allen naar de bui
tenzijde werden verplaatst. In de stad zelve bemerkt men weinig 
of niets van de levendigheid, die een bloeijende nijverheid met 
zich brengt. Maar behalve dit betrekkelijk gemis, is de opeen-
hooping der arbeidende klasse in daartoe gebouwde wijken niet 
zonder gevaar. Dat gevaar bedreigt niet zoozeer de gezondheid, 
want de straten zijn ruim en luchtig, de woningen voldoende. 
Maar in tijden van spanning en ontevredenheid, die in fabrieks-
plaatsen niet zeldzaam zijn, heeft men daar hoogst bedenkelijke 
brandpunten van oproerigheid. En ook in gewone omstandig
heden is het voor rijken en armen beiden goed, als zij elkander 
ontmoeten. 

Welnu, hoe is dat in Enschede? 
Opzettelijk noodigde ik u uit, om op Zondag een bezoek te 

brengen aan de stad en haar bevolking. Het spreekt van zelf, 
dat anders een gewone werkdag, als alle arbeid in vollen gang 
is, voor de kennismaking met eene nijvere plaats als deze, 
vrij wat geschikter is. Maar wij kunnen ons bezoek immers 
herhalen, of, zoo niet, wij kunnen ook elders fabrieken zien 
van denzelfden aard. Doch wat wij op Zondag in Enschede 
zien, is, voor zoover ik weet, eenig in zijn soort, althans in 
ons vaderland. Het is ons bepaald om he t v o l k s p a r k te 
doen. Niet ver van het station, langs den kalen spoorwegdijk, 
leidt een nog jonge laan ons derwaarts. Reeds van verre ziet 
gij het ververschingsgebouw, van boomgroepen omringd, en 
reeds op grooten afstand hoort gij 't gerucht van menschen-
stemmen, als een stemme veler wateren. Gij bemerkt dat het 

vi 18 
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er vol is. Scharen van wandelaars bewegen zich door het park, 
langs de ruime grasperken en de slingerende waterpartijen. 
Bij de menigvuldige schommels en wippen ziet gij de jeugd 
vertegenwoordigd. Om op „den berg" het ruime uitzigt te ge
nieten , volgt menig gezelschap het spiraalvormig pad tot waar 
op den top de driekleur uitwaait van den hoogen vlaggemast. 
Anderen houden zich in de nabijheid der muziektent, om niets 
te missen van de toonen, die zich daar van tqd tot tijd laten 
hooren. Het volst is het in den omtrek van de smaakvolle 
restauratie, met haar veranda's en balkon, vanwaar wy de 
stad met haar torens en schoorsteenen overzien. Daar zitten 
groepen van fabriekarbeiders, van kleine burgers en winke
liers , van dienstboden met haar welbeminden. Maar daar zitten 
ook de heeren en dames. De groote fabriekant is er met zijn 
vrouw en dochters. Op den voet der meest volkomen gelijk
heid zijn zij er gezeten aan tafeltjes, die zij zelven hebben 
veroverd, op stoelen, die zij zelven hebben gehaald, en zij 
drinken bier uit glazen, die zij zelven aan een der buffetten 
hebben laten vullen. In de week is ook thee en koffij ver
krijgbaar; op Zondag zou dat te omslagtig zijn. Dan is ook 
geen eigenlijke b e d i e n i n g mogelijk. Ieder helpt zichzelven, 
zoowel de heer als de knecht. Daar heerscht vrolijkheid, geen 
luidruchtigheid; daar is gewoel, geen gedrang; vrijheid, geen 
losbandigheid. En wat gij ook ziet, geen'policiedienaar, tenzij 
misschien een' enkele, die als privaat-persoon in politiek ook 
zijn glaasje bier drinkt, — en waarom hij niet even goed, als 
de burgemeester? Zie, dat doet goed. Zoo ontmoeten elkander 
rijken en armen, zoo geniet de volksklasse in gezelschap der 
meer gegoeden, der meer ontwikkelden. Sterke drank is niet 
te verkrijgen, maar voor goed en goedkoop bier is gezorgd. 
Geldelijk voordeel behoeft het volkspark niet op te leveren, 
en dat het volk wel kan en wil genieten zonder jenever, als 
de gelegenheid daartoe gegeven wordt, kunt gij hier bewezen 
zien. Dat het zich fatsoenlijk weet te vermaken, zonder eenigen 
dwang, kunt gij hier opmerken. Maar dit park is ook zijn 
eigendom, en het is waard, het lief te hebben en er trotsch 
op te wezen. Het volk zelf houdt toezigt. Op een bord bij den 
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ingang staat een opschrift te lezen, waarin het volkspark onder 
de hoede der ingezetenen wordt geplaatst. Welnu, bloemperken 
vindt gij er in overvloed, maar geen bloem wordt baldadig 
geschonden, geen grasperk moedwillig vertreden. Duizenden, 
tienduizenden hadden in 1874 het park bezocht, maar de com
missie behoefde in haar verslag niet meer dan ƒ36,54 voor 
verlies aan het geheele materieel te vermelden. Over opzette
lijke vernieling of beschadiging in het uitgestrekte terrein 
behoefde geen enkele klagt te worden gedaan. Hulde aan Hen
dr ik Jan van H e e k , die het volkspark aan Enschede schonk. 
Belangrijke sommen vermaakte hij bij zijn overlijden, die ten 
bate van het volk moesten worden besteed. Zijne erfgenamen 
zorgden daaruit o. a. voor den aanleg van het volkspark, dat 
later aan de stad in eigendom werd overgedragen. Van de 
boerenerven, die hier vroeger bestonden, is nog de laan van 
jong maar welig wassend eikenhout over; het overige van het 
terrein werd sierlijk aangelegd. Voor verkwikking, maar ook 
voor het vermaak van oud en jong werd zorg gedragen. Ook 
een ijskelder werd aangelegd, waaruit tevens ijs voor genees
kundige behoeften tegen matigen prijs verkrijgbaar kan worden 
gesteld. Een kapitaal werd vastgesteld tot aankoop en onder
houd van het noodige, en eene commissie aangewezen tot be
stuur en beheer. Wèl mag in de restauratiezaal zijn beeldtenis 
worden bewaard, wèl mogt de burgerij van Enschede en Lon-
neker haren weldoener het gedenkteeken stichten, dat niet ver 
van den ingang hem gewijd werd. Voorloopig is de proef uit
stekend gelukt, en er is geen reden van vrees, dat later dagen 
het zullen bewijzen, dat de stichter van het volkspark zich 
in den geest van fabriekanten en arbeiders had vergist, toen 
hij op hen rekende, om zijn stichting te waardeeren en te 
beschermen. 

Zetten wij ons hier eens neder. Dit tafeltje is onbezet; een 
paar stoelen vinden wij wel; ga een glas halen en laat het 
vullen aan het buffet. Gij kunt daar bier bekomen voor 7 en 
voor 4 cents. Ontzeg u ditmaal de weelde van het zevencents 
bier, gij kunt dan proeven wat het volk drinkt. 

Onder deze omstandigheden behoeven -wij niet te veel vree» 
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te koesteren, dat de opeenhooping der arbeidende bevolking in 
afzonderlijke wijken gevaarlijk zal zijn voor de rust. De ver
houding tusschen werkgever en werkman kan zeer voldoende 
worden geacht, terwijl ook de oprigting van een ziekenfonds 
en van eene fabriekschool van de belangstelling der fabriekanten 
in het lot der arbeiders getuigt. Zeker zijn niet alle bezwaren 
weg te nemen, die de fabriekmatige, vaak zeer eentoonige en 
werktuigelijke arbeid in vereeniging met velen voor de lichame
lijke en zedelijke ontwikkeling des volks met zich brengt. Een 
zorgeloos leven bij den dag, een gebrekkige opvoeding voor 
het huisgezin, zijn groote schaduwzijden van het tegenwoordige 
stelsel. Zijt gij toevallig getuige van de loting der dienstpligtige 
jongelingschap, dan kunt gij gemakkelijk de boerenjongens van 
de fabriekskinderen onderscheiden. Gij vindt, dat Elliot Boswel 
veel te veel idealiseert, als hij voor zijn Roeltje, — het knaapje, 
dat in huis moet spinnen, — den fabrieksschoorsteen als sym
bool en profetie zijner verlossing laat oprijzen. Maar gij acht 
ook de welbekende schilderingen van de diepgaande ellende 
der fabriekarbeiders zeer overdreven. De werkman behoeft geen 
weerloos slagtoffer te zijn van hebzuchtige fabriekanten. De 
concurrentie zelve maakt dat onmogelijk. Niets belet hem, elders 
werk te zoeken, wanneer hij uitgezogen en mishandeld mogt 
worden. En was diezelfde concurrentie de oorzaak, dat de 
kinderen te vroeg werden gebruikt, was 't voor een enkel wel
gezind fabriekant onmogelijk, dat misbruik na te laten, zoolang 
niet allen zamenwerkten, de invoering van de wet op den kinder
arbeid is in Twenthe met ingenomenheid begroet. Reeds vroeger 
was van die zijde op wettelijke regeling aangedrongen, en toen 
de wet in werking kwam, behoefden in Enschede en Lonneker 
slechts drie kinderen als te jong uit de fabrieken verwijderd 
te worden. De fabriekanten hadden hier reeds tien jaren ge
leden voortgezet onderwijs voor alle fabriekskinderen verpligtend 
gemaakt, terwijl zij geen kind tot den arbeid toelieten, dat 
niet met vrucht lager onderwijs had genoten. In geheel Twenthe 
waren sinds lang aan al de fabrieken scholen verbonden; en 
ontbraken gegronde of vermeende grieven niet, over 't alge
meen is de toestand der arbeidende klasse volstrekt niet on-
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gunstig te noemen, vooral niet, waar meer dan ééne fabriek 
is gevestigd en dus mededinging bestaat, dwingend in eigen 
belang, waar goede wil mogt ontbreken. Maar die goede wil 
wordt in den regel in Twenthe niet gemist, en gelijk het volkspark 
in Enschede daarvan een krachtig teeken is, zoo werke het 
mede, om in Twenthe te kweeken en te voeden een' geest van 
wederzijdsche welwillendheid, van onderling vertrouwen, van 
wederkeerige waardeering, — dien geest der l iefde bij rijken 
en armen, bij werkgever en werkman, die toch ten slotte 
alleen de oplossing der maatschappelijke vragen en de genezing 
der maatschappelijke kwalen geeft. 

In hoever de Twenthsche nijverheid haar ontstaan te danken 
heelt aan vlugtelingen, die in den tijd der Hervorming, of 
welligt reeds vroeger, de vervolgingen in deze afgelegen streken 
zijn ontweken, kan ik niet beslissen. Plinius verhaalt, dat de 
volksstammen in deze streken uitmuntten in de kunst van 
fijn linnen te maken en dat de vlasbouw bij hen op een' hoogen 
trap stond. Opmerkelijk is hel, dat nog in het begin dezer 
eeuw de industrie nagenoeg geheel in handen van Doopsgezinden 
was. De Doopsgezinde gemeente te Almelo trok een deel van 
haar inkomsten uit het verhuren van weefgetouwen. Aan Wolter 
ten Kate — W o l t e r o o m — predikant te Hengelo, in 1796 
gestorven, had vooral de plaats zijner inwoning voor haar nijver
heid en welvaart veel te danken. Toen Hogendorp Twenthe 
bezocht, werd er nog voornamelijk linnen gefabriceerd, hoe
wel ook het katoen er begon bewerkt te worden. De garens 
werden in de huizen gesponnen, — ieder huis was een kleine 
fabriek, — en ieder boer was wever, gelijk ieder wever zijn 
stukje land bezat en bebouwde. Die gelukkige vereeniging van 
landbouw en nijverheid noemt hij een der groote voordeelen 
van Twenthe. Evenwel, met Engeland noch met België kon 
de Twenthsche fabriekant concurreeren, vooral door gebrekkige 
machinerie. Hooge beschermende regten moesten te zijnen be
hoeve geheven worden, en behalve het nadeel, daaraan voor 
de nijverheid zelve verbonden, was een uitgebreide smokkelhan
del daarvan het verderfelijk gevolg. Bij de scheiding van België 
scheen de toekomst hopeloos. Het liet zich aanzien, dat de 
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Belgische fabrieken in de behoeften onzer koloniën zouden moeten 
blijven voorzien, terwijl de Noord-Nederlandsche industrie den 
ongelijken strijd zou moeten opgeven, 't Kan dan ook niet ontkend 
worden, dat de sympathie in Twenthe, ook om andere redenen, 
met de Zuidelijken was en de schutterij aanvankelijk niet dan 
zeer ongaarne den veldtogt mede maakte. Toch is juist de af
scheiding van België de opkomst der Twenthsche nijverheid 
geweest. Grooten dank is het landschap verschuldigd aan de 
Nederlandsche Handelmaatschappij, die in 1833 te Goor eene 
weefschool oprigtte, straks, door de gunstige uitkomst aan
gemoedigd , ook te Holten, Enter en Diepenheim, en, be
paald met het oog op het fabriekaat van linnens, te Nijverdal. 
Engelsche weefgetouwen van verbeterde zamenstelling werden 
daar ingevoerd en aan kinderen en volwassenen werd de be
handeling van dit werktuig er geleerd. Van hier uit verspreidden 
zich bekwamer arbeiders en betere machines over geheel 
Twenthe, dat voortaan de mededinging met België zeer goed kon 
volhouden, terwijl de welvaart door meerdere verdiensten van 
fabriekant en arbeider beiden als bij den dag toenam. Toen de 
Handelmaatschappij het nieuwe systeem alom zag overgenomen 
en toegepast, trok zij zich terug en liet te regt aan de parti
culieren den arbeid en de voordeelen over. Aan haar de eer, 
dat zij heeft begrepen en dat zij heeft gegeven, wat Twenthe 
noodig had. Sinds veranderden weer de omstandigheden. De 
stoomfabrieken kwamen. Het spinnen in huis verviel geheel, 
het katoen verdrong nagenoeg het linnen, de „vereeniging van 
landbouw en nijverheid" bleef geen regel meer, de oude Twenth
sche bevolking ontving een' aanmerkelijken toevoer van buiten, 
en onder andere omstandigheden groeide een nieuw geslacht 
op. Daar werd veel verloren en veel gewonnen. Moge Twenthe 
de vruchten van dien nieuwen toestand in overvloed genieten 
en voor de schaduwzijden daarvan zooveel mogelijk bewaard 
blijven. 

Uit het Enschedesche volkspark, waar wij ons een oogen-
blik in oude en nieuwe dingen verdiepten, verplaatsen wij 
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ons als met een' tooverslag naar Almelo. Hebben wij de eene 
stad gezien, dan mogen wij de andere niet onbezocht laten. 
Wij zullen ligtelijk opmerken, dat beide plaatsen een zeer ver
schillend voorkomen hebben. Almelo heeft veel meer het karak
ter eener oude Twenthsche stad bewaard , gelijk zij eene heer
lijkheid bleef en het kasteel harer Heeren nog aan haar vesten 
paalt. Een zeer oude plaats kan Almelo zijn. Reeds in de 9d« 
eeuw komt de naam Amaloh voor. Een blinde, Eiwold ge
naamd, „uit Ameloh", kreeg op het graf van den H. Ludge-
rus het gezigt terug. Men houdt dit voor ons Almelo. Eene 
zeer belangrijke heerlijkheid was het zeker. Merkwaardig is 
het, dat. zij reeds vijf en een halve eeuw in hetzelfde geslacht 
is, — behoudens de jaren tusschen 1562 en 1607, waarin zij 
onregtmatig was vervreemd, — maar ook daarom verdient zij 
de opmerkzaamheid, omdat hare Heeren ten allen tijde een 
groote mate van onafhankelijkheid tegenover de bisschoppen 
hebben weten te bewaren. Van ouds een vrij eigen goed, is 
het nooit regtstreeks aan het Sticht onderworpen geweest. 
Verbonden werden soms gesloten, zekere hulde van tijd tot 
tijd den bisschop gebragt, nu en dan eens bescherming bij 
den landsheer gezocht, maar de band was altijd zwak, de 
wederzijdsche regten en verpligtingen bleven onbepaald. Niet 
van den bisschop, maar van Egbert van' Heeckeren ontving Al
melo in 4420 stedelijke regten, en ook in den tijd der Republiek 
waren de Heeren van Almelo en die van Boeckhorst de eenigen 
in Overijssel, die in hunne heerlijkheden laag en middelbaar 
regtsgebied hadden, terwijl die van Almelo, bij vergunning 
van de Staten, ook de hooge jurisdictie uitoefenden. Over dit 
laatste punt rezen voortdurend geschillen, en daar werden een 
menigte van stukken gewisseld, waardoor wij de geschiedenis 
der heerlijkheid Almelo veel beter, dan die van menige andere 
kennen. Tot de heerlijkheid behoort sinds eeuwen ook het na
burige Vriezenveen, waar een aantal Friezen zich in 1420 
hadden gevestigd, ter ontginning van den woesten veengrond. 

De eerste, die met den naam van Almelo in de oorkonden 
voorkomt, is Everard van Almelo, in 4165. Blijkens het wapen, 
zes leliën, waren zij waarschijnlijk aan het oude geslacht der 



280 ALMELO'S OPKOMST. 

Heeren van Amersfoort verwant. Eene erfdochter, wier regt 
evenwel aanvankelijk betwist werd , bragt de heerlijkheid, niet 
lang na 1336, aan E v e r t van H e k e r , gezegd van de r 
Eze; terwijl zij in 1457 aan dien tak der Heeckerens kwam, 
die zich van R e c h t e r e n noemde, — en aan de Heeren, sinds 
1705 g raven van Rechteren, behoort zij tot op dezen dag. 

Almelo ligt in eene streek, die oudtijds zeer moerassig en 
waterrijk moet zijn geweest. Hier stroomen de beeken uit den 
omtrek heen, en tot in het jaar 1405 scheidde een groot-e 
waterplas Almelo van Wierden (Wedervoert). Een veerschuit. 
die den Heere van Almelo toebehoorde, moest de reizigers 
overbrengen. Het gemis van het veergeld werd vergoed door 
het regt om te Wierden een' tol te heffen, en vermoedelijk 
was het verkeer zoo gering niet op een' weg, die zoowel Kam
pen als Deventer, beiden eenmaal belangrijke Hanzesteden, 
met Duitschland verbond. 

't Was deze overvloed van frisch en helder water, die, naar 
Hogendorps gissing, tot Almelo's opkomst aanleiding gaf. Uit 
Holland werden de linnens aanvankelijk naar Zwolle, vervolgens 
herwraarts gezonden, om gebleekt te worden, en zij bragten 
er welvaart en bloei. De rivier de Regge verschafte haar, boven 
de andere Twenthsche plaatsen, een' wel gebrekkigen, maar 
toch geenszins verwerpelijken waterweg, en haar lage ligging 
maakte het mogelijk, de stad later aan Zwolle te verbinden 
door een kanaal, dat zooveel goeds gewerkt heelt en nog bij 
voortduring werkt. Dit kanaal, met de pakhuizen en fabrieken, 
met de woningen en de villa's aan zijn kaden, met de schepen 
in zijn haven, geeft aan deze zijde van Almelo een meer 
Hollandsch dan Twenthsch karakter. Hier ligt ook het stations
gebouw; hier verrees in weinige jaren als een nieuwe stad , 
die wel, als Enschede, den stempel onzer moderne steden draagt, 
maar ruimer, regelmatiger en veel levendiger is. En in het 
andere deel van Almelo, — de lange, tamelijk breede hoofd
straat , waarachter enkele zijstraten en achterbuurten zich ver
bergen , — is in de gevels der nette, vaak deftige en aanzienlijke 
heerenhuizen minder pracht, maar veel meer afwisseling te 
vinden. Almelo kan men het aanzien, dat het een geschiedenis 
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heeft en allengs is g e w o r d e n . Enschede is g e m a a k t , en 
met haar archieven ging ook haar verleden in den grooten 
brand als verloren. 

Van 't stationsgebouw leidt ons de weg, langs grootendeels 
nieuwe huizen, voorbij de stichting ter herinnering aan Johanna 
Frederika Peitsch, tot weeshuis en bewaarschool ingerigt — 
en voorbij het geregtshof, met de daaraan verbonden cellu
laire gevangenis. Een klein, onaanzienlijk gebouwtje, niettemin 
met een zeer groot in hardsteen gehouwen wapen prijkend, 
trekt in 't voorbijgaan onze aandacht. Het is het oude St. 
Antoniegasthuis, ter huisvesting van eenige oude mannen en 
vrouwen bestemd. Niet ver van hier stond het aan St. Catha-
rina gewijde klooster voor Franciscaner nonnen, dat in 1407 
gesticht, in 1665 afgebroken werd, al vinden wij nog lang 
daarna „kloosterjuffers van Almelo" onder de dochters van 
adellijken huize, die uit de kloostergoederen zekere inkomsten 
trokken. Aan het ruime plein bij de haven staat de gewezen 
beurs, en nu hebben wij weldra de groote straat bereikt, die 
wij volgen totdat wij door een zijstraat een pleintje ondekken, 
waarop zich de kerk der Hervormden verheft. Dit is het oude 
middelpunt van Almelo. Hier werd in 1236 door Henric van 
Almelo eene kapel gesticht, die bijna 500 jaar bestond en in 
1733 door het tegenwoordige gebouw werd vervangen. Hier 
moet ook het slot hebben gestaan, dat Egbert van Almelo in 
1318 aan Reinoud, den zoon des graven van Gelre, als een 
open huis updroeg en van hem weer in leen ontving, het slot, 
waaruit latere Heéren vaak den bisschop trotseerden, dat in 
Augustus 1591 door graaf Herman van den Berg met een 
dertigtal soldaten werd voorzien, om tegen de aanslagen der 
Staatsche partij beveiligd te zijn, en in Junij 1593 sauvegarde 
verkreeg, niet onnoodig voor de toenmalige bewoonster „ein 
alde bedachte persona" en voor de „schoone jufferkens", die 
op het huis waren. Later moet het in de tijden van onrust en 
beroering tot den grond zijn afgebrand, en Seger van Rechteren 
bouwde op eenigen afstand in 1662 een nieuw kasteel, het 
nog bestaande h u i s te Almelo. De kerk, oorspronkelijk de 
slotkapel, is tegenwoordig een ruime kruiskerk met koor van 
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Bentheimer steen. Boven de deuren prijken de wapens van 
den stichter en van zijne gemalin, de gravinne van Isenburg, 
en van zijne dochter en erfgename, die achtereenvolgens met 
twee graven van Rechteren was gehuwd. Door haar' eersten 
echtgenoot is de titel van g r a v e n van L i m p u r g aan de 
Rechterens van Almelo gekomen. Haar viel het lot te beurt, 
de ontzettende verandering te beleven, die op 't eind der vo
rige eeuw de zoolang gehandhaafde, de ook door haar met 
zooveel volharding verdedigde regten van haar hoog edel huis 
als met éénen slag vernietigde, 

In de kerk staat de schoone tombe van wit en zwart mar
mer , opgerigt ter nagedachtenis van Adolf Hendrik van Rech
teren, den uitstekenden man, die in velerlei betrekking zijn 
vaderland heeft gediend en door den Duitschen keizer in 1705 
tot rijksgraaf werd verheven. De schat van brieven en beschei
den , van hem in 't archief op het huis bewaard, is een ge-
denkteeken, dat hij onbewust zich zelven heeft gesticht, als 
een getuigenis van zijn veelomvattende werkzaamheid, van 
zijn helder oordeel, van zijn edel karakter, van zijn warme 
vaderlandsliefde. 

Van de kerk kunnen wij langs een smal pad tusschen arbei
derswoningen en de gracht van het kasteel, het huis gaan bezoe
ken. Het ligt met den achtergevel naar de stad gekeerd en is er 
van gescheiden door een' vrij uitgestrekten tuin, door grachten 
omringd, en van een' zóó digten gordel van boomgewas om
zet, dat het oog nergens in dit heiligdom kan doordringen. 
Uit de stad voeren twee met iepen beplante lanen naar het 
kasteel. Aan eene er van ligt de nieuw gebouwde hoogere 
burgerschool, aan de andere de moestuin van het slot. Hier 
brengt ons voetpad ons heen, en slaan wij nu de laan in, die 
dwars voor het huis heenloopt, dan hebben wij het weldra 
voor ons, — een deftige huizinge met twee uitspringende vleu
gels, maar niet door zijn' bouwstijl uitmuntend. Het hoofdge
bouw tusschen de vleugels wordt bijna geheel door de ruime 
vestibule en den grooten trap ingenomen. De toegang tot het 
huis wordt gevormd door een niet zeer lange, maar breede 
en statige iepenlaan, die tusschen een' rijken en smaakvol 
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aangelegd en bloemtuin naar ie brug over de buitengracht en 
het voorplein met zijn begroeide stalgebouwen en bloemperken 
leidt. Als afgezonderd van de woelige, bedrijvige wereld er 
om heen, als een overblijfsel uit een gansch andere maatschappij 
dan onze moderne met haar stoomfabrieken en spoorwegen, 
met haar burgerscholen en haar burgerregten, ligt er het 
adellijk slot in zijn eenzame grootheid. Het hart van het volks
leven is van het hooge huis verplaatst naar 't kanaal en 't 
station, naar fabriek en kantoor. Geen dam van papieren, van 
deducties en bescheiden, kon den stroom der nieuwe tijden 
keeren. Met den rug naar de stad gewend, in zijn grachten 
en singels opgesloten, ligt daar het slot, alsof het zelf ge
voelde, dat het een anachronisme is in het Twenthe der 
19de e e u w . 

Maar het front heeft, het gekeerd naar wat nog altijd het 
sieraad van Almelo is, naar de breede, vorstelijke eikenlaan, 
met zijn krachtig en toch zoo sierlijk gewelf van takken en bla
deren. Tusschen weiden en velden, door boschjes begrensd, hier 
en daar door kloeke stammen en schilderachtige boomgroepen 
overschaduwd, straks tusschen boschpartijen en langs de slinger
paden van een' nieuwen aanleg, die nog wat tijd noodigheeft 
om aantrekkelijk te worden, maar ook in de nabijheid van 
hooge, prachtige dennen, leidt de laan naar een veelbezocht 
uitspanningsoord, van ouds als „het jagertje" bekend en bij 
oud en jong in Almelo geliefd. 

Als wij ons onder de nette veranda wat hebben verkwikt, bren
gen wij een bezoek aan het wilde dennenbosch met zijn slanke 
stammen en bemoste paden, in wier midden de eenvoudige 
grafkelder ligt verscholen, door de familie van Rechteren 
tot de rustplaats van haar dooden bestemd, en wij dwalen 
wat rond door het bosch tegenover „het jagertje" tusschen 
het hooge hakhout, waarboven hier en daar een forsche beuk 
of eik zijn breede takken uitslaat en dat aan de beplante 
singels met hun weelderig begroeiden grond en hun steile, 
met mos bedekte kanten een eigenaardig voorkomen ontleent. 
Bij „het jagertje" is de groote laan tegenover het huis nog 
niet ten einde. Nog ver strekt zij zich uit, terwijl de beuken 
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het eikenhout vervangen, en volgden wij haar, tot waar zij 
uitloopt in de heide, dan zou zij ons brengen op den weg naar Al
fa e r g e n , een landelijk gehucht, in welks nabijheid eens een 
wijdvermaard klooster heeft gebloeid. Daar zouden wij een grint-
vveg naar Ootmarsum vinden, — maar wij kunnen ditmaal 
onzen togt niet tot dat aloude stadje, met haar bekoorlijke om
streken en de schoone vergezigten van haar golvende heuvelen, 
uitstrekken. Wij moeten ook , aan de andere zijde van Almelo , 
het Vriezenveen onbezocht laten, evenals de rijke villa's en 
buitenverblijven aan den weg, die derwaarts leidt. Zij zouden 
anders de moeite van een uitstapje wel beloonen, zoowel de 
villa, door den Heer van Almelo gebouwd en bewoond, terwijl 
de gravin douairière haar verblijf houdt op het kasteel, als 
de landhuizen, gesticht door Vriezenveensche kooplieden, die 
naar oud gebruik een' geruimen tijd in St. Petersburg woonden. 
Maar wij zullen nog wel meer plekjes moeten laten liggen, die 
door natuurschoon of door herinneringen aantrekkelijk zijn voor 
wandelaaar en geschiedvorscher beiden! Vreesde ik niet, van uw 
geduld te veel te vergen, ik zou u in de nabijheid van Ootmarsum 
de velden wijzen, waar, niet ver van elkander, Romeinen en 
Germanen in hun haast nog onaangeroerde grafheuvels slapen. Ik 
zou u , tusschen Ootmarsum en Oldenzaal, naar den raadselach
tiger! Hunenborg leiden, waaraan zich de overlevering verbindt, 
dat een heidensch keizer er zijn verblijf heeft gehouden en die 
welligt een overblijfsel is van een versterking, door den keizer 
Postumus, omstreeks 260 n. C., tegen de woeste en dreigende 
Germanen opgeworpen. Ik zou u uitnoodigen, in de heidevel
den den loop dier zonderlinge aarden wallen natesporen, die, 
onder den naam van l a n d w e r e n , gansch Twenthe doorkrui
sen, en die sommigen voor verdedingsmidde.len houden, an
deren voor scheidingen der Saksische marken , en onlangs door 
een' uitnemend kenner der Twenthsche oudheden, den baron 
B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis, werden voorgesteld, als dooi
de Romeinen geboden en door de Germanen opgeworpen, om 
de grenzen der onderscheidene volksstammen aan te wijzen. Of 
wel, ik zou u leiden naar het stille Weerseloo, dat daar zoo 
rustig ligt te droomen te midden van zijn eikenlanen, met 
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zijn huizen, gelegerd om het oude kerkje, dat in zijn weidsche 
grafzerken nog de herinnering bewaart aan een hoog adellijk 
julïerenstift, en waar wij, buiten een der heerenhuizen, eene-
overoude doopvont zouden vinden , in dil huis een merkwaardige 
eikenhouten kast en een zware deur met een menschenhoofd r 

dat, minder beschaafd dan veelbeteekenend, de tong uitsteekt. 
Kast en deur zijn afkomstig van het sterke, thans gesloopte-
slot Saesveld, en de deur stond daarnaar de zijde van Oldenzaal 
gekeerd, als een voortdurende beschimping van de stad. waarme
de de Heeren van Saesveld in aanhoudende veete leefden. Ik 
zou u voeren naar de plaats, waar eens het geduchte roomest 
stond, te midden van haast ontoegankelijke moerassen, en 
wij zouden, neergezeten aan de slotgracht, ons door de over
levering laten verhalen, hoe op dit kasteel een geslacht van 
magtige edelen, door de graven van Goor gesteund, den strijd 
tegen den bisschop volhield, toen Balderik, op den bisschop-
pelijken zetel verheven, zijn erfgraafschap Twenthe met zijn 
hoofdstad Oldenzaal aan St. Maarten schonk. Wij zouden ons laten 
vertellen, hoe een der drosten van Twenthe op dit. zijn slot 
geroofde mannen en vrouwen gekerkerd hield , totdat hun 
bloedverwanten hen met zware losprijzen van den gedreigden 
dood hadden vrijgekocht; en wij zouden een woord van hulde 
niet onthouden aan de nagedachtenis van Johan Derk van der 
Capeîlen, die in 1782 althans de afschaffing der vernederende 
en bezwarende drostendiensten wist door te drijven. Wij zouden 
niet ver van Weerselo welligt de plek nog kunnen vinden, 
waar een menigte van meer en minder bewerkte vuursteenen 
ons wijst op een overoude werkplaats, waar de wapens van 
een lang verdwenen voorgeslacht geslepen werden, en rondom 
in de eenzame heide, zouden wij de graf heuvelen als kleine-
hoogten zien verspreid. Wij zouden, tusschen Weerselo en 
Borne, het woeste maar wonderschoone landschap zien, bij het 
meertje met den glooijenden heuvel, op wiens top een houten 
molen zich zoo scherp afteekent tegen de heldere avondlucht T 

terwijl de dalende zon de bruine heide, met de diepe zich 
kruisende zandsporen, purper kleurt, terwijl het gloeijend rood 
van den hemel weerspiegelt in den onbewegelijken plas, en 
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ver op den achtergrond de hooge bosschen van Saesveld zich 
reeds in grijze nevelen hullen. Ik zou u vertellen, als gij 't 
hooren wildet, hoe lief mij die plegtige heidevelden zijn, die 
ik zoo menigmaal rnogt doorkruisen, te voet en te paard, op 
den stillen zomeravond, op den helderen najaarsdag', ook als 
de stormen gierden over de vlakten en de donkere wolkge
vaarten vlogen door de lucht. Maar vermoedelijk boezemt u 
dat geen belang in. Welnu, laat ons dan niet langer spreken 
van wat wij zouden kunnen en willen doen; laat ons doen, 
wat wij kunnen. En dat is voor 't oogenblik, van „hetjagertje" 
opstappen, om over Borne Hengelo wéér te bereiken. Wij keeren 
niet naar Almelo terug, maar zoeken het zandspoor, dat ons, 
behoorlijk slingerend en kronkelend, naar den breeden Bornschen 
straatweg brengt. Dien volgen wij evenwel niet tot Borne toe. 
Een weinig voorbij deze dennenbosschen en dezen hoogen kamp 
bouwland, een weinig voorbij de kunstelooze loodsen, waai
de turf is opgestapeld, die hier uit de omliggende veenen is 
aangevoerd, om verder per as naar de plaats harer bestemming 
te worden gebragt*, — als wij de huizen achter ons hebben, 
die het middelpunt der buurschap Zenderen uitmaken, — slaan 
wij een' zijweg in, naast het voormalig buitenverblijf h e t 
H u l s c h e , tegenwoordig een klooster van geschoeide Karme
lieten. De weg leidt ons, langs bouwland en houtgewas, naai
de plaats, waar eens het groote huis W e 1 e v e ld in zijn dubbele 
grachten lag, eertijds een sterk kasteel, de zetel van een magtig 
geslacht, uit de Heeren van Ruinen gesproten, dat in 1437 
gansch Twenthe in pandschap had en sinds meer dan één' drost 
van Twenthe onder zijn leden telde, later de woonplaats van 
den beroemden staatsman en geleerde, Radboud Herman 
S c h e e 1 e, die als wetenschappelijk gevormd krijgsman den 
groothertog van Toscane heeft gediend en in 1651 de Staten 
van Overijsel op de groote Vergadering in den Haag waardiglijk 
heeft vertegenwoordigd. In het begin dezer eeuw werd Weleveld 
gesloopt, en voor eenige jaren zijn de zware fundamenten en 
de uitgestrekte kelders uitgegraven. 

Verdwenen is ook een ander adellijk huis, het Groo thu i s , 
een der beiden van dien naam in deze streek. Niet ver van 
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Weleveld, aan wiens eigenaars het tot 1724 behoorde, komen 
wij de weide voorbij, die nog aan de haar omringende gracht 
herkenbaar is , als de plaats waar eene der talrijke Twenthsche 
havezathen stond. En zijn wij nu, langs de groote, welvarende 
boerenerven, met hun' schat van kostbaar eikenhout, op de 
ruime vlakte gekomen, dan zien wij B o r n e voor ons en hebben 
wij spoedig dat echt Twenthsche dorp bereikt. 

Een echt Twenthsch dorp is Borne nog in menig opzigt al
thans , al bragt ook hier de laatste halve eeuw belangrijke ver
andering. Aan nieuwe huizen ontbreekt het geenszins, evenmin 
als aan spoorwegstation of fabrieksschoorsteenen. Maar in zóóver 
heeft het zijn oud karakter bewaard, dat het nog altijd een 
doolhof is van enge, kronkelende straten, en dat er nog in 
overvloed die oude, groote, voorvaderlijke huizen worden ge
vonden , zonder orde en regelmaat als neêrgeregend. doorgaans 
afgezonderd op hun erven staande, en nog altijd ligt daar on
der zijn groote eiken, de oude ..Meijerhof", waaraan weleer 
onderscheidene huizen en erven in allerlei vormen zekere recog
nitie verschuldigd waren. De kerk der Doopsgezinden b. v. moest 
aan den „hofmeijer" jaarlijks twee jonge hanen opbrengen, 
„zóó groot, dat zij op een' emmer konden springen." — Maar 
de vreemdeling ziet doorgaans dit gedeelte van het dorp niet. 
Hij bepaalt zich wel in den regel bij de lange hoofdstraat, bij 
het marktplein en de laan met wilgen en lariksen, die de markt 
met de breede straat aan het begin — of het einde — naar 
den kant van Hengelo verbindt. Wie zich het oude Borne wil 
voorstellen, moet die laan wegdenken, die nu aan het dorp 
eenige regelmatigheid geeft, want die dagteekent eerst van 
den aanleg van den straatweg, omstreeks 1830. En tooit hij 
dan in zijn verbeelding het marktplein met de eerwaardige 
linde, die den grooten steen overschaduwt, verwisselt hij de 
keijen voor een grasveld, van een' smallen waterloop door
sneden, verwijdert hij de moderne gebouwen, om ze te ver
vangen door huizen van het oude model, strooit hij alom de 
beruchte mesthoopen bij de hooge schuurdeuren en volgt hij 
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dan den ouden rijweg, die zich in allerlei bogten tusschen de 
verstrooide woningen, erven en hoven wringt, dan verrijst 
weer voor zijn' geest het Twenthsche dorp, gelijk het ruim 
vier eeuwen welligt in de hoofdzaak onveranderd is gebleven, 
gelijk het misschien — al was 't dan ook kleiner en onaan
zienlijker— zich reeds in 1206 vertoonde, toen het nog Bur-
gunde werd genoemd. 

In de kerk der Hervormden, wier sierlijke torenspits een 
der schoonsten van het in dit opzigt niet rijke Twentherland 
is, ligt Radboud Herman Scheele begraven , en opmerkelijk is 
er de groote preekstoel van Bentheimer steen, die, volgens 
de overlevering. bij monde van een' daarin verborgen Domini
caner monnik . zijn zonden heeft beleden, toen de Munsterschen 
in 1672 ook van Borne meester waren. — In de nabijheid van 
het spoorwegstation ligt eene ijzergieterij en de stoomfabriek 
,,Sofia, Koning in der N e d e r l a n d e n " , die deels tot spin
nerij, deels tot weverij van verschillende linnen en katoenen 
manufacturen is ingerigt, terwijl nog eene enkele damastweverij 
te Borne van dezen indertijd belangrijken tak van nijverheid 
is overgebleven. Zij werkt met 32 Jacquardmachines. 

De groote weg van Borne naar Delden loopt langs de beide 
stoomfabrieken , — een breede dennenlaan, voor een goed deel 
door de heide voerend. Maar wie, bij genoegzame ruimte van 
tijd , met plaatselijke kennis is toegerust, die kan een wild 
en romantisch pad door bosschen en velden vinden, dat hem, 
over het terrein der voormalige havezathe Graes en niet ver 
van de insgelijks verdwenen hayezathe D u b b e l i n g , naarden 
Twickeler watermolen voert. Of hij kan het breede, mulle 
zandspoor volgen, dat op zichzelf weinig afwisseling aanbiedt, 
maar hem leidt langs eene boerderij, die in haar' naam , „den 
H o n d e n b o r g " , de herinnering schijnt te bewaren aan eene 
oude versterking, die het volksgeloof aan de H u n n e n toe
schrijft. Inderdaad wordt er nog een tamelijk hooge grond 
binnen grachten aangetroffen en bij de taaije levenskracht der 
Twenthsche volksoverleveringen is het niet onmogelijk, dat 
ook hiervoor een geschiedkundige grondslag bestaat en dat er 
eenig verband was tusschen dezen „Hondenborg" en den Hunen-
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borg in het Volterbroek, alsmede met de op eenigen afstand 
onder Zenderen gelegen „Hondemot" (Hunnenmate) . De 
H u n n e n hebben er zeker geen deel aan gehad, maar 't is 
meer beweerd, dat deze volksstam zooveel schrik rondom zich 
had verspreid, dat ten onzent ieder vreemd volk met dien ge-
vreesden naam werd genoemd. De grachten van den Honden
borg kunnen evenwel ook behoord hebben aan de oudehavezathe 
H o m b e r g , die in deze streek moet hebben gelegen. — Als 
eene oase in de woestijn ligt niet ver van hier het bosch der 
heerenhuizinge B a k e n h a g e n , mede een gewezenhavezathe , 
en wie het zien wil, wat kennis en zorg voor het kleine van 
ondankbaren grond kunnen maken, die bezoeke de vruchtbare 
bouwvelden en de welige weiden van dit oud en aanzienlijk 
goed. Of zullen wij , met de omwonende boeren, de meerdere 
voortreffelijkheid der Bakenhagensche landerijen liever daaraan 
toeschreven, dat hun eigenaar en ontginner, wijlen de heer 
A. J. Dull, een verbond met den Booze gesloten had'? Het 
zij zoo, maar dan was die Booze het verstandig gebruik van 
allerlei afval uit stal en keuken, dien de Twenthsche boer in 
den regel laat verloren gaan. Trouwens, ook de boeren gaan 
vooruit. Bij de weinige gelegenheid tot afvoer hunner producten, 
bij de gemakkelijkheid, om in de weefkamer het weinige geld 
te verdienen, dat zij behoefden, bij de in den regel zeer lage 
pachten, die vaak alleen in zekere recognitie bestonden — 
een paar waskaarsen aan een kapel, een muntstukje aan een 
of ander adellijk huis, — ontbrak in vroeger dagen aan den 
landbouwenden stand de prikkel tot vooruitgang. Voeg er bij, 
de gehechtheid aan het oude, die niet uitsluitend den T w e n t h -
schen boer eigen is, en gij zult u niet verwonderen, dat de 
landbouw er zeer laag stond en grootendeels nog staat. Maar 
dat toch ook in dezen vooruitgang is, hebben wij op onze 
zwerftogten wel opgemerkt. 

Ook van Bakenhagen kunnen wij Delden en het Twickeler 
bosch bereiken. 

Maar ook dit uitstapje behoort tot die, welke wij ditmaal 
alleen maken in den geest. Wij keeren van Borne langs den 
straatweg, — een veelbelovende eikenlaan — naar Hengelo 

vi 19 
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terug-, of wij kiezen den ouden, slingerenden zandweg, die 
vóór den aanleg der straatwegen beide dorpen verbond. Gaan 
wij in onze verbeelding een tweetal eeuwen terug, dan komen 
wij, niet ver van Hengelo, een aanzienlijk landgoed voorbij, 
met singels en lanen, met visscherijen en tuinen, met een 
deftig heerenhuis, met grachten en ophaalbrug, het S laden-
hu i s , waarvan nu geen spoor meer over is, waarvan zelfs 
de herinnering in Hengelo nagenoeg is uitgewischt, en waarom
trent ik tot nog toe .geen het minst berigt heb kunnen op-
delven. Maar zoowel zijn bestaan als zijn belangrijkheid blijkt 
uit een uitvo3rige kaart van de bezitting, in 1651 opgemaakt. 

En nu zijn wij weer teruggekomen op het punt, waarvan 
wij uitgingen. Waar elders in ons vaderland nog zooveel onze 
aandacht vraagt, mogen wij niet te lang in ééne landstreek 
ons ophouden. Toch is Twenthe nog zoo rijk! Wij zouden nog 
menigen dag er kunnen rondzwerven. Wij hebben het overoude 
Oldenzaa l nog niet bezocht, met zijn hoogst belangrijke 
P1 e c h e 1 m u s k e r k, het schoone Romaansche gebouw met zijn' 
zwaren toren. Wij doolden nog niet rond door de uitgestrekte 
buurschap de L u t t e , oudtijds de eerste onder de Twenthsche 
marken, bij wie de andere marken in geval van verschil appelleer
den , toen de belangrijkste, met haar tachtig volgewaarde 
erven, t e g e n w o o r d i g nog een der schoonste streken van 
het landschap, met zijn golvende velden, zoo treffend schoon, 
vooral als het geele koren de glooijingen bedekt en de boek
weit langs de hellingen bloeit, — met zijn' rijkdom aan eiken
hout , onder wiens lommer zoo menig schilderachtig boerenhuis 
zich verschuilt, — met zijn holle wegen tusschen de hooge 
akkers en de rijk begroeide heuvels — met zijn prachtige ver-
gezigten, telkens weer nieuw en verrassend, — met zijn her
inneringen , aan den T a n k e n b e r g, die offerplaats van lang 
verdwenen geslachten, verbonden. — Wij hebben in de buur
schap E u 1 e den beroemden dikken eik nog niet gezien, een 
kolossaal gevaarte, dat om zijn' omvang en zijn' schoonen vorm 
niet alleen, maar ook om het karakteristieke van het boerenerve, 
waartoe hij behoort, zijn plaats onder de Twenthsche merk
waardigheden ten volle verdient. — Wij vertoefden nog niet 
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bij den Euler watermolen, in in wiens nabijheid tot in 't begin 
dezer eeuw de havezathe 01 d e m e u 1 e zijn hooge daken ver
hief, en wij hebben, aan den weg naar Haaksbergen, de plek 
niet bezocht, waar het slot Beckum, de woonplaats der Del-
densche martelaressen, heeft gestaan. — Wij hebben nog maar 
vlugtig een' blik geworpen op het stedeke D e 1 d e n— N ij e 
Del den , zooals het werd genoemd, toen in 1322 de woningen 
van het oude Delden herwaarts werden verplaatst, — en wij 
zagen in zijn oude, zwaar gebouwde kerk de grafsteden nog 
niet, waar de Twickels en de Raesfelds rusten, en een goed 
bewaarde steen de beeldtenis van Frederik van Twickelo 
bewaart. — Wij spoorden het nijvere Goor voorbij, met zijn 
belangrijke fabrieken, met zijne herinneringen aan de geduch
te graven, die hier eens de heerlijkheid bezaten, en in de erfelijke 
waardigheid van banierdragers van het Sticht slechts een ar
melijke vergoeding vonden voor hun verloren heerschappij, 
toen zij voor den bisschop het trotsche hoofd hadden moeten bui
gen. En wij wandelden nog niet in den omtrek der stad, waar het 
huis der havezathe H e e c k e r e n zoo vriendelijk tusschen de 
sierlijke boomgroepen schemert. — Wij bleven nog op een' 
afstand van het eerwaardig Marke lo met zijn' berg, waar 
de bisschoppen van Utrecht als Heeren van Twenthe gehul
digd werden en waar Lebuinus op den landdag der Saksen 
zijn kloeke Evangelieprediking hooren liet. — Wij noemden 
van meer dan één dorp in Twenthe zelfs den naam nog niet, 
en wij zwegen nog van tal van havezathen en kasteelen, die 
eenmaal den Twentschen grond in zoo grooten getale bedekten. 

Maar wij moeten ons grenzen stellen. Welligt daalde ik hier 
en daar reeds te veel in bijzonderheden af. Misschien gaf ik 
over het oude Twenthe te veel, naar den smaak van sommi
gen mijner togtgenooten. Dat was niet zonder doel. Twenthe's 
geschiedenis ligt nog voor een goed deel in het duister. De 
aandacht der geschiedschrijvers en geschiedvorschers bepaalde 
zich niet bij voorkeur tot dit afgelegen gedeelte des lands. 
Bovendien, veel is verloren. Twenthe's open velden en zwakke 
vestingen boden ten allen tijde voor vijandige legers een' on-
beschermden toegang. Geldersche benden hebben er geplun^ 
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derd, de „zwarte hoop" heeft er gebrandschat en verwoest, 
Staatschen en Spanjaarden hebben er langen tijd elkander 
afgewisseld en bestreden, de Munsterschen deden er hun' 
inval en bragten er verderf en ellende. In 1584 en 1585 werd 
Delden voor een groot deel verbrand. In 1595 klagen ,,de 
arme verdorvene en verbrande ingesetene des dorps Hengeloe" 
hun' bitteren nood aan de markevergadering; in 1675 getui
gen gedeputeerden van Overijssel, dat bijna alle heerenhuizen 
in puin lagen, alle brieven en bescheiden verloren waren. 
Wat Borchard Amelis van Coeverden in 1672 deed, — die 
zijn papieren van zijn huis te Hengelo naar veiliger plaats 
bragt, — dat zullen wel meerderen hebben gedaan. Zoo 
vloeijen de bronnen schaars, en wat nog bestaat, moet 
vaak van heinde en ver worden zamengebragi Enkele bij
zonderheden te bewaren, anderen althans aan te wijzen, heb 
ik beproefd, om zóó eenige bouwstoffen te helpen aandragen 
voor een toekomstige geschiedenis van Twenthe. 

Macaulay's G e s c h i e d e n i s van E n g e l a n d heeft groote 
verdiensten. Niet eene der minsten daarvan is, dat hij aan 
de schildering van personen en gebeurtenissen laat voorafgaan, 
een overzigt van de gesteldheid van het land in het tijdperk, 
dat hij gaat beschrijven. Dat acht ik voor een g o e d e ge
schiedenis onmisbaar. De lezer stelt zich zoo ligt land en 
volk voor, gelijk hij het kent. Ook tot het bewaren der her
innering aan Twenthe's ouden toestand wenschte ik iets bij 
te dragen. Het geslacht, dat het oude gekend heeft, gaat 
heen. Allengs groeit een nieuw geslacht op, onder andere 
omstandigheden, onder nieuwe toestanden. Binnen weinig 
jaren is het oude ligt vergeten, gelijk het verdwenen zal zijn. 
Maar niet het oude alleen, ook het n i e u w e Twenthe ver
dient onze opmerkzaamheid. Ik wenschte het beter te doen 
kennen in zijn eigenaardige schoonheid, in zijn veelsoortige 
belangrijkheid; en met den wensch, dat het geen geheel vruchte-
looze poging zij geweest, leggen wij ditmaal den wandelstaf neder. 

1875. 
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De bouwstoffen voor geschiedenis en plaatsbeschrijving van Twenthe 
zijn zeer verspreid. Race r ' s O v e r i j s s e l s c h e g e d e n k s t u k k e n blijft 
nog altijd hoog te waardeeren, gelijk D u m b a r ' s A n a l e c t a . De 
t e g e n w o o r d i g e s t a a t der V e r e e n l g d e N e d e r l a n d e n van C. 
Dumbars kleinzoon en naamgenoot, is onvoltooid gebleven door zijn' 
dood en T w e n t h e wordt daarin gemist. Twee fragmenten, v e r h a n d e 
l i n g o v e r h e l g r a a f s c h a p G o o r e n b e s c h r i j v i n g v a n de 
h e e r l i j k h e i d A l m e l o en V r i e z e n v e e n zijn uitgegeven door de 
V e r e e n i g i n g t o t b e o e f e n i n g van O v e r i j s s e l s c h r e g t en 
g e s c h i e d e n i s . Door deze Vereeniging is reeds vrij wat aan het licht 
gebragt, dat nog in de archieven schuilde, en met den voortreffelijke» 
O v e r i j s s e l s c h e n A l m a n a k leveren haar uitgaven een' ruimen voor
raad van bijzonderheden van allerlei aard. Aan plaatsbeschrijvingen is 
Twenthe nog zeer arm. Omtrent het eigenaardige volksleven zijn nog 
niet veel anders dan verstrooide berigten te vinden. De Ov. Almanakken 
gaven het hunne; de O u d e Ti jd nam eenige bijzonderheden op, vooral 
Enschede en den omtrek van Ootmarsum betreffend. Van Lennep ont
leende aan Twentsche volksverhalen en toestanden twee zijner verhalen 
in Onze V o o r o u d e r s Dl, IV blz, 309, en V blz. 297 e. v.; e n P a g a-
n u s gaf in W o l f s k a m p e n D i n e een T w e n t h s c h e n o v e l l e . 
Overigens is mij niets van dien aard bekend. Over de t a a l handelden 
J. H. Halbertsma en J. Helderman in de Overijsselsche almanakken van 
1836 en 1840, terwijl proeven van het dialect in onderscheiden jaar
gangen voorkomen. De Twenthsche n i j v e r h e i d werd beschouwd door 
H o g e n d o r p , B i j d r a g e n Dl. V blz. 296 e.v., H a l b e r t s m a , De 
W e e f s c h o o l te G o o r , ( O v e r i j s s e l s c h e A l m a n a k 1837, blz. 81 
e. v.), V a n L i m b u r g B r o u w e r in de G i d s van 1860, blz. 605 e. 
v. en vooral door H. M u l l e r Sz. de N e d e r l a n d s c h e k a t o e n 
n i j v e r h e i d en he t s t e l s e l van b e s c h e r m i n g in N e d e r -
l a n d s c h I n d i ë . Overigens zijn daaromtrent de verslagen van Gede
puteerde Staten en die van de Kamers van Koophandel te vergelijken. 
Over het volksbijgeloof schreef Halbertsma in den almanak van 1837, 
over de levenswijze der boeren, de baron Sloet tot Oldhuis in dien van 
1838 blz. 128 e. v. Land-, dijk- en markeregten werden door de V e r 
e e n i g i n g openbaar gemaakt. 
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Wat bijzonderheden betreft, verwijs ik omtrent de A n g l e n in N e d e r 
l a n d naar de opstellen van P. C. Molhuizen in Nijhoff 's Bi jd ra 
g e n Dl. III blz. 50 e. v., IV blz. 195 e. v., VI blz. 244 e. v., Nieuwe 
Reeks Dl. II blz. 183 e. v., O v e r i j s s e l s ' c h e A l m a n a k 1841, blz. 141 
e.v.; en omtrent de marke Woolde naar de verhandeling van den Heer 
Sloet in den Almanak van 1838. 

Het belangrijke stuk van 18 Mei 1577 berust, met nog een paar 
anderen, in handschrift onder den hoofdonderwijzer van B e n t h e m 
te Hengelo. Het zou de uitgave alleszins verdienen. De teekening van 
het oude huis te Hengelo vond ik in de rijke verzameling op de bibliotheek 
te Rotterdam. Van het huis in zijn' lateren toestand met de kerk be
staat een afbeelding in olieverw, in het bezit van den HeerH. Overbeek 
te Hengelo. De bezitters van het kasteel vond ik in de rijke mijn 
der G e s l a c h t k u n d i g e A a n t e e k e n i n g e n enz. van Mr. J. v a n 
D o o r n i c k . 

De Deldensche martelaressen, Ursula van Werdum, de echtgenoote 
van Jan van Beckum, en Maria zijne zuster, worden vermeld door T. J v a n 
Bragh t , in zijn' M a r t e l a a r s s p i e g e l en door B l a a p o t t en C a t e , 
in zijn G e s c h i e d e n i s d e r D o o p s g e z i n d e n in G r o n i n g e n , 
O v e r i j s s e l en O o s t - F r i e s l a n d , deel I I , blz. 14 e. v., ook door 
Mr. Sloet tot Oldhuis in den Overijsselschen Almanak van 1837 blz. 
192 e. v. Op het huis Twickel is nog de kelder, waarin zij werden op
gesloten, en even buiten Delden, aan den straatweg naar Goor, wijst 
men de plaats van haar marteldood. De omstandigheid, dat de drost van 
Twenthe hun naaste bloedverwant en erfgenaam was, gaf grond tot het 
vermoeden, dat hier meer „de hebzucht van den bloedverwant, dan de 
geloofsijver van den drost" in het spel was. 

De opgave omtrent den tegenwoordigen eigenaar van Twickel is reeds-
niet juist meer. Toen de eerste aflevering in het licht kwam, was de 
baron van Heeckeren juist overleden. 

Omtrent E s p e l o is te raadplegen het opstel van Mr. B. W. A. E. 
Sloet tot Oldhuis, in den Overijsselschen Almanak van 1840.De kanunniken 
van St. Pieter verkochten het goed in 1770 aan den baron du Tour 
(Ges l . Aan t . bU. 298). De tegenwoordige eigenaar is de heer da Vino, 
die mij de overlevering omtrent den Spaanschen hopman en de Olden-
zaalsche schoone verhaalde. 

De burgt te Enschede moet onmiddellijk aan de stad hebben gepaald 
en ten tijde van keizer Karel V nog bestaan hebben. Aan Everwijn 
van Bentheim werd in 1433 de bewaring toevertrouwd. Van de oude 
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Heeren van Enschede schijnt het geslacht v a n L o e n een zijtak te zijn 
geweest. In 1665 woonde nog een jonker van Loen te Enschede, en 
een familie de Loen d'Enschede moet nog in België tot den adel be-
hooren. In de O u d e Tijd van 1872 is een vermakelijk verhaal omtrent 
den jonker van Loen te vinden, op blz. 240 e. v. Het stuk, waaraan 
het ontleend is, werd bij den brand bewaard. Hoeveel prijs de inge
zetenen van Enschede op hun jagtregt stelden, staat te lezen in de O u d e 
Ti jd van 1873 blz. 317 e. v. 

Omtrent de geschiedenis van Almelo is te raadplegen de reeds ver
melde verhandeling van Mr. G. Dumbar en een opstel in den Over-
ijsselschen Almanak van 1837 blz. 186 e. v. Een overzigt van het be
langrijke archief, op het huis bewaard, gaf P. Nijhoffin de Bijd r a g e n , 
N. Reeks deel I , blz. 123 e. v., waar ook de lijst der bezitters voorkomt. 

Van het klooster A l b e r g e n wordt het belangrijk archief te Zwolle 
bewaard. De kronijk van een der kloosterbroeders, Johannes van Lochem, 
vermeld in Ni jhof f ' s B i j d r a g e n , N. Reeks deel V. blz, 60, wordt 
uitgegeven door de V e r e e n i g i n g tot b e o e f e n i n g v. Ov. R e c h t 
en G e s c h . 

De Romeinsche en Germaansche graven zijn behandeld door P. C. 
Molhuizen in den Almanak van 1844 blz. 169 e. v. Het laatst werd 
over de l a n d w e r e n , zoover mij bekend is, gehandeld door baro n Sloet 
tot Oldhuis. in een vergadering der Overijsselsche V e r e e n i g i n g , 
waarvan het verslag voorkomt in de Deventer Courant van 5 Maart 1875. 

O o t m a r s u m heeft een zeer schoone R.C. kerk. Lebuinus moet hier 
vóór 777 een kerk hebben gesticht. Het tegenwoordige gebouw, in 
Gothischen stijl, hoewel oud, is echter zóó oud niet. In de laatste jaren 
is de kerk belangrijk en met smaak gerestaureerd. 

Twenthe was rijk in havezathen. Sommigen er van zijn in den tekst 
genoemd. B e l l i n k h a v e of B e l l i n k h o f bij Almelo heette vroeger 
V o g e l e n z a n g en behoorde aan de Bellinkhave's. De erfdochter huwde 
den markies de Thouars ca. 1749, haar eenige dochter met den baron 
du Tour, wiens nakomelingen nog den titel voeren, hoewel de havezathe 
in 1780 aan J. L. Sloet is verkocht. (Ges l . A a n t . blz. 298, 291.) 
Het huis werd in 1798 gesloopt. Niet ver van Ootmarsum stond tot 
1811 een groot en schoon kasteel. Hogendorp, die 't zich herinnerde, 
vergelijkt het bij Twickel. Het was vroeger een commanderij van de 
ridders van het Duitsche huis, en meet in 1290 gesticht zijn. (Over
ijsselsche Almanak 1846 blz. 129). Sinds de 15de eeuw behoorde het 
aan de Heeren van Heijden, die later in den gravenstand zijn verheven. 
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Bij Tubbergen liggen twee havezathen, F l e r i n g e n o f H e r i n g h a ven 
en E s s c h e d e . De eerste behoorde in den loop der 17de eeuw aan de 
familie G r u b b e , tegenwoordig aan Jhr. L. E. F J. von Bonninghausen. 
't Is een vierkant huis met een kleiner achterhuis en hoogen stoep Met 
zijn voorplein, waarop aan weerskanten stalgebouwen en bouwhuis staan, 
ligt het in eene gracht. Schoon geboomte omringt het gebouw. Esschede 
is een eenvoudig, laag en breed huis, met vooruitspringenden regter-
vleugel. Het heeft een voorplein met stallen en ophaalbrug. Tegenwoordig 
behoort het den Duitschen baron von Heijden. In 1571 en 1578 wordt 
een Jan van Esschede genoemd. In den tijd der Republiek was er niemand 
van verschreven ia de ridderschap. 

Het kasteel te W e e r s e l o vind ik genoemd in 1591. (Archief van 
Aln elo). Het was toen door de Staatsche troepen genomen en bezet. 
Overigens is er mij niets van bekend. In 1662 bezat Otto van Bellinck-
have een huis, de Wueste, bij Weerselo. (Gesi . A a n t . blz. u i ) . De 
oude kerk is nog overgebleven van bet klooster, hier in 1152 gesticht 
en aanvankelijk bewoond door Benedictijner monniken uit de beroemde 
abdij van St. Paulus te Utrecht. Later werd het een nonnenklooster en 
vervolgens een adellijk jufferen-stift. Na de Hervorming werden uit de 
kloostergoederen prebenden uitgereikt aan ongehuwde dames van edelen 
bloede. De plaats is nog als he t St i f t bekend. 

Een belangrijk kasteel was S a e s v e l d o f S a t e r s l o , dat omzijn on
toegankelijke ligging, zijn' zwaren vierkanten toren, zijn dikke muren, 
zijn versterkte voorpoort, zijn dubbele grachten, als een onwinbare veste 
werd heschouwd. Als een geducht roofslot stond het bekend, en bisschop 
Jan van Arkel liet in 1360 in de nabijheid een blokhuis bouwen, om 
den geweldigen burgtheer in bedwang te houden; het blokhuis werd 
eerst afgebroken, toen de eigenaar had toegestemd het slot te ontves-
ten. De tijd der stichting is onbekend. Wat in den Overijsselschen Almanak 
van 1841 blz. 217 e. v. wordt gebouwd op het opschrift van de'n eersten 
steen, in „duysent veerthijn door Adriaen van Rhede en Julia van Choor. 
syne huysvrouwe" gelegd, komt mij hoogst bedenkelijk voor. Dit op
schrift schijnt volstrekt niet op de 11de eeuw te wijzen, en daar in 1591 een 
Adriaan van Rheede voorkomt, met Lucia van Goor gehuwd (Over
ijsselschen Almanak van 1846 blz. 142), meen ik, dat het gebouw, gelijk 
het tot 1817 heeft gestaan, voor een deel althans uit de laatste helft 
der 16de eeuw dagteekende. In 1145 vind ik Johannes de Saterslo ge
noemd, en het kasteel bleef in dat geslacht, totdat het in 1385 door 
een erfdochter aan de van Rheede's overging. Anna Agnes van Rheede, 
echtgenoote van A. O. J. van Hoëvell, verkocht het in 1735 aan M. H. 
Droste, een' Westfaalsch edelman, in wiens geslacht de goederen nog 
zijn, (Ge si. Aan t . blz. 66). Op de plaats, waar het kasteel stond, is, 
voor een deel van de oude steenen, een R. C. kerk gebouwd. 
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Tusschen Ootmarsum en Oldenzaal lagen de havezathe B o r g b e u -
n i n g e n en N o o r d e u r i n g e n , waarvan de eerste van de Recke's en 
Sloets, de laatste van de Moerbeke's en de Ittersums , aan de graven 
van Rechteren kwam. Beide huizen zijn gesloopt. Hier werd ook de 
havezathe E v e r l o gevonden, eene oude bezitting der van der Marcks, 
sinds 1658 van bet uit Bentheim stammende geslacht van der Clooster, 
later van een tak der familie Sloet. In 1733 werd het oude huis afge
broken. Ook de havezathe den T i jdho f in de buurschap Rensen is 
verdwenen. 

Niet ver van Ootmarsum ligt S i n g r a v e n , thans een uitgestrekte 
buitenplaats, weleer een havezathe, waartoe een kapel behoorde. Het 
goed v as het eigendom der graven van Bentheim, later van de familie 
Sloet, in 1788 door aankoop van den markies de Thouars, thans van 
de familie Roessink Udink. 

O l d e n z a a l zelf is eene zeer oude plaats. Sommigen meenen zelfs, 
dat de beroemde S a l i s c h e w e t naar haar is genoemd. Stellig werd de 
landstreek hier reeds vroeg bewoond. Oldenzaal was de hoofdstad van 
het graafschap Twenthe, dat bisschop Balderik in 970 aan St. Maarten 
schonk. Marcellinus, Lebuinus en Plechelmus hadden er voor lang het 
Evangelie verkondigd. Haar groote kerk, voor een deel van zeer oude 
dagteekening, is een der oudsten van ons vaderland. Uitvoerig is zij be
schreven in den Ove rij s se l s c h e n A l m a n a k van 1870 en volgende 
jaren. De geschiedenis van Oldenzaal is behandeld in den Overijssel-
schen Almanak 1846, blz. 225 e. v. en 1850, blz. 165. 

De havezathe W e l e v e l d werd in 1307 gesticht door een' jonger 
zoon uit het Drentsche geslacht van Ruinen. De Welevelds waren stoute 
en magtige edelen, wier naam in de kronijken van het Oversticht her
haaldelijk voorkomt. Ook nadat het stamhuis, omstreeks 1540, door 
eene erfdochter aan de Scheele's was overgegaan, bleven de Welevelds 
nog lang in aanzien en bloei. In 1715 kocht Lambert Joost van Ham
broek huis en goed van Anna Scheele. De Hambroeks stierven in 1745 
uit en Weleveld kwam in andere handen. Een teekening van het huis 
is in mijn bezit. 

Van het G r o o t h u i s bij Borne weet ik weinig. Er waren verschei
dene huizen van dien naam. Wat in den Overijsselschen Almanak van 
1845 voorkomt, schijnt op een ander G r o o t h u i s betrekking te hebben. 
Bij de nog bloeijende familie van Grootenhuis van Onstein schijnt aan
gaande dit huis niets bekend. Jhr. A. F. O. van Sasse van IJsselt te 's 
Hertogenbosch verpligtte mij door nasporingen dienaangaande. 

De O l d e m e u l e in Eule behoorde aan de B e v e r v o o r d e ' s , totdat 
de havezathe in 1684 door huwelijk aan Otto Georg van Munchausen 
kwam. In 1798 kocht eene dame uit dit geslacht het goed uit den deso-
laten boedel van haar' vader en in 1800 werd het huis gesloopt. Van 
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Oldemeule bestaan afbeeldingen. Het huis Boek el o was eene bezitting 
der Ripperda's van Hengelo en hunner erfgenamen. In het begin dezer 
eeuw stond het huis nog, een ruim gebouw, met een voorplein, door 
twee ronde torens versierd. Van binnen was eene groote vestibule, waarop 
de vertrekken uitkwamen. Ook Boekelo is verdwenen. 

Onder Delden ligt de havezathe H a c h m e u l e , die van de familie 
Barmentlo door huwelijk, omstreeks 1619, aan de Welevelds gekomen, 
in 1644 aan Joan van Laer overgedragen ( G e s l a c h t k u n d i g e A a n -
t e e k e n i n g e n , blz. 80, 81) en na 1658 aan de Bentincks gekomen 
is. Door verkoop kwam het in 1721 aan J. A. van Harde en door erfe
nis aan C. J. van Mahonytot Boeculo. ( G e s l a c h t k u n d i g e A a n t e e -
k e n i n g e n , blz. 255.) 

Van G r a e s is mij niets bekend. Een goed van dien naam !ag in het 
kerspel Vessem in Westfalen en behoorde aan de Heeren van Ahuis, 
die uit de oude Heeren van Diepenheim stamden. Graes bij Delden is 
welligt van hetzelfde geslacht afkomstig. Tegenwoordig behoort het on
der Twickel, evenals D u b b e l i n k , dat van de Reijgers aan Melchior 
Rammelman, later aan J. M. Blankvoort, Dirk Mulert en A.W. H. van 
Munchausen overging, ( G e s l a c h t k u n d i g e A a n t e e k e n i n g e n , blz. 
289.) In 1753 werd Dubbelinck door den graaf van Wassenaer Twickel 
gekocht. 

Van de havezathe H o m b e r g weet ik niets. Over den H o n d e n b o r g 
is te raadplegen het art. in Van d e r Aa , A a r d r i j k s k u n d i g W o o r -
d e n b o e k , dat over 't algemeen voor Twenthe zeer bruikbaar is. Zie 
over den merkwaardigen H u n n e n b o r g en de volksverhalen, er aan 
verbonden, de stukken in den Overijsselschen Almanak van 1837, 1838 
en 1844, blz. 182 e. v. 

B a k e n h a g e n heette vroeger R o t g e r i n c k . Joan de Bake, in 1581 
gehuwd met Anna Hagen, vormde uit beide namen den naam, dien 
het huis tot heden draagt. ( G e s l a c h t k u n d i g e A a n t e e k e n i n g e n , 
blz. 75.) Zijne dochter Ida huwde Joan Mulert. Tot 1824 behoorde Ba-
kenhage aan de Mulerts. (1b., blz. 399.) Het oude huis, waarvan een 
afbeelding in mijn bezit is, is door een nieuw gebouw vervangen. De 
kaart van het S l a d e n h u i s met afbeelding van het gebouw, berust 
onder den heer H. Overbeek te Hengelo. 

Van de havezathe H e e c k e r e n bij Goor was in den tijd der Repu
bliek niemand verschreven. Het behoorde oudtijds aan de van Coeverdens. 
Harman van Ensse, drost van Haaksbergen, huwde in 1594 Johanna 
van Coeverden van Raen. Zijn zoon Frederik, diens zoon Herman Engel -
bregt en diens kinderen, Frederik en Anna Isabella Theodora, bezaten 
achtereenvolgens het goed. De laatste huwde in 1721 met Johan Erns 
Wilhelm van Hoëvell, overste der cavallerie in dienst van den keurvorst 
van Keulen. De van Enssens waren Roomsch Catholiek en zoo werd 
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het huwelijk eerst voor een' priester te Goor, later door den predikant 
Benjamin Piittman gesloten. Johan Frits Adolf van Hoëvtll , hun zoon, 
in 1778 ongehuwd gestorven, liet Heeckeren aan zijne zuster, die ge
huwd was met Otto Maximiliaan Bentinck tot Breckelenkamp , kapitein 
in dienst van den keurvorst van Keulen. Hun eenig kind, Sofie Ludovica, 
bragt Heeckeren aan haar' echtgenoot Godefridus Franciscus baron van 
Hugenpoth van Aerdt, die op het huis Aerdt woonde. Hun zonen Otto 
Maxmiliaan en Joannes Nepomucenus bezaten na zijn' dood in 1819 
het huis achtereenvolgens. De laatste moderniseerde het en verkocht 
het niet lang na 1820 aan Jonkh. Gerard Willem Bosch van Drakenstein, 
wiens erven het thans bezitten. (Mij welwillend meegedeeld door Jhr. 
A. F. O. van Sasse van IJsselt, uit familiepapieren op den huize Aerdt.) 

De havezathe S t o e v e l a a r bij Goor is mede van de van Coeverdens 
afkomstig. J. Ph. C. van Keppel erfde haar in 1711 van zijn' oom Bor-
chard Amelis, die ook Heer van Hengelo was. In 1743 werd de Stoe
velaar verkocht aan Dirc van der Wijck ( G e s l a c h t k u n d i g e A a n -
t e e k e n i n g e n , blz. 262.) 

De deductie omtrent de schade, in 1672 geleden, is te vinden inden 
Overijsselschen Almanak van 1842 blz. 120 e. v. Ook Losser was toen 
geheel verbrand. Het nog in den mond des volks levende versje is 
meegedeeld in de O u d e Tijd 1872 blz. 118. 

De geschiedenis der belangrijke stad G o o r zou een afzonderlijke be
handeling zeer verdienen, in verband met den ouden toestand van Twenthe. 
Sedert Dumbar zijne verhandeling schreef, zijn nog eenige bouwstoffen 
aan het licht gekomen, maar de betrekking der graven van Goor tot 
den bisschop van Utrecht vóór 1248 is mij nog niet helder. Op het kerk
hof is het gedenkteeken van Thomas Ainswo rth, aanvankelijk door de 
firma van Gelder, .Schouten en Co. te Wormerveer uit België ontboden, 
om de bewerking van gekleurd papier te leeren, later door de Handel
maatschappij naar Twenthe gezonden, om de verbeterde weefmethode 
er ingang te doen vinden. 

Ook over Markelo bevatten de Overijsselsche Almanakken belangrijke 
bijzonderheden. Nabij het Twentsche Markelo, niet aan den Weser, meen 
ik het tooneel van Lebuinus' krachtig optreden te moeten plaatsen. 

Op aanwijzing van den heer Mr. J. I. van Doorninck, archivarius te 
Zwolle, teeken ik aan, dat N i e s e r t ' s Mun s t e r i s c h e s U r k u n d e n -
b u c h belangrijk is voor de geschiedenis van Enschede en de regten 
der Heeren van Ottenstein aldaar, en dat bij Enschede nog in 1653 en 
'54 drie oude wolven geschoten zijn. Door hem zijn in de Zwolsche 
Courant van 25 en 29 Dec. 1871 een paar artikelen over de Hervorming 
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te Diepenheim geplaatst, ter aanvulling van het door Chevallereau ver
haalde. De marke E u l e of O e l e is denkelijk dezelfde, die in 797 
H u l er i wordt genoemd. Omtrent de plaatsen in Twenthe, met H u n 
of H o n d zamengesteld, teekent de heer van Doorninck aan, dat som
migen in dat „hund" het bewijs zien, dat ook hier de Centuriones, de 
h o n d e r d m a n n e n , aanwezig waren, en dus ook hier de vestiging in 
de marken bij honderdtallen heeft plaats gehad. Ik zou mij daar zeer goed 
meê kunnen vereenigen, maar hoe dan met den Hunenborg in het Val-
terbroekr Dat schijnt wel bepaald een versterking te zijn geweest, en 
hoe kwam die bij eene marke te pas? Of was het eene offerplaats als 
de Hunnenschans aan het Uddelermeer? 

„De Salische wet, volgens sommigen naar Oldenzaal genoemd." Daar
mede kan de Heer v. D. zich niet vereenigen. Ik ook niet. Maar ik had 
het oog op hetgeen voorkomt in den Overijss. Alm. van 1846, blz. 226 
e. v., waar het vermoeden wordt uitgesproken, dat de Salische Franken 
naar deze „Sala" hun naam ontvingen. Ik vermeld het dan ook als de 
meening van „sommigen". 

Van Mr. R. E. Hattink te Almelo ontving ik later nog eenige op
merkingen, waaruit ik hier nog een en .„ander kan opnemen. 

Het gezegde omtrent de Hervorming in Twenthe zou een belangrijke 
omwerking hebben vereischt. Te vergelijken zijn de opstellen van Mr. 
J. I. van Doorninck in de P rov . Ov. en Z w o l s c h e c o u r a n t van 25 
Dec. '71 en 29 Febr.'72 en die van den heer Hattink in de V e r s l a g e n 
e n M e d e d e e l i n g e n de r V e r . t o t b e o e f e n i n g v a n Ov . R e g t 
e n g e s c h . over de pastoors van Tubbergen en Vriezenveen; over dien 
van Rijssen de Notulen der Ov. Vereenig. van 28 Oct. '79, I Juni '80 
en Oct. '81. 

Am a io h, in de 9de eeuw genoemd, houdt hij niet voor Almelo, 
maar voor het gehucht Ammelo bij Vreden. Over de „landeweren" is 
te vergelijken het verhandelde in de vergaderingen der Ov. Ver. van 
27 Oct. '74 en 1 Juni '75. 

Het belangrijke stuk betreffende de beweerde regten van het huis Hen
gelo is sedert uitgegeven in de Ver s la g e n enz. Deel XIII: blz. 18 e. v. 

Van het huis te Ootmarsum is een „afconterfeitsel" in hout in het 
geschiedkundig Overijsselsch Museum. Er bestaan overigens verscheidene 
afbeeldingen van. 

De havezathe Herjnghaven bij Tubbingen behoorde van 1394 tot 1723 
aan de familie G r u b b e , Esschede van 1411 tot het begin dezer eeuw 
aan het geslacht van dien naam. De eenige dochter van Jhr. M. F. C. 
F. von Bönningshausen bragt het aan H. J. B. Th. Freiherr von Hey-
den, wiens erven het thans behoort. 
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De paneelen der kast te Weerselo (in der tijd te zien geweest op de 
geschiedkundig Overijsselsche tentoonstelling: No. 2858 van den cata
logus) zijn sedert verkocht. Er bestaat een fotografie van. Ook de deur 
van Saesveld is verkocht aan den graaf van Aldenburg Bentinck op het 
Weldam bij Goor. Te Weerselo bleef nog de verguld zilveren avond-
maalsbeker, een voormalige miskelk, met gedreven beeldwerk op den 
yoet, uit de 13de eeuw. (Cat. der Ov. Tent. No. 1321). 

Het „kasteel Weerselo", overigens onbekend, houdt Mr. Hattink voor 
We e tns e l o , dat tusschen Albergen en Weerselo lag en aan de Bever-
voorde's behoorde. 

Een fraaije geschiedenis van een schaking in 1589, toen Gerrit van 
Bevervoorde op zijn huis „te W e r m e s l o " de twaalfjarige dochter van 
zijn gast Hendrik van Rheden met geweld ontvoerde, is behandeld door 
baron Sloet van de Beele in Nijhoffs bijdragen 1880. 

Sedert de uitgave van de wandeling door Twenthe is er natuurlijk 
weer vrij wat veranderd; ik vermeld daarvan alleen de opening van de 
spoorlijnen tusschen Almelo en Zwolle en die van Hengelo en Enschede 
op Winterswijk. 



D I E P E N H E I . M . 

De reiziger, die van de lijn Arnhem-Salzbergen gebruik 
maakt en den grooten lusthof tusschen Gelderlands bloeijende 
hoofdstad en de aloude hoofdplaats van het graafschap Zutphen 
is doorgevlogen, pleegt zich ontslagen te rekenen van de moeite 
om uit te zien, wanneer hij de laatste stad achter den rug 
heeft. Zijn reisboek laat hem met rust en dwingt hem niet 
meer tot zien en bewonderen. De Hollander rekent de bewoonde 
wereld geëindigd met Velp en de Steeg. Als hij ooit heeft 
gehoord van wat daar achter ligt, dan heeft hij er van ge
hoord als van den A c h t e r h o e k en hij verbindt aan dien 
naam eene schemerachtige voorstelling van een land, waar 
de huizen geen schoorsteenen hebben en de varkens met de 
menschen zamenwonen. Hij schikt zich derhalve tot de zoete 
rust, of verdiept zich in zijne lectuur. De spoorwegreiziger 
verliest trouwens ook niet veel, wanneer hij een groot deel 
van den weg slapende aflegt. De baan doorsnijdt een landstreek, 
die weinig merkwaardigs aanbiedt, en van wat een' togt door 
den „Achterhoek" aantrekkelijk en belangwekkend maakt, 
geeft natuurlijk de vlugtige reis in een spoorrijtuig niets te 
genieten. Alleen in een rijtuig 3 a e klasse zou hij met de eigenlijke 
Achterhoekers kennis maken, en hij zou kunnen beproeven, 
wat hij wel verstaan mogt van de taal, die Graafschappers 
en Twenthenaren onder elkander spreken. Hij zou die sprake 
vermoedelijk zeer plat en zeer leelijk noemen, niet wetende, 
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wat schatten daarin voor den taalvorscher liggen opgesloten. 
Behalve een paar buitenplaatsen en beukenlanen niet ver 

van Zutphen, geeft de weg niet veel anders te zien dan jonge 
dennen en hakhout, of boekweit- en roggevelden, ontwoekerd 
aan de heide, waarin zich hier en ginds het breede zandspoor 
of het slingerende witte voetpad verliest, 't Is over 't alge
meen nog tamelijk hoog land; en missen ook deze landschap
pen geenszins hun eigenaardige schoonheid, zij lijden te veel 
onder de tegenstelling met de schitterende pracht, die natuur 
en kunst beiden aan den bloeijenden lusthof tusschen Arnhem 
en Zutphen verleenen. Bij Laren vindt hij wat meer hoog hout; 
een paar knappe boerderijen dragen meer sporen van zorgvul
dig onderhoud, dan hij tot nog toe in de Graafschap opmerkte, 
en op eenigen afstand is iets te zien van het zware bosch, 
waarin de oude, adellijke havezathe de E e z e zich verschuilt. 
Een weinig verder vertoont zich de witte villa en het digte 
plantsoen, tot den huize Ross behoorende, en bij Lochem 
liggen de ruime grasperken, de statige lanen, de sierlijke 
boomgroepen van het riddergoed Arnpsen, met zijn een
voudig maar deftig kasteel en zijn overal verspreide hekken, die 
in hun roode en witte streepen de kleuren van het wapen der 
baronnen van N a g e 11 dragen. Daar golven ook de begroeide 
hellingen van den schoonen Lochemschen berg, achter de 
bosschen, waarboven de kerktoren zich verheft en tusschen 
wier groen de witte gevels van een paar vriendelijke villa's 
schitteren. Straks komt boven de lange boomenreeks even het 
torentje van het huis N e t t e l h o r s t uit, —voorts is't meestal 
laag en broekig weiland en drassige heide, half met distelen en 
biezen begroeid, waar kleine, meest roodbonte koeijen een schraal 
voedsel vinden, waar gansche koppels ganzen rond waggelen, 
waar hier en daar turf gestoken wordt en lange rijen popu
lieren als kantwerk tegen den helderen hemel afsteken. 

Nu hebben wij het Geldersch grondgebied verlaten voor de 
landpalen van Overijssel. Niet ver evenwel willen wij heden 
in het Oversticht doordringen. Als de trein stilhoudt bij het 
station M a r k e 1 o, het eerste voorbij Lochem, dan stijgen 
wij uit. Wij blijven in de nabijheid der grens, in een land-
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streek, die eerst betrekkelijk laat onder de heerschappij der 
Utrechtsche bisschoppen is gekomen, die een' tijd lang er weer 
van was afgescheiden en die, hoewel tot Twenthe behoorende, 
daarmede evenwel nooit zeer naauw is verbonden geweest. 
Zoo kunnen wij het oord, dat wij bezoeken, beschouwen als 
een min of meer op zich zelf staand geheel. Om kennismaking 
met de talrijke Twenthsche eigenaardigheden is het ons heden 
niet te doen. Wij wenschen enkel als wandelaars op te mer
ken, wat het stedeken Diepenhe im den bezoeker te zien 
geeft. Welligt zou hij erkennen, dat de Achterhoek bij opper
vlakkige kennismaking niet tegenvalt en vindt hij in Diepen-
heims omtrek vrij wat meer, dan hij had verwacht. 

Het station Marke lo ligt eenzaam en verlaten te midden 
van uitgestrekte, voor een deel nog onbebouwde velden, waar 
het oog maar hier en daar een enkele woning ontwaart. Van 
het overoude, in onze kerkgeschiedenis belangrijke dorp, waar
aan het station zijn' naam ontleent, ziet gij schijn nog schaduw. 
't Ligt trouwens niet alleen op een' aanmerkelijken afstand 
van hier, maar 't is bovendien geheel verborgen achter den 
hoogen heuvelrug daar in de verte, achter den Markelerberg 
met zijn deels kalen, deels met dennen begroeiden top. De 
lange, witte schaduwlooze grintweg, die er over heen loopt 
en dien gij hier en daar in al zijn hopelooze barheid kunt 
overzien, belooft een weinig benijdenswaardige wandeling aan 
wie op een' heeten zomerdag naar Markelo moet, of wie er 
den scherpen Oostewind, of de gure Noordwestervlagen zal te 
trotseeren hebben! Wie van Markelo komen of derwaarts gaan, 
verkiezen dan ook den veel beteren weg, die van het volgend 
station Goor daarheen leidt, en getroosten zich gaarne den 
spoortogt met eenige minuten te verlengen. Het station Mar
kelo is tevens, zelfs iets meer nog, ten gerieve van Diepen
heim aangelegd. Maar zien wij van Markelo niets, ook van 
Diepenheim bespeuren wij niet veel! Achter de dennenbosschen 
ligt het verborgen. Misschien ziet een enkele, die de reis per 



Otiislpekon Aan 

DIEPENHEIM 
Sch.iii i nmuoo 

Spoorweg 
Straatioe, 



WIE DIEPENHEIM ZAGEN. 305 

spoortrein voortzet, straks een klein torenspitsje boven een 
niet onaanzienlijke boomgroep uitsteken, en is hij met een' 
geest des onderzoeks begaafd, dan vraagt hij alligt, „hoe dit 
plaatsje heet." Tien tegen een, dat hij ten antwoord verkrijgt: 
„ik weet het niet." Misschien zegt hem iemand: ,,dat is Die-
pem." En vraagt hij dan verder, ,,of daar iets te zien is?" 
wederom tien tegen een, dat ook ditmaal het antwoord zal 
luiden: „ik weet het niet." Sinds de spoorweg ook dit deel 
van Twenthe doorsnijdt, komt geen reiziger Diepenheim meer 
door. Vroeger was dit anders. De groote weg naar Noord-
Duitschland liep over Arnhem en Lingen en dientengevolge 
ook over Diepenheim. Toen zagen zijn inwoners den Duitschen 
postwagen op gezette dagen den zwaren zandweg doorworstelen, 
en later, toen de rijksweg was gelegd, zagen zij tweemaal 
daags de -diligence van Van Gend en Loos. Of liever, de 
meesten zagen die maar eens, want de wagen, die van 
Lingen kwam, passeerde het stadje in het holst van den nacht. 
Dan had alleen de halfduttende brievengaarder in het post
kantoor en de slaperige knecht in het logement een oogenblik 
genot van zijn verschijning. De wagen, die van Arnhem was 
gekomen, mogt zich integendeel in de algemeene belangstelling 
verheugen, want op zijn' doorrid was de bevolking nog niet 
te bed, en zóó druk was 't in dien tijd in Diepenheim niet. 
of de diligence bleef ook daar een zeer gewaardeerde afwisse
ling. Zoo bestond er dan ten minste eenmaal 's daags voor 
den reiziger de gelegenheid, om door eigen aanschouwing de 
vraag te beantwoorden: wat er in Diepenheim te zien is. De 
dommelende passagiers der nachtdiligence, wakker geschrikt 
door het geratel en 't gehots op de afschuwelijke ronde straat-
keijen, waren weinig geneigd, het stedeken te roemen. Prut
telend over het nest, dat wel zoo heel groot niet was, maar 
toch veel te lang naar hun' zin, verduurden zij 'het ongerief 
der verschrikkelijke bestrating en verheugden zich, — voor 
zoo ver men in een nachtdiligence nog voor vreugde vatbaar 
was, — wanneer de wagen weer over den effen grintweg rolde. 

Tegenover wie van Arnhem kwamen, had Diepenheim — 
althans wanneer 't niet in den winter en dus kort dag was, — 

vi 20 
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een betere kans. Dan werd het min of meer als een oase in 
de woestijn begroet. 

Lang en vervelend was de weg van Zutphen tot Lochem, 
zoodra men het vrolijk Warnsveld en de statige boschpartijen 
van h e t V e l d e en van het J a g t h u i s voorbij was. Iets minder 
lang, maar niet minder vervelend, was de weg van Lochem 
tot Diepenheim, zoodra men den onmiddellijken omtrek van 
Lochem had verlaten. De gansene nieuwe rijksweg was aange
legd in de overtuiging, dat de regte lijn de kortste afstand 
tusschen twee punten is. En aanmerkelijk was zeker de bekorting, 
als men in aanmerking neemt, dat de oude weg van Lochem 
over Borculo liep en van daar op Diepenheim, om zóó Goor 
te bereiken! Niet onnatuurlijk is het, dat de diligence den 
naasten weg koos. Maar hij was ook zoo eentoonig mogelijk, 
en geen wonder, dat de reizigers een' niet zeer gunstigen indruk 
van „de Graafschap" medenamen. Gansch anders zou die 
indruk zijn geweest, voor wie of over Vorden, of over Almen 
te Lochem was gekomen; maar staat dat ons vrij, wanneer 
wij onze eigene reisgelegenheid zoeken, de firma Van G e n d 
e n L o o s vervoerde haar passagiers langs den kortsten weg, 
en dat was een zeer onbehagelijke. Met wat blijdschap stegen 
zij in den vluggen spoortrein, die bij ervaring de verveling 
van die oude reismanier kenden! Maar in die vervlogen dagen 
had Diepenheim met zijn aanzienlijke landgoederen iets ver
rassends en aantrekkelijks, waarom het met blijdschap begroet 
en met ingenomenheid herdacht werd. Bovendien had het iets 
merkwaardigs, want het was het eerste der Twenthsche dor
pen en het vertoonde in de ligging en de bouworde zijner 
huizen reeds het eigenaardig karakter dier landstreek, waarin 
nog zoo menig herinnering van den ouden tijd is overgebleven. 
Zoo mag wel meer dan één reiziger in dien tijd den indruk 
hebben ontvangen, dat er in Diepenheim wel iets te zien was. 
Wat dat is, willen wij ditmaal eens gaan onderzoeken. Wij 
gaan uit van de onderstelling, dat wij op een' spoortogt door 
Twenthe eenige uren beschikbaar hebben en dat wij die willen 
besteden tot een bezoek aan een weinig bekend, maar niette
min bezienswaardig stedeken, 't Zij herinnerd, dat het heden 
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ons doel niet is, met allerlei eigenaardigheden van landstreek 
en bevolking kennis te maken. De tijd is daartoe te kort en 
laat ons alleen toe, een w a n d e l i n g n a a r D i e p e n h e i m 
te doen. 

Wij verlaten den trein aan 't station Marke lo , om straks 
van 't station Goor met eene volgende gelegenheid verder 
te reizen. 

Het voetpad door het veld brengt ons in veel korter tijd 
in de nabijheid van Diepenheim, dan de rijweg. Terwijl wij 
dus dat voetpad volgen, hebben wij gelegenheid om op te 
merken, dat de heide nog niet geheel is ontgonnen, maar voor 
verreweg het grootste gedeelte zijn toch de woeste gronden, 
tot de gemeente Diepenheim hehoorende, in cultuur gebragt. 
Ook hier heeft de verdeeling der drie bestaande marken, — 
D i e p e n h e i m , Middendorp en M a r k v e l d e , — die voor 
ongeveer twintig jaren plaats heeft gehad, goede vruchten ge
dragen. De verschillende eigenaars beijveren zich, hun land 
zooveel mogelijk te verbeteren. Een niet onbelangrijk aantal 
kleine boerderijen zijn sedert dien tijd ontstaan, die ôf in 
eigen gebruik zijn, ôf verhuurd worden. De ingezetenen van 
Diepenheim hebben de hun toebedeelde gronden meest tot wei
en bouwland geschikt gemaakt; de grootere grondbezitters hebben 
vrij wat dennenbosch aangeplant, en met name heeft wijlen 
graaf Gerrit Schimmelpenninck van Nijenhuis op zijne uitge
strekte goederen veel tot ontginning gedaan. Maar dat werk 
eischt een' langen tijd, eer de dorre heide in vruchtbare velden 
en welige bosschen is herschapen, en er zijn immers nog niet 
vele jaren verloopen, sinds -de markeverdeeling het mogelijk 
maakte, met ernst de hand aan den ploeg te slaan. In den 
onmiddellijken omtrek van Diepenheim, waar wij ons vooral 
zullen ophouden, vinden wij weinig of geen heide meer. Daar 
werd de grond sedert lang bebouwd, en rondom de oude have-
zathen groeide sinds eeuwen een overvloed van opgaand ge
boomte , dat bewijst, hoe met den tijd en door goede verpleging 
ook deze streek voor de houtteelt geschikt kan worden, gelijk. 
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-rouwens vóór eeuwen uitgestrekte wouden hier den bodem 
bedekten. Oude oorkonden en volksoverleveringen spreken er 
van, en in menig thans boomlooze vlakte verhaalt het veen 
van voormaligen rijkdom aan bosschen. 

Voor een klein deel over de heide, meest langs en door 
jonge dennen, brengt ons het voetpad in een twintig minuten 
op den grintweg even beneden het stadje, en nu hebben wij 
niet veel schreden meer te doen, of wij zien het vriendelijk 
kerkgebouw op een' heuvel, half in 't groen verscholen, en 
ter linkerhand rijst de zijgevel van een statig heerenhuis, om
geven van bloemhof en park. Dit is het hu i s te Diepen-
h e i m, vroeger een versterkt kasteel, tegenwoordig een deftige 
huizinge in den stijl der 17de eeuw. Van den straatweg voert 
een oprijlaan, met hooge eiken en populieren beplant, lang& 
de kerk en rondom een weiland naar den hoofdingang. In 
vroeger dagen liep de laan regt op den ingang aan. Toen moet 
er aan 't begin der laan, tegenover de kerk, een buitenpoort 
hebben gestaan. Bij den aanleg van den rijksweg is dit een 
en ander veranderd, maar de boerenwoning bij de laan heet 
nog altijd „het p o r t i e r s huis". Een hooge steenen poort, 
die in haar frontespiés de wapens van Bentinck en Ittersum 
draagt, is door eene sierlijke gemetselde brug verbonden aan 
den met krachtige eikenstammen beplanten buitensten singel 
en geeft toegang tot het ruime voorplein, aan welks einde 
het vierkante hoofdgebouw ligt, terwijl, naar de gewoonte 
dier tijden, groote stalgebouwen, als vooruitspringende vleugels, 
de beide zijden van het plein beslaan. Aan de eene zijde wordt 
de ruimte tussehen de stallingen en het huis ingenomen door 
een' steenen muur, met bloemvazen versierd, waarboven zich 
trotsche boomgroepen en bloeijende heesters verheffen, aan den 
anderen kant door een laag , rijk begroeid gebouwtje met hoogen 
schoorsteen. Een wal van Bentheimer steen, uit de buitengracht 
opgemetseld, geeft, in verband met voorpoort en brug, een 
deftig voorkomen, dat goed in overeenstemming is met den 
grootsehen aanleg van het geheel en met den kloeken voorgevel 
der oudadellijke havezathe. En geenszins daarmee in strijd is 
de rijke, maar smaakvolle versiering van het voorplein, waar 
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een schat van bloemen en planten in groote perken of in steenen 
vazen is tentoongespreid, noch de digte mantel van klimop, 
die langs de roode muren en de witte zandsteenen posten en 
kozijnen der stalgebouwen opklimt. Voor den ingang van het 
huis staan, tusschen aristocratische oranjeboomen, een paar 
kanonnen op affuit. Zij passen niet kwalijk bij het gebouw, 
als eene herinnering aan de vroegere weerbaarheid van het 
geduchte kasteel, al behoorden zij ook niet tot den inventaris 
van het oude slot en al hebben zij nooit eene oorlogzuchtige 
bestemming gehad. Zij dragen het familiewapen en den naam 
van Dider ich B o r r e van A m e r o n g e n en het jaartal 
1666. Door aanhuwelijking kwamen zij aan de familie Sloet 
van W a r m e l o en werden bij den verkoop van de naburige 
havezathe Warmelo voor eenige jaren aangekocht door den 
tegenwoordigen eigenaar, die ze voor zijn huis te Diepenheim 
plaatste. 

Wanneer het slot te Diepenheim is gesticht en uit wat stam 
de eerste bezitters der heerlijkheid zijn geweest, schuilt tot nog 
toe in het duister. Vóór 1331 behoorde het tot de vrije, eigene 
goederen van een dier geslachten, die wij in de middeleeuwen 
alom in onze gewesten gevestigd vinden, die geen' opperheer 
erkenden dan den keizer en eerst langzamerhand, vrijwillig of 
gedwongen, hunne bezittingen aan graaf of hertog of bisschop 
leenroerig maakten. Vooral tegen het einde der 13de eeuw 
werden velen dezer kleine, onafhankelijke dynasten als vasallen 
onder de heerschappij der magtige naburige land vorsten gebragt. 
De bisschoppen van Utrecht breidden op die wijze hun wereld
lijk gebied allengs uit en wisten-voor en na Groningen, Drenthe 
en Overijssel, behoudens enkele uitzonderingen, aan hun gezag 
te onderwerpen. In dit deel van Overijssel duurde 't evenwel 
geruimen tijd, eer zij over een goed afgerond en wel aaneen
gesloten geheel den scepter voerden. De Heeren van Almelo 
bleven zelfs ten allen tijde hun onafhankelijkheid bewaren. 
Enschede behoorde den grave van Solms, en tusschen het aan 
den bisschoppelijken stoel sedert lang onderworpen deel van 
Twenthe, waarvan Oldenzaal de hoofdplaats was, en het grond
gebied van het Sticht rondom Deventer, lagen de bezittingen 
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der onrustige graven van Goor, en tot in de 144e eeuw de 
goederen der vrije Heeren van Diepenheim. Had hun gebied 
behoord tot de landstreek, die Koning H e n d r i k in in 1046 aan 
bisschop Bernu l fus schonk, en waarin als een der grens-
plaatsen W e s t e r f l e (vermoedelijk W e s t e r f 1 ier bij Diepen
heim) wordt genoemd, dan heeft die gift op den duur het 
bedoelde gevolg niet gehad; althans, wanneer in de geschiedenis 
Heeren van Diepenheim optreden, beschouwen zij zich en worden 
zij ook erkend als vrije bezitters van het goed. Hoe zij dat 
zijn geworden, is onbekend. Vermoedelijk zal 't wel geschied 
zijn als elders. Een aanzienlijk en invloedrijk eigengeërfde in 
de marke zal zich allengs allerlei regten hebben weten aan te 
matigen, die oorspronkelijk aan de gezamenlijke gewaarden 
behoorden. Zoo werd de markerigter Hee r , de hoofdhof der 
marke een versterkt kasteel, en de minder magtige markge-
nooten droegen hem goed- of kwaadschiks hun bezittingen en 
regten over, om zijn bescherming te genieten, zijn gewelde
narijen te ontgaan. Of welligt ook verkreeg een of ander aan
zienlijk persoon hier eene aanmerkelijke oppervlakte woesten 
grond, dien hij onder verschillende voorwaarden aan een aantal 
anderen ter bebouwing overgaf. Een oude stamkronijk, vóór 
omstreeks eene eeuw in het licht gegeven, spreekt van zekeren 
Bernardus, die de heerlijkheid Diepenheim als erfgoed van zijn 
voorouders bezat en van den keizer ook die van Ahaus ont
ving. Hij moet vóór het midden der 12de eeuw hebben geleefd 
en liet bij zijn' dood aan een' zijner zonen Ahaus, aan een' 
ander, W o l b e r t , Diepenheim na. Deze Wolhert, die een' 
erfelijken twist met zijn' nabuur te Goor had weten te ein
digen , door Gisela, des Heeren dochter van Goor, te huwen. 
was de laatste van zijn stam. Zijne dochter R e g u i n a bragt 
de bezitting in een ander geslacht door haar huwelijk met 
Hendrik, die den titel van graaf van Dalen voerde. 

De hof en de heerlijkheid Dalen, in Westfalen gelegen, schijnt 
nooit van veel beteekenis te zijn geweest. Uit wat hoofde het 
den naam van g r a a f s c h a p droeg, schijnt mede tot de nog 
niet opgeloste vragen te behooren. Wèl waren de Heeren van 
Dalen van grafelijken bloede. Jolanda, dochter van graaf Ger-
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hard van Gelder, bragt omtrent 1107 de graafschappen Dode-
weerd en Dalen ten huwelijk mede aan Boudewijn van Vlaanderen. 
Hun tweede zoon, Gerhard, erfde Dalen als een bijzondere 
heerlijkheid, waaraan hij zijn' naam ontleende. Uit zijn huwelijk 
met Sofia, gravin van Ravensberg, sproot o. a. Heer H e n d r i k , 
die vóór 1180 de erfdochter van Diepenheim huwde. Hij was 
een rijk,man, wien vele goederen en heerlijkheden in West-
falen en Gelderland toekwamen, en die te Diepenheim het slot 
bouwde, of, volgens de stamkronijk, het daar reeds bestaande 
kasteel versterkte. Gedurende den loop der 13de eeuw bleven 
de graven van Dalen Diepenheim bezitten. Otto. Hendrik II, 
Otto II en Willem worden achtereenvolgens als Heeren ge
noemd. Aanzienlijke huwelijksverbindtenissen sloten zij, en 
onder de edelste geslachten komen zij in de oorkonden voor. 
Maar in 't begin der 14de eeuw stierf het geslacht in de mannelijke 
linie uit. Heer W'illem had maar ééne dochter nagelaten , G u n e-
wonde, die eerst Otto, graaf van Tekelenburg, en na diens 
overlijden, Willem van Cuyck. Heer van Boxtel, huwde. Ten 
jare 1331 verkochten zij het. graafschap Dalen en de heerschap 
Diepenheim aan Johan van Diest, bisschop van Utrecht. Het 
wapen der gemeente — drie beerenklaauwen van azuur op 
goud — schijnt nog de herinnering te bewaren aan dit aloud 
geslacht der graven van Dalen, die, blijkens een nog bestaand 
ridderzegel van Hendrik II. zes leeuwenklaauwen in hun wapen 
voerden. 

Het schijnt, dat de Diepenheimsche Heeren voor het Sticht 
lastige en gevaarvolle naburen waren, en de vijf Utrechtsche 
kerken hielpen den bisschop dan ook gaarne, de benoodigde 
gelden bijeen te brengen. Het grondgebied van den kerkvorst 
werd door dien aankoop in 1331 niet alleen belangrijk uitge
breid , maar het ontving ook een' veel beteren zamenhang. Want 
reeds sinds 1248 behoorde het Graafschap Goor aan den bis-
schoppelijken stoel, en toen nu Jan van Diest, nevens Diepen
heim , ook Enschede kocht, had hij geheel Twenthe onder zijn 
bestuur vereenigd. 

Maar de uitkomst beantwoordde niet aan de verwachting. 
althans niet wat Diepenheim betreft. Bisschop Jan van Arkel 
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had de bewaring van het huis aldaar opgedragen aan Frederik 
van der Eeze. maar deze bragt zulke hooge oorlogskosten en 
voorschotten in rekening, dat de heerlijkheid reeds in 1348 
moest worden verpand. De nieuwe pandheer, Reinoud van 
Brederode, maakte het zijn' Stichtschen naburen zóó lastig, 
dat bisschop Floris van Wevelinkhoven zich haastte, het pand-
schap af te lossen. De drie Overijsselsche hoofdsteden namen 
gaarne, ieder voor een vierde deel, het bezorgen van drie 
vierden der gelden op zich, maar daar mogt dan ook geen 
kastelein op het huis worden aangesteld, dan met hun goed
vinden , en de benoemde slotvoogd moest hun, evenzeer als den 
bisschop, den eed van getrouwheid doen. Onder een reeks van 
slotvoogden bleef nu werkelijk het kasteel geruimen tijd een 
voormuur tegen Gelderland. Maar meer dan eens had het een' 
harden strijd door te staan, [n 1504 werd het door de Gel-
derschen genomen en bij verdrag teruggegeven. In 1510 nog
maals bemagtigd, werd het na een bloedige bestorming hernomen. 
In 1521 maakte hertog Karel van Gelder zich er ten derden 
male meester van, en nu behield hij het bij het vredesverdrag 
in 1524, om het te behouden zoolang hij leefde. Hij vond intus-
schen zijn' meerdere in magt in keizer Karel V, wien de 
bisschop van Utrecht zijn wereldlijk gebied had afgestaan en 
wiens veldheer, George Schenk van Toutenhurg, het slot te 
Diepenheim in 1536 vermeesterde. Om de aanspraken, die 
Reinoud van Coeverden in 1537 op Diepenheim maakte, be
kommerde zich de keizer niet. Sedert dien tijd bleef de heer
lijkheid tot Overijssel behooren, en nam het onder de kleine 
steden van het gewest eene plaats in. Het had dan ook stedelijke 
regten verkregen, gelijk het onder de regering van koning 
Willem I ook als stad erkend werd. Maar de inwoners noemen 
het een d o r p . Den naam van s t a d achten zij blijkbaar voor 
het nederig plaatsje wel wat aangematigd, 't Is trouwens niet 
minder eervol, te wonen in een groot dorp, dan in een kleine 
stad. Maar met wat naam zullen wij het noemen*? Laat ons 
onbeschroomd nu eens officieel, dan weer officieus spreken en 
Diepenheim, naar het valt, een dorp of een stedeken noemen ! 
Veel welvaart heerschte er blijkbaar niet in de dagen der 
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Republiek, althans met Wilsum en Grafhorst werd het bij de 
schattingen verreweg het laagst aangeslagen. Het kasteel schijnt 
in de troebele tijden gedurende den strijd tegen Spanje ver
laten en vervallen te zijn. In 1635 was het er niet meer. De 
plaats lag onbetimmerd, toen door de Staten van Overijssel 
in dat jaar de grond, waar het slot had gestaan, als erfelijk 
leen van Overijssel verkocht werd aan Hendrik Bentinck tot 
Werkeren, drost van Sallant, en als adellijke havezathe werd 
erkend, op de gewone voorwaarde, dat het goed van een 
„adelgetimmerte" zou worden voorzien, 't Liep intusschen tot 
1648, eer aan deze voorwaarde werd voldaan en zijn zoon 
Bernard Bentinck er het huis bouwde, dat nog staat, al heeft 
het in den loop der jaren eenigë veranderingen ondergaan. 
Volgens een opschrift in den voorgevel, die met de wapens 
van Bentinck en Bloemendaal prijkt, moet in 1707 het front 
min of meer zijn verbouwd. De ingang, tegenwoordig met het 
voorplein gelijk, schijnt vroeger op de hoogte der bel-étage te 
zijn geweest. De versiering van het groote middenraam is meer 
voor een deur dan voor een venster passend, en de zware 
steenen trap in het huis wordt gezegd, weleer daar vóór te 
hebben gestaan. Aan de voorzijde verbond tot omstreeks 1825 
een tamelijk hooge muur de voorpoort met de stalgebouwen. 
Zeker heeft het eigenaardig karakter van het huis door deze 
veranderingen eenigszins geleden, maar in ruimte en doel
matigheid , in vrolijkheid en sierlijkheid, heeft het zonder twijfel 
daardoor gewonnen. Op het huis is weinig merkwaardigs meer 
te zien, behoudens het portret van een' zoon des stichters in 
een der zalen boven den schoorsteen en een paar overblijfsels 
van een prachtig gobelijn behangsel, die als gordijnen in de 
vestibule bewaard bleven; maar met zijn' deftigen trap in het 
midden van 't gebouw, waarop de woonkamers uitkomen, met 
zijn antiek voorhuis en zijn hooge, ruime vertrekken, houdt 
het zijn' rang als de woning van een' edelman waardig op. 
En iets zeer eigenaardigs ontleent het aan den zoogenaamden 
,,kasteelbelt", waartegen de achtergevel gebouwd is. Dit is 
een tamelijk hoog terras, vermoedelijk de heuvel, waarop het 
oude kasteel was gesticht, dat juist tegen de woonvertrekken 
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op de bel-étage aansluit en een' bekoorlijken, afgezondérden 
lusthof vormt, met veelsoortig boom- en bloemgewas beplant, 
en dat tusschen de openingen van het hooge hout een tref
fend vergezigt op den Markelerberg aanbiedt. 

Tot 1815 bleef de bezitting in het geslacht der Bentincks, 
dat aan ons vaderland een lange reeks van beroemde en merk
waardige personen heeft opgeleverd. Hans Willem Bentinck 
werd hier wel niet geboren — hij zag het levenslicht op de have-
zathe Schoonheten bij Raalte, die evenals het huis te Diepenheim 
zijn' vader toebehoorde, — maar de familie hield hier toch 
dikwijls haar verblijf. En wie kent Hans Willem niet, den be
roemden graaf van P o r t l a n d , zoo al niet als den uitnemenden 
diplomaat. dan toch als den trouwen vriend van onzen Willem 
III. den beproefden makker der jeugd, wiens innige gehecht
heid aan zijn' meester nooit werd verbroken! Dienaars, hovelin
gen, vleijers. ook tegenstanders en vijanden, had de groote ko
ning en stadhouder in menigte. Een' vriend als Portland, die ook 
de waarheid durfde zeggen, heeft welligt geen ander vorst ge
had. Geen wisselende omstandigheden , geen vijandige tusschen-
komst. geen verschil van inzigt, geen dreigend levensgevaar, 
verbraken het heilig verbond tusschen hen; en toen Willem 
stierf, mogten de grootwaardigheidsbekleeders van Engeland zijn 
laatste beschikkingen als koning ontvangen, maar toen dat 
alles was gedaan, was zijn laatste vraag naar Bentinck, voor 
Bentinck zijn laatst gefluisterd woord, zijn laatste handdruk, 
en in zijn armen blies hij den adem uit. Zulk een veeljarige 
vriendschap vereert de beide merkwaardige mannen, want zij 
spreekt van een' adel van karakter, waartegen geen adel van 
geboorte kan opwegen, maar die aan hoogen stand en uit
nemende gaven een' dubbelen luister verleent. 

Het huis Diepenheim kwam niet aan de nakomelingen van den 
graaf van Portland. Met Schoonheten ging dit deel der vader
lijke goederen over aan zijn' oudsten broeder, en een afstam
meling uit dezen tak was Wolter Jan Gerrit Bentinck, die in 
den slag van Doggersbank met zijn schip de Ba tav i e r van 
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54 stukken zich wakker heeft gekweten en aan de gevolgen 
der bekomen wonden overleden is. Ook van dien kloeken zee
held gaat een glorie uit. die over het edele huis te Diepen
heim straalt. 

In het jaar 1815 werd het huis verkocht. In het bezit van 
den nieuwen eigenaar, den heer Dikkers te Borger, bleef het 
niet lang. Reeds in 1817 kocht het de baron L. A. Sloet van 
Warmelo, en in 1867. na den dood van mevrouw de weduwe 
Sloet, geb. Quarles van Ufford. kwam het door aankoop aan 
den tegenwoordigen bezitter, Jhr. Mr. G. J. C. Schimmel-
penninck, die het met zijn gezin bewoont en in uitnemenden 
staat onderhoudt. 

't Kan zijn, dat voor uw gevoel en uw' smaak die netheid 
en orde voor de oude. adellijke havezathe geen aanbeveling 
is. Welligt wenscht gij iets anders, juist het tegenovergestelde. 
Gij zoudt u meer bevredigd vinden door de schilderachtige ver-
•waarloozing en de poëtische wanorde der verlatene en half ver-
vallene ridderlijke huizinge. oprijzend uit de begroeide gracht, 
met de woekerplanten, in weelderigen overvloed opklimmend 
en neerhangend langs de graauwe, verweerde muren, met haar 
looden raampjes en haar verwelooze vensterluiken, met haar 
leijen daken, bruin en geel van ouderdom en mos, met gras 
en muurbloem in den gebarsten en gescheurden hardsteen , die 
de zware deur omlijst. Gij wenscht in den omtrek het verwilderd 
houtgewas, opgeschoten, neergevallen gelijk het wilde, en liever 
dan de rijke gemeubelde zalen, zijn u de holle vertrekken, 
waar het zonlicht door de half gesloten vensters speelt, waar 
de reusachtige schouw spookachtig wegschuilt in de schemering, 
waar de voetstap weerklinkt op de krakende trappen, waar 
overal geheimzinnige hoekjes u wat te raden en te onderzoeken 
geven. Gij zoudt den weemoedigen indruk der verlatene hof
stede willen genieten, en welkom is het u daarom, als ik u 
mag meêdeelen, dat het u maar weinig schreden behoeft te 
kosten, om zulk een havezathe te bezoeken. Niet ver van hier 
ligt het onbewoonde huis Wa r m e 1 o; gij kunt van den grintweg 
bij het huis Diepenheim zijn roode muren reeds zien. Maar 
span uwe verwachting niet te hoog, als gij u niet zeer teleur-
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gesteld wilt vinden. Wij slaan een'zandweg in, tot voor weinige 
jaren een schoone laan. Het hout is gevallen onder de bijl des 
sloopers. Gij ziet in de velden rondom hier en daar nog een' 
grooten boom gespaard; een prachtige bruine beuk vooral trekt 
uwe aandacht. Dat is eens plantsoen geweest; nu werd het 
nuttig, maar weinig dichterlijk wei- en aardappelland. Wij 
gaan over een vervallen houten brug, haast niet zonder gevaar, 
zouden wij zeggen. Die brug is, gelijk de beek, waarover zij 
ligt, een eigendom der stad Deventer, die haar onderhouden 
moet. WTeldra staan wij voor de havezathe Warmelo. Als naar 
gewoonte ligt het hoofdgebouw aan de achterzijde van een plein, 
waarop aan weerskanten stallen en bouwhuizen staan. Laat 
ons nog niet beproeven, den toegang tot het huis te verkrijgen, 
maar 't eerst eens rondwandelen. Daar zijn gegevens voor een 
aantrekkelijk geheel. Het huis zelf bestaat uit twee hoofddeelen; 
het breede voorgebouw, uit welks midden een torentje oprijst, 
het achterhuis met trapgevels, verbonden door een laag ge
bouwtje met onevenredig hoog rood pannendak. In het muur
werk zijn oude stukken, met die eigenaardige, wonderschoone 
kleur, waarmee de loop der jaren de verweerde steenen siert, 
met digtgenaetselde raamopeningen, door halfronde bogen ge
dekt , met rijke festoenen van welige klimplanten begroeid. Maar 
regelmatige ramen met groote ruiten zijn in de oude muren 
geplaatst, een ligt ijzeren balkonnetje is boven de hoofddeur 
aangebragt, het torentje is een smakeloos houten hokje met 
kinderachtige ronde boogjes en, o wee! het middenstuk van 
den voorgevel is een slagtoffer geworden van den oppergod 
onzer tegenwoordige architekten, die alles met hun' eentoonigen 
portlandschen cement besmeeren, om het mooi te maken. Half
s l a c h t i g , half oud zonder eerwaardigheid, half nieuw zonder 
frisehheid, is het gansche gebouw gemaakt. En als het ge
bouw is zijn omtrek. Met biezen en waterleliën is de breede 
gracht begroeid; een digt en donker kleed van overoude moer-
beîboomen dekt en omhult de bouwhuizen; prachtig hout om
ringt nog het kasteel; statige linden, forsche tulpenboomen, 
beuken met heerlijke kroonen, wilde en tamme kastanjes wel
ven nog hun bladerendak over de slingerende paden. Maar ledig 
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en dor is het voorplein; rondom de begroeide gracht breiden 
zich velden met snij- en stamboomen uit. Halfslachtig wederom, 
deels verwaarloosd, deels onderhouden; half buitenplaats, half 
moezerij, is het terrein rondom de oude havezathe. En slaat 
gij ter zijde van het huis den weg in, die naar een' anderen 
uitgang voert, gij vindt er wederom hetzelfde: de overblijfsels 
van een eenmaal zeer uitgestrekte en zeer schoone lustplaats, 
veelsoortig houtgewas, trotsche sparren, bloeijende acasia's, 
bij het houten hek aan den landweg een' prachtigen beuk r 

maar niet meer dan overbl i j f se ls , die daar eigenlijk geen 
regt van bestaan meer hebben. Zoo is tegenwoordig Warmelo; 
te veel geplunderd, om nog een geschikte heerenhuizinge te 
zijn, te goed onderhouden, om als een verlatene en verwaar
loosde havezathe te worden gewaardeerd door de minnaars van 
oudheid en dichterlijk schoon. Wij hebben intusschen geen 
reden, ons er over te verwonderen, geen regt, ons er over te be
droeven. Na den dood van den laatsten bewoner, den baron 
Sloet van Warmelo, werd het goed op speculatie gekocht. De 
nieuwe eigenaar moest het zoo productief mogelijk maken; hij 
verkocht een goed deel der gronden, hij liet een aanmerkelijk 
deel van het bosch vallen, hij verhuurde en bebouwde, wat daar
voor geschikt was. Dat is niet meer dan billijk, maar te be
treuren is het, dat de schoone bezitting, waarvan veel te maken 
zou zijn geweest, niet gekomen is in de handen van een' min
naar van het buitenleven, die haar bewoonde, of in 't bezit 
ven een' edelman uit den omtrek, rijk genoeg, om het goed 
over te laten aan den invloed, dien de tand des tijds wilde 
uitoefenen op het oude huis en het eerwaardige bosch. 

In het huis zelf is ook niets merkwaardigs te zien. Een lange 
gang loopt van voren naar achteren, en aan weerszijden zijn 
goede kamers, die gij met een' oogopslag kunt overzien, en 
waar 't van legioenen doode en levende vliegen wemelt. Half 
bevredigd scheiden wij van Warmelo, van welks lotgevallen 
ik u ook niets weet mede te deelen. Het gaf zijn' naam aan 
een oud geslacht onder de Overijsselsche edelen, dat vóór 1350 
reeds bloeide en tot 1579 het huis bezat. Het zal in der tijd 
wel een versterkt huis zijn geweest. Het tegenwoordige gebouw 
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schijnt in hoofdzaak uit de 17de eeuw afkomstig. Een tak dei-
familie Sloet heeft het in 1680 door erfenis verkregen. 

De derde havezathe, onder Diepenheim behoorende, is het 
uitgestrekte N ij en hu i s , met zijn lanen en bosschen, zijn 
weiden en bouwvelden. Wij vinden het even buiten het stedeken, 
naar de zijde van Goor. De groote laan ligt juist in de rig-
ting der hoofdstraat, terwijl de grintweg hier eene belangrijke 
bogt maakt. Bij den aanleg van dien weg werd in zóóver van 
de regte lijn afgewekeD, dat de buitengoederen zoo weinig 
mogelijk werden geschonden. Wij betreuren dat niet, om de 
wille der afwisseling, die een kronkelende weg boven een' lijn-
regten aanbiedt, en wij billijken het ten volle, dat de eige
naars hun goederen liever niet zagen bederven en de staat 
kostbare onteigeningen vermeed. Gaarne zouden wij ons eenigen 
omweg getroosten, maar dat is doorgaans voor wie eenigszins 
de wegen kent, ook niet noodig, want over de landgoederen 
zelven zijn paden genoeg, die de bogten afsnijden. 

Wanneer wij, van Warmelo komende, Diepenheim weer be
reiken, nagenoeg op het punt waar de weg naar Goor zich 
ter zijde afwendt, zouden wij terstond het Nijenhuis kunnen 
gaan bezoeken; maar wij zouden ons schuldig maken aan on
welwillende onbeleefdheid jegens de plaats zelve, wanneer wij 
ons vergenoegden met een' vlugtigen blik in de dorpsstraat 
te werpen, als wij haar dwars oversteken. Wij moeten nog 
even terug, voor zoover de groote weg door Diepenheim loopt. 
Het kleine deel van de lange huizenreeks, dat ter regter zijde 
blijft liggen, kunnen wij van hier wel overzien. Dat Diepen
heim juist veel bezienswaardigs oplevert, durf ik niet beweren, 
maar wie voor 't eerst in Twenthe komt, vindt er althans 
gelegenheid, de hooge huizen op te merken, die met het achter
deel —• dat is de schuurdeur — naar de straat zijn gekeerd. 
Zoo is 't in deze streek algemeen de gewoonte geweest, en 
menigmaal vindt men het nog aldus, maar tal van nieuwere 
woningen hebben het front naar de straat. Wie in Twenthe 
bekend is, mist in Diepenheim de grooten houten gevels en 
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de met leem aangestreken wanden, die elders nog veelvuldig 
voorkomen. Hier is alles van ligt rooden steen gebouwd. Ook 
ziet hij hier de niesthoopen niet meer aan de straat, naar ouden 
Twenthschen trant, die intusschen in de meeste dorpen ook 
reeds tot het verledene behoort. Hij merkt verder op, dat 
Diepenheim ook in zóóver bijna eenig is, dat de dorpsstraat 
van het begin tot het eind geregeld doorloopt, al is 't ook 
een weinig slangvormig, en dat de gevels der huizen in ééne 
lijn staan. Elders in Twenthe kent hij naauwelijks anders, dan 
ware doolhoven, waarin een vreemdeling onfeilbaar verdwaalt. 
een warklomp van door elkander kruisende straten en stegen. 
waarin geen twee woningen in dezelfde rigting zijn gebouwd, 
tenzij dan die sinds eenige jaren zijn vernieuwd, of opgerigt 
onder den invloed van verordeningen, die een rooijingslijn 
voorschrijven. Dit een en ander geeft aan Diepenheim onder 
de Twenthsehe dorpen iets eigenaardigs, maar ook iets een-
toonigs, en zijn wij teruggewandeld tot de kerk, dan hebben 
wij de plaats ten volle gezien. Ook mist men er nog iets, en 
dat maakt Diepenheim stil, boven de andere plaatsen in Twenthe. 
Men hoort er het eigenaardig getik van het weefgetouw niet, 
en opmerkelijk is het, dat terwijl reeds in 't naburige Goor 
een belangrijke industrie is gevestigd, Diepenheim aan de be
weging der nijverheid gansch vreemd is gebleven. — Ook 
in dit opzigt behoort het meer in naam, dan in ierdaad tot 
Twenthe, waar reeds zoo langen tijd de weverij inheemsch 
was. Diepenheim is bij uitnemendheid een landbouwende plaats, 
en het laat zich vermoeden, dat de reden, waarom zich hier 
geen fabrikaat ontwikkelde, voor een goed deel is te zoeken 
in de omstandigheid, dat hier in den onmiddellijken omtrek 
zooveel groote landbezitters van adellijken huize waren gevestigd. 

Diepenheim heeft te wijzen op eene groote, nieuwe school, 
een paar moderne huizen, een nieuwe pastorie nevens de kerk, 
en een gemeentehuis, waar een zestal zilveren bekers worden 
bewaard, die de namen en wapens dragen van B e n t i n c k, 
B e v e r v o o r d e , D e u t i c h e m , van H e i d e n , t h o e Rep-
p e 1 a e r en R i p p e r d a. — De geslachten Bentinck en Ripperda 
hadden, als eigenaars der havezathen Diepenheim en Weldam , 
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aanleiding genoeg tot zulk een geschenk, even als die van 
Deutichem en Bevervoorde, die in der tijd het huis Peckedam 
bezaten. Bevervoordes en van Heidens komen, even als Ben-
tinck's en Ripperda's, als drosten van Twenthe voor. Maar 
van een geslacht thoe Reppelaer (voerende een versmald St, 
Andrieskruis en een schildhoofd, waarin drie korte palen) 
schijnt niets bekend. Misschien geeft het archief van Diepen-
heim iets omtrent den oorsprong der bekers en omtrent de 
personen, die ze schonken. 

Zonderling is het. dat de kerk geheel aan het begin of, 
als men wil, aan het einde, der plaats is gebouwd. Wij 
zouden die eer ongeveer in het midden der bebouwde kom 
verwachten. Maar het was oorspronkelijk de slotkapel, die in 
1224, op verzoek van Graaf Otto van Dalen en zijn gemalin, 
door bisschop Otto van der Lippe tot eene parochiekerk 
verheven werd ,,angesien hebbende verscheyden varlicheyt 
(gevaarlijkheid) van Morass und Vennen tusschen Diepenheim 
en Marckeloe wesende, sampt andere periculen de (die) eenen 
eerlicken Man mochten toevallen." Zoo werd Diepenheim onder 
zekere bepalingen gescheiden van Markelo, waaronder het tot 
nog toe behoorde. Op den dag der wijding van het kerkgebouw 
en het kerkhof werd er een doode plegtig begraven, en 
graaf Otto's zoon, Hendrik, gedoopt. Hij zelf werd nog te 
Markelo ter aarde besteld in 1232, maar zijn weduwe en zijn 
opvolgers rusten te Diepenheim. De grenzen der parochie werden 
tevens geregeld en bepaald. Daartoe zouden behooren „het 
casteel sampt het Voorstedeken und alle huize ende hutten 
daarvoor gebout und onder het casteel noch gebout sullen 
worden; und het huys toe Donckerloe und so ronds om van 
Donckerloe bes Westerflier , van Westerflier bes Hogelaer, van 
Hogelaer bes Ageslaer, van Ageslaer bes aan de Watermolle und 
also van de Molle wederkomend tot Donckerloe." De tegenwoor
dige kerkelijke gemeente strekt zich evenwel veel verder uit dan 
deze oude parochie, wier grensbepaling vooral voor de kennis 
van den toenmaligen plaatselijken toestand niet zonder belang 
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is. De kerk, sedert haar stichting nog meer dan eens vergroot, 
en door de zorg der Heeren van Diepenheim en hare pastoors 
herhaaldelijk versierd en begiftigd, werd in 1679 gansch nieuw 
gebouwd, Aan den predikant W i l h e l m u s C h e v a l l e r e a u 
danken wij niet alleen eene rede ter plegtige viering van het 
eerste eeuwgetrjde dier kerkvernieuwing, maar ook de hoogst 
belangrijke Bijlage tot zijn leerrede, de s t a m c h r o n i j c k 
d e s H u i z e s D i e p e n h e i m , tot dien tijd als handschrift be
waard, die een' schat van bijzonderheden bevat, gelijk in de 
rede zelve de geschiedenis der Diepenheimsche gemeente, door 
ijverige bronnenstudie opgemaakt, eene aanmerkelijke plaats 
bekleedt. Ten overvloede kan er uit blijken, dat onze vaderen 
niet bang waren voor een lange preek, want, na aftrek der 
aanteekeningen, beslaat de feestelijke toespraak nog ongeveer 
90 bladzijden in 8°. Of de geachte spreker daarmede zijne hoorders 
genoegen heeft gedaan, is ons verborgen. Stellig heeft hij door 
de zorg, aan zijn werk besteed, een gewigtige bijdrage ge
leverd tot de overigens weinig bekende geschiedenis van het 
Diepenheim der middeleeuwen. Altijd in de onderstelling, dat 
de stamkronijk echt is. Ik mag niet verzwijgen, dat ik op een 
aantal uitdrukkingen en taalvormen stuitte, die wat nieuwer-
wetsch klinken, hoewel die misschien zijn te verklaren, als het 
handschrift voor eene oude vertaling uit het Latijn mag ge
houden worden. 

Een lange, breede laan van eiken leidt van den grintweg 
naar het voornaamste der Diepenheimsche landgoederen, het 
reeds genoemde N ij e n h u i s. Het boomgewas der laan is op zich 
zelf zoo opmerkelijk niet. De stammen munten noch door omvang, 
noch door bijzondere fleurigheid uit. Het loof heeft geleden door 
de rups, en tusschen de takken schuilt vrij wat dood hout. 
Niettemin maakt de statige allee met haar vierdubbele boomenrij 
en het hooge bladerengewelf indruk. Het grootsche van den 
aanleg, — de breede rijweg met het voetpad aan wederzij, — 
werkt er toe mede, maar aan den eik dankt toch de laan van 
Nijenhuis bovenal haar indrukwekkende schoonheid, aan den 
eik, die, ook bij zeer gewone afmeting, door de majesteit van 
zijn' vorm en zijn kleur de koning onzer boomen blijft. Niet 

vi 21 
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altijd had het Nijenhuis dezen sierlijken hoofdtoegang tot het 
huis. Een groot deel van het terrein behoorde tot de havezathe 
P e c k e d a m , die nu geheel verdwenen is. Tot in de eerste 
jaren dezer eeuw stond dit huis op de plaats, waar nu niet 
ver van het begin der laan eene boerenwoning ligt, door een 
deels nagenoeg' gedempte, deels met riet en waterplanten digt 
begroeide gracht omgeven. Edelen uit de aanzienlijke geslachten 
de Rode van H e e c k e r e n , van K e p p e l , S loe t en van 
Dedem bezaten sedert 1668 het goed; in 1779 behoorde het 
aan Mr, Jan Hendrik Muiderman, rigter van Diepenheim. Na 
diens dood in 4811, werd het door den eigenaar van Nijenhuis 
gekocht en met dit landgoed vereenigd, terwijl het huis werd 
gesloopt. 

De havezathe N ij e n h u i s of N i e n h u i s, gelijk zij in Die
penheim heet, was wel sinds ruim twee honderd jaar de zetel 
van een adellijk geslacht, maar een versterkt kasteel schijnt 
er nooit te hebben gestaan. Wél spreken de kronijken van een 
geduchte veste van dien naam, die 't den bisschop van Utrecht 
vaak lastig genoeg maakte en zijn' Twenthschen onderzaten 
lang een doorn in het vleesch was, wèl bevat het Deventer 
archief een aantal bescheiden omtrent de verovering en ont
manteling der gevreesde sterkte door de manhaftige poorters 
dier stad, maar dit Nijenhuis lag in het kerspel Ulsen, nabij 
het Duitsche stadje Neuhaus, even over de grenzen. Ook met 
een ander Nijenhuis in Sallant, tusschen Raaîte en Wijhe, 
moet de Diepenheimsche havezathe niet worden verward. De 
eerste behoorde sinds 1384 aan de Ittersums, en bleef in dat 
geslacht tot 1705, toen het overging aan een" tak der Bentincks, 
die het nog bezit. Verw-arring zou te ligter mogelijk zijn, omdat 
een tweetal Ittersums van Nijenhuis het drostambt van Twenthe 
h«bben bekleed. Ons Nijenhuis was eene bezitting der van 
Hoëvells. Sedert 1610 waren leden van dat geslacht er van 
verschreven in de Ridderschap van Overijsel. Van de jaren 
1791 tot 1799 was het in handen van Mr. W. G. Boers. Sinds 
werd Nijenhuis bewoond door een' man, die in dagen van ver
warring en vernedering voor zijn vaderland gedaan heeft en 
geweest is, wat in hopelooze omstandigheden mogelijk was. 
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ASs iemand den stroom der gebeurtenissen had kunnen keeren , 
toen de oude, vermolmde Republiek der Vereenigde Nederlanden 
met rasse schreden ten ondergang spoedde, als groote begaafd-
heden, met een edel hart, met warme vaderlandsliefde, met 
onkreukbare regtschapenheid, met kloeken moed en onwrikbare 
standvastigheid vereenigd, het onmogelijke mogelijk hadden 
kunnen maken, dan zou hij het gedaan hebben, dan had hij 
de Republiek gered, — Rutger Jan Schimmelpenninck, de 
laatste raadpensionaris. Maar het was te laat. Tegen den kanker , 
die den Staat had gesloopt, vermogt hij niets meer, en tegen 
den reus der 19âe eeuw was hij niet opgewassen. Als gezant 
in Frankrijk en in Engeland had hij wakker gestreden voor de 
regten en de belangen zijns volks; als raadpensionaris, in een 
betrekking', die van het koningschap weinig meer dan den 
titel miste, en toch te gelijker tijd tot den grooten keizer in 
een verhouding, waaraan alleen de naam van vasal ontbrak, 
bleef hij zelfstandig zooveel hij vermogt, en toen alles voor 
Napoleon bukte, toen magtige koningen den nek voor hem 
bogen, durfde Schimmelpenninck hem weerstaan. H.g waagde 
zijn post en verloor haar. Slechts negen maanden was hij raad
pensionaris; toen werd het koninkrijk Holland opgerigt, en 
hij trok zich uit het openbare leven terug. Maar Napoleon 
schatte hem hoog. Een plaats onder de senatoren van het kei
zerrijk en de grafelijke titel waren de bewijzen, dat de keizer 
zijn talenten en zijn karakter waardeerde. Bij de herstelling 
van Nederland bevestigde Koning Willem I hem en zijn na
geslacht in dien welverdienden adeldom en benoemde hem 
tot lid der Eerste Kamer van de Staten-Generaal. Maar Schim-
melpennincks kracht was gebroken. Reeds vóór dat Holland 
bij Frankrijk was ingelijfd, had hij het gezigt verloren, en 
tot het eind van zijn leven, toen hij in 1825 op 64 jarigen 
leeftijd stierf, bleef hij blind. Jaren lang bloeide voor hem de 
kleurenpracht der bloemen op zijn geliefd Nijenhuis te ver
geefs, en hij zag het niet, hoe zijn eiken wiessen en hoe 
hun hooge kruinen zich welfden in de statige laan voor het 
huis, waar hij zoo gaarne de rust genoot, die voor hem zoo 
vroeg — te vroeg! — was gekomen. 
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Het tegenwoordige huis dagteekent uit het midden der 17 d a 

eeuw. Men zegt. dat op eenigen afstand vóór dien tijd een 
ander huis heeft gestaan. De beide vierkante torens, die het 
front versieren, zijn er eerst veel later bijgevoegd. De voor
laatste eigenaar, graaf Gerrit Schimmelpenninck, heeft ze voor 
een twintig jaren gebouwd. In- noch uitwendig heeft het huis 
iets bijzonder merkwaardigs, 't Is een deftige en stevige vier
kante heerenhuizinge met voorplein en stallingen, gelijk er in 
de 17de eeuw zoo velen zijn gesticht, alleen aan den voorgevel 
naar later smaak wat veranderd. Rijke bloemperken bloeijen op 
het voorplein, weïïigt wat al te bont en te vol. De gracht, 
die het geheel omringt, is aan de achterzijde van het huis 
tot een' breeden en sierlijken vijver uitgebreid. Een uitgestrekt 
bosch, van lanen en wandelpaden doorsneden, omvat hier en 
daar ruime weiden met boomgroepen afgewisseld, en wat natuur 
en kunst hier hebben gewrocht, met de herinnering aan een 
groot en goed man verbonden, dat verheft het Nijenhuis tot 
een dier landgoederen, die het waard zijn, dat zij worden ge
kend door den Nederlander, die in zijn land geen vreemdeling 
wil zijn en die zijn volk lief heeft. 

De havezathe behoort tegenwoordig aan den kleinzoon en 
naamgenoot van den raadpensionaris, graaf Mr. Rutger Jan 
Schimmelpenninck, grootmeester van het huis des konings, 
lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, president 
van den Hoogen raad van adel, oud-minister van financiën. 

Meer opmerkelijk door zijn' bouwstijl is de vierde der nog 
overgeblevene havezathen onder Diepenheim, het huis W e i -
d a m . Het ligt naar den kant van Goor, in de oude marke 
Stokkum, waarin die van Diepenheim het regt hadden, turf 
te steken en eenmaal 'sjaars met vijftig bijlen hout te hakken. 
Het markerigterschap der vereenigde marken Stokkum en Herike 
was aan het Weldam verbonden, sinds het in 1643, op ver
zoek van Johan Ripperda, daarheen verlegd werd. Daar de 
rijksweg rondom het bosch van Nijenhuis een groote bogt 
maakt, kunnen wij de wandeling bekorten, als wij de dwars-
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laan inslaan, die een weinig vóór het huis langs een weide 
loopt en verder door het bosch leidt. Wie er goed bekend is, 
kan door bouwlanden en akkermaalsboschjes nog wat nader 
gaan en vlak bij Weldam op den grintweg uitkomen, maar 
een vreemdeling zou ligtelijk te ver afdwalen en zijn doel 
missen. De weg door de lanen biedt ook meer lommer, en 
zeer lang duurt het niet, eer de groote weg is bereikt. En 
dan sluit zich weldra ter regterzijde een breede laan van eiken 
er bij aan, die over de gronden van den eigenaar van Twic-
kel, wien ook Weldam toebehoort, tusschen Goor en Delden 
uitkomt. Nagenoeg bij het begin der laan, waar het bouwland, 
door bosschen begrensd, zich uitbreidt en wat ruimer uitzigt 
geeft, dan overigens tusschen het hakhout langs den weg ver
gund is, ligt eene nieuwe boerderij, die met groote letters 
den naam R i p p e r d a aan den gevel draagt en de herinnering 
aan de voormalige Heeren van Weldam bewaart. Het huis 
zelf, terzijde van de eiken-allee gelegen en door een' korten 
oprijweg daarmede verbonden, valt nu weldra in het oog, met 
zijn hoog leijen dak, zijn zware, witte schoorsteenen en het 
torenspitsje boven alles uit. Op de steenen palen van het ijzeren 
hek, dat den toegang afsluit, staat het jaartal 1695 te lezen 
onder sierlijk door elkander geslingerde letters. Naar den kant 
van het huis zijn gekleurde wapenschilden aangebragt van 
den stichter van het tegenwoordige gebouw, Unico Ripperda 
thoe Weldam, drost van Twenthe, en zijne gemalin, Marga-
retha Elisabeth Ripperda van Wijtwerd, en van zijne ouders 
Johan Ripperda en Anna de Vos van Steenwijk. Het wapen 
van Ripperda dragen ook de beide kanonnen op rolpaarden 
bij den opgang der brug, en nog eens is het in kleuren op 
den zijmuur van den linkervleugel te zien. Unico Ripperda 
schijnt een prachtlievend man te zijn geweest en een rijk man 
bovendien. Het gansche huis is uit ruime beurs gebouwd en 
aan den voorgevel vooral met sieraden overladen. Het witte 
front is met platte pilasters, gebeeldhouwde festoenen en zware 
deur- en raamkozijnen uitgemonsterd, de hoeken der vooruit
springende vleugels zijn met blokken van Bentheimer steen 
en Ionische kapiteelen versierd. Rijk bewerkte schoorsteenen 
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kroonen de hooge daken, een steenen balustrade met liggende 
sphynxen en bloemvazen sluit het plein tusschen de vleugels, 
en vroeger was ook de brug in overeenstemming met het ge
heel, eer zij, leelijk genoeg, door een' aarden dijk met geschoren 
hagen was vervangen. Het huis, dat overigens kloek en statig 
uit de breede gracht oprijst, krijgt door deze overlading iets 
poppigs en kleins. Met wat minder weelde en wat meer smaak 
zou het beter voldoen. Maar als een monument van den bouwstijl 
der 17de eeuw heeft het onmiskenbaar zijn waarde. Het torentje 
moet daarbij evenwel buiten rekening blijven. Dat is voor eenige 
jaren opgetrokken door den tegenwoordigen eigenaar, die ook 
zijn huizen Twickel en Dieren met schrale torentjes heeft laten 
voorzien. Vóór dat Unico Ripferda zijn huis zoo prachtig 
bouwde, had er reeds sinds eeuwen een ander slot gestaan.. 
Reeds in 1324 wordt een Hendrik Weldam genoemd als schulte 
van Twenthe, die hier wel zal hebben gewoond. In 1618 was 
het huis, althans de voorburgt. bouwvallig. Toen verzocht de 
eigenaar, een andere Unico Ripperda, aan Ridderschap en 
Steden van Overijsel, dat de ingezetenen van Twenthe en 
Haaksbergen bouwstoffen tot herstelling van dien voorburgt 
mogten aanvoeren. Waarschijnlijk was het kasteel toen ver
sterkt bij het nog altijd dreigend oorlogsgevaar, wanneer de 
Spanjaard, na het bestand. soms een' aanval op de Oostelijke 
gewesten mogt beproeven. 

Unico Ripperda had zijn nieuw gebouwd huis niet voor zijn 
nageslacht gesticht, en maar weinig jaren had hij er genot 
van. In 1709 stierf hij kinderloos. Zijn weduwe hertrouwde 
met een' anderen Ripperda, Heer van Verwolde en Vorden, 
en liet haar goederen aan den voorzoon van haar' tweeden 
echtgenoot, na wiens overlijden in 1753 de havezathe Weldam 
aan Unico Willem van Wassenaer, Heer van Obdam, Twickel 
en Lage kwam. In dit geslacht bleef het, totdat hel, nevens 
tal van andere aanzienlijke goederen, door zijn huwelijk met 
de erfdochter van Wassenaer, overging aan den tegenwoordigen 
bezitter, den baron van Heeckeren van Wassenaer. 't Is sinds 
jaren verhuurd aan den baron van Hardenbroek van Bergam
bacht , die het des zomers bewoont. Bij diens afwezigheid althans 
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is de toegang niet vergund, zoodat wij over het inwendige 
niet oordeelen kunnen. 

De eigenaars der vijf genoemde havezathen waren van ouds 
en heeten nog B o r g m a n n e n v a n D i e p e n li ei m. Als zoo
danig hebben zij, nevens den rigter, later den burgemeester, 
en een lid van den kerkeraad, de aanstelling van den predi
kant en van andere kerkelijke personen, waaronder vroeger 
ook de schoolmeester behoorde. Zij beheeren nog een fonds a d 
p i o s u s u s , dat ook wel een' kerkdijken oorsprong zal hebben , 
en de oudste Borgman was, vóór de markeverdeeling, marke-
rigter, Aan Weldam was ook nog het borgmanschap van Goor 
verbonden. 

Maar behalve deze vijf havezathen, lag van ouds nabij Die-
penheim nog een zesde, het W e s t e r f l i e r . Op een halfuur 
afstand in het veld ligt het tegenwoordige, moderne huis, in 
't begin dezer eeuw door de familie van der Sluijs gebouwd 
en bewoond. De jagtpalen staan aan den weg van Lochem, 
even vóór dat men Diepenheim binnenkomt. Van deze havezathe 
„sliep" het regt. Immers, zij behoorde aan een' Roomsch Catho-
lieken tak der van Hoëvells, en, al bestaan er enkele voor
beelden, dat ook roomschgezinde edelen tot de Ridderschap 
werden toegelaten, dat was toch een uitzondering, en ten 
voordeele van de Heeren van Westerflier werd die niet gemaakt. 
Mag er vroeger ook het regt van borgmanschap aan verbonden 
zijn geweest, ook dit regt zou tegenwoordig slapen, even als 
dat van Peckedam, omdat de havezathe den eigenaar van 
Nijenhuis behoort, en van ouds geldt het in Overijsel, dat 
de bezitter van onderscheidene havezathen evenwel maar wegens 
ééne daarvan de regten, er aan verbonden, mag uitoefenen. 
Bovendien zijn de regten van Peckedam vervallen, sinds het 
heerenhuis is gesloopt. Het Overijselsch regt van havezathe 
rustte op het h u i s , niet op den g r o n d . 

Dat Westerflier vermoedelijk tot de zeer oude plaatsen in 
Diepenheims omtrek behoort, hebben wij reeds gezien, maar 
van dat oude is in de tegenwoordige buitenplaats niets meer 
te vinden. 

Hielden wij ons lang in Diepenheim op, wij zouden ook 
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Westerflier niet onbezocht laten. Maar voor den togt, gelijk 
wij dien nu in gedachte doen, ligt het te ver uit den weg. 
Wij zijn ook reeds op het Weldam, en vandaar naar het station 
te Goor is de afstand niet groot. Daar vinden wij den spoor
trein weder en daar eindigen wij onze wandeling, die ons een 
klein landstadje te zien gaf, met een niet onbelangrijke ge
schiedenis , door een' kring van oud-adellijke landgoederen om
geven , waar nog menig herinnering aan vroegere toestanden 
overbleef. En als wij van verre weer het torentje zien uitsteker 
boven 't geboomte, terwijl wij 't voorbijvliegen in pijlsnelle 
vaart, dan hoop ik, dat gij niet gansch onvoldaan het ant
woord kunt geven op de vraag: wat d a a r i n D i e p e n h e i m 
te zien is. 

1874. 

AAN TEEKEIS IN GEN. 

Ten opzigte van een groot deel van Overijsel ontbreken de hoogge
waardeerde bouwstoffen, die de T e g e n w . S t a a t de r Ver . N e d e r I . 

voor de andere provinciën aanbiedt. Het is bekend, dat O v e r i j s e l 
onvoltooid bleef door den dood van den uitstekende geleerde, wien 
de bewerking van dit gewest was opgedragen. Zoo missen wij ook de 
afbeeldingen der Overijselsche kasteelen en havezathen. Van velen 
schijnen de teekeningen gereed te zijn geweest. Ik heb sommigen daar
van onder de oogen gehad, en in de verzameling op het gemeentear
chief te Rotterdam berusten enkelen, die, voor zoover ik weet, nooit 
zijn uitgegeven. Jammer, dat in ons kleine land de kosten der uitgave 
veel te hoog zouden zijn, om ze meer algemeen bekend te maken. 

Van de huizen, in deze aflevering opgenomen, waren mij geen af
beeldingen in teekening of druk bekend; aan de heuschheid van den 
Heer C. M. C. Obreen dank ik sedert kort twee schoone teekeningen 
van Weldam, door de Haan. Van het in 1656 gebouwde huis Pecke-
dam bestaat eene af beelding van Vingbooms. (v. Doorninck, G e s l a c h t . 
Aan t . blz 187.) 

Het artikel, dat v. d. Aa in het A a r d r i j k s k u n d i g W o o r d e n b o e k 
van N e d e r l a n d over Diepenheim geeft, is blijkbaar met zaakkennis 
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geschreven. Ook omtrent de kerkelijke zaken en de geschiedenis der 
invoering van de Hervorming in Diepenheim geeft het belangrijke bij
zonderheden. 

De hoofdbron blijft tot nog toe de leerrede van Wilhelmus Cheval-
lereau: H e t e e r s t e e e u w g e t i j van D i e p e n h e i m s k e r k v e r n i e u 
w i n g (Deventer, bij Lucas Leemhorst, 1779.) Van Jhr. Mr. G. J, C. 
Schimmelpenninck ontving ik een exemplaar ten gebruike, nevens een 
aantal andere mondelinge en schriftelijke medèdeelingen, waarvan ik 
dankbaar gebruik heb gemaakt, gelijk ook van inlichtingen van Ds. W. 
Aalbers, vroeger predikant te Diepenheim, thans te Buitenpost. Van 
waar het handschrift der S t a m - c h r o n i j c k e d e s H u i s e s D i ep en 
h e i m afkomstig was en waar het tegenwoordig berust, heb ik niet 
kunnen ontdekken. Vermoedelijk is het op de ha'vezathe Schoonheten 
te zoeken, die nog in het bezit der Bentincks is. 

De stamkronijk heeft tot opschrift: A l s B e r n a r d u s g ê n a n t de 
e e r s t e V o e r t s vam G u i d e v a n D a e l e n , en begint met de ver
melding, hoe Bernardus twee zonen had, hoe een daarvan, Lephardus, 
hem als Heer van Ahuis opvolgde, hoe Lephardus'zoon, Johannes, „in 
het lant toe Meischen" is omgekomen en de heerlijkheid aan zijn zus
ter Aleida kwam, die Otto van Horstmar huwde en moeder was van 
Bernhardt van Horstmar, „ein frommer Krijgsman." (Hij viel in den 
slag bij Ane in 1227, met den bisschop van Utrecht en menig ander 
wakker edelman). Verder behandelt de kroniek de geschiedenis der 
Diepenheimsche Heeren en van de eerste pastoors der kerk na de schei
ding van Markelo. Een paar bisschoppelijke charters zijn er in opgeno
men. Eenige opmerkingen en verbeteringen in het Latijn zijn door een 
andere hand er achter gevoegd. 

Behalve Chevallereau gebruikte ik de opgaven, hier en daar in den 
Overijselschen almanak verspreid, de G e s l a c h t k u n d i g e a a n t e e -
k e n i n g e n t e n a a n z i e n d e r g e c o m m i t t e e r d e n ten l a n d d a g e 
v a n O v e r i j s s e l enz. door Mr. J. van Doorninck, den i n v e n t a r i s 
v a n h e t D e v e n t e r a r c h i e f en het T i j d r e k e n k u n d i g R e g i s t e r 
op h e t P r o v . a r c h i e f v a n O v e r i j s s e l . Over de graven van Dalen 
is een en ander te vinden bij van Spaen, I n l e i d i n g t o t de h i s t . 
v a n G e l d e r l a n d III blz. 379 e. v. Bisschop Frederik van Blanken-
heim noemt zich nog: g r a v e van G o o r en D a l e n . (Het 7de deel 
van R a c e r s g e d e n k s t u k k e n was bij het stellen van deze wande
ling niet iu mijn bereik. Ik vond het eerst later, anders had ik omtrent 
Diepenheim en het graafschap Dalen er zeker nog een en ander aan 
ontleend.) 

De lijst der ambtlieden of drosten van Diepenheim, die Chevallereau 
op blz. 46 e. v. in de aanteekeningen geeft, i s , volgens bescheiden op 
het Deventer archief, aan te vullen met Herman van Keppel, kastelein 
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en ambtman,. . . 1421. Roelof van den Hondenberg. . . 1435, terwijl 
Godert van Schoonebeek (Schoenbeke), dien hij onder de drosten plaatst, 
maar met wien hij, teregt, niet goed weg weet, in 1378 kastelein en 
drost was wegens den pandheer Reijnoud van Brederode, met renten, 
heerlijkheden en geregten. hoog en laag, en wien hij belooft, het huis 
en de heerlijkheid aan niemand te zullen overgeven, vóórdat Reijnoud 
ontvangen had 1250 goede oude schilden. In 1344 was Otto van Byland 
ambtman (Tij d r ek . r e ^ . blz. 100.) 

De gift van keizer Hendrik betrof het graafschap in Hameland, 
waarvan de grenzen nog onzeker zijn. Arent thoe Bocop geeft in zijne 
k r o n i j k blz. 91, de lezing W e s t e r v e l d e in plaats van W e s t e r f l e , 
Elders vind ik, ook bij v. cl. Bergh ( H a n d b o e k d e r M i d d e 1-Ned. 
g e o r g . blz. 181) dien laatsten naam. Omtrent de eigenaars der in den 
tekst geuoemde havezathen vond ik in van Doominck , g e s l a c h t k. aan-
t e e k e n i n g e n , dat W a r m e l o door huwelijk eener erfdochter aan 
Wolter de Rode van Heeckeren kwam en op dezelfde wijze aan Godert 
van Batenborch, Adolf van Gelre en Gerrit Sloet (blz. 173). P e c k e -
dam had tot eigenaars, de Bevervooides, Deutichems, Otto de Rode 
van Heeckeren, P. Batier (blz. 186, 187), Johan Rabo van Keppel en 
Joan Albert Sloet tot Warmelo (blz. 232), Jan Hendrik Muiderman sedert 
1758, terwijl het tusschen 1770 en 1780 in 't bezit van F. G. van Dedem 
tot de Gelder was (blz. 327). Hiermee in strijd is het intusschen, dat 
Chevailereau in 1779 Muiderman Heer van Peckedam noemt. — N i j e n -
h u i s was aan Roelof van Hoëvell gekomen door huwelijk met Swane 
Swaefken tot Kevelham en Nijenhuis, in 1574. In het T i j d r e k e n k . 
r e g i s t e r vond ik herhaaldelijk stukken, de boerenplaats Nijenhuis in 
Markvelde betreffend, maar dit Markvelde schijnt bij Neede gezocht te 
moeten worden. In het Markvelder bosch (vermoedelijk in de mark van 
dien naam bij Diepenheim) had Willem, graaf van Dalen , evenals zijn 
voorvaderen, ten onregte 3 varkens-akeren bezeten. Volgens getuigenis 
van zijn broeder Hendrik, edelman, graaf van Dalen, proost van De
venter, had hem dit op zijn sterfbed bezwaard en had hij ze aan het 
klooster te Hunnepe teruggegeven. (Tijdr, r eg . blz. 37.) — W e s t e r -
f l i e r had tot ca. 1550 aan de Warmelo's behoord en was door huwe
lijk aan de van Heerdts, later op dezelfde wijze aan de van Hoëvells 
gekomen ( g e s l a c h t k . a an t . blz. 108). In 1719 werd het verkocht aan 
Wilhelmina Bloemendal, wed. van der Sluijs (blz. 109). W e l d a m kwam 
in 1456 van de Twickels aan de Ripperda's. 

B o r g m a n n e n van Diepenheim vind ik reeds genoemd in 1334 in 
een curieus stuk van dat jaar (Tijdr. reg. blz. 61). Albert Bolleman, 
Borgman te Diepenheim, draagt voor ambtman en borgmannen aan de 



AANTEEKENINGEJN. 331 

abdis vaa het convent ter Hunnepe tot eenen regten wissel op, Goossen 
Vrowink met vrouw en kinderen, en ontvangt daarvoor Hendrik Keding, 
alsmede afslag van vijftig gulden en van alle schuld, ter zake der mede-
gave aan zijne dochter Swaanfje. Borgmannen zijn: Johan van Tye , Johan 
Dalsche, Herman Hacke, Arnold vanWarmelo, Ruiger de Jager, (ver
moedelijk ook een Twickel) Henric van Tviclo, Rutger Alveszone van 
Tviclo, Herman van Tviclo, Arnold de Duvel, Henrik Bonken, Bon-
dinck, Johan de Lutike van Ghor en Albert de kerkheer van Diepen -
heim. Er waren dus vrij wat meer Borgmannen, dan tegenwoordig. 

De W a r me i o's kunnen uit de oude Heeren van Diepenheim ge
sproten zijn. Hun wapen wettigt het vermoeden van verwantschap met 
Ahaus, welk geslacht, volgens de stamkronijk, uit Diepenheim stamde. 
W a r m e l o w e wordt ook in Engeland aangetroffen , volgens Molhuijzen 
(Nijhoff's B i j d r a g e n , N. R. II blz. 193). Dat kan op hooge oudheid 
wijzen. 

Volgens overlevering heeft bij den watermolen te Diepenheim eertijds 
een kasteel gestaan, 't Is mij niet gelukt, na te gaan,welk kasteel het 
mag zijn geweest. In de grensbepaling der parochie wordt alleen van 
den w a t e r m o l e n gesproken, niet van een kasteel aldaar, en het slot 
Diepenheim stond blijkbaar toen reeds, waar het huis van dien naam 
nu nog wordt gevonden. Overigens was deze landstreek rijk in have-
zathen. Op zeer korten afstand lagen er nog twee, W e g d a m , dat aan 
de Coevordens behoorde, en O lij d a m , dat den Heere van Weldam 
toekwam; maar ik heb ze niet vermeld, omdat zij niet onder Diepen
heim behooren. 

W e l d a m behoort thans den grave van Aldenburg Bentinck, als ge
huwd met de baronesse van Heeckeren van Wassenaer, en wordt door 
den eigenaar bewoond. N i j e n h u i s bij Raalte is tegenwoordig een be
zitting van den baron van Knobelsdorff (18851. 

De hekken van Ampsen, eertijds rood en wit geschilderd, ziet men 
thans blaauw en wit, naar de kleuren van het wapen der heerlijkheid. 
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Tusschen de twee Overijselsche steden Zwolle en Deven
t e r ligt een schoone. vruchtbare landstreek, doorsneden door 
de spoorbaan, die de bloeijende hoofdstad der provincie aan 
de wakkere en welvarende koopstad aan den LTsel verbindt. 
Den spoorwegreiziger boeit het vrolijke en opwekkende van 
het landschap, dat hem in bonte afwisseling welbebouwde 
korenvelden, grasrijke weilanden, uitgestrekte boomgaarden, 
deftige landgoederen, sierlijke villa's, goed onderhouden boer
derijen, vriendelijke dorpen te zien geeft. Houtgewas is er 
overvloedig; lanen en akkermaalsboschjes, wallen van eiken 
en elzen, digt geboomte van buitenverblijven en tuinen, lange 
rijen van populieren en wilgen volgen elkander voortdurend 
op. Breede, lommerrijke straatwegen kruisen hier en daar den 
spoorweg en niet onnatuurlijk is het, als vaak de wensch bij 
hem opkomt, om het haastig voortrollend rijtuig te verlaten 
en rustiger zooveel liefelijke tafereeltjes van nabij te leeren 
kennen. Hij begrijpt, dat hij hier nog vrij wat meer verwach
ten mag, dan hij in de onmiddellijke nabijheid der ijzeren 
baan kan overzien. Slechts enkele, regels, eenige halve blad
zijden van een aantrekkelijk boek kan hij vlugtig lezen, en 
hij wenscht het in zijn geheel te genieten, want waar hij het 
inziet verrast en boeit het hem. Van die wegen, in die dor
pen, op die landgoederen wil hij rondzien. De rivier wenscht 
hij te zien stroomen tusschen de uiterwaarden, en van den 
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hoogen dijk, dien hij nu en dan ontwaart, wil hij de stoute 
bogten zich zien slingeren door de welige velden. En is hij 
in de geschiedenis van dit gedeelte van zijn vaderland geen 
vreemdeling, dan weet hij, dat het van ouds aan kasteelen 
en havezathen van den Overstichtschen adel rijk was, en dat 
een tweetal merkwaardige kloosters er eens de kweekplaatsen 
van godsdienstig leven waren. Al stelt hij zich niet voor, dat 
de tijd hier alles zal hebben gespaard, hij meent toch wel ie 
mogen hopen, dat er nog iets van zal zijn overgebleven. Al
thans uit de spoorwegcoupé zag hij hier een paar trapgevels, 
ginds een eerwaardige heerenhuizinge, elders een'met klimop 
begroeiden toren, die het vermoeden wettigen, dat er in die 
bosschen en achter die lanen nog veel meer zal zijn te vin
den , wat zijn belangstelling verdient en zijn moeite beloonen zal. 

Wie 't er op waagt, de landstreek te doorwandelen, die 
wordt niet teleurgesteld, wanneer ten minste zijn verwachtingen 
omtrent nog gespaarde oudheden niet te hoog zijn gespannen. 
Van de menigte der edele huizen, nog in de vorige eeuw op 
de kaarten van Overijssel, vooral in dit gedeelte van S a l l a n t 
voorkomende, zijn verreweg de meesten gesloopt, en die er 
nog over zijn, zijn zoozeer vernieuwd en verbouwd, dat er 
naauwelijks een spoor van hun oudheid meer is terug te vin
den. Meer dan één nog niet gansch verdwenen heerenhuis is 
tot een boerenwoning afgedaald. Van de beide kloosters ging 
alles, wat eenige beteekenis had, verloren. Daarop voorbereid 
en dus gewaarborgd tegen het gevaar, om zich te veel voor 
te stellen, zal niemand zich den togt beklagen, als hij een 
open oog voor 't natuurschoon en een paar goede beenen tot 
zijn dienst heeft. 

Den geheelen afstand tusschen Zwolle en Deventer behoeft 
hij intusschen niet te voet afteleggen. De wandeling van Wijhe 
over Olst naar D i e p e n v e e n brengt hem door het schoonste 
gedeelte van het landschap. Daartoe zou hij drie goede uren 
noodig hebben , maar dan moet hij zich nergens ophouden en 
niet van zijn' weg afwijken. Noch het een, noch het ander is 
aantebevelen. In de dorpen is nog wel iets te zien. Op onderschei
dene groote landgoederen — ten deele tamelijk ver van den 
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weg gelegen — is vrij wat rond te dwalen. Een dag is niet 
te lang, voor wie met voldoening de landstreek doorwandelen 
wil, Tusschen Zwolle en Wijhe kan hij zonder veel schade 
van den spoortrein gebruik maken en 's avonds kan hetzelfde ver
voermiddel hem van D i e p e n v e e n naar D e v e n t e r brengen. 

Wat er op den langen, wel wat eentoonigen straatweg tot 
Wijhe te zien zou zijn, Kunnen wij nagenoeg even goed onder 
't voorbijrijden opmerken. Behalve een paar buitenverblijven 
op eenigen afstand van de stad, zou alleen het dorpje W i n d e s -
h e i m onze bijzondere aandacht opwekken. W i n d e s h e i m! 
Die naarn werd eens alom in den lande met eerbied en liefde 
genoemd. In de geschiedenis der vaderlandsche kerk komt hij 
menigmaal voor en ook in het buitenland was hij geenszins 
onbekend. Eens stond hier het vermaarde klooster, dat het 
uitgangspunt werd en lang het middelpunt bleef eener wijd
vertakte Vereeniging ter hervorming van het kanonnik-leven 
binnen en buiten ons vaderland. Op zijn sterfbed had de vrome 
stichter van de B r o e d e r s c h a p des g e m e e n e n l e v e n s , 
de eerwaardige Gee r t Groo te , zijn' vrienden aanbevolen, 
dat sommigen hunner een' bepaalden ordesregel zouden aan
nemen en dien der Reguliere Kanonniken aangeprezen. Die raad 
werd gevolgd en F lor is Ra de wijn s met het opzienersambt 
bekleed. Gaarne had de hertog van Gelder de nieuwe stichting 
in zijn grondgebied willen ontvangen, maar de bisschop van 
Utrecht wist te bewerken, dat het klooster in het Oversticht 
werd gebouwd, In 1387 kon het de eerste bewoners ontvangen. 
Een model moest het zijn van het kloosterleven, en al sloop 
ook hier nu en dan we! een geest binnen, die tot strenge 
afkeuring en verscherping der regelen aanleiding gaf, in den 
regel is het convent te Windesheim een zegen geweest. Tal van 
kloosters sloten er zich bij aan, aanvankelijk vier. straks tot 
zeven vermeerderd, maar in 1430 behoorden reeds vijfenveertig 
tot het kapittel, en toen het te gronde ging, telde men zes-
en-tachtig mannen- en zestien vrouwenkloosters, die zich bij de 
Vereeniging hadden aangesloten, behalve de velen, die zich aan 
de regelen en het toezigt van het kapittel onderworpen hadden. 
Hier kwam jaarlijks, onder voorzitting van den Prior van Win-
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desheim, het algemeen kapittel bijeen; van hier uit werd tucht 
geoefend, raad gegeven, toezigt gehouden. Als dochters van 
de Windesheirnsche stichting worden kloosters genoemd als 
dat van Mar ien daal bij Arnhem en N i e u w l i c h t bij 
Hoorn, beiden om onbekrompen milddadigheid vermaard — 
B e r g k 1 o o s t e r bij Zwolle, waar Thomas à Kempis 
leefde — T h a b o r bij Sneek, waar W o r p van T h a b o r 
zijn Friesche kronijk heeft geschreven — eenigermate ook S t e ij n 
bij Gouda, waar E r a s m u s het geestelijk gewaad heeft gedragen. 
En menig ander convent van grooten rijkdom of eervollen 
naam stond onder den weldadiger* invloed van de magtige 
Vereeniging, die door de gunst van pausen en bisschoppen , van 
edelen en burgers, krachtig werd gesteund. 

Het klooster te Windesheim was rijk in bezittingen. De ge
bouwen , omstreeks 1400 door een' hoogen muur omringd, 
besloegen een aanmerkelijke uitgebreidheid. In 1467 werd een 
nieuwe kerk gebouwd en in het midden der!6de eeuw vergaderde 
de Overijselsche landsstenden er meer dan eens. Maar niet 
zelden ook leed het last van naburige edelen en van het na-
ijverige Zwolle, als het aanzien en de rijkdom van het klooster 
toenam in strijd met hun belangen. En in het jaar 1527 had 
hertog Karel van Gelder het vreedzame Godshuis met gewapenden 
bezet, als een sterkte, die den IJsel in zijn magt moest hou
den en de Veluwe tegen strooptogten uit het Oversticht moest 
beschermen. 

Te vergeefs trachtten de drie hoofdsteden den geduchten 
vijand van hun eigen grondgebied te verjagen. In hetzelfde 
jaar besloot het kapittel, zijn orde af te schaffen en niemand 
er meer in op te nemen. Het veldwinnen der Hervorming 
schijnt er de aanleiding toe gegeven te hebben. Omstreeks 
1580 ging het gesticht te gronde. De tegenwoordige kerk 
van Windesheim moet het overblijfsel zijn van het zieken
huis. Een onderaardsche gang, die naar den IJsel Mep, was. 
naar men zegt, voor eenige jaren nog min of meer toegankelijk. 
Een paar grafzerken zijn gespaard. Voor ons doel is er te weinig 
over, dan dat wij het noodig zouden achten, den spoortrein er 
voor te verlaten. 
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Meer zou het deftige heerenhuis ons aantrekken, dat met 
zijn voorplein, stallen en bruggen op korten afstand van de 
kerk uit zijn grachten oprijst, 't Is het h u i s t e W i n d e s -
h e i m , een der vele havezathen uit den omtrek, vermoedelijk 
eertijds de hoofdhof der oude marke, later de zetel van een 
adellijk geslacht. Reeds in 1145 wordt een J o r d a n u s de 
W i n d e s h e i m genoemd. Het huis is van vrij jonge dag-
teekening, vierkant, zonder torens, met het front gekeerd naar 
het voorplein, dat aan twee zijden met stalgebouwen is bezet. 
Het draagt dus de type dier talrijke heerenhuizingen, inde 17d e en 
1 8 i e eeuw door den adel gebouwd. Maar 't is van dien bouw-
trant een uitnemend vertegenwoordiger en het zou ons welligt 
tot uitstijgen verlokken, als wij 't niet uit den trein in zijn 
geheel genoegzaam konden zien en wanneer 't niet zeer onzeker 
was, of bij de afwezigheid van den eigenaar — baron d e 
V o s van S t e e n w i j k — de toegang tot het inwendige ons 
zou ontsloten worden. Ook behoeven wij ons hier niet op te 
houden om de wille van twee andere havezathen, Z u t h e m 
en H e r x e n , eertijds in de onmiddellijke nabijheid van Win
desheim gelegen. Beiden zijn sedert het begin dezer eeuw 
gesloopt. Sommigen meenen, dat S u t h e m p e en E r i k s h e m , 
in 1046 genoemd, hier zijn te vinden. Andere zoeken die 
plaatsen op de Veluwe. üe quaestie hangt zamen met de vraag 
omtrent de uitgebreidheid van het voormalige graafschap H a m a-
l a n d , waarover de geleerden het nog niet eens zijn en waarin 
wij ons in den spoortrein moeijelijk kunnen verdiepen. 

De buurschap H e r x e n , waarin eertijds de havezathe van 
dien naam heeft gelegen, behoort reeds tot de gemeente W ij h e. 
Van de talrijke adellijke huizen, nog in de vorige eeuw in 
dat schoutambt te vinden , zien wij er nog een in 't voorbijrijden, 
't Is thans een boerderij, maar aan zijn beide trapgevels als 
een voormalig heerenhuis herkenbaar, 't Is A n h e m, tegenwoor
dig een bezitting der graven van R e c h t e r e n , i n d e vorige eeuw 
een der eigendommen van den bekenden J o h a n D e r k v a n d e r 
Cap e l l e n . Reeds in 1839 was het bekend als een hoeve der 
abdij van E s s e n , die ook hier te lande tal van goederen bezat. 
Naar men ons mededeelt, zou de tamelijk verre wandeling van 
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Wijhe naar dit huis niet door het vinden van iets merkwaardigs 
worden beloond. 

Wij verliezen er dus weinig bij, wanneer wij onzen togt eerst 
te W i j h e beginnen. Wenschen wij dien met den nieuwen dag 
aan te vangen, dan kunnen wij in het eenvoudige. maar 
nette logement van K r o e s een voldoend nachtverblijf bekomen. 
De oude, vroeger gunstig bekende herberg de Br a b a n t s c h e 
w a g e n ligt aan den dijk. Vóór den tijd der spoorwegen was 
daar alle passage van reizigers tusschen Zwolle en Deventer. Thans 
is zij te ver van het dorp en vooral van 't station verwijderd , 
om niet onder de nieuwe orde van zaken geleden te hebben. 

't Is ook wel te zien, aan welke zijde van het dorp tegen
woordig de meeste levendigheid heerscht. De groote weg over 
den dijk is nagenoeg verlaten, maar in een voor weinige jaren 
nog eenzaam en afgelegen gedeelte werden vrij wat nieuwe 
woningen gebouwd, sedert daar het station werd geplaatst. 
Daar verrees ook de fraaije R. C. kerk, met haar pastorie en 
een kleine buurt van aan de kerk behoorende huizen, in wel wat 
zwaarmoedigen stijl. Daar wordt een stationskoffîehuis opgetrok
ken. Daar werden eenige villa's gesticht eû een ,,instituut" 
gebouwd. Het houtgewas in de tuinen is nog jong, maar als 
't wat groeijen wil, dan wordt met der tijd de hoofdtoegang 
tot het oude dorp een aaneenschakeling van nette huizen en 
sierlijke plantsoenen. Hoog geboomte ontbreekt er nu reeds 
niet. Rondom het groote vierkante grasveld, waar voor eeuwen 
het kasteel der Heeren v a n W ij h e heeft gestaan en voor 
eenige jaren een nieuw „slot" werd gesticht, loopen statige 
lanen, en eene er van, met kloeke iepen beplant, leidt ons 
naar het dorp. Zij loopt regt op een aanzienlijk buitenverblijf 
aan en wendt zich dan langs de rasters linksaf, om in de 
dorpsstraat over te gaan. Het heerenhuis van het landgoed 
W i j h e z i g t , voor jaren de gunstig bekende kostschool van 
mej. A n n a M a r i a M o e n s , thans het eigendom van baron 
v a n H o ë v e l l , ligt in een' rijken en smaakvollen aanleg 
met waterwerk, grasperken, bloemen, heesters en welig op
gaand hout, vlak tegenover de dorpsstraat, die het nagenoeg 
in haar geheel overziet. 

vi 22 
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Zijn de dorpen in Overijsel nagenoeg allen zeer onregelmatig 
gebouwd, zoodat de huizen ordeloos door elkander staan en 
door een menigte van bogtige straatjes en kronkelende steegjes 
van elkander zijn geseheiden, Wijhe maakte van ouds een 
uitzondering. Het grootste en voornaamste gedeelte vormde 
een breede straat, door linden overschaduwd, en al breidde 
het zich in de laatste jaren vooral naar den kant van het 
spoorwegstation uit, de kom der bloeijende plaats is nog 
altijd hier te vinden. Over 't algemeen zien de woningen der 
neringdoenden en ambachtslieden er goed onderhouden uit. 
Enkele nieuwe gebouwen brengen het hunne tot sieraad bij. 
Er is vrij wat handel in gerookt vleesch en verschillende worst
soorten , alsmede in akkermaalshout, en ook andere takken 
van bedrijf, waaronder leerlooijerij en steenbakkerij, geven er 
den fabrikanten welvaart, den arbeiders brood. Meer dan één 
deftig heerenhuis bewijst, dat de voorspoed er niet vreemd 
is, en ongeveer ter helft van de dorpsstraat prijken de zware 
kastanjes in den tuin der gastvrije pastorie met hun breede 
kroonen, die door hun krachtig groen in de rij der gevels 
een aangename afwisseling aanbrengen. 

Een merkwaardig overblijfsel uit den ouden tijd is de kerk, 
schuin tegenover de pastorie op een met linden omkranste hoogte 
gelegen. 

Wordt de naam van W ij h e reeds in het jaar 1133 genoemd, 
een gedeelte der kerk is waarschijnlijk van niet veel jonger 
dagteekening. Zij heeft in den loop der jaren een' vreemden 
vorm verkregen door allerlei uitbouwsels, die ten deele on
voltooide vergrootingen schijnen. Van de dorpsstraat gezien 
vertoont zij een drietal kooren, waarvan een van duifsteen is 
opgemetseld, maar zij heeft slechts twee schepen, omdat het 
schip aan de N. zijde ontbreekt. Ook in den buitenmuur 
aan dezen kant is vrij wat duifsteen te vinden. De zware 
toren is van groote baksteenen in Romaanschen stijl tegen den 
W. gevel der kerk opgetrokken, maar in den N. W. hoek is 
een grof en ruw gebouwtje geplaatst, welks muren met den 
N. muur der kerk en met het front van den toren in ééne 
lijn loopen, zoodat de grondvorm zeer onregelmatig is. 't In-
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wendige van de kerk is niet minder opmerkelijk door de zware 
vierkante pilaren, die de lage kruisgewelven dragen, 't Is wel 
te zien, dat de overoude St. W i l l e b r o r d u s k e r k niet 
voor de Protestantsche godsdienstoefening is gebouwd! Maar 
ook vóór dat zij op 't eind der 16de eeuw aan de Hervormden 
werd ingeruimd, moet zij door haar' somberen, gedrukten 
bouwstijl veel meer gestemd hebben tot den ernst, die den mensch 
tot zich zelven doet inkéeren, dan dat zij, als de slanke Gothische 
tempels, het hart naar boven voerde. Zooveel is intusschen 
zeker, dat die oude bouwlieden in Wijhe een werk hebben 
geleverd, waarover reeds eeuwen konden heengaan en dat nog 
menig jaar den tijd trotseeren kan. 

Niet minder dan drie graftombes versieren het bedehuis. De 
grootste en fraaiste is die, aan de nagedachtenis van Coen raad 
W i l l e m baron van Dedem van de Ge lde r door zijn echt-
genoote gewijd. De baron van Dedem was in der tijd een wakker 
veldoverste, wiens dapperheid en krijgsbeleid in menig veldslag en 
menig beleg uitblonk, die in 1702 de vesting Hul s t met goed 
gevolg tegen Vauban verdedigde, in 1704 St. Léau in weinig 
dagen veroverde, in den slag van M a l p l a q u e t met 4000 man 
een beslissende beweging uitvoerde en, rn&t roem overladen, 
in 1714 als generaal der infanterie is overleden. Zijn tombe is 
uitstekend van bewerking. Op een voetstuk, dat met een' zeer 
goed uitgevoerden veldslag is versierd, rust een sarcophaag van 
rood marmer en daarboven verrijst een piramide, waarop, nevens 
de beeldtenis van den krijgsheld, een zwartmarmeren plaat met 
gouden opschrift is aangebragt. Vrouwenfiguren, engelen, sym
bolen van het oorlogsbedrijf, als trommen, vaandels, kanonnen, 
zijn in overvloed. maar met smaak en kunst, hier en daar ge
plaatst en tal van familiewapens getuigen van ziyn edele ge
boorte, gelijk het geheel van de vereering der weduwe voor 
den gevierden en beminden doode spreekt. De geheele tombe 
is in denzelfden trant als de grafteekens van van Dedems 
tijdgenooten Goehoorn en Ben t inck inde kerken te W ij c-
kel en te Rh o on en niet onmogelijk is 't, dat zij van 
dezelfde hand afkomstig is. 

Het tweede monument, er tegenover aan de N. zijde van het 
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koor geplaatst, is gewijd aan de nagedachtenis van T r a n s i -
s al a n u s A do l f baron v a n V o o r s t , in 1707 overleden. Hij 
bezat de havezathen B e r g e n t h e i m bij Hardenberg en H a g e n-
v o o r d e , in de onder het schoutambt Wijhe behoorende mark 
T o n g e r e n . Aan zijn' neef C r i s t o f f e l A e m i l i u s v a n 
V o o r s t vermaakte hij het grootste deel zijner goederen, en 
uit dankbaarheid rigtte deze hem boven het familiegraf een 
kostbaar gedenkteeken op. Zijn buste is er in wit marmer op 
uitgehouwen. omringd van beeldwerk. Een opschrift in gouden 
letters op zwartmarmeren plaat vermeldt zijn titels en waardig
heden, en zijn adellijke kwartieren ontbreken er niet. 

Het derde grafteeken is te vinden in de uitgebouwde kapel 
aan den N. kant der kerk, achter den predikstoel, 't Is het 
eenvoudigste van de drie en vertoont vooral de wapenschilden 
en het grafschrift van R o b e r t v a n I t t e r s u m , Heer van 
N ij e n h u i s, eene havezathe in de marke W e c h t e r h o l t , 
mede onder Wijhe gelegen. Hij was eerst landdrost van Twenthe, 
later van Sallant en stierf kinderloos in 1705. Zijne weduwe, 
de zuster van H a n s W i l l e m B e n t i n c k , graaf van P o r t 
l a n d , koning Willems vriend, stichtte deze tombe te zijner 
gedachtenis. 

Het huis van H a g e n v o o r d e is in 't begin dezer eeuw ge
sloopt ; dat van N ij e n h u i s staat nog, en lag het geen twee 
uur van Wijhe verwijderd, wij zouden het zonder twijfel gaan 
bezoeken, want het moet een groot en goed onderhouden ge
bouw zijn, uit het water opgetrokken. Sedert 1384 een eigen
dom der I t t e r s u m s en sinds 1705 der B e n t i n c k s , behoort 
het thans aan baron H. A. Z. v a n K n o b e l s d o r f f t o t d e 
G e l d e r . 

Ook de havezathe van den baron van Dedem is nog gespaard. 
Zij ligt in de onmiddellijke nabijheid van het dorp, en 't is 
juist het schoone landgoed de G e l d e r , dat in zoo hooge 
mate tot de bekoorlijkheid van Wijhe's omstreken bijdraagt. 

De spoorwegreiziger ziet het groote huis met zijn' toren even 
te voorschijn komen in een opening van het digte bosch en 
dan is 't weer achter het donkere hout verdwenen. Had het zich 
jaiet een oogenblik vertoond, dan zou hij welligt de villa onder 
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het hoog geboomte, die niet ver van de spoorbaan ligt, voor 
het heerenhuis van het landgoed houden. 

Wij, die minder gehaast zijn, wandelen de dorpsstraat uit en 
slaan den landweg in, waar vriendelijke huisjes en hutten met 
schilderachtige rieten daken zich afteekenen tegen den prachtigen 
achtergrond, door het bosch van de G e l d e r gevormd, en als 
wij den spoorweg zijn overgegaan, dan treden wij spoedig de 
lange, trotsche lanen van eiken en beuken binnen. Fraai is 
van hier het gezigt op het dorp met zijn torenspits, zijn over
vloedig houtgewas, zijn korenvelden, zijn sierlijke R, C kerk 
bij 't station, zich badend in het licht der morgenzon, die gevels 
en daken met haar' glans overstroomt en het groen der bladeren, 
het matgoud der golvende halmen doet tintelen van haar'gloed. 
En hoe verkwikkend koel is 't in de plegtige schaduwen van 
het bosch. Hoe spelen de stralen van blinkend licht door het 
hooge, digte loverdak heen op de krachtige stammen, op de 
breede paden, op het welig groeijend struikgewas. Hoe rustig 
sluimert de villa van den jonker met zijn fijn grijze muren en 
zijn gesloten zonneblinden op het boschpleintje tusschen de forsch 
opgewassen eiken en hoe steekt de hel verlichte stalmuur af 
tegen het donkere hout. 't Zal een warme dag worden, maar 
de morgen is nog frisch en opwekkend en hier, onder het lom
mer , waar wij den versterkenden boschgeur met volle teugen in
ademen en de geheimzinnige stem van het koeltje door de toppen 
ruischt, hebben wij niets te doen dan te genieten. De lange lanen 
en digte boschpartijen omringen een uitgestrekte weide achter 
het heerenhuis, en de breede Zand w e t e r i n g loopt langs den 
zoom van het bosch, zoodat het ook aan ruimer uit- en door-
zigten niet ontbreekt. Statige beuken slaan hun takken over 
het heldere water en vereenigen hun groen met dat der boomenrij 
aan den overkant. Fraaije boomgroepen prijken overal en tal 
van dreven, met eerwaardig of nog jeugdig hout beplant, vormen 
lommerrijke gewelven, waarin 't een lust is rond te dwalen. 
Als tusschen twee zware muren van hooge en breede beuken 
en eiken ligt het huis, met zijn ruim voorplein en stalgebouwen. 
De toegang tot het rijk met bloemen getooide plein is over 
een steenen brug en door een sierlijk ijzeren hek tusschen twee 
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deftige hardsteenen palen, waartegen een paar eigenaardige, 
kunstig gesmede bollen of beugels , van scherpe punten voor
zien, aan kettingen zijn opgehangen. Men zegt ons, dat daar
door het overklimmen van het hek moet worden belet. Aan 
het einde van het plein, tegenover het inrijhek, verrijst het 
huis met een' vierkanten toren op den hoek. 't Gebouw is niet 
ouder dan de 17de eeuw en de toren werd er eerst veel later 
hij getimmerd, terwijl 't voor eenige jaren in antieken stijl werd 
gerestaureerd. Gedeeltelijk is 't met klimop begroeid, en reet 
zijn groote stallingen vormt het een deftig geheel, in overeen
stemming met het schoone bosch er om heen en met de uit
gestrekte bezitting, waarvan het 't middelpunt is. 

Mag de naam van de Gelder worden afgeleid van het Angel-
saxische K e l d — d. i. bron — dan was de plaats reeds zeer 
vroeg bekend. Als landgoed was zij eertijds het eigendom der 
oude familie v a n d e r B e e c k e of t e r Be k e , waarvan reeds 
in 1363 leden onder de dienstmannen in de buurschap W i j h e 
worden genoemd. H e r m a n t e r B e k e legde het regt van 
havezate omstreeks 1620 van de B e k e op de G e l d e r . Zijn 
wapen met dat zijner vrouw, E l i s a b e t h v a n I t t e r s u m , 
in kleuren geschilderd, is in den gang van het huis te vinden. 
Waarschijnlijk heeft hij het gebouwd. Zijn dochter S e y n e bragt 
de Gelder aan haren echtgenoot G e r a r d van L a e r t o t 
H o e n l o , terwijl eene hunner dochters, met H e r m a n J o h a n 
G r u b b e t o t M e n n i g e s h a v e gehuwd, de havezathe in 1683 
aan C o e n r a a d W i l l e m van D e d e m verkocht, 't Is deze 
nieuwe Heer van de Gelder, wiens graftombe wij in de kerk 
hebben gezien. Aan zijn' oorlogsroem herinneren ook de beide 
kanonnen, bronzen zesponders, die nevens het hek op het voor
plein staan. Uit den oorlogsbuit van het door hem veroverde 
St. Léau had de hertog van Marlborough hem twee veldstukken 
geschonken, 't Waren, volgens de nog bestaande afbeelding, 
schoon bewerkte bronzen stukken, met de wapens van C a s-
t i l i ë en A r r a g o n versierd. Deze zegeteekenen prijkten tot 
J813 voor het huis. Toen werden zij door de Kozakken meegeno
men. Maar de toenmalige eigenaar van de Gelder, graaf F. G. 
v a n D e d e m , kreeg van den koning van Pruissen verlof, er een 
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paar ter vergoeding in het arsenaal te Wesel uit te zoeken. 
Dezen zijn het, die thans als de plaatsvervangers der oude 
kanonnen op het voorplein van de Gelder staan. De tegenwoor
dige bezitter, Mr. F. W. A. K. baron van Knobe l sdo rff, 
is de kleinzoon van dezen graaf van Dedem en erfde het goed 
van zijne moeder J o h a n n a P h i l i p p i n a , de laatste afstam
meling uit den oudsten tak der van Dedems. 

Onder de Gelder behooren thans twee andere voormalige 
havezathen: de K r i j t e n b e r g e n S c h e r p e n zeel. Van de 
laatste zagen wij het bosch uit een der lanen op eenigen af
stand liggen en op weg naar Olst komen wij het huis voorbij. 
De eerste schijnt afkomstig uit het geslacht K r ij t, dat in 
1445 wordt genoemd. Later behoorde zij aan de van Mauwieks 
en kwam door erfenis aan een' anderen tak der van der 
B e k e' s, door huwelijk aan de van H e m e r t s, en in 1809 
door koop aan den graaf van Dedem. Het huis is destijds 
gesloopt. Een laan langs het bosch van de Gelder heet nog 
de K r i j t e n b e r g e r a l lee . 

Tegenover het kasteel van de Gelder ligt een groote weide, 
door houtgewas aan drie zijden omringd. Op den voorgrond 
rijzen kloeke populieren en eiken op, in wier lommer het vee 
de koelte zoekt. Aan het einde der weide vinden wij het over
blijfsel der breede laan, die eertijds tot aan de brug regt op 
het huis aanliep. De Z a n d w e t e r i n g doorsnijdt hier het land
goed en wij slaan een heerlijk zijpad in onder hooge beuken, 
wier kruinen aan enkele zonnestralen vergunnen, hel zandspoor 
met haar' gloed te tinten. Maar in het verschiet werpt zij al 
haar schitterend licht, dat in de opening aan 't eind der donkere 
loofgewelven bij stroomen op het groen der lagere struiken 
wordt uitgestort, Tusschen weiden met grazend of rustig in 
het malsche gras gelegerd rundvee en bouwvelden, waarop het 
koren rijpt, langs een arbeiderswoning, over wier nederig dak 
de krachtige takken van een' zwaren notenboom zich uitbreiden, 
bereiken wij de grens van de Gelder en den kunstweg naar 
He in o. Bij het station werpen wij nog eens een' blik op het 
liefelijke landschap, met zijn beide kerktorens en het schoone 
bosch, dat wij doorkruisten, om ons bezoek aan Wijhe te ein-
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digen op den grooten rivierdijk. De weg voert ons langs de 
weide, waar voor lange jaren d e h o f t e W i j h e heeft ge
staan, de zetel van een adellijk geslacht, dat er zijn' naam 
aan ontleende, maar reeds in de 13 d e eeuw vooral in Gelder
land was gevestigd, waar het de heerlijkheden E c h t e l d en 
H e r n e n bezat. Op de plaats van het. sinds lang verdwenen 
kasteel werd voor eenigen tijd een nieuw huis gebouwd. Bij 
het uitgraven der oude fundamenten vond men in den puin
hoop , achter een stookplaats, een holte in de muur, waarin 
het geraamte van een twee- of driejarig kind lag. Van het 
aangrenzende buitenverblijf W i j h e d a a l is al het zware hout 
gevallen , tot groote schade voor de schoonheid van dit gedeelte 
van den omtrek. 

Van de rivier hadden wij tot dus ver nog niets bespeurd 
en niets had ons herinnerd, dat zij zeer nabij is. Zelfs de dijk 
bleef achter het houtgewas verborgen. Maar bij „ h e t S l o f ' 
is hij duidelijk te zien, en het landschap verkrijgt er terstond 
een ander karakter door. Tegen de groene glooijing klimt de roode 
puinweg en de bonte runderen steken vroolijk af tegen de don
kere helling, waarover zij verspreid zijn. Hoog rijst het geboomte 
op de dijkkruin en het roode dak der herberg gluurt er tus-
schen door. Langs weide en boomgaard hebben wij spoedig den 
zwaren dijk beklommen en een verrassend schoon gezigt wordt 
ons geschonken. De landschappen aan onze vaderlandsclie rivieren 
hebben toch een uitnemende bekoorlijkheid. De reizigers zien 
hen weinig meer. Wat landgenoot of vreemde komt nog hier, 
sedert de groote weg door de vlakte loopt! Hoe weinig oogen 
verlustigen zich tegenwoordig nog in het vriendelijk tafereeltje 
daar voor ons! Het witte huis, de B r a b a n t s c h e w a g e n , 
ligt daar met zijn schuur onder de hoede van fraaije linden, 
kloeke kastanjes en reusachtige esehdooms. Daartegenover is 
de groote koepel gebouwd, die eertijds gasten in overvloed 
ontving onder zijn ruime veranda. Een breede uiterwaard strekt 
zich uit aan den voet van den dijk. De schoone rivier omvat 
de vruchtbare viakte met een sierlijke bogt, en scheepjes met 
uitgespannen zeilen drijven rustig voort. Aan de overzijde liggen 
de boomrijke velden van het dorpje V o r g t e n en van de buur-



DE DIKKE BOOM. 345 

schap M a r i e , in 't verschiet door de Veluvvsche hoogten be
grensd. Binnensdijks wisselt zich het digte houtgewas, het 
bloeijend korenland en de frissche weidegrond af, en op den 
dijk zelven slingert zich de witte grintweg tusschen doorn
hagen of onder hooge boomen, wier lommer het, blinkend zon
licht tempert. Een der merkwaardigheden van dit liefelijk oord 
is verdwenen. Voor eenige jaren zag men er nog den verweerden 
stam van den vermaarden „dikken boom", die reeds lang door 
den storm zijn kroon had verloren, maar in wiens holte een 
jonge boom welig groeide. Nu is ook de holle stam vergaan, 
weggevallen, opgeruimd en het jonge boompje is reeds tot een 
Hinken kastanje opgewassen. Zijn belangrijkheid heeft hij. echter 

natuurlijk verloren, 't Is een boom als ieder andere, die nie-
mands opmerkzaamheid zou trekken, als hij niet de plaats 
aanwees van den grijzen reus. die zijn jeugd heeft beschermd 
en wiens ouden stam hij met zijn vriendelijk groen heeft getooid. 

Over den dijk zetten wij onzen togt voort. De hooijers in 
den uiterwaard zijn druk aan het werk en de bonte kleuren 
van het gewaad der sterke boeredeernen geven er vrij wat 
levendigheid aan de groepjes arbeiders in de velden. De grijze 
borstrok, de roode halsdoek, de korte roode mouwen, het witte 
engsluitende mutsje, de bruine stroohoed, het zwarte boezelaar 
met rooden bovenrand maken deze boerinnetjes tot een uit
stekende stoffage van het fraaije landschap. 

Het dorp zien wij niet meer. Alleen enkele huizen, die er 
onder behooren, staan langs den dijk of digt bij zijn' voet. 
Het witte huis- van het nette buitenverblijf d e G l o e s e ligt 
er eenzaam als de vertegenwoordiger der meer aanzienlijke 
woningen, maar voor het meerendeel zijn het arbeidershuisjes, 
en een paar boerderijen, met hooiberg en boomgaard. Nu en 
dan daalt een weg naar de vlakte, die rijk met houtgewas 
is begroeid en nog omstreeks het midden der vorige eeuw aan 
menig wolf een schuilplaats bood. Soms vertoont zich de toren
spits boven de toppen der elzen, wilgen en populieren, of waar 
de open velden ruimer uitzigt vergunnen, daar rijst op den 
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achtergrond het donkere bosch van de Gelder en daar blinkt 
de villa tusschen het groen. Over de rieten daken der hutten 
aan den dijk buigt zich de bloeijende vlierstruik, die de lucht 
met haar geuren vervult. De wilde doornhagen breken het 
verblindend wit van den grintweg en verfrisschend is het ge
zigt op het snelstroomende water, dat zijn' weg langs zijn 
vruchtbare boorden in breede bogten zoekt. Naar den veerdam 
buigt zich het spoor door den uiterwaard heen, en aan de 
havenkom liggen hooge stapels talhout en takkebossen, die, 
met wat reeds in de schepen geladen werd, van den rijkdom 
der landstreek aan akkermaalshout getuigen. Groote rietstapels 
wijzen op een andere bron van bestaan voor velen, en in de 
plassen buiterisdijks wuiven de sierlijke pluimen, die weldra 
onmeedoogend zullen vallen voor de zeis des maaijers. Aan den 
weg bloeijen duizenden van bloemen, en al brandt de zon wel 
wat sterk, de voortdurende afwisseling der liefelijkste land
schappen houdt de aandacht levendig en de vermoeidheid verre. 
Welkom is echter het lommer der hooge esschen, die het digte 
omrasterde bosch langs de dijkhelling en in de vlakte in lange 
rij omzoonien. Een groene laan vergunt voor een oogenblik 
het gezigt op een' schitterend witten gevel en dan is 't alles 
weer wild en schilderachtig hout, totdat bij het punt waai
de groote weg den dijk verlaat, het oude huis met zijn beide 
trapgevels, zijn digtgespijkerde ramen, zijn bemoste daken, 
zich schilderachtig vertoont te midden van schuren, hooibergen 
en statige boomgroepen, aan het einde eener uitgestrekte, met 
grazend vee bedekte weide. Dit is de voormalige havezathe 
S c h e r p e n z e e l , in de 17de eeuw het eigendom der talrijke 
en rijkgegoede van C o e v e r d e n s . Maar zijn laatste Heer uit 
dat geslacht liet een' berooiden boedel achter, toen hij in het 
jaar 1692 kinderloos overleed. Het huis, met den molen en 
de landerijen, werd bij executie verkocht en verwisselde later 
meermalen van eigenaar. Sedert de laatste bewoner, de baron 
Sloet tot L i n d e n h o r s t , er in 1842 op 88jarigen leeftijd 
ongehuwd overleed en het door erfenis aan den Heer van de 
Gelder verviel, bleef het ledig staan. Tegenwoordig wordt het 
tot een winterbergplaats voor bloemen en planten gebruikt. 
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't Zou jammer zijn, als het werd afgebroken, want in zijn 
verval draagt het niet weinig tot de schoonheid van het land
schap bij. 

Den dijk hebben wij nu verlaten en weldra verliezen wij 
dien uit het oog, om er later weer op terug te komen, na 
een groote bogt te hebben afgesneden. Binnensdijks vinden wij 
niet die afwisseling van gezigten, die ons daar boven, op zijn 
kruin, hield geboeid, 't Is een landstreek als bij Wijhe, — 
weiden en boschjes van elzen of hakhout, rijen van wilgen 
en peppels, boomgaarden en bouwakkers, lanen van esschen 
en iepen, arbeiderswoningen en boerderijen, waaronder de 
groote, welvarende hofstede W i l g h a g e n uitmunt. Soms vor
men de nederige hutten met hun begroeide daken er schil
derachtige groepjes, en als op een tulpenveld in het voorjaar 
gloeijen de schitterend roode bloemen daar ginds, die papavers 
in het roggeîand blijken te zijn. Allengs wordt de grond er 
hooger en zandiger, en als wij den dijk weer bestegen hebben , 
volgt er een open weg, die weinig bekoorlijks aanbiedt. Dat de 
nu zoo kalme rivier, op vrij grooten afstand de met duizenden 
van witte bloemen bezaaide grasvelden bespoelend, soms een 
geduchte vijand kan zijn, verhaalt ons de menigte van rijs-
borden, hier opgestapeld, om in geval van nood terstond bij 
de hand te zijn, als de wilde golven stormloopen op den wal, 
die de Sallantsche dorpen en akkers beschermt. Menigmaal 
klimt de nood hoog voor de bewoners der Useloevers en niet 
altijd was de vrees voor inbraak en overstrooming ijdel! 

Onwelkom is 't ons niet, dat de zijweg ons de gelegenheid 
geeft, den hier tamelijk barren dijk te verlaten en een korter 
pad te zoeken naar het dorp, welks toren zich reeds eenigen 
tijd vertoonde. Een ouderwetsch gebouw, met hoog pannendak 
en donkeren met klimop begroeiden gevel, heeft het voor
komen van een voormalige havezathe, maar het schijnt nooit 
meer te zijn geweest, dan een gewoon heerenhuis. Althans, 
onder de havezathen wordt de Rooze niet vermeld, 't Is 
thans half een buitentje, half een boerderij. Een fraaije bruine 
beuk is er het voornaamste sieraad van. 

Wij komen het dorp Olst langs een' achterweg binnen, tus-
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schen een hooge haag en een rasterwerk, die een tweetal 
buitens afsluiten. Maar 't is een koel pad onder 't geboomte 
en al zien wij van de buitenverblijven niet veel anders, dan 
het digte houtgewas, de schaduw der eiken verkwikt ons na 
den togt op den zonnigen dijk en over d». weinig lommer
rijke zandwegen, die ons herwaarts bragten. 

Olst is veel minder regelmatig gebouwd dan Wijhe. De 
straten zijn er bogtig en talrijk, 't Is echter een vrolijke plaats , 
vol groen en bloemen. Grooter en kleiner tuinen zijn er in 
menigte, 't Is als een aaneenschakeling van villa's en land
huizen, 't Gemeentehuis en het postkantoor zijn nieuw en niet 
zonder pracht gebouwd. De burgerwoningen zien er net en 
welvarend uit. Evenals te Wijhe is er ook vrij wat handel 
en nijverheid, en 't is niet weinig vooruitgegaan sinds het 
einde der vorige eeuw, toen er van gezegd werd, „dat enkele 
huizen bij de kerk het gansche dorp uitmaakten, zoo weinig 
in getal en zoo verspreid, dat zij naauwelijks een dorp ver
dienden te heeten. De buurt aan den dijk alleen maakte nog 
eenige vertooning." Onder kastanjes ligt de kerk en daartegen
over, achter een groote weide, het buitenverblijf des heeren 
van S u c h t e l e n . De toren is voor een gedeelte van duifsteen 
en blijkbaar van hoogen ouderdom. Men brengt de stichting 
er van tot het begin der 12de eeuw en misschien zelfs tot het 
einde der 11de eeuw terug. Het bovengedeelte is veel jonger 
en heeft niets opmerkelijks. Ook de kerk heeft in den loop 
der eeuwen vrij wat herstellingen noodig gehad, maar in de 
muren is toch nog vrij wat, duifsteen te vinden. Een stuk van 
den voet eener oude doopvont ligt verwaarloosd en vergeten 
in het gras. Niet ver van de kerk vinden wij het station en 
— wat ons voor 't oogenblik meer belang inboezemt — het 
stationskoffijhuis. Want wij beschouwen onzen wandeltogt nog 
volstrekt niet als geëindigd en den trein laten wij zijn' weg 
gaan; maar eenige rust en versterking willen wij ganschelijk 
niet versmaden. Ons wacht nog een stevige marsch, eer wij 
D i e p e n v e e n hebben bereikt. 
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Onmiddellijk aan het dorp paalde in der tijd de havezathe 
A v e r b e r g e n . Wat daarvan over is, — het witte huis in 
het digte plantsoen, door een hooge geschoren haag afgesloten — 
ligt nog op dezelfde plaats, maar de spoorbaan scheidde het 
buitengoed van het dorp en doorsneed de laan van eiken 
langs den grintweg, die het bosch der havezathe aan het ge
boomte binnen de dorpskom verbond. O v e r b e r g e n , zooals 
thans de naam luidt, schijnt nu vrij wat minder tot Olst te 
behooren. De „bergen", waar het tegenover heet te liggen, 
zijn in den omtrek verre te zoeken. Men meent dan ook, dat 
het zijn' naam ontleende aan een oud geslacht U l t r a m o n -
t e m ( o v e r d e n b e r g ) , dat in 1260 in Overijsel moet heb
ben gebloeid. Jaren lang was 't een bezitting der uitgebreide 
en magtige familie v a n V o o r s t , 't Nog overgeblevene van 
huis en goed werd in 1812 geveild, en al bleef van het oude 
niet veel gespaard, gelukkig behoeft Averbergen nog niet ge
rekend te worden onder het groote getal der adellijke huizen 
van deze aan havezathen eens zoo rijke landstreek, die met 
den grond zijn gelijk gemaakt. De plaats strekt zich tamelijk 
ver langs den lommerrijken grintweg en achter de daarnevens 
geschaarde huizenreeks uit, en tot haar behoort niet weinig 
van het hooge hout, dat de bouwlanden ter linkerzijde van 
den weg omzoomt, terwijl het statig geboomte vóór ons het 
huis H o e n l o omringt. Iets verder rijst een kerktorentje op. 
't Is dat van de R. C. kerk van Olst, gebouwd op de plaats, 
waar tot in het begin dezer eeuw de havezathe B o s k a m p 
lag. Van deze havezathe sliep het regt, zoolang zij behoorde 
aan de R. C. familie K n o p p e r t , die onbevoegd was, in de 
vergadering der Staten zitting te nemen. Het huis had weinig 
aanzien, 't Was een eenvoudig gebouw van twee verdiepingen, 
met een hoog dak tusschen twee puntgevels. In een aan den 
achtergevel uitgebouwde houten schuur hielden de Roomsch-
gezinden uit den omtrek hun godsdienstoefeningen. Toen koning 
Lo de wijk in Maart 1809 Overijsel bezocht en zich op de 
reis van Zwolle naar Deventer ook te Olst ophield, had hij 
gelegenheid, den predikant en den pastoor een woord van lof 
toe te spreken om hun krachtige en hartelijke zamenwerking 
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hij gelegenheid van den watersnood, die het dorp geteisterd 
had en beloofde hij tevens een ruime bijdrage tot opbouw 
eener nieuwe R. C. kerk. Hoe haastig de koning plagt te reizen 
als hij zijn gebied doortrok, hij gunde zich toch overal den 
tijd, naar de belangen en behoeften zijner onderdanen onder
zoek te doen. Zoo had hem te W i n d e s h e i m de vervallen 
toestand der kerk getroffen en maatregelen ter voorziening had 
hij toegezegd, terwijl hij in Wijhe 't gemis aan genees- en 
heelkundige bulp had opgemerkt. Koning Lodewijk meende het 
goed met zijn volk — te goed naar den zin van zijn' keizer
lijken broeder, — en had hij de teugels van het bewind niet 
uit de hand moeten geven, dan had ons vaderland zeker eenige 
jaren van ellende en vernedering niet gekend. Maar welligt 
was dan ook de zucht naar een onafhankelijk volksbestaan en 
de liefde tot de ballingen uit het huis van O r a n j e - N a s s a u 
niet zoo krachtig ontwaakt, en sterker hand dan de zijne was 
noodig, om zoo menig ingeworteld misbruik te vernietigen. 

Tot de kerk en de buurschap Boskamp gaan wij niet. Er 
is voor ons doel niets te vinden en de weg, dien wij noodig 
hebben, verlaat wat vroeger, bij de brug over de Zand we
t e r i n g , den grint weg. Wij missen daardoor eenigszins het 
gezigt op de fraaije bosch- en waterpartijen van H o e n 1 o, maar 
wij krijgen daarvan toch 't voornaamste te zien. Niet lang 
geleden hadden wij niet ver van de kerk, bij den molen, de 
graauwe muren en het hooge dak eener ouderwetsche heeren-
huizinge tusschen het houtgewas zien uitkomen, en waren wij 
derwaarts gewandeld, dan hadden wij een oud, verwaarloosd 
bosch gevonden, door de So e stw e t e r i n g begrensd, en in't 
midden daarvan een vierkant huis met kleine ruitjes, een voor
plein met een vervallen stalling en een' uitgestrekten moes
tuin er achter, 't Was wederom een oude havezathe, d e D i n g s-
hof, wiens naam welligt op een overoude gerigtsplaatswijst. 
Men verhaalt ons te Olst, dat de Dingshof ten vorigen jare 
gesloopt is. 't Was ons trouwens vroeger reeds gebleken, dat 
hel thans verdwenen huis weinig meer dan een honderd jaar 
kon tellen. In de vorige eeuw stond er een ander, rnet een 
slanken toren, dat weinig of geen overeenkomst met de latere 
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huizinge had, 't Is lang een eigendom der K e p p e l s geweest 
en kwam op 't einde der vorige eeuw door erfenis aan de v a n 
H e m e r t s . Sedert vele jaren was de plaats achtereenvolgens 
aan verschillende familiën verhuurd, en was zij niet gesloopt, 
dan zou de wandeling er heen het geringe tijdverlies wel hebben 
beloond. Wij zouden nog in den omtrek fraaije eikenlanen 
kunnen vinden, als wij ons voorbij Boskamp regtsaf wendden, 
om langs het bosch van Hoenlo terug te keeren, maar onze 
weg leidt thans elders heen. 

In de nabijheid der rivier en langs de W e t e r i n g e n vond 
men van ouds vruchtbare kleilanden; overigens is 't in dezen 
omtrek zandgrond van verschillende hoedanigheid. Maar terwijl 
nog op 't eind der vorige eeuw de uitgestrekte, nog onver
deelde markegronden grootendeels woest waren, is thans het 
land nagenoeg overal bebouwd, of met akkermaalsbosch en 
opgaand hout beplant. In oude stukken worden echter reeds 
voor eeuwen talrijke erven met name genoemd en aan heeren-
huizen ontbrak het er niet. Eenigen er van hebben wij reeds 
vermeld, maar bovendien lag vlak bij A v e r b e r g e n de have-
zathe de P o l , en op korten afstand van Olst H e n g f o r d e n 
en B o x b e r g e n , om niet te spreken van de adellijke huizen, 
die een weinig verder als in een' kring rondom Olst verspreid 
waren. In de vorige eeuw waren de meesten nog in bewoon
baren staat, al schijnt het, dat nagenoeg allen ten deele waren 
afgebroken. Maar wat groote gebouwen, door den Overijsel-
schen adel gesticht, prijkten volgens de nog bestaande af beeldin» 
gen in de l ? ^ eeuw tot zelfs in de afgelegen gedeelten van het 
gewest! Wat afwisseling en verscheidenheid in de vormen van 
gevels en torens, van poorten en nevengebouwen! Bij honderd
tallen rezen de landkasteelen in de Vereenigde Gewesten op, 
bij tientallen vond men hen op het platte land van Overijsel 
verspreid. Wij ontvangen den indruk, dat in ons vaderland 
destijds, nevens een zeer welvarende burgerij, een rijke adel 
bloeide. Wij verbazen ons, hoe een stand, die niet door den 
handel zijn schatten won, maar van de regeringsambten en 
van de opbrengsten der landerijen leefde en die bovendien in 
den regel met een talrijk kroost was gezegend, zulke kost-
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bare huizen kon bouwen en bewonen, 't Werd trouwens erkend , 
dat het bezit eener havezathe hoogst schadelijk was voor hen, 
die niet in de Statenvergadering zitting konden hebben, voor-
deelig en profijtelijk daarentegen voor het aanzien der familie 
en voor wie de bevoegdheid hadden, er van verschreven te 
worden onder de Edelen van het Gewest, en wij vinden dan 
ook in de testamenten en boedelscheidingen talrijke bepalingen 
omtrent het vererven der havezathen, voor de kennis der denk
beelden en der zeden van den toenmaligen adel van grooten 
waarde. En menig edelman liet ook een' berooiden boedel na; 
meer dan één adellijk huis werd door de crediteuren aangetast 
of bij executie verkocht, 't Was blijkbaar niet alles goud, wat 
er blonk en de kostbare levenswijs rigtte er niet weinigen te 
gronde. Vooral in de laatste helft der 18de eeuw was achter
uitgang zeer merkbaar, en voorzoover een vergelijking der af
beeldingen van het zelfde huis uit verschillende tijden mogelijk 
is, leert die in den regel, dat de voormalige luister grooten
deels is verloren gegaan en van de vroeger zoo groote en prachtige 
gebouwen slechts tamelijk onaanzienlijke woonhuizen zijn ge
spaard. In den aanvang onzer eeuw leverden de gansch ver
anderde omstandigheden tal van voormalige havezathen aan 
den slooper over. 

Maar toen kwamen beter dagen. De ridderhofsteden hadden 
hun' tijd gehad, de tijd der buitenplaatsen kwam. Vermogende 
patriciërs uit de steden kochten de landgoederen, door den adel 
verlaten en legden nieuwe lustverblijven aan. De vervallen land-
kasteelen werden hier en daar door meer moderne heerenhuizen 
vervangen en het ,,Engelseh plantsoen" schonk der landstreek 
een nieuwe bekoorlijkheid. 

Tot beide tijdperken behoort het fraaije landgoed Hoenlo. 
Langs statige beukenrijen, korenvelden en akkermaalsboschjes 
leidt de grintweg naar Diepenveen naar het deftige huis. De 
zijgevel van grijsrooden baksteen vertoont zich tusschen het 
hooge hout van het uitgestrekte bosch, dat met smaakvolle 
waterpartijen is versierd. Een frissche weide met vee, door 
schoone beuken omringd, vormt den voorgrond. De breede 
voorgevel is wit gepleisterd, met grijze pilasters, stoep en 
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frontespies. Een brug over de heldere buitengracht leidt naar 
den ingang. R.egt tegenover het front loopt een lange, regte 
weg, voor weinige jaren nog een prachtige laan, maar waar
van thans nog slechts enkele trotsche boomen bij de brug zijn 
gespaard. Het witte huis van Hoenlo is nu reeds van ver, ook 
van de spoorbaan, zigtbaar, maar de landstreek verloor aan
merkelijk bij den val der eertijds te regt vermaarde laan. Een 
ledigstaand buitenverblijf, met nieuwerwetsch huis en fraai 
geboomte, aan de overzijde van den weg, en een overplaats 
met koepel behooren bij het landgoed, dat sedert 1801 in het 
bezit der familie Ted ing van B e r k h o u t is geweest. 

A l b e r t u s de Hunlo was een der getuigen, toen de bis
schop in 1230 aan Zwolle stadsregten verleende, en in den loop 
der 15de eeuw komen nog eenige leden van dit geslacht onder 
de Overijselsche edelen voor. In de 16de eeuw was Hoenlo in 
't bezit der van L a e r ' s gekomen; in de 18de behoorde het 
huis aan de H a e r s o l t e ' s en aan de Wijborgs . Het eer
waardige landgoed heeft dus reeds een geschiedenis van min
stens 650 jaren en 't is nog in voortrelfelijken staat, ouder-
wetsch en deftig, gelijk 't een buitenverblijf met zulk een 
verleden betaamt. 

De breede, thans open en zonnige grintweg, tusschen van 
houtgewas omzoomde weiden en akkers, gaat de spoorbaan over 
en slingert dan verder tusschen akkermaalsbosschen door. 't Is 
er eenzaam en stil. De huizen zijn schaarsch. Slechts hier en 
daar ligt een woning in het veld of een enkele boerderij aan 
den weg. De havezathe Hen gforden , die in dezen omtrek 
in de marke van denzelfden naam heeft gelegen, is sinds lang 
gesloopt. De grond behoort, blijkens de jagtpalen met de namen 
Dumbar en Voute, thans grootendeels onder de uitgestrekte 
landgoederen Nijendaal en de Haere . Een zandige dwars-
weg zou ons over het grondgebied der laatste buitenplaats binnen 
weinig tijds naar het heerenhuis leiden, maar wij moeten het 
bezoek aan de Hae re nog wat uitstellen, om niet een der 
schoonste gedeelten der landstreek te missen. Nog eenmaal kruist 
de weg de rails, Boschjes en bouwlanden wisselen elkander af, 
weldra wordt het hout weer hooger en forscher. Wat fraaije 
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notenboom piijkt daar met zijn glinsterend groene bladeren bij 
de nieuwe boerenhofstede. Wat statige eikenlaan welft haar 
krachtige takken over den weg. Wat sierlijke boomgroepen zijn 
in die frissche weide nevens ons verspreid. Hoe verkwikkend 
is 't gezigt van liet heldere water, dat ons in onze landschappen 
altijd zoo welkom is. Hoe schilderachtig zijn die wilde dennen, 
met hun roode stammen. door het zonlicht getint. Hoe indruk
wekkend is het donkere bosch daar voor ons. En als de weg 
weer een van zijn bevallige bogten heeft gemaakt, dan voert 
hij ons naar een laan van prachtige eiken, die den ingang vormt 
tot den smaakvollen aanleg van het schoone landgoed Nij en
d a a l . De plaats zelve is door een tamelijk breede watering 
van den weg gescheiden. Wij zien er heerlijk hout, waaronder 
bruine beuken van opmerkelijke schoonheid, ruime grasperken, 
rijke bloembedden, een fraaije waterpartij en een groot, grijs, 
half-gothisch huis, met ta! van torentjes en spitsjes. De traditiën 
eener oude havezathe heeft N ij e n d a a 1 echter niet te bewaren. 
't Behoort tot de nieuw aangelegde buitens, die zelfs nog niet 
vele jaren tellen. De heerenhuizinge zouden wij welligt liever 
wat eenvoudiger hebben gezien en daardoor wat meer in over
eenstemming met het grootscîie bosch er om heen. Slechts zel
den schijnt het een' architekt te gelukken. aan moderne gebou
wen in dien stijl de waardigheid en den ernst te geven, die aan 
de gewrochten der middeleeuwsehe bouwkunst eigen was. Half 
kasteel, half villa, worden zij ligt overladen en poppig.Indruk 
maken zij hoogst zelden en inheemsen was deze bouwstijl ook 
niet. Onder de honderden van kasteelen uit ons vaderland, waar
van de afbeeldingen zijn bewaard, zal er welligt geen enkel 
zijn, opgetrokken in den trant, die vóór eenige jaren bij het 
stichten van groote landhuizen in de mode was, maar nu ge
lukkig îot het verledene schijnt te gaan behooren. 

Ook de weg langs de plaats verloor sedert eenigen tijd een 
deel van het trotsche hout. dat er vroeger prijkte. Loopt hij 
aanvankelijk door een eikenlaan, straks vinden wij er nog slechts 
ééne rij boomen, terwijl de zware worteleinden ter linkerhand 
ons toonen, wat kloeke stammen zijn gevallen. Maar 't ver
lies is hier voor het landschap op vei're na zoo groot niet, als 
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dooi' het vellen van de laan voor Hoenlo is teweeg gebragt. De 
nog gespaarde rij geelt overvloedig lommer en het wilde hout
gewas er tegenover vormt met de reeks der hoog opgewassen 
eiken langs de watering een indrukwekkend geheel, terwijl 
een menigte van forsche beuken op de plaats, aan de overzijde 
van het water uit den bemosten grond oprijzend, zich spiegelen 
in het heldere nat en hun wijd uitgebreide takken met die 
der eiken tot een digt gewelf van groen vereenigen. 

Wederom maakt de weg een bogt. Het bosch van Nijendaal 
blijft ons-nog ter zijde, maar het landschap is gansch veran
derd. De dennen verkrijgen de overhand. Het water is verdwenen 
en de ruig begroeide kanten der drooge greppels vormen de 
scheiding tusschen de bosschen van naaldhout en de laan van 
jonge beuken. die den weg overschaduwt. Weldra komt er 
weer verandering. De sombere dennen maken plaats voor een 
vriendelijk buitengoed, met jong, maar welig groeijend plantsoen 
en een eenvoudig, maar deftig rood steen en huis, dat het 
uitzigt heeft op een groote weide. door het bosch van de 
uitgestrekte overplaats ingesloten. Ook W i j n b e r g e n , het 
eigendom van den archivaris van Overijsel, Mr. i. I. van 
D o o r n i n c k , behoort niet tot de oude havezathen van Sal-
lant. Niet hier, maar in de bannerij van Bergh lag de overoude 
heerlijkheid, waaraan het adellijk en nog bloeijend geslacht 
der van Wij n b e r g e n s zijn' naam ontleende. En de van 
D o o r n i n c k s , die eertijds tot den Overstichtschen adel be
hoorden, hadden elders hun havezathen, waarvan zij in de 
ridderschap verschreven waren. Blijkens het markeboek van 
Hengforden behoorde W ij n b e r g e n of M a s t e b r o e k in 1742 
aan Mr. Tamme van Dijk. Later moet de schrijver van den 
T e g e n w o o r d i g e n s t a a t van Overi jssel , Mr. G. Dum-
b a r , er gewoond hebben. 

Het terrein van Wijnbergen beslaat een belangrijke uitge
strektheid en prijkt met fraaije gewassen en bloemen, terwijl 
het overbosch aan oude en hooge beuken rijk is. Breede paden 
kronkelen er doorheen en de bodem is er heerlijk van kleur 
door het donzig mos ei. de bruine bladeren, waarop het door
vallend zonlicht speelt. Een heldere waterkom, aan wier groene 
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kanten acasia's haar fijn getinte kruin omhoog heffen, ver
spreidt iets van haar frïschheid in het rond en met het ver
kwikkend lommer matigt zij de warmte van den zomermiddag , 
die zich overigens merkbaar genoeg laat gevoelen, waar het 
hout de koelte van den wind onderschept en de witte, stoffige 
grintweg tintelt van licht. Tusschen de akkermaalsboschjes is 
de hitte soms drukkend genoeg, maar het ontbreekt gelukkig 
langs den weg doorgaans niet aan schaduw , en over de weiden 
en akkers, die van tijd tot tijd het houtgewas vervangen, 
strijkt een weldadig zuchtje, dat de halmen zachtkens doet 
golven en den wandelaar vriendelijk langs de slapen speelt. 
Van Diepenveen bespeuren wij nog niets. Trouwens het dorpje 
is klein, het torenspitsje laag en het landschap boschrijk, zoodat 
het zich wel lang verborgen moet houden. Buitenplaatsen komen 
wij niet meer voorbij; wèl leiden hier en daar lange lanen 
in de bosschen, en aan 't einde van een er van, aan wier 
ingang de dubbele naam R o o b r u g g e - O u d r a n d e staat te 
lezen, onderscheiden wij van verre de witte muren van een 
heerenhuis. Lieten wij ons nu verlokken, die laan in te slaan, 
dan zouden wij Diepenveen missen, maar wij houden den grint
weg , zonder ons ook door een tweede laan, met dezelfde namen , 
te laten afleiden, en nu liggen de weinige huizen, rondom 
het kerkje geschaard, ook spoedig voor ons. 

't Ziet er liefelijk uit met zijn hagen en tuinen, met de 
zware iepen bij de kerk en de laan van eiken, waar langs de 
meeste huizen staan geschaard en het heeft, hoe klein 't ook 
is, een goed logement, waar in den zomer de logeergasten 
niet ontbreken en de burgerij van Deventer zich gaarne komt 
ontspannen. Het uithangbord vertoont drie roode adelaars op 
gouden veld, — het wapen van C o e v o r d e n , dat eenmaal 
op het bloedig slagveld van A n e zegevierend heeft gewapperd 
en later, toen de magt der oude dynasten was gebroken, boven 
de poort van menig Overstichtsche havezathe blonk. Hier be
waart het de herinnering aan den tijd, toen het naburige 
kasteel R a n d e aan dat geslacht behoorde. 

..Vroeger stond de kerk met de pastorie geheel eenzaam in 
een dorre streek." zoo wordt van Diepenveen getuigd. Maar 
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wij hadden reeds overvloedige gelegenheid, om op te merken, 
dat die tijd lang voorbij is, en reeds in de vorige eeuw „had 
de natuur van den grond en de nabijheid van Deventer uit
gewerkt , dat verscheidene buitenplaatsen werden aangelegd, 
welke dit oord zeer behaaglijk maken." Dat ook het tegen
woordige Diepenveen dien lof ruimschoots verdi;;nt. zal ons 
nog verder blijken. Wij mogen echter het kerkje niet onopge
merkt voorbij gaan, al heeft het weinig aanzien, 't Is immers 
het overblijfsel van een eenmaal zeer vermaard vrouwenklooster, 
dat een vaderlandsch geleerde „het vrouwelijke Windesheinr' 
heeft genoemd. De roem van uitstekende vroomheid en groote 
welsprekendheid had tal van vrouwen uit allerlei stand naar 
J o h a n n e s B r i n c k e r i n c k te Deventer doen stroomen. De 
wijze en waardige man begreep echter wel, dat de zamenwoning 
van zooveel vrouwen uit zeer verschillende kringen op den 
duur niet wenschelijk was. Hij wist sommigen te bewegen tot 
het stichten van een klooster, en in het jaar 1401 werd op 
een woest stuk grond, de P l e c h t genaamd , met den arbeid 
begonnen. Wakker en ijverig wrerkten de vrouwen mede. Boomen 
werden gerooid, de grond werd geëffend , hutten van hout en 
klei opgeslagen. Straks gaf het vinden eener rijke leemiaag 
gelegenheid , de gebouwen van steen op te trekken. Milde gaven 
bleven niet uit en in 1411 werd de kerk gewijd. Een goed 
gerucht ging van het klooster uit. Ontkwamen de zusters binnen 
zijn muren niet allen aan de gevaren van weelderigheid of 
van mystieke overspannig, in den regel heerschte er een vrome 
zin en gezegend was de invloed op talrijke geestelijke gestich
ten. De schade, door de ruwe soldaten van F i 1 i p s d e n g o e d e 
in 1456 tijdens het beleg van Deventer aangerigt, kon spoe
dig worden hersteld. Maar grooter nadeel bragten er in 1578 
de Fransche regimenten van R e n n e n b e r g , die het stille 
Godshuis plunderden en ten deele verwoestten. In het volgende 
jaar werd de kerk aan de Hervormden afgestaan en de nog 
overgebleven zusters weken naar Deventer. Niet lang daarna 
werd het gebouw gesloopt, opdat de vijand er zich niet zou 
nestelen. De kerk bleef gespaard, maar allengs geraakte zij 
in verval, waardoor in 1720 een geheele herstelling noodig 
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werd. Evenals te Windesheim is er dus van het oude klooster 
niets meer te vinden, maar de plek waar het stond verdient 
onze belangstelling, en terwijl wij vertoeven op het pleintje 
voor de kerk, met zijn eerwaardige olmen en zijn statige linden, 
herdenken wij met eerbied aan het goede, dat hier werd ge
kweekt , al was het in vormen, die thans voor velen vreemd 
zijn geworden. 

Een merkwaardigheid van onzen tijd was de pastorietuin. 
Daar vond men een' zeldzamen schat van bloemen, en smaak
vol waren de veranda's, volières en andere sieraden van dien 
lusthof, door den predikant Van 't Sand ontworpen. Na 
zijn' dood werd alles een wildernis. Wat verkocht kon worden, 
werd verkocht, wat niet vervoerbaar was, werd verwaarloosd. 
Diepenveen was tijdens ons bezoek vacant en de eertijds zoo 
rijke bloeijende gaarde ziet er deerniswaardig uit. 

Ook het fraaije plantsoen van 't oud adellijk O u d - R a n d e , 
dat een weinig verder, digt bij den spoorweg ligt, schijnt 
niet al te zorgvuldig onderhouden, 't Is een deftig buitengoed, 
dat nog met statige lanen prijkt, en uit zijn groote grasperken 
verheffen zich kloeke bruine beuken, treurbeuken, populieren 
en dennen. Het oude kasteel, met zijn sterke muren en torens, 
grachten en valbrug, dat er in de vorige eeuw nog stond, al 
was 't dan ook reeds in verval, is vervangen door een nieuw-
gothisch gebouw, dat zeker in aantrekkelijkheid niet halen 
kan bij den grijzen burgt, die leenroerig was aan de proostdij 
van Deventer. Het huis behoorde in den aanvang der 17de 

eeuw aan de familie Swaefken . later aan de geslachten 
van D e u t i c h e m en Doys en kwam omstreeks 1680 aan 
de van Coevordens . Het werd in 1803 aan den heer W. 
H. Cost te Deventer verkocht. Het eenige. wat van het oude 
huis nog overbleef, is de vierkante, met klimop begroeide 
toren. waarin de kapel van het kasteel is geweest. Aan het 
goed bewaarde kruisgewelf zijn de symbolen der vier Evangelisten 
en de letters I. H. S. nog duidelijk te onderscheiden. Een 
van buiten aangebragte ijzeren trap leidt thans naar de boven
verdieping van het eenvoudige, maar hechte en om zijn oudheid 
eerwaardige gebouwtje, dat zeker de aandacht van menig 
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spoorwegreiziger trekt, als de trein aan het station Diepen
veen stilhoudt. 

De dubbele beukenlaan aan de overzijde der spoorbaan is 't 
vervolg van die, wier ingang wij opmerkten, voordat wij het 
dorp hadden bereikt. Zij loopt voorbij O u d-R a n d e, dat wij 
reeds zagen en aldus genoemd wordt in onderscheiding van 
een ander en vrij wat jonger landgoed, eveneens Rand e ge-
heeten, of — naar den voormaligen eigenaar — S m e t h s -
Rande . Eigenlijk is Rand e de naam der marke, die op het 
kasteel overging. 

Nevens Oud-Rande lazen wij Roobrugge . Dat is het 
grijze huis, met bosch er om heen en een weiland er voor. 
op eenigen afstand achter het station gelegen. De laan geeft 
toegang tot. beide landgoederen, die aan elkander grenzen, 
maar overigens van elkander geheel onafhankelijk waren, totdat 
de Heer C o s t hen in ééne hand vereenigde. Een zijner dochters 
bragt Roobrugge aan haren echtgenoot, den heer H. B u d d e. 
Het is nooit een adellijk huis geweest, 't Wordt in 1685 „een 
spijker" genoemd en was destijds het eigendom van den Deven-
terschen burger Joan van W y l i c k , wiens erfgenamen 't 
in 1718 aan den hoogleeraar Ma t thaeus verkochten. Aan 
diens mildheid had Diepenveen voor het grootste gedeelte de 
vernieuwing van het kerkgebouw te danken. Een ander hoog
geleerde, D. A. Roël l , hertrouwde met zijn weduwe en werd 
daardoor eigenaar van het goed. In 1626 huwde Roelof van 
den Cloos te r tot R e e b r u g g e met de dochter van S e i n e 
Swaafken to t Rand e. Al had het huis dan ook het regt 
van havezathe niet, aanzienlijke bezitters heeft het gehad, en 
kan het niet onder de oudste goederen van den omtrek worden 
geteld, reeds lange jaren is zijn naam bekend. Een schoone 
bezitting is het nog steeds en de hand wordt er zorgvuldig 
aan gehouden. De grasperken, de waterpartij, het geboomte, 
de heestergroepen, de lange, breede lanen, de eikenbosschen — 
alles ziet er frisch en goed onderhouden uit. Menig trotsche 
stam groeit er, waaronder een hooge treurbeuk, een zeldzaam 
zware berk , een majestueuze bruine beuk , als uitnemend fraaije 
exemplaren van hnnne soort, het bewijzen dat de grond er 
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voor de houtteelt zeer geschikt is, en wij behoeven ook hier 
maar rond te zien, om die van Deventer geluk te wenschen, 
dat zij ook aan deze zijde hunner stad een lustoord hebben, 
zóó rijk aan afwisselende schoonheid en zóó gemakkelijk te 
bereiken, als Diepenveen met zijn talrijke landgoederen is, 

Hoe gaarne zouden wij nog' veel langer door die bosschen, 
langs die bouwvelden, in die lanen rondzwerven ! Slechts tamelijk 
oppervlakkig en in 't voorbijgaan konden wij het een en ander 
zien. Maar de zomerdag begint ten einde te loopen. Bescheen 
ons de morgenzon in het bosch van de Gelder, de gloed van den 
avond kleurt reeds de Diepenveensche dreven. Nog eenigen 
tijd hebben wij tot onze beschikking, eer de duisternis valt en 
de spoortrein vertrekt. Wij kunnen echter niet alles, wat nog 
een bezoek waardig is, in oogenschouw nemen. Wij moeten 
kiezen. Houden wij de groote beukenlaan, dan brengt die ons 
naar het 1'raaije, nieuw aangelegde buitenverblijf van den oud-
gouverneur-generaal van Neerl. Indië D u y m a e r van T w i s t , 
een der sieraden van den omtrek. Slaan wij bij den stal van 
l i o o b r u g g e regts af en volgen wij het voetpad langs den 
zoom dier buitenplaats, dan kunnen wij nog een' blik op de 
H a e r e werpen. De Haere . als het oudste der beide goederen , 
heeft de oudste regten. Wie in der tijd den grooten weg 
tusschen Zwolle en Deventer volgde, zag van den dijk den 
achtergevel van het deftige gebouw, aan het einde van een 
uitgestrekt weiland, tusschen het hooge hout van het bosch 
uitkomen en ontving den indruk van een zeer aanzienlijk land
goed. Bij nadere kennismaking wordt die indruk nog versterkt. 
Prachtig hout groeit er alom, grootsch is de aanleg van het 
park bij het heerenhuis. Ruim en breed is alles en met uit
stekenden smaak zijn hier en daar op de gazons beelden en 
vazen geplaatst. Kunstschatten van groote waarde moeten daar 
binnen het huis worden bewaard. Bosschen van rhododendrons 
en bloeijende heesters en sierplanten omzoomen overal de breede 
wegen. Oranjeboomen langs den oprijweg geven een vorstelijk 
aanzien aan de toegangen tot het huis. De bloemperken zijn 
rijk voorzien, en reusachtige boomen, hier in groepen vereenigd, 
daar alleenstaande, ginds in lange rijen geplant, breiden hun 
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volle bladerkroonen uit. Het huis zelf voegt bij den aanleg, 
't Is fraai van kleur, eenvoudig en edel van stijl, onregelmatig 
van vorm, met vleugels en torens, ten deele met klimplanten 
begroeid. Uit een' grooten, helderen vijver rijst het op, en 
terwijl het zijn verleden als aloude havezathe niet verloochent, 
is het tevens een uitnemend schoone heerenhuizinge, naar de 
eischen en behoeften van den nieuweren tijd. Alleen de on
voltooide ronde toren met de nog in aanbouw zijnde muren 
en gewelven, op eenigen afstand van het kasteel gelegen en, 
naar men zegt, tot ananaskasten bestemd, maakt een' min of 
meer vreemden indruk, 't Bezit van zulk een woonstede als 
de Haere is, schijnt den bouw van een' geïmiteerd middel-
eeuwschen burgt overbodig te maken. 

De geschiedenis der oude Overijselsche huizen en hoeven is 
vaak belangrijk om de bijdragen, die zij leveren tot de ken
nis van middeleeuwsche toestanden en gebruiken. Zoo heeft 
ook de Haere haar geschiedenis. Aan dit huis — wèl te on
derscheiden van dat bij Vollenhove van denzelfden naam.— 
behoorde in vroeger eeuwen ,,het brengen van de wasteeke-
nen"' in de buurschap R e I e , dat min of meer met een deur-
waarders-exploit te vergelijken is. In het kerspel Wijhe was 
dit regt aan den hof t e r B e k e verbonden, 't Schijnt wel te 
wijzen op eenig aanzien, door zulk een hoeve in de marke 
genoten. Bij ter Haar staat aangeteekend „behoort Ittersum." 
Vr a n k e n t e r H a e r wordt op het einde der 14de eeuw on
der de dienstmannen in de mark H e n g e v o o r d e genoemd. 
Later was het goed een eigendom der 01 d e n e e 1 s , wien 
ook de naburige havezathe H e n g f o r d e n toekwam en ging 
in 1683 door erfenis aan J a n van Coev o r d e n van S c h e r 
pe n z e e 1 over. Uit den desolaten boedel van zijn' broeder 
A s s u e - e r werd het tegelijk met S c h e r p e n z e e l verkocht, 
om later meer dan eens van eigenaar te verwisselen. Het 
regt van havezathe werd bestreden, totdat de revolutie aan 
al dergelijke heerlijke regten een einde maakte. Een leenka
mer, waaronder vroeger ruim twintig leenen stonden, was 
in den bloeitijd van het huis er aan verbonden, maar werd 
later afzonderlijk verkocht. Het oude gebouw was op 't eind 
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der vorige eeuw nagenoeg verdwenen en een nieuw werd 
destijds opgetrokken. 

Niet onvoldaan scheiden wij van Diepenveen en daarmede 
van een schoon en bij niet velen bekend gedeelte van onzen 
vaderlandschen bodem. De lange zomerdag was ook thans te 
kort, om alles te genieten, wat er te genieten is. Maar wie 
in deze streken rondwandelt vindt zich bevestigd in zijne over
tuiging, dat het goede land onzer inwoning voor hem, die 
weet te zoeken en te vinden, nog menig plekje heeft, ten 
volle waard te worden gekend om zijn' rijkdom aan natuur
schoon , verbonden met allerlei herinneringen uit dagen, die 
reeds lang achter ons liggen. 

1882. 



A A N T E E K E N I N G E X. 

Behalve de gegevens in den T e g e n w . s t a a t van O v e r i j s s e l , den 
O v. A l m a n a k , de B i j d r a g e n to t de g e s c h . van Ov. , de werken 
van R a c e r en D u m b a r . de g e s l a c h t k u n d i ge aa nt eek en in ge n 
van Mr. I. v a n D o o m i n c k e. d. verspreid, kunnen de markeboeken 
van R a n d e, H e n g v o r d e n enz. voor naauwgezetter studie van den 
ouden toestand der landstreek nog wel bijdragen leveren. In de werken der 
Ver . to t b e o e f e n i n g van Ov. r e g t en g e s c h . zijn zij te vinden 
(3de deel, 14de en 15de stuk). De leengoederen der proostdij te Deventer 
zijn in het 11de stuk opgenoemd. Daaronder behooren velen in de dooi 
ons bezochte streek. De goederen wisselden vaak van naam. Zoo heette 
Herxen eerst L a m b e r t s g o e d of Br a n d s h o e v e , later H o o g e r b e e k 
— de Krijtenberg vroeger W i j h e r m a r s c h e — de hof te Hengforden 
later R e u t e k o l k — Roobrugge eertijds de B r u g g e . 

Over het geslacht v a n W ij h e verg.de N a v o r s c h e r 1876 blz. 523 e.v. 
Inlichtingen ontving ik bovendien van den archivaris van D o o r-

n i n c k , en de H . H . baron van K n o b b e l s d o r f f v a n de G e l d e r 
en Ds. L. van Dijk te Wijhe. De vondst van het kinderlijkje in de 
puinhoopen van het slot te Wijhe werd mij in der tijd medegedeeld 
door nu wijlen Dr. M u l l e r , die het nieuwe slot heeft gebouwd. 

Afbeeldingen van H e r x e n , Z u t h e m , H a g e n v o o r d e , D i n g s h o f 
en R a n d e zijn op 't archief te Zwolle; eene van B o s k a m p berust in 
de (ook voor Overijselsche kasteeien belangrijke) verzameling op de 
gemeente-bibliotheek te Rotterdam. 

Nadere bijzonderheden omtrent de Haere en de aldaar verzamelde 
kunstschatten, even als omtrent den omtrek van Diepenveen, zijn te 
vinden in de N i e u w e W a n d e l i n g e n (Twello en omstreken). 
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