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Dikwijls en met groot verlangen heb ik naar het oogenblik uitge- f 
zien, waarin ik het geluk zoude hebben, UEA. dit werk op te | 
dragen, en dezer Vergadering de vruchten mijner werkzaamheden 
aan te bieden. Dat geluk valt mij, door de goedheid des Aller-
hoogsten, thans te beurt. 

Niets zou mij aangenamer zijn, dan dat ik door deze Opdragt 
UEA. een eerbewijs mogt toebrengen. Maar dewijl ik mijne krach
ten daartoe wantrouwe, zoo verheugt het mij, dat ik andere mid
delen heb "om UEA. waardiger te vereeren, namelijk, door hier 
openlijk te vermelden door welke gunstbewijzen UEA. mij aan zich 
verpligt- en de bewerking en uitgave van deze Geschiedkundige 
Beschrijving, op eene even edelmoedige als verstandige wijze, 
mogelijk gemaakt en bevorderd hebben. Dáárin is uwe hoogste 
eer gelegen; — daarvoor bied ik UEA. mijnen hartgrondigen dank 
aan ; •— dáárom moest ik door deze Opdragt UEA. het eerbiedig offer 
mijner erkentenis toebrengen. 

Hoe toch zouden zij ooit uit mijn geheugen kunnen gewischt 
worden de veelvuldige blijken van minzame bereidvaardigheid, on-
verpligte toegenegenheid en vereerende onderscheiding, welke ik 
gedurende meer dan twaalf jaren van UEA. niogt ontvangen? Hoe 
zoude ik haar ooit kunnen vergeten de bereidwilligheid, met welke 
UEA. mij, ten jare 1833, de belangrijke Archiven dezer Stad 
ontsloten, en mij den lang begeerden toegang tot de Stedelijke Be
scheiden vergunden ? — mij , destijds een jeugdig handwerksgezel, 
die, behalve de gunst van eenige aanzienlijke vrienden, geene 
andere aanbeveling had dan eene geringe kennis-, doch eene 
blakende zucht voor de beoefening- van de Geschiedenis mijner 
geliefde geboortestad. Maar bovenal belangrijk was mij het gunst
bewijs , dat UEA. mijn voorstel, om eene Geschiedkundige Be
schrijving van deze Stad te bewerken, niet slechts aannamen en 
goedkeurden, maar mij ook daartoe door eene jaarlijksche toelage, 
gedurende drie jaren, ondersteuning en aanmoediging verleenden. 

Hoeveel is er niet gebeurd, sedert ik die taak aanvaardde ? Hoe 
dikwijls heb ik niet berouw gehad, met meer moed dan vermogens 
eene zaak ondernomen (e hebhen, nelke ik spoedig bemerkte, da f 



mijne krachten verre te boven ging! Alleen de edelmoedige wijze, 

waarop UEA. mij vertrouwen en begunstiging geschonken hadden, 

kon mij ten bestendigen spoorslag strekken om met onvermoeide 

inspanning al de geschiedschrijvers, de talrijke Stedelijke Archiven 

en menigvuldige Resolutieboeken te doorworstelen, ten einde uit 

die verspreide berigten één geheel zamen te stellen, dat aan de ver-

eischten van het onderwerp mogt voldoen. J a , ik meende reden 

te vinden om aan de roeping tot geschiedschrijver hoogere waarde 

te hech ten, en daarin eene wijze Besturing op te merken , naardien uwe 

toegenegenheid en de goedheid der bestuurders van de voornaamste 

weldadige Gestichten, die mij ook hunne Archiven ontsloten, ge

voegd bij andere zamenloopende omstandigheden, al mijne wenschen 

bevredigden of zelfs voorkwamen. 

Hoogst aangenaam was het mij tevens, dat UEA. mij onderwijl 

in staat stelden om tot de dadelijke bevordering van de Stedelijke 

belangen mede te werken, door mij op te dragen om al de Stede

lijke Regten, Vergunningen, Overeenkomsten enz. uit de bestaande 

Bescheiden op te maken. Hierdoor werd ik in eene naauwere be

trekking tot de Stad en hare Regering gesteld. Toen ik nu in 

Maart 1838 mijne Geschiedkundige Beschrijving als afgewerkt mogt 

beschouwen, en weder tot mijne burgerlijke betrekking zou over

gaan , behaagde het UEA. mij meer duurzaam aan zich te verbinden , 

door mij te benoemen tot Archivarius dezer Stad. Deze nieuwe 

weldaad overtrof de vorigen en in waarde en in belang. Bestendig 

heb ik sedert getracht, mij dezer gunst waardig te betoonen. UEA. 

hebben mij daardoor in staat gesteld om in die betrekking eene 

Stedelijke Bibliotheek bijeen te brengen, welke reeds zeer veel 

bevat, hetgeen deze Stad betreft, en wat haren roem in weten

schap en kunst kan vermeerderen. De belangrijke verzameling 

Archiven is reeds voor een goed deel geordend, en ook door 

bestendige nasporing, zoo in dit gewest als in naburige provinciën, 

aanzienlijk vermeerderd. 

Die arbeid en deze nasporingen hebben dan ook niet weinig bij

gedragen ter bekoming van meerdere bronnen voor dit werk. Deze, 

gevoegd bij vele nieuwe inzigten, zoowel omtrent de zaken als om-



îrcnî de behandeling, hebben mij verpligt, het gansehe werk ten 

behoeve van de uitgave geheel om- en over te werken, waarbij het 

in een gansch anderen vorm is gegoten. 

Ter bevordering van die uitgave hebben UEA. bij de vorige nog 

eene nieuwe gunst gevoegd, waarvoor allen, die in dit werk 

belangstellen, UEA. dankbaar zullen zijn: ik bedoel UEA. besluit, 

om de kosten ter vervaardiging van de Kaarten en Platen, welke bij 

dit werk zoo hoogst noodzakelijk waren, voor Stads rekening te nemen, 

en den inteekenaren van Stadswege ten geschenke aan te bieden. 

Als ik dit alles vermeld , Edel Achtbare Heeren! als ik bedenk wat 

mijn persoon en werk aan uwe toegenegene gezindheid zijn verschul

digd, dan vind ik geene woorden genoeg om mijne erkentenis 

uit te drukken. Aangenaam is het mij echter, door die ver

melding hulde te mogen toebrengen aan eene Regering, die, 

even als in de stichting van velerlei inrigtingen voor opvoeding en 

onderwijs, ook in dit werk op eene onbekrompene wijze getoond 

heeft, nieuwe aanspraak te hebben verworven op den eernaam 

van bevorderaars van wetenschap en kunst. 

Dat werk , hetwelk den lof der Vaderen zal verkondigen in het 

tot stand brengen van deze, thans zoo bloeijende, stad en hare 

voorname Gebouwen, Gestichten en Instellingen, waarvan het na

geslacht de voordeden en genoegens mag smaken, — een lof, wel

ken UEA. getoond hebben op hoogen prijs te stellen — ; dat werk 

wordt UEA. bij dezen opgedragen en als onder uwe bijzondere 

bescherming gesteld; met opregte heilbede voor UEA. personen 

en regering, onder welke deze goede Stad lang de gunsten des 

Hemels in voortdurende welvaart en toenemenden luister moge 

genieten! 

Met gevoelens van eerbied en erkentenis noem ik mij, 

Edel Achtbare Heeren ! 

UEA. gehoorz. Dienaar, 

Leeuuaiden, w > BEKHOF F. 
fït-n 2 Orlober 1845. 
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Het heeft velen dikwijls verwonderd, dat eene zoo aan-
zienlijke stad als Leeuwarden zoo lang eene goede Beschrij
ving en Geschiedenis bleef ontberen. Hare bestendig toe-
genomene grootte en bloei; haar gewigt en invloed op de 
geschiedenis des Frieschen volks , en de rijkdom van hare 
Archiven , sinds eeuwen met zorg bewaard, billijkten den 
wensch , dat de geschiedenis van haren oorsprong , uitbrei
ding en toestand in verschillende tijdperken , evenzeer als 
die van hare lotgevallen en merkwaardige gebeurtenissen , 
eenmaal waardig moglen beschreven worden , tot onder -
rigting van tijdgenoot en nakomelingschap. GuicciARDUiï 
{J567 en J6J2) , EMMIÜS (J6J6) , WINSEMIUS {J622) , BLAEU 

(J65Ö) , SCHOTANUS (J664) en ruim eene eeuw later de 
Tegenwoordige Staat van Friesland (J785) hadden telkens 
Beschrijvingen van deze stad geleverd , waarvan echter alléén 
de laatste aanspraak op naauwkeurigheid en volledigheid 
mag maken. De Geschiedenis der Stad, welke in die 
werken slechts korf of ter loops is vermeld, was echter 
opzettelijk alléén behandeld door siMON ABBES GABBEMA , 
in zijn bekend werk: Verhaal van de Stad Leeuwaarden, 
na zijnen dood door TOBIAS GUTBERLETB: in J70J te Frane-
ker uitgegeven. Doch dit werk loopt slechts tot J573 , be-
helst grootendeels de gebeurtenissen , die Friesland meer 
in 't algemeen betreffen (*) , en bevat bij lang na niet alles 
wat Leeuwarden in het bijzonder aangaat. De reden van 
dit laatste is mede hierin gelegen , dat GABBEMA , hoewel 
Historieschrijver van Friesland, geen toegang tot de Stede
lijke Archiven van de Regering mogt verwerven , hoe dik-

{*) Fandaar, dat men aan eene tweede uitgave van dd zelfde werk {Gouda 
(70i) lot titel heeft gegeven: S. A. G. Historie van l(>ie,s]and. 
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wijls en dringend hij daarom ook verzocht, gelijk hij zich 
daarover in zijn werk, bl. 22, dan ook zeer beklaagt. Ter 
verdediging van die Regering mogen wij hierbij voegen , 
dat het ongeregelde levensgedrag van GABBEMA de oorzaak 
dezer weigering zal geweest zijn. Hij heeft nogtans vele 
andere belangrijke Charters , welke hij, ook blijkens zijne 
aanzienlijke letterkundige nalatenschap , ijverig verzamelde , 
medegedeeld in dit werk, welks onaangename stijl (eene 
zwakke navolging van HOOFT) en zonderlinge behandeling 
echter weinig geschikt zijn , om den weetlust van ongeletterden 
op eene aangename wijze te bevredigen. 

Omstreeks den jare J764 ontsloot het Bestuur de hoogst 
belangrijke Archivekast der stad ten behoeve der zamen-
slelling van het Vriesch Charterboek , waartoe zij , even als 
gemelde nalatenschap van GABBEMA , vele merkwaardige 
stukken bijdroeg. Die Archiven waren echter toenmaals 
nog niet in behoorlijke orde gebragt. Tot het verrigten 
van dien arbeid bood de Heer GERARD JACOB VOORDA , 
Rentemeester van de Geestelijke Goederen der stad, zich in 
J794 aan. Nadat de Regering hiertoe verlof had gege
ven , heeft deze achtenswaardige geleerde hieraan gedu
rende eenige jaren met veel ijver gewerkt, en , als de 
vrucht daarvan, in J803 een Register van die Archi-
ven uitgegeven, voor welke moeite het Bestuur hem met 
den titel van Archivarius der stad beloonde. Bal Begisler 
kon sedert den beoefenaars der vaderlandsche geschiedenis 
van den rijkdom der Stedelijke Bescheiden uit de grijze 
oudheid genoegzaam overtuigen ; doch kenners moesten bij 
het naauwkeurig nagaan van dien arbeid duidelijk opmer
ken , dat dit het werk was van een bijna zeventigjarigen 
grijsaard, die (vroeger meer de godgeleerdheid dan de ge
schiedenis beoefend hebbende) verschillende blijken gaf, dat hij 
het oude letterschrift der Charters niet voldoende heeft kunnen 
lezen. Vandaar de veelvuldige gebreken in dit Register; 
vandaar, dat hij de belangrijkste stukken soms slechts met 
eenige woorden aangeduid- en andere, welke hij geheel 
niet kon lezen , ter zijde gelegd heeft; terwijl hij al de 
stukken in rubrieken verdeelde, hetgeen meer verwarring 
dan gemak bij het gebruik te weeg bragt. De uitgave van 
dit Register was echter zeer bevorderlijk tol eene meerdere 
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waardering van de tot dusverre onbekende schatten der 
oudheid , welke het Stedelijk Archief van Leeuwarden bevat. 

Na dezen vlugtigen blik op de voornaamste bronnen van 
de Beschrijving en de Geschiedenis dezer stad, zij het mij 
vergund over de aanleiding tot hel ontstaan van dit tegen
woordig werk te spreken. 

Het heeft der Voorzienigheid behaagd in de rigling mij
ner verstandelijke vermogens een bijzonderen lust te leggen 
tot de beoefening van de Vaderlandsche en inzonderheid 
Friesche Geschiedenis , hoewel het Haar tevens behaagde , 
mij in een levensstand te plaatsen , welke mij niet vergunde 
eene wetenschappelijke opleiding te ontvangen. Die lust 
spoorde mij reeds vroeg aan tot het verzamelen van al het 
merkwaardige , dat mij omtrent de geschiedenis dezer pro
vincie en vooral ook van deze mijne geboortestad voorkwam. 
Een gevolg daarvan was, dat ik op mijn J9e jaar het 
plan vormde om zoowel eene Geschiedkundige Beschrijving als 
eene Geschiedenis van Leeuwarden te bewerken. Naar dat 
plan werd het reeds verzamelde in eene bepaalde orde ge
rangschikt , en door bestendige onderzoekingen en mededee-
lingen van lieverlede uitgebreid. Intusschen had de Heer 
Mr. A. FAN HALMAEL JR. , in vereeniging met den Heer 
J. FAN LEEUtFEN , tot een dergelijk doel, van de Regering 
toegang tot de Stedelijke Archiven verzocht en verkregen. 
Met diep leedwezen zag ik mij dus verpligt, van mijn 
ontwerp af te zien. Doch de uitslag van deze zaak was 
geheel anders dan ik gevreesd had: want toen ik ten jare 
J833 een gedeelte van mijne verhandeling over de Middel-
zee, dat in het bijzonder Leeuwarden betrof, in het Men
gelwerk der Leeuwarder Courant mededeelde, had de Heer 
VAN HALMAEL de goedheid, van zijn voornemen af te zien, 
en de uitvoering daarvan aan mij over te laten, met aan
bod , om de Stedelijke Regering te willen verzoeken , om de 
hem gegevene vergunning , tot het gebruik van de Stads 
Archiven , aan mij te mogen overdragen , waarin ook de 
Heer VAN LEEUWEN genoegen nam. 

Verblijd over dezen afstand en nog meer over hel daar
op gevolgde gunstige besluit van het Bestuur , zag ik mij 
nu onverwacht de lang gewenschte bronnen ontsloten. Spoe
dig gevoelde ik evenwel, dat mij daarbij tevens eene zwaar-
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wigtige taak was opgelegd. In de lente dei, volgenden 
jaars, J834, toen ik mij onverdeeld hieraan kon toewijden , 
bood ik der Begering een voorstel aan tot beiverking van 
eene Geschiedkundige Beschrijving, alsmede van eene Geschie
denis van Leeuwarden. Wijselijk behaagde het haar, bij 
besluit van den 23 Julij J834- , mij bij voorraad alléén tot 
de behandeling van het eerste onderwerp uit te noodigen , 
terwijl zij mij daartoe tevens gedurende twee jaren eene 
geldelijke tegemoetkoming verleende. Met het begin van 
den jare J835 heb ik dien arbeid aanvaard en in J838 
volbragt. 

Intusschen had ik in J834 van de besturen van het St. 
Anthonij-Gasthuis, het Old Burger-Weeshuis, het Gabbema-
Gasthuis en het Nieuwe Stads-Weeshuis aanzoek ontvangen, 
om de belangrijke Archiven van deze Gestichten in orde 
te brengen en daaruit voor ieder eene Geschiedenis zamen te 
stellen. Die aanzoeken werkten mijn voornemen gunstig in 
de hand, dewijl ik zelf toch eenmaal vergunning , om hunne 
Bescheiden te raadplegen, had moeten verzoeken. Boven
dien bevatten die Archiven , en inzonderheid de Handschrif
ten van G4BBEMA, in het Old Burger-Weeshuis bewaard , 
zeer veel, hetgeen de Geschiedkundige Beschrijving van de 
stad in V algemeen betreft, zoodat ik Heeren Voogden 
van die Gestichten voor het in mij gestelde vertrouwen , 
voor de dienst, welke zij ook dit onderwerp bewezen , en 
voor hunne blijken van toegenegenheid en tevredenheid niet 
genoeg mijnen dank kan betuigen. 

Na de voltooijing van de eerste bewerking in J838, heb 
ik , door voortgezette onderzoekingen op verschillende plaat
sen , nog veel tot vermeerdering van de bouwstoffen kunnen 
toevoegen. Ik ben dus in J844 begonnen , het geheel op 
nieuw ie bewerken , bij welke gelegenheid de voorstelling 
eene groote verandering heeft ondergaan. Door eenvoudig
heid van stijl en behandeling wenschte ik den tekst van 
het werk, als een nuttig en aangenaam Geschiedkundig 
Huisboek, ook voor ongeletterden en jongelieden , zoo bevat
telijk mogelijk te maken. Alle zaken van bijzonder belang , 
of die een meer grondig onderzoek of uitvoeriger behande
ling vereischten, zijn toen meer bepaald in de Aanteekenin-
j>en geplaatst. Deze en de daarachter gevoegde Bijlagen 
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hebben dus , ook als verantwoording van het in den tekst 
gestelde, de meeste waarde voor geletterden of onderzoe
kende lezers , voor wie ze eigenlijk bestemd zijn. 

Mogt de stijl van dit werk aan sommige lezers hier en 
daar te hoog gestemd voorkomen , bijzonder omdat wij hier 
niet, gelijk elders , prachtige gedenkstukken van bouwkunst 
bezitten , — zij mogen bedeuken , dat een drooge stijl ?iiet overal 
een vereischle is voor een, in hun oog, min belangrijk 
onderwerp ; maar vooral, dat een schrijver ingenomenheid 
met zijn onderwerp en geestdrift bij deszelfs behandeling 
moet bezitten , zal hij zich zóó groote moeite en opoffering van 
jaren getroosten. Zonder deze is zulk eene werkzaamheid 
ondenkbaar, dewijl hij zich niet mag voorstellen , daarvoor of 
in eer of in voordeel genoegzame vergoeding te zullen vinden. 

Bij deze gelegenheid mag ik niet onvermeld laten , dat 
ik van den beginne af eene scherpe afscheiding heb gemaakt 
tusschen de behandeling van de Geschiedkundige Beschrijving; 
en van de Geschiedenis der Stad, welke beide in de meeste 
stedebeschrijvingen doorgaans ondereen gemengd worden. 
Het stoffelijk ligchaam eener stad en de bewoners , 
welke dat ligchaam bezielen, zijn echter twee verschil
lende voorwerpen, hoe groot ook de wederkeerige in
vloed op elkander zij. De voorstelling toch van den tegen-
woordigen toestand eener stad noemt men eene Plaatselijke 
Beschrijving , die zich enkel met het uitwendig voorkomen 
en den slaat en inrigting van gestichten , gebouwen en 
instellingen , op dat bepaalde tijdstip, bezighoudt. Aan 
het verhaal van den oorsprong , den aanwas , de vamen-
stelling en toeneming van die zelfde stad en hare hoofdge
bouwen en inriglingen , van de vroegste tijden tot heden , 
voegt zeker geen gepaster benaming dan die van Geschiedkun
dige Beschrijving. Meer bepaald is het de Geschiedenis van 
het ontstaan , de uitbreiding en den veranderden toestand 
van den stoffelijken vorm dier stad. 

De Geschiedenis, daarentegen , heeft een hoogeren rang , 
en geldt meer bepaaldelijk het volk of de inwoners van eene 
stad of een land. Nadat de Geschiedkundige Beschrijving 
hel voorwerp of de plaats der handeling heeft bepaald en in 
opvolgende tijdperken omschreven, komt zij mij een aan-
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eengeschakeld verhaal voor van de wijze , waarop de bewoners 
dier plaats uit geringe beginselen zijn opgekomen , en zich 
met hunne naburen in betrekking hebben gesteld; hoe zij, 
onder den invloed van verschillende gebeurtenissen van bui
ten ew door de aanwending van eigene middelen en krach
ten van binnen , in vermogen , aanzien en bloei zijn toege
nomen ; en vooral, hoedanigen invloed de regeringsvorm 
op hunne staatkundige betrekkingen , en de godsdienst, 
zeden , wetenschappen , kunsten en onderwijs op hunnen 
burgerlijken en maatschappelijken toestand, op welvaart 
en volksgeluk hebben uitgeoefend. Alle daden en bedrijven, 
welke met deze toestanden in eenige betrekking stonden , 
hetzij staatkundige, godsdienstige of zedelijke , hetzij we
tenschappelijke of letterkundige , hetzij den handel, fabrij
ken , de scheepvaart of den krijg betreffende — allen moeten 
met elkander vergeleken en overwogen — allen met elkander 
in een tijdrekenkundig verband gebragt worden: — opdat 
het ons duidelijk worde , dat onze tegenwoordige toestand 
uit die daden en gebeurtenissen (in betrekking met velerlei 
stoffelijke belangen en met de lotgevallen des vaderlands) is 
voortgesproten, en dat zidke oorzaken , onder de vaderlijke 
leiding der P oorzienigheid, zulke gevolgen moesten hebben. 

E ene zoodanige Geschiedenis van de stad Leeuwarden blijft 
alzoo nog te behandelen over , ten einde met dit werk één 
geheel ie vormen. Of ik in slaat en in de gelegenheid 
zal zijn, haar eenmaal te bewerken , durf ik niet ver
zekeren. Gaarne zal ik echter voortgaan , daartoe bouw
stoffen bijeen te brengen, om de bearbeiding daarvan, 
al ware het ook ten behoeve van een ander, gemakkelijk 
te maken: want het onderwerp is groot van omvang en 
rijk aan stof. 

En wat nu wijders deze Geschiedkundige Beschrijving be
treft , — ondanks de groote moeite en inspanning, gedu
rende mijn halve leven , aan het verzamelen van bronnen 
en het bewerken, omwerken en verbeteren van het geheel 
besteed, — ben ik nog bewust, dat ik niet volkomen in 
staat ben geweest om dit werk zoodanig in het licht te 
doen verschijnen, als ik wel zoude wenschen. Doch de 
dankbare overweging , dat mij ook veel is gegeven , hetgeen 
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anderen werd onthouden ; dat een gunstige zamenloop van 
omstandigheden de volbrenging van mijne taak zeer bevor
derlijk was, en dat de belangstelling mijner geëerde stad-
genooten [mij zoo dikwijls op eene aangename wijze geble
ken) meer op den belangrijken inhoud van dit werk dan op 
deszelfs onvolkomene behandeling acht zou geven , — hebben 
mij steeds met moed doen voortgaan , om te trachten de be
staande bezwaren te overwinnen : altijd in het besef, dat 
ik daarmede ten behoeve mijner geliefde geboortestad een 
nuttig werk zoude verrigten. 

Alle mijne stadgenooten, die mij hiertoe hunne dienst-
vaardige hulp verleend hebben, of die door hunne belang
stellende deelneming de uitgave ondersteunden , betuig ik 
daarvoor bij dezen mijnen erkentelijhen dank. Vooral 
wordt deze toegeëigend aan die geleerde mannen, welke 
mij hunne bijzondere of de openbare Bibliotheken hebben 
ontsloten , van welke ik vooral de Koninklijke Bibliotheek 
en het Bijks Archief te 's Hage moet noemen , dewijl ik 
daarin zoo veel mogt vinden , dat tot mijn oogmerk dienstig 
was. J/aar inzonderheid betuig ik, na de Stedelijke 
Regering , openlijk mijnen warmen dank aan mijnen hoog-
geachten vriend, den Meer Mr. A. rAN HALMAEL JR. , 
die niet slechts zijn voornemen tot de behandeling van 
dit onderwerp aan mij overgedragen-, maar mij ook 
belangrijke bouwstoffen en aanmerkingen medegedeeld heeft, 
toen ik het genoegen had, hem mijn handschrift voor te 
lezen. Het gunstig oordeel, door hem daarover schrif
telijk uitgebragt, bij gelegenheid der inzending van dit 
werk aan den Stedelij ken Baad, en hierachter medegedeeld, 
was dan ook bij voorraad eene aangename belooning voor 
de volbrenging van zoo gewigtige taak. Ook daarvoor 
ben ik hem erkentenis verschuldigd, en wensch, dat de 
Algoede hem bij voortduring krachten schenke , om hier nog 
lang ten nutte zijner vrienden in het bijzonder en voor den 
bloei der Friesche geschiedenis en letteren in het alge
meen zoo onvermoeid werkzaam te zijn. 

Ook den Beer Mr. wiAROüs WILLEM BüMA , die de goed
heid heeft gehad het Handschrift te lezen , en mij daarop 
zijne aanmerkingen mede te deelen , betuig ik daardoor 
mijnen heuschen dank. 
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Hoewel ik naar de meest mogelijke volkomenheid gestreefd 
heb , ben ik echter te wel overtuigd haar niet bereikt te 
hebben , om niet alle beoefenaars van onze geschiedenis en 
verdere zaak- en plaatskundige personen bij deze minzaam 
uit te noodigen , om , bij de stuksgewijze uitgave van dit 
werk, mij hunne aanmerkingen daarop bescheiden mede te 
deelen. Gaarne zal ik van hunne inlichtingen in het overig 
gedeelte van den tekst of in de Aanteekeningen gebruik 
maken. Het is toch zeer mogelijk , dat er hier en daar 
bijzonderheden omtrent gebouwen , gronden en plaatselijke 
overblijfselen aan sommige personen bekend zijn , waarvan 
de aanwijzing ter bevordering van het oogmerk dezes werks 
zou kunnen strekken. Niet minder -waarschijnlijk is het, 
dat vele onzer stadgenooten nog in het bezit zijn van oude 

familiepapieren en andere stukken en merkwaardigheden , 
welke dit onderwerp of deze Stad betreffen, zoo als er mij 
van onderscheidene kanten reeds vele zijn medegedeeld. Al
len verzoek ik vriendelijk , mij deze stukken en die bijzon
derheden ten gebruike te willen toestaan , waardoor ze mij 
zeer aan zich zullen verpligten. 

En hiermede wordt dit werk der welwillende belang
stelling mijner stad- en landgenooten aanbevolen. Mogt de 
lezing daarvan bij mijne stadgenooten strekken , om hunne 
zucht naar kennis te bevredigen , om de banden van liefde 
en verpligting aan deze stad te versterken , en het gevoel 
van erkentenis te verlevendigen voor de veelvuldige voor-
regten en genoegens , welke hare bewoning aanbiedt, als 
zoovele middelen om godsvrucht, beschaving en volksgeluk 
te verspreiden! Dat deze middelen, door Gods zegen, 
onder het genot van welvaart en voorspoed, bestendig 
mogen toenemen , en dat in eene volgende eeuw een ander 
Geschiedschrijver ruime stof moge vinden , die voor onze 
nakomelingen dankbaar te vermelden , is mijne opregte 
wensch. 

LEEUWARDEN, W. E E K HO F F. 

September J845. 

•*§*®*M-



De ondergeteekende, het Handschrift, getiteld: Geschiedkundige 

Beschrijving van Leeuwarden, enz., door den Heer W . E E K H O F F 

voor het grootste gedeelte hebbende hooren voorlezen, en door 

dien Heer verzocht zijnde, zijn gevoelen over hetzelve, kortelijk 

en naar zijne innige overtuiging, op te geven, voor zoo verre hem 

dit mogelijk ware, aarselt niet mitsdezen te verklaren : 

Dat de gemelde Beschrijving, zijns inziens, verre overtreft alle 

Beschrijvingen en Verhalen, deze Stad betreffende, welke tot nog; 

toe in het licht verschenen en den ondergeteekende bekend zijn ; 

Dat dezelve is opgemaakt met eenen, inderdaad bewonderens-

waardigen vlijt en ijver, en met niet mindere naauwkeurigheid; 

met oordeel, onpartijdigheid, en zuivere liefde om alleen de waar

heid , in alles, te schrijven; 

Dat zij volkomen geschikt is , om, aan de Inwoonderen dezer 

Stad niet alleen, maar ook aan het geheele Vaderland, Frieslands 

Hoofdstad, en hare Stichters en Opbouwers, te doen kennen, zoo 

als zij verdienen gekend te worden ; en dat daarom de opentlijke 

uitgave van dezelve zal voorzien in eene onmiskenbaar bestaande 

behoefte, voor allen, die de Geschiedenis van Nederland in het 

algemeen, en die van Friesland in het bijzonder, beoefenen, of 

zelfs maar eenigermate te weten verlangen, en dien het aan zulk 

eene Beschrijving tot nog toe ontbroken heeft. 

Er zullen misschien, j a , zeker, leemten en dwalingen in gevon

den worden, zoo als in elk menschelijk voortbrengsel, en vooral 

in die van zulk eenen aard als het onderhavige, maar onpartijdi-

gen zullen toch vonnissen moeten, dat deze Beschrijving hare plaats, 

naast WAGENAARS Amsterdam en VAN REIJNS Rotterdam, met eere zal 

kunnen bekleeden, en dat weinige, zoo eenige, Steden, tot op 

heden, waardiger zijn beschreven geworden. Vooral zij, die eenig-



zins kunnen oordeelen over de zwarigheden, welke er ter daar-
stelling van zulk een werk bestonden, toen het werd aangevangen, 
zullen moeten getuigen, dat er in hetzelve meer gegeven is, dan 
men had kunnen verwachten en hopen te zullen ontfangen. 

Hij ondergeteekende wenscht daarom vurig, dat het Handschrift 
van den Heer EEKHOF F spoedig in het licht verschijnen moge; dat 
die Heer daarvoor beloond worde, op eene wijze, welke hem aan-
moedige, om ook de Geschiedenis van deze Stad, welke grooten
deels die van geheel de Provincie zal moeten zijn, te behandelen, 
en aldus in eene tweede, nog grootere dan de eerstgemelde be
hoefte , almede te voorzien, en den roem te vermeerderen, welke 
door de uitgave van veelgemelde Beschrijving het deel van den 
Schrijver zal worden; niet alleen van den Schrijver, o neen ! 
ook dat van eene Regeering als die van Leeuwarden, welke het 
werk diens Schrijvers zoo krachtig bevorderd heeft en (twijfelt de 
ondergeteekende niet) verder bevorderen zal, en welke Tijdgenoot 
en Nakomeling daarvoor danken en vereeren zullen. 

Leeuwarden, den 15en Februarij 1838. 

(get.) A. VAN HALMAEL JR. 



IUAMLÏJST DER INTEEKEH1REH 
OP DE 

<5e£ïcïticbfîttnbÎ0c ^sehvijvittgt 
VAN DE STAD 

L E E U W A R D E N . 

ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER NEDERLANDEN. 2 Ex. gr. p . 

HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, gr. p. 

IN DE STAD LEEUWARDEN. 

H. J. Adama, Goud- en Zilversmid. 
J. Hora Adema, Lid van de Pro

vinciale Staten en Militie-Com
missaris van de Kantons 1 —8. 

C. Acronius, Koopman. 
Mr. W. Albarda, Lid van den 

Stedelijken Raad. 
Mr. B. Albarda, Lid van de Provin

ciale Staten en Advocaat. 
Mr. C. Albarda, Lid van de Ar-

rondissements Regtbank. 
C. Albarda, Kantonregter. 
J. J. Albarda, Ontvanger der Regi

stratie. 
J. Albarda Hz., Notaris. 
H. W. Alma, Particulier. 
Mr. A. J. Andreæ, Directeur der 

Registratie enz. 
G. Andreæ, Hypotheekbewaarder. 
J. Andreæ, Luitenant ter zee. 
Mr. J. H.Beucker Andreæ, Advocaat. 
I. Nauta Andreæ, Koopman. 
A. van Andringa, Geëmploijeerd ter 

Provinciale Griffie van Vriesland. 
J. D. Ankringa, Conrector van het 

Stedelijk Gymnasium. 
A. O. Swalue Asman, Apotheker. 
Ids van Asperen, Molenaar. 
J. van Assen. Koopman. 

F. van Assen, Koopman. 
A. van Assen, » 
R. Attema, Procureur. 
D. Attema, Goudsmid. 

B. 

A. Murray Bakker, Koopman. 
J. C. van Belkum, Bakker. 
L. Beugelaar, Logementhouder. 
Mr. A. C. Wijckerheld Bisdom, Lid 

der Arrondissements Regtbank. 
C. Bisschop. 
J. D. Blanken, Directeur van den 

Arbeid in het Huis van Opslui
ting en Tuchtiging. 

R. Bloembergen, Kassier. 
E. Bloembergen, Apotheker. 
Mej.de Wed. H.C.Blok.geb.Bolman. 
Mr. J. H. vanBoolens, Administra

teur van 's Rijks Schatkist voor 
de Provincie Vriesland, Lid der 
Provinciale Staten en Burgemees
ter van Leeuwarden. 1 ord., 1 g. p. 

H.Bolman, Wethouder der stad. 2 ex. 
W . Bolman. 
C. J. Bolten, Ingenieur der eerste 

klasse van den Waterstaat. 
Egbert Bontjema, Houtkooper. 
A. D. Boomsma, Loodgieter en 

Leidekker. 

Mej.de


XX NAAMLIJST DER INTE EKEN AREN. 

Mr. J. C. G. Boot, Rector 
het Stedelijk Gymnasium. 

Jacob Boorsma, Letterzetter. 
H. Borgrink, IJzerkooper. 
K. J. van den Bos, Koopman in 

Aardewerk op het Zuidvliet. 
P. van den Bosch, Ingenieur Veri

ficateur van het Kadaster. 
E. Boschloo, Hoofdonderwijzer in de 

Stads-Burgerschool voor Jongens. 
N. Boscher, Koopman. 
C. Brantsma, Steendrukker. 
W. Bredemeijer. g. p . 
R. K. Brink, Bloemkweeker. 
Dr. S. Brouwer, Lid van de Tweede 

Kamer der Staten Generaal, g. p. 
P. Koumans Brouwer Pz., Zout-

zieder. 
P. Brouwer PKz., Apotheker en 

Secretaris der Plaatselijke Ge 
neeskundige Commissie, g. p . 

J. Brouwer Hz., Kassier. 
I . Bruining. 
J. J. Bruinsma, Apotheker. 
Mr. Wiardus Willem Buma, vroe

ger Lid van Gedeputeerde Staten 
van Vriesland, thans Raadsheer 
in het Geregtshof derzelver Pro
vincie. 1 ord., 1 gr. p. 

Mej. Sophia Angenis Beatrix Buma. 
P. Burggraaff Sr . , Hoofdonder

wijzer in de Stads-Burgerschool 
voor Meisjes. 

P. BurggraafF J r . , Boekhandelaar. 
A. van Buuren, Geèmploijeerde 

bij de Registratie. 
J. J. Buwalda, Koffijhuishouder. 
Wed. Bijlsma, op Oud-Galilëen. 
E. Bijmholt. 

c. 
P. Cammenga Pz., Horologiemaker. 
T. Camminga Rz., Wolfabrikant. 
B. D. Camstra. 
(?. M. Castelein, Commissaris van 

van J. A. Compaan, Koopman. 
J. Corée. 
S. Crommelin, Predikant. 
Mej. E. Crop. 
Het Genootschap : Constanter. 

D. 

J. van Dam, Chirurgijn. 
Sierd van Dam, Molenaar. 
N. J. Dirks , Koopman en Lid van 

den Stedelijken Raad. 
Mr. J. Dirks, Advocaat. 
Mr. B. Dorhout, Lid der Gedepu

teerde Staten van Vriesland, g. p . 
Mr. L. Dorhout, Advocaat en Lid 

van den Stedelijken Raad. 
Mevr. de Wed. Driessen , geb. Gra-

vinne van Limburg Stirum. 
L. A. Driest, Adjunct Commies 

ter Provinciale Griffie. 
H. H. van Dijk, Geèmploijeerde 

ter Seeretarij der stad. , 
JohannesDijkhout,op het Zuidvliet. 
L. Dijkstra. 

J. Dijkstra, Olieslager. 
R. Dijkstra. 

E« 

het Doekumer Trekveer. 
Mr. J. Cats, Raadsheer in het Pro

vinciaal Geregtshof van Vries
land en Lid van den Stedelijken 
Raad. g. p. 

Mevr. de Wed. S. Manger Cat.s, 
geb. E. van Vierssen. 

l e j . T. Cats, Wed. Medendorp. 
H. Lensino- Collard. ' 

Mr. I. Eekma, Procureur-Gene
raal bij het Provinciaal Geregts
hof van Vriesland en Lid van 
den Stedelijken Raad. 2 e \ . 

Mej. A. en M. Eekhoff. 
T. J. Eelkema, Koopman in Granen. 
Jhr. Mr. W. E. Engelen, Lid der 

Ridderschap en Staten van Vries
land en Secretaris der Grietenij 
Leeuwarderadeel. 

J. F. C. Esau, Directeur van Politie. 
Johannes Eijgelaar, Besteller van 

het Harlinger Veer. 

F. 
Faber, Commies der dir. belas

tingen. 
S. W. Faber. 
J. M. Baart de Ia Faille, Med.Doctor. 
Corn. Jansz. Feddes, Koopman en 

Lid van den Stedelijken Raad. 
G. J. Feenstra, Koopman. 
J. Feenstra Rz., Goud- en Zilver

smid en Horologiemaker. 
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T. W. Feenstra, Grutter. 
F. Feima. 
S. Ferwerda Jz . , Substuut Griffier 

van het Provinciaal Geregtshof. 
J. Ferwerda Sz. , Ondermeester 

op de Stads-Burgerschool voor 
Meisjes. 

Mr. G. L. Feijens, Advocaat en 
Lid van den Stedelijken Raad. 

G. Folkersma, Onderwijzer op de 
Stads-Armenschool voor Jongens. 

G. 

Jacob J. van Gelder, Boekhande
laar. 

G. Gerbenzon , St«ds Bode. 
Het Friesch Genootschap voor Ge

schied- , Oudheid- en Taalkunde. 
Mej. P. en T. Gorter. 
T. O. Gorter, Koopman. 
M. Siderius Gorter, Med. en Art. 

Obst. Doctor. 
J. de Graaf, Schilder. 
J. de Graaf, Policie-bediende. 
A. Gratama, Kassier. 
F. Grosjean, Timmerman. 
J. H. Gunning, Predikant. 

H. 
Wed. Joh. van Haagen. 
J. J. van Haagen, Kapper en Pa-

ruilunaker. 
W. de Haan. 
Y. de Haan. g. p. 
Z. S. de Haan. 
Wed. Lamb. de Haan, geb. Ydama. 
Mevr. Douair. B. van der Haer, 

geb. Knock. 
Mr. B. H. van der Haer. 
Mr. A. van Halmael Jr. , Auditeur 

Militair van Vriesland. 
W. Hamstra, Koopman. 
J. P. van Harencarspel, Predikant. 
Mr. D. J. A. Baron van Harin\ma 

Thoe Slooten, Lid der Arrondis-
sements Regtbank. 

Freule M. T. Baronnesse van Ha-
rinxma Thoe Slooten. 

E. R. Harkema, Bakker. 
L. Harmenzon, Deurwaarder bij de 

Arr. Regtbank en Conciërge in 
het Paleis van Justitie. 

J. Ilarts, Rijtuigschilder. 

N. T. Haverschmidt, Apotheker en 
Wijnhandelaar. 

A. van der Heide, Onderwijzer. 
B. Ileikens, Directeur van 't Friesch 

en Groninger BegTâvenis-fonds. 
H. J. Hekkes, Onderwijzer in de 

godsdienst. 
W. Hellema, Koopman. 
Mr. M. van Heioma, Lid der Ge

deputeerde Staten van Vriesland. 
H. van Temming Hessling, Boek

binder. 
Jhr, Mr. M. de Haan Hettema, Lid 

der Arrondissements Regtbank. 
J. G. Siderius Heppener. 
S. Hilarius, Verwer. 
J. Hilarius, Boekbinder. 
J. A. Hillebrand, Schrijnwerker. 
A. A. Hillebrand, Kastmaker. 
C. Hommes, Koopman. 
G. Helder Hommes, Koopman. 
Ph. Siïvergieter Hoogstad, Predi

kant. 
J. van der Horst, Timmerman. 
W . Ter Horst, Koopman. 
J. Ter Horst Wz. , Fabrikant. 
Mr. ü. H. Wielinga Huber, Raads

heer in het Provinciaal Geregts-
hof van Vriesland, g. p. 

A. A. Hulshoff, Predikant bij de 
Doopsgezinde Gemeente. 

G. J. Hunting, Policie-bediende. 
J. G. Huijs, Kapitein ter zee. 

I. J. 
W. Idzardi , Geëmploijeerd bij 

het Provinciaal Gouvernement 
van Vriesland. 

C. J. Janson, R. K. Priester en 
Pastoor. 

C. Jansen, voor het Leesgezelschap: 
de Verdraagzaamheid. 

A. de Jong Wz. , Koopman. 
J. J. de Jongh, Controleur der 

directe belastingen en van het 
Kadaster in Vriesland. 

G. Jorna, Kastelein. 

K . 

O. van Kammen, Koopman. 
Mej. J. C. Kapteijn, Institutrice. 
T. A. Keikes, Graveur. 
Mevr.Douair. \an AndringadcKcni-
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penaer, geb. Baronnesse thoe 
Schwartzenberg en Hohenlans-
berg. 

Jonkh. Mr. 0. 11. van Andringa de 
Kempenaer, Lid der Gedepu
teerde Staten van Vriesland, g. p. 

Jlir. H. van Andringa de Kempe
naer , Ontvanger der Registra
tie , geregtelijke Acten enz. 

J. R. Kielstra, Ambtenaar bij het 
Provinciaal Gouvernement van 
Vriesland. 

B. Knierim, Logementhouder. 
H. G. Knorre, Zeehandelaar. 
Mr. H. van der Kooi, Griffier van 

de Arrondissements Regtbank 
Mr. D. C. F. Kratzsch, Raadsheer in 

het Provinciaal Geregtshof. 
A. Kuhlmann, Koopman. 
A. P. H. Kuipers, Apotheker. 
J. E. Kuipers, Bakker, g. p . 
J. C. Kutsch, Notaris en Lid van 

den Stedelijken Raad. 

L . 

A. D. Lam. 
J. Ledder, Med. Doctor. 
Mr. G.E.LeMaire, Substuut Griffier 

bij de Arrond. Regtbank. 
N. Lemei, Kleermaker. 
T. Lemstra, Commies der Stedelijke 

belastingen en accijnsen. 
Pieter Leverland, Kunstlakker. 
I . L. Lion, Onderwijzer in de mo

derne talen. 
D. J. van Lon, Confiturier, Koek

en Banketbakker. 
Mevr. de Wed. Looxma, geb. Bol-

man. 
J. Ypes Loijenga, Koopman. 

M . 

J. Marcus, Winkelier en Koopman. 
A. Martini, voor het Leesgezel

schap : Concordia. 
Johann Eilert Martens, Stukadoor. 
Mr. P. F. Martin, Lid van den 

Stedelijken Raad. 
P. A. G. Mattheijer, Onderwijzer. 
A. Meeter Az. Huisonderwijzer. 
W . Meindersma, Bakker. 
D. Meindersma Wz. , Boekdrukker 

en Uitgever. 

B. Meindersma, Koopman. 
K. Meinsma, Koopman. 
A. Menalda, Wijnkooper. 
A. Mentz, Goud- en Zilversmid. 
N. L. Metz, Apotheker. 
L. Metz, Banketbakker en Confi

turier. 
C. van der Meulen, Koek- en Ban

ketbakker. 
G. HL van der Meulen, Olieslager. 
A. Meursinge Hz., Med. Doctor. 
Nanne Miedema, Vleeschhouwer. 
E. Moezelaar. 
K. Moezelaar, voor het Onderwij

zers-Gezelschap. 
H. Molenaar, Waagmeester. 
IJ . S. Molenaar, Timmerman. 
W. Mossel, Provinciale Vee-arts. 
Mr. G. N. Muiier, Lid der Staten 

van Vriesland. 
P. Muiier, Lid der Gedeputeerde 

Staten van Vriesland, g. p . 
Mr. T. Muiier, Advokaat. 

N . 

Mevr. de Wed. de Jongh van Per-
sijn van Nauta, geb. A. C. 
Reneman. g. p. 

R. D. Nauta, Commissaris van de 
Trekveeren. 

D. Bouma Nieuwenhuis, Adjunct 
Commies bij het Provinciaal Gou
vernement van Vriesland. 

B. Nieuwold, Emeritus-Predikant. 
Wed. L. Noë. 
Joh. Nolledes, Grutter. 
H. van Noord, Eerste Commies ter 

Seeretarij der stad. 
W. van Nus, Geëmploijeerde ter 

Seeretarij der stad. 
N. Nijhoff, Mr. Smid en Slote 

maker. 

O. 

W. Oberink, Kamerbewaarder van 
het Stadshuis. 

P. J. Oolgaard, Koek- en Ban
ketbakker. 

J. Oosterhoff Wz . , Koster der 
Groote kerk. 

Mevr. de Wed. Bieruma Oosting, 
geb. Cats. 

A. G. Orie, Kantoorbediende. 
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Dr. J. G. Ottema, Praeceptor aan 
het Stedelijk Gymnasium. 

M. Ouendag Wz., Koopman. 

P . 

Anne Rodenburg Pater, Wijnkoo-
per. 

J. Riemersma Pater. 
Tjeerd Petræus, in het St. An-

thonij-Gasthuis. 
NieolausPietersen, Zadelmaker.g.p. 
B. P. Plantenga, Koopman. 
H. Plantenga, Tuinier. 
Jacobus Plet, Spiegel- en Meubel

maker. 
J. Ploegsma Wz., Ondermeester. 
Jan Franciscus du Pon. 
J. de Kempenaer van Poppen

huizen. 
Adrianus Posthumus, Eigenaar van 

den Schouwburg. 
A. W. Postma, Vader in het Stads 

Armhuis. 
S. P. Postma, Koopman. 
L. Proes, Theol. Doet. en Predikant. 
Joh. Proost, Boekhandelaar. 
U. Proost, Boekhandelaar. 

R . 

J. J. Ras, voor het Leesgezel
schap : de Herstelling. 

B. Reiger, Rentenier. 
Mej. M. P. Reneman. 
R. H. S. G. Juckama van Burmania 

Baron Rengers, Agent van 's 
Rijks Schatkist en LidderGedepu-
teerde Staten van Vriesland, g. p. 

Mevr. Baronnesse Douair. van Wei
deren Rengers, gcb. Alberda van 
Bloemersma. 

B. W. van Weideren Baron Ren
gers, Jur. Utr. Student. 

L. J. F. Reudier. 
Izaák Reijnders, Koopman, g. p. 
E. Sanrael Reijzer, Negotiant. 
P. Risselada, Apotheker. 
Mr. A. J. Romein, Procureur. 
T. Romein, Stads-Architect. 
E. Roorda. 
K. Roukema, Boekbinder. 
J. A. Rozée, Koopman. 
J. R. Ruitenschild, Fabrikeur. 
J. de Ruiter, Schoenmaker. 

S. 
S. Salverda, Lid der Gedeputeerde 

Staten van Vriesland. 
Reitse Rloembergen Santée, Eerste 

Deurwaarder bij het Prov. Ge-
regtshof en de Arr. Regtbank. 

L. Sauerland, Timmerman. 
D. Chantepie de la Saussaije, Pre

dikant der Waalsche Gemeente. 
S. H. Sauveur, Koopman. 
H. Schaaff, Kunstschilder. 
A. B. Schanstra, Kastelein. 
H. C. Schetsberg, Boekhandelaar. 
Mr. J. Schik, Griffier der Sta

ten van Vriesland. 
L. Schierbeek, Boekhandelaar. 
W. Schreuder. 
J. C. Schrijver, Stads Bode. 
B. T. Schuil, Adjunct-Commies 

ter Provinciale Griffie van Vries
land. 

H. Schultze, Commies aan het Pro
vinciaal Gouvernement. 

H. Schutte, Evangfelisch Luthersch 
Predikant. 

C. W . Semler, Notaris. 
J. R. Semler, Logementhouder. 
P. C. Simon, Gep. Majoor der 

Artillerie, g. p . 
J. E . Simon, Med. Doctor. 
J. D. Simon, Stedelijk Ontvanger. 
M. J. Moesberg Simon, Gepens. 

Ritmeester Kommandant der Ne-
derl. zware Kavalerie. 

N. J. Singels, Instituteur. 
L. van Sisseren, Conciërge van 'L. 

M. Paleis. 
J. van Slooten, Gep. Oostindisch 

Ambtenaar, g. p. 
Mr. J. F. Bourboom van Sloter-

dijck, Advocaat-Generaal bij het 
Provinciaal Geregtshof van Vries
land, g. p 

H. D. van Sloterdijck. 
Mevr. de Wed. J. L. van Sloter

dijck, geb. Andreæ. 
P. Koumans Smeding, Lid der Ge

deputeerde Staten van Vriesland. 

8- P-
R. D. Smeding, Lid van den Ste-

delijken Raad. 
Smeding, Timmerman, 
Jhr. D. B. vanHaersma van Smi-

nia, Lid der Provinciale Staten. 
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Jhr. Mr. H. M. Speelman Wobma, 
Vice-President van het Provin
ciaal Geregtshof van Vriesland 
en Lid van den Stedelijken Raad. 

Jhr . Mr. C. J. Speelman, Advo
caat bij het Provinciaal Geregts
hof van Vriesland. 

O. B. Spoelstra, Bakker. 
Mr. D. Sprée. g. p . 
J. A. Sprée, Particulier. 
Th. Sprée, Med. Doet. 
C. Stocker Jr. 
F. Stoett, Opzigter bij den Wa

terstaat en Architect. 
L. L. Stoffels, Rentenier, g. p . 
G. T. N. Suringar, Boekhandelaar. 
Mr. JE. M. de Swart, Procureur. 
M. P. D. Baron van Sytzama, 

Staatsraad, Gouverneur der Pro
vincie Vriesland, g. p. 

T. 
J. van Temmen, Organist. 
J. Terguin, Eerste Deurwaarder 

bij het Provinciaal Geregtshof 
van Vriesland. 

Jochem Berends Terguin, Fun
gerend Stads Majoor. 

Mr. G. M. Baron du Tour van Bel-
linchave, Raadsheer in het Prov. 
Geregtshof van Vriesland. 

F. Trekloff, Kleermaker. 
Mr. S. W. Tromp, Procureur. 
E. van Tuinen, Apotheker. 
Sinke Tulp, Koopman. 

V. 
L. Valk, Predikant. 
Mr. C. J. van der Areen, Procureur 

en Lid van den Stedelijken Raad. 
K. 0. van der Veen, Koopman. 
r . J . van der Veer, Wachtmees

ter. 
Freule L. A. Vegilin van Claer-

bergen, op den huize Marien -
burgh, Achter de Hoven. 

Jhr. Ph. E. A. Vegilin van Claer-
bergen. 

II. Venendal, Behanger. 
Mr. C. Slees wijk Vening, 's Rijks 

Advocaat voor de Provincie 
Vriesland. 

Mevr. S. II. van Vierssen. 
W, Visser, Koopman. 

H. Voet, Policie-bediende. 
J. Voorst, Onderwachtmeester. 
Mej. G. A. R. van Voss. 
J. W. Vrendenberg, Commissionair. 
Pieter de Vries, Zeepzieder, g. p . 
P. de Vries Pz. , Commissionair. 
E. C. de Vries, Koopman. 

TY. 

G. van Wageningen, Lid van de 
Provinciale Staten en Wethou
der der stad. 

Mr. J. G. van Wageningen, Raads
heer in het Prov. Geregtshof. 

M. S. de Wal , Secretaris der stad. 
C. Walker. 
O. P. Waller, Wethouder der stad. 

2 ex. 
K. Waringa, Policie-bediende. 
Mr. C. C. C. Wannolts, Procureur 

en Lid van den Stedelijken Raad. 
Mr. R. IJ . Warmolts, Advocaat. 
A. Weber, Onderwijzer in het 

Nieuwe Stads-Weeshuis. 
P. van der Weerdt Bz., Kuiper. 
J. P. Wendel, Onderwijzer. 
J. van der Werf, Koopman. 
C. Wester, Schilder. 
P. Wiarda, Commissionair, g. p. 
S. Wigersma, Hoeden- en Pet-

tenfabrijkant. 
T. Wigersma, Koek- en Banket

bakker. 
G. van der Wielen, Oud Stads-

Architect. 
J. van der Wielen, Koopman. 
C.H. Wiïkeshuis, Logementmrûder. 
Mr. P. Wierdsma, President van 

het Provinciaal Geregtshof van 
Vriesland. 

Mr. C. Wiersma, Advocaat en No-

P. W.Wi t t ebo l . 
K. Wijbrandi Jz., Koopman. 
J. Wijnants, Tweede Commies ter 

Secretarij der stad en Agent van 
Kazernering. 

Y. 

Mevr. de Wed. L. Ypeij, geb. Sal-
verda. 

Dr. N. Ypeij, Lid Nan den Ste
delijken Raad. 
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Mr. A. Ypeij, Officier bij de Ar-
rondissements Regtbank. 

Z. 

J. K. Zeehuisen, Boekhandelaar. 
Pier Zeper, Oud Burgemeester. 
Dirk Zeper, Lid van den Stedelij-

ken Raad en Zeepzieder. 

H. Zeper. 
H. Zoll, Huisonderwijzer. 
A. van Zuijlen, Meesterknecht ter 

Leeuwarder Courantdrukkerij en 
houder van een Adreskantoor. 

A. A. Zwolsman, Schrijnwerker. 
A. Zijlstra J r . , Koopman. 
C. Zijlstra ACz., Secondant. 

BUITEN LEEUWARDEN. 

A. 

M. Agema, Onderwijzer te Rinsu-
mageest. 

J. Albarda, Lid der Staten van 
Vriesland en Grietman van Fer-
werderadeel te Marrum. 

A. Alma, Notaris te Bergum. 
J. Alma, Landbouwer te Schal 

sum. 
A. Andreœ, Notaris te Beetster-

zwaag. 
D. H. Andreæ, Notaris te Kollum. 
Het Archief der stad Utrecht. 

B . 

Jan Foppes Bakker, Ontvanger der 
stad Sneek. 

J. Banga, Lid der Provinciale Sta
ten en Med. Doet. te Franeker. 

S. van Sloterdijck Beekkerk, In
specteur der Registratie te Doc-
kum. 

Dr. E. M. Beima, Conservator van 
's Rijks Museum van Natuurlijke 
Historie te Leijden. 

R. Beekhuis, Predikant te Cornjum 
Mr. A. van Berehuijs , Procureur te 

Groningen. 
Jhr. Mr. W. E. J. Berg, Heer van 

Dussen-Muilkerk te Amsterdam. 
Mr. C. Bergsma, Grietman van 

Idaardereel te Idaard. 
Jhr. J. M. van Beijma thoe King-

ma, Grietman van Franekera-
deel, op Kingma-state te Sweins. 

Jhr. Mr. C. L. van Beijma, Lid 
van de Ridderschap van Vries
land en Kantonregter in het 
Kanton Berlikum te Dronrijp. 

E, C. Bisschop, te Rotterdam. 

G. P. Bleeksma, Molenmaker en 
Timmerman te Roordahuizum. 

J. G. van Blom, Notaris te Dragten. 
Ph. Blommaert, te Gent. 
I. de Stoppelaar Blijdensteijn, 

Doopsgezind Predikant te Sneek. 
J . W . Bodegrave, 2e Luit. 8e Regt. 

Infanterie te Gorinchem. 
Mr. J. T. Bodel Nijenhuis te Leij

den. 
A. M. Bokma de Boer, Predikant 

te Langweer. 
Mr. J. J. Bohnan, Secretaris van 

Kollumerland en Nieuw Kruis-
land te Kollum. 

P. Boltjes, Notaris te Grouw. 
R. E. Boorsma, Assessor van de 

grietenij Baarderadeel te Wei -
dum. 

H. W. van der Ploeg Born, Ge
neesheer te Akkrum. 

S. Born, te Zwolle. 
Mr. P. Bosscha, Hoogleeraar te 

Deventer, g p. 
Mr. J. Bosscha, Hoogleeraar te Am

sterdam, g. p. 
H. Brandenburgh , Boekdrukker te 

Workum. 
P. Brantsma, Officier van Justitie 

bij de Arrondissements Reg tbank 
te Heerenveen. 

Jhr. R. Baron van Breugel, Lid 
der Ridderschap van Vriesland 
en van den Raad van State te 
's Gravenhage. 

C. Broekhuizen, Commissaris van 
Policie te Amsterdam. 

H. Brolsma, Postbode van Leeu
warden op Stiens. 

D. Broos, voor het Leesgezelschap : 
tot Uitspanning en Beschaving 
te Dragten. 
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Mr. P. A. Brugmans, Staatsraad, 
Lid van de Eerste Kamer der 
Staten Generaal te Amsterdam. 

J. B. H. Bruinier, Predikant te 
Amsterdam, g. p. 

D. D. Buehler te Amsterdam. 
J. Fora Buma van Klinckema, 

Grondeigenaar te Zuidhorn. 
Mr. W. B. Buma, Lid der Pro

vinciale Staten en Grietman van 
Baarderadeel te Weidum. 

J. J. Burgmeijer, Pastoor te War
mond. 

E. J. A. Graaf van Bylandt, Referen
daris bij het Kabinet des Konings 
te 's Gravenhage. 

c. 
Wed. Samuel Cahais, te Sneek. 
D. B. Camstra, Arrondissements 

IJker te Heer en veen. 
S. ten Cate, Burgemeester der stad 

Sneek. 
M. fflanger Cats, Grietman van 

Smallingerland te Dragten. 
H. F. de Charro en zonen, Pa

pierhandelaars te 's Gravenhage. 
P. 0. van der Chijs, Hoogleeraar 

te Leijden. 
P. J. Costerus, Rector der Latijn-

sche Scholen te Sneek. 
Klaas Jacob Crap, Molenaar te St. 

Jacobi Parochie. 

D . 

Mr. J. van Dam van Woordeloos, 
Lid der Gedeputeerde Staten van 
de Provincie Zuid-Holland te 
Rotterdam. 

U. C. F. Degering, Med. Doctor 
te Dockum. 

Mr. A. Deketh, Advokaat Gene
raal bij den Hoogen Raad der 
Nederlanden te 's Gravenhage. 

G. H. M. Delprat, vroeger Predi
kant bij de Walsche Gemeente 
te Leeuwarden, thans te Rot
terdam. 

J. Doll, Predikant te Grouw. 
L. J. van Dunne, Ridder der M. 

W . 0. en Ontvanger van ' s Rijks 
belastingen te Knype. 

A. van Dijk, Predikant te Mantgnm. 

ff. Stenhuis Dijken, Predikant te 
Weidum. 

T. Dijkstra, Onderwijzer te Beet-
gum. 

E . 

H. Eekhoff Hz., Boekhandelaar te 
Groningen. 

Jhr. D. Engelen, Lid van de Rid
derschap van Vriesland en Kan-
tonregter te Heerenveen, wonen
de in het Oranjewoud. 

Mevr. Douair. B. P. vanEijsinga, 
geb. van Lijnden, te Beetster-
zwaag. 

Jhr. Mr. I. F. van Eijsinga, Griet
man van Hennaarderadeel te 
Wommels. 

Jhr. Mr. F. J. J. van Eijsinga, Lid 
en Secretaris der Ridderschap, 
Lid der Staten van Vriesland en 
Kantonregter te Rauwerd, wo
nende te Irnsum. 

Jhr. Mr. C. vanEijsinga, te Wom
mels. 

F . 

Jhr . A. L. C. Fabricius van Heu-
kelum, te Amsterdam, g. p. 

J. Baart de la Faille, Hoogleer
aar te Groningen. 

F. S. Feenstra, Molenaar te Min-
nertsga. 

P. H. Feenstra, Med. Doctor te 
Kuikhorne. 

Th. R. Feenstra, Ontvanger de^ 
Directe belastingen en accijn-
sen te Beetgum. 

Mr. H. O. Feith, Raadsheer in het 
Provinciaal Geregtshof en Ar-
chivarius der Provincie Gronin
gen. 

De zelfde voor het Groninger Ge
nootschap : Pro eæcolendo jure 
patrio. 

Mr. H. O. Feith J r . , Advocaat te 
Groningen. 

Mr. A. Ferf, Secretaris de grie
tenij Tietjerksteradeel te Bergum. 

H. A. Ferf, Predikant te Hinde-
loopen. 

Adrianus Walvaren Fisier, op den 
huizeEwijkshoevete Zeist. 2e\ .g.p. 
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G. Flieringa Hz., Predikant te 
Wommels en Hijdaard. 

P» Conradi Florison, Predikant 
te Oosterbierum. 

Dirk Fontein Fz., Zeehandelaar te 
Harlingen. 

G. 
D. van Leijden Gaeï, te Leijden. 
Mr. A. A. Ganderheijden, Griffier 

van het Provinciaal Geregtshof 
te Groningen. 

Mr. A van Gennep, Minister van 
Staat, Voorzitter van de Eerste 
Kamer der Staten Generaal te 
's Gravenhage. 

Het Oudheidkundig Gezelschap te 
Utrecht. 

H. Gietema Yz., te Kubaard. 
L. van Giffen, Predikant te Wijckel. 
Jan J. van der Goot, Koopman 

te Akkram. 
S. H. van der Goot, Doopsgezind 

Predikant te Berlikum. 
B. P. Gorter, te Joure. 
J. H. Gorter, Grutter te Dragten. 
W. G. Gorter, Griffier van het 

Kantongeregt te Sneek. 
Mr. G. Groen van Prinsterer, 

Staatsraad in buitengewone 
dienst enz. te 's Gravenhage. 

D. A. de Groot, Predikant te Sneek. 
J. G. A. Baron Sirtema van Grove-

stins, Intendant der Koninklijke 
Paleizen en waarnemend Hof
maarschalk van Z. M. den Ko
ning , wonende op het Loo. 

H. 
E. de Haan,Onderwijzer te Wirdum. 
B. ter Haar, Theol. Doet. en Predi

kant te Amsterdam. 
J. H. Halbertsma, Leeraar bij de 

Doopsgezinden te Deventer. 
P. J. Halbesma, Landbouwer in de 

Valoin, onder Damwoude. 
E. Halbertsma, Med. Dr. te Grouw. 
Mr. M. C. van Hall, te Amsterdam. 
H. C. van Hall, Hoogleeraar te Gro

ningen , voor een Leesgezelschap. 
J. S. Hannema, Koopman te Har

lingen. 
T. Harders, Predikant te Wirdum. 

K. J. R. van Harderwijk, te Rot
terdam. 

R, van Harderwijk J r . , Kunst
schilder te Amsterdam. 

Mr. J. S. Baron van Harinxma Thoe 
Slooten, Grietman van West-
Dongeradeel te Holwerd. 

Mr. P. A. V. Baron van Harinxma 
Thoe Slooten, Kantonregter te 
Holwerd. 

S. F. van Hasselt, Predikant te 
Sneek. 

Mr. F. J. J. Baron van Heemstra, 
Grietman van Rauwerderhem te 
Irnsum. 

Mr. B. Th. Baron van Heemstra, 
Ontvanger van 's Rijks Belastin
gen te Deinum. 

Mr. S. P. Baron van Heemstra, te 
Amsterdam, g. p. 

C. S. Sixma Baron van Heemstra, 
J. U. Student te Groningen. 

J. J. Heep, Griffier bij het Kanton
geregt te Holwerd. 

Douwe van der Heide, Landbou
wer te Oudwoude. 

J. van der Heide, Commies bij 's 
Rijks Belastingen te Dockum. 

ü. W. Hellema, Oud-Ontvanger te 
Wirdum. 

H. Heppener, Notaris te Wommels. 
H. Klugkist Hesse, te Kollum. 
J. H. Heijmans Gz., Secretaris van 

Ferwerderadeel te Ferwerd. 
A. van der Hoop, Groot Kruis der 

orde van den Nederl. Leeuw, 
Lid van de Ie Kamer der Staten 
Generaal enz. te Amsterdam, g. p. 

P. J. de Hoop, Lid van den Raad 
der grietenij Wijmbritseradeel te 
Meuwland. 

J. Huisinga, Boekhandelaar te Büls-
ward. 

Mr. B. A. van Hylckama, Ridder 
van de M. W. O., Majoor bij het 
Ie Batt. 3e Afd. Rustende Schut
terij , op den huize Beuckenswijk 
te Sondel in Gaasterland. 

T. Andringa van Hylckama, Lid 
der Provinciale Staten van Vries
land en Controleur te Oldeber-
koop. 

I. J. 
ProLA. des Amorie vim der Hoeven, 
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voor de Tweede Klasse van het 
Koninklijk Nederlandsen Insti
tuut, te Amsterdam. 

J. C. Schultz Jacobi, Evang. Luth 
Pred. te Zutpben. 

Gerben Jelles Jelles, Lid van den 
Grietenij-Raad te Grouw. 

Jhr. ffl. W. de Jonge van Campens 
Nieuwland, Minister van Justi
tie te 's Gravenhage. 

K. de Jong, Schoolonderwijzer te 
Wijns. 

Mr. G. Hiddema Jongsma, Lid van 
de Tweede Kamer der Staten Ge
neraal en President van de Arr. 
Regbank te Sneek. 

Mr. A. ¥ . Jongstra, Advocaat te 
Heerenveen. 

G. H. Joustra, Winkelier te Baard 

K. 
Mr. J. B. 

penaer, 
werstal 

Mr. J. M. 
caat te 

de Kem-
Donia-

van Andringa 
Grietman van 

te Langweer. 
de Kempenaer, Advo 

Arnhem. 
J. Kingma, te Makkum. 
J. Klaasesz, Secretaris van West-

Dongeradeel te Ternaard. 
W. B. Kloosterman, Assessorvande 

grietenij Achtkarspelen te Twij zei 
S. F. Klijnsma, Ridder der Neder-

landsche orden, Majoor-Ingeni
eur en Kommt. van het Bataill 
Mineurs en Sappeurs te Arnhem 

H. J. Koenen, Lid van den Raad der 
stad Amsterdam. 1 ord. en 1. g. p 

J.M.Kooistra,Rijks Ontvanger te Ee. 
Klaas Koopmans, te Oosterzee. 
J. Kamminga Kijlstra, Goud- en 

Zilversmid en Boekhandelaar te 
Dragten. 2 ex. 

L . 

P. J. van der Laan, te Makkum. 
G. Lauts, Hoogleeraar te Leijden. 
P. Leendertz Wz.,DoopsgezindPre

dikant te Woudsend. 
Het Hollandsch Leesgezelschap: tot 

Nut en Genoegen te Kleef. 
Het Leesgezelschap: tot Onderling 

Nut te Heerenveen. 
•— de Vriendenkring 

te lîeorertvee». 

, Grietman van Oost-Stelling-

Het Amsterdam sch Leesmuseum. 
G. H. de Leeuw, Koopman te Sneek. 
W. Lemke, V. D. M. voor het Lees

gezelschap te Warga. 
J. R. van der Leij,Genees-, Heel- en 

Vroedkundige te L. Vrouwe-Pa
rochie. 

R. J. van der Leij, Lid van de Com
missie van Landbouw in Vries
land te Hallum. 

J. van Loon Janszoon te Huijns. 
Jhr . W. H. Lycklama à Nijeholt, 

Lid van de Ridderschap en Staten 
van Vriesland en Grietman van 
Utingeradeel te Oldeboorn. 

Jhr. J. A. Lycklama à Nijeholt, Lid 
van de Ridderschap en Staten 
van Vriesland en Assessor van de 
grietenij Opsterland te Beetster-
zwaag. 

Jhr. F. I. LycklamaàNijeholt, Ont
vanger van 's Rijks Belastingen 
te Oldeboorn. 

Jhr . Mr. G. W. F. Lycklama à Nije
holt, " 
werf te Oldeberkoop. 
Lycklama à Nijeholt, Apotheker 
te Bolsward. 

M. 

S. Maakal, Winkelier te Dragten. 
Mr. Cornelis Felix van Maanen, Mi

nister van Staat te 's Hage. 
L. F. Le Maire, Rijks Ontvanger te 

Wolvega. 
C. P. Le Maire, Rijks Ontvanger 

te Roordahuizum. 
Meetsma, te 's Gravenhage. g. p . 
Meinesz, Ontvanger der Belas

tingen te Amsterdam. 
Meinesz, Grietenij-Ontvanger 

van Hemelumer Oldephaert en 
Noordwolde te Oudega. 

R. Rodenburgh Mentz, Predikant 
te Utrecht, g. p . 

C. J. van der Meulen, te Sneek. 
Mr. A. A. J. Meylink, Advocaat bij 

denHoogen Raad te 's Hage. 
Miedema, Apotheker, thans te 

Hoorn. 
H. Miedema, Schipper te Swi-

chem. 
Mr. A. Modderman, Procureur te 

Groningen. 
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N. van der Monde, Boekdrukker en 
Uitgever te Utrecht. 

C. Mulder, Hoogleeraar bij de Wis-
en Natuurkundige Faculteit te 
Groningen. 

K. D. Mulder van Leens, Landbou
wer te Wier. 

Mr. F. J. M. M. Muiier, Secretaris 
van Achtkarspelen teBuitenpost. 

W. Muurling, Hoogleeraar te Gro
ningen. 

N. 
Mr. C. F. F. Rinia van Nauta, Kan-

tonregter te Bergum en Houtves
ter in het Ie Jagtdistrict van 
Vriesland, wonende te Giekerk 

Mr. B. G. Rinia van Nauta, Ridder 
van de Militaire Willemsorde 3e 
klasse en Landbouwer, op den huize 
Lycklamabosch onder Sondel. g. p 

Mevr. de Wed. G. A. Avenhorn van 
Nauta, geb. WiggertsteKoudum. 

g-P-
Mr. G. R. Nauta, Regter in de Arr. 

Regtbank te Heerenveen. 
T. Hoog van Nes, Sergeant-Majoor 

8e Regt. Infanterie te Gronin
gen. 

T. Nicolai, Gemeente-Ontvanger te 
St. Anna Parochie. 

J. Nieuwenhuis, Boekhandelaar te 
Gorinchem. 1 ord. en 2 g. p. 

S. H. van der Noordaa, Commissaris 
van Policie en Watersehout te 
Dordrecht. 

T. J. Nijenhuis, Wethouder der 
stad Slooten. g. p . 

I. A. Nijhoff, Archivarius der Prov. 
Gelderland en Boekhandelaar te 
Arnhem. 

O. 
Leonardus Offerhaus, Emeritus-Pre-

dikant van Cornjum. 
J. Offerhaus, Predikant te Esinge, 

prov. Groningen. 
G. van Orden, Ridder der orde van 

den Nederl. Leeuw, Lid van de 
Prov. Staten van Noord-Holland 
en Oud-Burgemeester van Zaan
dam. 

D. W. Osinga, Grietenij-Ontvanger 
1e Menaldiun. 

P. 
P. K. Pel, Genees- en Verloskundige 

te Dragten. 
J. W. Petræus, Bankhouder te Har-

lingen. 
W. van Peijma, Assessor van de 

grietenij West-Dongeradeel, Lid 
van de Commissie van Land
bouw in Vriesland en Landbou
wer te Ternaard. 

J. Plantenga, Rijks Ontvanger te 
Wolvega. 

T. Plantenga, Kantoorbediende te 
Kondum. 
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G. D. Simon, Arrondissements-Di-

recteur der Belastingen te Sneek. 
A. Sinkel, te Amsterdam, g. p. 
H. Sinkel, aldaar, g. p. 
D. C. vanSisseren, Kantoorbediende 

te Woudsend. 
E. J. Sjoukes, Landbouwer te Lut-

kewierum. 
A. Slim, Molenaar te L. Vrouwe-Pa

rochie. 
Jhr . Mr. H. B. van Sminia, Lid der 

Ridderschap en Staten van Vries
land en Grietman van Tietjerk-
steradeel te Bergum. g. p. 

Jhr. A. J. van Sminia, Lid der 
Ridderschap en Staten van Vries
land te Oudkerk. g. p. 

J. Smits Jz., Koopman te Dordrecht. 
H. Spree, teDockum. 
Mr. B. S. Stienstra, Procureur te 

Sneek. 
Jhr. C. I. J. Storm van 'sGravesan-

de tot den Bramel, op den huize 
Bramel te Vorden bij Zutphen. 
S-V- . 

W . H . Surmgar, te Amsterdam. 
K. Swart, Landbouwer te Harich. 
JV. Swart, Leeraar bij de Remon

stranten te Amsterdam. 
Jhr. Mr. O. van Swinderen van 

Rensuma, Lid van de Eerste Ka
mer der Staten Generaal, te Gro
ningen. 

Jhr. Mr. O. Q. I. J. van Swinderen, 
Advocaat te Groningen. 

S. Sybouts Zz., te Menaldum. 
T. van der Walle Sybouts, Koop

man te Amsterdam. 
S. K. Sybrandi, Leeraar bij de 

Doopsgezinden te Haarlem. 

T. 

S. H. Tacoma, voor het Leesgezel
schap te Huijns en Baard. 

S. Talsma, Hoofdonderwijzer te 
Roordahuizum. 2 ex. 

Mr. A. Telting, Lid van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal en 
Kantonregter te Franeker. g. p . 

H. G. Tenckinck, Landbouwer te 
Tjuni. 

O. van Tcijens, Grondeigenaar te 
Bcpfstcrz\\aa;r, 



NAAMLIJST DER INTEEKENAREN. XXXI 

H. Tiddens, Secretaris van Pictura 
te Groningen. 

L. Tiddens, Predikant te Exmorra. 
Jhr. Mr. S. W. Trip, Regter in 

de Arrondissements Regtbank te 
Groningen. 

A. II. Tromp, Lid der Provinciale 
Staten van Vriesland te Woud
send. 

J. F. Tromp, Zeehandelaar te 
Woudsend. 

J. T. Tromp te Woudsend. 
L. A. Tromp, Fabrikant te Wouds

end. 
C. Troste, Lid der Staten van Vries

land en Burgemeester der stad 
Workum. 

A. van Tuinen, 2e Luit., SeBatail-
lon, Ie Regiment Infanterie te 
Utrecht. 

H. B. van Tuinen, Onderwijzer te 
Oldeboorn. 

C. Tuijnhout, Ontvanger van ' 
Rijks belastingen te Baard. 

D. J. Twerda, Landbouwer te Wom 
raels. 

u. 
A. J. Uitterdijk te Augustinusga. 

V. 
Jhr. Mr. P. B. J. Vegilin van Claer-

berg-en, Lid der Provinciale Sta
ten van Vriesland te Joure. 1 ord 
en 1 g. p. 

T. Venema, Predikant te Aalsmeer, 
J. P. van Visvliet, Archivarius der 

Provincie Zeeland te Middelburg. 
M. A. Vlaskamp, Chirurgijn en 

Vroedmeester te Stiens. 
David Meese Vonk, te ïïardegarijp. 
A. R. van Voorst, Notaris te Gorre-

dijk. 
A. de Vries, Rustend Predikant der 

Doopsgezinden te Haarlem. 

w. 
Mr. J. H. J. van Wageningen, Se

cretaris der grietenij Baardera-
deel te Jellum. 

van der Wal , Onderwijzer te 
Lieve Vrouwe-Parochie, 
van der Wal , Logementhouder 

te Gorredijk. 
J. G. de Waldkirch Ziepprecht, te 

Leijden. 
B. W. Wassenaar, Landbouwer te 

Oudebildtzijl. 
A. Wassenbergh, Predikant te St. 

Anna Parochie. 
Dr. W . R. van der Weide, Burge

meester der stad Dockum. 
Mr. P. ten Behm Wentholt, Regter 

in de Arrondissements Regtbank 
te Heerenveen. 

Wentholt, te Alkmaar. 
R. Westerhoff, Med. et Art. Obstet. 

Doctor enz. te Warfum. 
D. Westerloo, Predikant te Au

gustinusga. 
J. W. Weijerman, Hoofdonder

wijzer te Haarlem. 
C. Wiegers, te Kampen. 
Wed. E. C. Wiersma, teHuizum. 
Mr. F. Witteveen, Secretaris van 

Oost-Dongeradeel en Notaris te 
Metslawier. 

J. van Wijk Roelandszoon, Kost
schoolhouder te Kampen. 

G. Wilhelmij , te Groningen. 
Pieter Wijnands, Heer van Hardinx-

veld, gep. Kapitein te Utrecht. 
Hans Clz. Wouda, Koopman te 

Sneek. 

T. 

Yeb J. Ypma, te Witmarssum. 
J. H. van IJssel, Predikant te Hem-

pens. 

Z. 

W. C. van der Zwaag, Predikant te 
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O Y . G R Z I G T 

VAN DEN 

HOOFMMOÜD EN DE VERDEELING 
V A N D I T W E R K . 

E E R S T E D E E L . 

EERSTE HOOFDSTUK. 
Overzigt van de Omstandigheden en Gebeurtenissen, welke het 

ontstaan van de Friesehe Steden, en bijzonder van Leeuwarden, 
voorafgingen, veroorzaakten en vergezelden. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 
EERSTE TIJDVAK, 

O u d - L e e u w a r d e n , loopende tot den jare 1435; bevattende 
den Oorsprong, de Stichting, den Aanwas, de Uitbreiding en de 
naburige Betrekkingen der Stad. 

DERDE HOOFDSTUK. 
TWEEDE TIJDVAK. 

N i e u w - L e e u w a r d e n , loopende van de vereeniging der Stad 
met de Parochiën Oldehove en Hoek tot aan de overheersching 
van Friesland door den Hertog van Saksen. 1435—1498. Verdere 
uitbreiding, bebouwing, verbetering en versterking van de Stad. 

VIERDE HOOFDSTUK. 
DERDE TIJDVAK. 

Leeuwarden als de Hoofdstad van Friesland onder de Saksische 
Regering. 1498—1515. Toenemende grootheid en bebouwing der Stad. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 
VIERDE TIJDVAK. 

Aanwas van Leeuwarden onder de Regering van Keizer KAREL 
den vijfde, als Heer van Friesland. 1515—1555. 

ZESDE HOOFDSTUK. 
Beschouwing van den Toestand der Stad en van hare Hoofdge

bouwen en Gestichten in het midden der zestiende eeuw, of om
streeks den jare 1550. 

ZEVENDE HOOFDSTUK. 
VIJFDE TIJDVAK. 

Belangrijke veranderingen van de stad Leeuwarden, en inzonder
heid van hare Geestelijke Inrigtingen en Gebouwen, gedurende het 
tijdperk der Hervorming, onder de Regering van Koning HUPS 
van Spanje, als Heer van Friesland. 1555—1581. 

Hierop volgen 67 Aanteekeningen, benevens 12 Bijlagen A—-M. 



T W E E D E D E E L . 

ACHTSTE HOOFDSTUK. 

ZESDE TIJDVAK. 

Uitbreiding, aanbouwing, verandering en versiering van de 
stad Leeuwarden, gedurende het grootste gedeelte van den tach
tigjarigen oorlog, onder de Regering der Staten en Stadhouders 
van Friesland, tusschen de afzwering van Koning FIMPS en den vrede 
van Munster. 1581—1648. 

NEGENDE HOOFDSTUK. 
ZEVENDE TIJDVAK. 

De voornaamste aanbouwingen, veranderingen en verfraaijingen 
van de Stad, gedurende de tweede helft der zeventiende eenw, tus
schen den Munsterschen vrede en den dood van Prins RENDRIK CA-
SIMIR I I , Stadhouder van Friesland. 1648—1696. 

TIENDE HOOFDSTUK. 
ACHTSTE ETV NECENDE TIJDVAK. 

Merkwaardige Gebouwen, verbetering en toeneming van de Stad, 
in den loop der achttiende eeuw; van den dood van Prins HEN-
DKIK cAsiMiR II tot aan het vertrek van Prins WILLEM IV uit Fries
land, en van daar tot de omwenteling van den jare 1795. 

ELFDE HOOFDSTUK. 
TIENDE TIJDVAK. 

De toestand en de verandering van de Stad in het tijdperk der over-
heersching , onder de Volks- en Fransche Regering, van 1795—1813. 

TWAALFDE HOOFDSTUK. 
ELFDE TIJDVAK. 

Nieuwe Gebouwen en Inrigtingen, uitbreiding, verbetering en 
verfraaijing van de Stad, onder de Koninklijke Regering sedert de 
hersteHing van Nederland in 1813 tot den jare 18-46. 

DERTIENDE HOOFDSTUK. 

Afzonderlijke Geschiedkundige Beschrijvingen van eenige aanzien
lijke Gebouwen, Inrigtingen, Liefdadige Gestichten enz. ; als: 

Het Hof der Stadhouders van Friesland, thans het Koninklijk 
Paleis. — Het Oud-Prinsesse-hof. — De Stads- of Prinsentuin. — De 
Canselarij. — Het Huis van Opsluiting en Tuchtiging.—Het Stads
huis. — Het St. Anthonij-Gasthuis. — Het St. Jakobs-Gasthuis. — Het 
Old Burger-Weeshuis. — Het Nieuwe Stads-Weeshuis. — Het R. C. 
Weeshuis. — Het Zoete-Name-Jezus-Gilde- en Ritske-Roelema-Gast-
huis. — Het Gabbema-Gasthuis. — Het Stads Soephuis. — De Kasteelen 
van het adellijk geslacht CAKMINGHA, in en bij Leeuioarden. 

De overige Gestichten en Inrigtingen zijn naar tijdsorde vroeger 
in het werk opgenomen. 

Hierop volgen Aanteekeningen, Bijlagen, Inhoud en Register. 

NB. Deze hoofd-inhoud wordt hier, als plaatsvulling, voorloo-
pig medegedeeld, ter bekoming van een overzigt van het
geen dit werk in het geheel zal bevatten. 



XXXIY. 

LIJST DER RAARTEN M PLATEH, 

welke in dit iverk zullen voorkomen. 

I. Eene nieuwe en fraaije Plattegrond van de Stad, volgens 
haren tegenwoordigen toestand, naar het kadaster bewerkt. 

I I . Eene kaar t , voorstellende de ligging van Oud-Leeuwarden 
aan de Middelsee, omstreeks den jare 1200. 

III . Eene kaart, voorstellende Oud-Leeuwarden en nabijgele-
gene dorpen, na het graven van de eerste Stadsgracht, 
omstreeks den jare 1-400. 

IV. Eene afbeelding van de oude Kerk en den nieuwen Toren 
van Oldehove, zoo als die in 1550 bestonden. 

V. Een Plattegrond van de Stad, zoo als zij omstreeks 1550 
bestond. 

VI. Eene dergelijke Kaart, van den jare 1603. 

VII. Eene uitvoerige Afbeelding van de Graftombes van Graaf 
wiiLEii LODEWIJK van Nassau, eersten Stadhouder van 
Friesland, van 158-4—1620, en van zijne Gemalin, P r i n 
ses ANNA van Oranje, overleden in 1588, gestaan heb
bende in het Koor der Groote of Jakobijnerkerk. 

VIII. Een Plattegrond van Leeuioarden, in 166i. 

IX. Gezigt van de Kelders op de Broî, de Kaak, den Linden-
boom enz., omstreeks 1680. 

X. Gezigten op de voormalige Wirdumer- en Hoeksterpoorten. 

XI. Gezigten op de voormalige L. Vrouwe- en Tuinsterpoorten. 



GESCHIEDKUNDIGE BESCHRJJTIWG 

VAN DE STAD 

L E E V W A R D E V . 

EERSTE HOOFDSTUK. 

OVERZIGT VAN DE OMSTANDIGHEDEN EN GEBEURTENISSEN . 

WELKE DE OPKOMST VAN DE FRIESCHE STEDEN, EN 

BIJZONDER VAN LEEUWARDEN , VOORAFGINGEN , 

VEROORZAAKTEN EN VERGEZELDEN. 

1. Inleiding. 

Bij ieder beschaafd mensch gaat de liefde tot zijnen ge
boortegrond en tot de plaats zijner opvoeding en inwo
ning, aan welke hij door zoovele banden en betrekkingen 
gehecht is, gepaard met eene levendige belangstelling in al 
wat haren tegenwoordigen toestand en welvaart betreft, 
en met eene warme zucht, om zooveel mogelijk tot haar 
welzijn bij te dragen. Maar niet minder levendig is zijne 
belangstelling in alles, wat hem haren vroegeren toestand, 
hare wording, opkomst en uitbreiding kan verklaren. 
Er schuilt in ons hart te dezen aanzien een trek naar 
wetenschap en vermeerdering van onze denkbeelden, waar
van de bevrediging ons de aangenaamste gewaarwordin
gen verschaft. Het is dus meer dan enkel nieuwsgierig
heid, wanneer wij gaarne het antwoord vernemen op de 
vragen: wanneer en op welke wijze is deze plaats ont
staan ? dooi- welke middelen is zij in omvang en wel
vaart toegenomen ? en onder welke omstandigheden zijn 
de aanzienlijke Gebouwen, Kerken, Weldadige Gestich
ten en Inrigtingen, die haar tot nut en sieraad verstrek-

I. 1 
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ken , ontstaan, uitgebreid en verbeterd? De geschiede
nis geeft het antwoord op deze vragen, en verklaart ons 
de oorzaken, aanleidingen en middelen, waardoor dát 
alles is tot stand gebragt, wat wij voor oogen zien, en 
waarvan wij de dienst en de vruchten gen i e t en ;—ja zij 
boeit onze aandacht te meer, naarmate de maatschappe
lijke voorregten en genoegens, welke onze woonplaats 
ons aanbiedt, in vergelijking met andere steden, grooter zijn. 

Zeker mogen wij derhalve op de belangstelling reke
nen van allen, die de Stad Leeuwarden bewonen of tot 
haar in betrekking staan, wanneer wij hun de geschie
denis zullen mededeelen van den oorsprong, tien aanwas, 
de vergrooting en de verfraaiing van deze Stad en van 
hare openbare Gebouwen, Gestichten en Instellingen, 
van uit de grijze oudheid tot op den tegenwoordigen tijd. 

De Stad Leeuwarden toch — thans, als de Hoofdstad 
van Friesland, nagenoeg in het midden gelegen der 
noordelijke helft van dit gewest, waar verschillende we
gen en kanalen in één punt zamenloopen—.verdient in 
verscheidene opzigten die belangstelling: zoowel uithoofde 
van den rang, welken zij wegens haar aanzien, gunstig 
voorkomen en bevolking van ruim 23,000 inwoners thans 
onder de vaderlandsche steden b e k l e e d t , — a l s wegens 
hare oudheid, hare gedenkwaardigheid en den gewigtigen 
invloed, welken zij gedurende vele eeuwen uitoefende op 
het lot dezer provincie, van wier groote gebeurtenissen 
zij dikwijls de oorzaak en het tooneel was. Zoo dus 
de geschiedenis der Friezen, die, onder ai de wisselingen 
der volken van Europa, bijna tweeduizend jaren hunnen 
naam en hunne woonplaats bleven behouden, hoogst 
merkwaardig is , dan deelt ook hunne tegenwoordige 
Hoofdstad in dezen roem, dewijl hare geschiedenis, ge
durende vele eeuwen, voor een groot deel de hoofdtrek-
ken der geschiedenis van dit gewest bevat. 

Bovendien mag het thans vooral van hoog belang ge
acht worden, de geschiedenis van haren sloffelijkeii vorm 
en toestand in verschillende tijdperken te behandelen, de
wijl de sporen van haren oorsprong en aîouden staat met 
fik jaar meer verloren gaan, ten gevolge van de aanzien-
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lijke veranderingen, welke hiei plaats hebben. Weinige 
steden des vaderlands hebbeu toch in de laatste vijf-en-
twintig jaren, door aanbouw, verbetering en verfraai j ing, 
zóó groote veranderingen ondergaan als Leeuwarden, welks 
inwoners sedert veertig jaren met nagenoeg 7000 zielen zijn 
vermeerderd, welks gebouwen in dat tijdvak met onge
veer 600 nommers zijn toegenomen, en welks uitwendig 
voorkomen, door verschillende nieuwe Stedelijke Gebou
wen en Inrigtingen, door eene bijna algemeene vernieu
wing van de voorgevels der huizen, door eene geheel 
vernieuwde bestrating, door schoone beplantingen, ter ver
vanging van de vroegere poorten en wallen, en door zoo 
veel meer, zoo gunstig veranderd, verbeterd en verfraaid 
is geworden. 

Bit even aangenaam als belangrijk verschijnsel van 
onzen leeftijd, waardoor de voorregtcu en genoegens der 
ingezetenen in zoo vele opzigten.zijn vermeerderd, draagt niet 
weinig bij, om onze belangstelling te verhoogen in deze 
Stad en in de Geschiedkundige Beschrijving van haren 
voormaligen en tegenwoordigen toestand. Wij gaan hier
toe over, doch achten het , tot beter begrip van het 
geheel, noodzakelijk, om eenige algemeene beschouwin
gen vooraf te doen gaan. 

2. Overzigt van de Geschiedenis van Friesland, in de 
eerste eeuwen onzer tijdrekening. 

Het tegenwoordig Friesland was , omstreeks het be
gin onzer jaartelling, een gedeelte van hel land der 
Groote Friezen. Elf jaren voor CHRISTÜS geboorte werd 
dit volk voor het eerst bekend, toen de Rorneinsehe 
Veldheer DRÜSÜS met eene vloot en leger herwaarts k w a m 
en met dezen stam een verbond sloot. Dit verbond 
duurde echter niet langer dan veertig j a ren : want toen 
de Romeinen de Friezen met onregtvaardighcden begon
nen te kwellen, stonden deze op tegen hunne onder
drukkers, die zij versloegen en uit hun land verdreven. 
Zij herhamen toen hunne regten van een vrij volk, en ble
ven vervolgens van de Romeinen bijna ongemoeid. Zij 

1 * 
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deden meer: toen hunne volksstam hoe langer hoe talrijker 
en magtiger werd, en er in Eurojia, bij het afnemen van 
Romes heerschappij, groote volksverhuizingen plaats had
den, breidden zij de grenzen van hun gebied langzamer
hand over de landen van hunne oostelijke en zuidelijke 
naburen, de Cauchen en de Batavieren, uit. Hierdoor 
werd het Friesche rijk eerlang zóó uitgestrekt, dat het in 
de vijfde eeuw meer dan het tegenwoordige Nederland 
en Oost-Friesland besloeg, en ten oosten de rivier de 
W e z e r en ten zuiden de S c h e l d e tot zijne grenzen had. 

Dit magtige rijk had echter gedurende verscheidene 
eeuwen te strijden tegen twee gevaarlijke vijanden. Aan 
de noord- en westzijde waren het de Denen en Noor
mannen, wier stroopende benden de Friezen bestendig 
van de zeezijde aanvielen en tot hevigen tegenstand nood
zaakten. Aan de zuid- of landzijde waren het de Fran
ken, die hen rusteloos beoorloogden. Eerst gaven deze 
voor, niet te dulden, dat de Friezen zich verder uitbreid
den dan den Rijn, waaraan Utrecht en DorestadoîWijk 
bij Duurstede gelegen waren. Later stelden zij zich de 
geheele verovering van Friesland en ook van Saksen 
voor, tevens met het oogmerk om de christelijke gods
dienst gelijktijdig bij deze heidensche volken in te voeren. 
De Saksers bewoonden toen een gedeelte van het noor
delijk Duitschland en waren de oostelijke naburen der 
Friezen. Zij waren even magtig en strijdbaar als deze, en 
ook evenzeer gezet op hunne natuurlijke vrijheid als ge
hecht aan hunne voorouderlijke godsdienst. Vanhier, dat 
beide volken zieh tot elkanders hulp verbonden tegen 
de langdurige aanvallen der heerschzuchtige Franken, die 
zij met leeuwenmoed bestreden en lang afkeerden. Ein
delijk moesten zij echter bezwijken, en werden zij beide, 
omstreeks den jare 800, overwonnen door den koning 
der Franken, KAREL den groote. 

Deze Vorst verdeelde het Friesche rijk nu in een aan
tal landschappen, waarover hij Graven en andere bestuur
ders als Opperhoofden en Rcgters aanstelde. In het 
tegenwoordig Friesland ontstonden alzoo de Graafschappen 
Oostergoo, Westergoo en Stavoren. De heidensche tem-
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pels, altaren, beelden, bosschen en andere sporen van de 
vroegere godsvereering der Friezen werden vernietigd, en 
vervangen door christenkerken en scholen, die meest 
overal gebouwd werden op plaatsen, welke voormaals als 
heilig vereerd werden. Met hoeveel weerzin de Friezen 
dit ook duldden, werden de christelijke leer en het Fran
kische bestuur hier eindelijk door overmagt ingevoerd en 
langzamerhand gevestigd. 

De Duitsche Keizers, welke KAREL den groote in het 
bestuur over deze landen opvolgden, verzuimden in later 
tijd, hunne Graven en Ambtenaren herwaarts te zenden. 
Van deze slapheid in het bestuur maakten de Friezen 
gebruik om hunne onafhankelijkheid zooveel mogelijk 
te hernemen, hoewel zij het oppergezag des Keizers, 
aan wien zij eene geringe schatting betaalden, bleven 
erkennen. Dit gaf aanleiding, dat de verschillende volks
stammen, welke vroeger het noordelijk gedeelte van het 
Friesche rijk uitmaakten, als: het tegenwoordige Noord-
Holland, Friesland, Groningen, Oost-Friesland en verdere 
oostelijke streken tot aan de rivier de E l b e of de E i d e r , 
zich op nieuw met elkander verbonden. Deze landstre
ken, allen langs de N o o r d z e e gelegen en door rivie
ren en zeeboezems, als het F l i e , de Middel zee , de 
L a u w e r s , de E e m s , de J a d e en de W e z e r , van 
elkander afgescheiden, vormden alzoo den staat der ze
ven vrije Friesche Zeelanden. Zij hadden tot gemeen
schappelijk doel, om met elkanders hulp de onderlinge 
rust en veiligheid te bevorderen, en hunne vrijheid en 
onafhankelijkheid tegen de aanvallen van buitenlandsche 
veroveraars te beschermen. Ter regeling van hunne be-
belangen kwamen de afgevaardigden van ieder der Zee
landen jaarlijks op eene groote vergadering bij den Op
stalsboom , niet verre van Aurich in Oost-Friesland, bij
een. Dit verbond bleef tot in de 15e eeuw bestaan, en 
droeg zeer veel bij om de vrijheid en veiligheid dezer 
volksstammen jte verzekeren, vooral in tegenstelling van 
die naburige volken, welke door magtige erfelijke Graven 
en Leenheeren overheerd werden. 

Intusscheii bragt eene groote gebeurtenis alle volken 
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van Europa in beweging. Door godsdienstijver opge
wonden, werden er in alle chi istenlanden herhaaldelijk 
oproepingen gedaan, om deel te nemen aan heertogten 
naar het oosten, ter herovering van Palestina, of het 
Heilige Land, waar de Zaligmaker der wereld geleefd had , 
en dat zich toen in de magt der Turken of Saracenen 
bevond. Deze togten begonnen in den jare 1096. Ook 
de Friezen lieten zich bewegen, om met vele naburige 
volken daaraan deel te nemen. Een groot getal van 
hunne dapperste mannen , door de aanzienlijkste edelen 
aangevoerd, trok derwaarts ten strijde. Groot was de 
roem, welken zij door hun moedig gedrag in deze kruis-
togten mogten verwerven; doch zij bragten in Friesland 
een krijgszuchtigen geest terug, welke van toen af tot 
vele binnenlandsehe twisten en oorlogen aanleiding gaf, 
waarvan de geschiedboeken der opvolgende eeuwen menig
vuldige droevige vooi beelden opleveren. (Aanteekening 1.) 

3. Invloed en Gevolgen van de vermelde Gebeur
tenissen op den toestand des Volks, en op hel ont

slaan van Sleden in ons vaderland. 

Invloed der invoering van het Christendom,. 

Nooit waarderen wij de Godsdienst, die wij belijden, 
hooger,—- nooit verschijnt zij ons in weldadiger licht, dan 
wanneer wij haar en haren invloed op de regeling en 
beschaving van de burgermaatschappij uit een geschied
kundig oogpunt beschouwen; — wanneer wij inzonder
heid onzen tegeiiwoordigen toestand vergelijken met den 
wocstcu slaat, waarin onze heidensche voorouderen voor 
elf eeuwen verkeerden, toen het licht der Evangelies hen 
nog niet had beschenen. Als ruwe natuurmenschen leef
den zij op deze lage landen en in de bosschen verspreid 
v an elkander. Be voortbrengselen van den grond of van 
<lc zee konden gemakkelijk in hunne weinige behoeften 
voorzien. Er was onder hen bijna geen andere band dan 
die \ a n gemeenschappelijk gevaar, en geene andere hulp 
dan de \eiecnigiug vau de onderlinge klachten. In gc-
\\oûis/iv berldeii ni b.tomcii M'K'e.dcd n\ humic Goden. 

file:///eiecnigiug
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en kwamen op sommige tijden op heilige plaatsen te zamen 
om Hun te offeren en de groote volksfeesten te vieren. 
Aan die wijze van godsvercering waren zij zeer gehecht; 
en geen wonder dus, dat de Geloofsverkondigers, die hier 
reeds in de 7e en 8e eeuw de christelijke leer poogden 

j in te voeren, weinig duurzame vruchten van hunnen ar
beid zagen. Nog onvatbaar, om de leer van liefde en 
vrede te verstaan, vielen zij telkens weder tot het oude 
volksgeloof terug. 

Maar sedert ÏCAREL do groote de Friezen na langdurigen 
strijd had verwonnen, werd hier de christelijke gods
dienst te gelijk met het Frankische bestuur ingevoerd en 
aan elkander verbonden. Van toen af kon men zich niet 
tegen de eerste verzetten zonder het laatste te wederstaan, 
en dit werd met den dood gestraft. Eerstelijk werden 
alle heidensche tempels, bosschen en ofFerplaatsen ver
woest, en daarna christenkerken en scholen, zoo veel 
mogelijk op de zelfde plaats, gesticht. Er werden Fran
kische wetten en bepalingen ingevoerd, waarnaar dit volk 
zich moest regelen en gedragen, opdat het uit den staat 
van woestheid tot eene ordelijke maatschappij gebragt 
wierde. Frankische ambtenaren en krijgslieden kwamen 
onder hen wonen, even als een aantal Geestelijken, die 
hen in de christelijke godsdienst onderwijzen- en de kerk
dienst waarnemen moesten. Deze, allen afkomstig uit een 
land, waar de zuidelijke beschaving reeds was doorge
drongen, moesten dus een even grooten invloed uitoefe
nen op de godsdienstige en zedelijke vorming als op 
de kennis, zeden, levenswijze en huishoudelijke behoef
ten van dit volk. Zij leerden den Friezen het geld 
en verschillende handwerken kennen; vermoedelijk ook 
hunne dijken verbeteren, en sluizen en bruggen aanleggen, 
tot meerdere beveiliging en onderlinge gemeenschap. Ver
beteringen in den landbouw en de scheepvaart waren een 
gevolg van dat alles en van de toegcnomene behoeften. 

Vooral droegen de Franken veel bij om de oude, alom 
verspreide hutten, van takken en aarde zamengesteld, te 
doen verbeteren, en nieuwe houten woningen te doen 
bouwen op geschikter hoog gelegene plaatsen, inzondcr-
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heid dáár, waar men reeds eene kerk had gesticht, of 
voornemens was te stichten. De gelegenheid om de gods
dienst te kunnen uitoefenen, moest het middel zijn, om 
de verspreide stammen en gezinnen te vereenigen rondom 
een gebouw, waaraan men hen nader wilde verbinden. 
Had KAKEL de groote hun, op straffe des doods, verbo
den, de lijken hunner afgestorvenen te verbranden en 
derzelver asch, in urnen bewaard, te begraven in de 
terpen, welke zij bewoonden, — zij vonden nu in en bij 
de kerk gelegenheid, hunne dooden der aarde toe te 
vertrouwen. Ook dit hechtte hen op nieuw nader aan 
de kerk en aan de gemeenschappelijke woonplaats. 

Zóó werden de gevolgen der verovering van eeneii bui-
tenlandschen vijand voor deze volken een middel tot be
schaving, tot kennis en tot verheffing uit den staat der woest
heid; en zóó ontstonden de eerste gemeenten en dorpen, 
als een der eerste uitwendige blijken van de zegenrijke 
gevolgen der invoering van de christelijke godsdienst. 

Invloed van de Kruistogten. 

Onder zulk een verbeterden maatschappelijken toestand 
nam het vermogen der landzaten in de drie opvolgende 
eeuwen evenzeer toe, als het gezag en de invloed der 
Frankische regering verminderde. Hierdoor werd de vrij
heid des volks bevorderd, en de zucht naar onafhanke
lijkheid opgewekt. Dat volk bestond destijds hoofdzake
lijk uit drie standen: uit edelen of grondbezitters, uit 
viije boeren en uit lijfeigenen of dienstbaren. De Adel 
verkreeg door zijn vermogen natuurlijk veel invloed en 
gezag op de beide andere standen. Ook de tijdsomstan
digheden droegen veel bij om dat gezag te vermeerderen. 
De edelen waren de eersten, die op hunne landgoederen 
groote steenen huizen of stinzen lieten bouwen, toen alle 
andere huizen nog van hout waren. Wegens de onvei
ligheid op het land en de rooverijen en aanvallen van 
andere strijdzuchtigc edelen, noodigden zij vele personen 
uit, om hui me woningen naast of rondom hunne weer
bare kabteelcu op te slaan, waartoe zij hun eene plek 
gionds, (c^eii et f- of' groudpaeht, Ier bebouwing afoton-
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den. Hierbij voegden zich de hutten der boeren of vrijen, 
die met hunne dienstbaren of lijfeigenen de landen van den 
edelman bewerkten. Allen genoten hierdoor bescherming 
en veiligheid van dien edelman en zijne knechten, ter
wijl hij wederkeerig op hunne beschermende hulp kon 
rekenen, wanneer hij werd aangevallen of een ander wilde 
aanvallen. Deze gemeenschappelijke ondersteuning gaf 
aan vele dorpen het aanzijn, en is welligt de oorzaak, 
dat er in Friesland zoo menigvuldige gevonden worden. 

Nu kwamen de Kruistogten op, die eene groote ver
andering in den toestand der ingezetenen te weeg brag-
ten. Vele Friesche edelen trokken met hunne strijdbare 
mannen naar het oosten. Sommigen moesten, om de kos
ten van dien togt goed te maken, van hunne eigendom
men verkoopen aan vrije lieden, die nu zelf in het bezit 
kwamen van huizen, landen en akkers. Evenzoo werden 
er ook goederen van edelen, die op de kruisvaarten 
omgekomen waren, voor zeer geringe prijzen verkocht 
aan vrijen en handwerkslieden, wier stand daardoor veel 
werd verbeterd. Ook de stand der lijfeigenen verbeterde 
of verdween zelfs geheel, vermits ieder hunner door het 
deelnemen aan een kruistogt tot de vrijen overging, ge
lijk Keizer HENDRIK V ook alle kunstenaars en ambachts
lieden vrij verklaarde. Gedurende de afwezigheid der 
krijgszuchtige edelen was hier rust en vrede in den lande. 
Menigvuldige kloosters werden er alomme opgerigt. »De 
kring der menschelijke denkbeelden breidde zich uit. 
Landbouw, fabrijken en koophandel namen van dag 
tot dag toe; de havens werden bevolkt om schepen te 
bouwen, ten einde de kruisvaarders over te voeren, of 
aanhoudend van het noodige te voorzien. Dit gaf weder 
aanleiding, dat men ook naar elders den koers rigtte; 
Engeland en de O o s t z e e werden menigvuldig bezocht; 
en sedert het deelgenootschap van het Hanzeverbond, ver
kregen sommige personen, oorspronkelijk uit den lageren 
stand, een' rijkdom en vermogen, waarvan voorheen geene 
voorbeelden bestonden. De weinige ridders, die uit het 
Oosten wederkeerden, bragfen van daar nieuwe kundig-
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heden, en openden meer verwijderde uitzigten; en de 
gemeenen, die als onderworpen waren uitgetrokken, 
kwamen als vrije lieden terug, en vermeerderden aller-
wege het jeugdige leven en de ontvonkte drift tot al
gemeen nuttige werkzaamheid." 

Al deze gebeurtenissen en omstandigheden te zamen 
genomen hadden in ons vaderland, in de 12e eeuw, een 
hoogst gewigtig gevolg, namelijk: het ontstaan, de uit
breiding en het toenemend aanzien van een vierden stand 
der maatschappij — dien der Burgeren, en het verheffen 
van dorpen tot den rang van Steden. 

Behalve deze algemeene waren er ook nog verschil
lende bijzondere oorzaken, naar gelang van plaatse
lijke omstandigheden. Be wijze, waarop die verheffing 
plaats had , was echter in Friesland ,van een anderen 
aard dan in Holland en elders. Dáár toch waren het 
meestal de Vorsten, Graven of Leenheeren, die de dienst-
of leenpîigtige lieden vrij verklaarden, van alle bijzondere 
dienstbaarheid onthieven, eu hunne woonplaats als een 
afzonderlijk staatkundig ïigchaam ei kenden, terwijl zij 
hun bovendien met privilegiën en handvesten beschon
ken. In Friesland in tegendeel, waar de vrije geest der 
landzaten nooit de invoering van het leenstelsel duldde; 
waar bovendien toenmaals geen landsheer aan het hoofd 
der regering stond, was die verheffing geene daad, en is 
er , behalve van Stavoren, van geen der overige lieu ste
den een in schrift gebragt privilegie of handvest bekend, 
waarbij zij de regten van Steden verkregen. Al de bo
vengenoemde oorzaken schijnen hier zamengewerkt te heb
ben ter verkrijging van het regl om zich zelve te regeren, 
en het genot van zekere plaatselijke voorregten te heb
ben. Later zal dit in het tweede Hoofdstuk duidelijker 
blijken. (Zie ook Aanteekening 2.) 

4. Overziet van den toestand des Frieschen bodems, 
vóór en in de twaalfde eeuw, met toepassing 

op de omstreken van Leeuwarden. 

Terwijl al deze beiangiîjke gebeurtenissen in Friesland 
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voorvielen, onderging de grond Tan dit gewest gelijktij
dig groote veranderingen. Hoe en wanneer deze landstreek 
ontstaan is, ligt evenzeer in liet duister als de tijd en de 
wijze, waarop in den loop der eeuwen dit kustlaiid der 
N o o r d z e e hier verloren heeft en ginds aangewonnen — 

5 dáár afgescheurd en elders opgehoogd is; — totdat einde
lijk de kracht en het beleid der Friezen in den langdu
riger! strijd met den woedenden oceaan de overwin
ning mogten behalen. Eerst later werd dit aan de zee 
ontwoekerde erf dat veilige en vruchtbare land, waarop 
onze vaderen hunne dorpen en steden konden bouwen, en 
welks voorbrengselen de volgende geslachten met gerust
heid Londen genieten. 

Oorspronkelijke toestand. 

Op grond van de meest geloofwaardige berigten uit de 
oudheid, en naar aanleiding van onderzoekingen en na-
sporingen omtrent den inwendigen toestand van den bo
dem en omtrent hetgsen daaruit is opgedolven, hebben de 
geachtste schrijvers het besluit opgemaakt, dat de grond 
dezer noordelijke, aan zee gelegene, gewesten bestaat: 
uit oorspronkeiijken of vloedgrond (dihtvium), en uit over-
of aangeslijkten grond (allwoium). Die eerste bodem 
bestond uit vasten zandgrond, waarop veelvuldig geboomte, 
ja zelfs uitgestrekte wouden groeiden. Eenige eeuwen 
vóór het begin onzer jaartelling had er echter eene groote 
omwenteling in de natuurlijke gesteldheid dezer landen 
plaats, welke verbazende gevolgen had. Men wil, dat bij 
die gelegenheid Frankrijk en Engeland van elkander 
werden gescheurd; — daardoor werd de N o o r d z e e met 
den A t l a n t i s c h e n O c e a a n vereenigd, en verkreeg 
zij, in verbinding met andere zamenwerkende oorzaken, 
hierdoor een veihoogden waterstand; — de eilanden wer
den van het vaste land afgerukt, de lage landen der 
W a d d e n werden verzwolgen, de zeegaten ontstonden, 
en onbedwongen rolden de baren nu over deze landstre
ken, welke bijna geheel onder den vloed werden bedol
ven. B-j den ruimen toegang, welken de N o o r d z e e 
daaidooi lol dil oosd had verkregen, werden geheele 
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strooken lands hier afgescheurd en elders weder opgewor
pen. Er had eene geheele vervorming van de oppervlakte 
des bodems plaats. Zelfs het zware geboomte der bos-
schen werd daarbij omvergerukt, en de stammen, in de 
rigting naar het zuidoosten, ter aarde geworpen. Een 
nieuwe zondvloed scheen al het geschapene te ver
delgen ! 

Landwording. 

»Dan de Natuur, ook. steeds scheppende, waar zij ver
nietigt, steeds gevende, waar zij neemt, verhoedde ook zoo
doende den ondergang van dit ons Gewest, jakeerde weldra 
alles ten beste, zoodat wij niet dan ten hoogste dankbaar 
kunnen zijn voor de hevige en veelvuldige teisteringen, 
welke ons Land van de wateren voormaals heeft onder
gaan. Spoelden toch de toomelooze golven wel eerst de 
oppervlakte af; namen deze zelfs hier en daar land en 
zand weg; — ten eenigen, ja ten zelfden tijd waren zij 
echter genoodzaakt, om het geroofde, door de Zee ver
beterd en nog daarenboven met hare eigene schatten 
vermeerderd, op deze of gene plaats weder uit te storten 
of over het Land te verspreiden. Zoo veel malen immers 
de overstroomende wateren terug trokken, lieten deze 
ook eene -vruchtbare aarde of slijk achter, waarmede in 
't algemeen een groot deel van de kusten van Nederland, 
Oost-Friesland, Noord-Duitschland en in 't bijzonder de 
kusten onzer Provincie tot eene aanmerkelijke hoogte 
bedekt werd, en waardoor de oude, grootendeels on
vruchtbare, zandige of moerassige bodem in de vetste en 
vruchtbaarste landdouw herschapen is geworden." (Zie 
Aanteekening 3 a.) 

Door de aanhoudende overslibbingen van de N o o r d z e e 
werd deze bodem alzoo langzamerhand verhoogd; terwijl 
andere, meer binnenwaarts gelegene, lagere streken en 
moerassen van lieverlede door aan- en overgroeijing tot 
veen overgingen. Nog eene andere oorzaak droeg daartoe 
bij. Dit lage kustland bevatte tevens de monden of uit-
btroomingen van verschillende grootere en kleinere rivie-
jcu. welke in huren loop uaui de N o o i d z e c met hare 
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wateren tevens eene vruchtbare slibstof aanroerden en 
over de lagere landen spreidden. 

De Middelzee. 

De aanzienlijkste mond, door welken de wateren der 
takken van den Rijn, den I J s s e l , de V e c h t en eene 
menigte andere kleine rivieren en stroomen zich, in 
noordelijken loop, tusschen de eilanden Terschelling en 
Ameland in de N o o r d z e e ontlastten, was een lange en 
vrij breede zeeboezem, welke toenmaals midden door het 
tegenwoordig Frieslandheen stroomde, en deze landstreek, 
tusschen de rivieren het F l i e en de L a u w e r s , als in 
twee deelen scheidde. Naar deze ligging droeg hij den 
naam van de M i d d e l z e e , en, naar de rivier de B o o r n , 
welke zich daarin uitstortte, het Boorn- o f B o e r d i e p . 
De nog bestaande binnendijken van dit gewest, welke 
dezen zeeboezem eenmaal hebben omsloten, maken het 
hoogst waarschijnlijk, dat de M i d d e l z e e zich oorspron
kelijk tot Bolsward, Sneek en Irnsum uitstrekte, en 
vervolgens zich in eene noordelijke rigting tusschen 
Roordahuizum en Mantgum, Leeuwarden en Marssum, 
Stiens en Beetgum en verder met een wijden mond 
tusschen Hallum en Minnertsga naar hare uitwatering 
voortzette (*). 

Eerste bewoning van dit land. Terpen. 

De menigvuldige wateren, welke de M i d d e l z e e 
noordwaarts voerde, en de dagelijksche vloed, welken 
de N o o r d z e e door de gaten der eilanden over den 
lagen bodem uitstortte, maakten deze landstreek eeuwen 
lang tot een spel der golven. Doch tevens werd hier
door de gelegenheid geboren, dat deze kusten van lie
verlede opgehoogd en allengs bewoonbaar werden. Al
thans in den zomer zullen de eerste bewoners dezer 
gewesten de noordelijke graslanden met hun vee bezocht 
hebben, terwijl zij, die een zwervend herdersleven leid-

(*) Uitvoeriger berigten omtrent dezen belangrijken zeeboezem 
vindt men in de Nasporingen betrekkelijk de Geschiedenis der 
Middelzee, door p. BROUWER PZ. en w. EEKIIOIF. Leeuwarden 1834. 



1 4 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING YAJN LEEUWAKDEA. 

den, in den herfst, bij het stijgen der vloeden, naar de 
hoogere en veiliger zandgronden van Zcvenwouden en 
Drenthe terugtrokken, om daar te overwinteren. Doch 
ook dit werd allengs minder noodig, toen de bodem 
meer in hoogte toenam, en zij met onderlinge hulp 
middelen hadden gevonden, om zich tegen de buitenge
wone vloeden der zee te beveiligen. Elke stam, horde 
of gezin zocht eene hoog gelegene plaats, meest in de 
nabijheid van den oever, op , en bragt van tijd tot tijd, 
door zamenwerkende krachten, zooveel aarde op die 
plaats bijeen, dat men zich verzekerd kon houden, op 
die hoogte tegen de gewone en buitengewone vloeden 
der zee beveiligd te zijn. De terpen, welke daardoor 
verrezen, werden bovendien in den loop der eeuwen 
bestendig verhoogd door den afval der dagelijksclie be
woning en vooral door de ruwe stecneu urnen , waarin 
men de asch der verbrande lijken besloot, welke in de 
terpen werden begraven. Geslachten op geslachten brag-
ten dus het hunne toe, om door toenemende hoogte de 
veiligheid der gemeenschappelijke woonplaats te ver
meerderen. (Zie Aanteekening 3 b.) 

Dammen en Sluizen. 

Op deze wijze schijnen de menigvuldige terpen ont
staan te zijn gedurende het tijdvak vóór KAKEL dengroote, 
toen onze heideusche voorvaderen deze lauden bewoon
den , en de kunst en het vermogen, om geregelde zee
dijken aan te leggen, nog in de kindschheid verkeerde. 
Doch ook nadat m e n , in de zevende eeuw, begonnen 
was , meer aaneengeschakelde hoogten, kaden of dijken 
langs de oevers der zee op te werpen, bleven de ter
pen bij voortduring de eenige plaatsen, welke eene 
veilige bewoning verzekerden. W a n t die zwakke dij
ken werden dikwijls door stormen en hooge vloeden ver
nield , en nog altijd viel de vloed telkens in al de vaar
ten en kanalen, welke het land doorsneden, en die het 
binnenwater met elke eb in zee uitstortten. Dáárom moest 
men toen wel bedacht zijn, om de monden dier kanalen 
tegen het indringen van het vlocdwater te beveiligen. 
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De eerste gebrekkige middelen daartoe waren vloei-
dammcn, waarin men daarna kokers of duikers maakte 
tot lozing van het water. Doch nadat de scheepvaart 
was toegenomen, en men ten behoeve van eene hetere 
afstrooming en het vervoer van goederen verschillende 
oude slenken en waterîoopen, welke in de overgeslibde 
landen waren achtergebleven, met elkander vereenigd en 
ze meer bevaarbaar gemaakt had , moest hierin eene 
verandering komen. Vandaar, dat men in den mond 
dier voornaamste vaarten, langs welke men naar en in 
zee wilde varen, schotdeuren of v allaten maakte , die 
men naar welgevallen kon openen en sluiten: om sche
pen door te la ten, om het binnenwater bij ebbe te lo
zen en om het indringen van het bui tenwater te belet
ten. Dit waren de beginselen van de later zoo aanzien
lijke shiiswerken of zijlen, welke in zoo grooten getale 
in Friesland worden gevonden. Maar ook dit waren 
de beginselen van een aantal Steden en Dorpen, d i e , 
door de veiligheid en levendigheid, welke zulke dam
men met sluizen verschaften, en door het meerder ver
keer en bewoning, waartoe zij aanleiding gaven, ont
stonden en toenamen. Ten bewijze hiervan kunnen de 
namen strekken van meer dan dertig Nederlandsche 
steden, dorpen en gehuchten, met de woorden dam of 
sluis zameugesteld, welke aan deze oorzaak hun ont
staan, opkomst en grootheid verschuldigd zijn. 

5. De aanleg van Leeuwarden. 

In verband met verschillende omstandigheden heeft 
ook deze zelfde oorzaak medegewerkt , om te dezer 
plaatse eene Stad te doen ontstaan, en uit geringe begin
selen te doen voortkomen. 

Immers, langs de gansche oostkust van de M i d d e 1-
z e e , welke wij' ons nu als reeds met dijken bezet 
moeten voorstellen, waren er a leer , in de rigting van he t 
zuiden naar het noorden, een aantal terpen opgewor
pen , die den inboorlingen tot woonplaatsen verstrek
ten. Maar nergens waren er aan dezen oever zoo 
vele en zoo hooge te rpen, onmiddelijk aan zee , ont-
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staan, dan omstreeks het midden van de regte strek
king des dijks, waar deze zich eenigzins westelijk kromde, 
en op welk punt zich te gelijk twee hoofdstroomen in 
de M i d d e l z e e ontlastten. De eerste dezer was de 
V l i e t , welke de wateren uit het oostelijk en zuidelijk 
gedeelte van Oostergoo zeewaarts voerde, en bij haren 
uitloop nog een zuidelijken stroom opnam; — de andere 
was de E e , die het noordelijk gedeelte Tan Oostergoo 
doorvloeide, en de opgenomene wateren van menigvul
dige kleinere vaarten en waterloopen, aan de noord
zijde, voorbij Doclmm in de L a u w e r z e e , en hier, 
aan de westzijde, tusschen twee terpen door, in de 
M i d d e l z e e stortte. Die uitstrooming was op deze 
plaats de oorzaak geworden, dat er zich in den hoek 
dezer terpen en nevens de kromming van den dijk een 
inham had gevormd. Daar de gansche oostkust van de 
M i d d e l z e e overigens nagenoeg lijnregt was, zoo wa
ren het nu én deze inham én de westelijke wending 
van den dijk, waardoor er hier, onder beschutting der 
terpen, een hooger wal of luwe hoek was ontstaan, 
welke de landing van schepen bevorderde, en, als vei
lige lig- en havenpiaats, hen beter dan elders tegen het 
geweld der noorde- en westewinden beschermde (*). 

Geen wonder dus, dat deze plaats, waar bovendien de 
schepen uit Oostergoo door de E e en de V l i e t in 
zee vielen, en de schepen uit zee en uit Westergoo 
in Oostergoo binnenkwamen, door hare gunstige lig
ging meer dan eenige andere bezocht werd; — dat de 
monden dier wateren weldra met veilige sluizen of 
vallaten beschut werden; — dat de bewoning en be
volking van de hooge en veilige terpen toenam, — en 
dat wij ons op zoodanige wijze gemakkelijk kunnen 
verklaren, welke de oorzaken zijn geweest, waardoor 
de beginselen der stad Leeuwarden zijn ontstaan. De 
vruchtbare kleilanden van den omtrek boden voorts 
even geschikte gelegenheid aan om, door landbouw en 
veeteelt, in de eerste levensbehoeften te voorzien, als 

(*) Ter toelichting van deze denkbeelden zal voorshands ook de 
Kaart kunnen dienen, welke tot het Tweede Hoofdstuk behoort. 



DE AANLEG VAN LEEUWARDEN. 17 

de zee door visscherij en scheepvaart verschafte. Van
hier, dat deze plaats bij de toenemende beschaving, 
door de invoering van het Christendom in deze landen 
en door een meerder verkeer ouder de volkeu te weeg 
gebragt, van lieverlede opkwam en met meerdere woningen 
werd bebouwd, door wier zamenvoeging allengs eene 
buurt ontstond, die het aanzijn gaf aan het dorp, 
welks verdere uitbreiding eerlang de stad Leeuwarden 
deed ontstaan. 

Wij hebben alzoo in dit eerste Hoofdstuk, bij wijze 
van inleiding, in algemeene trekken de omstandighe
den geschetst, welke, in den loop der groote wereld
gebeurtenissen, tot het ontstaan van Steden in ons va
derland aanleiding gaven, en een overzigt gegeven van 
de wijze, waarop wij ons den oorsprong, de verande
ringen en de eerste bewoning van den Frieschen bo
dem in dit duistere tijdvak kunnen voorstellen. Inzon
derheid bleek ons, welke plaatselijke omstandigheden 
de natuur op deze plek had vereenigd, om aanleiding 
te geven tot het ontstaan van den eersten aanleg dei-
stad Leeuwarden. Nu staat ons meer in het bijzon
der te onderzoeken, welke berigten uit de grijze oud
heid betrekkelijk de wording dezer stad tot ons zijn 
overgekomen; alsmede, welke gevolgen uit deze geringe 
beginselen zijn voortgesproten, en hoe velerlei omstan
digheden daarop invloed hebben uitgeoefend. 
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DER STAD LEEUWARDEN. 

0 L D E H 0 V E. 

1. Inleiding. 

D e oorsprong van meest alle Tolken en steden ligt in 
de duisternis der oudheid verscholen. De natuurlijke 
oorzaak hiervan is, dat de geringe beginselen, waaruit 
zij zijn ontstaan, geenerlei aandacht wekten, zoodat de 
bijzonderheden daarvan niet tot de volgende geslachten 
zijn overgekomen. Indien er deswegens al eene over
levering bestond, welke het tijdvak bereikte van meer
dere beschaving, waarin de schrijfkunst haar aan het 
papier verbond, dan was deze in later tijd veelal wei
nig te vertrouwen. Want de waarheid zelve was meest
tijds van zoo geringe beteekenis en zoo eenvoudig in 
aard en voorkomen, dat zij een volk, hetwelk intus-
schen in magt en uitgebreidheid toegenomen was, 
geenszins kon behagen, en geenerlei gelegenheid aan
bood , om, door eervolle vermelding van eene luisterrijke 
afkomst, tot verheffing van den volkstrots te strekken. 

Daarom verwondere het ons niet, dat de kinderlijke 
geest onzer voorvaderen reeds in hunne verhalen de 
waarheid versierde, om haar des te aanvalliger en 
belangrijker voor te stellen. Nog meer was dit het 
geval, toen, bij het vermeerderen der Kloosters in 
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Friesland, in de 12e eeuw, de Geestelijken zich bij
zonder beijverden, om alle verhalen en sporen van de 
vroegere geschiedenis van dit toen reeds beroemde volk 
bijeen te verzamelen en tot een geheel te brengen. 
Even als men destijds de uiterlijke godsvereering door 
veelvuldige sieraden optooide, en voor het oog behage-
lijk trachtte te maken, werd ook de geschiedenis voor
gesteld in een vorm, welke duidelijke kenmerken draagt 
van de eeuw, waarin zij aan het papier werd toever
trouwd. Eene luisterrijke afkomst, een bestuur van Prin
sen , Hertogen en Koningen, die elkander erfelijk opvolg
den, en wier zonen het rijk onder zich verdeelden, zoo
wel als de bijzondere opperhoofden en hunne wijze 
van oorlogvoeren en wapenrusting; de denkbeelden van 
vrijheid in tegenstelling van dienstbaarheid aan leen-
heeren, van volksregten en wetten, van geslachtregisters, 
wapens , leerscholen , boekerijen , latijnsche benamingen 
en vele andere zaken, die eerst gedurende of na de 
kruistogten in Friesland bekend werden, zag men in 
de Kronijken voorgesteld en toegepast op het heiden-
sche tijdvak, zelfs voor onze jaartelling. Ja , men 
wist hiervan een zoo volkomen geheel zamen te stellen, 
dat er aan de opvolging der geslachten, gedurende vijf
tien eeuwen, geen enkel hoofdpersoon bleef ontbreken. 
Deze vernuftige voorstelling, met allerlei merkwaardige 
verhalen doorvlochten, streelde niet weinig den hoog
moed van een volk, dat zich met fierheid op oudheid 
en dapperheid verhief; en volgaarne hechtte het zijn 
zegel aan eene landskronijk, waarin waarheid en ver
dichting zulk een schoon tafereel van een roemrijk 
voorgeslacht hadden opgehangen. 

2. Oudste berigten omtrent Oldehove. 

Van al deze verhalen of overleveringen, welke eene 
bepaalde plaats betreffen, is er n u , in de oude 
Kronijken van Friesland, na Stavoren, ge ene van 
hoogere oudheid, geene meer belangrijk en eervol, 
dan die, welke betrekking heeft tot den eersten oor-

2 * 
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sprong van Leeuwarden, en wel bijzonder van Oldehove, 
dat thans het westelijk gedeelte der stad uitmaakt. Die 
oude geschiedboeken toch verhalen , dat deze plaats reeds 
omstreeks tweehonderd jaren voor CHRISTUS geboorte be
kend was onder den naam van Gods Hof of, in het 
latijn, van Aula Dei , en dat zij toenmaals de zetel was 
en » de woninghe van de Ouersten ofte Bisschoppen der 
Heijdenscher Bruiden ofte Priesteren, die hier plagten 
hof te houden, en hier een Tempel, genoemt Olt-Hof, 
ende een Druïdiaensche Leerschoole gesticht hadden, 
waarin de Philosophen ende de wijsen van die tijden 
heure Collegiën hielden." Ja , de berigten aangaande 
de Barden ot Priesters van dezen tempel zijn zelfs zóó 
naauwkeurig, dat al de namen opgegeven zijn der »Pro-
fesseuren ende Rectoren van deze Hoogeschoole," van 
HAYO, den zoon van Piins FRISO, die 180 jaren vóór 
onze jaartelling zou gestorven zijn, af, tot op occo, den 
wijzen, die in de 8e eeuw leefde ; zoodat wij in de 
schakel van opvolging niet één naam missen, en boven
dien al de titels der geleerde werken kennen, welke 
door hen (in het latijn) zouden zijn geschreven. Zij 

v verhalen verder, dat deze Opperpriesters »ofte Bis
schoppen in Godes Hof" niet alleen het opperbestuur 
hadden over de godsdienst, maar ook over de school 
der Friezen, welke school te Oldehove zeer gebloeid en 
uitmuntende mannen voortgebragt had; dewijl daarin, 
behalve het vieren van de Goden , de beschaafde weten
schappen en de philosophie met groote naarstigheid 
werden onderwezen (*). 

(*) Zie SUFTRIDUS PETRUS, de Scriptoribus Frisiœ, Fran. 1699, 7 , 
14, 16, 2 1 , 24 ; MART. HAMCONTOS, Frisia, Fran. 1620, 13 , 18, 
65", 92 en vooral 105; HAMCONIDS, Verthoninge der Cotiinghen enz. 
van Vrieslant enz., op het Stadshuis te Franekerbeicaard, afgedrukt 
in de Viije Fries, l i l 332, 338, waar de levens dezer Bis
schoppen of Druïden gevonden worden; VAN HUESSEN en VAN RUW, 
Oudheden en Gestichten van Vtiesdand, Leijden 1723, I 283; J. F. 
LE PETiT, IVederlantsche Repvblycke, Arnhem 1615, 229 ; ÏOEKE SJOEIIDS, 
Friesche Jaarboeken, Leeuw. 1768, I 40 , J. VAN LEEUWEN , it aade 
Ftiesche teip, ald. 1834, 16 en Aant. 326; Mr. L. PH. e. VAN DEN 
iirRGir, Nederl. Volksoierhverinqen en Godenleer, Utrecht 1836 , 53. 
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3. Onderzoek naar de waarheid in de oude verhalen. 

Er wordt geene groote kennis van de geschiedenis 
toe vereischt om te bevatten, dat dit verhaal, zoo als 
het hier kort is medegedeeld, niet waar kan zijn; en 
dat deze voorstelling, in dit vroege tijdperk, onmogelijk 
kan toegepast worden op de Friezen, die tot aan de 
9e eeuw of de invoering van het Christendom deze lage 
en onbeschermde zeekusten in den natuurstaat van een 
vrij en ongeoefend volk bewoonden. Om die reden 
zijn deze en dergelijke verhalen door velen als verdicht
sels verworpen ; doch dit is even overdreven en onbe
dachtzaam als om aan zoodanige voorstellingen volle geloof 
en vertrouwen te schenken. De meeste dier verhalen 
zijn toch niet geheel verdicht, maar versierd of door 
eene verkeerde voorstelling verminkt. Be kiem der 
waarheid ligt veelal daarin verborgen. De vorm, waarin 
deze versierde overleveringen tot ons gekomen zijn, 
is het omkleedsel, dat voorzigtig ontzwachteld dient te 
worden, of het ook mogelijk ware, de historische waar
heid daarin op te sporen. Vandaar, dat zoo vele geleerde 
mannen van den tegenwoordigen tijd zoo veel vlijt aan
wenden in het opsporen en onderzoeken van deze over
leveringen , welke zij beschouwen als «opgesierde verhalen 
van ware daadzaken, oorspronkelijke overleveringen bevat
tende uit de eerste tijden, maar later opgesierd en naar 
de begrippen der ontluikende geleerdheid hervormd" (*). 

Zoo zal het ook met dit verhaal gelegen zijn. Als 
wij het oordeelkundig en in het licht der geschiedenis 
beschouwen, leert het ons belangrijke waarheden ken
nen, welke wij ons, met de meeste waarschijnlijkheid, 
op de volgende wijze zullen kunnen voorstellen. 

Toen de verhalen aangaande den vroegeren toestand 
en de lotgevallen des Frieschen volks, welke in het 

(*) Zie de werken van GRITIM , norrMANN VON TALLESSLEH-SN, JIONE, 

wiLLEHS, WOLTF on anderen, en bij ons de aang. Ncd. Volksovct lever. 
van MV. L. ni. c. VIN DEK FERGH . 13. 26 env. 
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geheugen der inboorlingen voortleefden, in de H e of 
t2e eeuw kronijkmatig op het papier gebragt werden, 
geschiedde dit door Priesters of Kloosterlingen, die 
toenmaals alleen in het bezit waren van geleerdheid 
en schrijfkunst, 't Was natuurlijk, dat zij in hunne 
wijze van voorstelling veelal de overleveringen der Kerk 
en de legenden der Heiligen volgden, en alles aangrepen 
wat hun verhaal wonderbaar, grootsch en voor het 
nageslacht eervol kon maken. Daar zij nu weinig begrip 
hadden van de tijdrekenkunde en van het verband der 
opvolgende gebeurtenissen, zoo stelden zij gevallen, 
welke eerst na KAREL den, groote, in de 9e eeuw, 
hadden plaats gehad, in een veel vroeger tijdperk voor, 
en bragten die in betrekking met de overlevering aan
gaande eene roemrijke afkomst des volks van een 
vreemden en aanzienlijken stamvader. 

Op grond van deze en andere omstandigheden mee-
nen wij dus ten aanzien van het medegedeelde verhaal 
te mogen gclooven, dat de hoog gelegene hoek lands 
van Oldehove, als eene terp aan de M i d d e l z e e , reeds 
zeer vroeg, en lang voor KAREL den groote, door een 
aanzienlijken stam der heidensche Friezen zal zijn be
woond geweest, en dat hier eene der Heilige Plaatsen 
was, waar de offeraltaren en de beelden der Goden 
des lands, eerst onder hoog geboomte en later in ronde 
houten tempelen met riet gedekt, zich bevonden (*). 

Aan zulke offerplaatsen hechtte het volksgeloof groote 
waarde : — dáár woonden een vereerde Priesterstam, 
Barden en Druïden, die niet alleen bij de godsvereering 
voorgingen, maar zoowel een geestelijk als een burgerlijk 
en regterlijk gezag en bestuur uitoefenden ; — derwaarts 
kwamen de bewoners der omgelegen streken, ten einde 
hunne godsdienstpligten te volbrengen en de talrijke 
volksfeesten des heidendoms te vieren (†). 

(*) tiojME, Geschichte des Ileidenthums in nor dl. Europa , Heidlb. 
1822, I I 18 .— Over de Heilige Plaatsen in Drenthe heeft Mr. j . 
nis WAT, eene belangrijke verhandeling gegeven in zijne Bijdragen 
tot de Geschiedenis en Oudheden van Drenthe, Gron. 1842, 131. 

(†) Zie o\er dit onderwerp uitvoerige beriglcn in WESTENDORP , 
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Een volk toch, dat evenzeer uit godsdienstige als uit 
staatkundige beginselen aan de overheersching der Fran
kische koningen eeuwen lang zoo moedig tegenstand 
bood, moet wel talrijk en magtig zijn geweest—.moet 
waarde op zijne godsdienst gesteld hebben — en moet 
diensvolgens geschikt gelegene plaatsen bezeten hebben, 
waar de hoofdaltaren en beelden zijner Goden zich 
bevonden, waar de Barden, Priesters of voorgangers 
woonden, en waar het opkwam om te offeren. 

Bij onze geringe kennis van den toestand onzer Ta-
deren tijdens het heidendom, kennen wij in Friesland 
dan ook weinige van deze Heilige Offerplaatsen (*). 
Maar juist daarom moeten wij meerdere waarde en gezag 
hechten aan die, waaromtrent eene volksoverlevering 
bestaat, welke in versierden vorm tot ons gekomen is , 
en waaraan alle latere schrijvers eene hooge oudheid 
en bijzondere merkwaardigheid hebben toegekend. 

Toen nu KAREL de groote het Christendom in deze 
landen invoerde, was het zijn bestendige toeleg, om de 
christenkerken bij voorkeur juist dáár te stichten, waar 
zich Heilige Plaatsen bevonden, op welke het volk gewoon 
was zijne godsdienstige plegtigheden te vieren. Zelfs 
werden meestal de heidensche tempels tot christen-be
dehuizen hervormd en gewijd, zoowel om het volk 
minder te verbitteren, als wegens de geschikte gelegen
heid om het van de vereering van de afgoden tot de dienst 

Jaarboek van en voor de provincie Groningen, Gron. 1829, I 46 , 
hoewel deze voorstelling in ons oog te uitvoerig en te gunstig is. 
Geloofwaardiger komen ons de berigten voor, medegedeeld door 
Prof. H. i. KOYAARDS, Geschiedenis der Invoering van het Christendom 
in Nederland, Utrecht 1842, 132 enz., en D". E. J. DIEST LORGION, 
over dit zelfde onderwerp, Leeuw. 1842, 12 enz. 

(*) Hoogst vermoedelijk bestonden er in Friesland meerdere 
dergelijke Heilige Plaatsen, waaruit later steden en aanzienlijke 
dorpen zijn ontstaan, als b. v. : Stavoren, Dockum, Franeker, 
Bolsward, Almenum, Grind, Uitgong, Hallum, Hohverd, Oud-
kerk, Wartena, Oldeboorn, Oudega, Oldeberkoop , Oldemirdum 
enz. Ook in de provincie Groningen zijn daarvan veelvuldige spo
ren gevonden. 
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van God en CHRISTUS op te leiden, en het den overgang 
gemakkelijk te maken (*). Hiertoe voerde KAREL op 
zijne togten eene menigte Priesters en zendelingen met 
zich, die het Evangelie verkondigden, leerden, doopten, 
en kerken en scholen op de gunstigste en volkrijkste 
plaatsen stichtten. 

Zulk eene heilige en bevolkte plaats zal er nu ook 
te Oldehove geweest zijn ; — en op grond der overle
vering, in vrerband met al deze omstandigheden, ver
trouwen wij, dat er omstreeks den jare 800, door 
KAREL den grooie of een zijner zendelingen of evangelie-
predikers, dáár eene Christenkerk en eene Leerschool 
zal zijn gesticht, wier spoedig toenemende bloei en roem 
van heiligheid en geleerdheid later aanleiding hebben 
gegeven, om de geheugenis van deze stichting in een 
versierden vorm voor te stellen en op een tijdvak van 
duizend jaren vroeger toe te passen. (Zie Aanteekening 4). 

4. Oldehove als Dorp en Regisloel. 

Op den hoogen uilspringenden landhoek aan de west
kust van Oostergoo, ten zuiden en westen door de 
M i d d e l z e e bespoeld, vestigde zich alzoo een dorp, 
welks kerk, voor zooverre zij zich boven de rondom 
gelegene hutten verhief, van toen af' een baken werd 
voor allen, die de M i d d e l z e e bevoeren, of die uit 
Wesfergoo herwaarts wilden oversteken. Het is waar , wij 
moeten ons geen hoog denkbeeld vormen van de gedaante 
en den toestand dier eerste kerk. Zij was slechts van hout 
opgetrokken en met riet of stroo gedekt (†). Desgelijks 

(*) Zie GAILIARD, Geschiedenis van KAREL den yrooten, ' s Hage 
1786 , I I 3 2 , 1 7 9 ; I I I 15-4 ,206 ; MÖSER, Osnabrückische Geschichte, 

Rerlijn 1 8 1 9 , I 271 ; DOLZ , Allgemeine Geschichte, Leipzig 1 8 1 3 , 
II 1 5 ; ROVAARBS, a. b . 2 9 2 ; LORGION, a. b . 137; DE WAL, Bijdragen, 

1 4 9 ; WESTENDORP, Jaarboek, I 5 8 ; JANCKO DOUWAMA'S Boeck der 

Partijen, W o r k u m 1830 , 39 e n z . ; n. BCDDIHGH , Verhandeling over 

het Westland enz., Lcîjden 18-44, 167. 

(† ) Zie over do toenmalige K e r k e n : Oude Friesche Wetten, 

{uitgegeven door i>. WIERDSMA en v. BRANNJMA), Kampen 1782 , 1 2 0 ; 
«irBAiiLESsis, Cmtiiivlo raii Viic/anf, Leeuwarden 1 5 9 7 , fol. 2 1 " ; 
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waren ook nog de woningen der ingezetenen, welke 
zich rondom liet kerkhof bevonden, en die zich, bij de 
toeneming van de bevolking, langzamerhand meer oos
telijk en zuidwaarts naar de kust uitstrekten; evenwel 
niet zoo digt opeen en in zoo geregelde rigting als 
zich thans in dit oord der stad de Groote en Kleine 
Kerkstraten voordoen. Eerst bij latere bebouwing is 
die orde geschapen. Toenmaals lagen de hutten, door 
eene plek gronds omgeven, van elkander afgescheiden 
en ongeregeld verspreid, zoo als nog in sommige afge
legene dorpen, wier inwoners, even als de toenmalige 
landzaten, Tan visscherij en een weinig landbouw en 
veehoederij leven. Nogtans mogen wij vertrouwen, dat 
het verkeer met- en de invloed van de meer beschaafde 
Franken en Geestelijken den toestand en de wijze van 
wonen langzamerhand veel zal hebben verbeterd. 

Het aanzien, dat deze hooge en heilige plaats reeds 
gedurende het heidendom bezat, en daarna door het 
stichten van de kerk en leerschool verkreeg, maakt 
het tevens vermoedelijk, dat het Frankische bestuur 
ook deze plaats zal uitgekozen hebben tot het houden 
Tan de werven, volksvergaderingen en geregtsoefenin-
gen, tot welk einde men veelal de noordzijde der kerk
hoven gebruikte, en waartoe het ruime kerkhof Tan 
Oldehove geschikte gelegenheid aanbood. Dit vermoe
den wordt tevens bevestigd door een staatssluk van 
later tijd. KABJEL de groole toch had het tegenwoordig 
Friesland verdeeld in de graafschappen Oostergoo, 
Westergoo en Stavoren. Over ieder dezer deelen waren 
bestuurders of regters aangesteld; maar elke drie jaren 
werd de Graaf zelf herwaarts gezonden, om de hoogste 
magt, vooral in zaken van het meeste belang, uit te 
oefenen. Hij kwam daartoe over de Z u i d e r z e e eerst 
te Stavoren aan, reisde vervolgens naar Oldehove en 
daarna naar Franeker, op welke hoofdplaatsen hij ge-

JANCKO DouwADfA, a. IJ. 5î ; siiitso en VAR MAAN3N , Verhandelingen ovsr 
de levenswijze onzer Voorvaderen, in het 19e stuk dor werken van 
Teijler'à Tweede Genootschap, 37 , 139 enz. 
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huldigd werd, met zijne regters over alle belangrijke 
zaken en misdaden uitspraak deed, en de vernieuwde 
trouw aan den Keizer'van de ingezetenen ontving, en 
hun wederkeerig diens bescherming en vrede toezeide. 
(Zie Aanieekening 5.) 

5. Burmaniahuis. 

Nog eene andere belangrijke zaak droeg niet weinig 
bij om het aanzien van Oldehove te vermeerderen. Vele 
landen in den omtrek waren het eigendom van het 
adellijk geslacht BTJRMANIA, dat zich reeds vroeg 
hier vestigde, en aan de zuidzijde van de kerk van 
Oldehove een steenen huis, kasteel of slot stichtte, te 
midden van eene ruime uitgestrektheid gronds, die als 
tuingrond onbebouwd bleef, hoewel derzelver zoomen 
later van tijd tot tijd tot erven ter bebouwing werden 
afgestaan. Als de eerst bekende bewoner daarvan wordt 
genoemd DOUWE BUBJIANIA, die deel nam aan de kruis-
togten, gedurende tien jaren in Italië vertoefde, 
daarna Palestina, Arabië en Babijlon doorreisde, door 
den koning van Jeruzalem tot Ridder verheven was, 
en in den jare 1180 in Friesland terugkeerde. Zulk 
een aanzienlijk man, die van zijne reizen veel onder
vinding en kennis van landen, volken en zeden mede-
bragt, zal xeker van gunstigen invloed zijn geweest op 
de verbetering van den maatschappelijken toestand van 
deze zijne woonplaats; — te meer, daar hij vermoedelijk 
bestuurder en regter werd van dit dorp, welks ingeze
tenen , in die tijden van mindere openbare veiligheid, 
aanspraak hadden op zijne bescherming, gelijk hij hunne 
hulp bij voorkomende gelegenheden wederkeerig genoot. 
Ter bevestiging daarvan strekke, dat dit geslacht het 
Jus Patronatus of het regt van patroon of collatie, om 
Priesters in de kerk van Oldehove te benoemen en voor 
te stellen, bezat en tot den jare 1300 uitoefende; een 
ïegl , dal overal als een blijk van groot gezag gold, 
en dat een wereldlijk persoon zelden bekwam, ten zij 
liij «f 7iju geîîlaclil dat godfedicwsthuis gebouwd of met 
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goederen begiftigd had. Hieruit is het alzoo vermoe
delijk , dat de BURMAMA'S dit dorp reeds bewoonden, toen 
de kerk van Oldehove gesticht werd, en dat zij, hetzij 
toen of later, ter belooning van hetgeen zij door hunne 
hulp tot den opbouw, verbetering, uitbreiding of be-
giftiging toebragten, dit regt hadden verkregen. (Zie 
Aanteekening 6.) 

NIJEHOVE. 

6. Oorsprong van de Parochie Nijehove. 

Gedurende den zelfden tijd, dat de terp en daarna 
de parochie Oldehove ontstond, waren er intusschen 
aan de oostzijde, op een geringen afstand, nog twee 
terpen ontstaan, die eerlang in hoogte en uitgestrekt
heid en daarna in getal van hutten en bewoners zeer 
toenamen. Verschillende omstandigheden werkten daar
toe gunstig mede, en wel voornamelijk: de geschikte 
ligging van deze hooge en veilige plaatsen aan eenen 
hoek en inham der Middelzee, op het zelfde punt, 
waar twee hoofdstroomen van Oostergoo, de E e en de 
Vliet, zich in de Middel ze e uitstortten. 

Be E e toch, in eene zuidwestelijke rigting van 
Dockum herwaarts komende, had aan deze zijde van 
hare uitstrooming toen een anderen loop dan thans. 
Van af het tegenwoordige Camstraburen stroomde zij 
niet oostwaarts, gelijk later door de Hoekster-waterpoort, 
in de stad, maar zuidwaarts door den Arendstuin en, 
ter plaatse van de tegenwoordige Zeepziederij, over de 
Meuweburen verder naar den Eewal, in welke gracht 
de naam nog bewaard is; waarna zij, tusschen de tegen
woordige St. Jacobs- en Beijerstraten, in een inham of 
haven van de M i d d e l z e e viel. (Zie Aanteekening 1.) 

De V l i e t , door de zamenvloeijing van verschillende 
vaarten, als het O u d - en L a n g d e e l , de G r e u n s , 
de T ij n j e , de K u i k m e e r enz. ontstaan , stroomde in 
eene westelijke rigting herwaarts, totdat zij, bij de tegen-
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woordige Ameîandspijp, zuidwaarts kromde naar de Brol, 
waar zij de Z u i d v a a r t , van Wirdum en Huizum 
herwaarts vloeijende, opnam, en, met deze vereenigd, 
door het Naauw, nevens het Waagsplein, in zee viel. 
Ook hier was eene zeesluis, waarvan het Naauw tot 
kolk diende. (Zie Aanteekening 8.) 

Aan de noordzijde van de uitstrooming der E e ver
hief zich de hoogste en breedste der twee terpen, 
wierden of werden. De laagste was ter zuidzijde daar
van gelegen, zoodat deze, als eene landtong, door de 
monden van de E e en van de V l i e t was omsloten, 
gelijk op de later vermelde kaart duidelijk zigtbaar is. 
Beide waren door hare hoogte tegen den golfslag en 
den vloed der M i d d e l z e e beveiligd; doch niet de 
zuidelijke en westelijke lagere omstreken. Vandaar, 
dat de dijk der M i d d e l z e e , welke voorbij Huizum, 
en vervolgens langs den Wirdumerdijk liep, zich tot 
aan den mond der V l i e t of het Naauw uitstrekte. 
De kust liep nu verder, als de voet der terp, langs de 
St. Jacobsstraat, en kromde zich bij den mond der 
E e zuidwestelijk, waar thans het koninklijk paleis is, 
langs den voet der hoogste terp, tot aan de Weerd. 
Hier begon op nieuw de dijk, die verder langs de smalle 
zijde van de Nieuwestad strekte, voorbij Burmaniahuis, 
ter plaatse der vroegere Lieve Vrouwepoort, noordelijk 
kromde, en, Oldehove omsluitende, zich als Hoogedijk 
vervolgens naar Jelsum en Stiens voortzette. 

Deze westelijke rigting van den dijk en die inham 
vóór den mond der E e vormden aan deze oostkust der 
M i d d e l z e e alzoo een opperwal, hooger wal of luwen 
hoek, welke, als ligplaats of haven, zeer geschikt 
was, om de schepen tegen het geweld der weste- en 
noordewinden te besehermen. De scheepvaart uit Oos-
tergoo langs de E e en de V l i e t naar de M i d d e l z e e 
en uit zee landwaarts in; — de goede gelegenheid tot 
vischvangst; — de veilige woonplaats op de hooge terpen, 
en de vruchtbaarheid van het omgelegen land, — zie
daar verder zoovele gunstige omstandigheden, welke de 
oorzaken werden, dat de bewoning van deze zeeplaats 
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van tijd tot tijd meer gezocht werd, en dat het getal 
woningen op de terpen, bij de sluizen en langs de 
kusten bestendig vermeerderde. 

7. De Kerk van Nijehove. 

Ofschoon deze aanwinnende buurt nu op geringen 
afstand van Oldehove was gelegen, zoo was de ijver, 
om op eenigzins bevolkte plaatsen Kerken te stichten, 
in de elfde eeuw zóó groot, dat ook zij eerlang eene 
eigene Kerk verkreeg. Hierdoor werd tevens de buurt 
tot den rang van eene op zich zelve staande Parochie 
of Dorp verheven, hetwelk ook toen eerst een naam, 
en wel dien van Nijehove, bekwam. (Zie Aanteek, 9.) 

Die Kerk werd gesticht aan de noordoostelijke helling 
van de hoogste en meest bewoonde terp. Zij werd 
toegewijd aan MARIA, de Moeder des Heeren, vanwaar 
zij meest Onze Lieve Vrouwe-Kerk te Nijehove genoemd 
werd. Zeker werd zij eerst nog van hout opgetrokken, 
en eerst later, bij de toeneming der gemeente, van steen 
vernieuwd en vergroot. 

Hoogst waarschijnlijk was men tot het stichten van 
deze kerk in staat gesteld of geholpen door de zende
lingen van het aanzienlijk Klooster Corbeije in Westfa-
len, dat geene opofferingen spaarde om het christendom 
uit te breiden, en hetwelk door de verleende hulp het 
regt bekwam, om in zulk eene kerk het Patronaat-
regt uit te oefenen, door Priesters te benoemen en voor 
te stellen, welke aan den Abt van Corbeye gehoorzaam
heid en schatting verschuldigd waren. 

Dit vermoeden is gegrond op de twee oudste Charters, 
welke deze stad betreffen, van den jare 1149, beide 
Brieven van WIBALDUS , Abt van Corbeye: de eene aan 
de Gemeente van Leeuwarden en de andere aan HERI-

BERT, Bisschop van Utrecht. Hij beklaagt zich hierin 
over de ongehoorzaamheid van vier Priesters, die bezit 
genomen hadden van Prebenden in de Parochiekerk 
van Leeuwarden, zonder dat zij het regt van den Abt 
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erkend of hunne gehoorzaamheid aan het klooster be
wezen hadden, weshalve hij hen dagvaart, om tot dat 
einde te Corbeye te komen. Toen zij hieraan niet vol
deden, verzocht hij den Bisschop om andere personen 
in hunne plaats aan te stellen. Onbekend is het welken 
afloop deze zaak. gehad heeft; terwijl er ook. in de 
volgende eeuwen geene sporen meer gevonden worden 
van eenige betrekking der kerk van Leeuwarden tot 
àe Abtdij van Corbeye. (Zie Aanteekening 10 en Bij
lagen A en B.) 

8. Naamsoorsprong van Leeuwarden. 

Het is zeer opmerkelijk, dat bij de eerste vermelding 
van het bestaan der kerk van Nijehove, in 1149, tevens 
de naam van Leeuwarden of Lieuwerd voor het eerst 
voorkomt, en wel als de eigennaam van de plaats, 
waarin die kerk was gelegen. Het is dus vermoedelijk, 
dat het hof of de hove, waarop deze nieuwe kerk 
gesticht werd en waar de priesters woonden, den naam 
van Nijehove bekwam, in tegenstelling van de naburige 
oudere kerk van Oldehove, en dat het dorp, als paro
chie, ook met dien naam van Nijehove benoemd werd; 
terwijl de omliggende landstreek, of de hemrik, en 
bijzonder de bewoonde terpen of werden aan de M i d-
d e 1 z e e , een eigenen naam bekwamen, welken zij aan 
hunnen toestand, ligging, eigenaar of eenige andere 
omstandigheid verschuldigd waren. 

De ware oorsprong en afleiding van de meeste na
men onzer vaderlandsche steden en dorpen zijn veelal 
zeer moeijelijk op te sporen; eensdeels wegens de 
hooge oudheid, waarin die namen en derzelver toen
malige beteekenis, als in eene verlorene taal, weg-
schuilen , zonder dat eenig berigt van dien tijd ons 
de reden van die benoeming of naamgeving verklaart; 
en, anderdeels, wegens de verbastering in de spelling, 
ïoodat het moeijelijk valt te gissen, welke de oorspron
kelijke naam, spelling en uitspraak zijn geweest. Omtrent 
Leeuwardsen is die verbastering zelfs zoo groot, dat wij, 
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, bij verschillende schrijvers van vroegeren en lateien 
tijd, dien zelfden naam op meer dan tweehonderd ver
schillende wijzen gespeld vonden. Dit merkwaardig 
verschijnsel (waarvan wij het zeldzame bewijs onder 
Bijlage C zullen mededeelen) neemt echter niet weg, 

& dat het altijd zeer duidelijk blijft, dat die naam uit 
twee verschillende woorden is zamengesteld, en wel 
uit Lieu, Lieuwe, Liouwe, Lio, Lijo, Leeu enz., en 
werd, weerd, werden, waarden of warden. 

Zoo gemakkelijk het nu valt, het laatste gedeelte te 
verklaren, als doelende op de terpen, werden, weerden 
of waarden, welke hier als hooge toevlugtsoorden aan 
den oever der M i d d e l z e e waren gelegen, en waarvan 
de straat de Weerd nog haren naam beeft behouden, — 
zoo moeijelijk valt het met zekerheid te bepalen: welke 
de oorspronkelijke beteekenis is geweest van het eerste 
gedeelte, dat een eigenaar, eigenschap of ligging dezer 
terpen of werden schijnt aan te duiden. De menigvul
dige voorbeelden in ons vaderland, dat de plaatselijke 
benamingen ontleend zijn van eigennamen van personen, 
welke die plaatsen het eerst bewoonden, of die daar bezit
tingen of gezag hadden, geven dan ook de meeste 
waarschijnlijkheid aan dát gevoelen of dié meening, dat 
een aanzienlijk persoon, die den, nóg algemeen beken
den, naam van LIEUWE of LIOUWE droeg, de bezitter is 
geweest van een groot gedeelte der gronden van deze 
terpen, waarop hij zelf in een voornaam huis woonde, 
leder, die zich nu, wegens de gunstige ligging van 
deze plaats, hier wilde nederzetten, verzocht van zoo-
danigen eigenaar, tegen huur of erfpacht, een plekje 
gronds, waarop hij een huis of hut kon bouwen; en zoo 
hem nu elders gevraagd werd, wáár hij woonde, dan 
was het natuurlijk, dat hij ten antwoord gaf: op de 
weerd van LIEUWE, of: op Lieuwe - weerd. In het Frie-
sche spraakgebruik werd dit vervolgens zamengetrok-
ken tot Lieuwerd, Liouwerd of Liouwt, en, met toe
passing op de beide terpen, verlengd tot Lieuiver-
den, waarvan later, in Nederduitsche spelling, het woord 
Leeuwarden gevormd is. Er zijn bovendien nog een 
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aantal andere verschillende gevoelens omtrent de betee-
kenis en den oorsprong van dezen naam. Daar het echter, 
na zoo lang tijdsverloop, bijna onmogelijk is, de waar
heid met volkomene zekerheid op te sporen, zoo zal 
de eenvoudigste afleiding misschien den meesten grond 
van waarheid hebben. (Zie deze verschillende gevoe
lens medegedeeld in Aanteekening 11.) 

9. Het Huis: Aed Levwerd. 

Aan den oorsprong van de stad en den naam van 
Leeuwarden is nog eene overlevering, een gebouw en 
een gedenksteen verbonden, welke tot velerlei gissin
gen en onderzoekingen aanleiding hebben gegeven, 
dewijl uit de oudheid geen zeker berigt omtrent hunne 
herkomst tot ons is overgebragt. Ongeveer in het mid
den van de noordzijde der Groote Kerkstraat bevindt 
zich, namelijk, thans nog in den gevel van een gebouw 
uit lateren tijd de afbeelding van een ouden burgt, in 
zerksteen uitgehouwen. Zij vertoont een vierkant gebouw 
van eene verdieping hoog, met spits toeloopenden gevel 
en dak. De oostgevel heeft eene deur of voorpoort, met 
twee vensters of gaten daar boven. Het muurwerk is 
door eene borstwering met hoektorens omgeven, terwijl 
tegen het midden van den zuidmuur het tegenwoordige 
wapenschild der stad, een klimmende Leeuw, is opge
hangen. Daar beneden is als opschrift gebeiteld: 

AED LEVWERD 

1171 AB 

V E R N I E U T 

1762 
Hoogst vermoedelijk was dit gebouw, hetwelk in oude 

stukken het Olde Stijns, of steenen huis, genaamd wordt, 
van oorsprong een kasteel van het adellijk geslacht CAM-
MINGHA, dat reeds vroeg deze plaats beAvoonde, hier 
groote bezittingen had, en veel tot de uitbreiding en het 
aanzien van deze stad heeft bijgedragen. Even als de 
oude kasteelen Burmaniahuis te Oldehove, Britsenburg 
te Britsum, Gronstins te Enghim, Barrastins onder 
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Wirdum en anderen, was deze Camminghabttrg hier 
welligt reeds vroeg gebouwd, om deze oevers van de 
M i d d e l z e e en de bewoners dezer terpen te beschermen 
tegen de herhaalde invallen van de Noormannen, die 
weleer zoo dikwijls de kusten onzes vaderlands met 
plundering en roof verontrustten. 

De Edelman, die zulk een slot bewoonde, en wiens 
vaste burgt in tijden van gevaar eene toevlugt was vooi 
zijne onderhoorigen en voor de omwonende dorpelingen, 
aan wier hoofd hij, bij elke verdediging, het bevel 
voerde, verkreeg daardoor als van zelf groot gezag en 
invloed in zijne woonplaats. De bewoning van die plaats 
werd meer en meer gezocht, door hen, die zich op het 
open veld niet meer veilig achtten, en die mede de be
scherming van zulk een heer en zijne burgt begeerden. 
Vanhier, dat zulk een kasteel, waaraan men natuurlijk 
groote waarde hechtte, veelal de oorzaak werd van het 
vermeerderen der bevolking en van het toenemen in 
vermogen en aanzien. Inzonderheid was dit het geval 
op zulke plaatsen, die door eene gunstige ligging aan 
de zee> en aan binnenlandsche kanalen, en door toene
mende scheepvaart en handel, bij de meerdere onder
linge vereeniging en gemeenschap der volken, en onder 
den invloed van verschillende groote gebeurtenissen, in 
zich zelve de oorzaken en aanleidingen bezaten, om 
zich van lieverlede te ontwikkelen en boven anderen te 
verheffen. (Zie Aanteekening 12.) 

10. Leeuwarden tot eene Stad verheven. 

Al deze en vele andere omstandigheden liepen in de 
laatste helft der twaalfde eeuw te zamen, om Leeuwar
den, omstreeks den j are 1190, eene Stad te doen worden, 
en Stedelijke Regten, Privilegiën en burgerlijke Veror
deningen, onder een eigen Stads-bestuur, te doen ver
krijgen (*). Op welke wijze dit geschiedde, valt, wegens 

(*) SCIIARLENSIS, Chron., 29; IIBBO EMMUIS, Rist. Fris., lib. VII, 
1-4-4; ld., de Fris. Rep., Lugd. 1616, 37; P. WINSEMIUS, Chronique van 
Vrieslant, Fran, 1622, 135 en daarachter hij de Beschrijvinghe der 

I. 3 
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gebrek aan schriftelijke narigten uit dat tijdvak, niet met 
zekerheid op te geven. Doch uit velerlei zamenloopende 
omstandigheden laat zich deze zaak op de volgende wijze, 
met, de meeste waarschijnlijkheid, verklaren. 

Het Graafschap Oostergoo, het derde der zeven vrije 
Friesche Zeelanden, was, vóór dat de verdeeling van 
Friesland in Grietenijen omstreeks het midden der 13e 
eeuw tot stand kwam, vermoedelijk verdeeld in Mar
ken en Hemrikken, waarin de verspreide huizen en 
buurten gelegen waren. De invoering van de christelijke 
godsdienst had het stichten van een aantal kerken ten 
gevolge, die, tevens als een middel tot onderlinge ver-
eeniging en bescherming, aan zoo vele dorpen het bestaan 
hadden gegeven. In het Geestelijke stonden deze groo
tendeels onder het bestuur van den Bisschop van Utrecht, 
den Deken van Oostergoo en den Parochie-Priester; — 
in het Wereldlijk gebied echter onder den Duitschen 
Keizer, deszelfs Graaf, en den Schout, den Azing en de 
verdere Regters van het Goo, de Mark en de Hemrik (*). 
Toen nu in de laatste helft der 12e eeuw de Keizers 
het bestuur over deze afgelegene gewesten verwaarloosden, 
hunne Graven wegbleven, hunne Ambtenaren of Regters 
daardoor hun gezag verloren, en het volk zelf, door toe
nemende beschaving, landbouw, scheepvaart en handel, 
meer vermogen en aanzien verkreeg, — toen was de ge
legenheid bijzonder gunstig, om de staatkundige en 
burgerlijke vrijheid der ingezetenen te doen toenemen. 
De gevolgen der kruistogten naar het Heilige land waren 
bovendien gelijktijdig van gewigtigen invloed, zoo als hier 
voor, in het eerste Hoofdstuk, is aangetoond. 

Op die gunstig gelegene plaatsen nu, waar de landlie-

Steden; e. SCHOTANUS, de Geschiedenissen van Friesland, Fran. 1658, 
99 , enBeschrijvinyhe van Frieslandt, Fran. 1664, 229;KABBEMA, Ver
haal van de Stad Leeuwaarden, Fran. 1701, 7; FOEKESJOEKDS, Jaarboe
ken, II 327; Oudheden en Gestichten van Vriesland, I , 260, 282. 

(*) Zie de Oude Friesche Wetten, 17 ,18 , 22, 23, 4-2, 304 enz.; WES
TENDORP, Jaarboek, I 47, 94; Prof. A.TPEIJ, Geschiedenis van het Pa-
ironaatreijt, Breda 1829, II aant. bl. 92 , 151; B. K. DRIESSEN, Monu-
menta Groningana, Gron. 1824, I 110, 390. 
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den hunne waren ter markt konden brengen; waar 
kooplieden en handwerkers woonden, die eensdeels hun 
weder van andere levensbehoeften voorzagen, en ander
deels de voortbrengselen des lands door de scheepvaart 
naar elders wisten te verzenden, waren het inzonderheid 
deze koop- en ambachtslieden, welke in aanzien stegen, 
in getal toenamen en veel invloed verkregen, sedert zij, 
door de Keizers zelve met voorregten begunstigd, zich 
tot Gilden hadden verbonden. In de toenmalige maat
schappij, welke tot dusverre uit adellijken, vrijen of 
eigenerfden, en geringen of dienstbaren had bestaan, ont
stond alzoo een vrije vierde stand, die der Burgers. Deze 
begeerden meer gezag en invloed in regeringszaken, of 
liever, zij verlangden zich zelve te regeren, of zich te 
laten besturen door zelf gekozene medeburgers en Pieg-
ters; de Gilden begeerden bovendien uitsluitende voor
regten ter begunstiging van deze hunne woonplaats, 
hunne markt, hunnen handel of hun bedrijf; — en vandaar 
dus de poging van de Gilden en de vrijgezinde ingeze
tenen van zulk eene aanwinnende plaats, om zich aan 
het bestuur en het gezag der landgeregten te onttrekken, 
ten einde te dezer stede, op deze bepaalde plaats, eene 
eigene gemeente te vormen, welke, naar eigene inzet
tingen en aan deze plaats verbondene voorregten, door 
eigene ingezetenen bestuurd werd; voor welke men zelve 
een aanzienlijk Edelman tot beschermer, oudste of Older-
man en eenige bekwame burgers tot zijne Schepenen, 
mederegters en bestuurders verkoos, en tevens de hoofden 
der huisgezinnen, als de Gemeene Meente, het regt gaf, 
om stem in de algemeene belangen dezer Stede te hebben. 

Op deze wijze zullen wij ons met den meesten grond 
het ontstaan van de Friesche Steden, en dus ook de verhef
fing van Leeuwarden van een Dorp tot eene Stad, kunnen 
voorstellen. Hierdoor verdwijnt als van zelf het verkeerde 
begrip, dat het omgeven van wallen en poorten hiertoe 
aanleiding gave (*). Het versterken van de meeste dier 

(*) Zoo zegt SCHOTANUS, Kron., 99, dat Leeuwarden omstreeks 1190 
bewalt werd; WINSEMIBS, 145, meent bemuij rt, en wel uit vrees voor de 
Graven van Holland.' 

3* 
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steden toch had eerst twee en drie eeuwen later plaats, 
ten gevolge der binnenlandsche oorlogen, en bij vrees 
voor buitenîandsche aanvallen. Daarenboven hebben de 
drie oiibemuurde steden, Workutn, Ylst en Hindeloopen, 
bewezen, dat geene wallen en poorten, maar omstan
digheden van anderen aard deze plaatsen tot den 
rang van Steden hebben verheven (*). (Zie verder Aan-
†ee kening 13.) 

Tn het algemeen beschouwd, is het ontstaan der Steden 
in ons vaderland een blijk, hoe een wakker gedeelte der 
toenmalige bevolking zich den kinderlijken toestand ont
wassen achtte, en als jongeling naar meerdere volmaking 
en een zelfstandig bestaan streefde; en hoe, onder den 
invloed van velerlei gebeurtenissen, de vermeerdering van 
kundigheden en behoeften, en de onderlinge vereeniging 
der volken daarvan de gevolgen waren; ofschoon het 
later mede eene der oorzaken werd van die bloedige 
partijschappen en burgeroorlogen, welke ons vaderland 
teisterden, en die zoolang allen vooruitgang in volksbe
schaving verhinderd hebben. 

Ten einde een overzigt te bekomen van den toestand 
der beginselen van Leeuwarden, voor zoover de hoofd
punten en de strekking van den oever en den loop der 
wateren betreft, hebben wij op bijgevoegde S c h e t s k a a r t 
daarvan eene eenvoudige voorstelling gegeven, welke tevens 
tot beter begrip van onze beschrijving zal kunnen dienen. 
(Zie Plaat 1.) 

11. De Kasteelen van het Geslacht Cammingha. 

Het adellijk geslacht CAMMINGHA , dat op en rondom deze 
terpen vele landen in eigendom bezat, en door zijne vroe
ger vermelde stins, Camminghaburg (AedLevwerd), veel tot 

(*) Zelfs zegt sciiARiENSis in zijne Beschrijvinghe van Vrieslandt, 
(voor zijne ChroniicJte geplaatst) dat de zoo vroeg vermelde en eertijds 
magtige stad Stavoren in dese troubelen (dus in de 15e of 16e eeuw) 
oock met tvallen ende graften ghestetckt ende omgeven is, daerse te 
Toren oprn iras. Ook van Doclum zegt hij nagenoeg het zelfde. 
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bescherming en toenemende bewoning van deze plaats 
zal hebben bijgedragen, deelde tevens in het vermeerderd 
aanzien, hetwelk Leeuwarden als Stad had verkregen. 
Zelfs mogen wij vertrouwen, dat de eerste Oldermannen of 
hoofden van het Stedelijk Bestuur uit dit geslacht werden 
gekozen, en dat de CAMMINGHA'S zich uit dien hoofde 
nader aan deze plaats en aan de belangen harer burgers 
verbonden. Ten gevolge daarvan bouwden onderscheidene 
leden van dit geslacht omstreeks dezen tijd en later op 
verschillende plaatsen, in en nabij de jeugdige stad nog 
drie steenen huizen, Stinzen of Kasteelen, met groote 
tuinen omgeven. Het eerste werd gesticht op het hoogste 
punt van de voornaamste terp, tusschen de tegenwoordige 
Groote Kerkstraat, Beijerstraat en Kleine Hoogstraat 
(Lett. G, No. 135, Sect. A , No. 663), naar hetwelk de 
buurt, welke van tijd tot tijd daarnevens werd aange
bouwd, den naam van Cammingha-horn of hoek ver
kreeg. Het tweede werd niet in, maar even buiten de 
oostzijde der stad gesticht, door dien tak van dit geslacht, 
welke bezitter of Heer was van het eiland Ameland, 
waarom dit huis sedert bestendig met den naam van 
des Heeren van Amelandshuis, of wel enkel Ame-
landshuis, genoemd werd. Het derde, een weerbaar 
kasteel, uit het water opgetrokken, dat mede den naam 
van Camminghaburg bekwam, werd op een kwartier 
uur gaans oostelijker van daar gebouwd, te midden 
der uitgestrekte landerijen, welke dit geslacht ook hier 
bezat. 

Deze kasteelen en de invloed en het vermogen van 
derzelver bewoners droegen niet weinig bij, om hun gezag 
te versterken, en om het aanzien der opkomende stad te 
vermeerderen (*). Dat de CAMMINGHA'S gezind en in staat 
waren, daartoe mede te werken, blijkt ook uit e ene 
nieuwe weldaad , welke zij kort daarna deze stad bewezen, 
door de bevordering van 

(*) Deze en de overige huizen van dit geslacht zijn mij belangrijk 
genoeg voorgekomen, om van ieder afzonderlijk eene aaneengescha
kelde geschiedenis te bewerken, welke in hei laatste Hoofdstuk van dit 
werk voorkomen. 
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12. De stichting van het Dominikaner-Klooster. 

Het was namelijk in de twaalfde en dertiende eeuw, 
dat de zucht tot afzondering, met het oogmerk om zich 
geheel aan godsdienstoefeningen en heilige verrigtingen 
toe te wijden, door BENEDICTTJS van JYursia in de zesde 
eeuw opgewekt, ook in Friesland was doorgedrongen, 
en aanleiding tot het stichten van eenige Kloosters had 
gegeven. De godsdienstige stemming van den adel en 
de gegoede ingezetenen moedigde zulk een heilig werk 
aan, en achtte hooge geestelijke verdiensten te verwer
ven, wanneer zij het bouwen van dergelijke gestichten 
bevorderde, of door schenkingen en besprekingen begun
stigde. 

Uit zoodanige beginselen en op zulk eene wijze zal het 
geweest zijn, dat, door de zorg en de hulp van het geslacht 
CAMMINGHA, tusschen de jaren 1228 en 1245, aan de noord
zijde van de stad, tegenover de kerk van JVtjehove, 
een Mannen-Klooster van de Dominikaner- of Predik-
heeren-orde werd gesticht, waardoor velen hier voor het 
monnikenleven werden gewonnen. Deze orde had den 
Apostel JACOBUS tot patroon, vanwaar hare leden ook wel 
Jakobijnen genoemd werden. Zij was ten jare 1216 in
gesteld door den Spanjaard DOMINICO GÜZMAN, die, afkee-
rig van de ketters en ongeloovigen met vuur en zwaard 
te vervolgen, een waardiger doel zocht te bereiken, als 
hij hen door middel van prediking en onderwijs voor de 
zaak des Christendoms trachtte te winnen. Vanhier den 
naam van Prediharen of Predikheeren voor de leden 
dezer orde. 

De stichters van dit Klooster waren tot dit godvruch
tig werk welligt opgewekt door de Terminarii of de rond
reizende Predikers, welke de Overste der Dominikanen 
ter uitbreiding van de orde in al de christenrijken had 
afgezonden. 

Hoogst waarschijnlijk zullen de gebouwen van het kloos-
ler eerst gering van omvang en, even als de Kerk of 
Kapel, toen nog van houl opgeslagen zijn geweest; niet 
nlleen omdat het bouwen van sleencn huizen te dien 
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lijde nog in deszelfs beginselen was (*), maar ook omdat 
het welligt hieraan is toe te schrijven, dat een groot ge
deelte van dit klooster en zelfs de gansche kerk door de 
vlammen vernield werd, toen de stad, in 1392, bij een 
vijandelijken aanval van de Schieringers, aan de noord
zijde in brand werd gestoken. (Zie verder Aanteekening 14.) 

13. Leeuwarden als Hoofdplaats van liet Dekenschap 
en der Grietenij. Munt. 

Ten opzigte Tan het kerkelijke of geestelijke was het 
aanzien van Leeuwarden door de stichting van dit kloos
ter niet weinig vermeerderd. Nog meer nam dit toe, sedert 
deze stad de hoofdplaats of zetel werd van de geestelijke 
opperhoofden, welke hier namens den Utrechtschen Bisschop 
gezag voerden, en van welke reeds in 1232 Heer HESSEL 

van Leeuwarden, die Deken over geheel Oostergoo was, 
genoemd wordt (†). (Zie Aanteekening 15.) 

Doch ook ten opzigte van het staatkundige, of van het 
burgerlijk en regterlijk bestuur zien wij bijna gelijktijdig 
het aanzien van Leeuwarden toenemen: want toen er 
omstreeks het midden der 13e eeuw eene groote veran
dering in den regeringsvorm dezer landen plaats had, 
werden Oostergoo en Westergoo in Grietenijen verdeeld, 
en nam dat deel, waarin Leeuwarden was gelegen, den 
naam der stad, of dien van Leeuwarderadeel, aan, en 
werd de stad vervolgens als de hoofdplaats dier Grietenij 
beschouwd (§). 

(*) Volgens Abt HEIVCO, Chronicon, in A. MATTHÆUS, Veteris Aevi 
Analecta, Hag. Com. 1738, I I 1 3 3 , zou men in 1213 begonnen zijn in ' t 
Klooster Bloemhof te Wittewierum eene steenen kerk te bouwen, ter
wijl het klooster zelf nog van hout was. Na -46 jaren werd die kerk eerst 
volbouwd en ingewijd. Zie F. SJOERDS, Jaarb. III 70; Prof. A. YPEIJ en Mr. 
H. o. FEITH, Oudheden van het Gooregt en Groningen, ald. 1836, 56 ; 
FEITH, Verhand. over de houten en steenen Buizen, in i. A. NIJIIOFF, 
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Arnh. 
1837,1 209 enz.; STRESO, Verhandeling, 65. 

(†) r. SJOEKDS, Friesche Jaarboeken, II 551. 
(§) Jhr. Mr. n. is. VAN SMINIA, Nieuwe Naamlijst van Grietmannen, 

Leeuw. 1837, 2 ; YPEIJ, Patronaalreql, I I , Aant.bl. 151, 
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In het oude staatsstuk, hetAvelk ons het eerste bewijs 
van die verandering en een overzigt van de regtspleging 
in deze streken, ten jare 1276, geeft (*), vinden wij onder 
de boeten en de geldspeeiën te gelijk melding gemaakt 
van Leeuwarder penningen en van Leeuwarder groote 
mark. Hieruit schijnt te blijken, dat Leeuwarden toen
maals reeds eene Munt bezat, of dat hier munten gesla
gen zijn door het geslacht CAMMINGHA, dewijl ook elders 
van een Kanga of Cammingha's Muntslag gewaagd 
wordt. (Zie Aanleekening 16.) 

14. Adellijke Kasteelen of Stinzen. 

Geen wonder, dat de bewoning van zulk eene toene
mende stad van lieverlede meer en meer gezocht werd. 
Er bestond daartoe eene reden te meer, toen in de 13e 
eeuw de binnenlandsche partijschappen tusschen de Schie-
ringers en Vetkoopers in Friesland ontstonden. Zij hadden 
hunnen oorsprong in de onderlinge verbittering van som
mige adellijke geslachten tegen elkander, en tegen de 
magt der aanwinnende Steden, die door de Yrijgewordene 
landlieden ondersteund werden. In dien toestand nam 
de onveiligheid, aan de bewoning van het platte land 
verbonden, meer en meer toe. In de Steden evenwel 
bood de zamenwoning van yelen onderlinge bescherming-, 
en tevens, door handel en ambachten, gelegenheid tot 
winst en onderhoud aan. Be adel was alzoo in de ver-
pligting gebragt, zich zoo veel mogelijk te versterken, 
vooial ook, omdat de wijze van oorlogvoeren heviger 
geworden was, sedert men op de kruistogten zoo vele 
nieuwe hulpmiddelen tot den krijg had leeren kennen. 
Ei werden alzoo overal in Friesland eene menigte steenen 
huizen, stinzen of kasteelen gebouwd, viit welke de 
edelen met elkander bloedige oorlogen voerden, en, uit 
zucht naar heerschappij, de landzaten verdrukten (†)„ 

(*) SCIIWAKTZENEERB , Groot Placaat en Chartetboek van Vriesland, 
Leeuw. 1768,1 97, 116, waarin de namen van Lyowerderadeiloîtha Dele 
Iho Lyoiverden.de Liotderapanninghem en Lyodera qiatemerck voor 
'I eerst voorkomen; zie ook GYSBEUT JAPIC\, Friesche Rij mleiije, II 22. 

(†) SCIIÀRLENSIS, Ghron.. 33; WIIVSEMIPS, 174; GAJBBMA, I I ; JAKCKO DOÜ-

w Ktk\ Gen hl ijlen, 20, VAK LELÜWEN, 4.ant. op il aade Fi ie&che tc/p,406. 

Lyoiverden.de
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Be meeste edelen en inzonderheid zij, die het toenemen 
van de Steden niet konden dulden, slichtten die gebouwen 
op het land , te midden hunner bezittingen. Doch ande
ren , die de partij der stedelingen gekozen hadden , en 
die gezind waren derzelver belangen te bevorderen en te 
beschermen, bouwden hunne huizen in de Steden. Hier 
toch achtten zij zich het meest veilig tegen hunne vijan
den, en tevens in de beste gelegenheid gesteld, om hulp 
van de ingezetenen of gezag over deze te bekomen. 

Ook Leeuwarden ontbrak het niet aan zulke vrienden 
onder den adel. Het waren de geslachten ATICKAMA, 

MIMÏEMA, UNiA, KEiMPEMA, DEKAMA, JüWSMA en anderen, 
die op ruime plaatsen in en bij de stad, op verschillende 
tijden, kasteelen stichtten. De bedrijvigheid, welke het 
bouwen van deze aanzienlijke huizen, voor handwerkers 
en handel , te weeg bragt, en de aanwinst, welke de 
buurten der jeugdige Stad hierdoor verkregen, waren 
voor hare toeneming van geen gering belang; terwijl de 
overkomst van zoo vele vermogende familiën hare mag* 
en aanzien niet weinig vermeerderde. 

De meeste dezer sloten waren in den beginne door 
ruime erven en hoven omgeven. Bij de toenemende be
woning van deze stad, yerleenden die edelen gaarne eene 
plek gronds van dien hof aan ieder, die zich hier neder
zetten- en daarop een huis bouwen wilde. Behalve eene 
jaarlijksche rente , welke de grondeigenaar voor dien 
afstand ontving, rekende hij in geval Tan nood ook op 
de hulp van deze zijne onderhoorigen, gelijk hi j , als 
schutsheer, hun wederkeerig zijne bescherming toezeide (*). 

15. Oorsprong van de Parochie Hoek. 

Het was op deze wijze, dat de CAMMINGHA'S, JELMERA'S, 

(*) Zie Charterboeh,ll 383, waarde Stedelijke Regering zelve ver
klaart, »dat de landen, erven ende gront, daer op die huysen ende 
hofsteden binnen dezer Stede als nu gebouwet ende getemmerd staen, 
in voirleden tyden, als die Stede noch maer een Dorp was, bij zommigen 
Heerschappen ende anderen Luyden, die de voirsz. landen ende erven 
alsoe pretendeerden toe tebehoiren, in zekeren jaerlicxen grond thyns 
vuytgegeven zyn geweest." Deze verklaring is van den jnre 1518. Zie 
mede KIIYBLIKGER, MunsterischcBeiträge, II 230, 245. 
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DOOTA'S en HERINGA'S, welke, als Heeren van Ameland, 
achtervolgens bezitters waren van de Cam?ninghastins 
of het Amelandshuis, een gedeelte gronds, en wel den 
westelijken zoom van den uitgestrekten hof, welke dat 
kasteel omgaf, ter bebouwing afstonden. Hierdoor ont
stond aan de noordoostzijde van Leeuwarden, even buiten 
het gebied der Stad, allengs eene aanzienlijke buurt, die 
weldra den naam ontving van de Hoerne, de Home of 
de Hoek, welligt omdat zij aan den noordoosthoek der 
stad was gelegen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de 
zucht naar heerschappij en wedijvering met de aanwassende 
stad dezen tak der CAMMINGHA'S aanspoorde, om het bou
wen van huizen op hunnen grond aan te moedigen, ten 
einde, tot eigene bescherming, een groot getal onderhoo-
rigeii en van hen afhankelijke bewoners te bekomen. 
Vanhier, dat zij, om ten aanzien van het geestelijke 
niet van de Parochiekerk van Leeuwarden af te hangen, 
ook aan het noordelijk einde dezer buurt eerlang eene 
eigene Kerk, kapel of bedehuis stichtten en van een 
Priester voorzagen, waardoor deze buurt tot eene afzon
derlijke Parochie werd verheven. Eene kerk, welke, 
aan de H. Maagd en Martelaresse CATHARINA toegewijd, 
vervolgens aanzienlijk door hen werd begiftigd, en velen 
leden van dit geslacht tot laatste rustplaats verstrekte. 

16. Uitbreiding van Oldehove. 

Eene der redenen, welke de opkomst van Hoek be
gunstigd had, was dáárin gelegen, dat sommige personen, 
die zich tot uitoefening van hun bedrijf in de stad wilden 
nederzetten, daartoe vaak afgeschrikt werden door de 
bijzondere stedelijke verordeningen of de, vaak bezwa
rende, bepalingen der Gilden. Om deze te ontduiken, 
zetten zij zich buiten de stad neder, en vonden hiertoe 
gelegenheid te Hoek, zoowel als in de westelijke parochie 
Oldehove. Dit laatste dorp nam alzoo in getal van 
huizen aanmerkelijk toe. Zelfs had het adellijk geslacht 
PAPIHGA of PAPEMA cenige schreden beoosten de kerk 
eene aau/ieiilijke stiii* gesticht, waai aan eene slotkapel 
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niet een eigen priester was verbonden, en naar welke eene 
groote uitgestrektheid lands aan de noordzijde de Papinga-
of Papema-fenne was genoemd. 

De uitbreiding van deze gemeente zal welligt aanleiding 
hebben gegeven, dat de oude houten Kerk van Oldehore 
in het laatst der 13e eeuw werd vervangen door een veel 
grooter kerkgebouw, van steen opgetrokken, met een 
trans omgeven en van een hooger achter- of kooreinde 
voorzien, waarboven een spitsen toren verrees. Dat het 
geslacht BURMANIA , hetwelk, als stichter of aanzienlijkste 
begiftiger der eerste kerk, het regt tot het benoemen 
van Priesters in dezelve bezat, daartoe op nieuw wel 
het meest zal hebben bijgedragen, is zeer vermoedelijk; —• 
vooral in een tijd , waarin de eerzucht der edelen zoo 
groot was om kerken te doen bouwen, ten einde den naam 
van fundateurs of stichters te dragen, en in het offeren 
en bij de plegtige processiën den voorrang te bezitten. 
Een groot aantal kerken in Friesland is hieraan zijn 
oorsprong verschuldigd. Maar minder verklaarbaar zijn 
de redenen, welke ALTETÜS of ATTZE en RENALDÜS of 
REIJN BURMANIA , de zonen van FREDERIK BURMANIA , teu 
jare 1300 bewogen, om dat Jus Patronatus en verdere 
geregtigheden, welke hun geslacht in de kerk van Olde-
hove bezat, over te dragen, en af te staan aan den 
Abt en het klooster Mariëngaarde te Hallum (*). 

Wat er ook van dezen onzekeren Giftbrief zij — wij 
hebben dagelijks nog de zekere bewijzen voor oogen van 
eene belangrijke gift, van geheel anderen aard, welke 
Oldehove zelve gelijktijdig ontving, welke het ondanks alle 
omwentelingen iu kerk en staat behield, en welke een 

(*) Zie die (twijfelachtige) Giftbrief medegedeeld door SCHOTABUS, 
Beschrijv. van FriesL, 1664, 229, en de vertaling daarvan in de Oud
heden en Gestichten van VriesL, I 262; A. FERWEEDA, Adelijk en Aan-
zienelijk Wapenboek, Leeuw. 1760, I 21; YPEIJ, Patronaatregt, I I387, 
en uitvoerige aant. bl. 80; E. L.VBIEMOET, Athenae Frisiacae, Leov. 1758, 
55. De echtheid van dezen Giftbrief, niet in het Charterboek opgeno
men, verdient wel nader onderzoek, daar ook SIBBANDUSLEO, in zijne 
levens der Abten van Mariëngaarde (MATTHJEÜS, Analecta, V 256) van 
deze belangrijke gift geene melding maakt; terwijl er ook geen spoor 
aanwezig is, dat die Abtdij dit regt ooit heeft uitgeoefend. 
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gevolg was van eene der merkwaardigste veranderingen, 
die de vaderîandsehe bodem in den loop der eeuwen on
derging. Wij moeten daarbij bepaaldelijk stilstaan. 

17. Ver landing of Opslijking van de Middelzee. 

Tot dusverre had de M i d d e l z e e of het B o o m d i e p , 
als een inham of golf van de N o o r d z e e , de westkust 
van Oostergoo en de oostkust van Wesiergoo bespoeld, 
en beide landstreken, aan de andere zijde door de rivie
ren de L a u w e r s en h e t F l i e begrensd, als twee 
afzonderlijke en verwijderde deelen van Friesland, 
van elkander afgescheiden. Tot dusverre hadden de 
takken van de V e c h t , den Rijn of den I J s s e l langs 
verschillende stroomen in het zuiden van Friesland hunne 
wateren in de M i d d e l z e e ontlast. Be N o o r d z e e 
had sedert lang ongehinderd hare baren diep landwaarts 
ingedrongen, en zelfs tot Sneek en Bolsward voortge
stuwd; en al waren die zuidelijke oevers ook van lie
verlede uitgezet, zoodat reeds eene aanzienlijke uitgestrekt
heid aangespoeld lands die plaatsen van den zeeboezem 
afscheidde, — toch bleef Leeuwarden, als Zeestad, als de 
veiligste haven voor de schepen, die uit de N o o r d z e e 
dezen boezem invielen, of die uit Wesiergoo naar Oos
tergoo overstaken, nog lang de voordeelen genieten van 
scheepvaart, vischvangst, handel en verkeer. 

Doch eindelijk moest ook. zij deze wisselvallige winsten 
derven, en verwisselen tegen de meer zekere en rustige 
voordeelen, welke eener Landstad door landbouw en 
veeteelt worden aangeboden. 

Door de eerste aanslibbing van het zuidelijk gedeelte 
der M i d d e l z e e werden de Ve c h t en de I J s s e l verhin
derd, hunne wateren door de stroomen in het zuiden van 
Friesland naar dezen zeeboezem af te voeren. Bij dit verlies 
van een hunner belangrijkste monden aan de Noord
zee , moest de F l i e s t r o om al de toevloeijeude wateren 
alléén verzwelgen en naar zee leiden. Dit was te 
veel van zijne krachten gevergd. De hoogere en sterk 
persende stroom trad uu weidra buiten de oevers, welke 
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hein te lang beperkt hielden, scheurde hier stukken 
gronds weg, ondermijnde ginds de velden, en ein
delijk, zijn vermogen aan het geweld van stormen en 
hooge vloeden der N o o r d z e e parende, baande hij zich 
een ruimer weg naar den schoot des oceaans. Hierbij 
werden de landen bewesten de tegenwoordige Friesche 
kust allengs verzwolgen en in een ruimen zeeboezem 
herschapen, welke, vereenigd met het zuidelijker meer 
F1 e v o, aan de tegenwoordige Z u i d e r z e e het aanzijn gaf. 

Intusschen was de M i d d e l z e e , nu geen voedsel uit het 
zuiden meer ontvangende, wegens gebrek aan doorstroo
ming, tot stilstand gekomen. Hierdoor behield zij des te 
gereeder al de grondstoffen, welke de N o o r d z e e bij eb 
aan den F l i e s t r o o m ontscheurde, en bij eiken vloed 
haar toezond. Vandaar, dat het bed der M i d d e l z e e 
allengs verhoogd-, hare oevers aangeslibd-, en hare gansche 
uitgestrektheid eerlang in hooge en vette kleigronden 
herschapen werd, waardoor weldra bijna geen spoor van 
haren vroegercn toestand als zeeboezem overbleef. En 
deze belangrijke verandering en land winning had zoo 
spoedig plaats, dat, terwijl de M i d d e l z e e omstreeks 
den jare 1250 zich nog tot de dijken bij Hartwerd en 
Folsgare uitstrekte, wij na verloop van anderhalve eeuw, 
in 1398, reeds een gedeelte van het aangespoelde Bildt 
vermeld vinden (*). 

Uit deze opgaven en andere omstandigheden is het 
vermoedelijk, dat de allengs vernaauwde en daarna geheel 
opgeslibde M i d d e l z e e nevens Leeuwarden en Oldehove 
omstreeks den jare 1300 of in den aanvang der 14e eeuw 
land zal geworden zijn (†). 

(*) Zie Vriesch Charterboek, I 284, enuitvoerigerberigten deswe-
gensin onze Nasporingen betrekkelijk de Geschiedenis der Middelzee f 

Leeuw. 183-4, 65 en verv. en Nalez. 117. 
(†) Zie MAITHÆCS, Analecta, I I I 5-47; r SJOERDS, Jaarb. I I I 1 0 8 , 

hoewel Chartb. 1130 een Brief van 1297 voorkomt vaneenige Abten van 
Oostetgoo aan den Graaf van Holland, waarin zij tot hunne ontschuldi-
ging aanvoeren: » illi de Westergo, quorum terra per mare, quod 
Bordena vocatur, et per specialem jurisdicfionem a terra nostra distincta 
est ;" d. i. dat Westergoo door eene zee, het B o o r n d i e p genoemd, 
en door een bijzonder regtsgebied van hunne woonplaats, Oostergoo, 
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Deze merkwaardige vervorming van de natuurlijke ge
steldheid des vaderlandschen bodems; die zeldzame ver
plaatsing van grond had voor deze aanwassende stad 
belangrijke gevolgen. Als Zeestad uitgediend hebbende, 
waren hare ligging, bronnen van bestaan en betrekkingen 
van een geheel anderen aard geworden, en had zij, als 
Landstad, andere belangen en een anderen werkkring 
verkregen, welke sedert op hare verdere ontwikkeling 
en uitbreiding' van gunstigen invloed geweest zijn. » De 
Stad Leeuwarden (zegt toch een onzer geschiedschrijvers (*)) 
door deze wonderbare verandering van het aanspoelend 
zeewater bevryd, en met hooge landen, aan de Westzyde, 
omringt, begon thans haar hoofd uit de aloude moeras
sen (?), ter deeg op te beuren, en werd, uit hoofde van 
de aangenaamheid der lustige landstreeke, eene der 
vermakelykste steden dexer Landsehappe." 

18. Loop van de opgestapte Kanalen en Uitwateringen. 

De wateren van Oostergoo, welke zich tot dusverre 
door de hoofdstroomen de E e en de V l i e t te Leeu
warden in de M i d d e l z e e hadden uitgestort, waren 
nu door de verlanding van deze in hunnen loop gestremd. 
Vermits zij zich echter moesten blijven ontlasten, en 
die aauslibbing bovendien langzamerhand plaats had, 
zoo zetten zij zich eerst een geruimen afstand, door 
de aanslibbing heen, als eene geul of slenk voort. De 
E e s t r o o m verlengde zich alzoo van af de sluis (nevens 
de tegenwoordige Hoofdwacht), met eene zuidelijke 
kromming, naar en langs het Heerenwaltje. Aan 
het einde daarvan werd hij opgevangen door de voort
zetting van den anderen stroom (de V l i e t , met 
de Z u i d - of W i r d u m e r v a a r t vereenigd), welke 
zich, van af de sluis in het Naauw, verder langs den 

was afgescheiden. Misschien bleef er, na het aanslibben van de oevers, 
lang eene geul of slenk in het midden bestaan. Ook kunnen zij bedoeld 
hebben, dat dit vroeger het geval was geweest. 

(*) F. SJOERDS, Historische Jaarboeken van Friesland, III10. 
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yoet van den voormaligen zeedijk (de smalle zijde 
der Nieuwestad) verlengde. Nevens Oldehove, en wel 
vóór JBurmaniahuis, nam deze kreek nu eerst eene 
zuidelijke en vervolgens, op eenigen afstand voorbij het 
tegenwoordige Verlaat, eene westelijke kromming aan, 
welligt in vereeniging met eene andere ril of slenk., 
hoedanige er altijd in elke aanslibbing vele gevonden 
worden, om het overgestorte water af te voeren. Eene 
dergelijke slenk zal er ook aan de westzijde van het 
Nieuwland ontstaan zijn, als een gevolg van de voort
durende uitstrooming van de M e n a l d u m e r v a a r t , 
welke zich vroeger door de Ritsumazijl in de Mi d-
d e 1 z e e had uitgestort. Uit hoofde nu het Nieuwland 
zelf ook eene afwatering noodig had, zoo zal men beide 
slenken in de nabijheid van Schenkenschans tot elkander 
gebragt en ook bevaarbaar gemaakt hebben, ten einde 
daardoor aller belangen te vereenigen. Hiervoor is althans 
hooge waarschijnlijkheid. Toen twee eeuwen later de 
vaart van Leeuwarden naar Franeher gegraven werd, 
heeft men zeker deze slenk gevolgd en veel verbreed (*). 

1.9. De toenmalige Middelen van gemeenschap der Stad. 

De voortzetting en vereeniging van deze stroomen, 
als waterleidingen, hadden echter in hare gevolgen nog 
eene andere gunstige strekking, welke van niet minder 
belang was. De vroeger door de M i d d e l z e e vaneen-
gescheidene landschappen Oostergoo en Westergoo konden 
door dien zelfden zeeboezem te scheep het verkeer 
met elkander onderhouden. Doch die wijze van gemeen
schap was verbroken. Er bestond geene verwijdering 
meer; de wisselende werking der natuur had de lang 
bestaande klove weggenomen, en een schat van vrucht
baar land hun, als een middel tot vereeniging, daarvoor 

(*) Wanneer men toch toen, in 1507, bij het graven van de vaart 
van Leeuwarden naar Franeher, deze slenk niet gevolgd was, maar 
eene geheel nieuwe vaart gegraven had, dan zou rnen zeker wel 
eene andere en kortere rigting, zoo als die van deFonteinssloot, geno
men hebben. 
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in de plaats geschonken. De beide landschappen eigen
den zich dien ieder voor de helft toe, en nu trok men 
van het noorden naar het zuiden, of van af den Schradijk 
(bewesten Britsum) tot in Rauwerderhem, eene sloot en 
eenen, daaruit opgeworpenen, landrug, de Swette, als 
eene scheiding tusschen beider gebied. 

Door de voortzetting en vereeniging van de genoemde 
stroomen scheen de natuur zelve hunne gemeenschap te 
water, hoe bekrompen ook in den beginne, te herstellen. 
Hierdoor was Leeuwarden in staat, de gemeenschap te 
onderhouden met Westergoo niet alleen, — maar zelfs, 
wat voor de verloopene handelsbelangen der stad van 
belang was, met de Zee. Hoewel niet met groote sche
pen , kon men toch nu langs de vermelde N i e u w l a n d s -
v a a r t door Ritsumazijl en voorbij Menaldum naar het 
afnemende Uitgong of Berlikum en Wier varen, en 
door derzelver sluizen nog in den overgebleven mond 
der M i d d e l z e e komen. Doch toen ook deze weldra 
verlandde, rigtte men bij de Kruisvaart te Berlikum de 
koers zuidwestwaarts langs den P i i e d s t r o o m naar Dong
jum en Wijnaldum, van waar men én door Roptazijl 
én door het opkomende Harns, Harlingen oîAlmenum, 
den mond der Z u i d e r z e e kon bereiken (*). Daar de 
andere vaarten, naar Sneek, Bolsward, Franeher en 
Harlingen eerst later gegraven zijn, schijnen deze kana
len , gedurende de volgende twee eeuwen, de scheepvaart 
van Leeuwarden tot middelen van gemeenschap met de 
zee en het noordelijk gedeelte van Westergoo gediend 
te hebben. 

(*) Degissing, dat de R ï e d vroeger in de zelfde zuidwestelijke rig-
ting tusschen Dongjum en Getswerderzijl, als één stroom, voortgeloopen 
zal hebben, wordt daar thans nog bevestigd door de lagere ligging der 
landen en het voormalige D o n g j t imer m e e r , tusschen beide deze 
punten gelegen. Zeer waarschijnlijk zal Franeker, oorspronkelijk aan 
geene hoofdvaart of gemeenschap met de zee gelegen, ter bevordering 
zijner belangen, den loop des R i e d s t r o o i n s verlegd en de beide takken 
gegraven hebben, welke thans van Dongjum en Getsiverdersijlnaav 
de stadsgracht strekken. Door deze hulpmiddelen was de opkomende 
stad sedert in staat, de havens van Uitgong en Harlingen te scheep te 
naderen. 
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Het zuidelijk gedeelte van Wesiergoo bezocht men 
toen langs een geheel anderen weg, die ook naar 7a-
kozijl en de Lemmer leidde, door van Leeuwarden oost
waarts langs de V l i e t , de T y n j e en de G r e u n s 
naar Warrega, en vervolgens, over Grauw en Irnsum 
naar het S n e e k e r m e e r en verder te varen. Eene 
kortere vaart naar Sneek was toenmaals de O u d e 
L e e u w a r d e r v a a r t , welke van Warrega zuidw est-
waarts, voorbij Ldaard en Roordahuizum, naar Rauwerd 
strekte, vanwaar de O u d e S n e e k e r v a a r t , voorbij 
Poppingawier en Gauw, naar Sneek voerde (*). Langs 
de G e e u w en do W y m e r s voer men van daar verder 
naar Yht en Eolsward. Door middel van de E e en 
de F i n k u m e r v a a r t stonden ook aan de noordzijde 
van dit gewest de twee zeesluizen, bij Dockum en de 

(*) Deze vaart is onder die benamingen ook vermeld op de Kaart van 
Rauwerderhem in den Atlas van SCHOTANUS à STERRIKGA. Wij mogen hier
bij niet onvermeld laten, dat er, inde vijftiende eeuw, toen deze vaart 
meer bestendig door de scheepvaart tusschen Leeuwarden en Sneek 
gebruikt werd, daarin en in den Hemdijk bij de buurt van Rauwerd 
eene Sluis of Verlaat lag, welke door de kerk van dat dorp werd onder
houden. Op den Landsdag vanden jare 1529 werd dit dorp echter door 
Oostergoo, » zoveell alst hen int generard anghaet," toegestaan, om 
die sluis te mogen dammen [Chb. II 185.). Een bewijs, dat deze vaart 
toen vervallen- en dat de gemeenschap met Sneek door een ander kanaal 
vervangen was. Daar de tijd van het graven van de tegenwoordige 
S n e e k e r t r e k v a a r t geheel onbekend is, mogen wij dus hieruit op
maken en vooronderstellen, dat, niet lang na het graven (1507) van 
de vaart tusschen Leeuwarden en Franeker, die van Sneek , Wijm-
hritseradeel, Raarderadeel en Rauwerderhem van af Sneek tot aan 
Krinserarm of de Dille eene nieuwe vaart hebben doen graven, en ver
der, van het laatstgenoemde punt tot aan Schenkenschans, de S we t-
t e - s l o o t beter bevaarbaar hebben gemaakt. Van toen af kon men de 
veel langere vaart over Rawicerd, ldaard en Warrega ontberen, en van 
hier welligtde magtiging van Oostergoo, dat zich bovendien voorzeker 
gaarne van het invloeijende water van Westergoo bevrijd zag. Blijkens 
processtukken, in het Archief dezer stad bewaard, kwamen de Snee
kers, omstreeks 1560, hiertegen op, begeerende de herstelling van deze 
sluis en doorvaart. Deze poging schijnt echter toen buiten gevolg ge
bleven te zijn, even als de latere, vermeld in het Charterb. V 686 en 
687, 21 Febr. 1663, en 724 en 725, 19 Febr. 1664. 

I. 4 
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Leije, der scheepvaait en den handel der Leeuwarders 
ten dienste. 

Docli ook te l a n d werd de gemeenschap met Wes-
lergoo bevorderd door een der middelen, welke gediend 
hadden, om de aanslijking van de M i d d e l z e e te be
gunstigen of liever te behouden. Bij de tijdelingsche 
landwordiug van dezen zeeboezem had men, op verschil
lende afstanden, Tan den oostelijken tot den westelijken 
oever hoogten of kadijken opgeworpen, ten einde het 
zuidelijk aangespoelde land tegen eene gevreesde inbreuk 
van de zee te beschermen, en om het met meerdere 
veiligheid dadelijk ten gebruike te kunnen aanwenden. 
Zulk een kadijk (de Marssumer dijk) was er nu ook 
hier , bewesten Oldehove, over de gansche breedte der 
M i d d e l z e e aangelegd. Bij den voortdurenden aan
was van land, toen deze voorzorgen hier verder noo-
deloos waren, werd deze binnendijk tot r ij w e g ver
ordend en gebruikt, en kwam er daardoor te land eene 
onmiddellijke verbinding en gemeenschap tusschen Oos-
tergoo en Westergoo, tusschen Leeuwarden, en Marssum 
tot stand. Van af dit laatste dorp strekte de S l a c h 
te d i jk , of de voormalige zeedijk, nu vervolgens, ook 
als r i j w e g , zuidwaarts verder naar de dorpen en op
wegen der verschillende grietenijen van Westergoo tot 
aan Bolsward, terwijl hij noordwaarts over Beetgum en 
BerUkum naar de overige grietenijen en de steden Fra-
weker en Harlingen heen leidde. 

Ook de hooge en breede dijken, welke tot dusverre 
als zeeweringen Oostergoo beschermd hadden, ontvingen 
nu bepaaldelijk als r i j w e g e n de bestemming, om het 
noordelijk en zuidelijk gedeelte van dit landschap met 
Leeuwarden in betrekking te stellen. Hunne hoogte en 
breedte gaven hun daartoe bijzondere geschiktheid, 
vooral in vergelijking van de overige toenmalige binnen
wegen van en naar doipcn en huizen. Zonder door 
slooten ter wederzijden afgegraven te zijn, liepen deze 
toen meest over de landen, en, bij gebrek van îosse 
of vaste bruggen, (zoo als nog te ffempens en elders) 
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door of dwars over de vaarten, welke zij in hunne 
rigting ontmoetten. Ofschoon het toenmalige landregt 
de Schouten belast had met het toezigt op de heere-
wegen, die zestien voeten breed moesten zijn, zal de 
gemeenschap van Leeuwarden met het binnenste gedeelte 
van Oostergoo, over Lekkum en Miedum naar Oenkerk, 
en over Huizum en Tietjerk naar Bergum en verder
op, toenmaals nogtaus zeer gebrekkig, en gevaarlijk 
tevens, geweest zijn. 

Op grond van de oude Friesche wetten van dien tijd, 
waarin van heerbanen, landstraten of wegen melding 
gemaakt wordt, heeft men ook gemeend, dat er een 
zoodanige weg bestaan heeft van Keulen naar Stavoren, 
van daar naar Leeuwarden en van hier naar Groningen 
en Emden, dewijl daarvan in de provincie Gronin
gen sporen zouden overig zijn, en de oude beschei
den daarvan spreken (*). 

20. Toenemende Bloei van Leeuwarden gedurende 
de veertiende eeuw. 

Door het aanzien en vermogen van de verschillende 
voorname adellijke geslachten, welke hier, in of nabij 
de stad, hunne stinzen gesticht hadden; — door de 
belangrijke landwinning ten gevolge der aanslijking van 
de M i d d e l z e e ; — door het aanwassen van de magt 
der Gilden en van den rijkdom der burgers, en door 
velerlei andere medewerkende omstandigheden en ge
beurtenissen des tijds, nam Leeuwarden in den loop 
der veertiende eeuw zoowel in aantal van huizen, stra
ten, buurten en bevolking, als in aanzien en vermogen 
toe. Reeds was het de voornaamste stad en handclplaats 
van Oostergoo geworden, waar de voortbrengselen des 
lands ter markt gebragt en ter Stads-Waag gewogen 

(*) Dit vermeldt FK. AEENDS, over de Oude Wegen in Oost-Friesland, 
in het Osffrisisches Volks-Buch fur 1832, door den Heer j . rjiw 
LEEuwEW in ' t Mengelwerk der Leeuw. Courant van 1833 vertaald 
medegedeeld. Zie ook Oude Fiiesche Weiten, 13-5, 291, 

6 v 
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werden (*), zoodat handel en handwerken , landbouw 
en Teeteclt den Moei der stad bevorderlijk waren. 

Als een bewijs van toenemend aanzien moge ook 
gelden, dat wij deze stad in 1368 voor he t eerst ont
moeten als de p laats , waar de Pre la ten , of de hoofden 
der kloosters, en de Grietmannen met hunne Medereg-
te r s , n ie t alleen van Oostergoo, maar ook van Wester-
goo b i jeenkwamen, om met elkander over gemeene lands-
zaken te hande len , en over den vrede of oorlog met 
den Graaf van Holland te beslui ten (†). 

Een ander belangrijk beslui t , dat op Leeuwarden zelf 
en de uitoefening van de regtsmagt der stad bet rekking 
h a d , werd in 1392 genomen door de Grietmannen en 
Rcgters van die Grietenijen van Oostergoo, welke bij
zonder met de zorg voor het onderhoud van de bin
nendijken van dit landschap belast waren. Bij dit privi
legie werd de stad, met toestemming van de Vetkooper-
en de Schieringer partijen, bij voor tduring, gemagtigd, 
om misdaden, welke hier gepieegd werden , te hals en 
te hoofde, of met den dood, te mogen straffen, volgens 
het Stadsregt, gelijk zij dit van ouds had uitgeoefend (§). 

2 1 . Verwoesting van een gedeelte der Stad, in 1392. 

Terwijl de jeugdige stad zich dus in bestendigen voor
uitgang mogt verblijden, waren inmiddels debinnenland-
sche oorlogen en partijschappen tusschen de Schierin-
gers en Vetkoopers in Friesland hevig aan het woeden. 
Gelijk Westergoo in het algemeen de zetel was der 
eers ten , waren de laatsten vooral in Oosiirgoo en te 
Leeuwarden gevestigd. Om die reden waren de Schie-
lingers op deze stad zeer gebeten; terwijl haar voorspoed 

(*) Een der oudste Charters, dat onder de Stedelijke Archiven voor
komt,betreft de Stads-Waag, die voorliet eerstin 1386 vermeld wordt. 

(†) Zie Chartarb, I 2S3; en over de verdere Landsdagen van dien 
tijd sciuniEwsis, -42°; WINSEMIÜS, 256; SCHOTANUS, liron. 195 ; Chb. 1166, 
212 ; r. SJOERDS, Jaarb. III 28-4, IV 115. 

(§) Chaiterh. I 252; GABBÜMA, 22; F. SJOEKDS, Jaarboelen, IV70. 
Zie mede Aanteekening 17. 
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en hare uitbreiding, zoowel als het gezag, dat hare 
edelen en burgers zich over vele omliggende plaatsen 
aanmatigden, den nijd en haat van velen hadden 
opgewekt. 

Was het vreemd, dat zij dus bestendig gelegenheid 
zoehten om zich op Leeuwarden te wreken? Zij vonden 
die al te spoedig. Onverwacht, en door de duisternis 
van den nacht niet bemerkt, sluipt eene bende Schie-
ringers, in 1392, binnen de nog onbemuurde stad. Geen 
tegenstand ontmoetende, bevredigt zij haren haat door het 
in brand steken van eenige der geringe, met riet gedekte 
en welligt nog houten huizen. Schielijk verspreiden de 
verterende vlammen, door een hevigen wind aangebla
zen , zich door de buurten; en binnen weinige uren is 
het noordoostelijk gedeelte der stad, en zelfs ook het 
Dominikaner Klooster met deszelfs Kerk, eene prooi 
der verwoesting geworden (*). 

Hoe treurig de gevolgen van deze ramp ook waren — 
van den welvarenden toestand, waarin de stad sedert 
geruimen tijd verkeerde, mag men vertrouwen, dat de 
verwoeste huizen door de hulp der overige burgers 
weldra in beteren staat hersteld- en wel van steen 
herbouwd zullen zijn. De Stedelijke Regering zal tevens 
daarbij eenige bepalingen gemaakt hebben, ten einde 
aan de nieuwe straten eene meerdere breedte en regel
matiger rigting te geven. Het is alzoo hierdoor, dat 
de tegenwoordige Breedstraat, Sacramentsstraat en om
liggende buurten zich te dezen aanzien gunstig onder
scheiden boven andere digtbebouwde gedeelten der 
oude stad. Over de herbouwing van het Klooster zul
len wij later spreken. 

22. Eerste Gracht om de Stad gegraven, in 1398. 

Zoo ooit, dan hadden de bestuurders eu burgers dezer 
stad, door eene smartelijke ondervinding, nu de over
tuiging ontvangen, dat , wilde men voortaan voor zulke 
onverhoedsche aanvallen beveiligd zijn, het noodzakelijk 

(*) WIHSEMICS, 213; SCHOTANUS, 216, GABBEBSA, 12; F. SJOERDS, IV. 68. 
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was, deze stad door een geschikt middel af te sluiten 
en te versterken. Met den dag toch groeide het gevaar 
aan, dat de teugellooze partijhaat van edelen en burgers 
de fakkel der verwoesting op nieuw in deze wijken 
koude werpen. Pligt en belang eischten beide, om daar
tegen te waken, naar mate de onrust en het gevaar 
dagelijks vermeerderden. 

Maar nog grooter gevaar, dan b i n n e n l a n d s e h e 
twist en partijschap kunnen berokkenen, dreigde gelijk
tijdig van b u i t e n , en belaagde het a l g e m e e n be
lang: der Friezen vrijheid en onafhankelijkheid. 

Vrij en onafhankelijk toch, als buiten den Duitschen 
Keizer aan geene vreemde Heeren onderworpen, hadden 
de zeven Friesche Zeelanden nu sedert eeuwen bestaan. 
Wel had de Keizer nu Oostergoo en dan Westergoo 
aan dezen of genen Graaf geschonken, doch- dit had 
geen belangrijken invloed op den staat en de betrekkin
gen dezer landschappen gehad. De Graven van Holland, 
door de Keizers met dát Graafschap beleend, maakten 
evenw el eerlang, met heerschzuchtige bedoelingen, ook 
aanspraak op dit gedeelte van het Friesche Verbond. Na 
langdurigen en hevigen tegenstand hadden zij reeds het 
eerste Zeeland, West-Friesland of Noord-Holland, ver
overd. Nu lagen Westergoo en Oostergoo aan de beurt. 
In 1345 had Graaf WILLEM IV met eene groote leger-
magt reeds een aanval gewaagd. Doch de Friezen 
verzetten zich zoo dapper daar tegen, dat zijn leger 
bij Stavoren geslagen werd, en hij zelf, met vele aan
zienlijke edelen, sneuvelde. Hertog ALBRECHT van Bei-
jeren, door zijnen zoon WILLEM van Oostervant aange
spoord, wilde vijftig jaren later de schande van die 
nederlaag uitwisschen, en op nieuw trachten Friesland 
te veroveren. Tot dat einde werd een verbazend groot 
leger op eene aanzienlijke vloot over de Z u i d e r z e e 
herwaarts afgezonden. Tegen zulk eene overmagt waren 
de Friezen niet bestand. Dáárom gaf de edele Potestaat 
JTJW juwiNGA hun den raad, om den vijand niet in het 
opeu veld sîag te leveren, maar om de steden en andere 
plaatsen te versterken, zich daarin te verschansen en 
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hem alzoo af te matten, en de verovering des iands 
ondoenlijk te maken. Dan die wijze raad werd ver
worpen, omdat hij den schijn van lafhartigheid had. 
Vol moeds trokken de Friezen den vijand tegen. Op 
het Oostzimgerveld, tusschen de Lemmer en Schoterzijl 
werd in het laatst van Augustus 1396 slag geleverd. De 
Friezen verrigtten wonderen van dapperheid, doch hun 
klein getal moest voor de talrijke legerbenden des vijands 
wijken. Deze trok nu, overal roovende en brandende, 
het land in, om de vruchten der overwinning in te 
oogsten. 

Dan die zegepraal was van korten duur en geringe 
gevolgen : wegens geldgebrek en andere oorzaken moest 
de Hertog zijn oogmerk, om Friesland te bedwingen, 
spoedig opgeven. Na weinige weken trok hij met zijn 
leger naar Holland terug, en vergenoegde zich bij voor
raad met in Stavoren eene bezetting te leggen, hoewel 
hij het plan had, weldra terug te keeren, om dit land 
met meerdere krachten ten onder te brengen (*). 

In dien toestand besloot de Regering van Leeuwarden, 
gedachtig aan de vroegere vijandelijke verwoestingen en 
aan den raad des edelen Potestaats, hare stad zooveel 
mogelijk tegen nieuwe invallen te beschermen, door 
het doen graven van eene Gracht en het opwerpen 
van eenen Wal rondom de gansche stad. Niet vergeefs 
had men dit werk zoo lang uitgesteld : want aldra 
ondervond men, dat de moeite en kosten van dien 
arbeid groot waren, en dat hij te weinig vorderde, om 
spoedig aan het oogmerk te voldoen. Immers, de vij-

(*) Zie over de herhaalde togten van Hertog ALBRECHT van Beijeren 
naar Friesland de volgende bronnen, welke echter eene zeer verwarde 
voorstelling geven, zoodat wij gaarne zouden zien, dat daaruit weldra 
eene kritische geschiedenis van deze belangrijke zaak werd opgemaakt: 
Charterb. I 254 en vervolgens; SCHARLENSFS, Kronijk, 39; WINS. 213 en 
verv.; SCHOTANUS, 215 en verv.; GABBEMA, 23 ; DE LEMMEGE, hij MATIHÆDS, 

Analecta, I 72; DE BEKA, ald. I I I 3 0 0 ; EGG. BENINGA, ald. IV J61;vos-
sius, Ann. lib. XIII, 77; VAN LEEUWEN, Batavia Must. 857, 977, 12-17; 
BRANDT, Enkhuizen, 2e dr. 17; VEWBS, Hoorn, 4e dr. 24 ; Ï . SJOERDS, 

Jaarh. IV 93 en verv. 



5 6 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

andelijke benden zwierven op nieuw door het land, en 
de Hertog zelf zou spoedig terugkeeren met eene geduchte 
magt, om het veroverde land in bezit te nemen. De 
reeds aangewende kosten en moeite zouden dus vruch
teloos besteed zijn, als het werk niet gehéél voltooid 
wierd. 

In dezen dringenden nood namen Olderman, Schepe
nen en Raad der stad, in Maart 1398, het besluit, om 
tot het voltrekken van het graven van de Gracht de 
hulp in te roepen van de weerbare mannen der dor
pen, gelegen in het noordelijk derdedcel (noorder-trim-
del) van Leeuwarderadeel, namelijk: Stiens, Finkum, 
Hijum, Brilsum, Comjum en Jelsum. Zij deden dit 
door eenen rondgaanden Brief, waarin zij hen eerst 
op den nood des lands opmerkzaam maakten, en daarna 
herinnerden, dat zij ondernomen hadden eene Gracht 
om de stad te graven, ten behoeve van het algemeene 
welzijn van Oostergoo, dewijl daardoor de stad eene 
veilige toevîugt zou worden, wanneer men den vijand 
in het open veid niet zou kunnen weclerstaan. Dáárom 
verzochten zij om hun tot de voltooijing van dit werk 
hunne hulp te bieden, onder belofte van wederkeerige 
hulp en bescherming in het toekomende (*). 

Zonder twijfel mogen wij vertrouwen, dat deze on
dersteuning, die welligt ook van andere naburen is ge
vraagd, is verleend geworden. De gracht werd althans 
voltooid, en de stad daardoor tegen gevreesde aanvallen 
versterkt. 

Die gracht, welke thans nog bestaat, en ons den 
toenmaligen omvang en de grenzen van Oud-Leeuwar-
den aanwijst, had den volgenden loop en strekking, 
welke wij naar de tegenwoordige benamingen zullen 
opgeven. 

Als scheiding tusschen Leeuwarden en Oldehove nam 
zij een aanvang bewesten de Weerd, nevens de Groote 
Sociëteit; liep in eene noordelijke rigting dwars door de Be-

(*) Zoowel wegens den belangrijken inhoud, als omdat dit Charter 
liet oudste origineele of bezegelde stuk onder de Stedelijke Archiven 
is, deel ei i wij dit als Bijlage D mede. 
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gijne-en Groote Kerkstraten, en kromde zich ter zijde 
van Camminghaburg of Aed Levwerd naar het oosten, 
langs het Schoenmakersperk en de gansche Nieuwebu-
ren. Even voor het einde daarvan liep zij dwars door 
de E e tot aan de parochie Hoek, waar zij zich zuid
waarts wendde, en vervolgens hij de Amelandspijp in 
de V l i e t viel, en eerst langs een gedeelte der Tuinen 
eene oostelijke en kort daarop weder eene zuidweste
lijke strekking aannam langs de Turf- en Tweebaksmark-
ten. Aan het einde van deze viel zij met eene westelijke 
kromming, langs het Zwitsersch-waltje, in de Zuid-of 
Wirdumer vaart, welke zich, langs de Weaze noordwaarts 
loopende, bij de Brolbrug vereenigde met de V l i e t , 
welke nu , even als de E e, eene binnengracht werd. 
Van af de Brol en door het Naauw zetten deze vereenigde 
wateren, waarbij nevens de Waag ook nog de E e 
kwam, zich als stadsgracht voort, tot aan het punt van 
aanvang Lij de Langepijp (*). 

Zoodanig was de loop der gracht en de omvang 
van Oud-Leeuwarden, toen het ten jare 1398 voor het 
eerst eene versterkte stad werd. De hierbij gevoegde 
S c h e t s k a a r t moge tot opheldering strekken van de 
denkbeelden, welke wij ons van den toenmaligen toe
stand der stad kunnen vormen. (Zie Plaat II.) 

23. De Eerste Stads-Poorten. 

In den wal, welke aan de binnenzijde der gracht 
van de uitgedolvene aarde was opgeworpen, en die tot 
een tweede middel ter beveiliging en verdediging strekte, 
waren echter dáár, waar de stad uitgangen naar de 
wegen had, doorsnijdingen opengebleven, welke door 
steenen Poorten of Poorthuizen, met deuren voorzien, 
moesten beschermd worden. Wegens haar groot belang 
ten opzigte van het bewaren der stad, waren zij des
tijds meestal toegewijd aan de stedelijke beschermhei
ligen, wier beelden er vdór of bovenop geplaatst 

(*) Zie SCHOTANUS, Beschrijving, 229; r. SJOERDS, Jaarh. Iï 428. 
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werden. Vier zoodanige poorten werden hier op ver
schillende plaatsen in den wal gebouwd. De eerste of 
westelijke werd geplaatst aan de binnenzijde der gracht , 
welke de stad van Oldehove afscheidde, en alzoo in 
het midden der tegenwoordige Groote Kerkst raat , aan 
de Gasthuispijp. Zij werd toegewijd aan de bescherm
heilige der ke rk van Nijehove, vanwaar zij den naam 
van Onze Lieve Vrouwe-poort ve rk reeg ; terwijl zij ook , 
naar de p laa t s , werwaarts zij heen le idde , de Oldehoof-
sterpoort werd geheeten (*). Be tweede poor t , welke naar 
het zuiden en dus naar de zijde van he t dorp Wirdiim, ge
keerd w a s , bouwde men aan de tegenwoordige Waags- of 
Tontjepijp, bij den ingang van de St. Jakobsstraat , we lke 
ook van haar den naam ont leende , dewijl zij de Wirdumer-
of St. Jakohspoort werd genoemd; di t laatste naar den 
patroon der ke rk van he t Bominikaner-Klooster. De 
derde poort wordt aan het noordeinde der Pijlsteeg 
onder den naam van Jelgerapoort, en de brug daar vóór 
als Gerkesbrug vermeld (†). Eene vierde poort zal waar
schijnlijk aan he t einde der Breedstraat , bij de Spar-
reboomsbrug, gestaan- en den toegang naar Hoek verleend 
hebben , en daarnaar de Hoeksterpoort genoemd zijn (§). 

Behalve deze vier Lcmdpoorten waren er ook vier 
"Waterpoorten in den wal noodig, en w e l , eene op 
de Nieuweburen , waar de E e in de stad k w a m , en 
eene tweede over de tegenwoordige W a a g , ter plaatse 
van de Ket t ingbrug, waar die binnengracht weder in de 
stadsgracht v ie l ; de derde bij de Amelandspijp en de 
Meelburg , waar de V l i e t door de gracht in de stad 
vloeide, en de vierde ter plaatse van de Brol , op welk 
punt deze stroom zich weder met de stadsgracht ver-

(*) Onder de menigvuldige berigten, welke wijlen Jhr. i. ÆBUS&A 

VAN HUMAiDA mij betrekkelijk den voormaligen toestand der stad mede
deelde, was ook dit, dat hij van deze poort nog eene af beelding gezien 
had, welke misschien nog bij eene aanzienlijke familie berust. 

(•{•) Beneficiaalhoehen van Vriesland, van 15-43, 72. 
(§) Hoewel de meeste Stadspoorten eerst van hout waren zomenge-

steîd, komt er in het Charlerboek I 591 een bewijs voor, dat deze 
poorten, of althans de St. Jakobspoort, van steen was opgetrokken, de
wijl daar van den stcnenapoerta gesproken wordt 
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eenigde. Men meent tevens, dat er toen, na het vervallen 
van de twee vroeger vermelde sluizen, in deze binnen
gracht , ter plaatse van de tegenwoordige Vischmarkt 
of Korenbeurs, eene sluis was gelegd (*). 

Het schijnt bovendien, dat Oldehove, hetwelk ten 
westen door den Hoogedijk, ten zuiden door de Ni e u w -
i a n d s v a a r t en ten oosten door de gracht van 
Leeuwarden was omsloten, ter meerdere beveiliging ook 
eene (thans nog bestaande) smalle gracht heeft doen 
graven aan de noordzijde, welke echter, van af den 
hoek der stadsgracht bij de vermelde L. Vrouwepoort, 
westelijk niet verder dan tot aan het kerkhof van Ol
dehove strekte. 

24. Leeuwarden onder Hertog JLBRECHT van Beijeren. 

Door vereenigde krachten van burgers en naburen 
was alzoo aan den pligt van voorzorg en verdediging 
voldaan. De stad had nu door deze gracht, wal en poor
ten een middel tot afsluiting en afwering bekomen, 
dat wél vrij ongenoegzaam was, om overmagt en aan
houdende aanvallen te weerstaan, doch dat bij den 
toenmaligen staat en wijze van oorlogvoeren zeker in 
vele opzigten geschikt was, om de veiligheid der bur
gers te verzekeren. Dat echter deze voorzorg geheel 
onvoldoende werd bevonden, en dat Leeuwarden zeer 
spoedig in handen viel van Hertog ALBRECHT van 
Beijeren, toen deze, in 1398, andermaal in Friesland 
landde, — dit kan niemand verwonderen, die in de ge-
schiedboeken van de ontzaggelijke krijgstoerustingen 
en hulpmiddelen leest, welke er uit Holland waren 
overgevoerd, om dit kleine landschap nu volkomen te 
bedwingen (†). 

Doch al ware de stad ook met dubbele vestingwer
ken versterkt geweest, toch zou zij het verlies van 

(*) SCHOTANUS, Beschrijving, 229. Wij betwijfelen dit echter zeer. 
(†) Zie daarover vele stukken in het Charterb. I 265 — 280; WIK-

SESHUS, 219; DE LEHBiEGE en BEHiHGA, Chrofiti. bij ÏIATTHÆDS, Analecta, 
T 72, IV 161; GABBEMA, 24; r. SJOEBDS, Jaarboelen, IV 122, 175. 
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hare vrijheid niet hebben ontgaan, omdat een aanzien
lijk edelman der stad met den Hertog heulde, en hem 
den weg baande. GERROLT CAMMINGHA, de eerste der 
edelen van Oostergoo, die den Huldigingsbrief van den 
Hertog onderteekende, ontving dan ook weldra van 
dezen een blijk van erkentenis voor zijne bewezene 
diensten. Want bij de poging van ALBRECHT om de 
Ambachts-heerlijkheden en de onderhoorigheid van de 
ingezetenen aan do leenpligtige Heeren der Ambachten, 
gelijk in Holland, ook in Friesland in te voeren, 
werden aan CAMMINGHA de stad Leeuwarden, benevens 
de dorpen Stiens, Wirdum en Ferwerd met al hun 
toebehooren geschonken als een volkomen l e e n , naar 
de regtcn van Holland (*). 

Door het bekomen van het oppergezag over deze stad 
en de genoemde dorpen werd de eerzucht van CAMMIN

GHA niet weinig gevleid; doch zijn verraderlijk gedrag 
werd gelijktijdig evenzeer gestraft door die partij onder 
zijne landgenooten, welke zich bestendig tegen het gezag 
des Hertogs bleef verzetten. Daar zij wist, dat zijne 
stins met een groot getal Hollandsche soldaten bezet 
was, trok zij tegen Camminghaburg, ten oosten der 
stad, op, belegerde het huis, nam het in, bescha
digde het , en offerde de vreemde bezetting aan hare 
woede op. 

Ook uit dezen tegenstand bleek het, hoe hevig het 
rustig bezit van Friesland den Hertog betwist werd. 
Om die reden liet hij op onderscheidene plaatsen in 
dit gewest weerbare kasteelen, sloten of blokhui-
zeu bouwen en van bezetting voorzien, ten einde de 
onrustige ingezetenen in bedwang te houden. Ook 
Leeuwarden vertrouwde hij niet. Vanhier dus, dat hij 
in eene zoo belangrijke stad mede een kasteel stichtte, 
hetwelk aan de westelijke gracht, ter zuidzijde van 
de L. Vrouwepoort, en dus ter plaatse van het tegen
woordige St. Anthonij-Gasthuis, werd gebouwd, en 

(*) Charterb, I 297; WIHSEJUÜS, 220; GABJJEMA , 25; SCHOTANUS, 223; 
FERWERDA, Wapenboek, I 29, 31; F. SJOEKDS, Jaarb. IV 143, 177, 181. 
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dat den naam van Blankenburg ontving. (Zie Aantee-
kening 18.) 

Wegens den voortdurenden hevigen tegenstand der 
Friezen, vooral der Schieringers, en uithoofde van den 
berooiden toestand der geldmiddelen van Hertog AL
BRECHT (die zich door deze geduchte veroverings-
togten diep in schulden had gestoken), was zijn ge
bied en de heerschappij van CAMMINGHA over Leeu
warden van korten duur. Er werd in 1401 reeds een 
bestand met den Hertog gesloten, en na zijn vertrek 
uit Friesland werden, met uitzondering van Stavoren, 
de Hollandsche bezettingen en ambtenaren verdreven, 
de sloten gesloopt en de vrijheid en onafhankelijkheid 
der Friezen schijnbaar hersteld (*). 

25. Blik op den Toestand der Stad, omstreeks denj'are à400. 

Be laatstgemelde verovering van de stad door Hertog 
ALBRECHT van Beijeren en de daarmede gepaard gaande 
omstandigheden hadden op het bestaan, de bevestiging 
en de bebouwing van de jeugdige plaats een gewigti-
gen invloed. Bovendien mag men vertrouwen, dat de 
overkomst van zoo vele aanzienlijken, ambtenaren en 
krijgslieden uit Holland en elders, waar men de Friezen 
in kunsten en handwerken veelal verre vooruit was, 
mede op den uitwendigen toestand der stad en der in
gezetenen gunstig zal gewerkt hebben. Vooral zal dit 
het geval geweest zijn omtrent het bouwen van huizen, 
welke sedert dezen tijd door de voornaamste burgers 
van Steen opgetrokken-, en, in regelmatiger bouw
orde, van meerdere gemakken en versieringen voor
zien werden (§). 

Van toen af begon er welligt, door de zorg der Regering, 
meer regelmaat te heerschen in de plaatsing, rigting 

(*) Charterboek, I 327; SCHOTANUS, ILronyk, 224. 
(§) Zie over de geschiedenis der invoering van Steenen Huizen de 

hier voor vermelde verhandeling over dit onderwerp van Mr. TT. O. 
TEITH, in NUHorr's Bijdragen, I 209, 217; Oude Friesche Weiten, 
245 ; STRESO, Verhandeling bij Teijler, 66. 



6 2 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

en aaneenschakeling van de huizen, waardoor er eerlang 
meer geregelde buurten en straten ontstonden. Vele 
huizen toch hadden oorspronkelijk een toevalîigen stand 
bekomen, en stonden, met eene plek tuingronds om
geven, zonder eenig verband met andere woningen, 
geheel op zich zelve. Naar mate nu de bewoning toenam, 
en de buurten digter aaneengetimmerd werden, moest 
er wel bij herbouwing meerdere orde en aaneensluiting 
ontstaan, naar die rigting, in welke straten, pleinen 
en grachten bebouwd werden. De natuurlijke ligging 
des bodems, de loop der grachten en de strekking der 
wegen, van de poorten tot de hoofdkerk, wezen de rig
ting van de bebouwing der hoofdstraten als van zelve aan. 
Zeker zullen deze het eerst en daarna de zijstraten ont
staan zijn, al naar mate de vroegere ligging van sommige 
eigendommen of andere omstandigheden daartoe gele
genheid aanboden. Dat de noordzijde van de Groote 
Kerkstraat, welke wij in een stuk van dien tijd de 
Schotstriete genoemd vinden, en de Groote en Kleine 
Hoogstraten {de Haglwstriete en Cammingha-horri], als de 
hoogste punten der stad, als ook de noordzijde van 
den Eewal, het Naauw, zoo mede de Weerd en de St. 
Jakobstraat tot de eerslbebouwde gedeelten der stad 
behooren, lijdt wel geen twijfel. Verdere bijzonder
heden zijn, wegens gebrek aan berigten van dien tijd, 
moeijelijk mede te deelen. De omtrek der hoofdkerk 
van IVtjehove was nog weinig bebouwd, dewijl wij in 
1457 daar nog Onze Lieve Trouwe land vermeld vinden; 
zoo ook in 1406 Ona Jowstna land op de Wasa, of de 
Weaze; evenwel was dit land, even als de stins van 
dezen edelman (thans Muntenburg), waarschijnlijk bui
ten de stads vesten gelegen. 

De plaatsing van de adellijke kasteelen of stinzen in 
de stad had mede zeer grooten invloed op de wijze van 
de bebouwi-ng en de rigting van buurten en straten. 
De meesten toch waren in den beginne van groote tuinen 
omgeven. Bij den aanwas der bevolking stonden zij 
gedeelten of wel de zoomen daarvan ter bebouwing af, 
zoodat sommige zelfs eindelijk geheel geen open grond 
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meer overhielden. Het St. Anthonij-Gasthuis, in den 
aanvang dezer eeuw in de Groote Kerkstraat gesticht, 
had aan zoodanigen afstand ook een groot deel van 
zijne uitgestrektheid te danken (*). Verscheidene dezer 
adellijke huizen van dien tijd, welke naar toenmalig 
gebruik als ridderkasteelen veelal met hooge muren en 
torens versterkt waren, zijn ons uit oude geschriften 
zoowel als uit de nog bestaande overblijfselen bekend, 
hoewel de namen der latere bezitters vaak meer 
voorkomen dan de vroegere of toenmalige. Met liet 
oog op de Schetskaart (Plaat I I ) , welke eene alge-
meene voorstelling van den toestand der stad in dat 
tijdperk geeft, willen wij de ons bekende hier kortelijk 
aanwijzen. 

Aan het westelijk einde der Groote Kerkstraat of 
Schotstriete vinden wij dan het oude Camminghaburg 
(Aed Levwerd); in het midden van die straat een huis 
van dat geslacht, hetwelk wij eenigzins later Wassama-
of Wissema-stins genoemd vonden, dewijl het , weiligt 
ten gevolge van aanhuwelijking, in dat geslacht was 
overgegaan (†). 

Aan het oostelijk einde van deze straat, ter zijde van 
de parochiekerk van Nijehove, lag Keimpemahuis. Bij 
de laatste kromming van de E e, waar tevens de Stads-
Waag stond en de Markt werd gehouden, lagen de 

(*) Zie de Geschiedenis van dit belangrijke Gesticht, welke in het 
laatste Hoofdstuk van dit werk afzonderlijk en aaneengeschakeld voor
komt. 

(†) Denaam van •> Wblo Wiisma, oers heten Kammynga" in het 
Charth. 522 voorkomende, bewijst de verwantschap tusschen beide ge
slachten. Biadz. 514 en 528 komt hij daar nogmaals voor als hier ge
zeten. 

In 1436 was WYKA ONKAMA (OEKEJÎA of UNIA) bezitter van dit huis , dat 

hij Wassmna- of Wasmanna-stins noemde, bij gelegenheid, dat hij 
het derde deel van deszelfs hof afstond ter vergrooting van het SK 
Anthonij-Gasthuis, volgens den nog bestaanden Giftbrief in ' t Archief 
van dat Gesticht. Ten gevolge van dien afstand werd later, toen de 
Reijer van hot Gesticht op dien grond werd gebonwd, ook eenander 
gedeelte van dien hof tot erven uitgegeven, en eene straat naar de r ig-
ting van de Jahoh Peijlertssteeg (Pijlsteeg) en de Jelgerapoort, gerooid, 
welke sedert den naam van de Beijerstmatbekwam. 
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stinzen van de geslachten ROLKEMA (thans het Koninklijk 
Paleis) en AÜCKAMA (het Stadshuis), en een weinig ver
der aan die Gracht Waltahuis (het Oud Raadhuis). Bij 
de Brolbrug (op den hoek van het Naauw en de Hoog
straat) ontmoeten wij een sterk huis, dal later door de 
geslachten HEENTIAMA en JÜWINGHA werd bezeten. Zuid
waarts van daar lag in den hoek, welken de stadsgracht 
vormde, Uniahuis, als een sterk kasteel uit het water 
opgetrokken; en een weinig verder, aan de overzijde 
van die gracht, en dus buiten de stad, Juwsmahuis (Mun-
tenburg) en Haniahuis (het Blokhuis). Aan de binnen
gracht besloeg verder Minnemahuis (thans het Logement 
de Nieuwe Doelen) met deszelfs hof eene groote uitge
strektheid gronds (*). Tot de parochie OlcleJiove behoor
den nog Burmaniahuis en Papiwgastins (het Oud Prin-
sessehof), en tot de parochie Hoek het Amelandshuis 
en op eenigen afstand ten oosten van daar Cammingha-
burff. In de nabijheid daarvan lag (aan den tegeirwoor-
digen straatweg) nog een Juwsmahuis, en een half uur 
benoorden de stad, onder de buurt Bilgaard, Taniaburg. 
Zeer vermoedelijk waren er destijds nog meer adellijke 
huizen, van welke de standplaatsen thans onbekend zijn (†). 

Voor het overige moeten wij ons van den toestand 
en het voorkomen van de huizen der ingezetenen, vooral 
der kleine burgers, nog geen hoog denkbeeld vormen. 
Een goed gedeelte der bevolking toch, voor zooverre 
die niet uit koop- en handwerkslieden bestond, bleef 
nog lang het aarlsvaderlijk bedrijf van veefokker be
houden. Vandaar, dat men zich nevens een aantal huizen 
een schuurtje, een hooischelf, mestvaalt en tuintje moet 
voorstellen, gelijk dit thans in de achterbuurten van 
sommige kleine steden, en wel bijzonder op de dorpen, 
nog het geval is. 

(*) Ook dit huis schijnt met eene gracht omringd geweest te zijn, 
gelijk men nit het vinden van een bootje op eenige diepte in den grond 
van het huis daar naast, meende te moeten opmaken. 

(†) Zoo komt bij SCHAKL. 45 en wras. 232en 2-49 CASPAR SYNADA of SYNAMA 

als Hoveling te Leeuwarden voor, en waren de geslachten JACKOMA, SIÜX-
j!i\, TiiAMWGHA en andere vervolgens als Oldermannen in hoog aanzien. 
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Groot waren de verbeteringen, welke het huiselijk 
en burgerlijk leven in deze eeuw van lieverlede onder
ging door het bouwen met steen, door het bedekken 
van de huizen met hard dak van leijen, door het invoe
ren van schoorsteenen, van vensterglas en vele andere, 
van elders ingevoerde gebruiken en uitvindingen, welke, 
toen de maatschappij allengs in nijverheid, ontwikkeling, 
welvaart en kracht toenam, noodwendigheden des levens 
werden (*). 

Ook de beginselen van het Bestraten der steden met 
keijen of balsteenen komen in deze eeuw voor. Welk 
eene verbetering daardoor werd te weeg gebragt, laat 
zich gemakkelijk denken, als men zich eene stad, op 
een kleibodem gelegen, zonder dezen vasten vloer voor
stelt. Het was ook in dezen tijd, dat er veel gronds 
werd gewonnen, en dat de binnengrachten zelve, zoo
wel als de buurten, wegen en paden daarnevens, een 
geheel verbeterd aanzien verkregen, doordien men de 
hellende oevers of wallen met steiger- of paalwerk begon 
op te zetten en eene regtstandige gedaante te geven. 
Aan de noordzijde van de Brol echter, kwam men de 
sterke helling van de terp der Hoogstraat te gemoet, 
door aan de gracht, op een lagen wal of kade, eene rij 
overwulfde kelders te bouwen, waarboven de huizen 
der nieuwe buurt opgetrokken werden, en waarover 
het voetpad werd gelegd, in verbinding met de hoogte 
der brug en der Hoogstraat. Deze Kelders, welke der 
buurt dezen naam gaven, dienden in deze eeuw veelal 
tot het bewaren van Bier, de destijds zoo gezochte 
en bijna eenige drank. Hierom werd de lage onder-
wal, vóór dezelve, later de Bierkade of de Bierhaven ge
noemd. — Ter bevordering van de onderlinge gemeenschap 

(*) Men wil, dat de Schoorsteenen in de 14e eeuw in Italië zijn uit
gevonden. Vroeger stookte men in een kuil, waaruit de rook naar een 
gat in het dak opwaarts steeg. In vele steden werd, ter voorkoming van 
brand, het toedekken van dien kuil of opening eiken avond door eene 
klok aangekondigd of bevolen. DOLZ, Allg. Geschichte, II 119,120. Ook 
in de Oude Friesche Wetten, 86, wordt van zulk een reeckholof rook-
gat melding gemaakt, 

T. 5 
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nam het getal bruggen over de binnengrachten ook van 
tijd tot tijd toe, vooral, omdat daarbij belang hebbende 
buurten de kosten van daarstelling en onderhoud dikwijls 
gaarne voor hare rekening namen, waarvan thans nog 
eenige zoogenoemde hurebruggen overig zijn. 

26. Blijken van toenemend aanzien. 

Ofschoon de bezetting van Hertog ALBRECHT Friesland, 
behalve Stavoren, verlaten had, deed hij, zoowel als 
zijne opvolgers, nogtans bestendig zijne aanspraken öp 
dit gewest gelden, en waren de Friezen genoodzaakt, het 
verbond van vrede telken jare met hem te vernieuwen. 
Bij het genot van deze rust, ten aanzien van de buiten-
landsche belangen, hadden echter de binnenlandsche 
woelingen en partijschappen met nieuwe woede het hoofd 
weder opgestoken. De Schieringer partij, die zich op 
alle wijzen zocht te versterken, had het bijzonder op 
het Vetkoopersgezinde Leeuwarden geladen, en nam in 
1421 op nieuw de gelegenheid waar, de stad aan te 
vallen en magtig te worden (*). 

Het ten opzigte van Oostergoo en Westergoo midden 
in het land zoo gunstig gelegene Leeuwarden kwam toch 
langzamerhand meer in aanmerking. In het eerste gedeelte 
der 15e eeuw zien wij deze stad vele malen tot de plaats 
gekozen, waar, door de afgevaardigden van Oostergoo 
en Westergoo, het gemelde verbond van vrede met den 
Hollandschen Graaf verlengd en geteekend werd (†); — 
waar ten jare 1412 een groote kerkelijke Landraad, on
der voorzitting van den Deken van den Leeuwarder 
Zeendstoel, werd gehouden, op welke belangrijke bepa
lingen nopens het regterlijk en geestelijk bewind werden 
vastgesteld (§); — waar de Staten des lands in 1414 bijeen
kwamen, om met de afgevaardigden des Duitschen Kei
zers te onderhandelend),—. en waar, op verschillende 

(*) EMMIÜS, Hist. 283, wiHSEKiDs, 244; SCHOTANUS, Kronyh, 255. 
(†) Charterboek, 361, 363, 385, 386, 393 enz. 
(§) Charterboek, 375; GABBEMA, 28 ; v. siomm, Jaarb. IV 305. 
<-!•) W i 
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tijden, de Gaarleggers of zamenkomsten der twistende 
partijen of der volmagten van de Gooën werden ge
houden (*). 

Die voorkeur had onder anderen deze gewigtige ge
volgen, dat, toen de keizerlijke afgezanten in 1417 op 
nieuw in Friesland kwamen, zij te Leeuwarden eene 
staats vergadering belegden; en vooral, dat Keizer SIGIS-

MÜND, toen hij in dit zelfde jaar bij eene Bulle de oude, 
en alleen van het Keizerrijk afhankelijke vrijheid der 
Friezen bevestigde, Leeuwarden, tot de plaats koos, waai
de keizerlijke Munt door zijnen Muntmeester zou wor
den geslagen, en waar de Grietmannen de schatting 
moesten opbrengen, welke zij ten behoeve van den Kei
zer hadden ingevorderd (†). 

Dit blijk van keizerlijke gunst en onderscheiding kende 
alzoo aan deze stad een hoogeren rang onder de Friesche 
steden toe. Ofschoon Leeuwarden eerst eene eeuw later, 
onder andere omstandigheden, tot Hoofdstad van Fries
land verheven werd, ontving Oud-Leeuwarden, reeds in 
1417, van de hoogste magt, van den Duitschen Keizer 
zelven, eene voorkeur, welke haar tot eene hoogere 
betrekking voorbestemde. 

Wel was deze verheffing eene nieuwe oorzaak om den 
nijd en haat te versterken, welke de Schierrnger partij 
en zoo vele edelen der aanwassende stad toedroegen; 
hare voorspoed vermeerderde bestendig hare bezittingen 
en bevolking; keizerlijke gunst had haar in aanzien ver
heven: zou het geen wonder geweest zijn, als zij zich daarom 
niet dikwijls gezag had aangematigd over allen, die zij als 
hare minderen beschouwde, wanneer zij hare belangen kon 
bevorderen? Regt en Raad der stad, door dit keizeilijk 
voorregt vereerd, wilden dan nu ook gebruik maken van 
een zamenloop van gunstige omstandigheden, ten einde , 
in een tijd, waarin ieder naar vermeerdering van gezag 
en heerschappij streefde, ook het gezag en het vermogen 
der stad uit te breiden, en haar aanzien te vermeerde-

( * ) ScHARlEBSIS, 4 9 ; WINSEMIUS, 2 5 1 ; SCHOTANUS, 2 5 4 . 

(†) Charterboek, 400; SCIIARL. 45; wiiss. 234; SCHOT. 2i5, tabl. 26, 
i. SJOERDS, Jaarboeken, IV 336. Zie ook Aanteekening 19. 

5* 
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ren, om des te beter de aanvallen harer vijanden te 
kunnen weerstaan. De gelegenheid daartoe lag voor de 
hand, en zij wilden deze niet ongebruikt laten voorbij
gaan. Leeuwarden m o e s t worden, wat het worden k o n. 

27. Vereeniging van de Stad Leeuwarden met de 
Parochiën Oldehove en Hoek, in 1435. 

Het was zeer natuurlijk, dat er tusschen de Stad Leeu« 
warden en de zoo ná aan hare vesten gelegene Dorpen 
Oldehove en Hoek, wier bewoners elk oogenblik met de 
hare in aanraking kwamen, van lieverlede eene naauwe 
betrekking was ontstaan; inzonderheid, toen, bij het ver
meerderen van de bevolking, de allengs verder aangebouwde 
buurten elkander meer naderden. In eenige opzigten 
kwamen beider belangen overeen; in andere liepen deze 
geheel uit elkander: want de aanmatigingen van de ster
kere stad en hare gilden op de haar omringende zwak
kere dorpen waren somtijds drukkend voor deze. Even
wel, ook zij breidden hunne buurten allengs verder uit, 
en namen in kracht en aanzien toe; — ook zij verzetten 
zich weleens tegen de ijverzuchtige eischen der stad; — 
en ofschoon deze wei in staat was, hare meerderheid 
te doen gelden, stelde hare zucht naar vergrooting van 
gebied, aanzien en magt het haar als wenschelijk voor, 
dat de belangen der dorpen met de hare overeengebragt 
wierden. Dán zouden de bestaande wallen en poorten 
weggenomen — de buurten aan elkander verbonden — 
de besturen vereenigd — en van drie kleinere parochiën 
één groot geheel gevormd kunnen worden, dat, met eene 
nieuwe gracht en wal omringd, aan eene uitgebreider 
en magtigcr Stad het aanzijn zou geven. 

Dit plan streelde de eerzucht van de bestuurders der 
stad: want alleen door dit middel zou er gelegenheid 
zijn, zich boven alle andere steden te verheffen, en zich 
tegen de aanvallen der vijanden te versterken. Bij de 
eerste voorslagen tot vereeniging schijnt de Regering de 
zaak echter in dier voege voorgesteld te hebben, alsof de 
dorpen het als eene gunst moesten beschouwen, wanneer 
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de stad hen , als zwakker en afhankelijker, niet om zich 
zelve, maar om hun belang en hunne veiligheid, onder 
de vleugelen harer bescherming nam. Zij toch hield in 
die dagen van twist , strijd en onveiligheid steeds he t 
denkbeeld vast , dat het de roeping der steden w a s , om 
» den armen gemeenen huysman tegens de roofnesten oft 
»stynsen opt platte landt te beschermen" (*); en zeker 
heeft de sterke toeneming van de bevolking der steden 
bewezen, dat toenmaals velen dáárom bij haar eene 
schuilplaats zochten. 

Zdrj wilden echter de dorpen niet. — De strijdige ge
voelens over de wijze en de voorwaarden van vereeniging 
waren alzoo de oorzaak, dat he t voltrekken van dezelve 
lang werd uitgesteld, hoewel de toenadering, welke reeds 
vroeger plaats h a d , door de daad zelve hoe langer hoe 
volkomener werd. 

Lang toch had er reeds tusschen de stad en de pa-
rochiën eene vrerbindtenis in het k e r k e l i j k e bestaan. 
I n den vroeger vermelden Giftbrief der BURMANIA'S, van 
den jare 1300, werd de St. Vituskerk te Oldehove reeds 
de kerk van Lieuwerth geheeten (†); en in staatsstukken 
van dezen tijd wordt met ronde woorden meer dan eens 
gezegd, dat Oldehove en Hoek beide te Leeuwarden t e r 
k e r k e b e h o o r d e n (§). Allen immers sprekende be
wijzen van eene ondergeschiktheid der parochiekerken, 
als vroegere kapellen, aan de Mariakerk van Nijehove of 
de Hoofdkerk van Leeuwarden, (Zie Aanteekening 13.) 

Die bestaande kerkelijke betrekking was voor de stad 
eene reden te meer, om ook eene staatkundige en reg-
terhjke vereeniging met de dorpen tot stand te brengen. 
Deze, bij wien het verliezen van hunne zelfstandigheid 
en andere opofferingen niet tegen de verwachte voordee-
len schenen te kunnen opwegen, hielden de verbindtenis 

(*) Zie de Remonstrantie van den Magistraat, afgedrukt in het 
Charterboek, IV 396. 

(†) SCHOTANUS, Beschrijving, 229; Oudheden en Gestichten, I 262. 
(§) Charterb. I 469, 497; WIHSEMIÜS zegt, 253, dat Oldehove toen 

mecrendeels uit Geestelijken bestond, die daar (even als in andere (?) 
Konvcnten) hunne godsdienst pleegden. 
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bestendig tegen. De Grietman van Leeuwarderadeel, 
onder wiens bewind die dorpen behoorden, en wel bij
zonder de edelen BÜRMANIA en CAMMINGHA, die dáár, uit
hoofde van hunne bezittingen, den meesten invloed hadden, 
waren niet genegen, om hun gezag zoo spoedig aan het be
lang der stad op te offeren. 

Dit verdroot eindelijk de Stedelijke Regering. Zij stelde 
daarom haren wensch en hare belangen voor aan een 
Gaarlegger van Grietmannen en Raden van eenige deelen 
en steden van Oostergoo en Westergoo, in Augustus 
1426 te Bolsward bijeengekomen. Eendragtig stemden 
deze met het verlangen der stad in. Het schijnt zelfs, 
dat zij deze vereeniging nuttig en noodzakelijk keurden: 
want het besluit van hunne vergadering, hetwelk zij 
Leeuwarden schriftelijk deden toekomen, luidde niet 
alleen, dat zij goedkeurden, maar ook bevolen en vast
stelden: dat Oldehove en Hoek met al hetgeen binnen 
de stadsgracht van Leeuwarden was gelegen, onder één 
stadsregt zouden zijn. Als beweegredenen tot dit besluit 
worden nog vermeld, dat hierdoor de misdadigers, volgens 
het stadsregt, beter onderzocht en beregt, de vrede en 
algemeene rust meer versterkt en de armen beter beschermd 
zouden worden. Dat deze verbindtenis niet met weder-
zijdsch genoegen gesloten, maar doorgezet werd, blijkt 
verder nog uit het slot van dit stuk, door de betuiging, 
dat deze Vergadering de klagten en bezwaren tegen dit 
besluit zou willen vernemen, wanneer het Dekensgcregt 
van Leeuwarderadeel en de regtbank der negenen ge
spannen zou zijn. Dán zou zij de voor- en tegenspraak 
liooren en overwegen, hoewel haar besluit dán ook be
slissend zou zijn, en, op eene boete van twintig marken, 
onherroepelijk zou blijven. 

Aldus was de vereeniging van de stad met de paro-
ohiën door dit besluit wettiglijk bevolen. En toch bleven de 
dorpen weigeren hieraan te gehoorzamen; ook in weerwil 
van nog een besluit van 's lands hoogste magt, van Reg
ieren en Raden der landen en sleden van Oostergoo en 
Westergoo, in Maart van den volgenden jare 1427 vergaderd 
î«- Sncek, waarbij aan de slad Leeuwarden, die reeds in 
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1392 op nieuw gemagtigd was, om alle misdadigers te 
hals en te hoofde te beregten, nogmaals de magt werd 
toegekend, om te mogen regten, » wat dair ghesciet in 
»die Stede, alzo veer als die B u e r e n begrepen siin." 
Zeer vermoedelijk werden door deze laatste bepaling de 
parochiën of de buitenbuurten der stad bedoeld, daar 
dit besluit anders van geene beteekenis was. 

lutusschen rezen er nieuwe verschillen met de Grietenij 
Leeuwarderadeel over het regtsgebied der parochiën, of 
de uitgestrektheid der landen, welke onder haar gere
kend werden te behooren. De Grietenij was toenmaals 
in drie derde-deelen of trimdeis verdeeld. De dorpen ten 
noorden der J e l s u m e r v a a r t behoorden tot het Noor
der- , die ten zuiden der P o t m a r g e tot het Zuider-
trimdel. In het daar tusschen gelegene Middel-trimdei 
bevonden zich alleen Leeuwarden, Oldehove en Hoek (*). 
Gelijk natuurlijk was, eischte de stad, dat de landen, 
tot deze parochiën behoorende, nu ook onder haar regts
gebied, klokslag of vrijheid zouden komen en blijven. 
De grietenij begreep evenwel, dat alléén de dorpen zelve , 
of hunne bebouwde buurten, en niet de daartoe behoo
rende landen bij de stad zouden ingelijfd worden. Ook 
de parochiën waren van het gevoelen der stad, en had
den deswege met haar reeds eene schriftelijke over
eenkomst of Gemeentebrief gemaakt, welke bereids door 
een Landsdag bevestigd was. Een bewijs, dat de bezwa
ren , welke de vereeniging tegenhielden, nu meer gelegen 
waren in een verschil tusschen de Stad en de Grietenij, 
dan tusschen de Stad en de Dorpen, welke nu niet meer 
ongenegen schenen te zijn. 

Om aan dit geschil een einde te maken, wendden de 
partijen zich op nieuw tot den Landsdag, welke in Mei 
1427 te Sneek werd gehouden. Bij besluit van deze 
vergadering, uit de hoofden der grietenijen en steden 
van Oostergoo en Westergoo zamengesteld, werd der 
Grietenij Leeuwarderadeel bevolen, om de overeen
komst aangaande het regtsgebied van het Middel-trimdei 

(*) Ook lluismii werd wclceiis tot het Middel-trimde! gerekend. 
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goed te keuren, en den Gemeentebrief of het accoord 
tusschen de Stad en de Parochiën mede te bezweren (*). 

En niettegenstaande de wegruiming van dit belangrijke 
bezwaar, kwam de vereeniging van de dorpen met 
de stad niet tot stand. Eene hoofdoorzaak van deze 
nalatigheid was welligt gelegen in eene stijfheid van den 
ouden TIETER CAMMINGHA, den bezitter van Cammingha-
êurff en van een groot gedeelte van Hoek, die tevens , als 
Grietman van Leeuw ar der adeel, over bovenvermelde uit
spraak verstoord, door die verbindtenis zijne raagt merkelijk 
ingekrompen- en zelfs zijn gezag over Hoek zich ontnomen 
zou zien. Ook zal het niet ontbroken hebben aan de 
tegenwerking van andere, in de nabijheid wonende, Sehie-
ringer edelen, wien de vergrooting van de stad een doorn 
in het oog was. De stad deed nog vijf jaren lang geduld, 
doch nam toen weder hare toevhigt tot die aanzienlijke ver
gadering van afgevaardigden uit de deelen en steden der 
beide Gooën, te Bolsward zamengekomen. Op nieuw 
beklaagde zij zich over de wedersparmigheid van de dor
p e n , en andermaal riep zij hare bevelende hulp ter uit
voering van de vroegere besluiten in. De Landsdag be
schouwde die vereeniging alsnog voor het welzijn van 
het geheele land en van al de steden nutt ig en noodza
kelijk , en met deze geldige reden drong die vergadering, 
bij besluit van den 20 Julij 1432 , op nieuw het bevel 
aan : dat Oldehove en Hoek met Leeuwarden als onder 
één stadsregt zouden zijn; en dat alle regters van de 
grietenijen en steden gelast werden, om, bij verbeurte 
van twintig marken zilvers, zonder eenige tegenspraak 
of uitvlugt te verstaan, mede te werken tot de uitvoe
ring van dit besluit. 

Zóó zwak schijnt het toenmalig landsbestuur geweest 

(*) Nieuwe twisten over dit onderwerp, en bijzonder over de grens
scheiding tusschen Leeuwarden en Huisum op het Nieuwland, hadden 
in 1456 eene nadere uitspraak van een Landsdag te Bolsward ten gevol
ge, waarbij die grens werd bepaald: van Wiinga hume of Wijnhorn-
slersijl hij de Schrans, langs den weg (tegenwoordigde Zijlsloot) tot 
nan de Giilg, die dus toen reeds, ten behoeve der stedelijke regtsoefenin-
^en, iwndclVieii w landsvaar f *.ttmd. 'LicChurtb.ï 591; GABBEMA, 63. 
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te zijn in de uitvoering van de wetten en verordeningen, 
dat het sluiten van de vereeniging nog bijna drie jaren 
lang werd tegengehouden. Allengs echter naderden de 
verdeelde partijen elkander meer en meer; en eindelijk 
werd de dag van den 21 Januarij 1435 vastgesteld, waarop 
de afgevaardigden en lasthebbcnden van de Parochiën 
met het Stedelijk Bestuur zouden zamenkomen, ten einde 
den Gemeentebrief te bezweren, de overeenkomst op 
perkament te schrijven en te bezegelen, en alzoo aan 
het verbond der vereeniging volkomen beslag te geven. 

Dit geschiedde: de gemeente van Oldehove had haren 
Persona of Hoofdpriester, Heer JOTIKA, en den Beken, 
Heer JOHANNES, tot hare gelastigden benoemd. Vanwege 
Hoek kwam alleen PIETER CAMMINGHA, de oude, en wel 
als bezitter van Camminghaburg en als eigenaar van het 
meerendeel van Hoek en de daarbij gelegene landen en 
huizen, voor zich en zijne kinderen en kindskinderen, 
en dus niet namens de gemeente, en niet als Grietman 
van Leeuwarderadeel, in welke betrekking hij eigenlijk 
afstand moest doen van het regtsgebied over beide dorpen en 
daartoe behoorende landen. Oldehove was vrij rekkelijk 
geworden, en gedroeg zich als iemand, die iets verzuimd 
of misdreven had, dewijl het kwijtschelding van straf 
of boete bedong. De toon van CAMMINGHA was die van 
iemand, 'welke zich gedrongen zag, tegen zijnen wil, tot 
eene overeenkomst toe te treden. 

De bepalingen of voorwaarden der vereeniging beston
den hoofdzakelijk hierin: dat Oldehove zich verbond, 
om, met al haar toebehooren, voortaan onder het Stads-
rcgt van Leeuwarden gerekend te worden, volgens de 
bepalingen van de tegenwoordige of toekomstige stads 
Willekeuren; dat beide partijen hunne vroegere zaken 
zouden afdoen, zonder elkanders schade; dat de geheele 
gemeente de berooving van een onschuldigen zoude wreken, 
door binnen veertien nachten de schuldigen te straffen ; dat 
hier in den winter geen ander bier dan dat, hetwelk in de 
stad zelve was gebrouwen, mogt gebruikt worden, en dat 
men geen Hollander tot burger ontvangen- of hem eenig regt, 
bijzonder om een Olderman te kiezen, toestaan zoude. 
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])e voorwaarden van PIETJÏR CAMMINGHA kwamen hier 
op neder. De stad Leeuwarden en hij, met al de hof
steden, welke hij met zijne kinderen en kindskinderen 
te Camminghabuur, te Hoek en op de Oosterterp of 
Hoogeterp bezat en bewoonde, zouden, volgens den in
houd der tegenwoordige en toekomende stads Willekeu
ren, voortaan en ten eeuwigen dage onder één Stadsregt 
behooren. Wanneer er tusschen hem of zijne kinderen en 
de stad eenige tweedragt mogt ontstaan, dan zouden de 
Hoofdpriesters van Oldehove en Nijehove en de Olderman 
van Leeuwarden, als zoenslieden, dit geschil beslissen. 
En indien hij wegens partijschap aangevallen mogt wor
den, zou de stad in de daardoor veroorzaakte schade 
niet behoeven te deelen (*). 

Ziedaar Oud-Leeuwarden eindelijk verbonden met de 
twee naburige dorpen en derzelver buurten en landen, waar
door zij in de gelegenheid was ais Stad eene grootere uitge
breidheid en tevens een uitgestrekter regtsgebied te beko
men. Van geringe beginselen zagen wij haar opkomen — 
als Zeestad zich verheffen — als Landstad zich uitbreiden 
en in kracht en vermogen toenemen. Door de nijverheid 
van hare inwoners, door de begunstiging van velerlei om
standigheden , en door de toegenegenheid van den Keizer 
en 's Lands Staten mogt zij in eer en aanzien stijgen, en 
haar omvang als Stad verdubbeld zien. Weinig beteeke-
nend was echter toen nog haren toestand bij hetgeen 
zij worden zou. ledere der volgende eeuwen zou daartoe 
het hare bijdragen, en allermeest zouden het die omstan
digheden, welke wij dikwijls, wanneer zij treffen, als 
rampen en droevige gebeurtenissen betreuren. 

(*) De behandeling van dit onderwerp, waarvan de oorspronkelijke 
Staatsstukken en Contracten nog in het Stedelijk Archief aanwezig zijn, 
is bovendien geput uit de volgende bronnen : Charterboek, I 469, -471, 
473, 497, 510, 5 1 1 ; WINSEMUIS, 250,253; SCHOTANUS, 292; &ABBEMA, 35; 

r. SJOERDS, Jaarboeken, V 172, 174. 
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TWEEDE TIJDVAK. 

N I E U W - L E E U W A R D E N , 

I.OOPMDE , 

VAN DE VEREEMGING DER STAD MET DE PAROCHIÖN OLDE-

HOVE EN HOEK, TOT AAN DE OVERHEERSCHING VAN 

FRIESLAND DOOR DEN HERTOG VAN SAKSEN. 

1435__1498. 

VERDERE UITBREIDING, BEBOUWING, VERBETERING EN 

VERSTERKING VAN DE STAD. 

1. De Toestand van Friesland, gedurende dit tijdvak, 

Ue geschiedenis van Friesland vertoont, gedurende den 
loop der gansche 15e eeuw, een bedroevend tafereel van 
de rampen, welke binnenlandsche oorlogen, burgertwis
ten en partijschappen altijd vergezellen. De hoog geroemde 
vrijheid, welke dit volk ten opzigte van buitenlandsche 
aanvallen of vreemde overheersching lang wist te hand
haven, verachtte dermate den band der wetten en we-
derzijdsche regten, dat zij zich zelve vermoordde, en ver
derfelijk werd voor het algemceue welzijn. De volksver
gaderingen bij den Opslalsboom in Oost-Frieslandhadden 
lang den staat der Zeven Vrije Friesche Zeelanden, door 
één gemeen belang, verbonden gehouden. Doch overmoed 
en heerschzucht hadden dien schoonen band verbroken. 
Ieder der Zeelanden stond nu op zich zelf, voerde oor
log met het ander, en verteerde zijne eigene krachten 
door bestendigen twist, geweldadigde berooving en on
verzoenlijker! haat tusschen edelen, geestelijken en bur
gers onderling. De krachten van den Adel werden hier
door verzwakt; de steden en hare burgers namen in 
vermogen en aanzien toe; de strijd om het hoogste gezag 
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werd hierdoor aangewakkerd; nijd en verbittering ste
gen tot openbare vijandschap en erfelijke veeten. Nu 
was de eenheid in den staat verbroken; regt en wetten 
waren door het geweld krachteloos gemaakt; rustig bezit 
en veiligheid was uit den lande verdwenen. En toen 
erlangde de droeve waarheid weder hare bevestiging: 
dat de vijandschappen in eenen staat gevaarlijker zijn, 
naarmate de volksvrijheid grooter is. 

De aanvallen van de Hollandsche Graven, welke vroe
ger de partijen meermalen weer tot één belang vereenigd 
hadden, waren nu ook van te geringe beteekenis, om dien 
heilzamen invloed op nieuw uit te oefenen. De Gezan
ten des Keizers deden nu en dan wel pogingen, om de 
rust en de eenheid te herstellen; doch ook deze bleven 
zonder gevolgen: want in die eeuw was de onbeschaafd
heid nog ten troon gezeten, en hare dochter,, de woest
heid, zwaaide met onbeteugelde drift de fakkel der ver
nieling. Bij hooggestegen nood, bij vrees voor gevaar, 
of bij vermoeijenis van krijg zochten de edelen, steden 
en dorpen nu hulp bij dezen, dan bescherming bij genen 
nabuur. Zoo zag men Hollandsche en Oost-Friesche le
gerbenden het land intrekken en verwoesten, om of de 
Vetkoopers of de Schieringers voor een tijdlang de bo
venhand te doen verkrijgen. Zoo zag men vele steden 
en grietenijen van tijd tot tijd een verbond sluiten met 
het reeds magtige Groningen, dat door het verleenen 
van hulp gaarne zijn gezag en invloed uitbreidde. Tus-
schenbeiden sloegen de lang verbitterde partijen soms de 
afgematte en bebloede handen ineen, en sloten onderling 
een verbond van vrede voor eenige maanden of jaren. 
Doch ook deze veelvuldige verbonden, vaak even spoe
dig verbroken als gemaakt, gunden weinig rust, dewijl 
de onverzoenlijke veeten spoedig de pas verzamelde krach
ten weder ten verderve van elkander inspanden (*). 

Die Vrijheid, op zulk een wijze misbruikt, was alzoo 
veeleer een vloek dan een zegen voor een volk, dat zich 

(*) Zie de belangrijke schets van dien toestand iii KEHPO MAKTEHA, 
Landboek (Charlcrhoek II) , 2, 
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het genot van hare weldaden onwaardig betoonde. Al-
wat kwaad is, verwoest zich zelf, in de verhevene orde 
der dingen. Zoo ging het ook hier. Toen de Friezen 
voldoende blijken gegeven hadden, dat zij zich zelve 
niet konden besturen, behaagde hel Keizer MAXIMILIAAN , 
tegen het einde der 15e eeuw, het opperbewind over 
dit gewest aan ALBERT , Hertog van Saksen, op te dragen. 
De grootste der volksrampen, het verlies van de vrijheid en 
de overheersching van eenen vreemden Vorst, trof alzoo 
de Friezen. Doch die wel verdiende ramp en deze verne
derende overheersching strekten hun, als een bitter 
geneesmiddel, in de uitkomst, tot zegen, tot redding 
en tot duurzaam heil. 

2. Vergrooting van Leeuwarden, ten gevolge van 
de Vereeniging der Stad met Oldehove en Hoek. 

Een der eerste gevolgen van de verbindtenis der stad 
met de zoo ná aan haar gelegene dorpen was voorzeker 
het afwerpen of slechten van den wal, welke Oud-
Leeuwarden tot dusverre had omsloten. Op deszelfs 
grond, die tot erven werd uitgegeven, werden nu van 
lieverlede huizen gebouwd, en wel meest op eenige 
schreden afstands binnen de o u d e g r a c h t , die nu 
voortaan als eene b i n n e n g r a c h t de stad doorsneed. 
Verscheidene buurten of streken langs de grach
ten ontvingen daardoor het aanzijn. De westzijde 
der Weerd en der Tweebaksmarkt, en de zuidoostzijde 
van de Nieuweburen met het daaraan verbondene 
gedeelte van de Voorstreek, over het Amelandshuis, 
vallen daaronder voornamelijk in het oog. Maar belang
rijk was vooral de rij huizen, welke ter plaatse van dien 
ouden wal gebouwd werd, van af de Brol en zoo west
waarts aan, eerst langs de oude Stadsgracht en vervol
gens langs de N i e u w l a n d s v a a r t , welke buurt, op 
den vroegeren dijk van de M i d d e l z e e , eerlang zelfs 
tot Burmaniahuis werd voorgezet. Door deze rij huizen 
en door de aanbouwing in de Begijne- en Groote Kerk
straten kwam de werkelijke vereeniging of ineensmelting 
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van Leeuwarden en Oldehove zóó ongemerkt tot stand, 
dat het bewijs van vroegere afscheiding later naauwe-
lijks opgemerkt werd. 

Was het oudste of eerst betimmerde gedeelte dei-
stad vaak zonder orde of regel en naar den loop van 
toevallige omstandigheden gebouwd, en waren daardoor 
zoovele enge en kronkelende straten en stegen ontstaan, — 
thans werd er aan de wijze van bebouwing meer zorg 
besteed. Met het aanwinnen in vermogen waren toch 
de uitwendige beschaving, smaak en zucht naar gemak 
en verfraaiing evenzeer toegenomen als de noodwendig-
heden en behoeften des levens vermeerderd. Ook het 
bouwen met steen was vrij algemeen geworden, en de 
bouwkunst zelve had hier groote vorderingen gemaakt. 
Geen wonder dus, dat de huizen toen ruimer en hoo-
ger gebouwd werden, en dat het Stadsbestuur meer 
orde en regelmaat zal hebben voorgeschreven. Minder 
binnen eene enge ruimte beperkt, waren de begrippen 
van gepasten vorm en welstand ook ruimer geworden, en 
stelde men zich het geheel nu op eene grootere schaal voor. 

Een schoon en duidelijk sprekend bewijs daarvan gaf 
het Bestuur, toen het de uitlegging der stad verordende 
aan de overzijde der vroegere Stadsgracht en de N i e u w-
l a n d s v a a r t , op de voormaals aangeslibde gronden der 
M i d d e l z e e , welke sedert den naam van het Nieuw-
land, gelijk de landen, ten oosten van den Hooge- en Bree-
dedijk, dien van het Oudland, bekomen hadden. Wegens 
den uitspringenden hoek der voormalige stadsgracht (op 
de Weaze), en wegens de voorgenomene nieuwe om-
walling van de stad, was de uitlegging op dezen grond 
noodzakelijk geworden. Bovendien was de gelegenheid, 
om hier eene lange en schoone buurt langs het water 
te bouwen, zóó gunstig, dat de Regering hiervan de 
meeste partij wilde trekken. Bij den tijdelings toenemen-
den handel der stad had men ook reeds lang de behoefte 
gevoeld aan een ruim marktplein, ten behoeve der goe
deren , welke hier ter verkoop werden aangeboden. Daarom 
werd deze buurt op het Nieuwland, van af den Wirdu-
merdijk nagenoeg 40 ellen ten zuiden van het water en van 
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de oude St. Jakobspoort gerooid, en zoo, westwaarts-aan, 
met mindere breedte, boogsgewijze langs het water voorgezet 
tot aan de overzijde van Burmaniahuis. Op dit punt, 
waar tevens de N i e u w l a n d s v a a r t naar het zuiden 
kromde, had reeds in het laatst der vorige eeuw de kerk 
van Oldehove eenige gronden ter bebouwing afgestaan, 
en wel zóó nabij het water, dat er bij de rooijing van 
het einde der nieuwe buurt eene aanmerkelijke versmal
ling van het rijpad moest plaats hebben, wilde men met 
deze vroeger gebouwde huizen in ééne lijn komen. Hier
door werd eene onregelmatigheid in de rigting veroorzaakt^ 
welke dit gedeelte met de overzijde der gracht gemeen 
had. Op den hoek toch van de Kleine Kerkstraat waren 
eenige huizen reeds vroeger te veel vooruitgebouwd, om 
nu met het nieuwer en breeder gedeelte in overeenstem
ming te komen. Ongeacht deze bezwaren, was deze 
buurt eene belangrijke aanwinst voor de stad. Aanzien
lijke burgers en handelaars begunstigden door het bouwen 
van groote en nette huizen deze onderneming, en ook 
het adellijk geslacht MARTENA stichtte aan het westelijk 
einde een kasteel met toren. Met regt verkreeg deze 
breede en der oude stad als toegevoegde buurt of gracht 
den naam van de Nieuwestad, onder welken zij voor het 
eerst in 1456 voorkomt (*). 

Door deze wijze van bebouwing was er aan de oost
zijde tusschen de huizen en de gracht eene groote ruimte 
overgebleven, welke eene geschikte gelegenheid tot een 
marktplein aanbood. Om die reden werd dan ook hier 
eene nieuwe Stads-Waag gebouwd, en wel op den ooste-
lijken hoek, aan de gracht en de brug voor de St. Jakobspoort. 

Een verder gevolg van deze uitlegging was, dat nu 
ook de oude zeedijk, of de weg naar Wirdum, ter we
derzijden allengs bebouwd werd, waardoor der stad eene 
breede en fraaije straat toegevoegd werd. Aan derzelver 
oostzijde, waar de grond naar de Oudegracht af helde, 

(*) Charterb.I 591; GABBEMA, 6-4: Nye Stedstera buta den stenena 
poerta, d. i. buiten de St. Jakobspoort, die na ' t slechten van de wallen 
bleef staan, tot zoolang de stad nieuwe wallen en poorten bekwam. 
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ontstond daarna ook de buurt de Weaze of Wase, welke 
van hare lage ligging en slijkerigen grond dezen naam 
ontleend zal hebben. (Zie Aant. 20.) Het noordelijk ge
deelte, bij de Brol, was, met de zuidzijde van het Naauw, 
aan deze oude sluiskolk denkelijk reeds vroeger bebouwd, 
omdat het niet te vermoeden is, dat, bij den toenmali-
gen geest van het Stadsbestuur en na de rooijing van 
de Nieuwestad, dit blok. huizen, tusschen het Naauw en 
de Peperstraat, daar toen zou verordend zijn, dewijl het 
de evenwijdige doortogt, vooral met rijtuigen, door de 
stad, in den weg staat, en van de regelmatigheid der 
Binnengracht of Voorstreek grootelijks afwijkt. 

Eene dergelijke onregelmatigheid of vooruitspringing 
van de buurt was er ook vroeger, toen de Regering min
der op de wijze van aanbouw toezag, ontstaan, aan de 
westzijde van Minnemahuis (bij de Franciskus- of Korf-
makerspijp). Toen nu de eigenaars van dit kasteel een 
gedeelte of wel de oostzijde van hunnen hof ter be
bouwing afstonden, werd deze buurt (de Korenmarkt) 
in eene betere rigting gerooid, en meer in overeen
stemming met de geregelde buurten, welke er allengs 
aan deze Binnengracht ontstonden, en die nu ook met 
die van Hoek in verbinding gebragt werden. 

Ook deze vroeger afzonderlijke parochie nam in uitge
breidheid toe, doordien de Heeren van Ameland, na eerst 
den westelijken zoom van hunnen uitgestrekten hof tot er
ven te hebben uitgegeven, nu ook de zuidzijde van de
zen tuin, welke tot aan de V l i e t en de Oudegracht 
reikte, bij gedeelten ter bebouwing afstonden. Deze buurt 
werd nu ook eerlang aan de overzijde van het water 
bebouwd, op den grond van het adellijk geslacht MAR-
TENA , dat hier een huis en tuinen bezat; en het is van
hier, dat deze bebouwde gracht sedert den naam van de 
Tuinen bekwam. 

3. Versterking van Leeuwarden 'met eene nieuwe 
Gracht en Wal-

Na de vereeniging van de stad met de genoemde dor
pen, en het slechten van de wallen van Oud~Lecuwarden 
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was het wel het voornemen van de Stedelijke Pie-
gering, om het veel uitgebreider Nieuw-Leeuwarden nu 
met eene nieuwe gracht en wal te omringen, ten einde 
het tegen vijandelijke aanvallen beter te beschermen; 
doch velerlei omstandigheden hielden de uitvoering van dit 
plan voorshands tegen. Groot waren ook de kosten en 
menigvuldig de bezwaren, aan deze belangrijke onder
neming verbonden. In de eerste jaren was het mede 
zeer onzeker tot hoeverre de buurten en straten, welke 
in aanbouw waren, zouden strekken, om binnen de 
ontworpene wallen begrepen te worden. Wegens de 
onveiligheid van het platte land, bij het woeden der 
partijschappen, werd de inwoning in de welvarende 
stad bij voortduring ijverig gezocht, en maakten velen 
gebruik van de gunstige gelegenheid, welke hun hier 
werd aangeboden, om in de bovenvermelde nieuw 
ontworpene buurten huizen te bouwen. Leeuwarden, 
zegt een onzer geschiedschrijvers (*), » n u hebbende 
»eenen goede forrne van regeringhe, ende machtich 
»zijnde door trafiqueii ende Coophandel van alderhande 
»Waren, als Botter, Kaese ende andere soorten van 
»suijvel," nam in de laatste helft der vijftiende eeuw in 
grootte en bloei aanzienlijk toe. 

Daardoor werd nu eindelijk de gelegenheid geboren, 
om de voorgenomene versterking van de stad met ernst 
bij de hand te vatten, liet groote gevaar toch, waar
aan de opene stad bij voortduring blootstond, eischle 
hoe langer hoe meer voorziening. Omstreeks den jaie 
1481 werd dan ook een aanvang gemaakt met het 
graven van eene nieuwe gracht en het opwerpen van 
een hoogen wal. Men begon daarmede aan de zuid
oostzijde der stad, achter Haniahuis, en zette het werk 
in eene westelijke strekking, langs de z u i d z i j d e dei-
stad, voort tot aan de N i e u w l a n d s v a a r t (hetScha-
vernek), waar gracht en wal eene rigting naar het 
noorden moesten bekomen. 

Aangenaam was het der Regering, die niet mot alle 

(*) WiRSEKics, Chiouiqnc, 299, 
ï. ('f 
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edelen der stad in even goede verstandhouding s tond, 
gelijktijdig van het adellijk geslacht MINNEMA de ver
zekering te ontvangen, dat het gezind was, haar in di t 
groote werk behulpzaam te zijn, Arooral ten opzigte van 
het afstaan van land , dóór hetwelk de gracht moest 
gelegd w o r d e n , en dat niet door alle eigenaren even 
gereedelijk werd afgestaan; terwijl he t tevens zijne 
versterkte stins met gesehut en wapenen ten dienste 
der stad aanbood, wanneer zij door hare vijanden mogt 
aangevallen worden (*). 

4. Verhinderde voortgang van de Versterking der Stad, 

Die vijanden van Leeuwarden, van wier woede de 
stad alles kwaads stond te vreezen, waren in de laatste 
j a r en veel vermeerderd. De voorspoed en groote magt der 
stedelingen waren de oorzaken, dat hunne overmoedige 
Regering heerschappij wilde voeren over he t omgelegene 
l and , ten einde den adel van geheel Oostergoo en 
de Schieringer partij te bedwingen; terwijl de ijverzuch
tige Gilden der s tad, en inzonderheid de koopl ieden, 
geenerlci handel of handwerken op de dorpen wilden 
du lden , en de landbewoners de we t begonnen voor te 
schrijven. Deze , hierover vertoornd, hragten n u hunne 
waren te Sneek ter markt . Doch de hoogmoedige 
Leeuwarders , die niet alleen in Oostergoo, maar ook 
in Westergoo den meester wilden spelen, verzetten zich 
daar tegen, en begeerden zelfs te Slooten eene Boter-
waag te hebben , om de Sneekers afbreuk te doen (†). 
Vele twisten waren daarvan het gevolg, en een groot deel 
van Friesland werd daardoor tegen Leeuwarden verbitterd. 

W e l trachtte de stad, door het sluiten van menigvul
dige verbonden van vrede , de uitbarsting van den haat 
tegen haar te voorkomen, en zich door de vriendschap 
met sommige steden tegen den naijver van andere te 

(*) Zie deze Acte en hare verdere bepalingen in het Charterhoeh, 
701; GABBEMA, 95. 

(†) Zie dit uitvoerig vermeld in de Kronijk van PETEK VAIY THABOR, in 
vtssER en MiERsrooBDT. Archief, I 22; WIKSEMIÜS, 299, 301; GABBEMA, 84. 
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besehermen (*); doch het was te l a a t : hare fel verbit
terde vijanden eischten wraak. Eenige der aanzienlijkste 
Schieringer edelen, door WTBE JARICHS JELKAMA , van Ak-
krum, en WTBE SJOERDS THO GROÜSTINS , van Englum, aan
gevoerd, en door de benden, u i t verschillende grietenijen, 
geholpen, spanden tegen de stad zamen. Eerst vielen 
zij de handelsschepen der Leeuwarders op de onveilige 
wateren aan ; daarna beroofden zij hunne weiden en 
bezittingen; en eindelijk waagden zij het zelfs, in 
October 1 4 8 1 , de nog onversterkte stad aan de noord
westzijde aan te vallen. Door de wakkerheid der bu r 
gers werden zij echter afgeslagen, en mislukte hunne 
toeleg, om de stad te bemagtigen en door brand te 
verwoesten. Boch ook nu haastte de stad zich op 
n ieuw, om met deze hare vijanden zoo spoedig moge
lijk verbonden van vrede te sluiten, onder belofte van 
elkander niet weder te zullen beschadigen, en Leeu
warden in het » bepoor ten, begrachten , bevestigen en 
bemuren van de stad niet te zullen behinderen;" j a , 
zoo gezind was men den vrede te bewaren , dat daarbij 
de boe te , van ieder , die hem verbrak , op duizend 
Bijnsgulden gesteld werd (†). 

5. Hevige Brand in de Stad, in ,1483. 

Na dezen schok en dit gelukkig afgewende gevaar 
was het een aangenaam denkbeeld voor de stedelingen, 
om, onder het genot van vrede en voorspoed, de aan-
gevangene versterking van de stad te kunnen voortzet
ten, Hoe spoedig werd echter deze verwachting teleur
gesteld door eene r amp , welke haar plotseling trof, en 
waar tegen wakkerheid noch beleid genoegzaam op hunne 
hoede konden zijn. Het was de 13 Junij des jaars 1 4 8 3 , 

(*) Zie deze menigvuldige verdragen in het Chartb.ï 52-4, 600, 
698, 700 ; WINS. 258, 272; SCHOT. 306, 310, 354; GABB. 85, 92, 94, 102. 

(†) Zie ook deze Verbonden, die een treurig bewijs geven van den 
schrikkelijken toestand, waarin de partijschappen het land toen ge
dompeld hadden, in het Charterboek, 1 702—707; voorts SCHARLEKSIS, 
03°; WINSEMIUS, 299; scnoiAKUf, 365, 
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toen er Brand ontstond in de nabijheid van Minnema-
brug (thans de Korfmakerspijp), en dus ongeveer in hel 
midden van de oude stad. Door het vuur van een Pot-
tebakkersoven veroorzaakt, stuwde een hevige weste-
wind de vlammen over de naaste, meest nog met riet 
gedekte, huizen en buurten voort; en binnen weinige 
uren hadden honderden ingezetenen het verlies van have 
en bezittingen-, en de stad van meer dan tweehonderd 
huizen, in eene der voornaamste wijken, te betreu
ren (*). 

Deze ramp zette den voorspoed der stad niet weinig 
terug. Indien de Regering niet wilde, dat zoovele nij
vere burgers naar elders verhuisden, moesten er spoe
dig maatregelen en aanmoedigingen tot vernieuwden 
opbouw verordend worden, om in hunnen nood te voor
zien. Weldadige hulp en gunstige bepalingen zullen 
zeker veel bijgedragen hebben, om deze buurten allengs 
te herbouwen, en tevens eene betere rigting en voor
komen te geven. Hierdoor toch was zulk eene ramp, 
in de gevolgen, dikwijls de oorzaak van verbeteringen 
en verfraaijingen, welke anders welligt niet tot stand 
zouden gekomen zijn. Van dien tijd dagteekent waar
schijnlijk ook de stedelijke keur, dat er geene huizen 
mogten gebouwd worden, dan op een houtvoet afstands 
van elkander; terwijl ze met hard dak, van gebakken 
pannen ,of leijen, gedekt moesten zijn: alles volgens de 
rooijing en ter goedkeuring van den Raad. 

6. Voortzetting van de Versterking. 

Na het sluiten van den vrede, in 1481, maakten de 

(*) SCIIARLENSIS, 64°; WIWSEMIUS, 303;SCHOTANUS, 369; GABBEMA, 147. 

Hoewel wij geene vroegere verordening op liet Brand wezen in deze stad 
dan van 1537 bezitten, zoo is het toch uit het Charterhoeh, I 562, 604 
enz. bekend, dat er in het midden der 15eeeuw in de Friesche Steden 
reeds bepalingen bestonden omtrent het verleenen van hulp, het ge
bruik van brandladders enz. bij het ontstaan van brand. Zelfs moesten 
de Brandmeesters toen op bepaalde tijden des jaars den toestand van alle 
«choorsteencn in de verschillende wijken onderzoeken. 
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stedelingen van deze rust dadelijk gebruik om het aan-
gevangene werk der versterking voort te zetten. In den 
volgenden jare werden nu de gracht en wal, van af 
de N i e u w l a n d s v a a r t , langs de w e s t z ij d e der 
stad, gegraven tot voorbij de kerk van Oldehove, van
waar zij, met eene kromming, in eene noord-oos
telijke rigting, verder werden gerooid, ten einde in 
eene regte strekking de gansche n o o r d z i j d e der 
stad te omsluiten. Dit laatste gedeelte werd in 1484 
aangevangen, en grootendeels gelegd door de Papinga-

fenne, een groot stuk lands ten noorden van Papinga-
stins, in de Groote Kerkstraat, aan wier huiskapel het 
in eigendom behoorde, in gemeenschap met het St. An-
thonij-Gasthuis (*). 

7. Verlegging van den loop der E e in de Stad. 

Toen men met het graven van deze noordelijke gracht 
tot in de nabijheid van de voormalige parochie Hoek was 
genaderd, deed er zich eene bedenking op omtrent den 
loop van d e E e , welke men bij het graven moest 
kruisen. Om verschillende redenen vond men goed, om 
de Binnengracht te verlengen, door uit den hoek van 
de Oudegracht (bij de tegenwoordige Dubbelepijp) eene 
nieuwe vaart te graven tot aan de plaats, waar men 
voornemens was in den nieuwen wal de noordelijke 
Stadspoort te bouwen. Bij het graven van de gracht 
werd de E e daarin nu buiten de stad opgenomen, en 
aan dezen stroom, door middel van die nieuwe vaart, 
in overeenstemming met het overige gedeelte der Bin
nengracht, een beteren en regtstreekschen loop door 
de voornaamste buurt der stad gegeven. De oude loop 
van de E e , binnen de stad, werd vervolgens door den 
wal overgedamd, en verder grootendeels gedempt, tot 
aan den tegenwoordigen Eewal. Daar men dit, aan 

(*) De overeenkomst, welke, ten gevolge van het graven van de 
gracht, omtrent den eigendom van dit land gemaakt werd, in het Ar
chief van het St. Anthonij-Gasthuis berustende, is mij belangrijk genoeg 
voorgekomen, om haar als Bijlage E mede te deelen. 
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de noordzijde reeds bebouwde , gedeelte van den ouden 
stroom wilde behouden, was men genoodzaakt, eene 
verbinding met de Binnengracht te doen graven (ter 
plaatse van de tegenwoordige Worte lhaven) . Ten ge
volge van deze verandering was de E e w a 1 (van de 
tegenwoordige Korenbeurs tot over de Waag) eene afzon-
deilijke b innengracht , van halfronden loop, geworden. 

Hoogst vermoedelijk werd toen , of reeds vroeger, in 
de E e (tusschen de tegenwoordige Camstraburen en 
de Yerwersbrug, vroeger de Tijesma- of Thijessematille 
geheeten) eene sluis to t schutting en verlaat van het 
b innenwater gelegd, welke echter in de volgende eeuw 
reeds werd weggenomen (*). 

8. Nieuwe rampen en verhinderingen in de voltooijing 
van de Versterking. 

Het grootste gedeelte der stads vesten was n u vol
tooid; alleen de o o s t z i j d e lag nog open. Spoedig dacht 
men ook dit gedeelte te zullen vo l t rekken , toen de 
s tad, u i t eene geringe oorzaak, eene groote ramp trof; 
eene r a m p , welke haar welligt n ie t zou overgekomen 
zijn, wanneer de gracht voltooid- en de stad volkomen 
versterkt ware geweest. 

Onder de voorwaarden, waarop de stad zich vroeger 
met Oldehove had vereenigd, was ook deze geweest: dat 
h ier gedurende het winterhalfjaar geen ander Bier zou 
mogen gebruikt worden , dan dat in de stad zebve gebrou
wen was. Later had de Regering het invoeren van 
Haarlemmer- en ander uitheemsch bier geheel verboden. 
Eenige landl ieden, in de stad gekomen, overtraden di t 
verbod, door Haarlemmer bier te d r inken , en dit gaf aan
leiding tot eene vechtpartij tusschen hen en de brou-

(*) In de MS. Slattingstnkken der Ee, van 1565, wordt die sluis het 
Oude Verlaet ofte Thyessematille genoemd; vermoedelijk naar het 
geslacht van » MIMKO TIESSAMA alias TATCYA," in 1422 bij WIMSEMIUS, 2-49, 
vermeld, en die bezitter zal geweest zijn van Taniabwrg in de buurt 
MiUjaard, ten noorden der stad. De waterlossing, T a n i a m e e v, aldaar, 
drang t daarvan u<>« den naam. 
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wers, die, door de burgers ondersteund, de overhand 
behielden. De landlieden namen de vlugt op de stins 
van den Schieringer edelman PIETER CAMMINGHA, Heer 
van Ameland. Deze, de gevlugte landlieden niet wil
lende uitleveren, zag daarop zijn huis door het z amen-
geschoolde volk met overmeestering en plundering be
dreigd. Het gerucht hiervan bragt de Sehieringers van 
Oostergoo en Westergoo spoedig op de been. Ondanks 
alle vroegere verbonden van vrede , greep men gaarne 
weder eene gelegenheid aan, om tegen het gehate Vet-
koopersgezinde Leeuwarden zamen te spannen. Een 
leger, dat, zoo men wil, weldra tot 8000 man aan
groeide, met den woesten WORP LIEUWES JÜCKEMA aan 
het hoofd, viel nu , den 25 Julij 1487, woedend op 
de stad aan, nadat de Regering vruchteloos beproefd 
had, om, door het sluiten van een verdrag, het gevaar 
af te wenden. De overmoedige burgerij, aangevoerd 
door haren wakkeren Olderman PIETER STBRANDS AÜC-

KAMA, verdedigde de stad dapper: tot tweemalen toe 
sloeg zij de hevige aanvallen der talrijke belegeraars 
af. Doch deze vielen eindelijk de stad aan de 
nog onversterkte oostzijde aan, met dit gevolg, dat 
zij haar eindelijk bemagtigden, haar plunderden en 
velen der burgers vermoordden. Onder de slagt
offere van dezen schrikkelijken burgerkrijg was ook 
de Olderman AUCKAMA, een edelman, wiens braaf
heid en kunde zeer geroemd worden (*). Andere 
burgers werden gevankelijk naar Sneek en de stinzen 
der edelen gevoerd; velen hunner vlugten. De wallen 
werden geschonden, het geschut vernield of geroofd, 
en algemeen zoo min als bijzonder eigendom ontzien. 
Aan het overwinnend legerhoofd, JÜCKEMA, werd het 
bestuur van de stad, als Olderman, opgedragen (†). 

(*) Zie over hem : SUFFRIDUS PETRUS , de Script. Fris. 98 ; PAQCOT , 
Memoires, V 296; SCHELTEMA , Staatk. Nederland , 1 39; DE WAL , Oratio 
de claris Fris. JCtis, 7, aant. 3 ; IIETTEMA en VAN IIALMAEL, Stamboek van 
den Frieschen Adel, in AUCKEMA, 28 , aant. 23. 

(†) Wij hebben deze belangrijke gebeurtenis slechts kort verhaald, 
"dewijl hare uitvoerige behandeling meer tot de Geschiedenis der btad 
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Dit rampzalig lot trof de stad Leeuwarden; zulk eene 
vernedering werd haar door den nijd en haat van land-
genoolen tot straf aangerekend voor de verheffing en 
heerschappij, welke zij zich over anderen had aange
matigd. » Daer nae menich iaer , was die stad Lie-
»werden in groet liden ende verdr ie t , dat sieleden van 
»den Schyringhen houel ingen," zegt een geschiedschrijver 
van dien tijd (*). Vandaar , dat zij ten j a re 1492 te 
gereeder -besloot, om tot het Verbond met Groningen 
toe te t reden , ten einde van die stad (welke met 
der Friezen twisten haar voordeel trachtte te doen) hulp 
te ontvangen en bezett ing in te nemen (†). Hierdoor 
was zij ook in s taat , om in dat zelfde jaar een her
haalden aanval der Schieringers, die daarover misnoegd 
wa ren , bij Barrahuis, een uur ten zuiden der s tad, 
af te we ren , en zich verder langzamerhand te herstel
len van den gevoeügen slag, welke haar in aanzien en 
vermogen was toegebragt. 

Zoodra mogehjk haastten de stedelingen zich n u , om 
de stads vesten aan de o o s t z i j d e te verzorgen, en de 
gracht en wa l , in 1494, van achter Hoek in eene regte 
zuidelijke strekking te graven tot aan het p u n t , waar men 
in 1481 begonnen was. Hiertoe stonden PIETER CAMMINGHA , 
Heer van Ameland, en de edelen DOEKE en HESSEL MAR-

TENA, in genoemd jaa r , mede gronden aan de stad af (§). 
Boor dezen arbeid was de gracht en w a l , in een om
trek van nagenoeg 4500 schreden, geheel voltooid, en 

behoort. Men verg. SCHARIENSIS, 66; PETER VAN THABOR , Archief, I 44; 
ESMIUS, 447; WINSEÎÏIUS, 306; SCHOTANUS, 372; GABBEMA, 16-4; Tegen
woordige Staat van Friesland, II 33. De Heer VAN HAMAEI heeft dit 
voorval in vers gebragt, en medegedeeld in 't Mengelwerk der Leeuwar~ 
der Courant, 1830, N°. 32. 

(*) Ï-ETER VAN THABOR , Kronijk, Archief, I 45. 
( † ) SCHARLENSIS, 8 7 ; P. VAN TIIAROR , 55, 8 3 ; WINSEMUI8, 3 1 6 , 3 3 2 ; 

SCHOTANUS, 390, 431; EOG. BEWISGA, Historie van OostfriesL, bij MAT-
T:IT.ÆUS, Analecta, IV 359, 367.—Op eenlandsdag vanl488, te Leeu
warden gehouden, was wel besloten de orde eendragtig te handhaven, 
doch dit had weinig' gunstige gevolgen voor de stad. »Daer en was gheen 
•> vastiehejt int Landt," zegt KEMI'O TAW KARTENA met regt. Landboek, 3, 

(§) Zie den Koojihrief der MAKÏEKA Vonder Bijlage F, 
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alzoo de rust en veiligheid der burgers zoo veel moge
lijk verzekerd. Pvecds een jaar na de voltooijing bleek 
dit, dewijl de stad toen vruchteloos door Hopman FOX 
en GOSLIK JirwiNGA werd aangevallen (*). Hare verster
king kon echter toen nog niet geheel voltooid genoemd 
worden, dewijl men nog werkzaam was aan het bou
wen van de 

9. Nieuwe Land- en Water-P gorten. 

Een noodzakelijk gevolg van de uitlegging en nieuwe 
bewalling van de stad was toch de verplaatsing van 
hare versterkte uitgangen of Poorthuizen. Aan de zuid
zijde werd de poort, aan den ingang van de St. Jakobs-
straat, nu afgebroken, en ongeveer 180 ellen zuidelijker 
eene nieuwe en grootere poort gebouwd, aan het einde 
van den Wirdumerdijk, naar welken weg zij vervolgens 
de Wirdumer- en, naar den Heilige, aan wien zi) was 
toegewijd, de St. Jakobspoort genoemd werd. Onze-
Lieve-Vrouwe-poort, in het midden der Groote Kerk
straat, werd, op meer verwijderden afstand, aan de 
westzijde der stad vervangen door de Oldshoofster of 
Onze-Lieve-Vrouwe-poort, die aan het einde der Nieuwe
stad, nevens den hof van Burmaniahuis, op den vroe-
geren zeedijk, eene plaats ontving. De derde Stadspoort 
werd aan het andere einde der Binnengracht, waar 
deze zich met de E e vereenigde, aan de noordoostzijde 
der stad gebouwd, nevens de Parochiekerk van Hoek. 
Naar dit vroegere dorp en de beschermheilige van des-
zelfs kerk ontving zij den naam van St. Catharina- of 
Hoeksterpoort. Volgens de gewoonte dier tijden, waren 

(†) WIIÏSEMIUS, 332; NAPJUS, Kronijk van Sneek, 26. Bevreemde 
gehuurde knechten, welke tot deze belegering gebruikt werden, ston
den onder bevel van Jonker rox en DAAM VAN TYL. Hoewel de mislukte 
aanval aan de westzijde der stad plaats had, giste wijlen Jhr. i. AEBINGA 
VAN iiüiiALDA, dat de naam van Tyltjendam , welke het oord benoorden 
de stad (tussehen de Drie Dukatons en Bilgaard) draagt, eene verbas
tering zou zijn van dien des laatstgenoemden bevelhebbers, die daar 
kon gelegerd geweest zijn. 
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de beelden dier beschermheiligen boven aan de binnen
zijde dezer poorten geplaatst. 

Doch niet alleen dáár, waar men de stad te l a n d 
kon naderen of uitgaan, moest zij versterkt worden 
met zulke zware steenen gebouwen, wier stevige deuren 
den vijand niet slechts afsluiten, maar ook zijne aan
vallen wederstaan moesten. Ook. elke toegang t e w a 
t e r vereischte in den wal een steenen gewelf, waarin 
een hek en drijfboom de middelen van versterking waren. 
Op vier plaatsen, waar de binnengrachten met de bui
tengracht gemeenschap hadden, werden zulke Water
poorten gebouwd; en wel: aan het zuidelijk einde 
der Weaze, ter zijde van de Wirdumerpoort, welke, 
wegens de nabijheid van het dorp Huizum, waar
mede deze gracht door de P o t m a r g e gemeenschap had, 
de Huizumer-Waterpoort genoemd werd. De tweede 
werd aan de westzijde der stad in of over de N i e u w -
ï a n d s v a a r t gelegd, en bekwam, wegens de nabij
heid van de vermelde landpoort, den naam van Onze-
Lieve-Vrouwe-Waterpoort. De derde boog werd naast 
de Hoeksterpoort gelegd, en onmiddelijk met deze ver
bonden. Aan de oostzijde, waar de stad geene land
poort had, en waar de schepen langs de V l i e t uit 
een groot deel van Oostergoo in de stad voeren, werd 
eene vierde Waterpoort aan het einde der Tuinen ge
bouwd , die den naam van de Vlietster- of de Tuinster-
Waterpoort ontving. 

Zoo was dan de versterking van Leeuwarden geheel 
voltooid, en zij werd dit kort vóór het jaar 1498; dat 
belangrijke jaar, waarin de vrijheid der Friezen door 
de komst van den Hertog van Saksen een einde nam, 
maar waarin tevens de lang gewoede binnenlandsche 
partijschappen en burgeroorlogen ophielden te bestaan. 
Voor wij tot de behandeling van dat volgende tijdperk 
overgaan, moeten wij hier nog vermelden: de bijzon
dere Veranderingen, Instellingen, Aanbouwingen en Ver
beteringen van en in Leeuwarden, tusschen de jaren 
1435 en 1498. 
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10. Herstelling van het Dominikaner-Klooster en 
vernieuwing van deszelfs Kerk. 

Het kan ons geenszins bevreemden, dat in een tijd 
van onrust, onveiligheid en geweld, die gedurende de 
gansche vijftiende eeuw het land met wee vervulden , vele 
godvruchtige personen, en vooral weerlooze vrouwen, 
afkcerig van strijd en bloed, rust, veiligheid en be
scherming zochten in de Kloosters. Die Geestelijke 
Gestichten waren toen, onder zulke omstandigheden, 
inderdaad eerbiedwaardige wijkplaatsen voor de stillen 
in den lande, die, afgezonderd van de woedende we
reld, hier zich met godsdienst-plegtigheden en letter
oefeningen konden bezighouden, en die hier vrede von
den , voor zooverre de kloosters, gelijk somtijds, zelve 
niet in den oorlog deelden, of met elkander strijd voerden. 
Het zal uit zulke oorzaken en onder zoodanige omstandig
heden geweest zijn, dat het kloosterleven hoe langer hoe 
meer gezocht werd; dat vele vrome Christenen kerken 
en kloosters rijkelijk begiftigden, of tot het stichten van 
nieuwe bijdroegen, en dat het getal Mannen- en Vrou-
wen-kloosters in Friesland, in de vijftiende en zes
tiende eeuw, tot ruim vijftig aangroeide (*). 

Ook te Leeuwarden was de toenemende welvaart der 
burgers eene sterke aansporing voor den godsdienstigen 
ijver, om het door den brand van 1392 grootendeels 
verwoeste Dominikaner-Klooster der Predikheeren te her
stellen, en in beteren stand op te bouwen en uit te 
breiden. Hiertoe was althans de ruimte aanwezig, daar 
het gesticht met zijne appelhoven en moestuinen de 
gansche uitgestrektheid besloeg, welke thans tusschen het 
Jakobijner-Kerkhof, de Siuimike-muurstraat en de Oude-
gracht of de Nieuweburen tot aan het Schoenmakers-
per-k is gelegen. Door Hertog ALBRECHT van Beijeren 

(*) Zie Lijsten dezer Abtdijen en Kloosters in het Charterboek, II 
1-4, 565; HATTHÆUS, III 481; r. SJOERDS, Beschrijv.ï 717; HEITEMA en 
VAN HALHAEL, Stamboek van den Frieschen Adel, aan het einde van het 
Tweede deel. Vergelijk ook de noot bij § 12 van 't volgende Hoofdstuk. 
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begunstigd (*), en door den adel en de burgers der stad 
begiftigd, werd het klooster met al deszelfs bijgebouwen 
voor eetzalen, slaapplaatsen, cellen of bidkamers , w e r k 
plaatsen , voorraadkamers, keukens enz. sedert he t begin 
der 15e eeuw op eene grootere schaal herbouwd, waar
door het een aanzienlijk voorkomen ontving. J a , de 
voornaamste geschiedschrijver van de Nederlandsche 
kerken en kloosters getuigt zelfs: » d a t he t Klooster 
door den ijver der stedelingen zoo groot en prachtig 
gemaakt- en met zoodanige inkomsten voorzien i s , dat 
er de naburige volkeren verwonderd over stonden" (†). 

Om deze reden werd dan ook di t aanzienlijke ge
bouw , en bepaaldelijk deszelfs eetzaal (refectorium of 
r even te r , thans nog de Kosterij der Groote Kerk ) , eerlang 
door 's Lands Staten ui tverkoren tot de plaats , waar zij te 
Leeuwarden vergaderden of andere bijeenkomsten hiel
d e n , en waar zij hunne papieren van staat bewaarden (§). 

De luister dezer stichting straalde alzoo af op de 
stad zelve, wier aanzien, als zetel van he t Landsbe
s tuu r , hierdoor verhoogd werd. Vanhier ook , dat aan 
he t Klooster de eer te beur t viel , van door Hertog AL-
BERT van Saksen, in 1499 , bij zijne komst te Leeuwar
den, tot he t tijdelijk verblijf van hem en geheel zijn 
vorstelijk gevolg gekozen te worden ; daar de uitge
breidheid des gestichts toel iet , dat hij hier een tijd
lang zijn zetel en hof vestigde (.].). 

Nadat men alzoo eerst vele krachten aan den opbouw 
der Kloostergebouwen zelve had aangewend, was men n u 
voornemeus daarbij eene aanzienlijke Kloosterkapel of 
Kerk te bouwen. De oude Kerk toch was na den brand 
slechts in zooverre hers te ld , dat de uitoefening van de 

(*) Charterboek, I 258, 264. 
(†) VAN nuESSES, Oudheden en Gestichten van Vriesland, I 265. 
(§) Niet vóór 1493 zijn ons van deze vergaderingen in dit Klooster 

bewijzen voorgekomen. SCHOTANUS, 415; WINSEMIÜS, 323; VOOBDA, Re
gister der Arohiven van Leeuwarden, -41; VAN HAMAEI, Verhandeling 
over Ædo Jonghama, 28, 75. 

(l) TETER VAB TIIABOB, Archief, II 145, zegt:»endc daer wasthoff." 
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godsdienst daarin gevoegelijk kon geschieden (*). Het 
was een grootsch plan, dat men betrekkelijk deze kerk. 
had ontworpen. Vele waren de kosten, om dit ten uit
voer te brengen, en lang verzamelden de kloosterlingen 
daartoe de noodige krachten. Doch menigvuldige oor
zaken, welke ook. met de toenmaals fel blakende bur
gertwisten zamcnhingen, verhinderden lang, om dit be
langrijk werk aan te vatten. Het is waar, de vrome 
ijver van de Christenen dier dagen, om den kerkbouw 
in 't algemeen te begunstigen, was groot; de erfmakin-
gen van zieken en stervenden, om daartoe bij te dra
gen , waren algemeen; en sedert de vroeger meer gewone 
bedevaarten waren vervangen door boetedoeningen, om 
aan den opbouw van kerken te arbeiden, of om daartoe 
eenige duizenden steenen bij te dragen, was de hulp 
aanzienlijk vermeerderd (†). Doch juist de grootheid der 
onderneming, en het voornemen, om bij het aanzienlijke 
klooster eene kerk te stichten, grooter dan er tot dus
verre eene in Friesland bestond, schijnt de uitvoering 
lang teruggehouden te hebben. 

Omstreeks den jare 1480, toen Broeder THEODERICUS 

PETRI Prior van het konvent was (§), scheen men bij 
voorraad genoegzame bijdragen verzameld te hebben, om 
den opbouw aan te vangen, en de grondslagen te leg
gen van het , voor eene Kloosterkerk, inderdaad onge
meen groote gebouw. De kloosterlingen, die toen veelal 
» in handwerken en ambachten zeer bedreven waren, en 
uit kregelheid aangedreven werden, om boven anderen 
uit te munten" (!), zullen aan dezen arbeid zelve wel 
de handen geleend hebben; terwijl welwillende burgers 

(*) In 1407 wenschte MAMMO MAHJIIIVGA , bij Testament, in deze kerk 
begraven te worden. SCHOTANUS, Kronyh, tahl. 69. 

(†) Zieover die zonderlinge Steenboeten van dien tijd: Nieuwe Bij
dragen tot opbouw der Vaderlandsche Letterkunde, I I 6 1 ; VANREYN, 
Rotterdam, I 236, aant. 7-4. 

(§) Hij komt in 1-481 voor in 't Charterboek, I 702, en weder in 1507 
in de Oudheden en Gestichten, I 267. Verder zie men: GABBEJIA, 16-4; 
Tegenw. Staat, II 1-40, en vooral het vroeger aangehaalde werk van 
DE JONtsïïE, Desolaia Batavia Dominicana, 37. 

(•J.) SCHARLEIYSIS, Kront/k, -40. 
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het werk door het schenken van bouwstoffen en geld 
ondersteunden (*). Doch de zelfde rampen des tijds, 
die het Stadsbestuur gelijktijdig verhinderden, om de 
versterking van de stad geregeld voort te zetten, had
den ook een nadeeligen invloed op de voortzetting van 
dezen kerkbouw. En toen, in het rampvolle jaar 1487, 
de stad ingenomen, geplunderd, beschadigd en overheerd 
werd, waren ook de krachten tot verdere volbouwing 
van de kerk uitgeput. 

In dien hoogen nood vond men geen geschikter mid
del tot het erlangen van hulp, dan een beroep te doen 
op de weldadige gezindheid van Medechristenen in en 
buiten dit landschap. Te dien einde verzocht en ver
kreeg men van Olderman, Schepenen en Raad der stad 
een 7oogenoemden Openbrief van voorschrijving, waarbij 
alle geloovige Christenen uitgenoodigd werden, om dezen 
aangevangen kerkbouw door hunne milddadigheid te 
ondersteunen. Met dien brief van het openbaar gezag 
werden nu eenige monniken door het land gezonden, 
om aalmoezen op te zamelen (†). 

Hoe gunstig ook de uitslag van deze poging moge 
geweest zijn — de opvolgende gebeurtenissen van dit 
rampvolle tijdvak waren weinig geschikt, om eene on
derneming van zooveel gewigt te schragen en spoedig 
ten einde te brengen. Het is geene zeldzaamheid in 
de geschiedenis van den vaderlandschen kerkbouw, dat 
zulke gebouwen een groot getal jaren, ja soms wel 
eeuwen, onder handen Heven, eer zij tot voltooi-
jing kwamen. Zoo ging het ook met de Kerk van dit 
Klooster, dat bovendien zelf grootelijks onderhoud van 

(*) In 1484 schonk TYEÏCK, WIBUEIV BOÜLSME dochter, bij Testament 
onder vele andere ook eene gift aan het klooster: to hiara tymmer to der 
teerke, of ten behoeve van het bouwen hunner kerk, in welke zij be
geerde begraven to worden. Dit op perkament sierlijk geschreven Tes
tament berust in het Stedelijk Archief, N°. 222. Daaruit blijkt ook, dat 
in dit jaar 1484 » Broer DIKCK SYMONSZOON van Haerlem, P r i o r , Broer 
» JOHAN DUKER van Leijden, S u p p r i o r , en Broer JAMCII, S e n i o r to 
»Jaeopinen to Lyowrd" waren. 

(†) Yan dezen brief is eene geauthentiseerde Gojjie bewaard geble
ven , welken wij hierachter als Bijlage Q medcdeelen, 
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gebouwen noodig had, waarin de gewone inkomsten 
ter naauwernood konden voorzien. Hierom, was het 
konvent verpligt, in 1509, » tot nootruftige tirnme-
»ring aen den Dormpter" (het Slaaphuis), en in 1512, 
»tot betaelinge der schulden van de nootruftige timme
ring" verscheidene huizen en erven aan het Klooster 
der Nieuwe of Witte Nonnen over te dragen (*). Ja 
zelfs in 1520 waren de toenmalige Prior FRANCISCTJS van 
Leijden en de overige broeders nog » tymmerende aen 
»onse nije Kercke," ten behoeve van wier voltooijing 
zij twee pondematen lands aan de Voogden van het 
St. Anthonij-Gasthuis verkochten, voor de som van acht
tien Goudgulden (†). 

Hoe gering ons deze som, als bijdrage tot de uitvoe
ring van zulk een groot werk, ook moge voorkomen, 
met zekerheid mogen wij vertrouwen, dat belangrijker 
hulp in het opvolgende tijdperk van vrede en voor
spoed, onder de gelukkige regering van Keizer KAREL 

den vijfde, tot de voltooijing van het Kerkgebouw heb
ben bijgedragen. Toen werden de omstandigheden gun
stiger; toen zal misschien het bouwplan gewijzigd- en 
eene vergrooting van het gebouw aan de zuidzijde uit
gevoerd zijn; waarna Leeuwarden eindelijk het Domini-
kaner-Klooster der Predikheeren versierd zag met eene 
Kerk, wier gunstige stand en aanzienlijke grootte die 
van vele Parochie-kerken overtrof, en die , als Kloostcr-
kapel, haars gelijken welligt in Nederland nog niet vond. 

11. Stichting van liet St. Anna- of Graauwe Begij
nen-Klooster Fiswerd. 

Nog vóór met den herbouw van de Jakobijncr-kerk 
een aanvang werd gemaakt, gaven de vroeger vermelde 
oorzaken aanleiding, dat er in de nabijheid en aan de 

(*) VAN iiüEssEN, Historia Episcop. Belg. tom. I I , pars V, fol. 136. 
(†) De koopbrief van dit land wordt nog in het Archief van het St. 

Anthonij-Gasthuis, N°. 110, gevonden. De verkoop van twee ponde
maten lands voor slechts 25 Gulden moge hier tevens een denkbeeld 
geven van de betrekkelijke waarde van het geld in die dagen. 
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noordzijde van Leeuwarden nog twee Kloosters ont
stonden. 

Het eerste was een Vrouwen-Klooster, dat omstreeks 
den jare 1460 gesticht werd op de hooge en brecde 
terp, welke thans tot Stedelijke Begraafplaats verstrekt. 
De juiste tijd van deszelfs ontstaan en de namen der 
stichters schuilen geheel in het duister. Met zekerheid 
weten wij echter, dat dit konvent tot Patrones had de 
H. ANNA, volgens de overlevering de moeder van de 
H. maagd MAMA, waarnaar het den naam van St. An-
na-Klooster bekwam. Meer algemeen werd het evenwel 
Fiswerd genoemd: eeue zamentrekking van het woord 
Franciscusweerd, dien het ontving, omdat het den der
den regel der orde van den H. FRANCISCUS volgde, en 
op eene terp, werd of weerd, gelegen was. De kloos
terzusters of nonnen werden Graauwe Begijnen of Ba-
gijnen genoemd, naar het graauwe of grijze kleed, dat 
zij droegen (*). 

Oorspronkelijk waren het eenige adellijke jonkvrouwen 
geweest, die zich tot het waarnemen van eenige gods
dienstige verpligtingen, onder één Geestelijke en in 
ééne woning, vereenigd-, en zich tot het doen van gebe
den en het verplegen van zieken verbonden hadden. 
Zulke Begijnhoven werden er reeds in het laatst der 
13e eeuw in ons vaderland gesticht. Toen hunne ge
meenschap in achting kwam, en nadat zij zich aan 
meer bepaalde regels verbonden hadden, namen deze 
inrigtingen in getal en aanzien merkelijk toe. Maar, 
verre dat zij zich alléén aan godsdienstoefeningen 
en verder aan ledigheid zouden overgegeven hebben, 
kenmerkten zij zich ook door nuttige werkzaamheid. 

(*) Yele zijn de verschillende gevoelens over den oorsprong van het 
woord Bayijn of Begijn, dat sommigen afleiden van den. BECA, stam
moeder der eerste Fransehe Koningen, anderen van den Luikschen 
kloosterbroeder LAMBERT LE BËGIIE, van een hoofdhulsel, in ' t Fransch 
hègiún genoemd, enz. enz. Zie daarover bij MATniÆüs, Fttndat. et fata 
Eccles. Vltraj. 379; HOEUFIT,Fransehe Woorden uit de Noordsche talen, 
142. WEILAND, Kunstwoordenb., Suppl. 37, noemt Beginen of Begijnen 
de zoodanige, die in kloosters leven, zonder de gelofte te doen. Ook 
wiDERDYK en siEGEiYBEEK spellen Begijn en niet Bagijn. 
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Har'1 nijvere handen trachtten de inkomsten des Lloos-
teis, door gift of erfenis verkregen, te stijven, door 
zich in de vrije uren met het bereiden en spinnen van 
vlas en wol, en zelfs met het weven van linnens en 
wollcnstoffen bezig te houden. Deze arbeid en de ove
rige handwerken, welke binnen de belastingvrije kloos
ters werden uitgeoefend, waren met den tijd zoo be
langrijk geworden, en deden den ingezetenen en gilden 
der steden zóó veel afbreuk, dat onder anderen in Hol
land, in 1454, niet minder dan vijftien steden, veree-
nigd, een verzoek deden aan het Hof van Holland, om 
dien arbeid te verhinderen of te beperken. Ofschoon 
dit verzoek toen dáár afgeslagen werd, en de kloosters 
in het bezit hunner vrijheid Weven, was het , Toigeus 
de Linnen- en Woilenwevers Gilderolle van 1482, hiel
de Begijnen verboden, in de stad werk te brengen of te 
halen (*). Zelfs werd er kort daarna op een Dagvaart te 
Leeuwarden vastgesteld, dat de Visitatoren of Opzieners 
van de Zusteren-kloosters algemeen zouden verbieden en 
verhinderen, niet slechts de handwerken, welke daarin 
uitgeoefend werden, maar zelfs het stichten van nieuwe 
Vrouwen-kloosters (†). Zij deelden echter meer in de gunst 
van den Hertog van Saksen, die het genoemde Gilde 
beval, zich met de weefgetouwen der Begijnen te ver
eenigen (*). 

Uit deze en meer andere bijzonderheden is het op te 
maken, dat dit klooster kort na zijne stichting in uit
gebreidheid en belang spoedig is toegenomen; terwijl wij 
mogen vertrouwen, dat het daartoe mede in staat gesteld 
is door verschillende giften en besprekingen. Slechts 
weinige zijn ons daarvan, uit deze eeuw, bekend ge
worden. Eene derzelve was mede een uitvloeisel van 
de weldadige gezindheid dier zelfde vrome echtelieden, 
aan welke ook het volgende klooster zijn oorsprong te 
danken had. (Zie verder Aanieekening 21.) 

(*) Stedelijk Archief, N». 221 ; Policieboek, D, folio 61 em. 
(†) Charterboek, I 719; GABBEJIA, 147; F. SJOERDS, Jaarboeken, V 

123. —winsEiiius, 358, 361; SCHAMEÄSIS, 92; SCHOTAHUS, 457. 

I. 7 
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12. Stichting van het Franciskaner- of Minderbroeders-
Klooster Galileën, 

TJOMME OENES WIARDA , een aanzienlijk edelman, die in 
1470 onder de Friesche afgezanten aan den Hertog van 
Bourgondiê behoord had, en met zijne vrouw, ATH BON-
NINGA of BOOTJEMA, Wiarda-state te Goutum bewoonde, 
bezat zoowel daar als elders groote eigendommen. Daar
door en wegens hunne braafheid en weldadigheid waren 
zij algemeen geacht. Het was hun echter niet genoeg, 
in 1462 het Klooster Groendijk bij Sneek gesticht te 
hebben. Toen zij hun einde voelden naderen, achtten 
zij nog meer geestelijke weldaden te moeten bewijzen. 
Behalve het schenken van aanzienlijke giften aan het 
St. Anthonij-Gasthuis, het Klooster Aalswm en het ver
melde St. Anna-klooster, stichtten zij in of kort vóór 
den jare 1472 ook nog een Mannen-klooster ten noorden 
van Leeuwarden, op een land aan de oostzijde van de 
E e, waarvan de Kerk, in welke beide begeerd hadden 
begraven te worden, nog niet voltooid kon zijn, toen 
zij in 1472 en hij in het volgende jaar overleed (*). 

De redenen, welke hun bewogen, om dat klooster 
juist dáár te stichten, en hetgeen verder tot deszelfs ont
staan aanleiding gaf, zijn onbekend gebleven. Misschien 
hadden zij hiermede ten doel, de vereeniging en huisves
ting van zeker getal Minderbroeders, die sedert den jare 
1440 in groote menigte ons vaderland kwamen bezoe
ken , dewijl hun in Frankrijk alle eigene goederen en 
inkomsten ontzegd waren. Eigenlijk was het ook eene 
«biddende orde," wier leden als zwervende bedelmon
niken enkel van aalmoezen leefden, waarvan zij ook 
den naam van Mendicanten droegen. 

(*) Zie Charterboek, 533, 608, 665; fol. 658 noemt Iran beider 
namen in 1474 met de bijvoeging :-.saligherghedachfen." Voorts Ge-
neal. Ayttana, in HOTKCK VAN PAPESDKEcnT, Anal. Bely.ï 275; WINSE-
Mitis, 279, 285 ; SCHOTANUS, 332, tahl. 136, 139 ; GABBEMA, 69 ; Oudheden 
en Gesticht. I 270; Teijenw. Staat, I I 158, I I I 244; MS. Genealogie 
van Eis Zyaerda; Stamboek, 4 1 , aant. 37 , enz. Er komen in deze 
bronnen echter verschillende verkeerde namen en jaartallen voor. 
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Die orde was in 1208 ingesteld door FRANCISCÜS VAN 

ASSISI, en later , ten gevolge van vele hervonni i igen, in 
verschillende regels en takken verdeeld. Een van deze 
was omstreeks 1440 , door ST. BERMARDÜS te S/. Omer, 
tot eene meer stipte onderhouding van de regelen ver
bonden, waardoor de leden van dezen tak den naam 
Observanten ontvingen. Tot deze soort van Franciska-
nen behoorden de bewoners van dit nieuwe klooster , 
dat den naam van Galilea of Galileën gegeven werd. 
Alle aardsche goederen, boven hunne volstrekte nood
druft , versmadende, hadden' zij daarenboven, u i t oot
moed, den naam van Minores, Minoriten, of Minde
ren aangenomen. Nog droegen zij den naam van Graauwe 
en Barrevoeter Monniken, naar de kleeding van hunne 
orde: een leeuwsgraauwe tabbaard , met naauwe kap 
en geen schoeisel. Ook komen zij onder den naam van 
Profeete-broeren voor (*). (Zie verder Aanteekening 22.) 

13. Stichting van het St. Jakobs-Gasthuis, in J480. 

Nog een blijk van de welvaart der stad vóór den j a re 
1480, en van den vromen zin harer ingezetenen ter be
vordering van weldadige instellingen, geeft ons de stich
ting van het St. Jakobs-Gasthuis. Het was wel geen 
geestelijk gesticht, zoo als de kloosters; doch bij het 
hoofddoel van dit Gasthuis, de verpleging van a rmen , 
zieken en bejaarden, werd daarin voor de geestelijke belan
gen der bewoners of bezoekers tevens gezorgd, dewijl ook 
aan dit gesticht eene Kapel was verbonden, welke dooi* 
een eigen Priester werd bediend. Zij werd toegewijd 
aan den H. JACOBÜS den meerdere, vanwaar dit gesticht 
den naam van het St. Jakobs-Gasthuis ontving. 

(*) Bij MvrTiiÆüs, Analecta, III -481, worden zij derhalve genoemd: 
» In Lewerdia etiam Minores de observantia." Zie verder Churterb. 
II 565; lUTTiiiEus, III 679, waar het jaar der stichting van de orde op 
1210 gesteld wordt; en vooral de noot op BENINGA , aldaar IV 426; DOLZ , 
Allg. Geschichte, II hh ; VAN REYN, Rotterdam, I 217; MORERI, SCHOONE-
BEEK enz. De verdere lotgevallen van beide deze kloosters komen in het 
volgende Hoofdstuk voor, 

7* 
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Door het voorbeeld en de goede gevolgen der stich
t ing van het St. Anthonij-Gasthuis aangespoord, waren 
het AREND VAN ZWOLLE en zijne vrouw H I L , d ie , mild 
met goederen gezegend, ook het hunne wilden bijdra
gen, om het lot van oude , kranke en verarmde stadge-
nooten te verbeteren. Tot dit einde stichtten zij, ten 
ja re 1480 , dit Gasthuis, en kozen daartoe het erf in het 
zuidelijk vierkant tusschen de St. Jakobsstraat en Groote 
Hoogstraat, ten noorden van het Naauw, waar zij ver
scheidene huizen in eigendom bezaten. 

De verdere bijzonderheden van den oorsprong, de lot
gevallen en he t spoedig verval van dit Gesticht hangen 
naauw zamen met die van het St. Anthonij-Gasthuis, 
waarom wij deszelfs geschiedenis aaneengeschakeld achter 
die van het genoemde Godshuis in het laatste Hoofd
stuk van dit werk zullen mededeelen. 

14. Verdeeling van de Stad in Espels. 

T e n einde het inwendig bestuur van de aanwinnende 
steden meer gemakkelijk te maken , was men al vroeg 
bedacht , om haar in onderdeelen van een bepaald getal 
buur ten te verdeelen. Hiertoe s t rekte , onder anderen, 
in Holland, de Ordonnantie van Gravin MAÜGARETHA , 
reeds in 1346 gegeven, waarbij bevolen werd , dat alle 
sleden van da t Graafschap in v i e r d e e l e n of v i e r d e -
d e e 1 e n moesten verdeeld worden. Ook Leeuwarden, 
na zoo zeer in omvang te zijn toegenomen, werd in het 
laatst der 15e eeuw in vijf Wijken of Espels verdeeld (*). 
De ligging en zamenvoeging van de stad schreef de wijze 
van afscheiding als van zelve voor; en gaf deze verdee
ling aan de drie hoofddeelen, ui t welke de stad zamen-
gevoegd was , alzoo een schijn van h u n vroeger afzonder
lijk bestaan terug. 

Het westelijk gedeelte der stad ontving den naam van 
het Oldehoofster-E spel, en had de Oudegracht tot ooste
lijke grenslijn. Aan het Iloekster-Espel gaf men eene groo-

(*) Zie de afleiding en verklaring- van hot woord EspelinAanteek. 23. 
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tere uitgestrektheid dan de vroegere parochie had beze
ten, door al de buurten ten noorden van de Sacrament
straat en het L. Vrouwe-Kerkhof daarbij te voegen. Be 
tusschen beide genoemde Espels gelegene oude stad werd in 
het Nijehoofster-, Minncma- en Keimpema-Espel verdeeld, 
waarvan het eerste de buurten benoorden den E e w a l , 
het tweede of kleinste die tusschen den E e w a l en de 
B i n n e n g r a c h t , en het derde al de oostelijke en zui
delijke streken, van de Tuinen tot de tegenwoordige 
Langepijp, bevatte. Later, toen de stad meer bebouwd 
werd, kwam er eenige verandering in deze verdeeling, 
totdat er, in het begin der zeventiende eeuw, eene 
andere afscheiding in de tien tegenwoordige Espcis of 
Wijkletters tot stand kwam. 

15. Aanbouwingen, Voorregten enz. 

Het gezag, dat eenige adellijke geslachten in het laatst 
dezer eeuw in den staat verkregen hadden; de binnen-
landsche oorlogen, die geweldiger waren geworden sedert 
men kennis had gekregen aan het buskruid, kanonnen 
en schietgeweer, en andere oorzaken meer, stelden vele 
edelen in de verpligting, om hunne stinzen te versterken, 
te herbouwen of soms te verplaatsen, wilden zij hun 
zelfbehoud verzekeren en hun gezag handhaven. Ver
scheidene adellijke huizen werden dien ten gevolge in 
dit tijdvak te Leeuwarden vernieuwd en versterkt, of 
herwaarts overgebragt, voor zooverre men de meer vei
lige inwoning in de stad veikieselijk achtte. Zoo kwam 
WORP KEIMPEMA omstreeks 1485 met der woon in Leeu
warden (GABBEMA, 124), en stichtte hier eene stins , den
kelijk in het zuidoostelijk gedeelte der stad, waar de 
HANIA'S , ÜNIA'S en JUWSIIA'S reeds hunne huizen hadden, 
omdat dit gedeelte bij de verdeeling in Espels den naam 
naar dit geslacht aannam. Ook het geslacht CAMMINGHA ver
meerderde en versterkte zijne kasteelen, waaromtrent de 
bijzonderheden in het laatste Hoofdstuk zullen worden 
medegedeeld. Het geslacht SIERCKSHA, dat bewesten 
de slad, op hel JVieuwlancf, leeds eene slale bc/at, 
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en eerlang onder de regeringsleden in hoog aanzien 
kwam, bouwde zich ook in de stad, en wel aan de oost
zijde der Groote Hoogstraat, een aanzienlijk huis. 

Al deze en vroegere genoemde edelen, die hier ge
vestigd waren, steunden door hun gezag en invloed het 
aanzien en het vermogen der stad. In hoeverre deze 
daardoor eenige wettige meerderheid boven de overige 
kleinere steden bekwam, is moeijelijk te beslissen, en 
zelfs evenzeer te betwijfelen als het gezegde van wis-
SEMiTJS (*): dat Leeuwarden sedert den jare 1432 »het 
» hoochste Recht heeft gehadt van den Staten van het 
» Landt." Het is alsof hij hiermede bedoelt: de hoogste 
Regtbank van de provincie; doch dit kon toen nog niet 
het geval zijn; al is het ook, dat wij in 1456 reeds 
gewag gemaakt vinden van de Galg, op eene kamp lands, 
nog de Galgefenne geheeten, bewesten de stad, aan de 
N i e u w l a n d s v a a r t , welke toen ten behoeve van het 
Stedelijk Halsregt, gelijk later, zelfs tot aan deze eeuw, 
van het Provinciale Hof, tot eene strafplaats of wel ten
toonstelling van gestrafte misdadigers diende (†). Bedoelde 
hij hiermede: eene vaste vergadering van de Staten of 
de afgevaardigden van Oostergoo en Westergoo (welke 
eerst in het volgende tijdvak met de Zevenwolden of 
Stellingwerven tot ééne Provincie Friesland gevormd 
werden) — ook dit lijdt bedenking. Wel zien wij reeds 
vroeg bij de opsomming van Steden en Grietenijen Leeu
warden en Leeuwarderadeel den eersten rang toegekend; — 
wei zijn er in de vijftiende eeuw vele gaarleggers, dag
vaarden , lands- en menadagen en bijeenkomsten, vooral 
met de keizerlijke afgezanten, te Leeuwarden gehouden; — 
doch dit was geenszins een regt, zelfs niet eene besten
dige gewoonte. Want in het verbond van vrede en 
bescherming, tussehen Leeuwarden, Sneeh, Bolsward, 
Franeker en Slooien, van 1486, wordt uitdrukkelijk 

(*) Besehrijvinghe der Steden [Leeuwarden), achter zijne Kronijk. 
(†) Charterboek, I 591; GABBEMA, 63; Stedelijk Archief, IV0. 1 en 

14. Of zou WUVSEMITS bedoeld hebhen hef halsregt der stad , als van de 
Staten verkregenP Dit schijnt vermoedelijk, hoewel de stad dit reeds 
'». i'oeoei' bezat. 
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bepaald, dat hunne vergaderingen beurtelings, met de zon 
om, in elke dezer steden zouden gehouden worden, 
waarbij deze stad toevallig het eerst aan de beurt was. 
Eerst sedert 1493 werden de staatsvergaderingen meer be
paaldelijk hier in het Dominikaner-klooster gehouden (*). 

Onder den invloed van voor- en tegenspoed, van gun
stige en ongunstige omstandigheden, die de stad Leeu
warden beurtelings verhieven en vernederden, was zij 
echter bij het ten einde spoeden van dit tijdvak werkelijk 
in vele opzigten belangrijk vooruitgegaan, en in grootte, 
bebouwing en aanzien aanmerkelijk toegenomen. Boven
dien, de vergunningen omtrent de Munt en de Boelen, 
van welke wij later met meerdere zekerheid kunnen ge
wagen;— de haar in 1453 toegestane drie Jaarmarkten, 
waaraan de zorg voor het onderhoud van bruikbare Wegen 
verbonden was (†); — maar vooral de, in 1477, aan de stad 
verleende eigendom van de vier Binnensluizen of Zijlen in 
den Leppedijk, of de zuidelijke waterkeering van Oos-
tergoo, waarvan Leeuwarden, als Dijkgraaf, de zorg van 
het onderhoud op zich nam (§), en verschillende voor-
regten meer, gaven der stad bestendig meerder gewigt en 
gezag. Eene groote omwenteling in den staat en rege
ringsvorm van Friesland schonk eerlang echter aan alles 
eene andere gedaante, van welke niemand belangrijker 
invloed ondervond, en grootere voordeeien genoot dan 
Leeuwarden, dat zich daardoor nieuwe middelen tot 
voorspoed en vooruitgang zag geopend. 

(*) Charterboek, I 732; WINSEKUIS, 301; SCHOTANUS, 366. 
(†) Charterboek, I 5-46; GABBEMA, 47. 
(§) Charterboek, I 670, II 490; SCHOTANUS, 354; GABBEMA, 75. Zie 

ook bl. 92 hiervoor. 



VIERDE HOOFDSTUK. 

DERDE TIJDVAK. 

L E E U W A R D E W , 

ALS HOOFDSTAD VAN FRIESLAND , ONDER DE 

SAKSISCHE REGERING. 

1498—1515. 

TOENEMENDE GROOTHEID EN BEBOUWING VAN DE STAD. 

1. Inleiding. 

Hij het nasporen van de lotgevallen van volken en 
bijzondere personen geeft het eene aangename gewaarwor
ding, wanneer wij bespeuren, dat Gods vaderlijk Albe-
stuur de dwaasheden en misdrijven van sommige men-
schen dikwijls zóó weet te leiden en te rigten, dat zij, 
geheel buiten h u n n e bedoeling, tot heil van anderen en 
lol een zegen voor het geheel uitloopen. Treffende en 
schier onoverkomelijke rampen, doormenschelijke onkunde, 
onvoomgtigheid of boosheid, of ook door de werking der 
natuur ontstaan, zien wij alzoo somtijds, door Zijne wel
dadige beschikking, den grondslag leggen tot een vroe
ger ongekend geluk. 

Be z e s t i e n d e eeuw, dat hoogst belangrijke tijd
perk, hetwelk, als het keerpunt in de nieuwere geschie
denis , voor vele volken van Europa uit duisternis — 
licht, uit verwarring— orde en vooruitgang voortbragt, 
gaf daarvan ook aan Nederland en aan Friesland in het bij-
7onder de bewijzen. Be stad Leeuwarden ondervond mede 
den invloed van den gunstigen keer der gebeurtenissen op 
haar bestaan, hare burgerlijke betrekkingen en hare wel-
vaai t in ruime mate. Want orde, rust, voorspoed, bescha
ving en andere maatschappelijke voorregten, die het be-
yit der viijheid, welke door misbruik ten verderve leidde, 
niet vennogt aan Ie bmigeii. veidcii bevordetd of ver-
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kregen, ten gevolge van de overheersching door een 
vreemden Vorst. Zulke voordeden konden dus ruim
schoots opwegen tegen het verlies van eene volks-vrij-
he id , die geen volks-geluk aanbragt. 

2. Aanslagen van den Hertog van Saksen, om in 
het bezit van Leeuwarden te geraken. 

ÁLBERT , LLertog van Saksen, wegens zijne roemruchte 
krijgsbedrijven in verschillende landen alom ontzien, was , 
bij het hevig blaken der binnenlandsche twisten in Fries
land, door eenige Schieringer edelen tot het verleenen 
van onderstand aan hunne partij aangezocht. Boven
dien had Keizer MAXIMILIAAN hem, ter voldoening van 
zijne schuldvordering op het r i jk, met het Erfstadhou-
derschap over Friesland beleend. 

Niet voor den jare 1498 gelukte het hem, met eene 
sterke legermagt herwaarts te komen. Nadat zijn afgevaar
digde en krijgsbevelhebber , Graaf-WILLEBKORD VAN SCHAUM-

BÜRG , door begunstiging der Schieriugers, de voornaamste 
steden en plaatsen van Westergoo bemagtigd, en met 
krijgsvolk bezet had , wilde hij nu ook zijne veroveringen in 
het meer Vetkoopersgezinde Oostergoo voortzetten. Daar
toe was Leeuwarden de sleutel, j a meer dan d i t : want 
van het bezit van deze stad scheen de onderwerping van 
geheel Oostergoo af te hangen. De Graaf maakte zich dus 
spoedig gereed, Leeuwarden aan te tasten. De stins Cam-
minghaburg, ten oosten der stad, door den Saksisch-ge-
zinden RIENK CAMMINGHA of EMINGA bewoond, gaf zich da
delijk over, en werd met soldaten en krijgsbehoeften ver
sterkt , ten einde ook ui t dit kasteel de stad te bele
geren. De beide rustige kloosters Fiswerd en Galileën, 
benoorden de stad, werden door de overige krijgsbevel-
hebbers, Schieringer edelen en soldaten als kwart ieren 
betrokken (*). 

(*) SCHARL. 92; wiss. 358; SCHOT. 457; PETER VAN THABOR, Archief, 
II 135; EGG. BESINGA, in MATTHÆUS, Anal. IV 401; GABBEMA, 219; 
i «JOERDs, Beschrijving, 1 803, 856; NMMÜS, Snoek, 34. 
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Het was er evenwel verre af, dat de Regering en de 
onderling verdeelde burgers zich tegen een lang en hevig 
beleg bestand geacht zouden hebben. Reeds na verloop 
van drie dagen, den 7 Julij 1498, gaf de stad zich over, 
doch op voorwaarden, waarbij de erkenning van den 
Hertog van Saksen en zijnen Stadhouder wel de hoofd
zaak was, maar die tevens zoowel voor het behoud van 
de volksvoorregten en oude herkomsten, als voor de hand
having van orde en veiligheid zorgden (*). 

De voornaamste voorwaarde van het verdrag, waarbij 
de stad zich overgaf, was echter, dat die bepalingen 
eerst van kracht zouden zijn, wanneer Graaf "WILLE-
BROKD aan de stad den lastbrief zoude vertoond hebben, 
waarbij de Keizer aan den Hertog van Saksen, en deze 
aan den Stadhouder, de magt verleende, om Leeuwarden 
en geheel Oostergoo, namens den Keizer te besturen. 
Zoolang deze lastbrief niet vertoond was, achtte de stad 
zich aan geene verpligting jegens den Hertog gehouden, 
en eerst dan zoude hij, of zi]n afgevaardigde, de stad 
mogen bezetten met zooveel krijgsvolk, als hij mogt 
verkiezen. Nadat dit verdrag in het Saksische leger van 
wederzijden behoorlijk bekrachtigd was, brak het leger 
op, en vertrok de Stadhouder naar Sneek. 

Terwijl hij daar vertoefde, en de terugkomst der aan 
den Hertog afgezondene personen verbeidde, trachtte hij, 
onder de hand, eenige vastigheid of sterkte binnen Leeu
warden te verkrijgen. Nu had in het begin dier eeuw 
een edelman KEIMPO ÜNIA, later Grietman van Leeuwar-
deradeel, in het zuidoostelijk gedeelte der stad een sterk 
kasteel laten bouwen, op de plaats tusschen het tegenwoor
dig Zwitsersch Waltje, de Weaze en de Ossekop, welke 
thans met huizen bebouwd is. Het wordt door tijdge-
nooten beschreven als een »huys oft slot, ende schoon 
» getimmert van playsance, genoech starck vth het wa-
» te r vp gewracht," of door eene gracht omgeven; ja 
het werd zelfs voor de schoonste en sterkste van alle 

(*) Charteiboek, î 784; WINSEMIUS , 359 j SCIIOIANUS, -'.57; JIARIEHA 
Landboek. 7; EMMIUS, lib. 37, fol. 560, 
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stinzen der stad gehouden (*). Genoemde stichter had 
het nagelaten aan zijnen zoon ABE , en deze , kinderloos 
overlijdende, aan zijne broeders WERP en AÜKE UNIA. 

Tegen den zin der Regering en ondanks hunne eigene 
beloften, werden deze broeders door den Stadhouder over
gehaald, om hem dit huis een tijdlang, en wel van 24 
Julij 1498 tot St. Michiel (den 14 December) daaraan
volgende , in te ruimen; onder belofte, dat hij het huis 
op dien dag zoo goed of beter zoude verlaten dan hij 
het ontvangen had. Bij gebreke daarvan zoude hij h u n 
200 floreenen erfelijke landrenten geven, waarvoor HESSEL 

MARTENA zijne goederen te pande stelde. De bepaling 
van de som, welke hij intusschen tot huu r zou geven, 
werd dus listig ontdoken. Vervolgens wist de Graaf 
van de Regering te verkrijgen, dat hij eene bezetting van 
14 of 16 ongewapende mannen , met Hopman PIETER VAN 

ÜLMS aan het hoofd, op dit huis zou mogen leggen, 
hoewel van dezen Hopman den eed gevorderd w e r d , 
dat hij niets vijandigs tegen de stad ondernemen-, noch 
krijgsbehoeften op he t huis brengen zoude, vóór en aleer 
de lastbrief des Keizers vertoond was. 

Reeds den 2 Augustus daaraanvolgende dagvaardde 
VAN SCHAUMBTJRG de afgevaardigden van Leeuwarden t e 
Sneek. Hij vertoonde h u n daar een bevelschrift des Kei
zers, op papier, en begeerde n u , als diens plaatsbe-
kleeder, in hunne stad gehuldigd te worden , en de hem 
ingeruimde stins te bezetten en te versterken. De afge
vaardigden , die een volkomenen lastbrief des Keizers, op 
perkament en met zegel bekrachtigd, verwacht hadden, 
gaven voor, nog geene magt te hebben , om hem dit ver
langen toe te staan, maar daarop het gevoelen van hunne 
medeburgers te moeten vragen, waarom zij een afschrift 
van dien lastbrief verzochten. Aldra bleek h e t , dat de 
gevoelens der Leeuwarders hieromtrent zeer uiteenlie
pen : de eene partij w i îde , uit eerbied voor des Keizers 

(*) JANCKO DOTJWAMA'S Geschriften, I 99; WUVSEMIUS, 394 ; Stedelijk 
Archief, No. 72, welk belangrijk stuk hierachter, als Bijlage H, is 
medegedeeld. 
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bevel en het gemaakte verdrag, den Hertog aannemen-, 
terwijl de andere, niet tevreden met dit bevelschrift, 
hem met geweld tegenstaan wilde. 

Intusschen oordeelde VAN SCHAUMBÜRG, dat hier de 
letter der gemaakte overeenkomst en niet de uitspraak, 
der menigte zijne zaak behoorde te beslissen. Zonder 
berigt af te wachten, zond hij derhalve, heimelijk, een 
wagen met geschut, kruid en lood van Sneek naar en 
in Leeuwarden, ter versterking van Uniahuis. Hoewel 
hij de vaten kruid met boter had laten besmeien, en 
het geschut met riet overdekken, werd deze verrader
lijke handelwijze , eerst toen de wagen reeds voor de poort 
der stins was gekomen, ontdekt door eenige kinderen, 
die daar omheen speelden. Deze deelden hunne bevin
ding aan eenige voorbijgangers mede; en nu was de 
kreet van eenige burgers: » Wij zijn verraden!" genoeg, 
om de gansche verontwaardigde gemeente tegen Uniahuis 
en deszelfs zwakke bezetting in beweging te brengen. 
Het gevolg hiervan was, dat velen, zonder voorkennis 
van de Regering, de stins aanvielen, plunderden, en, door 
een groot gat in den muur te stooten, haar weerloos 
maakten, waarbij de vroeger genoemde Hopman met drie 
zijner knechten als verraders om het leven gebragt en 
anderen gewond werden. Gelijktijdig verklaarde de 
stad zich algemeen tegen den Hertog, en tevens bereid, 
om iederen aanval en alle overheersching eendragtig 
tegenstand te bieden. 

Geen wonder, dat VAN SCHAUMBÜRG over de misluk
king van dezen aanslag zich zeer gramstorig betoonde; — 
dat hij dit eene gewelddadige schending van het verdrag 
noemde, en dat hij dadelijk het besluit nam, om de we-
derspannige stad op nieuw te belegeren en daarvoor te 
straffen. Reeds den 12 Augustus 1498 versterkte hij 
Camminghaburg weder met volk en krijgsbehoeftcn, en 
betrok zelf het klooster Fiswerd met 6 a 700 man. 
Dagelijks nam dit getal benden toe door de toege
snelde talrijke hulp van vele Schieringer edelen uit 
Oostergoo en Westergoo, die het hen te magtige Leeu
warden een vijandig hail toedroegen, en die gaarne 
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zouden gezien hebben, » dat het ten gronde toe, verdor-
» v e n mogt worden." 

Jûe bijzonderheden van dit beleg aan de behandeling-
van de Geschiedenis der stad moetende overlaten, zij het 
hier genoeg, mede te deelen, dat de stad, na zich ge
durende den tijd van negen weken » ondert belegher zoo 
»vroemelicken ende koenlicken" geweerd te hebben , 
dat de dapperheid der burgers door vijanden en vrienden 
geprezen werd , eindelijk genoodzaakt was zich over te 
geven, — zich aan zeer vernederende voorwaarden te 
onderwerpen, en dadelijk, den 23 October, eene bezet
ting van 400 soldaten in te n e m e n , aan wier hoofd de 
Graaf, als Stadhouder, zijne intrede binnen Leeuwarden 
deed (*). (Zie verder Aanteekeniny 24.) 

3 . Stichting van een Kasteel, Sterkte of Blokhuis 
in de Stad. 

Onder de voorwaarden, waarop Hertog ALBERT van 
Saksen het bewind over Friesland had aangenomen, 
was ook deze, dat het hem vrij zou s taan, in het land 
sloten en sterkten te bouwen, waar hij het zou verkie
zen (†). Uit het gebeurde met Uniahuis bleek, duide
lijk , hoeveel waarde men bij het bezetten van eene stad 
aan zulk een vast huis hechtte, ' t W a s dus natuurli jk, dat 
(Jraa/ViLLEBR.ORD ook dit punt tot eene voorwaarde maakte 
bij de onderwerping der stad (§). Het vernederende 
daarvan lag vooral h ier in : dat de s tad, tot haar eigen 
bedwang, moest toestaan, dat de Stadhouder, ten be
hoeve van den Hertog van Saksen, een Blokhuis zou 
st ichten, dáá r , waar hij he t verkoos, op hare kosten, 
hoewel hij die som voorschieten zou, om ze zoo spoe
dig mogelijk terug te ontvangen. 

Kort na de overgave van Leeuwarden werd de nog 

(*) Zie Charterhoek, I 792, II 7, 138; SCHARL. 93. wiss. 360—364; 
SCHOTANUS, 461—466; GABBWA, 226—237; PETER VANTIIABOR, 11135— 
140; J. DODWAMA, I 99, 100; EGG. BENINGA bij HATTKÆOS, IV 419—423; 
Stedelijk Archief, N°. 40—46. 

(†) Charterhoek, I 783. (§) Aldaar, 792. 



1 1 0 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

weinig bebouwde zuidoosthoek der stad tot het bouwen 
van een Kasteel het meest geschikt gekeurd. Het huis 
en hof van het adellijk geslacht HANIA, daar in het be
gin dezer eeuw gebouwd (*), benevens de tuin van 
JAN TAMMAMA, moesten daartoe aangekocht en wegge
ruimd worden. 

Nadat men reeds in het midden der maand November 
1498 begonnen was, de boomen te roeijen en de plaats 
te effenen en af te palen, ving men den 22 Februari] 
des volgenden jaars aan met het aanleggen en bouwen 
van het Blokhuis. Wanneer men door dit laatste woord 
een enkel gebouw verstaat, gelijk dat oude gedeelte, 
hetwelk wij thans nog onder dien naam kennen, zoo 
vormt men zich een verkeerd denkbeeld van eene plaats 
van verdediging en aanval, welke men gewoon is meer 
algemeen met de namen van Kasteel, Sterkte, Citadel, 
Fort of verschanste Legerplaats te bestempelen. 

Be sterkte toch, van welke wij spreken, werd, naar 
de toenmalige wijze van vestingbouw, aangelegd in een 
vierkanten vorm, en geheel met eene breede gracht 
omringd. Aan de zuid- en oostzijde kwam hiertoe de 
regthoekige strekking van de Stadsgracht te stade, uit 
welke aan de noordzijde , ter plaatse waar later de Nieuwe 
Oosterstraat is gerooid, eene gracht werd gegraven, die, 
bij de tegenwoordige Hillemapijp, naar het zuiden kromde, 
en zich, ter plaatse van het Stads Burger-Ziekenhuis, met 
de Buitengracht vereenigde. Tot het graven van deze 
gracht, in zeven perken afgedeeld, werden de naastge
legene Grietenijen verpligt, tegen eene vergoeding van 
25 Goudguldens voor iedere roede lengte. 

Uit deze gracht werd aan de binnenzijde een wal of 

(*) De standplaats van dit huis blijkt uit eene plaats van de Geneal. 
Aijttana, in de Anal. Belg. van HOYNCK VAN PAPENDRECIIT , waar I 270 
gezegd wordt: » Watze Hania (zoon van Gale en Rints Ekinga) was een 
» beroemd Genees- en Heelkundige, en heeft te Leeuwarden gewoond 
»op de plaats, waar nu het kasteel is [uhitmnc est castrum)." Dat 
hiermede het Blokhuis bedoeld werd, blijkt ook uit SIBR. LEONIS Vitae 
Abbat. in Lidlum, in MATTIIÆUS, Anal. III 575, waar het een cjstrum 
firmum genoemd wordt. Zie ook Stamboek, 143, aant. 89. 
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hooge borstwering opgeworpen, op welken men het ge
heel kon rondwandelen (*). Op ieder der vier hoeken 
werd een rondeel of vlakke hoektoren gebouwd. A a n 
de west- of stadzijde kwam in den wal de groote poort 
of hoofdingang, met eene ophaalbrug over de gracht 
er voor, waardoor men de gemeenschap met de stad kon 
onderhouden. Uit den zuidoostelijken hoektoren lag eene 
hulpbrug over de Stadsgracht (†). 

Zoodanig was de uitwendige vorm van deze s te rk te , 
die aan de west- en noordzijde eenige onbebouwde 
ruimte voor zich had. Binnen dien omtrek was in he t 
midden een ruim plein. Het hoofdgebouw of he t kas
teel van den Stadhouder, Maarschalk of Bevelhebber 
van den Hertog, met twee torens versierd, werd aan de 
regterzijde van den ingang gesticht; terwijl aan den west
gevel geplaatst werd het in hardsteen gehouwen wapen , 
voorstellende den Duitsch-keizerlijken Adelaar , met he t 
Saksische wapenschild op de borst, en het wapen van 
den stichter des gebouws, Graaf WILLEBRORD VAN SCHATTM-

BÜRG , daarnevens (§). De stallen, de voorraadschuren van 
krijgs- en levensbehoeften, de kwart ieren of de kazernen 
voor de soldaten, de wachthuizen, de wind-korenmolen 
en alle andere gebouwen, welke onmisbare deelen eener 
vesting zijn, werden verder aan alle vier zijden binnen 
of tegen den wal gebouwd. De kerk of kapel der bezet
t ing, wier westgevel met een spitsen toren p ronk te , 
en waarvan de bediening aan een afzonderlijken Kapel
aan was opgedragen, werd meer naar het midden geplaatst, 
en aan de oostzijde met eene woning voor dien Geeste
lijke voorzien. 

Ten behoeve van dezen belangrijken aanbouw werd 
allereerst gebruik gemaakt van den steen van he t vroe
ger aangevallene Uniahuis, dat Leeuwarden opgelegd 

(*) J.DODWAMA, 149:»SijneGnadeng:inckmetmijomdewal3malen." 
(†) EDO JoN&HAäiA, bij wiHSEMiTis, 411. Zie den vorm dezer sterkte in 

haar geheel op den eerstvolgenden Plattegrond, van omstreeks 1550. 
(§) Tegenw. Staat van Friesl. II 120; VAN nAMAEi, Alyd Jarla, in 

den Friesche Volks-Almanak voor 1838, 12, 22. In 1515 zijn deze wa
pens echter door andere van den toeninaligen Heer vervangen. 
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was te herstellen, doch dat nu geheel gesloopt werd, wei-
ligt omdat het den Stadhouder, zoo nabij hetBlokhuis, 
in den weg stond (*). De overige bouwstoffen werden 
voor een groot deel gevonden uit den steen van de stiu-
zen der Schieringer edelen uit den omtrek, welke de 
Leeuwarders en Groningers afgeworpen hadden, en welke 
de Stadhouder beloofde des noods te zullen voldoen. 

Onder ijverige hulp der stedelingen en landbewoners 
werd op deze wijze, in den loop van het jaar 1499, deze 
clwangnagel der vrijheid, dit blijk van overheersehing 
en onderworpenheid, aangelegd en voltooid, om tevens 
tot een veiligen zetel te verstrekken van het Saksische 
bewind in Friesland (†). 

4. De Saksische Canselarij, of de Zetel van den Pro
vincialen Raad of het Hof van Friesland. 

Hertog ALBERT van Saksen kwam den 14 Junij 1499, 
vergezeld van zijnen zoon HENDRIK, voor het eerst in 
Friesland; werd plegtig te Leeuwarden ingehaald en in 
de kerk van Oldehove gehuldigd, en nam met zijn gevolg 
zijn verblijf in het aanzienlijke klooster der Dominikanen 
of Predikheeren. Voornemens zijnde spoedig weder te 
vertrekken en zijnen zoon achter te laten, stelde hij 
toen hier een Provincialen Raad in, ten einde, met den 
jeugdigen Hertog, dit land te besturen en in regterlijke 
zaken uitspraak te doen. Dewijl de Hertog Sjacrdama-
huis te Franeker tot zijnen zetel had gekozen, zoo hield 
deze Raad in het eerst ook dáár zijne vergaderingen. 

(*) Volgens WINSEMIÜS , 39-4, enGABBEitiA, 260, werddegracht, welke 
Utáahuis had omgeven, in 150-4 gedempt met de baggerspecie of slat
aarde, bij het uitdiepen en overwulven van het brugplein de Brol beko
men, met oogmerk, om op de ruimte van het vroegere huis, gracht en 
tuin, welke tot een plein geëffend werd , voortaan de Vischmarkt te hou
den. Later werd dit plein tot Ossemarkt gebruikt. 

(†) Zie Charterboek, II 85 ; SCIURLENSIS, 93"; WIRSEHIDS, 385; SCHOT. 

•467 ; PETER VAN IIIABOR, I I 1 5 0 ; GABBEMA, 2 3 7 ; BENIHGA, b i j I.IATTIIÆÜS, I V 

•426; F. SJOERDS, Beschrijv. 1810, 852. Meerdere bijzonderheden om
trent het Blokhuis zijn medegedeeld in Aanteekening 25. 
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Toen in 1504 het bestuur over Friesland op GEORG, 

Hertog van Saksen, alléén was overgegaan, vaardigde 
deze de beroemde Saksische Ordonnantie uit, waarbij 
de Keizerlijke regten, met behoud van sommige lands 
gewoonten, in Friesland ingevoerd-, en verder naauw-
keurige bepalingen ter handhaving van het burgerlijk en 
regterlijk bestuur vastgesteld werden. De vroeger be
noemde Raad werd hierbij vervangen door een Gercgts~ 
hof, zamengesteld uit zeven Raadsheeren, namelijk vier 
edelen, twee regtsgeleerden en 's Vorsten Canselier als 
Voorzitter; en strekte art. 23 dier Ordonnantie om te 
bepalen, da t .» onse Ouerste Gherecht, tot onsze vei-
» anderinghe, gheholden zall worden in onse stad Leuwaer-
» den" (*). 

Dit Geregtshof schijnt in het eerst zijne zittingen ge
houden te hebben op het Blokhuis. Maar nadat Hertog 
GEORG kort daarna weder naar Saksen vertrokken was, 
kwam het zijnen Stadhouder, HUGO, Graaf van Lcijse-
nach, gepaster voor, om ten behoeve van dit Hof een 
afzonderlijk gebouw, buiten de sterkte, te bestemmen, 
geheel en alleen voor het bestuur en de regtspleging van 
den lande ingerigt. Te dien einde liet hij , ten westen 
van de gracht en het hoofdgebouw van het Blokhuis, 
(ter plaatse van het tegenwoordige Stads Burger-Zieken
huis) in 1504 een afzonderlijk huis tot eene Canse-
larij bouwen, hetwelk sedert het Provinciaal Bestuur 
tot zetel verstrekte. 

Dit duurde echter niet langer dan tot 1542. De toen
malige Stadhouder was van oordeel, dat dit gebouw te 
nabij het Blokhuis stond, en, in geval van nood, de 
vestingwerken van dit huis zoude kunnen schaden, of het 
beschieten van de stad in den weg staan. Even als elf 
jaren vroeger de kerk van Stavoren, om de zelfde re
den , op bevel des Konings was afgebroken (†), zoo werd 
ook deze Canseîarij nu ten gronde toe gesloopt en de 

(*) Zie deze belangrijke Ordonnantie in het Charterboek, II 35, en 
verder SCIURLEHSIS, 94, 100; WINSEMIUS, 365, 393 ; SCHOTANUS, -470, 496; 
GABBEMA , 2 3 8 , 2 5 9 ; V. V. TIIABOR , 1 4 5 J MATTHÆDS, I I I 5 7 5 . 

(†) Charterboek, II 585. 

I. 8 
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plaats geëffend. In de hoop, dat het spoedig door een 
ander gebouw, op eene geschiktere plaats, vervangen 
zoude worden, zag het Hof zich nu verpligt, vooreerst we
der eenige lokalen op het Blokhuis te betrekken, doch, 
toen dit kwalijk beviel, gebruik te maken van het 
Ziekenhuis van het Minderbroeders-Klooster Galileën, 
zijnde het zuidelijkste gebouw van dit gesticht, en dus 
alleen door eene met boomen beplante ruimte van de 
noordelijke gracht van het Blokhuis afgescheiden. De 
herhaalde klagten, dat dit hulpgebouw geenszins een 
waardige zetel was van het Provinciale Hof, hadden 
eerlang het bouwen van eene nieuwe en grootsche 
Canselarij ten gevolge (*). 

5. Opi4gting van de Saksische Munt. 

Eene der voorwaarden, waarop den Hertog van Sak-
sen, in 1498, het bewind over Friesland was opge
dragen, had hem het regt toegekend, om hier 
gouden en zilveren Munten te doen slaan. Van dat 
o 

regt maakte zijn Stadhouder, reeds kort na zijne aan
komst, gebruik, door te Sneek geld te laten slaan, 
van hetwelk de geschiedschrijvers ons het omschrift mede-
deeleïv; terwijl zij van »des Hartoghen Muntemeyster" 
spreken, en ons zelfs diens naam, MATTHÆÜS MJEKAMER, 

opgeven (†). 
En evenwel schijnt die Munt te Sneek van korten 

duur geweest te zijn: want in Hertog GEORG'S Ordon
nantie op het stuk der Munt, van 1504, waarbij de 

(*) Zie de afzonderlijke Geschiedenis van dit gebouw, het tegen
woordige Huis van Burgerlijke en Militaire Verzekering, in het laatste 
Hoofdstuk, en omtrent het boven vermelde meerdere bijzonderheden 
in Aanteekening 26. Bij de vroeger aangehaalde bronnen moeten wij 
omtrent het laatst medegedeelde nog voegen: J. DOÜWAMA, I 146; WINSE-
MIU-S, -406; SCHOTANUS, 522; WIERDSMA en BRANDSJIA, Aanteekeningen op de 

Oude Friesche Wetten, 72, 319; Ï . SJOERDS, Beschrijv. I 8-49, 857, 900. 
(†) Charlerboek,! 784, 785; I I , Landboek, 7; SCIIARLENSIS, 92°; 

WINSEMICS, 361 ; scnoTAKüs, 461 ;p. v.THABOR, 153; BENINGA, hij MATTHÆÜS, 

ÎV 424; WAPJiis, Sneek, 35 ; VAN MIERIS, Nederlandsche Vorsten en His-
toriepenniuf/m,'s'ïïa'içr: 1732, l 304. 
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koers van 't geld bepaald, en de gangbare munten aan
gewezen werden , wordt van geen Friesch geld gewag 
gemaakt — wel , » dat onsen Genadigen Hcere in Ouerlant 
» (Saksen) Schreckenberger end suluercn grossen, ende 
».andere geit lieefft doen maecken, ende noch gemaict 
» w o r t , " en dat dit geld in Friesland gangbaar was (*). 

Doch toen de Hertog in het volgende jaar weder 
in Friesland kwam, besloot hij te Leeuwarden eene 
Munt op te rigten, waartoe hi j , den 4 September 1 5 0 5 , 
HERA VOTDES tol Muntmeester in Friesland benoemde , 
en den 26 November uit » de Borgeren to Lewarden 
» TSBRANT GOLTSCHMIT tot eenen Wardein" van de Munt 
aanstelde (†). De pligt van den eersten w a s , voor de 
soort, het gewigt en de gehalte van h e t geld, en voor h e t 
bestuur van de Munt te zorgen; die van den laats ten, 
om de geslagene speciën te waarderen , de stempels en 
muntijzers te bewaren , en verder , als Controleur, op de 
werkzaamheden der muntgezellen toe te zien, hunne 
misdrijven te beregten, en over ' t geheel de belangen 
van de inrigting te bevorderen. 

Hoewel het gebouw, hetwelk toen tot Munt gediend 
heeft, onbekend zij, is het toch zeker , dat zij in werk ing 
is geweest, en dat daarin gouden en zilveren m u n t e n , 
vooral Friesche Goudguldens met de beeldtenis des Her
togen, zijn geslagen geworden (§). Kort echter duurde haar 
bestaan: want ofschoon men van hare opheffing geene 
melding vindt gemaakt, blijkt dit genoegzaam ui t de 
redenen, welke den opvolgeuden Landsheer , Keizer 
KAKEL V , in 1526 aanspoorden, om te Leeuwarden eene 
nieuwe Munt op te rigten. (Zie verder Aanteekening 27.) 

(*) Ckartb. II 240. Dr. r. Â. VOS LANGENN beschrijft in zijn werk : 
Hersog Albrecht der Beherste, Leipzig 1838, 598, echter drie soorten 
van munten, door ALBEM voor friesland geslagen, namelijk, de Goud
gulden, de zilveren Gulden, later Daalder genoemd, en de Stuiver. 

(†) Charterboek, II 247,248. 
(§) II 167, 511, waar van de Saksische dubbele, en

kele en halve stuivers wordt gesproken; BENINUA , bij MATTHÆÜS , IV 582, 
VAN MIERIS, a. b., I 357. Zie ook de Verslagen van 't Friesch Genoot
schap, van 1843, 90—93; 1845, 161—167. 

8* 
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6. Leeuwarden als Hoofdstad van Friesland. 

Ten gevolge der stichting van he t Blokhuis, de Can-
selanj en de Munt zag Leeuwarden zich ten jare 1504 , 
door de gunst van Hertog GEORG van Saksen, tot be
stendigen zetel van zijnen Stadhouder en Provincialen 
Raad, to t vaste vergaderplaats van de Staten des lands , 
en alzoo tot Hoofdstad van Friesland verheven. Zij 
werd boven andere steden met dit voorregt begunstigd 
wegens hare geschikte ligging midden in het land , en we
gens hare meerdere grootte en aanzien; uit welken hoofde 
de geschiedschrijver WINSEMIUS haar noemde: » eene Hof-
» plaetse , uytmuntende , na de standt van dier t i jden, 
» i n schoone ghebouwen ende t immeragien, me t welke 
» d e s e l v e , even als ten huijdigen daghe, door voor-
» spoedt der Fortuijnen ende Rijckdommen, altijts ver-
» ciert ende behangen gheweest is" (*). 

Reeds vroeg plukte Leeuwarden dus weldadige vruch
ten van eene vreemde overheersching, welke men eerst 
lang tegenstand had geboden, doch die het algemeen en 
bijzonder belang van stad en land weldra groote voordee-
len aanbragt. Inzonderheid was di t he t geval onder het 
bestuur van den Saksischen Stadhouder HENDRIK, Graaf 
van Stolberg en Heer van Wernigerrode ; — een m a n , die 
door ti jdgenooten, bijzonder met zijn persoon en zijne 
handelingen bekend , geroemd wordt als een braaf en 
opregt Christen, die God, zijnen pligt en het land lief
had ; die alles deed , wat een goed, regtvaardig en on
partijdig Regent behoorde te doen, tot eer van den Vorst 
en tot welvaart van den l ande ; en die de belangen van 
Friesland dermate ter harte n a m , dat iedere Fries ver
ga t , hetgeen er onaangenaams vóór hem geschied was; 
dat ieder God dank t e , onder zulk eene rustige regering 
te mogen leven , en dat niemand de verlorene vrijheid 
voor deze overheersching terugwenschte (†). 

(*) Chronique van Vrieslant, 1622, 393. 
(†) Zie over dezen uitmuntenden, te weinig bekenden, Landvoogd 

de berigten van KEITOO MARTEHA, Landhoeh, Charterhoek, II 67, en van 

JANCKO noiiwAHA, Boeck der Partyen, 135, 136. 
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Onder zulk eene regering, die hare plannen tot ver
betering met klem en kracht doorzette, konden er 
eindelijk ook ondernemingen tot stand komen, welke 
voor Friesland en bijzonder voor Leeuwarden van hoog 
belang waren, en waarvan de uitvoering onder het 
vroegere landsbestuur, wegens het woeden der partij
schappen en gebrek aan eenheid van wil, te vergeefs 
beproefd was. Wij bedoelen: de verbetering van de 
middelen van gemeenschap ie water, van Leeuwarden 
met de overige steden en deelen van Friesland. 

7. De Opgraving of Slatting van de E e, 1503. 

De vaart tusschen Leeuwarden en Dockum, de E e, 
die de gemeenschap van beide steden met elkander en 
met de ten noorden en zuiden daarvan gelegene dorpen 
moest onderhouden; deze voor de afstrooming van 
Oostergoo, toen vooral, zoo hoogst belangrijke water
leiding, was in den loop der tijden door aangronding, 
opslibbing en aangroeijing zoodanig vernaauwd en op
gehoogd, dat reeds in het begin der 15e eeuw sommige 
plaatsen droog en onbevaarbaar waren. Hierdoor was 
dus de scheepvaart langs dit kanaal gestremd, en was 
men verpligt, van Leeuwarden, langs de V l i e t , het 
O u d d e e l en de l u r k , over Rinsumageest naar Doc
kum te varen. 

Dit kon zoo niet blijven. De nadeelen, welke het 
algemeen en bijzonder belang hierdoor leden, nood
zaakten de belanghebbende personen en besturen, die 
met het onderhoud belast waren, weleens, om dit be
zwaar uit den weg te ruimen, doch telkens bleef het 
bij het voornemen. De binnenlandsche oorlogen en 
gebrek aan eenstemmigheid en aan een hoog gezag, 
dat bevelen kon, waar pligt gebood, verijdelden alle 
pogingen ten algemeenen beste. In 1477 en 1481 scheen 
men meer dan ooit tot het voltrekken van dit werk 
gezind, en ijverde Leeuwarden vooral, om, door het 
sluiten van Verbonden met de overige belanghebbenden, 
het uitgraven van de vaart, en het vernieuwen van de 
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Klaar kamp ster- of Leppezijl, niet ver van Dockum, 
te bevorderen. Doch hoe naauwkeurig deze Ver
bonden ook op perkament beschreven- en door de uit
hangende zegels van een aantal edelen, geestelijken en 
steden bekrachtigd waren; hoezeer er eene boete van 
duizend Rijnsguldens gesteld was op iedere overtre
ding van deze bepalingen, — bij het op nieuw uit
breken van den burgeroorlog werden alle Verbonden 
vergeten, en de onbevaarbare wateren in den zelfden 
toestand gelaten (¥). 

Het was voor de Saksische Hertogen HENDRIK en 
GEORG bewaard, ook dit werk ten uitvoer te doen bren
gen. Bij eene Ordonnantie van den 2 April 1503, op 
het maken en onderhouden van de dijken, sluizen en 
wateren van Oosiergoo, werd ook het opgraven van de 
E e bevolen; en werden daarbij tevens aangewezen, wie 
de dienstpligtigen tot dit werk waren; hoeveel daartoe 
door ieder der omgclegene grietenijen moest bijgedragen 
worden; wie de scheidsmannen zouden zijn bij voorko
mende verschillen, en welke straf zij te wachten had
den , die niet volkomen aan hunne verpligting voldeden (†). 

Ondanks den watervloed van 1503, die op vele 
plaatsen van Friesland groote schade aanrigtte, en tot 
verdubbelde zorg voor dijken en sluizen aanspoorde; — 
ondanks velerlei belemmeringen en geschillen, waarin 
liet gezag des Hertogen dikwijls moest beslissen, werd 
liet opgraven van de E e, gelijk ook van sommige na-
•bijgelegene wateren, in 1503 begonnen, en in de volgende 
jaren voortgezet en voltooid (§). 

8. Het Graven van eene nieuwe Vaart van Leeuwarden 
naar Franeker en ffarlingen. 1507. 

Door het opgraven van de E e was de afstrooming 
van Oostergoo, door de Leijezijl naar de W a d d e n , en 
door Dockum naar de L a u w e r s z e e , veel verbeterd, en 

(*) Charterboek, I 672, 674, 706, 739; WINSEMÜS, 478; SCHOTANUS, Be-

schrijvinge, 249; GABBEMA, ï 11 ; Stedelijk Archief, N°. 24, 26, 27 enz. 
(†) Charterboek, II 225. 
(§) Cha>terboek,ll 67, 245, 253; wi^nuvs, 383; CABBEJKA, 260, 261, 
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de gemeenschap van Leeuwarden met Dockum en de 
zee, aan de noordoostzijde der stad, hersteld. Voor 
haren toenemenden handel en scheepvaart was dit van 
groot belang; vooral, omdat hare gemeenschap met de 
Z u i d e r z e e en met Franeher en Harlingen, ja zelfs 
met geheel Westergoo, aan de andere zijde, zoo uiterst 
gebrekkig was. Lang toch had het velen verdroten, zoo 
grooten omweg te maken, en van Leeuwarden de N i e u w-
l a n d s v a a r t tot Ritsumazijl, en van daar de kron
kelende vaart naar Menaldum en Berlikum te moeten 
volgen, om verder langs de Pi ied te Franeher en ver
volgens over Getswerderzijl te Harlingen te komen. 
Eene poging van deze beide steden, in 1456, om met 
gemeenschappelijke krachten eene nieuwe vaart van 
Franeher naar Harlingen te graven, was toch niet tot 
de uitvoering gekomen (*). 

Ook dit was het Saksisch Bestuur niet ontgaan, en 
het voornemen, om een beter middel van gemeenschap 
tusschen de drie steden en de zee daar te stellen, was 
Leeuwarden zeer aangenaam, omdat het bij deze zaak. wel 
het meeste belang had. Ten jare 1507 werd dan door 
den Stadhouder Graaf HENDRIK van Stolberg tot de uit
voering besloten. De bestaande N i e u w l a n d s v a a r t , 
van Leeuwarden tot Ritsumazijl, werd op kosten van 
deze stad tot aan Jucketille (een weinig voorbij het te
genwoordige Schenkenschans) opgegraven, en bij deze 
gelegenheid welligt veel verbreed (†). Van af dat punt 

(*) Het verdrag tot het graven van de vaart of zijlroede tusschen 
Franeher en Harlingen, in het Charterboek, I 565, opgenomen, en in 
het Archief der eerstgenoemde stad bewaard, geeft wel blijk van dit 
voornemen ; doch dat dit niet uitgevoerd is, bewijst de Giftbrief van de 
Hertogen van Saksen aan Franeher (van 26 Maart 1501, Charterboek, 
II 214), dewijl de 200 morgen Bildtlandmede geschonken werden onder 
de voorwaarde van eyn strome von Harlingen biss gegen Fronickenn 
zu machenn. 

(†) Volgens Charterboek, II 262 , werd Ritsuma schluise bij deze 
gelegenheid, in 1508, opgemaakt of hersteld. Het toenmalig bestaan 
van deze sluis in den Slagtedijk is dus een bewijs te meer voor onze 
stelling, dat de N i e u w l a n d s v a a r t tusseheu Leeuwarden en Ritsu
mazijl vóór .1507 reeds bestond. 
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werd de grietenij Menaldumadeel verpligt, de vaart voort 
te zetten, en , langs de dorpen Deinum en Bronrijp, in 
den volgenden ja re te graven tot aan de grensscheiding 
van Franekeradeel, een weinig ten oosten van King-
matille onder Sweins. Hier vat te nu de laatstgenoemde 
grietenij het werk o p , en bragt de vaart nog in het 
zelfde jaar 1508 tot de stad Franeker, we lke , hoogst 
vermoedelijk, kort daarna , door he t graven van het 
overige gedeelte, tot Harlingen, de vaart heeft vol
tooid. Aldus kwam dit belangrijke vaarwater spoedig 
en zonder veel belemmering, tot groot nu t van den 
l ande , tot stand (*). (Zie verder Aanteekening 28.) 

9. Vaarten van Leeuwarden naar Bolsward en Sneek. 

Uit gebrek aan bescheiden is het niet meer dan 
vermoedelijk, dat m e n , kort na de voltooijing van de 
H a r l i n g e r v a a r t , ook de beide zuidelijke zijtakken 
van die vaar t , welke thans naar Bolsward en Sneck 
s t rekken , gegraven-, of l iever, als doorloopende kanalen 
bevaarbaar gemaakt en voltooid hebbe. Sommige ge
deelten daarvan bestonden toch reeds vroeger, en wei-
ligt zullen deze met andere wateringen of slooten ver-
eenigd en verbreed zijn, ter bekoming van eene vaart 
of gemeenschap tusschen die steden en d e H a r l i n g e r -
v a a r t , en door middel van deze met Leeuwarden. Zon
der twijfel is hierin de oorzaak gelegen van die menig
vuldige hoeken en kronkel ingen, waardoor vooral de 
B o l s w a r d e r v a a r t zich onderscheidt . Als een zij
tak van de nieuwe vaart tusschen Leeuwarden en Fra
neker, nam dit kanaal een aanvang op de halve lengte 
tusschen beide steden en tusschen de dorpen Deinum 
en Dronrijp, bij Pijphorne; liep in eene zuidwestelijke 
rigting langs de dorpen Lions, Huins, Baard en Oos-
terlittens in B aarderadeel (†), en Edens en Wommels in 

(*) Charterboek II 73, 259, 262; WIKSEKUJS, -408. 
(†) Dat Baarderadeel in 1508 bijdragen gaf tottet diep nae Boelsz-

•werdt, zoo als liet Landhoeh, 73, vermeldt, is, voor zoover wij weten, 
neveus de vermelding van WINSEMIDS, 408, hctecnige beiïgt, datcroiu-
irciif liet ontstaan van deze vaart overgebleven eu tot ons gekomen is, 
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Hennaarderadeel, totdat het, voorbij Burgwerd in Won-
seradeel, de stad Bolsward bereikte. 

Waarschijnlijk in den jare 1509 hebben de stad Sneek 
en de grietenijen Wymbritseradeel, Baar der adeel en 
Rauwerderhem de handen ineengeslagen tot het doen 
graven van eenc nieuwe vaart van af Sneek tot aan 
Krinserarm of de Dille, en tot het beter bevaarbaar 
maken van de zoogenoemde S w e t t e s l o o t , welke van 
daar tot aan het tegenwoordige Schenkenschans de nieuwe 
vaart werd (*). Deze sloot liep langs de westzijde van 
den Swettedijk, eene hoogte, op den westerzoom van 
Oostergoo's Nieuwland opgeworpen, om tot waterkeering 
en tevens tot grensscheiding te dienen. De stad Sneek 
en naburige dorpen bekwamen hierdoor een veel korter 
middel van vervoer naar Leeuwarden, dan zij tot dusverre 
langs de vaart over Rauwerdbezeten hadden, zoodat men 
deze nu ontberen kon. Uit dien hoofde werd zij eerlang, 
door het dammen van de daarin gelegene binnensluis, 
te Rauwerd, geheel gestremd (†). 

Door het verbeteren en graven van alle deze vaarten, 
die vervolgens naar andere steden en menigvuldige dor
pen voortgezet werden, was de binnenlandsche gemeen
schap te water tusschen Leeuwarden en de voornaamste 
steden en deelen van Friesland ongemeen bevorderd, en 
zagen scheepvaart, handel en onderling verkeer zich 
nieuwe bronnen van gemak, welvaart en toenadering 
geopend. Dit waren bij voorraad vruchten van den 
vrede onder het Saksisch bewind, van onwaardeer
baar belang. 

Wenden wij het oog nu naar de Geestelijke Gestichten, 
met welke de stad Leeuwarden, gedurende dat bewind, 
werd vermeerderd. 

(*) Dat dit in 1509 geschied zal zijn, is mede vermoedelijk uit de 
vermelding van »zekere provisionele besoignes, berustende op de Can-
»cellerie, dd. 24 Julij 1509, aangehaald in eene Resolutie van Gedepu
teerde Staten van den 22 September 1601, betrekking hebbende op dit 
onderwerp. 

(†) Ziedeswege nadere bijzonderheden in de Noot op bladz.49hiervoor. 
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10. Verplaatsing van het Minderbroeders-Klooster 
Galileën binnen de Stad. 1498. 

Nagenoeg vijf-en-twintig jaren had het vroeger ver
melde Klooster der Franciskanen of Minderbroeders 
buiten de stad, aan de oostzijde der E e, bestaan, toen 
de stille afzondering der kloosterlingen verontrust werd 
door de woeste benden van den Saksischen Stadhouder, 
die zich hier legerden, toen, tot twee malen toe, het 
beleg om Leeuwarden was geslagen. 

De stoornis, onrust en opoffering, waarop het kloos
ter deze bezoeken te staan waren gekomen, gaven ge-
reede aanleiding, om voor het gesticht eene andere en 
veiliger standplaats te zoeken. Eene gunstige gelegenheid 
daartoe bood zich binnen de stad aan, doordien de 
ruimte tusschen de oude en de onlangs voltooide oos
telijke Stadsgracht nog onbebouwd was gebleven. Het 
Stedelijk Bestuur, hetwelk een klooster buiten de stad, 
waarin de vijand zich zonder hinder kon nestelen, geens
zins aangenaam was , zal den grond daartoe zeker gaarne 
afgestaan-, en de spoedige verplaatsing van het klooster 
zelf bevorderd hebben. Nog in den zelfden ja re , 1498, 
werd daarmede een aanvang gemaakt. Onder begun
stiging van de Overheid, en door de hulp van vele ste
delingen ondersteund, werd dan de Kerk of Kapel van 
het klooster daar, nagenoeg regt over de Korfmakers-
straat, gesticht. Achter en ter zijde van dit bedehuis 
werden er allengs een aantal woningen en cellen ge
bouwd, en verder de gansche ruimte , tusschen het tegen
woordige Droevendal en het Nieuwstraatje (toen eene 
afscheidingssloot), tot aan den oostelijken Stadswal, ten 
behoeve van het klooster of bebouwd , of als tuingrond 
beplant. De hoofdgebouwen des kloosters werden bepaal
delijk ter zuidzijde der kerk gesticht. Deze bestonden 
in : de woning van den Pater of Abt, het Kapittel-
huis, het Poorthuis, de Gastkamers, het Reventer of 
de algemeene eetzaal en het Ziekenhuis of de Infir
merie. Dit laatste en zuidelijkste gebouw was zelfs 
van zoo aanzienlijke grootte, dat de Ridderschap of de 
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Edelen en de Staten des lands hierin vervolgens dikwijls, 
hetzij afzonderlijk, hetzij met den Stadhouder en zijnen 
Raad, hunne vergaderingen of Landsdagenhielden. Later, 
toen de Canselarij, tegenover het Blokhuis, was afgebro
ken, heeft zelfs het Provinciale Hof dit gebouw gedu
rende een aantal jaren, van 1545 tot 1571, als Canselarij 
gebruikt (*). 

Deze aanbouw vorderde echter niet zoo spoedig, dat er 
gecne jaren zouden verloopen zijn, alvorens het geheel 
tot stand kwam. Ook hing de voortzetting eensdeels 
af van de verleende hulp, dewijl het klooster, tot eene 
Bedelorde behoorende, geene eigene rentegevende goe
deren bezat, en anderdeels van het getal broeders, dat 
na de vernieuwing van het gesticht aanmerkelijk ver
meerderde. Zelfs wil men, dat er, tot ergernis van 
vele burgers, ook aanzienlijke jonge dochters als Begij
nen in werden opgenomen, om welke reden men de 
stichting van een Nonnen-klooster binnen de stad zeer 
wenschelijk achtte (†). Die wensch werd spoedig vervuld. 

11. Verplaatsing van het Graauw-Begijnen-Klooster 
Fiswerd binnen de Stad. 1510. 

Het St. Anna-Klooster der Graauwe Begijnen, genaamd 
Fiswerd of Franciscusweerd, op de terp van de tegen
woordige Begraafplaats, aan de noordzijde der stad ge
sticht, gelijk in het vorige Hoofdstuk is vermeld, was, 
door de toegenegenheid van vele vrome Christenen, en 
door de werkzaamheid der Zusteren, in uitgebreidheid en 
aanzien allengs aanmerkelijk toegenomen. Vandaar, dat , 
toen de Stadhouder van den Hertog van Saksen, in 
1498, Leeuwarden tweemalen belegerde, de ligging en 
de gebouwen van dit klooster hem zeer geschikt voor
kwamen, om tot verblijf van hem, van de Schieringer 

(*) J. noüWAMA, 153, 154; Charterhoek, I I 728; III 407, 733. Zie 
ook de vroegere vermelding daarvan bij het Blokhuis en de Canselarij, 
en de Geschiedenis van dat gebouw. Het is thans het huis Lett. B, N°. 211, 
sect. B, N°. 649, door den Heer Mr. w. w. BMA als eigenaar bewoond. 

(†) Zie SCHARLENSIS, 92°; WINSEMIUS, 360; SCHOTANUS, 458; GABBEIIA, 

223; Oudheden en Gestichten, I 270, onverder Aanteekening 29. 
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edelen en van een groot gedeelte zijner krijgsknechten 
te strekken, en om uit deze versterkte plaats de stad 
te belegeren. Het was hier, waar hij vervolgens een 
.Landsdag uitschreef en hield, op welken hij van de 
volmagten van Oostergoo en Westergoo binnen drie weken 
tijds eene som van 6000 Gulden eischte, tot voortzet
ting van den oorlog. Het was hier, waar Hertog ALBERT 

daarna, ten behoeve der voorgenomene belegering van 
Groningen, al zijne benden verzamelde, en wapenschou-
wing over de opgeroepene huislieden hield. En het 
was hier, in dit klooster, waarin hij bezetting legde, 
ten einde, aan deze gemeenschap tusschen Oostergoo en 
Westergoo, tot een wachthuis te verstrekken. 

Die oorlog kwam het klooster alzoo duur te staan; 
en gaarne gelooven wij het verhaal van den Thaborschen 
kloosterbroeder PETER: » dat die vreemde knechten roef-
» den int Suster cloester toe Wiswert; ende benamen 
»den Susteren hoer clenodyen ende lynclederen; ende 
»Heer Wilbroert behinderde dat niet, als hie solde; 
» mer hy sach mitten knechten doer die vingheren" (*). 

Veel zullen de Nonnen van dit vreedzame gesticht 
zeker toen geleden hebben van de ruwheid dezer man
nen van den zwaarde, wier handelingen zoo strijdig 
waren met het doel harer zamenwoning. Veel zal het 
klooster toen opgeofferd en verloren hebben; en wij 
schrijven het liever hieraan toe, dat zij, tot hunne 
veiligheid en bescherming in dien onrustigen tijd, 
ook eenige Monniken in hunne orde en in hun konvent 
opnamen, dan dat wij, op het voetspoor van anderen, 
hieraan onedele bedoelingen zouden toekennen. Even
wel gaf dit velen evenzeer ergernis als het opnemen 
van Maagden onder de konventualen van het Min
derbroeders-klooster. Door bemiddeling van eenige 
geestelijken en burgers kwamen beide gestichten van 
de zelfde orde echter spoedig overeen, dat de laatsten 
tot Fiswerd en de eersten tot Nieuw-Galileën zouden 

(*) VISSER en AMEKsrooRDT, Archief, II 135, 1-57; onverder SCHARI.. 
92—94; mus. 358, 36I,370;GABBMA, 219; Oudh.enGesticht.1271. 
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overgaan, waardoor de aanleiding tot ergernis werd 
weggenomen (*). 

De veiligheid van het onbeschermde Maagden-klooster 
was hierdoor echter niet verzekerd. Om die reden 
verlangde men, dat ook dit gesticht, even als Galileën, 
binnen de stad mogt verplaatst worden. Die wensch 
strookte volkomen met de begeerte van den Hertog 
van Saksen, die, bij den toenmaligen stand van zaken, 
waarin de Graaf van Oost-Friesland zijn gezag in dit 
Friesland trachtte te ondermijnen, de vrees voedde, dat 
deze in dit klooster een even veilige schuilplaats zoude 
kunnen vinden, wanneer hij een aanval op deze stad wilde 
wagen, als het vroeger geweest was. Ten jare 1510 werd 
derhalve tot de overbrenging van het klooster binnen de 
stad besloten, dewijl de vrees voor nieuwe gevaren 
dit middel van beveiliging wenschelijk maakte. 

Nu. was, sedert de vereeniging van de stad met de 
naastgelegene dorpen, de grond tussehen de gracht van 
Oud-Leeuwarden en de buurt yan Oldehove, in het 
midden, nog zóó weinig bebouwd, dat er aan de noor-
zijde van de tegenwoordige Begijnestraat slechts eenige 
woningen bestonden, welke, met den daarachter gelegenen 
tuingrond, toebehoorden aan den edelman DOUWE VAN 

ROORDA. Deze woningen en die grond, een groot lang
werpig vierkant uitmakende, werden door het bestuur 
van het klooster aangekocht; en dadelijk daarna trok 
men met ijver aan het werk, om de kerk en de klooster-
gebouwen af te breken, de bouwstoffen daarvan stede-
waarts te brengen, en deze binnen de aangewezene uitge
strektheid weder op te bouwen tot een nieuw, groot 
en aanzienlijk gesticht. Aan de zuidzijde van het 
erf, onmiddellijk aan en in de rooijing van de straat, 
werd de Kloosterkapel gebouwd, waarvan de muren 
met zware steenen beeren geschoord- en met een rieten 
dak gedekt werden. Aan de oost- of altaarzijde kwam 
de eenvoudige woning des Priesters; aan de westzijde 

(*) Ontleend uit MS. Aanteekeningen betrekkelijk de Kerken en 
Kloosters te Leeuioarden. 
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der kerk werd het aanzienlijke Palershuis op kelders 
gebouwd, en met groote vertrekken zóó fraai betimmerd, 
dat het later tot huisvesting des Bisschops van Leeu
warden mogt dienen. Ter westzijde daarvan werd een 
minder sierlijk, doch even forsch gebouw bestemd tot 
het verrigten der werkzaamheden van het vlas- en wol-
bereiden, spinnen en weven, waarmede de ijverige 
zusters zich bij voortduring bezighielden, waarom dit 
gedeelte (later de Latijnsche school) den naam van het 
Spinhuis droeg. Hier naast werd het eigenlijke Kon-
venthuis gebouwd, bestaande in de Dormters of Slaap
zalen, het Reventer of de eetzaal, het Ziekenhuis, het 
Spreekbuis en de keukens met de vleeschkamer en 
kelders. Aan het einde van deze rij gebouwen waren 
de schuur en de stallen voor de levende have, waarin 
destijds vele kloosters handel dreven; ook maakten vele 
bijzondere personen daarvan gebruik om, tegen een 
zeker jaargeld, hunne paarden, koeijen enz. hier te 
stallen, waarvan ons in de kloosterrekeningen vele be
wijzen zijn voorgekomen. Benoorden deze hoofdgebouwen 
ontstonden aan een ruim bleekveld een aantal afzon
derlijke cellen of kamertjes, van welke thans nog 
eenige in sommige Diakoniekamers en andere woningen, -
in het zoogenaamde Begijneklooster en de Bollemans-
steeg, schijnen overig te zijn. Aan de noordoostzijde 
werd aan de Oudegracht nog een groot en sterk huis 
gebouwd, om te dienen tot eene Brouwerij, Bakkerij 
en Voorraadschuur of zoogenoemden Spijker. Het gansche 
kloostererf had alzoo aan de zuidzijde de straat, die 
naar deze stichting weldra de namen van St. Anna-
straat en Begijnestraat ontving, en aan de oostzijde 
de Oudegracht tot grenzen. Doch ook aan de noord
en westzijde werd de kloostergrond van de andere erven 
afgescheiden, door middel van eene sloot of gracht (*), 

(*) Deze sloot liep uit de Oudegracht, ter plaatse der tegenwoordige 
Zwakkenkamcr van het Diakoniehuis naar het westen; — kromde zich 
achter de Fransche Kostschool naar het zuiden, en liep, langs de Kaats-
baan, vermoedelijk in de Binnengracht uit. Tot groot nadeel van de 
afwatering der huizen aldaar, is zij later gedempt, en zijn daarvoor in 
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zoodat het gesticht geheel op zich zelf stond. — Van 
het oude klooster, buiten de stad, bleef niets dan de 
schuur en boerenwoning met de poort staan, waarvan 
de huur met die der naastgelegene landen gevoegd werd 
bij de inkomsten van het klooster, welke allengs van 
meer belang werden. 

Nog waren al de vermelde gebouwen niet voltooid, 
toen het klooster met eene verschrikkelijke ramp be
dreigd werd. Op het onverwachtst ontstond er, in den 
jare 1511, aan de west- en zuidzijde der stad een hevige 
brand, die ook dit nieuwe gesticht weldra scheen te 
zullen bereiken. Het werd echter verschoond; doch 
op zulk eene gelukkige wijze, dat het scheen alsof 
eene wonderdadige tusschenkornst het had beveiligd. 
(Zie verder Aanteekening 30.) 

12. Stichting van het St. Catharina- of Witte Non-
nen-Klooster der Heilige Apostelen. 

Gedurende dit tijdvak werd ook de grond gelegd tot 
de stichting van nog een dergelijk Vrouwen-klooster in 
deze stad: welligt het laatste gesticht van dien aard, 
dat in Friesland, waarin reeds een Vijftigtal Kloosters 
bestonden, werd gebouwd (*). 

Onbekend is het ons, welke de drijfveeren waren, 
die de jonge weduwe WELMOED HERMANS (de dochter 
van HERMAN ODDO-zooN, Notaris, Secretaris en daarna 
Burgemeester van Leeuwarden, en van HOFCK , zijne 
vrouw) bewogen, om bij de bestaande kloosters nog 
aan de stichting van een nieuw Zusteren-huis te denken. 
Zij was getrouwd geweest met een burger van Dockum — 
had dien echtgenoot slechts kort mogen bezitten — was, 

plaats gemaakt onvoldoende riolen, welke den vroegeren loop van deze 
afscheidingssloot des kloosters nog aanwijzen. 

(*) Negen-en-negentig (XCIX) Kloosters en VII Abtdijen zal zeker 
eene drukfout zijn in KIARTENA , Landboeh, Charterboek, II 29, ofschoon 
wiNSEMiirs, 400, en SCHOTANUS, 501, de zelfde cijfers hebben. De lijst 
bij MATTHÆÜS, Analecta, III 481, en Charterboek, II 565, van 1529, heeft 
XLVI Monasteria; zoo ook Oudheden en Gestichten , I 249. Zie mede 
de noot op bh 91 hiervoor, 
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bij de plundering van Dockum door de Saksische troe
pen, van een groot gedeelte harer goederen beroofd, eu 
was nu, na zooveel verloren te hebben, met haar kind 
in het ouderlijk gezin teruggekeerd. Zij had dus rijke
lijk in den rampspoed gedeeld. Geen hulp of troost 
bij de wereld vindende, meende de treurende jonge 
vrouw beter te doen, om die te zoeken in geestelijke 
afzondering. Vanhier haar besluit, om het wereldlijk 
met het geestelijk gewaad te verwisselen, en de voor
schriften van den derden regel der orde van den H. 
DOMiNicus te volgen; waarna zij » zich binnen haars Va-
» ders huis met alle vlîjtigheid in de werken van god-
» vruchtigheid oefende." 

BENTIVOGLIO zegt, dat de Nederiandsche Vrouwen 
oudtijds ongemeen Kloostergezind waren. Zij vond dan 
ook. aldra deelgenooten en navolgsters, die, gelijke roe
ping tot godsdienstige afzondering volgende , haren weiisch 
en hare voornemens, om zich in een eigen Klooster 
tot eene nieuwe Zusterschap te vereenigen, voedsel 
gaven. Tot dit einde kochten hare ouders in 1507 van 
het Predikheeren-klooster eene huisstede of ledig erf 
ter oostzijde der kerk van Nijehove, en dus aan het 
noordoostelijk einde van de Groote Kerkstraat, door 
de Bontepapesteeg afgescheiden van Keimpemahuis, 
later het Personershuis of de Pastorie van Nijehove. 
Door WTBE GEBiUTS, Burgemeester der stad, gesterkt, 
kochten zij twee jaren later van het zelfde klooster 
nog eenige erven en eene groote ruimte gronds achter of 
ten oosten van het vroeger gekochte, en strekkende tot 
aan de Speelmansstraat. In 1512 werden vervolgens nog 
drie huissteden in de Groote Kerkstraat, bij koop, van 
de zelfde kloosterlingen verkregen (*). 

(*) Van geen der Kloosters dezer stad zijn de bijzonderheden der 
stichting zoo naauwkeurig bewaard als van dit konvent, daar deze drie 
koopbrieven bekend zijn, als voorkomende in BEM. BEJON&IFE, Besolata 
Batavia Dominicana, Gand. 1717, 4-2, en in n. F. VAIV HDESSEN, Ilistoria 
Episc. Foed. Belg. etc. Antw. 1733, tom I I : Episc. Leovard. App. alt. 
fol. 135 en 136, in welke beide werken verder alle bescheiden en berig-
tcn hieromtrent voorkomen. Zie ook Oudheden en Gestichten, I 267. 
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Kort daarna overleed Burgemeester HERMAN ODDA-ZOON* 

Zijne dochter scheen nu haar voornemen te kunnen 
volbrengen, om het ouderlijk huis met de aangekochte 
panden te vereenigen, en tot een klooster in te rigten. 
Uit den laatsten koopbrief blijkt echter, dat op de eerst 
aangekochte stede reeds een nieuw huis gebouwd was} 

en door eenige zusters bewoond werd. Zij bleven even
wel nog tien jaren op deze wijze, als in een Zusteren-
huis, vereenigd zamenwonen. 

Gedurende den loop van dien tijd nam het getal zusters 
aanmerkelijk toe. Toen er nu op den tweeden zondag na 
het octaaf van Paschen 1522 te Haarlem een Provinciaal 
Kapittel der Dominikanen, onder voorzitting van Mr. JACOB 

VAN KALKAR, eerste Provinciale Prior van Nederduitsch-
land, werd gehouden, verzochten de zusters eindelijk van 
hetzelve, om in de orde van den H. DOMINICÜS te worden 
opgenomen. Zij zagen in zooverre aan hunnen wensch 
voldaan, dat »de Vergadering van de Zusters te Leeu
warden, die voor eenigen tijd begonnen was, tot een 
Klooster van de orde werd aangenomen, mits het Al
gemeen Kapittel, dat doorgaans te Home vergaderde, 
hieraan ook zijne toestemming gave." Deze volgde in 
1525, nadat intusschen PHILIPPUS, Bisschop van Utrecht, 
Paus CLEMENS VII en ook Burgemeester, Schepenen, 
Piegt en Raad der stad Leeuwarden allen afzonderlijke 
brieven van toelating en bevestiging hadden gegeven, 
waardoor het Zusteren-huis tot een geordend Klooster 
werd verheven (¥). 

Op den 8 Julij 1525 heeft WELMOED HERMANS het 
eerst van alle Zusters hare kloostergeloften gedaan in 
handen van de Eerwaarde Moeder JÁCOBA JACOBS-DOCHTER , 
eene Non uit het konvent van Leiden, welke tot eerste 
Priorin of Priorissa van dit klooster was aangesteld. In 
tegenstelling van het andere klooster, dat der Graauwe Be
gijnen, en naar de grootendeels witte kleeding der zus-

(*) Ook deze stukken zijn voor de nakomelingschap bewaard gebleven, 
en worden in de twee hier voor genoemde werken gevonden. De Con
sent- of Gunstbrief van de Regering van Leeuwarden hebben wij belang
rijk genoeg geacht, ais Bijlage I mede te deelen. 

I. 9 



1 3 0 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

ters werd het voortaan veelal het Nieuwe of Witte-
Nonnen-Klooster genoemd, somtijds nog met bijvoeging: 
van St. Catharina, omdat het gesticht aan de H. CATHA-

RINA van Senen was toegewijd. 
Niet vó'ó'r dat de vermelde toestemming van het Al

gemeen Kapittel ontvangen was, schijnt men begonnen 
te zijn met den opbouw van de Kloosterkapel of Kerk, 
welke wij nog grootendeels in de tegenwoordige Walsche 
kerk herkennen; terwijl de twee R. C. kerken en pas-
toriën, het R. C. Armhuis en eenige bijzondere hui
zen, ten noorden en oosten dier kerk, thans de uitge
strektheid des toenmaligen kloosters beslaan. 

Naar den omvang van het gesticht was deze kerk na 
de voltooijing zeker een aanzienlijk, hoog en groot ge
bouw ; zij werd van een orgel voorzien, en had midden 
op het dak een spitsen toren. Na vijf jaren bouwens, 
werd zij ten jare 1530 ingewijd door LAURENTIÜS HER-

TOGHE, Bisschop van Hebron, aîs Wijbisschop van den 
Utrechtsehen Kerkvoogd WILLEM VAN ENCKEVOORT, en 
werd zij toegewijd aan de H. Apostelen, vanwaar dit 
klooster ook wel onder den naam van het Konvent der 
Twaalf Apostelen voorkomt (*). 

Door den godsdienstigen ijver van WEEMOED HERMANS, 

die in 1533 zelve Priorin van het klooster werd, en door 
de hulp van hare ouders, van WTBE GERRITS en andere 
vrome Christenen, kwam aldus dit aanzienlijk gesticht 
tot stand. In 1544 was het getal Nonnen tot dertig 
aangegroeid. Door stipte onderhouding van de kloos
ter tucht en orde-regels was het gesticht zeer geacht, en 
nam het getal leden vervolgens aanmerkelijk toe. 

Omtrent het personeel en de gebouwen des kloosters 
vinden wij in oude stukken en rekeningen melding 
gemaakt van de woningen der Priesters, der Priorin, 
der Procuratrix of Kashoudster, die voor de geldelijke 
belangen des konvents zorgde, en van den Organist der kerk; 
alsmede van de Bakkerij, het Brouwhuis, het Spinhuis, van 

(*) Bij DE j o won E en VAN JIUESSE» , boven vermeld, komt ook de Inwij -
flino-sbrief der kerk voor, 
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de Stallen met horenbeesten, die onder het opzigt stonden 
van eene molckon-zuster, die ook boter en kaas maakte, 
en van de cellen, kamers en verdere noodwendige dee-
len van zulk eene stichting. (Zie verder Aanteekening 31.) 

Behalve de vier Kloosters te Leeuwarden, van welke 
wij achtervolgens de bijzonderheden van hunne stichting
en bestaan, voor zooverre de nog aanwezige bescheiden 
reiken, hebben medegedeeld, zijn er ook sporen, dat 
hier nog twee andere Geestelijke Vereenigingen, die der 
Gaudenten en Gijsbertisten, gevestigd zijn geweest, hoe
wel de gebouwen, welke zij tot woonplaats hadden, nu 
niet meer met zekerheid zijn aan te wijzen. (Zie Aanteek. 32.) 

13. Verdere Aanbouwingen. 

De vestiging van het Saksische Landsbestuur te Leeu
warden, en het stichten van de hier voor vermelde lands 
gebouwen en geestelijke instellingen waren alzoo van 
groot belang, ten aanzien van de bebouwing, uitbreiding 
en verheffing van deze stad. Vandaar, dat een dei-
oudste geschiedschrijvers getuigt, dat de Stad Leeuwar
den in dit tijdvak »meer en meer toenam, in Trafiquen 
»ende Coophandel, en dat de menichte der menschen, 
»door 't Hoff van Sassen, aldaer ghestelt, alleynskens 
»aenwassende, gelijk de welvaert ende de voorspoet der 
» Landen in alle soorten van Fortuyne toe-nemende was" (*). 
Ook de Stedelijke Regering zelve verklaarde in een later 
staatsstuk, »dat by tyden van den Hertoch van Saxen 
»de voirsz. Stede meer ende bet (beter) met huysen ende 
» woensteden betymmert ende gebout is, dan te voiren" (†). 
Bovendien werden de Steden door den Hertog bijzonder 
begunstigd, ten aanzien van hare oude voorregten en 
herkomsten, door welke zij zich immer boven de land- en 
dorpsbewoners verhieven. Zij zagen deze gehandhaafd, en 
den dorpen, naar haren wensch, zelfs verboden, »der 
»Steden gerechtkeit an sich te trecken, ende horen 

(*) WINSEMIÜS, Chronique, 408. (f) Charterboek, II 363. 
9* 
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»neringe te benemen" (*). Hierdoor werd het gezag en de 
meerdere magt, welke zij zich lang hadden aangematigd, 
grootelijks versterkt, dewijl handel en ambachten daar
door grootendeels binnen de Steden bepaald werden, 
hetwelk op haren aanwas gunstig werkte. 

In dit tijdvak vinden wij mede voor het eerst met 
zekerheid melding gemaakt van een Raadhuis, of een 
gebouw, dat der Stedelijke Regering tot zetel verstrekte. 
Met een daaraan verbonden vleeschhuis of hal stond 
dit aan de oostzijde der Groote Hoogstraat (†). 

In wTeerwil van deze begunstigende omstandigheden, 
zullen wij ons omtrent de bebouwdheid der stad nog 
geen groot denkbeeld moeten vormen, dewijl uit een 
Register van dien tijd blijkt, dat het getal belastbare 
huizen, buiten de adellijke en geestelijke gebouwen, 
toen, binnen de wallen, slechts 773 beliep, hetwelk 
met het tegenwoordig getal van omstreeks 3000 zeker 
een groot verschil maakt. (§). Veel is er dus in dien tus-
schentijd aangebouwd op plaatsen, die toen, vooral aan 
de buiten- of walzijde, nog ledig lagen, of tot tuingrond 
gebruikt werden. Doch dit getal stelt ons tevens in 
staat, de grootheid der ramp te overzien, welke deze 
stad nog in dit tijdvak trof. 

14. Verwoesting van een aanzienlijk gedeelte der Stad 
door Brand, in à5dd. 

Naar de gewoonte dier tijden, om bij elke belangrijke 
gebeurtenis aan voorspellingen, voorteekens of geheime 
werkingen te hechten, wilde men, dat zekere Waarzegster 
voorspeld zoude hebben : »dat de stadt Leeuwarden 
»binnen corte dagen vergaen ende versincken soude." 

(*) Charterboek, II 238, 3-49 ; SCHOTANUS, Beschrijvinge, 24-7. 
(†) Zie de bijzonderheden daar omtrent medegedeeld in de Ge

schiedenis van de Raadhuizen dezer stad , in het laatste Hoofdstuk. 
(§) Bitblijkt iiit een MS. Floreen-Register pan Oostergoo, van om

streek s 15 ( I , in het Provinciaal Archief bewaard. 



VERWOESTING YAN EEN GEDEELTE DER STAD, 1511. lo'S 

Toen nu, eene week voor Pinksteren van den jare 1511, 
de stad aan de westzijde onverwacht in vlammen blaakte, 
was het den Leeuwarders bang te moede, omdat die 
voorspelling der vrees voedsel gaf, alsof deze ramp den 
ondergang van de gansche stad ten gevolge zoude heb
ben. De oorzaak van dezen brand is onbekend geble
ven. Hij nam een aanvang omtrent de school, welke 
ter zuidzijde van de Kerk van Oldehove stond; — stak 
voorts de gansche Kleine Kerkstraat en een gedeelte dey 
Begijnestraat aan, zoodat het nieuwe St. Anna-Mooster, 
dat nog in aanbouw was, groot gevaar leed;—• sloeg 
daarna langs beide zijden van de Binnengracht naar de 
Nieuwestad over, en woedde met verschrikkelijk geweld 
onder de huizen en bezittingen der burgers, die den moed 
bijna hadden opgegeven, om door de aangewende blusch-
middelen de vlammen te zullen beteugelen. Eindelijk 
had de brand uitgewoed, na een groot deel der weste
lijke en zuidelijke wijken der stad in kolen gelegd te 
hebben. Want op den avond van dien verschrikkelijker): 
dag bevond men, dat nagenoeg t w e e h o n d e r d huizen, 
met al hetgeen zij bevatten, weggebrand- en een aantal 
andere zwaar beschadigd waren (*). 

Wel mogen wij vertrouwen, dat de milddadigheid 
der verschoond geblevene ingezetenen, en gunstige bepa
lingen en voorregten van wege den Stadhouder en de 
Stedelijke Overheid den wederopbouw van de woningen 
van zoo groot getal van alles beroofde burgers zullen 
bevorderd hebben, ten einde de geiedene schade zoo 
veel mogelijk te herstellen. Zelfs mogen wij vooronder
stellen, dat deze ramp de oorzaak werd, dat die nieuwe 
huizen in beter en fraaijer toestand verrezen dan ze voor
heen waren, en dat het uitwendig voorkomen der stad hier
door zal gewonnen hebben. Doch wij gelooven niet, dat 
dit spoedig, maar veeleer van lieverlede plaats had, 
omdat Leeuwarden, weiverre van in de laatste jaren van 
het Saksische bewind te bloeijen, grootelijks leed aan de 

(*) WINSEMICS, -409 ; SCHOTANUS, 533 ; GABBEMA , 265. In het gemelde 
Floreen-Registerkomen vele verbrande huizen, zelfs ook in Keimpema-
Espel, voor. 
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gevolgen van deze en van andere rampen, welke staat
kundige woelingen en burgertwisten Friesland op nieuw 
berokkenden. 

Aan het einde van dit Hoofdstuk genaderd, willen 
wij een kort overzigt geven van die belangrijke gebeur
tenissen, welke weder eerie groote verandering in het 
staatsbestuur van Friesland te weeg bragten, als de 
oorzaken en de gevolgen van de 

15. Overdragt van Friesland, door Georg van Saksen 
aan Karel van Oostenrijk, in 1515. 

In de eerste helft der 16e eeuw zien wij in en bui
ten de Nederîandsche gewesten verscheidene bekwame 
en heerschzuchtige Vorsten elkander het gezag betwisten, 
en tegen elkander in magt en aanzien wedijveren. De 
volken zelve bevonden zich veelal in een staat van 
ondergeschiktheid. Zonder zich erkend te zien, wer
den zij dikwijls van de cene in de andere hand over
gedragen, en waren zij verpligt met hunnen nieu
wen Heer genoegen te nemen. En zij schenen dit te 
dulden, wanneer slechts gematigde onderbevelhebbers of 
Stadhouders hun niet te smartelijk het verlies van hunne 
vrijheid en onafhankelijkheid deden gevoelen. Zoo ging 
het Friesland wèl, zoolang de edele Graaf HENDRIK van 
Stolberg plaatsbekleeder was van den Hertog van Sak
sen. Doch zijn bewind was van korten duur, en spoedig 
daarna ontstonden er nieuwe onlusten. 

Immers, kort nadat de Hertog van Saksen in Friesland 
gevestigd was, deed hij, ingevolge den hem verleenden 
Giftbrief des Keizers, pogingen, om ook het naastgelegene 
Groningen te bemagtigen. Dit gelukte echter niet, de
wijl hij daar te krachtigen tegenstand ontmoette, en de 
Groningers, tot hunne beveiliging, Graaf EDZART I I van 
Oost-Friesland als Beschermer hadden ingeroepen. Deze 
koene en listige Vorst, die vreezen moest, dat de Saks, 
na Groningen bcmagtigd te hebben, ook zijn gebied, 
over de E C B U , zoude bcgeereu, stelde nu alle krachten 
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in het werk, om den Hertog van Saksen uit Groningen 
te verdrijven, ja zelfs, om zijn gezag in Friesland te 
ondermijnen, door hier eenen aanhang te verkrijgen. 
Daartoe was weinig kans, zoolang het wijs beleid van 
den Graaf van Stolberg zich van de trouw en liefde 
der ingezetenen verzekerde. Doch toen HANS SCHENCK, 

Heer van Toutenburg, die hem in 1508 opvolgde, kort 
daarna door EVERWIJN, Graaf van Benthem, werd ver
vangen ; — toen de schattingen en knevelarijen in Fries
land vermeerderden, naarmate de voorspoed der Saksi
sche wapenen in Groningen verminderde, — toen was 
het niet vreemd, dat de hoop bij vele Friezen verleven
digd werd, om dat wankelend gezag omver te stooten, 
en dat sommigen tot dit einde de hulp van Graaf EDZART , 
anderen die van den gedienstigen en sluwen KAREL, 

Hertog van Gelder, wilden ingeroepen hebben. 

In dien toestand werden ten jare 1512 twee aanzien
lijke edelen, JEMME HERJTTWSMA en GERBRANT MOCKEMA, 

beschuldigd van verraderlijke verstandhouding met den 
vijand, door den Saksischen Stadhouder te Leeuwarden 
onthoofd. Deze belangrijke gebeurtenis, bestemd om 
ieder ingezeten van alle verdere pogingen tot opstand 
af te schrikken, had eene tegenovergestelde uitwerking. 
Want de gemoederen werden daardoor zoozeer van de 
Saksische Regering vervreemd, dat eenige edelen aan het 
verlangen van velen voldeden, door hulp te verzoeken 
van genoemden Hertog KAREL van Gelder, dien zij zelfs 
het bewind over Friesland opdroegen. De magt van 
dezen was intusschen aanmerkelijk gestegen, sedert Graaf 
EDZART zijn gebied in Groningen aan hem had overge
dragen. Hij verleende dus gaarne die verlangde hulp, 
dewijl hij daarin een middel zag, om, even als van 
Groningen, nu ook Heer of Beschermer van Friesland 
te worden. 

Ten jare 1514 trok dan ook een groot getal Gelder-
sche soldaten herwaarts. Met weinig moeite namen zij 
de steden en voornaamste plaatsen van het z u i d e l i j k 
g e d e e l t e van Friesland voor den Hertog van Gelder 
in, hetwelk hun te gemakkelijker viel, dewijl zij overal 
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voorgaven, het herstel van de vrijheid en ontheffing van 
de hoog gestegene lasten en schattingen der Saksers aan 
te hrengen. Tegen de magt en de aanslagen van dezen 
vijand rekende Hertog GEORG van Saksen, nu geheel 
door hem ingesloten, zich niet lang bestand. Hij zag 
zich gedrongen, om, vdór hij geheel Friesland verloor, 
zijne regten op dit land over te dragen aan den natuur
lijken vijand van den Hertog van Gelder, aan KAREL 

van Oostenrijk, waaromtrent de overeenkomst in Mei 
1515 werd gesloten. (*). 

(*) Zie omtrent deze en de in het begin van het volgende Hoofdstuk 
voortgezette gebeurtenissen: Charterboek, I I 85—157; 299—466 ; I I I 
88 en vervolgens, waar een authentiek verhaal voorkomt; SCHARLERSIS , 
105—122; J. DOÜWAMA, 140 en verv.; PETER VANTIIABOR, Archief, 171 

tot het einde; SIBR. LEO, bij MATTMUS, Anal. I I I 577; WINSEMIUS, 413 en 

verv. ; scuorANIJS, 559 en verv.; GABBEMA, 290—356; F. SJOERBS, Be

schrijving, I 814—820 ; NAPJUS, Sneek, 39, 44, 56; VAN HAMIAEI,, Æde 

Jonghama, 43—50; VAN KAMPEN, Verkorte Geschiedenis der Nederlan~ 
den, I 207. 



VIJFDE HOOFDSTUK. 

VIERDE TIJDVAK. 

AANWAS VAN LEEUWARDEN ONDER DE REGERING 

VAN KEIZER KAREL DEN VIJFDE, ALS 

HEER VAN FRIESLAND. 

1515—1555. 

1. Karel van Oostenrijk Heer van Friesland. 

De jeugdige Vorst, KAREL, Aartshertog van Oostenrijk 
en Hertog van Bourgondië, die weldra, in twintigjarigen 
ouderdom, als Graaf van Holland en Zeeland, als Ko
ning van Spanje, als Keizer van Duitschland enz., de 
aanzienlijkste waardigheden en de hoogste magt in zich 
vereenigde; die hierdoor en door buitengewone geest
vermogens een der hoofdpersonen van zijne eeuw is 
geworden, werd alzoo, bij overdragt, Heer van Friesland. 

Toen zijn Stedehouder, Graaf FLORIS van Egmond en 
IJsselstein, in 1515 in Friesland kwam, en zich te Leeu
warden op het Blokhuis vestigde, ten einde, in naam van 
zijnen Vorst, de hulde der ingezetenen te ontvangen, en bezit 
van het land te nemen, was echter de Hertog van Saksen 
slechts in staat, hem de Steden Leeuwarden, Franeker, 
Harlingen en Dockum (dat echter weldra afviel), en ter 
naauwernood acht Grietenijen over te leveren, welke, 
benevens ongeveer 60 Heerschappen, hem getrouw wa
ren gebleven. Al de overige Steden en Grietenijen be
vonden zich in de magt der Gelderschen. Van toen af 
ontstond er op nieuw een strijd tusschen twee magtige 
en heerschzuchtige Vorsten, van welke de een zijn regt 
op de volkskeuze, en de andere op koop en overeenkomst 
giondde. Een strijd, welke aan de her- en derwaarts 
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geslingerde ingezetenen het zwaard van den burgerkrijg 
weder in handen gaf — hier, om de vrijheid, dáár, om 
de zegepraal van deze of gene partij te bevechten. 

De negen eerste jaren van, het bewind van KAREL van 
Oostenrijk in Friesland waren alzoo jaren van gedurige 
onrust en bestendigen strijd. De Geldersche partij, die 
den zetel van hare regering en regtspleging te Sneek, 
gelijk het Bourgondisch gezag te Leeuwarden hield, wendde 
zoo veel mogelijk hulp uit Frankrijk en Groningen aan, 
om haar gebied uit te breiden en te vestigen. Met den 
jare 1522 verkeerde echter de kans, en zag de Hertog 
van Gelder in, dat hij zich, op den duur, niet tegen 
den magtigen Graaf van Holland, Koning van Spanje 
en Keizer van Duitschland kon staande houden. Na 
verloop van twee jaren waren de Gelderschen afgetrok
ken, en hadden alle Steden, Grietenijen en Heerschappen 
zich nu voor de regering van KAREL van Oostenrijk 
verklaard en dezen als Heer erkend. Onder het gema
tigd bestuur van zijne Stedehouders mogten de Friezen 
zich vervolgens lang in bijna ongestoorde rust verblijden, 
en ook de vruchten genieten van dien voorspoed, welke 
landbouw en handel, gevoegd bij de schatten van het 
nieuw ontdekte Amerika, gedurende de regering van 
Keizer KAREL den vijfde over Nederland begonnen uit 
te storten. 

2. Gunsten en Voorregten, namens Prins Karel van 
Oostenrijk, aan Leeuwarden verleend. 

Hoewel de Bourgondische bezetting te Leeuwarden, 
in den beginne, zeer zwak was, en de omstandigheden 
zeer gunstig en uitlokkend waren, om tot de Geldersche 
partij over te gaan, — zoo bleven nogtans de Leeuwar
ders bestendig aan hunnen nieuwen Vorst getrouw. En 
zij hadden geene redenen, om daarvan berouw te hebben : 
want ter vestiging van zijn gezag in Friesland, was hem 
aan het bezit van Leeuwarden, het meeste gelegen. Van
daar, dat deze handelwijze der stad haar weldra van 's 
Vorsten wege. als een blijk van »v.omidievl, gelrou-
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» heyt, volstendicheyt ende oprechticheyt," zoodanig tot 
deugd werd aangerekend, dat hij ze niet alleen eervol 
erkennen, maar ook dankbaar beloonen wilde, door het 
verleenen van al die nieuwe vrijheden, voorregten en 
gunsten, welke het Stedelijk Bestuur voor het belang 
der stad mogt noodig keuren. Van dit aanbod maakten 
Burgemeesteren, Schepenen en Raadslieden dadelijk na 
de overkomst van den Stadhouder, Graaf FLORIS van 
Egmond en IJsselstein, gebruik. De zeventien artike
len, door hen voorgesteld, werden door den Stadhouder 
dadelijk ingewilligd, en daarna door Prins KAREL goed
gekeurd, en vervolgens met nieuwe gunstbewijzen aan
zienlijk vermeerderd. Deze privilegiën, welke der stad, 
op perkament geschreven en met het groot uithangend 
zegel bekrachtigd, werden toegekend, waren voor de 
stad van groot belang; en zijn deze oorspronkelijke stuk
ken bestendig als sieraden van het Stedelijk Archief 
met zorg bewaard (*). 

Vermits de inhoud dezer voorregten voor een groot 
deel betrekking heeft op de Geschiedenis der stad, zoo 
zullen wij hier enkel van diegene gewagen, welke be
trekking hebben op den stofTelijken vorm, de verster
king , de gebouwen en den uitwendigen toestand der stad. 

3. Privilegie omtrent het Stedelijk Regtsgebied. 

Sedert eenigen tijd had het Stedelijk Bestuur met 
leedwezen moeten aanzien, dat een aantal kooplieden, 
schippers, handwerkslieden en andere personen, die zich 
niet aan de stadswetten en de bepalingen der Gilden 
hadden willen onderwerpen, buiten de stad, en vooral 
aan de oostzijde, langs den stroom de V l i e t , zich huizen 
hadden gebouwd, en daarin, ten nadeele der stedelingen, 
hun beroep uitoefenden. Hierbij kwam nog het oude 

(*) Zie hen vermeld in het Register van VOORDA onder N°. 55, 58, 
59, 60, 81, 65, en afgedrukt in het Charterboek, II 310, 315, 329, 
345, 363, 478. Over de vermelde gebeurtenissen zie men verder Char
terboek, II 87 en vervolgens; SCIIABXENSIS, 103; p. VAN THABOR, 188; 
wiHSEHiDs, 433; SCHOTANUS. 576; GABBEHA, 303, 306. 
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verschil met den Grietman van Leeuwarderadeel over 
de uitgebreidheid van het Stedelijk Regtsgebied. Ofschoon 
reeds in 1427 was bevolen, dat het middelste derdedeel 
of trimdel van Leeuwarderadeel tot de stad zoude be-
hooren, liet die Grietman nog niet af, om zijn gezag uit 
te oefenen over alle bewoners van huizen en landen, 
rondom de stad gelegen. Hij begreep, dat het stedelijk 
gezag zich enkel binnen de Stadswallen bepaalde, gelijk 
ook de Hertog van Saksen zijne voorregten enkel aan 
de bewoners van de Stad zelve toegestaan-, en de buiten-
buurten onder Leeuwarderadeel gerekend had (*). 

Hiertegen kwam de Stad herhaaldelijk op, doch zonder 
gunstig gevolg. Belangrijk was alzoo nu een privilegie 
van den Landsheer, van den 1 Julij 1515, waarbij be
paald werd: »dat de vrijheid en geregtigheid der Stad 
zóó verre zouden strekken, als de drie Parochiën Olde-
hove, Nijehove en Hoek, zoo binnen als buiten de 
Stad, met hunne landen, eertijds waren begrepen geweest; 
en dat alle onderzaten buiten de Stad de zelfde regten 
en lasten zouden hebben, en voor den zelfden Raad zou
den moeten teregt staan, als de burgers binnen de Stad." 
Ten overvloede werd hier nog bijgevoegd: »dat er voort
aan geene nieuwe huizen buiten de Stad zouden mo
gen gebouwd worden, dan met toestemming van den 
Stadhouder" (†). 

(*) Zie Charterboeh, II 14 enbl . 71 hier voor. 
(†) Charterboeh, 11315,329, 479; WIMSBMIBS 437; GABBEMA 309, 312. 

WIHSEMIÜS vermeldt in zijne Beschrijving van Leeuwarderadeel, achter 
aijne Kronijk, dat (in weerwil der overeenkomsten en besluiten van 
1427, 1435 en 1456, waarbij bevolen was, dat het Middel-trimdel 
voortaan tot het Stedelijk Regtsgebied zoude behooren) daarover » Pro-
»ces by die vande voorsz. Grietenije tegens de Magistraet vande selve 
»Stadt voor denHove is gheinstitueert." Vermoedelijk geschiedde dit 
tusschen de instelling van het Hof, in 1499, en het bovenvermelde 
jaar 1515. Daar alle stukken van het Hof tusschen die jaren verloren 
zijn, kunnen wij den uitslag van dat proces niet nasporen. Dit privilegie 
verving echter die uitspraak. Er bleef nogtans bestendig veel tegen
kanting bestaan, vooral van de zijde der edelen, die in het regtsgebied 
woonden, en die, zelfs nog in 1563,bijdevoorgenomeneuitdiepingvan 
de E e, niet tot de onderhoudspligtigeu van de Stad, maar tot die der 
Grietenij wilden gerekend worden. 



PRIVILEGIE TER BEVORDERING VAN DEN AANBOUW. 1 4 1 

4. Privilegie ter bevordering van den Aanbouw der Stad. 

De laatst vermelde gunstige bepaling was van te meer 
belang, omdat de stad door den brand van den jare 
1511 zoo zeer had geleden. De schade, daardoor aan 
huizen en bezittingen toegebragt, was op verre na nog 
niet hersteld. Bij de beperktheid van eigene middelen, 
wendde het Bestuur alles aan, om de herstelling en den aan
bouw van huizen te bevorderen. Ook daartoe wilde de 
nieuwe Vorst bijdragen, toen hij het verzoek toestond: 
»dat Leeuwarden geheel vrijgesteld zou zijn van de be
lasting, welke ten behoeve van den Prins op het in de 
stad gebrouwen bier werd geheven; en dat de accijns 
op den invoer van vreemd bier, wijn en laken in het 
vervolg voor de helft ten voordeele der stedelijke kas 
zoude komen, ten einde tot der Stadts bouw ende repa
ratie aangewend te worden" (*). 

Door dit gunstbewijs was alzoo een afzonderlijk fonds 
verkregen ter goedmaking der kosten van de herstelling 
en verbouwing der Stedelijke Werken. In het belang 
van den Vorst en van de veiligheid der burgers kon de 
Magistraat deze gelden bij voorraad zeker niet beter aan
wenden, dan tot het weerbaar maken van de sedert eeni-
gen tijd verwaarloosde vestingwerken der stad. Dit was 
te noodzakelijker, dewijl de Geldersche partij, na het 
zuidelijk deel van Friesland bezet te hebben, nu ook 
pogingen deed, om het noordelijk gedeelte te veroveren, 
zoodat hare benden hier het platte land afstroopten en 
onveilig maakten. Dat dreigend gevaar werd eerlang nog 
grooter: want vóór nog de Regering in staat was, het 
vermelde voornemen te volbrengen, sloeg de Geldersche 
Stadhouder ARKELENS, in Junij 1516, het beleg om de 
stad. Met een groot leger van zaamgeraapte knechten 
hield hij langer dan acht weken de stad ingesloten, en 
beschoot hij haar van verschillende zijden , waarbij ook de 
Kerk van Oldehove zeer beschadigd werd. Gelukkig, dat 
de moedige burgers door hunne dagelijksche uitvallen 

(*) Charterboehyll 316,330,479. 
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en niet hun geschut krachtigen tegenstand boden, en 
dat zij door hunne dapperheid vergoedden, wat de wal
len in kracht te kort schoten. Want de vijand behaalde 
geene voordeelen "van eenig belang, en zag zich einde
lijk genoodzaakt op te breken, toen een aanzienlijk le
ger van den Prins uit Holland te Harlingen landde, 
en Leeuwarden ontzette (*). 

5. Gift van eenige adellijke Kasieelen, tot Verster
king van de Stad. 

Geen wonder, dat de stad, die gedurende dit lange 
beleg in zoo grooten nood en gevaar verkeerd had, ook 
menigvuldige schade aan algemeen en bijzonder eigen
dom had geleden. Vooral gevoelde zij nu de dringende 
noodzakelijkheid , om de zeer beschadigde wallen en poor
ten te herstellen en te verbeteren. Reeds gedurende 
het beleg was zij verpligt geweest, een gedeelte harer 
inkomsten dien ten behoeve te verkoopen. Eigene mid
delen, gevoegd bij de vroeger verleende gunst, waren 
evenwel ongenoegzaam, om de zaak naar bchooren aan te 
vatten, indien deze herstelling, in het belang van Stad, 
Land en Vorst, althans spoedig zoude plaats hebben, 
dewijl het gevaar nog geenszins geheel geweken was. 

Andermaal droeg dan de Stedelijke Overheid de be
langen van hare stad en hare burgers in een smeek
schrift aan Prins KAREL voor; schetste daarin den hoog 
gestegen nood, waarin beide ten gevolge van het beleg 
verkeerden, en verzocht hulp, om daarin zoo veel mo
gelijk te voorzien. Dit werkte uit, dat de Vorst eerst 
naar de gegrondheid dier klagt onderzoek liet doen, en 
daarna hierop gunstig ten voordeele der stad beschikte. 

Nu is hier vóór verhaald, welk een gering aantal 
Edelen den nieuwen Landsheer erkend- en trouw gezworen 
had. Verreweg het grootste getal van hen was der 
Geldersche partij toegedaan. Daarom beschouwde Prins 

(*) Charterboek, II 94; SCIIARIEKSIS, 110; v. VAN THABOB, 196; WISSE-
SIIUS, 441; scnoTAtras, 585; EGG. BEHINGA, bij MATTHÆUS, IV 548. 
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KAKEL hen als wederspannigen en oproerigen, wier be
zittingen aan hem of aan den lande vervallen waren, en 
waarover hij alzoo kon beschikken. Hij deed dit dan 
bij Giftbrief of Octrooi van den 12 Februari) 1517, met 
de volgende woorden te kennen gevende: dat hij » onsen 
»lieven ende getrouwen Borgemeesters, Recht ende Raet 
» en den gemeynen Borgers ende Ingesetenen onser stadt 
»Leuweerden, omdat die sich altyt eerlyck ende vro-
» melyck gehalden hebben voer die vianden, sunderlinge 
» in den belege derselver Stadt, en dair over grote me-
»nichfuldige schaeden geleden hebben, ende verarmpt 
» zijn, — tot een remuneratie ende recompense van den-
» zelven getrouwen diensten ende groten schaden in hulp, 
» bystant ende assistentie der voirsz. Stadt, — opdat zy die 
» zelve Stadt vestigen ende stereken zolden, mit steenen 
»poirten, torns ende andere vasticheyden, als dat be-
»hoirt, ende grotelyck van noode is: — heeft gegunt 
»en gegeven, tot behoeff van den gemeynen Stat, al-
»zulcken goederen, renten, steensen ende huysen, die 
»aen ons, ouermits die rebellicheyt ende wederspen-
»niche) t , verbeurt, vervallen ende geconfisqueert zijn, 
» zo hier nae volght" (*). 

Deze kasteelen en bezittingen van eenige aanzienlijke 
edelen in de nabijheid der stad, hier nu verder opge
geven , bestonden in de volgende stinzen: van JUW JUWSMA 

te Wirdum, van ÆDO ÆDES JONGEMA te Rauwerd, van 
OFKE HESSELS FOPPINGA te Boæum, Van FEDDE DOTINGA t e 

Marssum, van KEIMPE SIERKS DONIA te Beef gum, van 
JANCKO üNEMA te Blija, van BINNERT ABBINGA te Huizum 
en van EPE DOUWAMA te Irnsum. 

Het was alzoo geene geringe gift, welke de Vorst aan 
de stad verleende: want terwijl hij haar gelastte, om al 
deze gebouwen af te breken, en daarmede de vesting-
werken der stad te versterken, magtigde hij haar boven
dien, om de opkomsten of renten der landen en bezit
tingen dier edelen (met uitzondering van den laatste) ten 
voordeele van de stad te innen en te gebruiken, om 

(*) Charlerboeh, II 344, 347, 
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daarna in het bezit van de goederen zelve gesteld te 
worden. 

Zeker zal de Regering, ingenomen met zoo groot een 
gunstbewijs, niet lang geaarzeld hebben, om van deze 
beschikking gebruik te maken. Eenige der genoemde 
kasteelen werden nu afgebroken, en de steen, het hout 
en het puin daarvan stedewaarts gevoerd. Te gelijk begon 
men hier de wallen te verbreeden en te verhoogen, en 
de drie land- en waterpoorten te herstellen, of forscher 
dan voorheen op te bouwen. De zuidelijke of St. Ja-
kobspoort werd geheel vernieuwd, en aan de buitenzijde 
met twee ronde torens met spitse daken versierd, tus-
schen welke, ter dankbare erkentenis van de verleende 
gunst, een opschrift werd geplaatst, omgeven door de 
wapenschilden van Koning KAREL , van zijnen Stadhouder, 
den Graaf van Egmond, van de provincie en van de stad. 
De twee andere, uit spits toeloopende poorthuizen be
staande, werden verbouwd en versterkt, even als de 
waterpoorten, op eene van welke, namelijk die bij het 
Verlaat, een Wachthuis werd gebouwd. Bij deze gele
genheid werd, ter meerdere versterking, buiten of vóór 
elke poort eene kleine ronde ravelijn of » schans" aan
gelegd, waartoe men de gracht eenigzins landwaarts 
ingroef, en op welke vóór de L. Vrouwe- en Hoekster-
poort nog eene kleine Buitenpoort werd gebouwd. 

Zonder twijfel waren deze acht stinzen meer dan vol
doende, om voorshands in de behoeften der stad te dezen 
opzigte te voorzien; te meer, dewijl in den zelfden 
Giftbrief nog bepaald was, dat de huizen, erven en hoo
rnen, binnen of buiten de stad, welke tijdens het beleg 
opgenomen, afgebrand of afgehouwen mogten zijn, wie 
ze ook mogten toebehoord hebben, aan de stad, ten 
behoeve van de versterking, mede in eigendom werden 
overgedragen. Vermits sommige der genoemde kasteelen 
later nog bestaan hebben, is het vermoedelijk, dat de 
slooping daarvan door de bezitters is afgekocht geworden 
voor eene som, welke der stad, ter voldoening van het 
wcrkloon en van andere behoeften, zeer te stade zal 
gekomen zijn. 
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6. Gift van eene Stins tot een Raadhuis. 

Na aldus in de behoeften der stad len aanzien van hare 
Versterking voorzien te hebben, had Koning KAKEL bij 
den zelfden Giftbrief nog een gunstbewijs gevoegd, ten 
behoeve van de Stedelijke Regering zelve. Nadat Leeu
warden, als de zetel van 's Konings Stadhouder en het 
Landsbestuur, de Hoofdstad van Friesland was gewor
den , scheen het vroeger vermelde Raadhuis in de Groote 
Hoogstraat niet meer geëvenredigd te zijn aan de waar
digheid van de stad en van hare bestuurders. Zóó kwam 
het althans den Koning voor, toen hij bij bovengenoemd 
besluit aan de stad tevens vereerde: » Pyer Epes huys 
»ende stede, staende by der Stat wage in Leuweer-
»den, te gebruycken tot eenen Stat Raethuys." Dit 
was de stins van den Edelman PIER EPO'S VAN WALTA, 

van Bozum, welke, met toren en voorplein, aan de 
noordzijde der Binnengracht, over het Waagsplein, was 
gelegen, en waarvan het tegenwoordige Oud-Raadhuis, 
of het Departementsgebouw der Maatschappij: tot nut 
van 't algemeen, nog een gedeelte uitmaakt (*). 

Was deze gift bestemd, om het aanzien van het Ste
delijk Bestuur te verhoogen, nog eene andere en hoogst 
gewigtige vergunning strekte gelijktijdig, om het dadelijk 
belang der burgerij te bevorderen, en den aanbouw van 
huizen te begunstigen. 

7. Octrooi tot het aflossen van Grondpachten. 

Onder begunstiging van den nieuwen Vorst en zijnen 
Stadhouder zag Leeuwarden zich in staat gesteld, zijne 
afgebrande buurten van lieverlede weder op te bouwen, 
en zich van de geledene rampen te herstellen. In de 
eerste jaren van dit bewind, toen de Gelderschen het 
platte land zoo zeer verontrustten, hadden de versterkte 
Steden een dubbel voorregt; en was de veiligheid, welke 

(*) Charterb.ll 344,347; GABB. 332. Zie verderde Geschiedenis van 
de Raadhuizen, in het laatste Hoofdstuk, en de Aanteek. 33 hier achter. 

I. 10 
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zij verleenden, de oorzaak, dat de kerken en kloosters 
van het land hunne zilveren sieraden en goederen van 
waarde aan vertrouwde geestelijken in de Steden ter be
waring hragten. Zelfs braken sommige edelen hunne 
kasteelen af, en gingen in de Steden wonen. Andere 
edelen, welke Prins KAREL toegedaan waren, en die in 
het zuidelijk deel van Friesland, of in door de Gelder-
schen bezette plaatsen, woonden, kwamen naar Leeuwar
den over, om zich hier te vestigen (*). Uit dien hoofde 
kon de Regering in 1518 betuigen, dat de inwoners 
voortgingen de stad »dagelicx meer ende bet (beter) 
»met goeden huysen ende woensteden te bebouwen en 
» te betemmeren" (†). 

Velen waren bovendien gezind, ter versiering van de 
stad, hunne huizen te verfraaijen en te verbeteren, maar 
een overoud regt van den Adel hield hen daarvan terug. 

Bij de beschouwing van de wijze, waarop de bebou
wing van deze stad is toegenomen, is toch reeds vroe
ger in dit werk vermeld, dat, in de eerste tijden, zelfs 
toen zij nog een dorp was, vele Edelen, die hier stinzen 
hadden gebouwd, de groote uitgestrektheid gronds, rondom 
deze gebouwen, van tijd tot tijd bij kleine gedeelten af
stonden, en toelieten, dat daarop huizen werden getimmerd. 
Naar mate de bewoning van de stad meer gezocht werd, 
gaven zij, tegen een bepaalden jaartins of grondpacht, 
meerdere erven uit, zoodat sommige dier kasteelen eindelijk 
bijna geheel geen onbebouwde grond meer overhielden (§). 

Niet alleen was hun dit eene duurzame en voordee-
lige jaarlijksche opbrengst, maar zij hadden daardoor het 
vermogen, om de burgers bestendig aan zich verbonden 
te houden. Deze bleven daardoor in een staat van af-

(*) Charterboek, II 85, 86; SCHARL. 105, 106; wiivs. -423; NAPJUS 39. 
(†) Charterboek, II 363. 
(§) Uitliet JTS. Floreen-Register, hier voor vermeld, blijkt, dat om

streeks 1512 de Edelen Grondheeren van de meeste huizen waren. De 
Heer van Ameland bezat in 1560 alléén 85 Grondprachten op verschil
lende plaatsen, en zag dit getal 25 jaren later nog veel vermeerderd. 
Even zoodejuNNMA's, die in de volgende eeuw, door het afstaan van het 
overige g^doelt e van hunnen hof, nog eene nieuwe buurt deden ontstaan. 
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hankelijkheid van den Adel, die ongaarne zag, dat de 
middelstand vermogender werd, of zich cenigzins verhief. 
Gaf een welvarend burger daarvan nu eenig blijk, door 
het verbouwen en verfraaijen van zijn huis —• de Grond-
heer nam te gelijk de vrijheid, daarvoor verhooging van 
Grondpacht te vorderen. Geen wonder, dat zulk eene 
handelwijze den aanbouw en de versiering van de stad groo-
telijks verhinderde, de billijke klagten van den burger 
opwekte, en het verlangen deed ontstaan naar een 
middel, hetwelk dit misbruik van regt kon afweren. 

De Stedelijke Overheid, die met zoo veel zorg yoor 
der burgeren belangen waakte, nam derhalve weder de 
vrijheid, om zich te wenden tot Koning KAREL, wiens 
gunst tot dusverre geene van hare weaschen onbevredigd 
had gelaten. Hare klagt over »die onredelicheyt ende 
»quaet voirnemen van den Heerscippen, die de jaer-
»licxen grontthyns verhoigen ende groiter maken nae 
»der costelicheyt van den tymmeragie" werd bij Octrooi 
van den 21 Februari] 1518 beantwoord door de ver
gunning, dat het den eigenaars van huizen, met grond
pacht bezwaard, zoude vrijstaan, om deze af te lossen 
met den twintigsten penning, zoodat zij de vijf gulden 
rente tegen voldoening van honderd gulden kapitaal 
konden afkoopen (*). Door de wegruiming van dezen 
hinderpaal konden de burgers zich nu vrijer bewegen, 
en hunne huizen doen verbouwen, optrekken en ver
fraaijen, naar mate ieders vermogen dit toeliet. 

Deze verordening werd later nog versterkt, toen de Keizer, 
in 1545, verbood, om eenige huizen binnen de stad met 
eeuwige renten of onlosbare grondpachten te bezwaren (†). 

Belangrijk was deze schrede tot vooruitgang, welke 
den burger aan het misbruikt gezag van den adel ont
trok. Die vooruitgang en deze verheffing ondervond ook 
de stad in het algemeen, eerst ten gevolge van het 
Saksisch bewind en nu ook onder de Bourgondische 
regering. Bij elke verwisseling van Heer genoot zij groo
tere voordeden. Nagenoeg al de aanwinsten en veran
deringen van eenig belang, welke wij in de laatste 

" ( * ) Charterboeh, II 363. (j) Aldaar, lil 61. 
10* 
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twintig jaren vermeld hebben, waren onmiddehjke ge
volgen of uitvloeisels van dien veranderden staatkun
digen toestand en regeringsvorm van Friesland. Wij 
zullen dien invloed verder, nu eens meer dan eens 
minder, blijven ontwaren, wanneer wij nu vervolgens 
het ontstaan van de voornaamste inrigtingen, gebou
wen, verbeteringen enz. zullen mededeelen, met welke 
Leeuwarden, bij het genot van uitwendige rust en in-
wendigen voorspoed, in dit tijdvak werd verrijkt en 
versierd. Bepalen wij ons daartoe vooreerst tot de vol
gende Instellingen van den Landsheer van of zijnen 
Stadhouder. 

8. De Keizerlijke Munt. 

Gedurende het Saksisch bestuur had er slechts kort 
eene Munt te Leeuwarden bestaan. De schaarschheid van 
geld, en inzonderheid van kleine munt, gaf alzoo eer
lang aanleiding, dat de afgevaardigden der Staten van 
Friesland, in 1526, aan de Prinses Gouvernante ver
zochten, dat er in Friesland eene Munt mogt worden 
opgerigt, vooral tot het slaan van kleine zilveren stuk
ken. Blijkens veelvuldige ordonnantiën op het Geldwe
zen van dien tijd, ging dit onderwerp den Keizer zeer 
ter harte. Reeds in 1517 was hij voornemens geweest, 
te Leeuwarden eene Munt op te rigten, en was zelfs 
MATTHÆUS zwAEN tot Waardijn daarvan aangesteld gewor
den, doch zonder gevolg. Dit uitstel trachtte hij nu met 
spoed te vergoeden, door reeds den 15 Maart 1526 aan 
het verzoek der Staten te voldoen, en den Keizerlijken 
Raad en Generaal-Meester der Munt in de Nederlanden, 
THoaiAS GRAMAYE, naar Friesland te zenden, met last, 
om hier dadelijk eene Munt op te rigten, een Munt-
meester, een Waardijn en Essayeur te benoemen, en 
Stempelsnijders, Munters, Wisselaars en verdere werk
lieden aan te nemen en te beëedigen. Dit geschiedde, 
en werden al deze aanstellingen door uitvoerige keizer
lijke brieven bekrachtigd (*). 

(*) Zie al de bewijsstukken hiervan in het Charterboeh, II165, 
167, 172, 347, 300, 510—528; SCHOTANUS, Kronijk, tablinum, 40, 48. 
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Maar hiertoe werd ook een gebouw vereischt » voir 
» den Muntmeester ende den Officiers van der munten, 
» mit comptoiren, ghietcameren, fournaisen, muntcameren 
»ende andere gereetschap, daer toe dienende." Hiertoe 
kreeg GRAÜÆAYE in last, om, met den Stadhouder, aan 
de Regering van Leeuwarden te verzoeken, dat zij, inge
volge haar aanbod, dat huis wilde leveren niet slechts, 
maar dat zij ook op zich wilde nemen, hetzelve te voor
zien van al datgene, hetwelk de Generaal-Meester ten 
behoeve der Munt noodig zou oordeelen, opdat men in 
't begin der maand Mei gereed mogt zijn, om met het 
munten een aanvang te maken. 

Uit het aanbod van de Stedelijke Overheid blijkt ge
noegzaam, hoeveel belang zij in deze zaak stelde. Wij 
mogen dus vertrouwen, dat zij aan dit verzoek vol
daan-, en het hoekhuis van den Eewal en de Slotma-
kersstraat tot Munthuis aangewezen en ingerigt zal heb
ben. Ten jare 1526 of 1527 werd alzoo dáár de Munt 
opgerigt. Het schijnt echter, dat zij niet lang in werking 
is geweest. Vermits de genoemde ambtenaren bij voorraad 
voor drie jaren werden aangenomen, en daarna niet op 
nieuw aangesteld zijn, is het vermoedelijk, dat het be
staan der Munt ook niet langer geduurd heeft, en dat zij 
in 1530 weder te niet is gegaan. (Zie Aanteekening 34.) 

9. Oprigting van Scholen. 

Gering was in die dagen nog de zorg voor het on
derwijs en de verstandelijke ontwikkeling van de jeugd. 
Nagenoeg alléén de Geestelijken en de Kloosterbroeders 
waren toen in het bezit van eenige kennis en van de 
spel- en schrijfkunst. Zij alléén waren in staat daarin 
onderrigt te geven; en vandaar, dat er aan de Paro
chiekerken meestal Scholen verbonden waren, en wij 
ook hier ter stede van het bestaan der Scholen van 
Oldehove, Nijehove en St. Catharina of Hoek kennis 
dragen (*). Dit onderwijs reikte echter niet ver, zoodat 

(*) SüFFBiDUs PETRUS, de Scriptoribus Frisiae, dcc. XIII , cap. 2 , 
•wiÄSEitnjs, 409; SCHOTANUS, 533; GABBEMA, 265. 
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i ede r , die zich op eenig vak van geleerdheid wilde toe
leggen, verpligt w a s , daartoe elders, en Tooral op bui-
tenlandsche scholen , gelegenheid te zoeken. 

Ten gevolge van de groote staatkundige veranderingen 
en een meerder verkeer met verder gevorderde naburen , 
begon het l icht van kennis en beschaving ook hier allengs 
door te b r e k e n , en hadden STEPHAKUS SYLVITJS, JOANNES 

CRASSÏIS (de leermeester van VIGUUS VAN ATXTA) en GERARD 

of GERCO VAN LEEUWARDEN, hier nog bijzondere Scholen 
opgerigt, om in de toenemende behoeften te voorzien (*). 

Er is echter geen blijk, dat de Lands- of Stads Regering, 
ter bevordering van de gelegenheid tot het bekomen 
van onderwijs, eenige poging deed vóór den jare 1525. 
GEORG SCHENCK, Vrijheer van Tautenburgh, was toen (van 
1521 tot 1540) , namens den Keizer, Stadhouder van 
Friesland. H i j , die de belangen des Keizers en der 
onderzaten zoo ijverig behart igde, hij maakte van he t 
eerste j a a r , dat de vrede in dit gewest hersteld w a s , 
gebruik , om zijne aandacht op de behoeften van het 
onderwijs te vestigen; en het verstrekt hem tot eer , 
dat hij dadelijk eene poging deed om het te verbeteren, 
door te Leeuwarden eene nieuwe School op te rigten. 
Ter bevordering van den bloei dezer instelling schreef 
hij den 31 Mei 1525 alle besturen van steden en griete
nijen in deze provincie aan , om de ingezetenen te ken
nen te geven, dat zij hunne kinderen tot het bekomen 
van onderwijs n u niet langer bui ten 's lands behoefden 
te zenden, maar dat zij tot dit einde gebruik konden 
maken van deze School, dewijl hij » e e n e n secr geleer-
» d e n , wijsen ende experten man geconsenteerd h a d , 
» h i e r te Lewerden eene part iculiere Schoele op te rich-
» t e n , die welcke die kinderen soe we l , oft bet (beter) 
» leren ende instrueren sal , dan oft zy buyten Lants 
» waeren , t welck oick die eere, proffyt, nu t ende wel-
» uaeren van den Lande wesen sal" (†). 

(*) 8. JTTRIJS, d. XI 7; XII 10; XIV 1; als ook H. J. AMTZENIUS, 

O) ttlio de tiuCahbus et intremeulis Gymiiasii Leovardiensis, 1762, 6.7. 
(!) Chat let hoek, Il -'m. 
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Het gebouw, waarin die school gehouden w e r d , was 
het bekende huis Aed Levwerd, in de Groote Kerkst raa t , 
dat toen den naam droeg van 't Olde Slyns, en sedert 
de Groote Schoole werd genoemd. De boven bedoelde 
onderwijzer heette Meester LÁMBERT ; hij was reeds in 
1531 overleden, en vervangen door Meester THYS (*). 

De goede vruchten van deze school noopten EVERARD 

NICOLAI, van Middelbtirg, toen hij in 1541 Raadsheer in 
den Hove van Friesland we rd , om, bij de toene
mende bevolking der stad en de vermeerderde eischen 
der beschaving, nog eene bijzondere School op te rigten. 
Mr. coRNELius COLEBERTUS werd van 's Hertogenbosch 
herwaarts geroepen, om als Rector aan het hoofd 
van die n ieuwe inrigting te staan. Om andere 
scholen minder nadeel te doen , werd bepaald , dat de 
scholieren het getal van dertig n ie t zouden te boven 
gaan, en dat dit allen uitheemsche of adellijke jonge
lieden zouden zijn. Evenwel werden er ook enkele 
aanzienlijke jongelingen ui t de stad op toegelaten. De 
school werd gehouden in het ledig staande Keimpcma-
huis, over de Kerk van Nijehove, op den hoek der 
Bontepapesteeg, dat daartoe was gehuurd (†). 

Een der leerlingen van COLEBERTUS was de beroemde 
SUFFRIDÜS PETRUS, d ie , na de Hoogeschool te Leuven 
bezocht te hebben , in 1553 in zijne geboortestad te
rugkeerde, en hier eene school voor vijftig leerl ingen 
opende. Dit onderwijs heeft echter weinig langer dan 
twee ja ren geduurd , dewijl hij in 1556 op n ieuw naar 
Leuven vertrok (§). 

De vermelde Groote School schijnt intusschen niet in 
bloei toegenomen te zijn, dewijl het Stedelijk Bestuur 
in 1558 eene poging deed , om eene algemeene verbe-

(*) Beneficiaalboek, 75. Inde Archiven van het daar nevens gelegene 
St. Anthonij-Gasthuis wordt «Meester LAMBEBI Rectoer van der scole" 
genoemd, » hebbende sekere tymmeragie naest die scole bestaen." 

(†) S. PETBUS, IX 1; AMTzEKius, Oratio, 9; GABBEMA, 379; Naamrol 
der Raden 's Hofs, 11. 

(§) GABBEMA, 384; ARNTZEHIUS, 10; Oudheden en Gestichten, l 274; 
Dr. i. G. oiTEMA, over het Leven van S. Petrus, in de Vrije Fries, II -522. 
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tering in te voeren, en een nieuwen onderwijzer te be
noemen. Bat niet de Nederduitsche, maar inzonderheid 
de Latynsche taal in deze scholen onderwezen werd, 
Wijkt ook uit de ordonnantie van de Overheid, bij ge
legenheid der aanstelling van dien onderwijzer gegeven, 
waarbij, in den zonderlingen stijl dier dagen, gezegd 
wordt, dat zij: » Considerende dat e recta puerorum in-
y> stitutiono Reipublicae Incrementa nyet alleene rysende 
» zyn, dan datter nyet nutlickers in republica dan goede 
» institutio der Jongeren es, hebben deur dien met den 
»discreten Mr. WYBRANT VAN HAIXUM (van Bolsward) 
»getracteert, ten eynde bynnen Leeuwarden een goet 
» ende bequaem regiment, in forme ende maniere van 
»een particulier Schoele soude moeghen worden opge-
» recht ende angeheuen," waartoe zij hem »tot Rectoer 
» der Schoeien bynnen der voorsz. stede van Oudehouw" 
aanstelt op »een salaris ofte honorarium" van 50 
Goudgulden 's jaars, benevens een vijfde gedeelte van 
hel schoolgeld » van den Gereken ende Jongers", naar 
20 stuivers in het jaar. Hierbij werd tevens bepaald, 
dat »alle die Bijschoelen van Knechtkens (exept 
»alleenich der Schoele van S. Caterinen Parochie)" nu 
zouden ophouden, en dat er geene nieuwe zouden 
opgerigt worden (*). 

In hoeverre dit laatste nuttig en noodig ware, om 
de gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs te be
vorderen, en of dit geschied zij, kunnen wij niet ver
zekeren;— wel, dat de school van Meester WTBRANT 

zóódanigen opgang maakte, en dat de Regering zóó goed 
over zijnen ijver tevreden was, dat hij na verloop van 
twee jaren, op zijn verzoek, zijne jaarwedde met 15 
Goudgulden verhoogd zag. (Zie Aanteekening 35.) 

10. Aanleg van den, Ztvarteweg. 

JNog eene belangrijke verbetering, welke er in dit 
tijdvak door de bewerking vau het Landsbestuur tot stand 

(*) Shtds Volidchovk, D 16'. 
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kwam, was het aanleggen van een nieuwen Weg, welke 
aan Leeuwarden eene betere gemeenschap met het na
burige Groningen moest bezorgen. 

Gebrekkig was toch de weg, welke daartoe tot dus
verre gediend had. Immers, wanneer men die stad of de 
oostelijke streken van dit gewest wilde bezoeken, moest men 
toen eene geheel andere rigting nemen dan tegenwoordig. 
Men verliet dan Leeuwarden uit de Wirdumerpoort langs 
den Breededijk (den tegenwoordigen zuidelijken straat
weg), en sloeg vervolgens het kerkpad in naar en door het 
dorp Huizum, van waar de smalle Tynjedijk, in de 
zelfde oostelijke strekking, leidde naar het breede vaar
water de T y n j e , dóór hetwelk men heen rijden moest. 
Aan de overzijde, waar de weg door lage moerassige 
landen liep, wachtte den reiziger spoedig nog eens zulk 
een watertogt door de, een weinig minder breede, vaart, 
het O u d d e e l . Over de losse veenachtige gronden van 
Tietjerksteradeel nam de weg nu de strekking aan naar 
de buurt Westergeest en het dorp Tietjerh, van waar 
hij, noordwaarts naar de Trijnwouden, en oostwaarts, 
voorbij Bergum, naar Achtkarspelen en Groningen, en 
dóór dit dorp naar Smallingerland strekte (*). — In de 
laatste jaren had men ook nog een anderen weg gevon
den , of, door het leggen van tilbarten of verplaatsbare brug
gen over het M i e d u m e r d i e p en de M u r k , gemaakt; 
namelijk: van Leeuwarden uit de Hoeksterpoort langs Lek-
kum, Miedum en Wijns, noordwaarts naar het klooster 
Betlehem, en oostwaarts naar Oenkerk, van waar men 
in verschillende rigtingen, ook door vaarten en poelen 
heen, noordwaarts naar Rinsumageest en Dockum, en 
zuidwaarts, orer Giekerh, Rijperkerh enz., naar den ge
noemden zandweg reed, en verder over de Bergumer-
heide naar Achtkarspelen en Groningen reisde (†). Beide 
waren dus slechte, omloopende en in den winter meestal 
onbruikbare wegen, die op sommige plaatsen slechts, als 
zoogenoemde reden, zonder opgehoogd of door slooten 
afgegraven te zijn, over de landen liepen. 

(*) Zie Aanteekenintj 36 A. (†) Zie Aanteekening 36 B. 
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Over 't geheel kunnen wij , die in de laatste jaren 
hier zoo vele wegen hebben zien verhoogen en bestra-
ten , en aan den waterstaat zoo vele verbeteringen toe-
gebragt, ons naauwelijks een denkbeeld vormen van 
den ellendigen toestand van Friesland in die dagen, 
zonder polders, zonder bepuinde wegen en zonder be
paald toezigt op den waterstaat. Hoedanig daarbij de 
toestand van- en de gemeenschap met Leeuwarden was 
in een groot gedeelte des jaars, kunnen wij opmaken 
uit het gezegde van JANCKO DOUWAMA: dat het in den 
winter » quaet was to Lewerden to comen, met dat het 
» landt al vnder het water lach" (*). 

GEOKG SCHENCK, Vrijheer van Tautenburgh, was niet 
alleen Stadhouder van Friesland, maar ook. van Gro
ningen, en had dus dikwijls gevaarlijke togten over die 
slechte wegen moeten ondernemen. Om die reden en 
om het belang zijner landvoogdij te bevorderen, stelde 
hij in 1529 aan de Staten van Friesland voor, om een 
nieuwen en korteren weg aan te leggen en met bruggen 
te voorzien: van Leeuwarden noordoostwaarts naar den 
zandweg onder Rijperkerk. Hoezeer de Staten betuigden, 
hem bijzondere genegenheid toe te dragen, ontving hij hier
op vooreerst tot antwoord : » dat die Landen hem daerinne 
» beraeden wolden" (†). De stad Leeuwarden bood ech
ter aan, om een derde gedeelte van de kosten te dra
gen, en Oostergoo, om daartoe 800 Floreenen te geven; 
doch anderen waren tot elke bijdrage ongenegen, dewijl 
zij deze zaak voor hen noodig noch nuttig keurden. 
Op den landsdag van 1531 was niemand hunner van 
gevoelen veranderd, en scheen dit gewigtig werk dus 
niet tot de uitvoering te zullen komen. Maar Leeu
warden, zijn belang kennende, en gaarne genoegen 
willende geven aan den Stadhouder, die onder Rijper
kerk een buitengoed had, thans nog Toutenburg ge
noemd, zette de zaak door, en nam in dit zelfde jaar 
aan, om het werk vooreerst maar te beginnen. Dit ge-

(*) Boek der Partijen, 201. Hij zegt dit van den jarc 1514. 
(†) Phurtcrboeli, II 181,184.' 
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schiedde. Eerst werd nu de weg naar Lekkum gevolgd en 
bepuind, en daarna, van af de Hoogeterp, voortgezet, 
van de lage en moerassige landen afgegraven, verhoogd 
en bepuind, in de rigting naar het slot Tautenburg, 
ter lengte van anderhalf uur gaans van de stad. Op 
verschillende plaatsen werden er daarna bruggen over 
de vaarten en slootcn gelegd. De vergoeding voor deze 
kosten vond de stad in het heffen van een tol, ten be
hoeve waarvan er op een half uur afstands, onder Lek
kum, een Tolhuis werd gebouwd. Twee jaren later, in 
1533, werd die tol op den weg door het Hof van 
Friesland geregeld (*). 

Allerbelangrijkst was alzoo deze poging, om de ge
meenschap van Leeuwarden met de oostelijke deelen van 
dit gewest en met Groningen te bekorten en te verbe
teren. Ten aanzien der gemeenschap met de zuidelijke 
streken van Friesland trachtte de Stadhouder MAXIMILI-

AAN VAN EGMOKD, in 1546, eene verbetering aan te 
brengen, toen hij bepaalde, dat de rigting van den 
Hoofdweg dezer provincie vervolgens zou zijn: van Leeu
warden den Breededijk langs WijIgaard, over Roordahui-
zum, Friens, Lrnsumerzijl en Lrnsum naar het gehucht 
Winkel, waar hij wilde, dat eene brug over de W e te
r i n g zoude gelegd worden, om van daar verder over Ahkrum 
naar Oldeboorn en langs de Haskerdijken naar Heerenveen 
te reizen. Wegens de belangen van de scheepvaart is er 
echter daar geene brug, maar eene pont of schouw, tot het 
overzetten van personen, vee en rijtuigen, in den weg tot 
stand gekomen, welk Pontveer aan de Oudeschouw, 
toenmaals, met de herberg, der stad Leeuwarden in eigen
dom toebehoorende, nog bijna drie eeuwen langer is 
blijven bestaan (†). 

Het is ons alzoo overtuigend gebleken, welken gewigtigen 
invloed Leeuwarden mogt ondervinden van het bestuur 
van Keizer KAREL den vijfde en van zijne Stadhouders, on-

(*) Charterb. II 636, 676; III357, 856; SABB. 362, 364. Aant. 36C. 
(†) Charterboek, III 10-4, 856, en stukken over de tollen op dit 

Pontveer, van 1549, 1550 en 1557, in het Stedelijk Archief. 



156 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

der hetwelk der stad zoovele hulpmiddelen tot vooruit
gang werden aangeboden. Zien wij n u , in hoeverre de 
stedelingen zelve gebruik maakten van den voorspoed 
en vrede, om den bloei, het belang en de uitbreiding 
van de stad te bevorderen. 

11. Voorgenomene Slichting van eene nieuwe Kerk 
en Toren van Oldehove (*). 

Gedurende de Saksische regering en de eerste jaren van 
het Bourgondische bestuur hadden er alzoo verscheidene 
belangrijke Instellingen, Verbeteringen en Gebouwen in 
Leeuwarden het aanzijn ontvangen: — Instellingen en 
Verbeteringen, die voldeden aan de toenemende behoef
ten , welke een gevolg waren van toeneming in bescha
ving en bevolking, en die met het belang, de welvaart, 
het gemak, de veiligheid, in één woord, met de allengs 
verbeterde maatschappelijke betrekkingen der burgers 
in verband stonden; — Gebouwen, met welke vele le
dige erven betimmerd waren, en die het uitwendig 
voorkomen der stad niet weinig aanzien en sieraad had
den bijgezet. Het is waar, geen dezer gebouwen was 
in grootte en kunst van bouworde van eenig bijzonder 
belang; en slechts de kleine spitse torens der drie Pa
rochie-, vier Klooster- en twee Gasthuiskerken, bene
vens die van het Blokhuis, de Wirdumerpoort en eenige 
stinzen, verhoogden het aanzien dezer gebouwen, en 
wezen op eenigen afstand de plaats aan, waar de Hoofd
stad van Friesland was gelegen. De nieuwe Jakobij-
ner-Kerk van het Klooster der Predikheeren was wèl 
een grootsch gebouw voor eene Kloosterkapel, — maar 

(*) Het is opmerkelijk, dat er omtrent deze belangrijke zaak, even 
als omtrent liet bouwen van den Nieuwetoren, geen enkel berigt gevon
den wordt in de Arehiven der Stad en der Gestichten. Van al onze ge
schiedschrijvers heeft alléén GABBEMA slechts een twintigtal regels dien 
aangaande medegedeeld. Ik zal dus die berigten, welke ik, met veel 
moeite, heb kunnen bijeenbrengen, zoodanig trachten voor te stellen, 
dat zij eenig licht verspreiden over een onderwerp, waarin mijne stadge-
nooten met regt steeds zoo veel belang stellen. 
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een Hoofd-kerkgebouw met forschen, Domtoren, gelijk 
vele vaderlandsche steden reeds tot sieraad verstrekte, 
had deze stad nog niet, dewijl zij, uit den aard van 
hare zamengevoegde stichting, drie kleine, in plaats 
van ééne groote Parochiekerk bezat. 

De St. Vituskerk van Oldehove was wel de grootste 
van deze, en mogt van tijd tot tijd verschillende aan
bouwingen ontvangen hebben, naar mate het getalharer 
prebenden, kapellen en altaren vermeerderde (*), — sedert 
zij echter de zetel van den Deken en de Hoofdkerk 
van Leeuwarden was geworden, en sedert zij de plaats 
werd, waarin somtijds aanzienlijke vergaderingen ge
houden-, de Landsheeren en hunne Stadhouders ge
huldigd- en de Ridders geslagen werden (†), — waren 
hare grootte en haar uitwendige luister niet geëvenredigd 
aan haar toegenomen aanzien. Belangrijke giften en be
sprekingen van vele vrome edelen en burgers hadden 
bovendien haar vermogen en hare inkomsten vermeer
derd. Behalve den Deken van den Leeuwarder Zeend-
stoel, of de kerkelijke regtbank (§), en een Geestelijke 
Commissaris van het kwartier Oostergoo (\), bezat deze 
kerk. toch vier Hoofdpriesters, twee mindere Geestelij
ken en ten minste twaalf bijzondere Priesters, die de 
menigvuldige kerkelijke diensten en plegtigheden moes
ten waarnemen. Voegt men hierbij de school der kerk 
met hare onderwijzers, de woningen en huisbedienden 
van ieder der priesters, de talrijke bedienden van de 
kerk, van de altaren, van het koor, van de orgels, 
van het kerkhof enz., dan zullen wij ons eenig denk-

(*) Zie Aanteekening 37 A. Ten einde de behandeling van dit on
derwerp niet door berigten van bijzonder of minder belang te overladen, 
heb ik zoodanige bijzonderheden en verdere ophelderingen medegedeeld 
in Aant. 37, en de onderdeelen daarvan door kapitale letters aangeduid. 

(†) Charterboek, II 7, 89, 90; III 90, 184; SCHARL. 108; WIBS. -433. 

(§) In het eerste Recesboek van 't Hof van Friesland komen de be
noemingen van de verschillende Dekens in Friesland, van 15-4-4—1569 
geregeld voor, met de benamingen van de Dekanijen, zoo als die bij VAN 
IIUESSEN genoemd zijn. 

[\.) Volgens het zelfde Recesboek was in 1556 IDS MINTHIE-ZOON, Vica-
rius van Oldehove, zelfs Geestelijk Commissaris van fVestergoo, 
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beeld kunnen vormen Van eene afzonderlijke kerkelijke 
maatschappij, welke hier rondom de kerk van Oldehove 
was gevestigd. 

Maar was de kerk in geestelijk aanzien, invloed en 
gezag gestegen; — had zij inwendig velerlei versieringen 
en daaronder ook twee Orgels ter statelijke godsver-
eering ontvangen (*) , —- het ligehaam der kerk was geens
zins in de zelfde verhouding uitgebreid. Ook nadat er 
een nieuw en grooter hoog Koor, met spitsen toren 
pronkende, omstreeks 1470 was aangebouwd (†), deed 
de bekrompenheid van ruimte zich later dringend gevoe
len. Toen er zich daarna aan het oude gedeelte blijken 
van bouwvalligheid begonnen te vertoonen, en het ge
bouw in de belegering van de Gelderschen , in 1516, 
ook groote schade had bekomen, rijpte aldra het lang 
gevoede voornemen tot een stellig besluit, om middelen 
uit te vinden, ten einde in staat te zijn, om te eeni-
ger tijd aan de stichting van een geheel nieuw en groo
ter Kerkgebouw met afzonderlijken Toren te denken. 

Het schijnt, dat men dit voornemen reeds koesterde 
in den jare 1489, toen ANDLEF ABBLNGHA, van Blija, der 
kerk bij testament eenig land onder Deinum besprak, 
met bepaling, dat deze gift tot aanbouw en timmering 
moest strekken (§). Zeker zullen de Geestelijken van 
Oldehove, die gewoonlijk elke overeenkomst of ieder 
testament van edelen en aanzienlijke burgers schreven 
en bezegelden, sedert dien tijd ijverig gebruik gemaakt 
hebben van hunnen invloed, ten einde de vermeerde
ring van een fonds, ten behoeve van den voorgenomen 
kerkbouw, te bevorderen (4-). Er komen althans in ver-

(*) Het bestaan van twee Orgels in deze kerk blijkt uit de latere 
Geestelijke Rekeningen. In verschillende hoofdkerken van voorname 
steden was nevens het Hoofd-orgel nog een Koor-orgel. Zie VAK REYN, 
Rotterdam, I 24-1, 271 , 302; VAN BEMMEL, Amersfoort, I 123 enz. Zie 
over de invoering van het Orgelmuzijk HOTA, Leerrede ter inwijinge van 
het Orgel te Berlikum, in 1780, 60 ; alsmede Aanteekening 38. 

(†) Volgens ' t MS. Testament van GBRRIT VAIYBEKITIUM, den stichter 
van het St. Christophori-leen, van 1480. Zie daarover Aant. 37 A IV. 

(§) SCHOTANUS, Kronijk, tablinum, 131. 
(1) Zelfs werd het den Geestelijken in 1531, hij keizerlijke Ordon-



NIEUWE KERK EN TOREN VAN OLDEHOVJâ. 1 5 0 

seheidene uiterste willen van dit t i jdvak, tot di t bepaalde 
e inde , besprekingen voor. 

De onrustige tijden gedurende de vrijheid, in de vijf
tiende eeuw, waren echter geenszins geschikt geweest , 
om eene onderneming van zoo veel gewigt krachtig te 
ondersteunen; te meer , dewijl de Geestelijkheid daar toe 
ook de hulp noodig had van het Stedelijk Bestuur , da t 
toen zelf naauwelijks krachten genoeg bezat , om de ver
sterking van de stad te voltooijen. Onder de Saksische 
regering was er wel gelegenheid ge.weest, om de reeds 
verzamelde gelden tot den opbouw te vermeerderen^ 
doch zij was te onbestendig, om alsnog aan de uitvoering 
van zulk een plan te kunnen denken. Maar, n u met 
he t bestuur van Prins KAREL van Oostenrijk de stad 
zoo aanzienlijke voorregten had ontvangen; — n u m e n , 
vooral sedert den jare 1524 , onder de keizerlijke re
gering, de zoete vruchten smaakte van v rede , rijkdom 
en voorspoed, die elders soms tot ongemeene weelde 
uitspatten: — nu scheen eindelijk de tijd geboren, die 
getuige moest zijn van eene onderneming, welke de ge
meente van Oldehove verheffen-, Leeuwarden versieren-, 
en Friesland een pronkstuk van bouwkunst schenken zou. 

Wi j twijfelen niet , of de voormalige Deken en Pas
toor van Oldehove, de waardige Mr. BERNARDUS BUCHO 

VAN ATTTA, die zooveel achting bij de gemeente, zooveel 
gezag in het landsbestuur en zooveel invloed in de stad 
mogt bezitten, zal de Stedelijke Regering en ook de 
Staten des lands tot medewerking hebben overgehaald. 
De hem opvolgende Hoofdpriester, Mr. FOCKE ROMMARTS, 

de broeder van den lateren Stads Secretaris, zal n ie t 
minder ijverig geweest zijn, om daarop nader aan te 
dringen, dewijl ook hij van 's Lands Regering zooveel 

nantie, als pligt voorgeschreven, om »in haere Sermoenen, (of)hoo-
»rende bichte, (of) wesende tot t maken van testamenten, tot weluaert, 
»onderhoudenisse ende vorderinghe van deze ordonnancie ende wercke 
»van caritaten, haere vterste beste te doen, om t volk t exhorteren, t in-
»duceren ende t onderwisen van haere goeden daer toe te deylen ende 
"grheuen." Charlerbock, II 600; wrwsEMios, 496; SCHOTAKDS, 653. 
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onderscheiding en vertrouwen genoot, dat hij dikwijls geroe
pen werd, om de handelingen der Staten in schrift te bren
gen , of door zijne onderteekening te bekrachtigen (*). 
Be Stedelijke Overheid betoonde zich dan ook aldra 
bereidwillig, om het voornemen der Geestelijkheid te 
begunstigen; te liever, omdat zij nu een steeds toene
mend fonds bezat, hetwelk zij verpligt was » tot bouw 
» ende reparatie" aan te wenden. En waartoe zou zij, 
na de vesten der stad vrij weerbaar gemaakt te heb
ben, dat, naar de toenmalige denkwijze, ook beter hebben 
kunnen besteden, dan om het tot verheerlijking Gods, ter 
bevordering der vervulling van de geestelijke pligten der 
gemeente , tot erkentenis voor de weldaad des Keizers en 
tot luister van Stad en Land — tot ondersteuning van 
den voorgenomen Kerk- en Torenbouw te bestemmen? 

Dewijl het niet bekend is, dat de stad sedert 1520 
uit dit fonds eenige aanbouwingen van belang heeft 
gedaan, is het vermoedelijk, dat de helft van den accijns 
op den invoer van vreemd bier, wijn en laken (in 1524 
der stad bij keizerlijken gunstbrief nogmaals toegestaan (§)) 
van toen af opgelegd-, en ten behoeve van het vermelde 
doel bestemd is geworden. Van de edelen der stad waren 
het Mr. PIER en Mr. ÜPCKE VAN BÜRMANIA , wier geslacht t 

als bezitter van het nevensliggende Bürmania huis, vroe
ger zooveel tot den oorspronkelijken opbouw van de 
kerk had bijgedragen, die hunne belangstelling betoon
den, door ook nu hunne deelneming in de kosten van 
dezen arbeid aan te bieden (†). 

Intusschen was de Geestelijkheid van Oldehove in het 
bezit gekomen van eene eigene S t e e nb a k k e r ij of T i g-
c h e l w e r k . Het was gelegen achter de buurt Schilkampen, 

(*) Charterboek, I I182 , in 1529. (§) Aldaar, II 478. 
(†) » Meister TIER en Doctor VPKA" komen ook in het testament van 

PIETEU JANS AUCKAMA, van 153-4, voor. De laatste schreef zich UPKA BWR-
MANifiA in het Compromis van 1528, in het Stedelijk Archief, ]N ' . 250. Hij 
was toen Kanonnik, Doctor, Sacrista en Priester van Oldehove, en 
werd in 1539 Raad in den Hove van Fiiesland. Zie Naamrol der Raden, 
1 1 ; FERWERDA, Wapenboek, 23 , 24; ïiETTEiiAen VAN HALMAEL, Stamboek, 
58 , aant. 41 ; SCHELTEHA, Staatkundig Nederland, I 201. 
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bij het gehucht Wilaard, ten oosten der stad, en droeg 
den naam van het St. Vilus- of Oldehoofster Tigchelwerk. 
Het was verhuurd mede onder voorwaarde: dat » van elcke 
»brant, ter Kcrcken te profyte, seuen duysent steens" 
zouden komen (*). Bit bezit en deze voorwaarde ver
schaften dus reeds eene belangrijke bijdrage tot de ver-
eischte bouwstoffen, en waren in staat om den arbeid 
met meerder moed te ondernemen en met minder kos
ten te volbrengen. 

Daarenboven had do Geestelijkheid nog een krachtig 
hulpmiddel en een soortgelijk fonds in hare magt, dat 
door den geest en de gewoonte dier dagen gewettigd 
was, hoe vreemd het ons ook moge voorkomen. Wij 
bedoelen het opleggen van de zoogerioemde Steenboeien 
in dien tijd. Zoowel burgerlijke als geestelijke misdrij
ven of overtredingen werden toen dikwijls, niet door 
geld of door lijfstraf, maar door de verpligting tot het 
leveren van eenige duizenden steenen, of eene zekere hoe
veelheid kalks of andere bouwstoffen geboet (†): eene 
manier van straffen, welke, vooral in de vijftiende eeuw, 
toen de meeste Ncderlandsehe steden vergroot-, met wal
len en poorten versterkt- en met prachtige kerken en 
hooge torens versierd werden, van groot belang en al-
gemeene aanwending was. Hierbij kwam nog het gebruik, 
om, in stede van de vroeger meer algemeene bedevaar
ten naar Rome, het Heilige land en elders, den boe
telingen, bij wijze van afkoop, op te leggen, om eenige 
weken of maanden, zonder beïooning, aan den opbouw 
van de aangevangene kerken of stedelijke werken te ar
beiden, of, zoo men daartoe niet in staat was, om de 
kosten der arbeidsloonen daarvan te helpen dragen. 
Elders gebruikte men daartoe ook gevonnisde misdadi
gers of gevangenen. — Maar krachtiger hulp genoten 
dergelijke groote ondernemingen doorgaans van den 
vromen ijver der ingezetenen, die, door het aanbrengen 
van bouwstoffen, van hulp en van geld, niet in gebreke 

(*) Benejiciaalboek, 73. Zie ook Aanteekening 37 B. 

(†) Zie de Noot op bladzijde 93 hier voor. 

I. * 11 
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bleven , om ter bevordering van zulk een arbeid het 
hunne bij te dragen: want bij de aansporingen van de 
Priesters Avareu er aan zulk een verdienstelijk w e r k , tot 
een Godewaardig doel , de schoonste beloften en uitzigten, 
j a zelfs kwijtschelding van zoridenschuld, verbonden. 
ï n al deze omstandigheden zien wij zoovele oorzaken 
en hulpmiddelen, welke der Geestelijkheid van Oldchore 
ten dienste stonden, om het lang beraamde plan nu 
eindelijk ten uitvoer te leggen. 

Zooverre was men althans in het begin des jaars 1529 
het doel genaderd. Nu was het der Regering gelukt, 
een bekwaam Bouwmeester te vinden in Meester JACOB 
VAN AAKEN (welligt een Dui tscher , en naar zijne geboor
teplaats Aa/ten dus genoemd), aan wien zij de uitvoe-
riug van het plan kon opdragen. Na hem omtrent hel 
voornemen te hebben ingelicht , verzocht men hem, eene 
teekening en plan te ontwerpen, waarnaar en op welke 
wijze hij den kerk- en torenbouw wilde ondernemen. 
Hij voldeed aan dit verzoek, en legde der Overheid 
weldra een plan voor, dat aller goedkeuring rnogt weg
dragen. Geen wonder , want die teekening stelde een 
breeden, hoogen en spits toeloopenden Toren voor, ter 
halver hoogte van gebakken steen opgetrokken, waarvan 
het kunstige metselwerk aan alle zijden versierd was 
met groote en kleinere pilasters, wier hoeken en spit
sen , op de Gothische wijze, in gehouwen steen waren 
gevat; terwijl de menigvuldige bogen en nissen, met de 
beelden van ST. VITÜS, MODESTÜS, CRESCTMIA en andere 
heiligen pronkten (*). Boven den tweeden t rans , we lke , 
even als de eers te , met eene doorgewerktene steenen 
leuning was omgeven, verrees op het metselweik eene 
spits van h o u t , met lood gedekt, en met twee of diie 
Iransen of omgangen vooizien, we lke , bijna even hoog 
als he t gemetselde gedeelte, hare kruin drie a vier honderd 
voeten boven de oppervlakte van den grond zou verhef
fen. \ a u de oostzijde van dezen toren was verder op 

(*) tn" in iffi'l/'Hiuq 'Al I', 
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deze teekening cenc groote en zeer breede Kerk ver
bonden, met een hooger koor aan het oosteinde, 
wier bouworde en versierselen overeenstemden met die 
des torens, en die, met dezen vereenigd, een geheel 
vormde, zóó grootsch en schoon, als er nog weinige in 
de naburige gewesten werden gevonden. 

Ziedaar eene schets van de ontworpene gebouwen, 
welke Meester JACOB, met de noodige hulp en ondersteu
ning, bouwen wilde, en binnen zes jaren dacht te voltooijeu. 
Op den 28 Mei 1529 vergaderden Burgemeester, Sche
penen en Raden der stad op het Piaadhuis, waar zij 
de Kerkvoogden van Oldehove en de Hoofdpriesters, Heer 
Mr. FOCKE ROMMARTS en Heer FEDDE POPKAMA, als afge
vaardigden der Geestelijkheid van Oldehove, benevens 
de edelen Mr. PIER en Mr. ÜPCRE VAN BURIIANIA, bij zich 
verzocht hadden, en sloten nu , gezamenlijk, met Mees
ter JACOR VAN AAKEN eene overeenkomst, waarbij zij hem 
benoemden tot »eenen ouersten ende principaelsten" 
Bouwmeester, ten einde, onder opzien tot de gunst des 
Allerhoogsten, te Oldehove een nieuwen Toren en Kerk 
te bouwen. De voordeden, hieraan voor hem verbon
den, zouden, indien het bleek, dat zijne bekwaamheden 
tot dit werk volkomen voldoende waren, en wanneer 
hij zelf aan den opbouw medewerkte, bestaan in een 
loon van acht stuivers eiken dag, gedurende zes jaren, 
benevens eene vrije woning en jaarlijks een nieuw deftig 
kleed (*). Wanneer, na verloop van dien tijd, het 
werk niet voltooid mogt zijn, en de stad, tevreden over 
Meester JACOB'S arbeid, andere werken wilde bouwen, 
beloofde zij, geen ander dan hem daartoe te zullen aan
stellen. Evenzoo zou hij gedurende den kerkbouw geene 
ander werk mogen aannemen. Deze overeenkomst werd 
door den Stads Secretaris geschreven, onderteekend en 

(*) Dit bedrag is mede een bewijs van de toenmalige hooge waarde 
van liet geld, die in het laatst der 16e eeuw en in de volgende zoo aan
zienlijk is verminderd. De overlevering v.il, dat tijdens het bouwen van 
de Oldehoof een handwerksman een braspenning of 6 Cents per dag 
verdiende. Het loon van den Meester was dus daarnaar geevenredrjd. 
Zie ook STïiEso en VAN MAANEK, Verhandelingen, bij TEYLER, 80, 188. 

11 * 
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bezegeld, en door Meester JACOB niet zijne handteekeiiins; 
bekrachtigd (¥). 

Weldra ving men nu aan met het graven en leggen 
van de breede fondamenten, waarop de toren zou rus
ten , en wel op eenigen afstand van de westzijde der 
oude kerk. Zij , die weten, welke plegtigheden van 
processie en zegening, in bijzijn van de gansche Geeste
lijkheid, de Regering, de talrijke kerkedienaren en een 
groot getal leden der gemeente, onze vaderen, naar de 
plegtstatige eeredienst dier dagen, bij den aanvang van zoo-
danigen torenbouw en het leggen van den eersten steen 
-veelal in acht namen; — hoe hulpvaardig rijk en arm 
vervolgens zijne belangstelling en ijver door zijne mede
werking wilde betoonen; — en hoe de aanvang en het 
einde van den arbeid telkens door trommen en trompet
geschal werden aangekondigd, wanneer de vrome en 
vlijtige schare door het kerkvaandel, met het beeld des 
H. Patroons, werd voorafgegaan;—zij zullen zich met 
ons beklagen, dat er geheel geene bijzonderheden des
wege en betrekkelijk den verderen opbouw van dezen 
toren tot ons zijn gekomen. 

Niet, gelijk doorgaans zulke torens gebouwd werden, 
met twee kruisgewijze doorgangen of bogen, waardoor 
het geheel of de vier hoeken, als op zuilen, schijnt te 
rusten,—maar alleen met zoodanigen doorgang of boog 
van het westen naar het oosten, werd dit gebouw on
dernomen, dewijl men voornemens was, een'afzonderlijken 
overwelfden doorgang te maken langs de oostzijde van den 
toren. I n d e twee oostelijke breede hoofdpilasters of stee-
nen beeren, zoo als er acht, allengs spitser toeloo-
pende, het muurwerk des torens aan alle zijden schoren 
of steunen moesten, hechtte men daartoe de grondsla
gen, porringen of zijstukken van twee schoon bewerkte 
zerks'teenen paanderbogen, als de buitenranden van het 
gewelf, dat den toren aan de kerk zou verbinden; gelijk 
de tanden iu het hoogere metselwerk der pilasters be-

{*) iv-iifilVlruk van dit Contract is hier achter als Bijlage K medegedeeld. 
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slenid schenen, om daarmede de zijmuren of den weste
lijken kerkgevel te verbinden. Aan hel metsel- en stcen-
houwerswerk van deze en andere bogen werd veel 
kunst van bewerking besteed; evenzoo aan het muur
werk in de benedenruimte binnen den toren, waarin 
sierlijke pilasters bestemd waren, een hoog kruisgewelf 
te dragen. Aan de noordzijde werd hierin eene schuin-
sche hardsteenen poort gemaakt, als toegang naar den 
trap, aan welke mede groote vlijt en kunst te koste gelegd 
werd, daar ieder der treden, met spil en gewelf, uit 
slechts één stuk zerksteen werd gehouwen. 

Het is in de geschiedenis van den torenbouw niet 
vreemd, dat zulke gewigtige ondernemingen met meer 
ijver dan verstand werden aangevangen, en dat de moed 
en het vermogen bij de voortzetting te zeer verminder
den, om de voltooijing spoedig te doen gelukken. Van
daar, dat zulke werken, uit gebrek aan beide, dikwijls 
jaren lang bleven rusten, en daarna, onder den invloed 
van gunstiger omstandigheden, hervat werden. Ook deze 
torenbouw werd met ongemeenen ijver en Teler han
denarbeid aangevangen. Zelfs is het vermoedelijk, hoe
wel bijna niet geloof baar, dat het grootste gedeelte, en 
wel tot aan den eersten trans, nog in het zelfde jaar 
1529 werd opgetrokken, omdat dit jaartal op dien om
gang en op den hoogsten der 127 steenen trappen wordt 
gevonden. Minder vlug vorderde nu het werk, vooral 
ten gevolge van twee rampen* welke niet voorzien-, cu 
op de voortzetting en voltooijing van den arbeid van 
grooten invloed waren. Na drie jaren bouwons overleed 
namelijk de Bouwmeester JACOB VAN AAKEN. Welligt 
minder spoedig dan men gehoopt had, gelukte het der 
Regering, in Meester CORNELIS FREDERIKS een werkman te 
vinden, die op zich nam, om, in de plaats en in den 
geest van den vorigen Bouwmeester, het gebouw te 
voltooijen (*). Hij werd alzoo voor de overige drie jaren 
tot Stads Bouwmeester aangenomen, op gelijke voorwaarden 

(*) Misschien was deze Bouwmeester de zelfde CORIVELIS FREDERIKS. 
»van der Goude." die later, den 15 Jfaarl 1552, door de T<ogenn° u.u 
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als de vroegeie, met deze uitzondering, dat hij tien 
in plaats, van acht stuivers 's daags tot werkloon 
zoude ontvangen, met daarenboven cene vrije woning en 
jaarlijks een lakensche tabbaard, op wiens regtermouw 
het wapen der stad, een vergulden Leeuw, geborduurd 
zou zijn, ten teeken, dat hij zich in stedelijke dienst 
had verbonden. Tevens werd bepaald, dat de Over
heid ook in andere werken van zijne diensten gebruik 
zou kunnen maken, wanneer de bouw van toren en 
kerk, wegens gebrek aan de noodige bouwstoffen of 
andere verhinderingen, vertraagd mogt worden (*). 

Die vertraging toch scheen men te meer te moeten 
vreezen, ten gevolge van de tweede ramp, welke dezen 
arbeid trof. Men was namelijk met den opbouw van 
den toren naauwelijks ter hoogte van ongeveer 10 ellen 
gevorderd, toen men met smart ontwaarde, dat het 
gebouw aan de noordwestzijde cenige verzakking onder
ging, en alzoo gevaar liep, zijne regtstandigheid te ver
liezen. Het is onzeker, of eene meerdere losheid van 
den bodem aan deze zijde, of de ongenoegzaamheid van 
de fondamenten, of wel het gewigt van den zwaren 
hardsteencn trap, welke aan deze zijde werd uitgebouwd, 
hiervan de oorzaak ware. Men bleef nogtans met den 
opbouw voortgaan, en wel, ook bij de verdere verzak
king, telkens loodregt op het afgewerkte gedeelte. Bit 
is vooral zigtbaar boven den eersten omgang, waar men 
het metselwerk, ter bekoming van den spitsen vorm, 
begon te versmallen. Dit gedeelte was bestemd, om, 
nevens een vertrekje voor den torenwachler, het uurwerk 
en daar boven de groote luidklokken tusschcn zware 
gebiudten te bevatten. Hiertoe was het uitwendig aan 
iedere zijde versierd met drie nissen, omgeven door 
fraai bewerkte bogen, van welke de middelste, als 
galmgaten, open waren, ten einde daarin de wijzerplaten 

Gouda v.crd aangenomen tot Opperbouwmeester, ten behoeve der her
bouwing van de verbrande St. Jans Parochiekerk aldaar, tegen een loon 
\an 22 ponden vîaams en 10 schellingen 'sjaars. Zie WAIVIS, Beschnj-
i 'ui(f etui der Gotide, II 57. 

(*) GUÎBESV., Vciluml van de *lad Laduicaaidcu. 3(14. 
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van het uurwerk en daar boven de klankborden der 
klokken te plaatsen. Na de voltooiing van dit gedeelte, 
dat met een zwaar stcenen gewelf overdekt werd, was 
men den tweeden trans genaderd, ten einde nu ver
volgens den toren in meer spitsen vorm en van andere 
bestanddeelen met eene sierlijke kruin te voltrekken. 
Maar — of de verzakking, of wel de vrees voor dezelve , 
meer toenam, zoodat het gewaagd scheen, den top met 
een gevaarlijken spits te bezwaren; —• of dat er verschil 
tusschen de Regering, de Geestelijkheid eu den Bouw
meester ontstaan zij; — of dat de kosten tot dusverre 
reeds de bestemde fondsen te boven gingen,—dit is 
moeijelijk te beslissen. Welligt gaven al deze oorzaken 
te zamengenomen, gevoegd bij het verflaauwen van den 
ijver voor de uitwendige godsdienst, ten gevolge van de 
ook hier verspreide beginselen der kerkhervorming, 
aanleiding, dat men na den jare 1532, bij het voltooijen 
van den tweeden trans, den verderen opbouw of de 
verhooging van den toren gestaakt-, en het geheel, ter 
hoogte van nagenoeg 133 voeten of 40 ellen, met eene 
spits toeloopende bekleeding van hout gedekt heeft (*). 

Wel poogden daarna sommige ingezetenen door eri'ma-
kingen nog de voortzetting te bevorderen, — het was 
vergeefs (†). Als een geknotte kegel, als een onvol
tooide romp bleef de toren, slechts ter halver hoogte 
volbouwd, met al zijne, ten deele afgewerkte, bouw-
kunstige sieraden, wèl tot een blijk strekken van de 
faalbaarheid der menschelijke ondernemingen, — maar 
ook tot een bewijs van de grootheid en pracht, welke 
Toren en Kerk eens zouden bezeten hebben, wanneer 
het den vaderen had mogen gebeuren, beide, als één 

(*) Volgens overlevering van oude lieden is er hij de bouwing hoven 
rondom den toren een tweede omgang geweest, even als de eerste, met 
eene doorgewerktehardsteenen balustrade of leuning, omheinende het 
plat of bovenplein van den toren. Tegemv. Staat van Friesl.11 137. De 
spits toeloopende bekleeding blijkt uit eene geteekende afbeelding van 
den Toren, op eene kaart van een gedeelte der Harlingervaart, van den 
jare 1553, inliet Stedelijk Archief bewaard. 

(†) Zie Âanteehening 37 E, en o\e, den namn «lei (oivi^. ..klaar t), 
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geheel, te voltooijen. Als zoodanig, en als het over
blijfsel van eene der grootste ondernemingen van dien 
aard in ons vaderland, zal dit gedenkstuk der oudheid 
steeds den eerbied verdienen van allen, die het aansta
ren, en bijzonder van hen, die daarin een blijk zien 
van den ondernemingsgeest en moed van het voorgeslacht, 
om, geleid door eene stoute gedachte, door ijver voor 
de Godsdienst geheiligd, de krachten van velen tot 
zulk ecu doel te doen zamenwerken. 

12. Het bouwen van den Nieuwe Toren. 

Wat ook aanleiding gegeven hebbe, om het voltrek
ken van den Oldehoofster Toren te staken — wij geloo-
ven niet, dat het Stedelijk Bestuur, uit gebrek aan 
moed en vermogen, daarvan de oorzaak geweest is. Wei-
ligt kwam bij de vermelde oorzaken ook nog verdeeld
heid tusschcn de Geestelijkheid van Oldehove en die 
der beide andere Parochiekerken van Nijehove en Hoek, 
die, in haar belang, de vergrooting van de Hoofdkerk 
geenszins wenschten, en die daarom pogingen deden, om de 
voortzetting van deze onderneming bij de gemeente tegen 
te werken. Wij vinden tevens vermeld, dat de schriften 
van LTJTHER ook hier, in den jare 1524 reeds, » groete 
» beroeringhe" in het kerkelijke veroorzaakten (*). De 
Stedelijke Overheid, ontevreden over de mislukking van 
den torenbouw, van welken zij zich zoo veel tot ver
siering barer stad had voorgesteld, kwam op het denk
beeld, om, onafhankelijk van de Geestelijkheid, zich 
daarvoor eenige vergoeding te verschaffen. Bij den voort-
durenden bloei der stad bezat zij nog krachten genoeg, om 
eene dergelijke onderneming, op kleinere schaal, te volbren
gen: om, namelijk, op eene andere plaats in de stad, geheel 
op eigene kosten, een nieuwen, kleiner, doch volkomener 
Toren te stichten. Geene plaats kwam haar daartoe geschik
ter voor dan de oostzijde der Kapel van het St. Jakobs-
Gasthuis, in de Groote Hoogstraat. Dit gesticht, in 

( * ) '1,'w deswej'c ...olftugi'ijko ljt»t*ij}<oji bij v. VAKTHABOR, l i l 427—431. 
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1490 opgerigt, was in den jare 1511 onder het bestuur 
der Voogden van het St. Anthonij-Gasthnis en onder 
bijzonder toezigt van de Regering gekomen. 

Wannee r deze toren hier gebouwd werd, is onzeker. 
Wij vonden we l , dat de St. Jakobs-kapel in 1538 eene 
belangrijke vertimmering onderging; doch omtrent he t 
bouwen van den toren is geen enkel berigt u i t dien tijd 
tot ons overgekomen. Het is alleen de groote, met wapens 
en beeldwerk rijk versierde Slagklok, die midden in den 
toren hangt , wier randschrift in oud-duitsche letters 
te kennen geeft, dat zij » met regt de Leeuw wordt ge
noemd, d ie , brullende over de Leeuwarder daken , de 
uren aftelt, en door haren klank de burgers tot de vlammen 
en de wapenen roept , " en vermeldt , dat zij ten behoeve 
dezer stad in 1541 door CORNELIUS WAGHENEÜS te Ant
werpen gegoten is; terwijl de kleinere Luidklok, met 
den naam van den Heiligen Petrus gedoopt, het jaartal 
1544 draagt, en JOHANNES TER STEGHE aîshareu vervaar
diger opgeeft. 

Deze aanduiding van tijd, gevoegd bij de vermelde 
omstandigheden, geven ons eenig reg t , om het bouwen 
van dezen Toren — die , in tegenstelling van de Oldehoof, 
de Nieuwe Toren, e n , naar zijne standplaats aan de 
genoemde kapel , de St. Jakobs Toren genoemd werd — 
omstreeks het jaar 1540 vast te stellen. Zijne standplaats 
en de omvang van den regelmatig vierkanten vorm van 
het benedenste of gemetselde gedeelte werden eensdeels 
door de ruimte in de rooijing van de beide s t ra ten , 
als hoekgebouw van de Hoogstraat en de , sedert alzoo 
genoemde, Klokstraat, — anderdeels door de breedte der 
kapel bepaald en gewijzigd. Naar de betrekkelijke grootte 
van dezen grondslag rigtte zich verder de gansche hoogte 
en de bouwtrant van het geheel, dat met weinige bouw-
kunstige sieraden in eenvoudigen stijl werd opgetrokken. 
Het benedengedcelte of de romp des torens werd tot 
eene hoogte van 23 Ned. ellen, of honderd treden van 
den t r ap , opgemetseld, en aan de oostzijde met eene poort 
of hoofdingang naar de kapel , aan de noordzijde met 
een kleinen ingang naar den frap en verder aan elke 
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zijde met nissen en bogen voorzien. Boven dit metselwerk, 
waarop de eerste trans of omgang met eene houten heining 
omgeven werd, verrees eene, allengs versmallende, spits 
van houtwerk, deels met leijen, deels met lood bedekt, met 
nog een tweeden trans of omgang, boven welken zich, 
als top, eene doorgewerkte koepellantaren of halve ap
pel met makelaar en windvaan verhief, waardoor het 
geheel eene hoogte van 43 Ned. ellen bekwam. Aan 
dit tweede gedeelte werden de wijzerplaten gehecht van 
het lager geplaatste uurwerk, en daarbinnen tevens de 
klokken opgehangen. Die klokken bepaalden zich niet 
enkel tot de twee hoofdklokken, door ons vermeld. 
Tot voorslag eu tot beijeren werden er bovendien nog 
tien kleinere klokken opgehangen, welke, gedurende deze 
en het grootste gedeelte der volgende eeuw, het klok-
kespel uitmaakten, waarvan het bespelen , op hoogtijden, 
des zondags op een bepaald uur en op marktdagen, 
destijds aan JAN ABSOLON met den titel van »Stadts Klok-
»speelder" of Beijerman opgedragen werd (*). 

13. De Stads Schutters-Doelen. 

Gelijktijdig kwam hier nog een ander stedelijk gebouw 
tot stand, van welks oprigting wij meerdere bijzonder
heden kennen, dewijl de Rekening van de uitgaven tot 
den opbouw nog aanwezig is. Wij hebben het oog op 
den Stads Schutters-Doelen. 

Reeds vroeg schijnen de weerbare burgers, die tot 
het verdedigen van de stad en het blusschen van brand 
geroepen waren, ook hier ter stede zich tot eene Broe
derschap of Gild vereenigd te hebben. Hoewel de Schut
terijen reeds in de tiende eeuw door Keizer HENDRIE. I 
opgerigt zijn, heeft men eerst lang naderhand het schie
ten naar den papegaai, het koningsspel en het treffen 

(*) Zoo veel behagen schijnt men toen en later in dit torenmuzyk, 
op 12 klokken, gevonden te hebben, dat in 1596 zekere WULEH TIAERDTS 

•tan stadswege -.bij Mr. HENDRICK, stadtsLloekspeeldcr," werd besteed, 
om ogeduyrendc vier i.iven ' t spelen op die elock teloren." Zie over 
die Klokken en hare opschriften Aanleekeninc/ 38 
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van het Doel ingesteld, als middelen ter aanmoediging 
van de burgers, en ter oefening in de behandeling van 
de Hand-, Voet-, Flits- en Kruisbogen, Armborsteii, 
Doelroeren en andere wapenen van dien tijd. Drie soorten 
van Schutters îijn er in onze vaderlandsche steden bekend; 

b namelijk: de Kruis- of Voetboogschutters, die ST. JORIS-, 

de Handboogschutters of Kloveniers, die ST. SEBASTIAAN-, 

en de schutters met de Heelhaaksbussen, die ST. CHRISTOF-

FEL tot Beschermheilige of Patroon hadden. De afzonderlijke 
gebouwen of de Doelen, waarin zij hunne bijeenkomsten, 
krijgsraad en wapenoefeningen hielden, hadden veelal 
een boomgaard, tuin en ruime plaats achter of nevens zich, 
met schutmuren omringd, ten einde alle gevaar van 
kwetsing te voorkomen. Het schiet- of doelperk was in 
het midden, met een schiethuis of overdekte galerij aan 
de eene zijde, en een driehoekige muur, gevuld met 
klei, waarop men het wit of doel en de doelpennen 

<b hechtte, daar tegenover, aan de andere zijde. De opper
hoofden daarbij waren hier: de Koning, vier Hoplieden, 
een Vaandeldrager en een Provoost, meestal de Koning 
en zijne Raadslieden genoemd. (Zie Aanteekening 39.) 

Oorspronkelijk schijnen hier ter stede twee Doelen 
bestaan te hebben. De oudste was een gebouw in de 
dwarsstraat yan de Nieuwestad naar den wal, welke 
daarvan den naam van Oude-Doelesteeg ontleende (*). Of 
deze Doele eerst bepaaldelijk voor de Hand- en Voet
boogschutters gediend- en te gelijk met de andere bestaan 
hebbe, dan of zij vervallen is, toen er, na de invoering 
van de roeren, bussen of geweren, nog een ander ge
bouw van dien aard gesticht was, is moeijelijk te be-

^ slissen. Met meerdere zekerheid kunnen wij vermelden, 
dat de Broederschap der Schutters, die in de St. Vitus-
kerk eene eigene kapel, altaar en Prebende-priester be
zat (†), ten jare 1540 goedvond, om aan den noordelij-

(*) In 1568 werd dit huis reeds de Olde Doele genoemd. Charth.lll 734. 
(†) Volgens de Oudheden en Gestichten, I 284, was het altaar dezer 

prebende aan den n. ANTHONIUS gewijd, en had JACOB CANTEU of CAN-

TORII'S daarvan in Î566 het regt vauPatroonsehap. 
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ken stadswal, in den hof van de eerste Pastorie van 
Oldehove, naast den tuin van het St. Jobsleen, een 
grooten en nieuwen Schutters-Doelen te doen bou
wen (*). Het ontving een langwerpig vierkanten vorm 
met hoog dak, en eenen toren aan de noordzijde, waar 
achter eene lange loots werd aangebouwd, om tot 
een »schuttenhuis" te strekken, daar de langwerpige 
tuin aan de westzijde eene geschikte gelegenheid tot een 
doelperk of »schutterije" aanbood. Aan de voorzijde 
werd het gebouw, op eenigen afstand van den gevel, 
van de straat afgescheiden door een muur, waarin eene 
groote Voorpoort was. 

Het werk was opgedragen aan » ANTHONIS de meester," 
die zes stuivers 's daags verdiende, gelijk zijne knechten 
vier en vijf stuivers. Den 7 Februarij 1540 maakte hij 
met vijf werklieden een aanvang met den opbouw, die 
echter in den beginne zeer weinig vorderde, zoowel 
wegens de traagheid der knechten, als wegens den tijd, 
welken men besteden moest aan het zagen van het hout, 
dat destijds, toen er nog geene houtmolens bestonden, met 
handzagen bewerkt moest worden (†). FRANS BÜYGERS , 
de Rentmeester van de Gildebroeders, gaf daarom den 20 
Maart den werklieden gezamenlijk vijf stuivers en een oortje, 
om daar bier voor te drinken, opdat, zoo als hij aan-
geteekend heeft, »de arbeytsluyden daernae te naer-
»stiger zouden arbeyden." Het werkvolk dier dagen 
schijnt inderdaad al zeer slecht geweest te zijn, daar 
ook Gedeputeerde Staten gelijktijdig op den landsdag 
klagten inleverden over het gebrek aan- en het slechte 
leven, de luiheid en het bedrog van de » Timmerluden, 
»Steenmctzelaren, Leydeckers ende andere Ambachts-
»luden," die zij deswege strafbaar gesteld wilden 
hebben (§). Met meer vlijt werd de arbeid sedert voort
gezet ; het schijnt zelfs, dat het gebouw reeds den 20 
Julij geheel afgewerkt was, dewijl de betaling van de 
werklieden toen is opgehouden. Volgens de gehoudene 

(*) Charierboek, III 855; Beneficiaalboek, 60. 
(†) Zie over de invoering van de Molctii, Âanicolening -40. 
(§) Chatteihoel, II 817. 
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rekening was de prijs van den steen, tot het bouwen 
gebruikt, toenmaals 30 stuivers de duizend, en van het 
gewerkte ijzer, waarvan 2811 pond gebezigd was, een 
blank of 4 cents het pond, en bedroegen al de bouw
kosten te zamen 570 Gulden. 

Hoe gering deze som voor zulk een gebouw ons ook 
moge voorkomen , — zij was het in die dagen niet voor de 
schutters, wier getal eenige jaren later 216 bedroeg (*). 
Bovendien hadden er deswege verschillen onder hen 
plaats, en ontbrak er nog veel aan de inrigting van het ge
bouw , dat aan de noordzijde ook nog niet door eenen 
muur van den wal was afgescheiden (†). Nadat de schut
ters den Doelen reeds eenige jaren gebruikt hadden, 
maakten zij, bij de invoering van eene nieuwe Ordon
nantie op de Schutterij, in 1564, van deze gelegenheid 
gebruik, om, ter bestrijding van de door hen gemaakte 
kosten, en uit aanmerking van de diensten, welke zij 
der stad hadden bewezen, van den Stadhouder eene 
geldelijke tegemoetkoming te verzoeken. Zij begeerden 
enkel, dat hun mogt toegestaan worden het heffen van 
eene geringe schatting op het vee, dat hier ter markt 
werd gebragt; waartegen zij zich wilden verbinden, om 
voor het stellen van de palen, waaraan het vee gebon
den kon worden, en voor het zuiveren van de markt
plaats te zorgen. Be Stadhouder raadpleegde hierover 
met de Stedelijke Piegering, die, bij besluit van 27 Sep
tember 1564, hun verzoek toestond (§). 

Bit fonds, door »MrjAC0B HERBAIJUS , Secretarius der 
» Schutterijen" bestuurd, werd uu tot verbetering en ver-

(*) Charterboeh, III 631. 
(†) Of en in hoeverre het westelijk gedeelte vanden Prinsentuin, 

tussehenden Doeletuin en den wal, vroeger het Toiirnooiveld géheeten, 
tot den Doele behoort hebbe, en of aldaar weleer zoodanige Tournooi-
speleti zijn gehouden, als waarvan vele Hoüandsche schrijvers (als 
o. a. BDRjiAN, Utrechtsche Jaarboeken, II 5, en DIATTHÆUS, Analecta, I 
587) gewag maken, hiervan is ons nergens eenig blijk voorgeko
men; — wel, dat deze ruimte later tot een Renperk, Pikeursplaats of 
Manége is gebruikt. 

(§) Charterboeh, I I I 637, 638 ; GABMHA, 432. 



1 7 4 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEÜWAKDEN. 

fraaijing van het gebouw, den Doelen, en tot verzorging 
van oude en arme leden van het Schuttersgild aange
wend. En deze inrigting kwam der gewapende burger-
magt dezer stad, tot het houden van bijeenkomsten en 
volksvergaderingen, en wel voornamelijk ten behoeve 
der wapenoefeningen, bijzonder te stade, toen eerlang 
de oorlog tegen de overheersching van Spanje een aan
vang nam, in welken, gedurende tachtig jaren, de 
Schutters zoo veel gezag ook in de regering verkregen, 
en de gansche burgerstaat zulk een krijgzuchtig aanzien 
bekwam. 

STICHTING VAN WELDADIGE INRIGTINGEN. 

14. Overzigt van de bestaande Liefdadige Gestichten. 

Zoo spoorden welvaart en vermeerdering van vermo
gen moed en ijver aan, om tot verfraaijing van de 
stad en tot luister van de uiterlijke eeredienst koene 
ondernemingen aan te vangen. Tot eere van die dagen 
des voorspoeds moeten wij tevens vermelden, dat de 
zucht om te schitteren niet geheel werd voorgetrokken 
boven die zedelijke en godsdienstige verpligtingen, waar
toe vooral Christenen zich geroepen achten: boven de 
zucht, om weldadige zorg te betoonen voor ouden, wee
zen, zieken en armen, die niet in staat zijn voor 
zich zelve te zorgen. Dat deze zucht toenam, naar 
gelang de maatschappij in beschaving vorderde, is een 
aangenaam verschijnsel in de geschiedenis van het Arm
wezen, ook in deze stad. De bijzonderheden daarvan 
kunnen hier niet medegedeeld worden, daar wij ons 
thans met dit onderwerp niet verder kunnen inlaten, 
dan voor zooveel de zorg voor hulpbehoevenden met de 
stichting van gebouwen en met den uitwendigen vorm 
der stad in verband staat. 

Die zorg rustte sedert eene eeuw bijna geheel op het 
Si. Anthonij-Gasthnis, het armen- en ziekenhuis van 
het ff. Sacraments-gilde, aan welks Voogden tevens de 
nitdeeling van de , in de parochiekerken verzamelde 
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liefdegiften was toevertrouwd, waaromtrent de keizerlijke 
ordonnantie van 1531 nuttige bepalingen had voorgeschre
ven (*). Sedert 1511 hadden deze Voogden ook het 
bestuur bekomen over het St. Jakobs-Gaslhuis, dat én 
als zieken- én als proveniershuis, met hun gesticht deze 
zorg deelde. Daarenboven was er in het begin dezer 
eeuw bij het St. Anthonij-Gasthuis nog eene groote af
zonderlijke ziekenzaal aangebouwd, de Beijer of Baijerd 
geheeten, uitsluitend bestemd, om daarin armen en ge
kwetste krijgslieden te verplegen, en vreemde doortrek
kende personen, inzonderheid »eerbare Luyden, passe-
» rende heuren weghe in Pelgrimagie of andere verdien-
» stighe wereken," gedurende een of meer nachten ver
blijf te geven (†). — Deze waren dan de eenige openbare 
inrigtingen, welke hier tot dusverre , in eenige opzigten, 
in den kommer van noodlijdende ingezetenen voorzagen. 
Bij het toenemen in bevolking en de vermeerdering van 
de maatschappelijke behoeften bleef er alzoo, in andere 
opzigten, voor de weldadige zorg veel te wensclicn en 
te verrigten over. Zien wij dus op welke wijze daaraan 
in deze eeuw van tijd tot tijd voldaan werd. 

15. Het Zoete-Name-Jezus-Gilde. 

Eene dergelijke Geestelijke Broederschap als die van 
het H. Sacrament vestigde zich hier in den aanvang 
dezer eeuw. Zij koos den geheiligden naam des Ver
lossers, of, volgens den stijl dier dagen, den Zoete 
Name Jezus, tot den naam van haar Gild, dewijl zij 
zich verbonden had, om, in den weldadigen geest van 
dien grooten Voorganger, den nood der behoeftigen door 
werken van liefde te lenigen. Zij had haar ontstaan 
Ie danken aan de bespreking van eene aanzienlijke 
vrouw, vermoedelijk WICK HEEJVTIAMA genoemd, die bij 

(*) Deze, voor de geschiedenis van de zeden en van het armwezen 
belangrijke Ordonnantie komt voor in het Charlb. II 594; SCHOT. 648; 
WINS.491.Zie ook de GesehiedenisdierGasthuizen in het laatste Hoofdstuk. 

(†) SCHOTANUS, 651. Bij WAGEKAAB, Amsterdam, II 244, is de inrig-

ting en het gebruik van ruiken Beijer uitvoerig beschreven. 
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haar testament begeerd h a d , dat de renten van haar be
langrijk vermogen, die jaarlijks 1200 dukaten bedroegen , 
onder het bestuur van twaalf aanzienlijke mannen uit 
de s tad, in levensmiddelen, kleederen en andere nood-
wendigheden aan de armen moesten uitgedeeld worden. 

Verscheidene weldadige personen volgden dit goede 
voorbeeld, en vermeerderden door hunne giften en be
sprekingen de bezittingen der Broederschap. Vooral deed 
di t RiTSKE BOELEMA, d ie , bij zijn overlijden, in 1547 , 
haar een vermogen van 200 Goudgulden rente liet erven. 
Sedert werd de stichting meer bepaaldelijk naar zijnen 
naam genoemd, vooral, dewijl eene der bepalingen van 
zijn testament tot een doel leidde, waardoor er een Gast-
of Proveniershuis, of Hofje, aan de instelling verbonden 
werd. Reeds was he t Gild in het bezit van achttien wonin
gen aan den stadswal achter de Nieuweburen, welke aan 
ouden en armen ter bewoning waren gegeven. Hierbij 
was tevens een hu i s , dat de Broederschap tot het hou
den van bijeenkomsten en het uitreiken van de bedee
lingen gebruik te , en dat daarom deu naam van het 
Zoete-Name-Jezus-Gildchuis droeg. Bit bleef zijne bestem
ming vooreerst nog behouden, ook nadat RITSKE BOELEMA 

aan deze instelling nog eenige woningen in de Speelmans
straat toegevoegd h a d , we lke , volgens zijne begeer te , 
bij wijze van een Gasthuis of Hofje, moesten bewoond 
worden door oude vrouwen, in wier verdere behoeften 
men tevens moest voorzien. 

Nadat de bezittingen en zorgen der Broederschap dus 
aanzienlijk vermeerderd waren , verzocht en verkreeg 
zij ten j a re 1548 van Keizer KAREL toestemming tot 
het aanvaarden van deze erfenis, en te gelijk de beves
tiging en erkenning van hare instelling. Op welke 
wijze xij verder aan hare verpligtingen voldeed; door 
welke middelen de inkomsten toenamen, en hoe bei
de , het Gildehuis en het Gasthuis , later tot een ge
heel vereenigd zijn, en aan he t tegenwoordige Ritske-
Boclema-Gaslhuis het aanzijn hebben gegeven, — d i t alles 
is meer uitvoerig' behandeld in de afzonderlijke Geschie
denis van dit gesticht, in hef laatste Hoofdstuk. 
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16. Het OM Burger-Weeshuis. 

Tot dusverre had echter de liefdadige zorg der bur
gers zich nog niet uitgestrekt tot de afzonderlijke ver
pleging van die ongelukkige voorwerpen, welke, door 
het verliezen van hunne ouders, reeds in hunne vroege 
jeugd der ellende prijs gegeven waren, en die op deze 
wereld geene andere toevlugt hadden dan de erbarming 
van medelijdende natuurgenooten. Het was AUCK PETERS

DOCHTER, de vrouw van LIETTWE LIEUWE-ZOON , Schepen 
der stad, die het eerst in deze dringende behoefte 
voorzag, door bij haren uitersten wil, van den 14 
November 1534, hare twee huizen, nabij de Weerd, 
waarin zij nog bij haar leven zelve eenige Weezen 
ter verpleging wilde opnemen, bij voortduring tot zulk 
een doel te bestemmen. Zij verzocht de uitvoerders van 
dit haar testament, die zij tevens tot Bevelslieden 
of Voogden aanstelde, om daarin acht, lien of meer 
vader- en moederlooze kinderen, onder hun bestuur en 
onder het opzigt van eene bewaarster, te willen opne
men, en hen te kleeden, te voeden en te verplegen, 
alsmede om voor hun onderrigt in de godsdienst, in 
het lezen en schrijven, en in handwerken zorg te dra
gen. Wanneer zij den ouderdom van 12, 13 of 14 jaren 
bereikt zouden hebben, moesten zij bekwaam zijn, om 
bij andere lieden zelve den kost te kunnen verdienen, 
terwijl de Voogden hun dan een uitzet van kleederen 
zouden geven —• en ze verder God, den Hemelschen 
Vader, aanbevelen. Na eenige verdere bepalingen stond de 
vrome vrouw tot dit doel al hare goederen af, met 
den wensch, dat deze door de weldaden van anderen 
vermeerderd-, en lang ten nutte van de lijdende ïnensch-
heid aangewend mogten worden (*). 

Het mogt AUCK PETERS-DOCHTER gebeuren, in Mei van het 
jaar 1535 het liefdadig werk aan te vangen, en voort 
te zetten tot den 15 September 1538, toen zij overleed, 

(*) Het oorspronkelijke Testament of de Fundatiebrief van liet ge
sticht is nog in het Archief van het Weeshuis voorhanden. Wegens den 
belangrijken inhoud deelen wij hier achter een afdruk als Bijlage L mede. 

I. 12 
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en in de Jakobijnerkerk begraven werd. De Voogden 
aanvaardden nu hunne taak, en hadden het genoegen, 
«3 e geringe fondsen door de weldadigheid van verschei
dene adellijke personen en burgers allengs te zien aan
winnen. Gesterkt door de hulp van de edele vrouw 
SAEPCK VAN ITSMA, weduwe van JEMME HERJITWSMA en 
DOTJWE VAN BURMANIA, konden zij zelfs in 1563 overgaan 
tot het bouwen van een nieuw en grooter Weeshuis. 
Kort te voren (in 1561) hadden zij van Koning FILIPS, 

bij Octrooi, de erkenning of bevestiging van hun gesticht 
verkregen, met magtiging, om erfmakingen te mogen 
ontvangen en ten nutte der Weezen aan te wenden. 
Die giften bleven dan ook niet achterwege: want het 
vermogen des gestichts nam vervolgens in deze eeuw 
dermate toe, dat de inkomsten van 1594 die van 1560 
reeds meer dan twaalfmaal overtroffen. De Stedelijke 
Regering, die de overige Weezen der stad gaarne ook 
in dit gesticht zag opgenomen, sloot daartoe in 1596 
met de Voogden eene overeenkomst, ten gevolge waar
van het Weeshuis in het bezit werd gesteld van het 
derde gedeelte der goederen van de vroeger hier bestaan 
hebbende Kloosters, onder verpligting, om al de Wee
zen der stad op te nemen en te verzorgen. Zoo de in
komsten van het Weeshuis daartoe ontoereikend werden 
bevonden, beloofde de Regering het ontbrekende te 
zullen aanvullen. 

Aldus was deze partikuliere inrigting ook in stedelijk 
of algemeen gebruik overgegaan, en schonk zij alzoo 
de gelegenheid, om alle ouderlooze kinderen dezer 
stad verblijf, onderhoud en opvoeding te schenken. — 
De overige lotgevallen van dit uitmuntend gesticht zul
len in het laatste Hoofdstuk meer uitvoerig en aaneenge
schakeld medegedeeld worden. 

17. Het Lazarushuis. 

In het begin dezer eeuw ontstond er hier, even bui
ten de stads vesten, nog een ander gesticht, tot wering 
van de besmetting eener afschuwelijke ziekte, thans in 
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ons land gelukkig niet meer bekend, doch welke men 
acht, dat sedert de twaalfde eeuw door de Kruisvaarders uit 
het Oosten herwaarts was overgebragt (*). De bestemming 
van dit huis was de ontvangst, verpleging en genezing-
van die ongelukkige personen, welke door melaatschheid, 
akkerziekte, leprosie of lazarie, gelijk men het in die 
dagen noemde, aangetast waren, en die veelal als zwer
vende bedelaars van de eene plaats naar de andere 
trokken. Ofschoon de Bedelarij bij de meergemelde 
Keizerlijke Ordonnantie, van 1531, volstrekt verboden 
was, waren hiervan echter uitgezonderd de geestelijke 
bedelaars of »religieusen Mendicanten, die Gheuangene 
»ende Lazarussen, die welcke om aeltnoessene sullen 
»mogen bidden, soo si gewoonlick zyn, hebbende de 
»voorschreven Lazarussen haere hoyen (hoeden), hant-
»schoenen, mantels ende andere teykenen, so dat 
» behoort." Daar zij niet aan de deuren mogten kloppen, 
waren zij voorzien van kleppen, om zich daarmede aan 
te melden. 

Onder zulke bepalingen van voorzorg werden zij dus 
door de Overheid geduld; doch als besmette en ge
schuwde voorwerpen, was hun bezoek den stedelingen 
geenszins aangenaam. Vandaar, dat men buiten de stad 
een gebouw had verordend, hetwelk men hun ter be
koming van dak, deksel en voedsel kon aanwijzen. Dit 
huis stond in de Lazarus-fenne , of het eerste stuk lands 
aan de oostzijde van den Hoogedijk, tusschen de Stads
gracht en den, hiernaar genoemden, Leproseweg, later 
den Spanjaardsclijk genoemd. Wanneer en door wien 
deze instelling tot stand kwam, is onbekend. Wel be-

(*) Over dit onderwerp vindt men uitvoerige berigten in: COMEUIV, 
Amsterdam, II 556; WAGENAAR, Amsterdam, II 312; VAW MIERIS, Leij-

den, I 230; WALVIS, Gouda, I 160; VAN BEMMEL, Amersfoort, I 319; 

vEMüs, Hoorn, 4 e dr, 63;BENINGA, Chronyk, bij MATTHÆÜS, Analecta, 

IV 321; VAN iDsiNGA, Staats-recht der Nederlanden, Leeuw. 1758, I 
147. Sommigen leiden den naam der ziekte af van den toestand van den 
bijbelschen LAZARUS; anderen van het Geneeshuis buiten Jeruzalem, 
dat aan den n. LAZARUS was toegewijd. Over den aard dezer ziekte zie 
men het zeldzame werkje van DA ALMANS, de Nieuive Hervormde Genees
kunst, Amsterdam 1703. 176, 

12* 
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staan er voorbeelden, dat de kloosterlingen, vooral die 
der Dominikanen, hunne zorg ook tot zoodanige be
smette voorwerpen zochten uit te strekken, en door een 
Leproosmonnik in hunne behoeften trachtten te voorzien ; 
gelijk het Pesthuis, binnen de stad, ook onder hun bij
zonder toezigt schijnt gestaan te hebben. Vermoedelijk is 
het, dat dit gesticht zijn bestaan ontleende van het nabij 
gelegene Klooster der Graauwe Begijnen, Fiswerd, 
welks liefdadige zusters dit gebouw welligt eerst ook 
tot hun ziekenhuis gebruikt-, doch, na hunne verhui
zing binnen de stad, het geheel tot dit doel afgestaan 
zullen hebben. Of ook de Geestelijkheid van Oldehove 
tot de stichting en het onderhoud de hand leende; en 
of er, gelijk elders, ook eene afzonderlijke kapel, door 
een harer geestelijken bediend, bij dit gesticht bestaan 
hebbe, is meer vermoedelijk dan zeker, dewijl wij uit 
het testament van JOOST RIOUWERTS-ZOON , Prebendarius 
in de Si. VUusherk, van 1554, hebben gezien, dat hij 
den Lazarushuize vijf gulden besprak, om tot herstelling 
van het gebouw te dienen. Meer zekere berigten omtrent 
deze instelling zullen wij eerst bij de behandeling van 
de volgende eeuw kunnen mededeelen, toen zij onder 
het bestuur van de Stedelijke Regering was gekomen. 

îS, Aanwas van de Buitenbuurten en Voorsteden. 

Het Vliet. 

Terwijl de gestichten, openbare gebouwen en huizen 
binnen de stad bij de toenemende bevolking allengs 
vermeerderden, nam ook het getal huizen en wonin
gen in den omtrek of » buyten den Cuype der stadt," 
zoo als men het destijds noemde, intusschen van lie
verlede toe. Noch de bepaling van het privilegie van 
1515, dat niemand zonder toestemming des Stadhouders 
buiten de stad zou mogen bouwen; noch het verbod van 
het Stedelijk Bestuur, kon verhinderen, dat er, vooral aan 
de oostzijde der stad, langs den stroom de V l i e t , van 
lijd tol tijd meerdere woningen werden aangebouwd, 
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waarin zich eene nijvere bevolking vestigde. Eensdeels 
bestond deze uit sommige, van buiten herwaarts ko
mende, ambachtslieden, die zich niet wilden onderwer
pen aan de bezwarende Giîdekeuren der stad, of die 
zich daaraan onttrokken; en anderdeels uit schippers, 
kooplieden en beoefenaars van zulke noodwendige be
roepen, welke ook geschikter en veiliger buiten dan 
binnen de stad uitgeoefend werden. Immers, voor han
del, scheepvaart, fabrijken en molens scheen deze vaart 
eene bijzonder gunstige gelegenheid aan te bieden; en 
dat velen daarvan gebruik verkozen te maken, bewijst 
de trapswijze bebouwing van deze buurt , welke gedu
rende deze eeuw sterk toenam. 

Omstreeks den jare 1520 vinden wij van deze buurt 
voor het eerst, onder den naam van het Vliet of Fliji, 
melding gemaakt (*), en in 1541 van den Korenmolen 
in de Buweerster of Buursterfenne op het Zuidvliet, 
waar thans eene scheepstimmerwerf is. Het Tigchehuerk 
van GERBRANT ARENTS wordt in 1555 genoemd, terwijl 
de Steenbakkerij van de kerk van Oldehove, achter 
Schilkampen, reeds vroeger bestond. In 1566 werden 
hier voor het eerst » twee Windimolens, die raepsaet, 
» lynzaet ende coolzaet slaen ende malen," door AGGE 

FECKESZ. opgerigt, waartoe het Hof van Friesland hem 
vergunning gaf(†). Van meer dan eene Pan-, Pot-en 
Estrikbakkerij wordt in 1572 melding gemaakt; terwijl 
hier in 1582 eene Zouikeet werd opgerigt, welke in 
eene wezenlijke behoefte der stad voorzag (§). Ja , de 
bebouwing schijnt zelfs zoodanig toegenomen te zijn, 
dat in het jaar 1568, toen er eene Scheepstimmerwerf 
opgerigt werd, zich hier tevens een Schoolmeester ves
tigde ; dat de buurten Kleijenburg en Schilkampen om
streeks dezen tijd reeds genoemd worden, en dat er 
in 1605 van het Slodt van 't Vliet wordt gesproken (].). 

(*) Zie Aanteekening hl k. 
(†) Die toestemming: komt voor in 't Charterboek, I I I 664. 
(§) Zie Aanteekeniny -42 B. 
(.J.) Het is twijfelachtig, of de naam van het Slot het einde van het 

Vliet heteekent, dan ofdehuurtIns^ehci hel Ti»Hi^înerken ucLooijors-
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In plaats dat deze vermeerdering Tan gebouwen en 
bevolking der Stedelijke Regering aangenaam zou geweest 
zijn, zag zij dezen aanwas met tegenzin, en deed 
zij alles, wat in haar vermogen was, om de verdere 
toeneming tegen te werken. Dit bleek vooral in 1567, 
toen zij den "Vlietsters weigerde, om een eigen Bakker 
te mogen hebben. Deze wendden zich nu tot den Stad
houder, bitterlijk klagende, dat de Regering en de Gil
den zoo drukkende heerschappij over hen uitoefenden, 
daar zij zelfs niet wilden dulden, dat in hunne buurt 
brood verkocht werd. Deze dwang was hun te meer 
duldeloos, dewijl de schippers, bij avond van eene lange 
reis terugkomende, wegens het sluiten van de water
poort , in de stad geen brood of eenige andere behoeften 
meer konden halen.-— Toen de Regering verpligtwerd, 
zich deswege te verdedigen, klaagde deze niet min
der, hoe allengs, tot groot nadeel van de stad en hare 
burgers, op het Vliet meer huizen gebouwd- en lager dan 
in de stad verhuurd werden; en hoe vele inwoners dit 
aan de stad onttrok, die nu geen accijnsen betaalden, 
noch aan burgerpligten of lasten voldeden. Het schijnt, 
dat deze gronden den Stadhouder zeer geldig voorkwamen. 
Aan het verzoek der Ylielsters werd althans niet voldaan, 
en hunne burgerlijke toestand onderging dien ten gevolge 
geene verbetering. Zij ontvingen tot antwoord, dat, 
indien zij verkozen dáár te wonen, zij zich ook de las
ten moesten getroosten, in tegenstelling van de voor
deden, welke zij konden genieten, wanneer zij zich in 
de stad wilden nederzetten (*). 

Wij dienen ons deze Voorstad echter in dit tijdvak 
nog geenszins als eene aaneengeschakelde buurt voor te 
stellen, gelijk zij zich thans vertoont. Wij hebben rede
nen te gelooven, dat de veelal kleine woningen en fa-
brijken nog door vele tuinen en bouwgronden van el
kander verwijderd waren. Eerst later, toen de bewo-

.sloot dus genoemd is naar een aanzienlijk huis of Slot, dat hier gebouwd 
was. Dit laatste schijnt het zekerste te zijn, dewijl het grootere huis, 
Wijk M, N°. 185, bepaaldelijk niet dien naam genoemd wordt. 
(*) Zie- Annicekcnhiq ',2 C. 



AANWAS VAN DE BUITENBUURTEN EN VOORSTEDEN. 1 8 $ 

ning hier ijveriger gezocht werd, zijn deze met huizen 
en talrijke gangen of stegen, bebouwd geworden, gelijk 
bij het overzigt van de volgende eeuw zal blijken. 

De overige Buitenbuurten. 

Ter noordzijde van het Vliet, aan het voetpad naar 
en achter het kasteel Camminghaburg, ontstond mede 
van lieverlede eene verspreide buurt, welke den naam 
van Cambuur of Achter Cambuur bekwam; gelijk 
de meer oostelijke hofsteden, aan de overzijde van de 
S c h i e r i n g e r s l o o t en tusschen het O u d d e e l en 
de K u r k m e e r , den naam van Wilaard of Wilaar-
derburen hadden bekomen. 

Van meer belang werd eerlang de buurt, welke aan 
de noordzijde der stad langs de E e en het voetpad naar 
Lekkum ontstond, in de nabijheid van het vroegere 
Minderbroeders-klooster Galileên, naar hetwelk zij den 
naam ontving van Oud-Galileën, of, in de volkstaal, 
Oude Galeijen (*). 

Ook aan de westzijde van den stroom de E e of de 
vaart naar Dockum ontstonden in deze eeuw de begin
selen eener buurt of voorstad, welke wij onder den naam 
van Camstraburen kennen. Zij ontleende dezen naam 
van het adellijk geslacht CAMSTRA, dat de meer noorde
lijk gelegene stins Taniaburg, nabij de T a n i a m e e r , 
op eene nog kenbare terp, te Bil gaard, toen Taniaburen 
genoemd, bewoonde. Hier, in de nabijheid der stad, stond 
dit geslacht van tijd tot tijd eenige erven ter bebouwing 
af, tegen zekere grondpacht, welke ook in opvolgende 
tijden aan zijne nakomelingen is betaald geworden (†). 

Behalve eenige verspreide boerderijen op het Nieuw-
land, bewesten de stad, bevonden er zich toen nog 
eenige huizen aan de zuidzijde, waar ook het geslacht 
JELGERHÏTIS eene State bezat, grenzende aan de Huizumer 
Hemrik, en in den jare 1600 bewoond door HATE SCHEL-

TEMA, naar welk huis de hierbij ontstaande buurt dik
wijls onder den naam van Jelgeraburen of Jetgerhuis-

(*) (J) Zie Aanleflenivq 52 D en 1 



1 8 4 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

ieraburen voorkomt (*). Ter wederzijden van d e W y n -
of W y n g i e h o r n s t e r - z i j l s l o o t en de brug in den 
Breededij'k, welke Leeuwarden van Huizum afscheidde, 
werden in het midden dezer eeuw twee Korenmolens 
gebouwd (†). Hiernevens lag toen aan de zuidzijde van 
den weg, onder Huizum, de State het Oud Hof, van 
het adellijk geslacht DEKEMA, thans eene hoeve, waar
van de landerijen nog kenmerken van de vroegere ho
vingen der state dragen (§). 

(*) Charterboek, I I 273; Beneficiaalboek, 63 , 68; Oudheden en 
Gestichten, I 391 ; MATTMUS, Analecta, I I I 545; s.SJOERDS, Jaarb.lïl 
13. -— SCHOTANUS, 741 , noemt in 1567 een PIEK JEIGEIUIUYS te Leeuwar

den. Vermoedelijk was dit huis de tegenwoordige buitenplaats Zorg
vliet, Achter de Hoven, van Mejufvrouw F. O. R. SENEMAW, welke in de 
vorige eeuw Gatershoven was geheeten. 

(†) Onzeker is het, of de naam van deze voormalige sluis in den zee
dijk der M i d d e l z e e , Wyn- of Wyngie-hornsterazijl, oorspronkelijk 
Windhoeksterzijl beteekent, dan of hij ontleend zij van een nabij gele
gen huis van het adellijk geslacht WTNGIE, dat ook te Blija eene state 
had. Zie over dat geslacht TE WATEB , Verbond der Edelen, I I I 379. — 
Charterboek, I 591, noemt haar da Wiinga hurna. Eet Beneficiaalboek 
van 1543, 68, vermeldt reeds»die Moelenwerffbuy ten die Wirdummeer 
»poorte;" elders wordthij deWyngiehornster molen genoemd. 

(§) In 1578, toen dit huis door den Raadsheer JUMUS DEKEMA bewoond 
werd, is het door het Leeuwarder gemeen gesloopt, omdat deszelfs 
bezitter den Spaanschen toegenegen was, en omdat men vreesde, dat de 
vijand zich hierin tegen de stad zoude versterken. SCHOTANUS, 821; 
wuïSEHius, Bist. 349. 
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Allerbelangrijkst waren alzoo de Voorregten, Gebouwen, 
Instellingen en Verbeteringen, welke Leeuwarden van 
wege en gedurende de gelukkige regering van Keizer 
KAREL V ontvangen had. In geene geringe mate was 
de stad hierdoor in vermogen, grootte, aanzien en maat
schappelijke waarde gestegen. Op het vorige uitvoerig 
behandelde tijdvak willen wij nu laten volgen een alge-
meenen blik op den toestand van het geheel en zijne dee-
len. Wij zullen daarbij tevens gelegenheid hebben, om 
eenige veranderingen en aanbouwingen van ondergeschikt 
belang aan te wijzen. Na den oorsprong en aanwas der 
stad gedurende de eerste vier eeuwen van haar bestaan nage-
spoord te hebben, achten wij het midden der zestiende eeuw 
tevens een geschikt rustpunt, tot het geven van een overzigt, 
hoedanig haar toestand was, vóórdat deze, ten gevolge 
der latere groote omwenteling in kerk en staat, zoo belang
rijke verandering onderging. Onder het geleide van de 
Kaart of Plattegrond, aan het einde van dit Hoofdstuk 
geplaatst, willen wij dan in onze verbeelding de stad 
om- en doorwandelen, en bij datgene stilstaan, wat 
van den toenmaligen slaat onze bijzondere aandacht 
schij'nt te verdienen. 
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1. Wandeling om de Stad. 

Ten gevolge van de laatste bewalling had Leeuwarden 
den vorm verkregen van een onregelmatig langwerpig Tier-
k a n t , waarvan de oostzijde nagenoeg een derde breeder 
was dan de westzijde. Haar omvang of wel de lengte 
van de Stadsgracht was nagenoeg 3000 Ned. ellen. Zij werd 
in deze eeuw twee malen gemeten, ten behoeve van 
van het zoogenaamde »ijssen of b i t t en , " waardoor men 
toenmaals het openhouden van de gracht in den win te r , 
ter voorkoming van overrompeling, verstond (*). Hoewel 
men sedert 1524 he t genot van vollen vrede smaakte , 
werd er toch bestendig groote zorg besteed, om de ste
delijke vestingwerken weerbaar te houden en te verbete
ren (†). Dit geschiedde vooral in 1534, toen men aan
zienlijke kosten aanwendde, »om des stadts Vestingen 
» e n d e s terckten te repareren ende die stadts Singell 
» (gracht) wt toe grauen." Die zorg blijkt ons vooral, wan
neer wij nu den Stadswal, of het bolwerk , gelijk het 
hier steeds genoemd werd , ter lengte van 4500 schre
d e n , zullen rondwandelen. 

Bij de St. Jakobs- of Wirdumerpoort, die in 1546 
aanmerkelijk verbeterd i s , en aan de buitenzijde twee 
ronde torens en eene kleine ravelijn of schans heeft , 
betreden wij den wal , die zich van daar , in eene regte 
westelijke r ig t ing , naar de Lieve Vrouwe-waterpoort 
ui ts trekt (waar zich thans , van af de Sociëteit Ami-
ci†ia, de Veemarkt en de laan van het Ruiterskwartier 
bevinden) . Boven op dien wal valt ons al dadelijk in 
het oog » d e r stadts stackettinge van palen met busse-
» g a e t e n , " of borstwering van palisaden, waar achter het 
geschut op zijne affuiten en beddingen is gelegen. Aan 

(*) Zie Aanteekeniiig 43. 
(†) Daar de Keizer in 1531 last had gegeven tot het afwerpen van 

de sterkten der steden Dochum, Slooten en Franeher, zoo schijnt 
hij die steden, welke hij als versterkte plaatsen begeerde te houden, 
des te meer verzekerd te willen hebben, gelijk het voorbeeld van Stavo
ren bewijst, welks kerk zelfs afgebroken moest worden, omdatzij ge
acht werd, te digt bij het Blokhuis f e staan. Chat lei boel, t l 58-4 
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de buitenhelling van den wal is op de halve hoogte 
eene doorloopende rij » haghedoornen" geplant, om het 
beklimmen moeijelijk te maken. Om dit alles ongeschon
den in staat van verdediging te bewaren, draagt men 
zoo groote zorg, dat ieder, die het waagt, om het bol
werk, bij dag of bij nacht te beklimmen of te vergraven, — 
het staketsel en het geboomte te gebruiken of te be
schadigen, — of om aan poorten, wachthuizen, sluit-
boomen, hameijen of eenige der vestingwerken het minste 
letsel toe te brengen, volgens uitvoerige Ordonnantie, 
met zware geldboete wordt gestraft. Zelfs is het niet 
geoorloofd »in der stadts grafFt ofte cingel te visschen, 
»noch met ghiene schippen, cleyn noch groot, te faeren, 
»by broecke oft pena." Aan de binnenzijde, en wel aan 
den voet van den wal, is een pad of weg gerooid, van 15 
houtvoeten breedte, de Nieuwe weg genoemd, die bestemd 
is, om den wal vrij te houden, en den toegang naar het 
bolwerk, ook met geschut, overal gemakkelijk te maken, 
waarom het verboden is, eenige woningen tegen den wal 
te bouwen. Zelfs beval de Regering in 1535, dateenige 
huizen, welke te digt aan den wal stonden, afgebroken-, 
en 15 voeten naar binnen weder opgebouwd moesten 
worden (*). De geringe buurt, welke hier aan den 
Nieuweweg is gebouwd, strekt echter nog weinig ver
der dan de Oude-Doelesteeg, terwijl het overig gedeelte, 
tot aan de waterpoort, nog onbebouwde tuingrond der 
huizen van de Nieuweslad is. Die buurt draagt hier 
den naam van het Ruiterskwartier,—niet naar een ver
blijf van ruiterij of paardevolk, zoo als men weleens 
gemeend heeft, maar naar de woningen van armen 
of bedelaars, die hier veelal in zoogenoemde nacht-
of slaapkwartieren verblijf houden, en met den alge-
meenen naam van schamele ruiters bestempeld worden. 
(Zie Aanteekening 44.) 

Bij de Lieve f'rouwe-waterpoort of » Schaverneckspijp" 
neemt de wal, met een ronden hoek, eene rigting naar 
het noorden aan. Ter wederzijden van deze waterpoort, 

(*} Benefieiaalboek, fi7, 7i ; St edelijl Archief, JV». 252. 
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waarboven een wachthuis is gebouwd, bevinden zich 
aan den wal twee kleine houten standerd-korenmolens, 
de eenigen binnen den omtrek der stad. Aan de overzijde 
der gracht zien wij het Stads Verlaat met sluiswachters 
woning. Op eenigen afstand verder ligt aan de vaart 
naar Harling en, in de Galgefenne, het Provinciale Ge-
regt, of liever, de plaats, waar de ligchamen der in de 
stad of daar teregtgestelde misdadigers aan eene galg, op 
vier raden en aan drie vcreenigde stangen, boven eene 
gemetselde put , tot afschrik van het algemeen gesteld- , 
en den vogelen des velds ter prooije gelaten worden (*). 

» Ons Lieff Vrouwen poorte" (ook wel de OIdehoqfster
poort genaamd) vertoont zich, zonder eenig sieraad of 
toren, als een groot poorthuis, dat op den wal geen 
door- of overgang toelaat, maar aan de binnenzijde twee 
hellende opgangen naar den wal heeft. Zij is met eene 
brug verbonden aan een klein cirkelvormig ravelijn of 
»schans," op welke eene kleinere Buitenpoort en tweede 
brug gemeenschap met den Hoogedijk verleent. De 
binnenzijde van den wal is aan den zuidkant van de 
poort reeds meer bebouwd dan aan den noordkant, 
waar nog slechts eenige verspreide huizen in den omtrek 
van Burmaniahuis en de kerk van Oldehove gebouwd 
zijn. Op den noordwesthoek der stad buigt de wal 
zich noordoostwaarts, eerst langs eene groote uitgestrekt
heid ledigen gronds. In dien hoek (ter plaatse van het 
tegenwoordige Brandjeklooster en aan den Opgang) be
staat er enkel eene kleine buurt, de Bulterhorne of Bo
terkoek geheeten, naar eenige koemelkerijen, waarin 
zuivel vervaardigd wordt. Vervolgens doet zich de nieuw 
gebouwde Schutters-Doelen op, met zijn hof en schiet-
perk, zonder eenig huis in de nabijheid. De Groeneweg 
is slechts voor de oostelijke helft bebouwd met twee 
rijen huizen. De Nieuwehuren is ook nog geene aan
eengeschakelde buurt , — wel het oostelijk gedeelte tus-

(*) Er is van deze Geregtsplaats, waarbij toen ook een bidhuisje 
stond, nog eene teekening van denjare 1553 bewaard, op de vermelde 
kaart van de Harlingervaart,toen door JACOB IIEEBES vervaardigd. In 1559 
werden de stijlen boven do pntvan ronde blokken zerkÄtecn gemaakt. 
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schen de Pottebakkersbrug en het Hoekster-end j waar 
achter, aan den wal, de zoogenoemde JVijewerelt, Jan 
van der Heules-steeg, benevens het Gildehuis en de ka
mers van de Zoete-Naam-Jezus-Broederschap zijn gelegen. 
Ook de edelen WORP ROPTA en FRANS MALDA , en de Pre
laten van Klaarhamp en Foswerd bezitten hier woningen, 
welke aan armen ten gebruike zijn gegeven. 

Met zoodanige buurten aan de binnenzijde, geeft deze 
noordelijke wal aan de overzijde van de gracht het ge-
zigt op het Lazarushiás en den Leproseweg, welke, 
nevens de E e en Camstraburen, langs den Heer Arents-
tuin loopt (¥), en door middel van de Tijes- of Tijesse-
matille (thans de Verwersbrug), den Hoogedijk met den 
nieuw aaiigelegden Zwarteweg verbindt. 

Wij naderen nu de Hoekster- of St. Caiharina-
poort, dus geheeten naar de beschermheilige van de 
hier nevens gelegene Parochiekerk van Hoek, ofschoon 
zij ook wel de Galileër-poort genoemd wordt, naar 
het vroeger hier buiten gelegene Galileër-klooster en 
de buurt Oud-Galileën. Zij bestaat in een spits toe
loopend poorthuis, met waterpoort daarnevens, is in 
1543 grootendeels vernieuwd, en heeft mede een ra
velijn met buitenpoort en twee bruggen vóór zich. Aan 
hare oostzijde, waar de wal zich zuidwaarts kromt, is, 
tot meerdere verdediging van dezen hoek, een rondeel 
aangelegd, dat den naam draagt van de St. Catharina-
schans. (Aanteekening 45.) 

Langs den uitgestrekten hof, behoorende tot het aan
zienlijke Cammingha- of Amelandshuis, strekt de wal nu 
verder, voorbij eene rij woningen, met welke de Ameland-
slraat nog alleen aan de zuidzijde is bebouwd, naar de 
Tuinen, waar de VI i e t in de stad stroomt, door eene wa-

(*) Heer 4EHENTS, Vicaris der St. Catharina-kerk van Hoek {Henefh. 
67 genoemd), bezat de plek tusschen de E e en de Stadsgracht als tuin, 
waarvan deze ruimte thans nog den naam draagt van Arentstmn, in Aan-
sentuin verbasterd. De landen tusschen den Leprozeweg en de gracht 
droegen toen de namen van:de Lazarus-,Papinga-, Saecklema-,Kruis-, 
Pastorie-, Lieve Vrouive- en Begijne-fenne, naar de vroegere of toen
malige bezitters. Ook worden ze in 't algemeen de Loopgraven genoemd, 
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terpoort, de Turnster-, VMetster- of Cruijsepijp genoemd (*). 
Boor geene landpoort en brug is hier gemeenschap met 
de allengs in bebouwing toenemende voorstad het Vliet, 
waarvan wij de nog weinig verbondene huizen, fabrijken 
en molens zich langs het breede vaarwater zien uitstrek
ken. De buur t der Tuinen is ter wederzijden van de 
gracht reeds bebouwd, en heeft aan de zuidzijde het 
aanzienlijk adellijk huis der MARTENA'S (†) , welks hof 
zich daar achter uitstrekt tot aan den tuin en boom
gaard van het Minderbroeders-klooster, » h e t Galeister 
appelhof" genoemd. 

Langs deze geheel onbebouwde hoven strekt de wal 
verder zuidwaarts tot aan de gracht en hulpbrug van 
de sterkte of citadel der s tad, het Blokhuis, welks 
omtrek den gansenen zuidoosthoek der stad beslaat. Die 
kle ine vesting, welke thans namens Keizer KAREL door 
den Stadhouder JOHAN VAN LIGNE, Graaf van Aremberg, 
en zijnen Maarschalk Jr. BALTHASAR VAN WARKUTSCH be
woond word t , heeft voorzeker met haar aanzienlijk hoofd
gebouw , slotkapel, korenmolen, kazernen, voorraadschu-
ren enz., door eene breede gracht en wallen met ron-
deelen omgeven, een forsch voorkomen. Nabij de hoofd
poort en brug, w a a r , vóór 1542, de Canselarij stond, 
betreden wij weder den stadswal, aan wiens binnenzijde 
de Blokhuissteeg reeds bebouwd is , ter zijde vau de stins 
en den hof, vroeger door de JUWSMA'S en thans door den 
edelman Mr. SYDTZ TJAERDA van Ilinsumagcest bewoond. 
Over de Huizumer-waterpoort, door welke de P o t m a r g e 
in de stad vloeit , naderen wij nu weder de Wirdumer-
poor t , vanwaar wij zijn uitgegaan. 

(*) Denkelijk naar den naam van den Burgemeester HARS KRXJYSE of 
CROESE, die in 1532 in liet Gharterboeh, II 616, voorkomt, en die in de 
nabijheid hiervan gewoond zal hebben. 

(†) Dit gebouw is duidelijk zigtbaar op de latere kaart van 1603. 
In het Gharterboeh, III 9-4, worden in 15-45 de erven van EDO MARTENA 

als bezitters van den daar achter gelegenen hof vermeld. Zonder twijfel 
is dit het latere Zorgvliet of het achterwaarts staande gebouw (Wijk 
B, N°. 86, Kad. Sect. B, N°. 33-4), thans door familie VOERMAN bewoond 
wordende. Zie ook hiervoor hl, 88 en Bijlage F, 
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Door deze poorten, wallen, vestîngwerken en achter
buurten was Leeuwarden toenmaals omgeven. De stad 
zelve was in vier Hoofd-Espels, verdeeld, welke de na
men droegen van: 

1°. Het Oldehoofster-E spel, of het westelijk gedeelte 
der stad, hetwelk door de Binnengracht verdeeld was 
in een noordkwartier, dat de oude parochie Oldehove-, 
en een zuidkwartier, dat de geheele Nieuwestad tot 
aan de Hoedemakerssteeg bevatte. De Oudegracht scheidde 
deze wijk van 

2°. Het Minnema- of Nijehoofster-Espel, dat zich van 
daar benoorden de Binnengracht tot aan de Sacraments
straat, de Put en de Muniiikemuurstraat uitstrekte, en 
dus de noordzijde van het middelste gedeelte der stad 
uitmaakte. Ook dit Espel werd door den Eewal in een 
zuidelijk en noordelijk deel gescheiden. 

3°. Het Hoekster-Espel bestond uit het noordoostelijk 
gedeelte der stad, en was door het water van de Tui
nen afgescheiden van 

4°. Het Keitnpema-Espel, dat het zuidoostelijk gedeelte 
tusschen de Binnengracht en den wal tot aan de Hoe
demakerssteeg bevatte, en ook verdeeld was in een oost
en zuidkwartier, tusschen welke het water der Weaze 
de scheiding was (*). 

2. Wandeling door de Stad. 

Ten einde im vervolgens een overzigt te geven van 
den toestand der Binnenstad, beginnen wij onze wan
deling bij de Lieve Vrouwe-poort. Nevens de Wester-
pijp valt ons allereerst in het oog het aanzienlijke Bur-
maniahuis, de woning van den edelen GEMMA VAN BUR-

MANiA. Dit kloeke gebouw vertoont zich, op zijne over-
wuifde kelders, als een op zich zelven staand vierkant 
van drie verdiepingen hoog, met een spitsen toren mid
den op het dak. De voorgevel is opgetrokken uit eene 
gracht, over welke in bet midden eene brug den toegang 

(*) Zie Charterboek, IV î 75; SCHOTANUS, 738, en bl. 100 hier voor. 
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tot de hoofdpoort verleent. Het ruime voorplein is door 
een nmur, waarin de voorpoort is, vau de straat afge
scheiden. Aan alle andere zijden heeft het gebouw eene 
groote uitgestrektheid tuingronds. (Aanleekening 46.) 

Regt tegenover deze stins strekt zich langs de Binnen
gracht, welke hier naar het zuiden kromt, tot aan de 
waterpoort eene huurt uit, welke den naam van het 
Groot Schavernek draagt, gelijk de overzijde , aan den wal, 
dien van het Klein Schavernek: zeker een vreemde naam, 
welke veelal wordt gegeven aan eene plaats, in wier 
nabijheid slagers wonen, die den afval van schapen der
waarts voeren, of waar de markplaats van schapen wordt 
gehouden. Hier is tevens de ligplaats der schepen, die 
de gemeenschap met de steden van Westergoo onder
houden. (Aanteekening 47.) 

Het voornaamste gedeelte der stad, de Nieuweslad, 
welke zich van hier naar het oosten uitstrekt, is door
zeven bruggen, waarvan enkele reeds gemetselde pijpen 
of overwulfde bogen zijn, over de Binnengracht ver
bonden aan de oude stad, en heeft, sedert zij ten jare 
1536 algemeen met nieuwe straten en wallen voorzien 
is, een veel verbeterd aanzien verkregen. (Aanteek. 48). 
Ook de beide rijen huizen, meest van welvarende kooplie
den, zijn, vooral aan de westzijde, sedert den brand van 
1511 voor het meerendeel vernieuwd en verfraaid. Baar 
tusschen valt ons, nevens de brug, welke naar de Kleine 
Kerkstraat leidt, het aanzienlijke Marienakuis in het 
oog. Het is in 1552 vernieuwd door den edelen Dtrco 
MARTENA (*). Dit adellijk gebouw bestaat uit twee vleu
gels, tusschen wier hooge , trapswijze toeloopende , gevels 

(*) TEWATEK, Verbond der Edelen, III 97, en SCHEITEMA, Staatkundig 
Nederland, II 77, verhalen, dat, volgens eene oude overlevering, de 
Duco-Martena- of Doeke-Martens-pijp, vóór dit huis, dus werd ge
noemd , omdat later een optogt van edelen, misnoegd over de Spaansche 
regering, met DUCO MARTENA aan het hoofd, daarover zou geschied zijn. 
Wij gelooven echter niet, dat deze bijzonderheid hiertoe aanleiding ge
geven hebbe, maar wel, dat die brug dus genoemd werd, omdat het daar 
nevens gelegene aanzienlijke huis herbouwd-en langer dan eene halve 
eeuw bewoond werd door den algemeen vereerden DUCO MARTENA. Ook 
andere bruggen ontvingen namen van edelen, die daarnevens woonden. 



WANDELING DOOK DE STAD, ÜMSTREEKö 1550. 193 

een klein voorplein is, waarop, naast de pooi t van liet 
wijkende hoofdgebouw, een toren staat met pijnappel 
gedekt; terwijl de aanzienlijke hof van dit huis zich 
achter tot den wal uitstrekt. Een weinig verder is een 
kleiner adellijk huis van SYEOLT VAN ATLVA en zijne 
vrouw EESCK VAN POPMA, welke laatste hier achter aan 
den wal eenige huisjes heeft laten bouwen, die zij door 
arme weduwen om niet laat bewonen. (Aanteckeniwg 54 C.) 
Behalve de Oude-Doelesteeg, de Hoedemakerssteeg en de 
Jiooghuistersteeg (dus genoemd naar het daar nevens 
staande » groote hooge blauwe huys"), zijn er nog geeue 
andere straten of stegen aan de zuid- en noordzijde der 
Nieuwestad betimmerd. 

Tusschen de Weerd en de St. Jakobsstraat treffen wij 
Waltahuis aan, als een groot gebouw, ter westzijde uit 
het water opgetrokken, en, nevens den ingang op een 
voorplein, met een toren versierd. Daar tegenover staat, 
aan de Waags- of Tonfjebrug, de Stads Boter- en Zout-
Waag, welk klein gebouw voor den toenemendeii handel 
der stad reeds lang te bekrompen is geacht. Voor eenigen 
tijd was tegen dit gebouw een steîlaadje opgerigt, waarop 
de Stedelijke Regering in handen van den Stadhouder 
en zijne Raden den eed van getrouwheid aflegde aan 
FiLiPS, Prins van Spanje, als opvolger vau zijnen vader, 
zoo deze mogt overlijden (*). 

Aan het einde van de Nieuwestad, ter zijde van het 
ruime Waagsplein, leidt de breede Wirdamerdijk naar 
de zuidelijke landpoort; terwijl de St. Jakobsstraat, aan 
de tegenovergestelde zijde, naar het noordelijk gedeelte 
der stad voert. Zij draagt dien naam naar de St. Ja-
kobspoort, welke hier vroeger stond, of wel naar het 
Si. Jakobs-Gasthuis, dat hierin door drie of vier stegen 
uitgangen heeft. De Voorstreek zet zich echter nu ver
der langs de Binnengracht in eene noordoostelijke rigting 
voort, doch op eene wijze, welke voor het aanzien dei-
stad geenszins voordeeïig is. Want nadat de Nieuwestad 

(*) Deze plegtigheid, » op een steîlaigie, voor die wacgen oft ba-
»lanche geordonneert,' ' had plaats op den 18 Jan. 1550. Chartb. I I I185 . 

I 13 
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zich van af de L. Vrouwepoort op eene behagelijke wijze 
heelt verbreed, is de doortogt naar het oostelijk deel 
der stad hier betimmerd met een blok huizen, hetwelk 
voor rijtuigen alleen de enge Peperstraat en voor sche
pen en voetgangers het smalle Naauw heeft over
gelaten. Beide doorgangen verbinden de oude stad met 
het nieuwere gedeelte. De eerste, de Peperstraat, draagt 
haren naam van het menigvuldig gebruik van peper en 
andere specerijen, welke hier verkocht worden (*); het 
Naauw, naar de vernaauwing van de Voorstreek, wegens 
het digtbebouwde van deze buurt, ten gevolge van hare 
vroegere bestemming als sluiskolk bij de uitwatering van 
de V l i e t in de Mi d d e l ze e. Aan het oostelijk einde 
van het Naauw staat de stins van den vroegeren Older-
man WILLA HEENTIAMA, later door de JONGEMA'S bewoond, 
en in 1524 door de Stedelijke Regering aangekocht (†). 

Meerdere breedte ontvangt de Binnengracht weder, 
waar zij nevens de Groote Hoogstraat, welke voor wei
nige jaren met den Nieuwetoren versierd is, het water 
der Weaze opneemt, en door eene dubbele brug, de Bral 
of Brolhrug geheeten, overdekt is. (Aanteekeniny 49.) 
Hier, op dit veel bezochte middelpunt der stad, is de 
Boter-, Kaas- en Groentemarkt, en verder-op de Koren
markt boven de rij overwelfde Kelders, welke tot ber
ging van Bier dienen, vanwaar de lage wal daarvóór 
de Bierkade heet; terwijl de hooge buurt op de Kel-

(*) Bekend is het veelvuldig gebruik van Peper en andere kruide
rijen in dien tijd en later. De Geestelijke Rekening van 1581 noemt zelfs 
opdcNieuweburen een gebouw, weliigt een pakhuis, » het Peeperhuys" 
geheeten. Zie over dit gebruik van specerijen in vroeger tijd: SCÜELTEMA, 
Mengelwerji,, IV 2 , 281 ; STRESO, Verhandeling, 70. 

(†) Charterhoek, I I 69. Het Floreen-Itegister van omstreeks 1512 
noemt dit huis: »dat ueruallene steens ende stede bij de Broll breggha 
»hort -vvYTz J0B6HASA." Heer GOSLICK VAW JUWIHGA, RidderenRaad'sHofs, 
noemde he t : » dat Steenhuys rait denhoffsteede bij die Broell brugge," 
bij gelegenheid, dat hij het in 1524, namens zijne zuster ANSCK, voor 687 
Goudgld. aan Regt en Raad der stad verkocht, blijkens koopbrief i n ' t 
Stedelijk Archief, N°. 161. Misschien wilde de Stad het tot het St. Ja-
kobs-Gasthuis betrekken. Thans bestaat het gebouw nog geheel, hoe
wel liK in drie verschillende panden bewoond wordt. 
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dsrs, en die aan de andere zijde over de Kelders ge
noemd wordt. Merkelijker lager en smaller wordt deze 
buurt, als wij de Franciscus- of Korf makersbrug naderen. 
Deze ontving den laatsten naam naar de marktplaats 
van het Mandemakers-gild, in de breede Korfmakersstraat; 
den eersten naar het klooster der Franciskancn, wer-
waarts zij heen leidt, of, waarschijnlijker, daar zij ook 
wel Minnemahrug genoemd wordt, naar den vroegeren 
Olderman der stad, den braven FRANS of FRANCISCUS MIN-

NEMA. De stins, vroeger door hem bewoond en thans 
door scHELTE LlAücKAMA, Heerschap van Sneeh, bezeten, 
is, als een deftig gebouw met voorplein, hier nevens ge
legen, op den hoek van de straat, die ook aan zijn 
geslacht haren naam ontleent. Aan de oostxijde is die 
straat nog weinig bebouwd, daar de groote hof van dit 
huis zich daar achter verbreedt, en tot aan de E e en de 
W o r t e l h a v e n uitstrekt (*), waar een kleine toren, 
aan het einde van een langen muur, den tuin van an
dere erven afscheidt. (Aanteekening 50.) 

Een weinig verder, waar de Eewal zich door de Wor
telhaven met de Binnengracht vereenigt, is een breed 
brugplein geslagen, waarop thans de markt van zee- en 
riviervisch wordt gehouden (†). Langs de huizen van 
neringdoende personen, welker gevels met een aantal 
beschilderde uithangborden versierd zijn, naderen wij , 
voorbij de Sacramentsstraat, de Cammingha- of Heer 
van Amelandsbruy, waar de V l i e t langs de Tuinen in 
de Binnengracht valt. Het oude en aanzienlijke kasteel 
van dien tak van het geslacht CAMMINGHA, wiens leden 
bij opvolging Heeren van Ameland zijn, doet zich, tus-

(*) Het verdient opmerking, dat de hierbij gevoegde Kaart op dit 
punt, zoowel als in eenige andere opzigten, niet volkomen naauwkeurig 
is. Bij eene beschouwing van dezen en alle overige ons bekende'Platte
gronden, in Aanteekeniny A van het Tweede Deel, «al dit nader aan
gewezen worden. 

(†) Uit de Stedelijke Ordonnantie op die Vijsmarcht,van 1556, blijkt, 
dat het gebruik van de hier geplaatste visehbanken dagelijks verloot 
werd, en dat er, behalve »meervysck, schollen, verschenhernick, la-
» berdaan, stockvisch, spierinck ende mosselen", zelfs ook » salmen, elf-
»ten. bruunviiss, stoer ende robbe" ter markt gebragt werden. 

13* 
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schcn de overige lagere woningen, hier grootsch voor. 
De bekwame edelman HAYE VAN CAMMINGHA, die met de 

voornaamste geleerden van zijnen tijd in betrekking 
staat, is thans daarvan de bewoner (*). De groote hof, 
welke achter dit huis l igt , is nog alleen aan de west
zijde met eene rij huizen bebouwd, welke het aanzijn 
hebben gegeven aan de vroegere Parochie Hoek, wier 
Kerken. Kerkhof aan de noordzijde daarvan zijn gelegen, 
en wel ter zijde van nog een kasteel der CAMMINGHA's, 

da t , naar eene vroegere bewoonster, den naam van Doedt-
moershuis draagt. Die Kerk , aan de H. Maagd en Mar
telares Caiharina gewijd, en aan de westzijde met 
een kleinen toren versierd, is hier door het geslacht 
CAMMINGHA gesticht, en word t , op dezen noordoosthoek 
der stad, door een ruim kerkhof omgeven, aan welks 
noordzijde, bij de Hoeksterpoort , alleen de woningen 
staan van den Priester en Vicaris, aan welke de gun
stig bekende Si. Caiharina- school verbonden is. (Aant. 51.) 

Wi j zijn alzoo de gansche Voorstreek, van de L. Vrouwe
tot de Hoeksterpoort, langs de Binnengracht ten einde 
gewandeld. Wi j gaan nu over de Papebruy, vóór de 
Iloeksterkerk gelegen, naar Lutkeburen (het Dockumer-
end), en slaan bij de Dubbelebrug regtsaf de JVteuweburen 
in. Natuurlijk ontving deze buur t dien naam, omdat 
de beide zijden van deze voormalige Stadsgracht eerst 
laat zijn bebouwd geworden; gelijk zij, tusschen de Pot-
iobakkersbrug en den Groeneweg, ook nog op verre na 
niet aaneengeschakeld betimmerd is. Nevens het midden 
van het eerste , aan de noordzijde geheel volbouwde, 
vierkant gaan wij over de Sparrehoomsbrug (†) in de 
Breedstraat, eene der weinige regte en tamelijk brecde 
straten der stad. Zij leidt naar eene driehoekige buur t , 
bij de Pui geheeten, dewijl in het midden van deze , 

(*) Zie over deze en de volgende stins der CAMMINGIIA'S meerdere bij
zonderheden in de afzonderlijke Geschiedenis van deze kasteelen in het 
laatste Hoofdstuk van dit werk. 

(†) Dus genaamd naar een Loom, met vlak uitgesperde takken, op 
een «f een in den gevel \au liet zuidoostelijke hoekhuis uitgehouwen. 
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Ter van de Binnengracht verwijderde, rijen huizen ten 
algemecnen gehruike eene Put is gegraven, met een ring-
muur ommetseld en yan cene wip tot het pu t ten voor
zien. Op deze ruimte komen nog drie andere straten 
u i t : de Sacramentsslraat, welke dien naam ontving van 
eenige woningen van het H. Sacraments-gilde; de Slot-
makersstraat, door smeden en slotemakers bewoond, en 
de Speelmansstraat, vermoedelijk dus genaamd naar eeneu 
GYSBERT SPEELMAN, die hierin eigendommen bezat (*). 
Aan de noordzijde van deze straat zijn eenige woningen, 
die , volgens de weldadige bepalingen van RITSKE BOELEMA, 

door arme weduwen bewoond worden. 

Aan de westzijde van de buur t bij de Put verrijst 
het grootste en meest uitstekende gebouw der stad, de 
Jakobijner-kerh, en ter regter zijde daarvan het aan
zienlijke Klooster der Dominikanen of Predikheeren, 
waartoe zij behoort. Al de gebouwen van verschillenden 
geestelijken aard en bestemming, welke dit gesticht uit
maken , beslaan het gansche vierkant achter de kerk. 
Daar binnen is des Priors t u in , en ten westen van he t 
gesticht de groote Jakobijner-appelhof en moestuin , 
welke zich tot aan de Oudegracht, tegenover het Schoen-
makersperk, u i t s t rekken , en ook aan de zuidzijde door 
eene sloot van het Nijehoofster-kerkhof worden afgeschei
den. Hierin staat , geheel van het klooster afgezonderd, 
» des Convents Gasthuys" : een ziekenhuis , waarvan ook 
het Stadsbestuur, in tijd van nood, ter verpleging van 
armen gebruik maak t , wanneer de Stads Postkamers, 
aan de noordzijde van het klooster , daartoe ontoe
reikend zijn (†). Ter oostzijde is de Munnike-muur, 
welke eertijds de grens des konvents was , en die aan de 
daar langs loopende straat den naam gaf, reeds door 

(*) In N°. 249 der Stedelijke Archiven komt hij in Î526 voor als 
eigenaar van een huis » op die 01de Eewal," dat aan de achterzijde in 
deze straat uitkwam. Daar de naam somtijds, alsBeneficiaalboek, 65 , 
ook als Spoelmannestraete geschreven voorkomt, zou men hierbij aan 
Wevers kunnen denken, die, den Spoel hanterende, in deze straat 
woonden. Voor deze en andere afleidingen is echter minder grond. 

(†) Chartevhoek, I I I 856, 1066. 



198 GESCHIEDKUNDIGE MSCHMJvWG V.A.N LEEUWARDEN. 

eene lij woningen vervangen. Tusschen de twee laatste 
huizen daarvan verleent eene steeg den toegang lot het 
achterste gedeelte des kloosters, zoo men w i l , naar een 
der Priors, FREDERIR geheeten, Sint Frederihssteeg ge
noemd , welke naam door het volk in dien van Schinke-
vreterssteeg deerlijk is verbasterd. 

Als wij het oog slaan op dezen omvang des kloos
t e r s , — op h e t , voor eene kloosterkapel , verbazend hooge 
en groote Kerkgebouw met spitsen to ren , en vier gevels 
aan de zuidzijde, — op de aanzienlijke kloostergebouwen, 
die door den Hertog van Saksen eens tot tijdelijk verblijf 
werden gekozen, en in wier eetzaal of reventer de Staten 
van Friesland sedert zoo vele jaren hunne Landsdagen 
houden (*); — en als wij ons her inneren , hetgeen vroeger 
omtrent deszeifs stichting en vernieuwing is medege
deeld , — dan verwonderen wij ons n ie t , dat dit klooster 
voor he t aanzienlijkste van alle geestelijke gestichten 
in Friesland wordt gehouden, en onder die van de na
burige gewesten eene der eerste plaatsen bekleedt (†). 

Althans bij deze nieuwe kloostergebouwen steekt zeer 
ai' de daar tegenover gelegene oude Parochiekerk van 
Nijehove, gewijd aan MARIA, de Moeder des Heeren. 
Aan de westzijde is zij met een spitsen toren- en aan 
he t kooreinde met twee kruispanden voorzien (§). Het 
Kerkhof, of de begraafplaats, ten zuiden en noorden van 
deze k e r k , loopt met dat van het klooster in-een, en 
beslaat eene groote uitgestrektheid gronds. Aan de oost
zijde wordt het door een muur afgescheiden van eene 
b u u r t , welke, naar hare krommende rigting, he t Krom-
mej'at of » ' t Cromjat" geheeten wordt. Nevens het 
zuideikruispand der kerk. staat het vroegere Keimpema-

{*) Ckaitetboek, II 753, 811; III 161,185, 190, 232. Ook de Kerk 
v an het klooster werd meermalen tot het houden van groote Staatsver-
gaderingen geberigd. SCHOTANUS, 739. 

(†) Oudheden en Gestichten, I 265. Zie Aanteekeningh2. 
(§) Aanteekening 53- Nagenoeg al de tusschen aanhalingsteekens 

geplaatste oude spellingen van de plaatselijke namen zijn genomen uit 
hof Bi-ncfi(uuilbocJ^-m 15 i3. en uit andere Mukken \an dien tijd. 
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huis, op gewelfde kelders gebouwd, dat thans den 
Hoofdpriester van Nijehove tot woning verstrakt, en 
daarom » des Personershuis" genaamd wordt. Het staat 
op den hoek van eene straat of steeg, waarin ook 
andere geestelijken der kerk wonen, en die den naam 
draagt van de Boniepapesteeg, »des alsoo genoempt 
»naar sekeren Vicarius van Nieuwen Hove, FREDERICK 

» genaempt, draegende een tabbaert met bont becleedt" (*)„ 
Het volgende vierkant, aan de overzijde van deze 

steeg, wordt bijna geheel ingenomen door het nieuwe 
St. Catharina- of Witte-Nonnen-Klooster, welks groote 
kerk, aan de H. Apostelen gewijd, met spitsen toren 
op het dak, zich aan de westzijde der overige klooster-
gebouwen opdoet. Nevens deze kerk neemt de lange, 
zich allengs verbreedende, Groote Kerkstraat een aan
vang. Zij draagt met regt dien naam, dewijl zij den 
toegang naar vier verschillende kerkgebouwen verleent. 
Be eerste straat, welke zij opneemt, is de Lutke- of 
Kleine Hoogstraat, dus genoemd om hare rigting naar 
het hoogste punt der stad, in tegenstelling van de lan
gere Groote Hoogstraat, aan de zuidzijde van den Eewal. 
Meer bijzonder wordt de buurt hier Cammingha-horn 
of hoek genoemd, naar het hier nevens staande groote 
adellijke gebouw met forschen toren, een der oudste 
stinzen van het geslacht CAMMINGHA in deze stad. 

Daar tegenover loopt eene straat of steeg nederwaarts, 
de Pijlsleeg geheeten, aan wier linkerzijde eenige wonin
gen zijn, welke, door de liefdadigheid van het adellijk 
geslacht AUCKAMA, aan behoeftige weduwen ter bewo
ning zijn afgestaan (Aanteek. 54 A.); terwijl wij voorbij de 

(*) Zóó verklaart het vroeger vermelde Handschrift, ter Pastorie 
der St. Bonifaciuskerk op de Vleeschmarkt berustende, dezen naam, die 
later, toen men het woord Paap verkeerdelijk voor een scheldnaam 
meende te moeten houden, in Bonuspaters of Bonepaters (goede va
ders), ja zelfs in Pompmakerssteeg is verbasterd. Dat de boven ge
noemde de oorspronkelijke spelling is, blijkt ook uit het bestaan van eene 
beneficie in de kerk van Nijehove, » het Boiitepaepsleen" geheeten, en 
in de Resolutien van Gedeputeerde Staten, van 1 Junij 1647 en 16 No
vember 1667, nog nlzoo genoemd. 
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Jelgerabuurt en den Perkswal, over de Gerkesbrugge, 
eene huur t ontmoeten, he t Schoenmakersperk geheeten, 
naar de daar achter gelegene Leeriooijerij van het Schoen
makers-gild. (Aanteekening 55.) Keeren wij van hier 
weder naar de Groote Kerkstraat terug. 

Van Camminghahuis tot aan de Oudegracht wordt 
de geheele zuidzijde van deze straat ingenomen door de 
drie hoofdgebouwen, waaruit he t St. Anthonij-Gasthuis 
bes taa t : het eerste is de Beijer of het Ziekenhuis voor 
armen en verblijf voor doortrekkende personen, dat door 
eene poort den ingang heeft in de hiernaar genoemde 
Beijerstraat; het tweede is de Kerk of St. Anlhonij-ka
pel met spitsen toren , en het derde het gebouw, waarin 
de woon- , eet- en slaapvertrekken der proveniers zich 
bevinden. Behalve aan de westzijde, is de groote ruimte, 
ten zuiden des gestichts, nog slechts met weinige pan
den betimmerd. Tegenover de poort of hoofdingang van 
hel Gasthuis staat de oude stins Aed Levwerd. die 
thans tot eene Latijnsche school gebruikt w o r d t , en nog 
toebehoort aan het geslacht CAMMLNGHA, d a t , even als 
het Gasthuis, ook verscheidene woningen bezit in de 
daar nevens strekkende steeg, welke de Groote Gasthuis
steeg genoemd wordt en naar den Perkswal of de Ha
ven leidt. 

Aan de overzijde van de Gasthuisbrug, waar binnen 
vroeger de westelijke poort van Oud-Leeuwarden stond, 
zien wij een aantal werklieden bezig met hei: bouwen 
Tan een groot adellijk huis , waarvan de geleerde edel
man WILCKO HOLDINGA de stichter is. Aan de oostzijde 

wordt het gebouw uit de Oudegracht opgehaald, terwijl 
een vrij hooge , met pijnappel gedekte , toren tegen den 
westelijken zijmuur wordt opgetrokken. Een groote hof 
omgeeft he t hu i s , ten zuiden tot aan het Begijuekloos-
ter en • ten westen tot aan het erf van STBRANT VAN 

CAMMINGHA. {Aanteek. 56.) Bit geslacht, gelijk ook de ge
slachten DEKEMA, JONGEMA, CAMSTRA en AEBINGA hebben 
verder aan deze zijde van de Groote Kerkstraat aanzien
lijke huizen. Baar tegenover loopt eene kleine s traat , 
de Dorleslraal, naar den Stads Schutters-Doelen, welk 
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nieuw en groot gebouw met toren hier, tusschen de 
nog onbetimmerde tuingronden van het koor Tan Olde
hove en het St. Jobsleen, afgezonderd staat. Aan het 
einde der noordzijde van de Groote Kerkstraat, tegen
over de Bontemanssteeg (*), valt ons het aanzienlijk kas
teel Papingastins in het oog, dat, met voorplein, toren 
en vleugels, een grootsch geheel vormt (†). Heer* ivo 
JOHAHNEs, Pastoor van Oldehove, bewoont het laatste 
huis, op den hoek der straat, welke naar den Boter-
hoek strekt, en die naar dezen algemeen geachten geeste
lijke den naam van Heer Ivoslraat heeft aangenomen (§). 

Wij zien dan nu de oude en beroemde Kerk van 
Oldehove met den nieuwen onvoltooiden Toren öp 
eenigen afstand van haren hoofdingang, op het ruime 
en aan de zuidzijde nog niet bebouwde Kerkhof voor 
ons. Met hoeveel pracht inwendig hare altaren en ka
pellen ter plegtstatige godsvereering ook versierd zijn — 
het is blijkbaar, dat de bouwvallige toestand en de 
grootte van kerk en koor niet geëvenredigd zijn aan de 
hooge waarde, welke de gemeente hecht aan een bede
huis, waarin nog voor korten tijd eene luisterrijke 
plegtigheid als de huldiging van den nieuwen Lands
heer riLiPS, tot opvolger van zijnen magtigen vader, 
door alle afgevaardigden der geestelijkheid, grietenijen, 

(*) Later is deze steeg Rochebrunesteeg genoemd, naarniARiüSBRurjET 
DE ROCIIEBRUNE, kapitein van het Lijf-regiment van den Stadhouder, ge
huwd met JOLIASXA. LCCIA VAH BOYS, die het westelijke hoekhuis bewoonde. 
Hij komt voor in het Wapenboek, 27, en in het Stamboek van den 
Frieschen Adel, 65, Aanteekeningen, -45. 

(†) Zie over dit huis nader de Geschiedenis van het Prinsesse-hof in 
het laatste Hoofdstuk van dit werk. 

(§) Heer ivo JOHANNES, sedert 15-40 Hoofdpriester van Oldehove en in 
J570 eerste Deken van het nieuwe kapittel, was om zijne godsvrucht en 
geleerdheid bij de geestelijkheid en het volk zeer bemind. Heerm, heeft 
het volk lief, zegt een geschrift van dien tijd. »Heer YUO pastoors huis" 
was welîigthet zelfde gebouw, dat in 1511 door desiARTEiTA's enscRHA-
NIA'S aan de kerk van Oldehove werd overgedragen, als «achterlaten 
» van saligherROücK WNYE (URIA) , staende bij Oldehow, der nu ter tyt op-
» ghetimniert is tot een Pastoers huus." Charterboek ,11 272. Zie over 
Heer ivo : Oudh.en Gesticht. I 358 ; GABBEJIA, 527; F. SJOERBS, Beschrijv. 
1 703, en zijn grafschrift hij HEGENITIUS, Itinerariitm, Lugd. 1630, 33, 
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steden en dorpen van Friesland plaats had (*). Daarom 
is het des te meer te be t reuren , dat men het grootsche 
plan tot het bouwen van eene nieuwe en grootere 
Hoofdkerk, met daaraan verbonden hoogen toren, niet 
dan ten deele heeft kunnen volbrengen (†). 

W a n n e e r wij nu kerk. en kerkhof verlaten, en, voorbij 
de woningen der Priesters en verdere kerkedienaren, 
door de »Lutke of Cleijne Kerckstraté" terugkeeren, 
slaan wij (om nie t weder op de reeds bezochte Nieuwe
stad te komen) links-af de straat in , wier noordzijde voor 
een groot gedeelte bestaat ui t de Kerk , het Pa tershuis , 
h e t Spinhuis, de Stallen en de overige gebouwen van 
het St. Anna-Klooster der Graauwe Begijnen. Naar dit 
gesticht ontving zij de namen van » Sinte Annen strate" 
en van »Bagynenstrate ." Over de Begijnebrug, die aan 
het einde dezer straat over de Oudegracht l igt , treden 
wij de digt bebouwde dwarsstraat, de Weerd, in. I n 
he t midden daarvan loopt eene kleine zijstraat oostwaarts 
naar het Heerenwaltje en het Marij-Jansslraatje. In 
den naam van Weerd, is nog de aanduiding bewaard van 
het oudtijds aan zee gelegene gedeelte der stad, dat tot 
zeewering diende. Daarom strekt die naam zich ook nog 
verder dan de straat u i t , en is zij mede eigen aan de 
b u u r t , benoorden de laatste kromming van de O u d e 
E e of Eewal. 

Hier doen zich verschillende openbare en adellijke ge
bouwen aan ons oog op. Eerst zijn het de twee huizen, 
die de weldadigheid van AÜCK PETERS in 1534 tot woning 
en verpleging van ouderlooze kinderen verordend heeft. 
Daar vdór staat aan het water de vroegere Stads W a a g , 

(*) Charterboek, III 184. 
(†) Wij hebben het onnoodig geach t, om kerk en toren uitvoerig te 

beschrijven, dewijl wij de meeste bijzonderheden daaromtrent reeds bij 
de geschiedenis van den torenbouw vermeld hebben, en het uitwendig 
voorkomen der gebouwen op de daarbij gevoegde Plaat aanschouwelijk 
is voorgesteld. Die afbeelding der kerk is genomen naar eene gravure, 
voorkomende in: het Schomvhurg der Nederlanden, Antwerpen 1785, 
eenevertaling van: lesDelices des Paij e-Bas, waarvan de 7e druk in 1786 
aldaar verscheen. De toren was. echter op die plaat geheel misteckend. 
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welke thans dient tot een Stads Vleeschhuis of hal, 
waarin de vleeschhouwers dagelijks hun vee slagten en het 
vleesch verkoopeu. (Aanteekening 57.) Ook de weekmarkt 
wordt des zaturdags vooral hier en verder-op langs de gracht 
gehouden. Aan de overzijde van het water, nevens de 
Weerdsbrug, staat (ter plaatse van het tegenwoordige Stads
huis) de aanzienlijke stins van het oude en vermogende 
geslacht AÜCKAMA, welks leden lang aan het hoofd der 
regering stonden en hier groot gezag en invloed hadden. 
De gansche stins, welke aan de west- en noordzijde uit 
het water is opgetrokken, bestaat uit vier of vijf aan-
eengehechte gebouwen met spitse gevels, en toren daar 
nevens, en heeft aan de achterzijde, langs het water, 
een kleinen hof. Er verheft zich aan de noordzijde van 
dit gebouw (waar thans het Koninklijk Paleis is) nog eene 
dergelijke stins, die eertijds het geslacht ROLKAMA en 
daarna dat van DEKEJYIA toebehoorde. Het is thans de 
woning van Dr. BOUDEWIJN TAN LOO, Raad en Rentmees
ter Generaal des konings in Friesland, die het voorne
men heeft, dit oude gebouw eerlang door een nieuw en 
aanzienlijker huis te doen vervangen. 

Achter den hof van Auckamahuis staat aan de over
zijde van de St. Jakobsstraat een groot "gebouw (*), dat, 
met eenige huizen daar naast, aan de noordzijde uit het 
water is opgehaald, en den voorgevel en ingang heeft ter 
zuidzijde in eene straat of steeg, de Foxsteeg genaamd, 
welke uit de St. Jakobsstraat naar de Groote Hoogstraat 
leidt (†). Deze laatstgenoemde straat, naar hare hooge 
ligging op de tweede terp der stad dus geheeten, ver
dient opmerking, omdat wij hier aan de oostzijde niet 

(*) Vermoedelijk was dit hpt huis der vrouw van DOMINICUS PIBONIS of 
DODWE PYBEs, eerst Burgemeester van Leeuivarden en daarna Grietman 
van Baarderadeel, vermeld in 't Beneficiaalhoeh, 71 , en in ' t Charter-
boek, II 785, door hem »een costeljk huys" genoemd. Zie oak VAN 
SKIJVIA, Grietmannen, 226. 

([") Zij ontving vermoedelijk dezen naam van den toen bekenden 
Notaris LODEW IJK ia\, die in de Groote Hoogstraat woonde. In 'tBenefi-
ciaalboek, 71 , wordt zij Foechstrate genoemd. De huizen op den wal zijn 
later door de Provincie gekocht en meer zuidwaarts herbouwd, waar
door de Foxsteeg verdwenen en de Seigneuricwalontstaan U. 
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slechts de adellijke huizen der geslachten CAMSTRA, MEC-

KEMA en siERCKSMA, maar ook het Stedelijk Raadhuis 
aantreffen: want in weerwil, dat der stad in 1517 Wal-
tahuis over de Waag tot een Raadhuis werd geschon
ken , is de zetel der Regering hier, in deze minder aan
zienlijke straat, gebleven. {Aanteekening 58.) Op hare 
halve lengte wordt de Hoogstraat gesneden door de Post-
straat (*) en de Klokstraat of » Clockstege." Deze laat
ste naam is blijkbaar afgeleid van den voor eenige jaren 
hier gebouwden Nieuwetoren, aan de oostzijde der Kapel 
van het St. Jakobs-Gasthuis, welks verschillende gebou
wen, ziekenzalen en provenierskamers bijna de geheele 
binnenruimte van het zuidelijk vierkant beslaan. 

"Wij keeren van hier terug naar den Eewal, en zien 
tegenover de Foxsteeg cene dergelijke smalle straat, de 
Oudewijfssteeg geheeten, welke naar de Minnemastraat 
leidt, en aan hare noordzijde, bij het begin en het einde 
slechts twee huizen heeft, die ook uit de E e zijn opgetrok
ken, waar tusschen zich eene lange strook opene grond 
bevindt. Verder is de zuidkant der E e nog onbebouwd, 
daar de hof van Mirmemahuis zich tot het water uitstrekt. 
Alleen de noordzijde dezer gracht, tusschen de Kleine 
Hoogstraat en de Slotmakersstraat, is met eene geregelde 
buurt aan een voet- en rijpad bebouwd, en draagt den 
naam van de Olde Eewal. Wij merken daar tusschen 
twee sterke adellijke huizen op. Het eerste, nevens de 
Minnemahrug, is dat van wijlen Burgemeester LENARD 

HUTGHIS of HOTGENS, thans door zijnen zoon FRANS bewoond. 
{Aanteekening 59.) Het andere, twee huizen voorbij de 
»Suijpsteech," is het kasteel van het geslacht ESPEL-

BACH, dat, hoewel van Duitsche afkomst, thans hier 
gezeteld- en aan Friesche familiën vermaagschapt is. 
{Aanteekening 60.) 

(*) Hoewel in de Gasthuis-Archiven reeds in 1486 vermeld wordt: 
» een steed by de post in de Hoogstraet" is die naam mij nog onverklaar
baar gebleven. In Bolsivard en elders noemt men eene brug of pijp een 
Post; doch daaraan is hier evenmin te denken als aan de latere instelling: 
van Posten en Posterijen, ten zij men eenbodeoflooper, die hier kan 
gewoond hebben, toen reeduien naam gaf. Zie VAN KIEL, Dief, op Posl. 
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Wij verlaten den Eewal door de, aan de noordzijde 
nog weinig betimmerde Minnestraat, om over de Fran-
ciscusbrug en langs de Korfmakersstraat nog het ooste
lijke en laatst bebouwde gedeelte der stad te bezoeken. 
Sedert de stads vesten in het laatst der vorige eeuw aan 
deze zijde zoo aanmerkelijk zijn uitgelegd, is de groote 
uitgestrektheid gronds tusschen deze oude eu de nieuwe 
Stadsgracht, eu tusschen het Blokhuis en de buurt der 
Tuinen, nog met geene andere erven bebouwd, dan die 
behooren tot het nieuwe Franciskaner- of Minderbroe
ders-klooster. De lange en smalle Kerk des konvents, 
met spitsen toren, staat daar aan de overzijde der gracht 
en brug voor ons, in het midden der overige klooster-
gebouwen, die haar ook aan de achterzijde, waar veel 
onbebouwde tuiugrond is, kringvormig omgeven. Aan 
de noordzijde heeft het gesticht een aanzienlijk gebouw 
bekomen, »het Minrebroederen Capittelhuys" genoemd, 
waarvan de Staten des lands, inzonderheid die van Oos-
iergoo, tot het houden van hunne vergaderingen dik
wijls gebruik maken, gelijk de Geestelijkheid van Fries
land zich tot dat einde somtijds van de Kloosterkapel 
bedient (*). Bij gebrek aan andere openbare gebouwen 
wordt, sedert het wegbreken van de Canseîarij vóór het, 
Blokhuis, in 1542, nog een ander hoofdgebouw des 
konvents, aan deszelfs zuidzijde, dat te voren tot 
»infirmerie" of ziekenhuis gediend heeft, tot Canseîarij 
of vergaderplaats van den Provincialen B.aad of hel Hof 
van Friesland gebezigd. Dit hulpgebouw is echter 
geenszins geëvenredigd aan den luister en het gezag van 
een Hof, aan hetwelk het burgerlijk bestuur des lands 
en de hoogste regterlijke magt te gelijk zijn toevertrouwd. 
Het is dáárom, dat aan de herhaalde klagten van den 
Raad deswege nu eindelijk-is gehoor gegeven, en dat 
men sinds eenigen tijd het voornemen heeft, hier eene 
nieuwe en grootsche Canseîarij te bouwen, waartoe er 

(*) Charterboek, II 654, 727, 885, 866,867. Ook werd van deze 
Kerk somtijds gebruik gemaakt tot het houden van zamenkomsten van 
de Stads Gemeente. SCHOT*HÜS 749 ; GAWW*, 5 1 ! 
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in 1545, namens deu Keizer, aan de noordzijde des 
kloosters reeds eenige erven zijn aangekocht, waaronder 
ook een nieuw gebouw van den Abt van Klaarkamp, 
dat thans door den Voorzitter van het Hof wordt be
woond (*). Tegenover de eerstgenoemde Canselarij zien 
wij nog een aanzienlijk huis, dat den Abt van het 
Bergumer-klooster in deze stad tot verblijf verstrekt (†). 

Deze gracht, waarvan ook de westzijde, tusschen de 
Korfmakersstraat en de Tuinen, eerst na 1520 is be
bouwd geworden, noemt men daarom weleens de JVieu-
wegracht, en, naar het Hof, ook wel de Heerengrachl; 
hoewel het noordelijk gedeelte, waar de marktplaats 
van turf en hout is verordend, meer bijzonder de Turf
markt, en. het overig gedeelte »de Nijemarcki" of de 
Tweebaksmarkt genoemd wordt, dewijl de Regering deze 
gracht heeft aangewezen als de ligplaats van de schepen 
der bakkers van Huizum, Joure, Berlikum enz., die 
hier op bepaalde dagen ter week hun brood ter markt 
brengen, gelijk de zoogenaamde » tweebaksluiden" van 
elders, hunne beschuiten of tweebakken (§). 

Het klooster-erf wordt ter zuidzijde (waar thans het 
Nieuwstraatje is) door eene sloot gescheiden van eeue 
groote onbetimmerde ruimte, welke tot aan den Stads
wal en de gracht van het Blokhuis reikt. Zij wordt 
»het Heeren Hoff ofte Gaerde" genoemd, is met linde-
boomen beplant, en behoort, als »'s Conincxplaetse" , tot 
het Blokhuis. Ook ter westzijde dezer Testing is zulk 
eene ruime plaats, waarop de wapenschouwingen wor-

(*) Charterhoeh, III 661. Zie de Geschiedenis van de Canselarij, 
in het laatste Hoofdstuk van het Tweede Deel. 

(†) GABBEMA, 522. Thans het Collegie. Daar naast, op den hoek der 
Korfmakersstraat, was toenmaals »hel Grauwe Muncke Wasckliuys." 

(§) SCHELTEHA , Mengelwerk, IV 2 ,200, verhaalt, dat omstreeks het 
midden der 16e eeuw te Wormer naauwelijks 26 korenmolens toerei
kende waren, om aan debcschuifbakkerijen, waarvan het getal tot 150 
klom, een genoegzamen voorraad meel te bezorgen, volgens BRUIN, 
Soelen , 142. Voor deze marklbeschnit waren ook te Amsterdam, Rot
terdam, 's Hage, Utrechten Leiden afzonderlijke marktplaatsen aange
wezen. 
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den gehouden (*). Over de brug, welke beide plaatsen 
verbindt, wandelen wij de weerbare sterkte voorbij, en 
zien regts-af, aan de overzijde der Blokhuisbrug, vóór 
het hoekhuis van het adellijk geslacht ANDRINGA (†), 
eene dergelijke ruime plek voor ons. Het is de plaats , 
waar eertijds de sterke en schoone stins Uniahuis stond. 
Sedert zij bij den overgang tot het Saksisch bewind 
zulk eene merkwaardige rol speelde, is zij, als gevaarlijk 
voor het nabijgelegene Blokhuis, gesloopt, en hare stand
plaats geëffend en bestraal. Eerst diende deze *ot Viseh-
rnarkt, daarna tot Groentemarkt en nu sinds eenigen 
tijd tot Ossemarkl, terwijl de gracht ter zuidzijde tot 
een Paardenwad gebezigd wordt (§). 

De Hertog van Saksen bezat in der tijd hier in de 
nabijheid nog een aanzienlijk gebouw, dat wij, regt 
over Andringahuis, aan de overzijde der Oudegracht, op 
de Weaze aantreffen. Oorspronkelijk was het door het 
adellijk geslacht MONTZIMA gesticht, en Hertog GEORGbe

woonde het, of was er althans eigenaar van, toen hij het 
in den jare 1515, uit vorstelijke milddadigheid, schonk 
aan FOLKERT ATTTA en zijne vrouw TDT HANIA, nadat 
de door hen bewoonde hoeve Barrahuis, onder Wirdum, 
in den strijd tegen de Gelderschen gedeeltelijk verbrand 
was geworden. Na hun overlijden is dit huis, hetwelk 
sedert ook Ayttahuis wordt genoemd, ten deel gevallen 

(*) Charterboek, I I I 661, 878. 
(†) WiNSE-Müs, 655 ; SCHOTANUS, 842. Dit geslacht bezat ook een huis 

opCamrainghahornin de GrooteKerkstraat, op GabbeDouwama-stede, 
en een ander in de nabijheid der stad, onzeker waar. Uitvoerige familie-
berigten geeft TE WATER, II 15-4. Zie ook Stamboek, 23 , Aant. 19, en 
Wapenboek, I 3estuk 1, waar voorkomt JEDTIE VAKANDRINGA, in !666ge-
trouwd met den Raadsheer JOUANWES RHALA, die ook in dit huis woon
den , vanwaar de Blokhuispijp den lateren naam van Rhalapijp ontving. 

(§) Na het slechten van Uniahuis en hof beval Hertog GEORG van 
Saksen der Stedelijke Regering in 1513, om »dieplaetse, daer op die 
«paerden drinken, soe wyt die begrepen is, met straten ende anders to 
«maken ende to onderhoîden, endedie tovorhuren." Charterboek, II 
298. GABREIIA spreekt 237 en 260 van 't slechten van die plaats, het vul
len van de gracht en van de bestemming tot vischmarkt. Waar dit wed 
werd toen tictZwitserschwaltje of de Urou.versmacht»'t Ile^nstewpt" 
of het Oud 11'jngsteK.arf fjpnoemä. Chnrterhoek, UI fifiî. 
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aan hunnen tweeden zoon, den grooten geleerde en 
staatsman VIGLIÜS VAN AYTTA VAN SWÏCHEM, die thans 
de hooge waardigheden van President van den Gehei
men Raad der Nederlanden te Brussel en Zegelbewaar
der des Keizers bek leed t , en onlangs tot Ridder van het 
Gulden Vlies verheven is. Vandaar , dat het in steen 
gehouwen keizerlijk wapen tusschen de pilaren van Her
cules , met het ordeteeken van het Gulden Vlies omhan
gen en met de zinspreuk: Phs Oullre ge teekend, den 
voorgevel van dit huis versiert. Hoewel in vele hooge 
betrekkingen meest bui ten 's lands verkeerende, stelt 
hij grooten prijs op het bezit van dit gebouw, waar 
achter een groote hof en stallen tot langs den W i r d u -
merdijk strekken. (Zie verder Aanieekening 61.) 

Voorbij de Keimpemabrug, welke de Peperstraat met 
de Oosterstraat verbindt , nadeien wij nu weder de Brol-
brug, en kunnen nu rekenen onze wandeling door de 
voornaamste gedeelten der stad volbragt te hebben. 

3. Algemeen Overzigl van het Uitwendig Voorko
men der Binnenstad. 

Zeker had de stad in het laatst verloopen tijdvak van 
vrede en voorspoed een trapswijs verbeterd aanzien ver-
verkregen. Eene meer naauwlettende zorg der Stedelijke 
Overheid voor sieraad en welstand droeg daartoe niet 
weinig bij. Ook waren hare krachten versterkt , sedert 
zij van Prins KAREL een bepaald fonds tot verbetering
en aanbouw had bekomen. [Aanieekening 62.) Ter be 
vordering van veiligheid en orde had het Bestuur bij 
verschillende verordeningen van policie tevens bepaald, 
da t , bij het bouwen van nieuwe huizen of woningen, 
alle panden ruim een houtvoet van elkander moesten 
opgetrokken worden; — alsmede, dat niemand eenige 
»huysen off camers in de principael straeten binnen der 
» s t ad l sal t immeren, off zij zullen ze laten decken met 
»ha rdde daecken" van gebakken pannen of leijen, zoo
dat het dekken met riet alleen nog ^oor de woningen 
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der achterbuurten geoorloofd was (*). Treurige ondervin
gen hadden het voorschrijven van deze en dergelijke be
palingen ter voorkoming van het uitbarsten eu mede-
deeîen van brand ten gevolge gehad. Wij vermelden 
daarvan enkel nog, dat de twaalf Brandmeesters der stad 
op zes verschillende tijden des jaars den toestand van 
alle huizen, schoorsteenen en rookbuizen moesten onder
zoeken, en dat hun, behalve de zorg voor de brand-
ladders, haken en emmers (van welke laatste ook ieder 
ingezeten er eeu of meer in huis moest hebben, om 
daarmede hulp aan te brengen), tevens het bevel was 
toevertrouwd over de burgers, die »op harnasch, geweer, 
»roer of haekbusgen geordineerd waren" (†). 

De sedert den brand van den jare 1511 herstelde 
buurten; de verbouwde huizen van welvarende ingeze
tenen, en de nieuw aangewonnen erven droegen allen 
veel tot een verbeterd aanzien bij. De orde en regel
maat waren mede bevorderd door de stedelijke keur, 
dat niemand eenige nieuwe straten of stegen mogt be
timmeren zonder voorkennis en rooijing van den Raad. 
Gelijk de rieten daken in de voornaamste wijken reeds 
geheel verdwenen waren, zoo werden de houten gevels 
ook allengs vervangen door die van steen, welke toen
maals meest van spitsen vorm waren, met kanteelingen 
of trappen opgezet. Be gewoonte, om de burgerwonin
gen en bijzonder de koopmanshuizen te voorzien met 
luifels, aan welke, bijna algemeen, geschilderde uithang
borden gehecht waren; de hoog geplaatste smalle ven
sterramen, waarvan de kleine ruilen iu lood gevat- eu 

(*) Te Utrecht was reeds in 1402 bij Raadsbesluit het dekken van 
de huizen met tegelen of leijen bevolen, volgens BOEMAN, Jaarboeken, 
I 30, 75 ; te Enkhuisen had dit in 1506 plaats, gelijk BRANDT vermeldt, 
52, 71 ; te Rotterdam echter niet voor 1558, of wel na den gedachten 
brand van 1563 ; VAN KEYN, I 109. Zie ook STKESO en VAN IIAANES , Ver

handelingen, 68, 215. 
(†) Der Stadts Poîicijen Boech, van omstreeks 1537. Het is opmer

kelijk in hoe vele bijzonderheden de toenmalige stedelijke verordeningen 
treden, vooral ter voorkoming van gevaar en nood, en hoe zeer de bij
zondere vrijheid van eiken burger toenmaals beperkt werd ter bevorde
ring van de algemeene veiligheid. 

I. 14 
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soms nog met ijzeren traliën gedekt waren; de lage ver
diepingen en de donkere kleur der verwen, maar meer 
nog de bekrompene bouwtrant, door gebrek aan ruimte 
en de kostbaarheid van den grond hier ligt verschoon-
baar, —- dit alles gaf aan de gewone huizen van dien 
tijd zulk een duister en somber voorkomen, dat wij (die 
thans gewoon zijn aan een bouwtrant, welke licht en 
levendigheid bevordert) ons naauwelijks kunnen voorstel
len , hoe men in zulke woningen bij dag ooit vrolijk ge
stemd kon zijn, daar alles medewerkte om den geest 
ter neder te drukken. Doch men was dit gewoon, en 
toen welligt niet zoo afhankelijk van uiterlijke indrukken 
als wij tegenwoordig zijn. 

Sommige huizen werden daarenboven door uitstekende 
pothuizen of potkasten en meer andere bewijzen van 
eene onregelmatige bouworde ontsierd. Andere hadden, 
ten gevolge van den krommenden loop der meeste grachten 
en straten der stad, eene schuinsche of gierende rigling 
verkregen, die de regelmatigheid geenszins bevorderde. In 
het algemeen waren evenredigheid , schoonheid en gemak 
toenmaals geene kenmerken van de verblijven der va
deren. 

Binnen de blokken of vierkanten der buurten lag 
destijds nog veel onbetimmerde grond, welke eerst later, 
bij de toeneming van de bevolking, bebouwd werd. 
Vandaar, dat er in de voornaamste wijken nog weinig 
stegen waren, maar integendeel vele huizen met groo
tere of kleinere tuinen. Dáárom bleef bij vele burgers, 
aanzienlijken, ja zelfs adellijke personen, en bepaaldelijk 
bij alle godsdienstige instellingen, de gewoonte stand hou
den , om achter het huis eene kleine boerderij te heb
ben, waarin men 's winters eenige koeijen stalde, voor 
welke men 's zomers eenige koegrazen lands huurde, 
terwijl men in hel voor- of najaar daarvan verkocht. 
Vetweiderij was bij den eencn gedeeltelijk kostwinning, 
bij den ander enkel liefhebberij. Uit dien hoofde waren 
de veemarkten toenmaals van zoo groot belang. Zelfs 
H 't niet vreemd, in oude stukken te lezen van huizen, 
aan de voornaamste grachten, die eene hooischelf of 
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mestvaalt vóór op den wal of achter in den tuin 
hadden. Ja , zelfs had men soms varkenskotten op de 
stoepen, en liet men »varekens, schaepen, kalucren, 
»gansen en andere beesten weiden ende wroeten op te 
»kerkhouen, Stadts bolwercken ende straten," tegen 
welk gebruik de Regering nog in 1581 een ver
bod moest laten uitgaan (*). Kleine koemelkerijen en 
schuurtjes had men vooral in de achterbuurten en langs 
den wal, gelijk nog in sommige onzer kleinere steden. 

Te dezen opzigte had onze stad toenmaals nog iets 
overgehouden van haar vroeger aanzien als dorp, en 
heerschte er bij velen nog die landelijke eenvoudig
heid van zeden, om welke de beroemde Duitsche dich
ter GÖTHE zulk een stadje gelukkig roerat, waar het 
landelijk bedrijf nog met het burgerlijk bedrijf van han
del en handwerken vereenigd is (†). Die handel dei-
Leeuwarders in den overvloed van de voortbrengselen 
des lands, welke hier ter markt werden gebragt of ge
veild , en in de ontbrekende behoeften des levens, welke 
men van elders moest halen,—-die handel en de daar
aan verbondene scheepvaart waren in het laatst der vorige 
eeuw reeds belangrijker geworden (§), en beide waren 
met den bloei en de vermeerdering der bevolking van 
stad en land aanmerkelijk toegenomen. Zelfs vóór dat 
men de vruchten van den vrede genoot, kon JANCKO 

DOXJWAMA van omstreeks den jare 1524 getuigen, dat de 
burgers van Leeuwarden toen hunne neringen zochten te 
Zwolle, langs den Yssel, in Gelderland, Utrecht, Holland 
en Braband, en tevens in Groningen en Oost-Friesland (i). 

(*) Charterboek, IV 284,471. 
(†) Hermann und Dorothea, 49. Und Heil dem Burger des kleinen 

Städtchens, welcher ländlich Geiverh nút Biirgergewerhpaart! 
(§) Inde Fundationes, bij MATTMÜS, Analecta, I I I 487, hij het jaar 

1455, komt eene afzonderlijke Specificatie van den tol der stad Deven
ter ten behoeve van de Sneekers, Leeuwarders en andere Oost-Friezen 
voor; terwijl een Consent van Hertog rnips van Bourgondiè, betrekke
lijk de ongelden hij die tollen, van 1463, gevonden wordt in 't Charlerb. 
I 605, Stedel. Archief, W. 104. ZieookCharterA.il 131, 159, 192; 
wiNs. 292; p. VAN THABOR, 392, en vele MS. stnkken i n ' t Stads Archief. 

(1) Boeck der Pa†thijen, 438. 
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Wij mogen ons niet voorstellen, dat onze stad zich 
te dier tijde reeds op welbevloerde Straten zal kunnen 
beroemd hebben; eensdeels, omdat de bestrating van 
steden toen nog in hare kindschheid was, en anderdeels, 
omdal de zorg voor het onderhoud niet algemeen of 
stedelijk, maar aan ieder eigenaar van een huis in het 
bijzonder overgelaten was. Wel had eeue stedelijke 
keur bepaald, dat ieder, op aanzegging, zijne straten 
en wallen moest hersteilen, doch deze wijze van onder
houd was zeer om egelmatig en werd dikwijls verzuimd. 
Alleen de voornaamste buurten waren toen met keijen 
of balsteenen in zand geplaveid, terwijl alleen dáár de 
wallen der grachten met ligte houten schoeijingen op
gezet waren, die, bij geringe duurzaamheid, een on
gunstig aanzien gaven. In de geringe achterbuurten 
waren de glooijende wallen daarmede echter evenmin 
voorzien als van eene vaste bestrating, dewijl men daar 
Teclal nog koolasch en steengruis of keizel tot het be
gaanbaar maken van den grond bezigde. 

Men dcnke daarom niet, dat deze oorden een wan-
voegelijk en onzindelijk voorkomen hadden. Neen, zoo 
de Regering Tan dien tijd, en vooral van het volgende 
tijdvak, ergens zorg voor droeg, dan was het voor de 
orde en de reinheid langs de openbare straten en grach
ten, zoodat de naam van eene nette en zindelijke stad 
Leeuwarden nooit ontzegd is geworden. Reeds vroeg 
stelde de Overheid een opziener van straten en wallen 
aan, en de Instructie voor zulk een persoon, uit deze 
eeuw, zou ruime stof geven, om van de naauwkeurige 
zorg der Regering voor de onschendbaarheid van publiek 
en bijzonder eigendom, voor reinheid en voorzigtighcid, 
en voor orde en veiligheid te gewagen (*). 

Zoodanig zal, naar het ons, op grond van historische 
beseheiden, voorkomt, de toestand geweest zijn van Leeu
warden, omstreeks het midden der zestiende eeuw, toen 

(*) Charterboek, JV 283, 284, All; VOOSDA, Register, bl. 88 11; 
sTREso en YAM MAANEK, Verhandelingen, 65, 215. 
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het door Keizer KAREL genoemd werd: »eene jonghe 
»aencommende Lantstadt" (*). Hoezeer wij ons aan 
geene uitweidingen toegegeven hebben, legde de rijk
dom der stof en de menigvuldigheid der voorwerpen 
ons de verpligting op, dit alles uitvoeriger te vermel
den , dan wij ons voorgesteld hadden. Wij deden dit 
nogtans te liever, omdat de stad, welke wij tot dus
verre allengs hadden zien klimmen, en in grootte en be
bouwing toenemen, omstreeks dit tijdpunt grootendeeîs 
gevestigd- en tot eene zekere hoogte gestegen was. Ook 
was hel onze toeleg, zoo naauwkeurig mogelijk aan te 
geven, hoedanig zij bestaan heeft in dat bloeijende tijd
perk, én onder de heerschappij van een vreemden Heer,. 
én onder den invloed van de oude voorvaderlijke eere-
dienst. Eerlang toch zullen wij haar, onder een ander-
staatsbestuur en onder eenen anderen godsdienstvorm, in 
eene daarvan geheel verschillende betrekking zien voor
komen. 

Dit tijdpunt is alzoo de keerzijde van dit onderwerp: 
want bijna al hetgeen wij nu vervolgens zullen behan
delen, zal hoofdzakelijk bestaan in het vermelden van 
de uitbreiding en de veranderde bestemming en inrig-
ting van de verschillende deelen, in verband met de 
vorderingen van wetenschap en beschaving. Inzonder
heid zal het ons verklaren , hoe de toen grootendeels ge
vestigde stad werd verbeterd, veranderd, vergroot, ver
fraaid en met inrigtingen van verschillenden aard voor
zien, welke, als de vruchten van de veranderde staat
kundige en godsdienstige betrekkingen, der stad allengs 
meer en meer de voordeeïen en genoegens deden smaken 
van eenen wel ingerigten Burgcrstaat en van eene 
Christelijke Maatschappij. 

(*) Charterboek, III 146. 
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1555—1581. 

I. Voorgeno†tiene Oprigtiny van het Bisdom Leeuwarden. 

tselijk de smetstoffen in den dampkring zich allengs 
ophoopen, en eindelijk in een vervaarlijk onweder los
barsten en zich zelve verwoesten, — zoo leert ook de 
geschiedenis der volken, dat de meeste staatkundige 
en kerkelijke instellingen in den loop der lijden zooda
nig ontaarden, dat er soms eene geruchtmakende om
wenteling noodig is, om het verbroken evenwigt te 
herstellen, en om verbeteringen in te voeren, welke 
vroeger, uit gehechtheid aan het oude, niet konden tot 
stand komen. Het licht van kennis, wetenschap 
en beschaving, dat in den loop der zestiende eeuw 
over de volkeu van Europa werd ontstoken, onttrok 
hen langzamerhand aan de onwetendheid en onderwor
penheid, onder welke zij eeuwen lang gebukt gingen, 
De schriften van LUTHER en de overige Hervormers 
gaven ook den Nederlanders andere begrippen omtrent 
den oorspronkelijkeu aard en de waardij des Christen
doms, eu legden de misbruiken bloot, welke de Ka-
tlioîijke kerk toenmaals ondermijnden. Allerwege won 
die nieuwe leer meer en meer veld, Doch de Paus, 
de Ömlseiie Kei'/ci en de Koning van Spanje, als Heer 
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dezer landen, wilden geenen andereu godsdieiistvorm en 
gecnerlei afwijking van de oude kerkleer dulden. Menig
vuldige gestrenge plakkaten werden daartegen uitgevaar
digd. Allen, die hun christelijk geloof niet meer naarde 
voorschriften der Roomsche kerk beleden, werden ver
volgd , en velen gepijnigd en op den brandstapel gebragt. 
Al het mogelijke werd gedaan, om het geestelijk en we
reldlijk gezag staande te houden, en om elke poging tot 
verandering te keer te gaan. Hoezeer moest dit hier niet 
den vrijen landzaat tegen zulk eene Regering verbitte
ren , daar hij niets anders begeerde, dan zijn christe
lijk geloof op eene andere wijze, volgens de inspraak 
van zijn verstand en hart , vrij te belijden ! 

Onder de middelen, welke op het Concilie van Trente 
waren vastgesteld, om den voortgang van de Hervor
ming te stuiten, en om de Katholijke Kerk te bevesti
gen, en in aanzien en magt te verheffen, was mede do 
bepaling, dat er, ingevolge den wil van Koning FILIPS, 

ook in de Nederlanden eenige n i e u w e B i s d o m m e n 
zouden opgerigt worden. En inderdaad werd reeds 
den 12 Mei 1559 door Paus PAÜLUS IV eene Bulle uit
gevaardigd, waarbij drie van de vier in Nederland be
staande Bisdommen tot Aarts-Bisdommen verheven-, en 
daarenboven dertien nieuwe Bisdommen opgerigt wer
den. Onder dit laatste getal bevond zich ook de stad 
Leeuwarden. Zij werd tot het hoofd eens Bisdoms 
en eener Provincie, en van eene gemeene tot eene 
Bisschoppelijke Hoofdstad verheven, en onder het Aarts-
Bisdom van Utrecht gesteld (*). De St. Vituskerk te 
Oldehove verkreeg den rang van eene Kathedrale of 
Bisschoppelijke kerk, met uitdrukkelijk hevel, om haar 
als zoodanig in te rigten en te vergrooten. Hierdoor 
scheen deze oude Parochiekerk aïzoo eene aanzienlijke 
verheffing-, en het geestelijk bewind in deze stad eene 
luisterrijke vermeerdering van gezag en invloed te ver
beiden. 

(*) Deze Bulle komt voor in het Charterb. IÎI 455; BOB, Ned. H'nt. 
I 24. Zie ook wiNs. 524; SCHOT. 709; CUBB. 404; Oudh. en Gesticht. 1218. 
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Ruim twee jaren later (den 7 Augustus 1561) volgde 
hierop eene Bulle van Paus piirs IV, strekkende tot 
aanstelling van een nieuwen Bisschop, en ter nadere 
bepaling van het regtsgebied (*). Nadat daarin al de 
namen der onderhoorige steden en dorpen waren opge
noemd, bepaalde de H. Vader, dat, in plaats van het 
vroeger aan den Bisschop toegelegde jaargeld van 3000 
gouden dukaten, pauselijke munt, de twee kloosters, dat 
van Mariëngaarde onder Hallum en dat van B er gum, 
benevens de Proostdij van Onze Lieve Vrouwe te Bols-
ward en de zes grootste en altijd durende Kapellanijen 
of Vikarijen van de St. Vituskerk, opgeheven- en ver
nietigd zouden worden, en dat derzelver goederen en 
inkomsten aan het kapittel en de Bisschoppelijke tafel 
zouden vervallen. De kerk van Oldehove zou daarvoor 
echter ruimschoots vergoeding ontvangen, dewijl daarin 
moesten opgerigt worden: een Dekenschap (de naaste 
waardigheid aan den Bisschop); een Aarts-diakenschap 
van het stift Leeuwarden en eene Kanoniksdij en Prebende 
voor den Abt van Mariëngaarde, benevens negen andere 
Kanoniksdijen en negen Prebenden voor de negen oudste 
kanoniken van dat klooster; alsmede nog zes kanoniks
dijen voor degenen, welke de vernietigde Vikarijen 
hadden bezeten. Daarenboven werd aan een der ka
noniken, als Aarts-priester, het opzigt over de Geeste
lijken en Kloosters der stad toevertrouwd. Een ander 
werd tot Opper-biechtvader van het Bisdom aangesteld. 
Aan nog andere kanoniken werden verschillende an
dere geestelijke waardigheden opgedragen. 

Op zulk een grootschen voet werd de optïgting van 
het Bisdom Leeuwarden vastgesteld. Tevens werd be
paald, dat er in het koor der St. Vituskerk voor al 
deze kanoniken en broeders afzonderlijke gestoelten 
moesten worden verordend, hetwelk alles strekken moest 
»tot sunderlinge verchieringe ende vermeerderinge des 
» Gcestelijcken staets in dese stadt." 

(*) Zie th'/A' lîiifle ju '( Charterboek, 111545, 553; GABBKMA, 405,* 
Ovdhedmvn Grsticltfer,, 219, 275. 
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Het was er echter verre af, dat deze opgedrongene 
weldaad des Eonings het meerendeel der ingezetenen, en 
allerminst der Geestelijkheid en den Staten, welgevallig 
zou zijn geweest. Ten gevolge der verkeerde maatre
gelen, welke men nam, om het wankelend geestelijk 
gezag te handhaven, vermeerderden de onrustige bewe
gingen dagelijks; doch men zweeg, zoolang de voorge-
nomene zaak niet ten uitvoer gelegd werd. Maar toen 
ten jare 1564 REMIGDJS DIRUTIÜS, Raadsheer in het Par
lement van Mechelen en Requestmeester en Proost der 
Collegiale Kerk van O. L. Vrouwe te Brugge, tot Bis
schop van Leeuwarden benoemd was, en de Landvoog
des den Staten en der Geestelijkheid van Friesland 
aanschreef, om den nieuwen Kerkvoogd naar behooren 
te ontvangen en in te leiden, — toen verklaarden Gede
puteerde Staten zich rondborstig tegen de oprigting van 
het Bisdom. Zij gaven der Landvoogdes te kennen, 
deze zaak als eene verkorting van de oude regten en 
herkomsten van den lande, en als eene schending van 
de bezworene beloften des Konings te beschouwen. Zij 
waarschuwden voor de moeiten, bezwaren en gevaren, 
welke zij vreesden, dat hierdoor over den Koning en 
de ingezetenen zouden komen, en weigerden diensvol-
gens, zonder de toestemming van de Staten en de inge
zetenen, de oprigting van den nieuwen Bisschopstoel te 
bevorderen; ja , zij verzochten en baden zelfs, dat dit 
antwoord genoegzaam voldoende mogt zijn, om het uit
voeren van het voornemen tegen te houden (*). 

Niettegenstaande de vertoogen van 's Konings Stadhou
der en velerlei pogingen, om de Geestelijkheid voor deze 
zaak te winnen, trof die mannelijke tegenstand bij voor
raad het gewenschte doel. De Regering gaf toe, de be
noemde Bisschop bleef achterwege , en nam eerlang het 
Bisdom Brugge aan. 

(*) Charterboek, III 630, 635; WINSEMIUS, 526 ; Hist. 47; SCHOTA
NUS, 716; GABisEMA, -424—432; Oudheden en Gestichten, I 276—281; 
F. sjoERDs, Beschrijvinge, I 698, II 3. 
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2. De Hervormde Leer te Leeuwarden ingevoerd, 
doch weder verdrongen. 1566. 

Intusschen namen de vrijheidszucht der ingezetenen 
en het verzet tegen 's Konings gestrenge plakkaten met 
den dag toe; inzonderheid, toen, ten jare 1565, hier 
afgevaardigden van de Nederlandsche Verbondene Edelen 
aangekomen waren, en in het Arrijheidlievende Friesland 
grooten bijval verworven hadden. In die gisting der 
gemoederen had de Magistraat, tegen den wil van 
den Spaanschen Stadhouder, den Grave van Arem-
berg, de beveiliging van de Stadspoorten aan de burgers 
opgedragen, en werd er, op den 6 September 1566, 
eene groote vergadering van den vollen Haad der stad 
en de Bevelhebbers der Schutterij belegd. Hierin deed 
de voorzittende Burgemeester, de waardige TJERK WAL-

LES, eene mannelijke aanspraak, waarin hij den Raad 
aanspoorde, om gebruik te maken van de afwezigheid 
des Stadhouders en van andere gunstige omstandigheden, 
ten einde , door de algemeene afschaffing van de Room-
sche eeredienst, openlijk en met de daad te toonen, 
wat men reeds lang in het hart besloten hield. Een-
dragtig werd hierop goedgevonden , om daarin het voor
beeld van zoovele Nederlandsche Steden te volgen; te 
volgen, doch niet door de kerken met baldadige woest
heid te schenden, en de beelden en sieraden aan de 
woede van het volk prijs te geven; — maar door met 
bedaarde standvastigheid en voorzigtig overleg het voor
gestelde doel te bereiken: om de oude eeredienst af 
te schallen, en daarvoor dadelijk de Hervormde »prêke" 
in de plaats te stellen. 

Nog dien eigen avond beval de Overheid aan de Pas
toren der drie Parochiekerken en aan de Gilden, om 
hun bijzonder eigendom, sieraden en kleinodiën dadelijk 
uit de kerken weg te nemen. Daarna hielden een aan
tal burgers en eenige Averklieden zich gedurende den 
nacht bezig, om de kerken van de beelden, tafereelen, 
altaren en wat verder tot de Katholijke eeredienst be
trekking had, te ontledigen, de beschilderde wanden 
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met witkalk te overdekken, en de gebouwen verder 
zoodanig in te rigten, als ten behoeve van de godsdienst
oefeningen, naar de wijze der Hervormden, vereischt 
werd. Reeds den volgenden dag, waarop verboden 
werd, eenig Godshuis of Klooster te schenden, werden 

u de Predikanten door de Regering en de gewapende magt 
in de kerk van Oldehove gebragt, ten einde de Her
vormde leer te prediken, gelijk vervolgens in de drie 
Parochiekerken dagelijks geschiedde. Op den 15 Sep
tember had voor het eerst de bediening van het Heilig 
Avondmaal plaats. De uitoefening van de Roomsche 
eeredienst werd verboden. Vele priesters traden uit 
eigene beweging tot de Hervorming toe. 

Zoo scheen de groote zaak. der Reformatie door eene 
kloeke daad, in spijt van pauselijk en koninklijk gezag, 
hier volkomen doorgezet te zijn. Maar, helaas! de ge
vreesde gevolgen bleven niet achterwege: de tijd was 
nog niet rijp. Op last van de Landvoogdes eischte de 
Stadhouder weldra niets minder, dan de afzetting van 
de leeraren en het herstellen van de oude kerkdienst. 
Moedig ijverde de Magistraat hier tegen, belovende alle 
getrouwheid aan den Koning te willen blijven betoonen, 
zoo deze slechts aangaande de godsdienst geene dwang
middelen gebruikte, en de begeerde vrijheid gaf. Nog-
tans bleef AREMBERG bij zijnen eisch, en bij de verzeke
ring, van geenerlei verandering in de godsdienst te 
zullen gedoogen. Den 10 December werd er ook een 
plakkaat namens den Koning ontvangen, met uitdruk
kelijk bevel, om van de Hervormde leer afstand te 
doen. Dit stuk werd echter niet afgekondigd: want 
toen de Regering, bij monde van haren wakkeren Secre
taris DOOITSE WTNGIE, eerst de Schutters en daarna de 
gemeente in het koor der kerk van Oldehove hierom
trent raadpleegde, werd, niettegenstaande velen uit 
vrees voor 's Konings toorn weifelden, besloten, om de 
aangevangene zaak moedig vol te houden, althans, zoo
lang geene scherpere middelen noodzaakten, voor den 
drang der omstandigheden te zwichten. 

In het begin van Januarij 1567 kwam AREMBERG echter 
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niet eene aanzienlijke krijgsmagt in Friesland, en eischte 
van de Leeuivarders volkomene onderwerping, alsmede _-
het uitdrijven van de leeraren en het herstellen van de 
kerken in haren voormaligen toestand, ten behoeve der 
Roomsche eeredienst. Op geene herhaalde vertoogen 
en smeekingen werd die eisch gematigd: de stad zag 
zich genoodzaakt voor het geweld te h u k k e n , en de 
vrije uitoefening van de geloofsovertuiging na te la ten , 
u i t vrees voor de magt van een Landsheer , die dus zijn 
gezag misbruikte , door ook heerschappij te willen voeren 
over den vrijen geest. Nu zag men de kerken slui ten; 
den 12 Januarij werden de leeraars met groot rouwbe-
toon van velen uit de stad geleid; vele edelen en bur
gers vlugtten naar bui ten 's lands ; en den 20 dier 
maand werd er een aanvang gemaakt met het herstel
len van de drie Parochiekerken. De altaren werden op 
n ieuw geplaatst, de beelden hersteld, alle kerkelijke 
sieraden vernieuwd, en het goud en zilver, dat de 
geestelijkheid zoolang verborgen had gehouden, op bevel 
van het Hof weder in de kerken gebragt. Na een tus-
schenstand van twintig weken werd op den 24 Janu
arij 1567 in de St. Vituskerk voor het eerst weder de 
Vesper en het Lof gezongen, en den volgenden dag 
door den derden Pastoor, Heer DOÏÏWE, » h e t eerste ser-
»moen ende een seer schoone singhende misse gedaen 
» t o t eene eeuwighe memorie" (*). 

3 . Benoeming en Aankomst van den nieuwen Bisschop. 1570. 

Hoezeer de voortgang van de Hervorming hier door 
overmagt gestuit w a s , en de woeste tooneelen van den 

(*) Zie Charterboek, III 681 en verv. tot 708; WIHSEMIÜS, 533, 
535; Eist. 69; SCIIOTAHES, 736; GABBÏMA, 450—462; DIIST LORGIOH, Ge

schiedenis van de Kerkhervorming in Friesland, 53, die van deze ge
beurtenissen een fraai en uitvoerig verhaal geeft. Ik heb bovendien 
gebruik gemaakt van een belangrijk Handschrift, in het Archief van 
GABBEMA bewaard, getiteld: Verhaal van het gepasseerde bijnnen 
Leemvarden in de jaren d566, dö67 end 568, door JUTTHONrus joosiz., 
Notarius te Leemvarden. Het vangt aan met de woorden: » Hier nae 
» volcht tgene dat God betert binnen Leeuwarden geschiet is in den be-
y roerlieken tyt, in den jaerc van sess ende tzestich." 
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Beeldenstorm elders met kracht van krijgsvolk bedwon
gen waren, —• deze handelwijze der Nederlanders had 
ten gevolge, dat de verbittering van Koning FILIPS ten 
top steeg. Om daarover op eene geduchte wijze wraak 
uit te oefenen, en dit volk met geweld binnen de gren
zen van het oude kerkgezag te dwingen, zond hij in 
1567 den Hertog van Alva met een, voor dien tijd, 
magtig leger naar deze landen. Het is bekend, door 
welke grawelen deze gezant de harten der Nederlanders 
van hunnen Heer vervreemdde, en hoe zij daardoor tot 
een tegenstand gedrongen werden, welke eindelijk het 
verlies van de heerschappij ten gevolge had. 

Ter uitbreiding en bevestiging van het kerkelijk gezag 
eischte ALVA, kort na zijne aankomst, de invoering van 
de n i e u w e B i s s c h o p p e n , wier aanstelling men 
hier en elders tot dusverre niet had durven doorzetten. 
Verstoord over de hardnekkigheid des Frieschen volks, 
dat zich bestendig tegen zijne oogmerken Heef verzet
ten, zond hij in 1569 een brief herwaarts, waarin hij 
zich beklaagde, dat men deze zaak zoo lang slepende 
hield. Ernstig vermaande en gelastte hij, uit 's Ko-
nings naam, den Friezen, om den verordenden Bisschop 
aan te nemen en te gehoorzamen, te meer, dewijl vele 
misbruiken en het slechte leven der geestelijken beter 
kerkelijk toezigt vorderden (*). Bij Buile van Paus 
pms V, van den 17 September 1569, werd dan tot 
Bisschop van Leeuwarden aangesteld CUNERUS PETRI, een 
Zeeuw van geboorte, die te Leuven tot Doctor in de 
Godgeleerdheid was bevorderd (†). Ben 1 Februanj 
1570 deed hij met zijn gevolg, onder velerlei eerbe-
tooningen, de plegtige intrede binnen deze stad, waar 

(*) Zie dezen merkwaardigen brief in de Oudheden en Gestich
ten, I 291. 

(†) De oorspronkelijke Pauselijke Buile, op glad horen-perka-
ment, sierlijk met pronkletters en veelvuldige verkortingen geschreven, 
en voorzien van een uithangend looden zegel, waarop de hoofden van 
PETitos en PAÜMS staan, wordt nog in het Stedelijk Archief, JV°. 88, be
waard. Zij is afgedrukt in het Charterb. III 770. De Instructie voor 
den Bisschop wordt gevonden bij BOR, V 264. 
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hij op het Blokhuis door den Luitenant-Stadhouder 
SEGHER VAN GROESBEEK, bij afwezigheid van den Graaf 
van Meghen, werd ontvangen. Op dien zelfden dag 
werd hij door de Geestelijkheid en de Schutters dei-
stad, met groote pracht, van het Blokhuis naar de kerk 
van Oldehove geleid, waar hij zich voor 't eerst als 
Bisschop vertoonde, en der gemeente zijnen zegen gaf. 
Eerst nam hij nu zijn intrek in het Patershuis van het 
Graauwe-Begijnen-klooster (naast de tegenwoordige Wes-
terkerk), doch ging acht dagen later het huis bewonen 
van den Abt van het Bergumer-klooster, dat ook aan 
het Bisdom vervallen was (het tegenwoordige Collegie 
van Gedeputeerde Staten). Weinige dagen later wijdde 
hij plegtig de kerk en de altaren van St. Vitus tot eene 
Bisschoppelijke of Kathedrale kerk; gelijk hij daarna de 
vroeger ontheiligde kerken van Nijelwve en Hoek op 
nieuw wijdde. Vervolgens stelde hij een Aarts-diaken, 
Deken, Officiaal, Rentmeester, Secretaris, Senioren, 
Kapitularen, Kanoniken en verdere geestelijke ambtena
ren aan; belegde eene groote keikveigadering of synode 
Tan de Friesche Geestelijkheid in het ileventer van het 
Jakobijner-klooster, waarin de Staten des lands destijds 
ook nog vergaderden; vaardigde verder verschillende 
ordoimantiën betrekkelijk de godsdienst-oefeningen uit , 
en deed, eindelijk, alles, wat het aanzien en den luister 
van het kerkelijk gezag in dit gewest zou kunnen ver
heffen (*). 

4. Val van het Bisdom en van de Roomsche Eerediensh 

Onder ongunstige voorleekenen aanvaardde de Bisschop 
zijne bediening. De Hervormden loch waren niets 
minder gezind dan om zich aan zijn gezag te onder
werpen, en hadden GELLIÜS SNECANUS tot hunnen Predi-

(*) WiwsEïiius, 552; Eist. 121 ; SCHOTANUS, 756; GABBEWA , 515 en 
vervolgens; Oudheden en Gestichten, I 293—307; F.SJOERDS, Beschrij-
vinge, I 700; Tegenwoordige Staat van Friesland, II hl; KOK, Vader-
landich Woordenboek, XXIV 13 enz. 
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kant beroepen, hoewel deze hen niet bestendig bij
bleef (*). Den 10 Junij 1570 geschiedde er een belang
rijke kerkroof, waarbij de St. Vitusdom twee groote 
zilveren toonkasten en vier zilveren olievaten moest 
derven (†). Kort daarna werd dit gebouw door een 
hevigen storm zwaar beschadigd. Bij al de bisschoppe
lijke praal waren de fondsen der kerk ontoereikend, 
om de kosten der herstelling te bestrijden, zoodat de 
Bisschop, Pastoren en Kerkvoogden daartoe 200 Goudgl. 
van de Weesmeesteren moesten opnemen, tegen eene 
rente van zeven ten honderd in het jaar (§). 

Naauwelijks was deze som tot dit doel aangewend, 
of eene nieuwe ramp trof het oude gebouw, dat, even 
als de verouderde eeredienst, welke daarin plaats had, 
scheen uitgediend te hebben. Een verschrikkelijke 
storm, welke op den 23 Januarij 1576 woedde, en in 
Friesland groote schade aan dijken en gebouwen ver
oorzaakte, oefende op het bouwvallige dak en muur
werk der St. Vifuskerk weder zulk eene kracht ui t , 
dat een gedeelte daarvan instortte. Volgens de berigten 
van al de geschiedschrijvers zou die storm de gansche 
kerk verbrijseld hebben, en zou ze nog dat zelfde jaar 
weggeruimd zijn. Het tegendeel is waar: want hoe 
zwak de kas der gemeente ook. ware, — hoe zéér de 
voorvaderlijke eeredienst ook ondermijnd wierd en haren 
ondergang naderde,—hoe véél de Gentsche bevrediging 

(*) TRIOLAND contra OTTENBOSIERDT , 929; BBANDT, Historie der Re

formatie, I 778, II 143, 144; VERWERD \, Wapenboek in AHDRINGA; TPEIJ 

en DERJIOÜT, Geschiedenis der Nederîandsche Hervormde Kerk, I I 52 , 
Aant. 7 (58). Wij betwijfelen echter, of de Hervormden toen wel de 
Jakobijner-kerk gebruikt hebben. 

(†) GABBEMA, 530. Evenzoo betwijfelen wij het verhaal van WINSE-
Miüs, 547, dat de Hervormden in 1568 zich op nieuw meester van de Ol-
dehoofster-kerk zouden gemaakt hebben ; en niet minder het berigt van 
DE IA TORRE (Oudheden en Gestichten, I 348), dat de St. Vituskerk den 
10 Julij 1570 voor de tweede maal door de beeldstormers zou zijn ge
schonden. Die schrijvers verwarren dikwijls vroegere en lateregebeur-
tenissen met elkander. 

(§) Volgens den oorspronkclijken schuldbrief, nog in het Archiei 
van het Old-Burger-Wecshvis voorhanden. 
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van dat jaar ook had uitgewerkt, om den Nederlanders 
in het staatkundige meerdere vastheid en in het gods
dienstige meerdere vrijheid te bezorgen: — de kerk 
werd zoo veel mogelijk hersteld, en voor de dienst al
thans weder bruikbaar gemaakt (*). 

Be rustige ingezetenen, die bedaard den onzekeren 
afloop van de zaken afwachtten, hielden nogtans 
»het in-vallen van soo grooten ouden Kerck voor een 
»voor-duydinge van wat de Paepsche Pieligie hier te 
»Lande, binnen korten wilde volgen" (†). Die gevolgen 
bleven niet lang achterwege. De komst van GEORGE 

VAN LALAIN, Graaf van Rennenberg, als Stadhouder van 
Friesland, namens den Koning en de Algemeene Staten, 
had weldra een gunstigen invloed op 's lands belangen. 
Den 1 Maart 1577 deed hij plegtig zijne intrede binnen 
Leeuwarden, en twaalf dagen later werd de Pacificatie 
van Gent afgekondigd. De toenemende woelingen ver-
pligtten den Algemeenen Landvoogd, Aarls-hertog MAT-
THIAS , op aandrang van Prins WILLEM van Oranje, om 
den Nederlanders algemeene verdraagzaamheid en vrij
heid van godsdienst-oefening toe te staan. Nu mogteu 
de Roomsche en Hervormde eeredienst, zonder elkander 
te hinderen, uitgeoefend worden. Ook andere gezind
ten, boven de honderd personen sterk, konden eene 
kerk verlangen. De geestelijken bleven iu het bezit van 
hunne goederen — de dienaren van beide partijen in 
hunne betrekkingen. 

(*) De oorspronkelijke Rekeningen der Kerk, van 1576 tot 1583, 
zijn nog aanwezig, en uit deze blijkt, dat er aan de herstelling van het 
leijen dak, muurwerk, glasramen enz., in Ï576, 155 Gld. besteed is. 
Een gedeelte of een uitbouwsel der kerk schijnt omvergewaaid te zijn, 
dewijl bij de ontvangsten in de rekening mede opgenomen is, dat er voor 
ƒ32- oud hout verkocht is, alsmede 160 ponden lood v o o r / 8 - ; 45 ton
nen duifsteen van de kerk voor ƒ 1 3 - ; 45,000 steenen voor 71 - ; terwijl 
er nog bovendien 2000 aan het Verlaat gebruikt-, en 2000 op bevel van 
den Bisschop aan een tigchelaar geleverd waren. In 1578 kocht GOFFE 
AEBIHGA 200 kerkpannen en een aantal Friesche steenen. In het vol
gende jaar lagen er nog ettelijke tonnen duifsteen »in den gebroocken 
!. Kercke." 

(†) SCHOTANUS, Kronijk, 791. 
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Deze zoogenoemde Religionsvrede werd den 22 Julij 
1578 te Antwerpen gegeven, en kort daarna te Leeuwar
den afgekondigd. De Roomschgezinden behielden het 
gebruik van de Parochiekerken, doch ten behoeve der 
Hervormden sloot de Magistraat eene overeenkomst met de 
monniken van het Dominikaner-kloosier der Predikhee-
ren, die hunne aanzienlijke Kloosterkerk in huur afston
den, en aannamen, die grootendeels te ontruimen. Onder 
een grooten toevloed had den 13 Augustus 1578 de 
eerste godsdienst-oefening van de Hervormden in de Ja-
kobijner-kerk plaats; en kort daarna verzochten de » Voor-
»standers van de geadmitteerde Gereformeerde Kerck" 
van den Stadhouder hulp, tot het bekomen en bezoldi
gen van nog een of meer Predikanten (*). 

Groot was de blijdschap van velen over dezen geluk
kigen keer van zaken. De Hervormde kerk was alzoo 
gevestigd, hoewel nu niet, gelijk vroeger, ten koste 
van de voorvaderlijke godsdienst: want beide werden 
met het zelfde regt en gelijke vrijheid uitgeoefend. Maar 
de partijen stonden niet gelijk; en jammer, dat vele 
belijders van de nieuwe leer, trotsch op hunne overwin
ning, zich nu onwaardig gedroegen jegens de zwakkere 
aanhangers van de oude kerkleer. Het scheen, alsof zij 
hun de vroegere onderdrukking wilden betaald zetten , 
door hen nu op hunne beurt te vervolgen. Ziehier, wat 
er gebeurde. De Jakobijner-kerk was den Hervormden 
wel ingeruimd, maar ook de dienst des Kloosters werd 
daarin nog verrigt, ten behoeve waarvan het altaar, de 
beelden en verdere kerksieraden in het afgeslotene koor 
waren geborgen. In dien tijd van opgewonden geest-

(*) Zie over deze merkwaardige gebeurtenissen: WINSEJIIÜS, Chron. 
627; Eist. 332; SCHOTANUS, 819; HOOFT, Neederlandsche Histoorie n,b7i; 
BOR, JSederl. Oorlogen, XXIIeboelc, 991, 998; FRESINGA, Memorien, bij 
noiiiiAR, Analecta, III 73; VAN MISTEKEN, Historiën, 14î ; WAGENAAB, Va~ 
derlandsche Historie, VU 17; Oudheden en Gestichten, 1266, 349; 
r. SJOERDS, Beschrijvinye, II 3 1 , 720; YPEIJ enDESMOiir, Gesch. der Herv. 
Kerk, II 56, Aant. 24; BIEST LOBOION, Kerkhero. 115; MS. Memorien 
van den Griffier ui. HEYMANS , en MS. Brief van MATHENES DE WYBISMA, Maar

schalk van het Blokhuis, heide laatste in 't Archief van GABBEMA bewaard. 
1. 15 
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drift en partijhaat was dit velen ten gruwel. Op den 
9 October 1578 ondernamen eenige burgers uit het Hoek-
ster-Espel, die spoedig hulp ontvingen van het onstui
mige gemeen, om in het gemelde koor te breken, en al 
de overblijfselen der vroegere kerkdienst op eene woeste 
manier te schenden en te vernietigen. Van hier gingen 
zij naar de kerk van Nijehove; van daar naar de kerk 
der Minderbroeders, in welke beide zij altaren en beelden 
omverwierpen, en zelfs de misboeken over de straat 
sicepten. Nog niet voldaan, trokken zij, met veel ver
meerderd getal, de Wirdumerpoort uit naar het Oud 
Hof, de state van den Raadsheer JULIÜS VAN DEKEMA, 

ook wel Dekemahqf genoemd. Uit haat tegen dien 
koningsgezinden edelman, doch onder voorgeven, dat 
dit huis, zoo nabij de stad, eene legerplaats voor den 
vijand kon worden, beschadigden zij het gebouw, en 
verwoestten zij den schoonen hof. Bit geschiedde even
wel met toestemming van den Hove. De Roomschen her
stelden hunne kerken echter weldra, zoodat reeds den 
volgenden zondag in de Mariakerk weder de mis ge
vierd werd, terwijl de Minderbroeders op het einde van 
November weder van hunne kerk gebruik maakten (*). 

Intusschen had de Stadhouder, Graaf van Rennenberg, 
op bevel der Staten en van den Aarts-hertog, den Bis
schop ctiNERüs PETRi, op den 22 Maart 1578, gevat, en 
op het Blokhuis te Harlingen gevangen gehouden. La
ter werd hem de Abtdij van St. Nikolaas te Bergum 
tot woning-, en een jaarlijksch inkomen van 800 Gld. 
tot onderhoud toegewezen. Hij vertrok echter twee 
jaren later naar Munster, waar hij een korten tijd het 
ambt van Koor-Bisschop bekleedde. Niet lang daarna 
is hij te Keiden overleden (†). 

(*) WINSEJIIUS, 634; Eist. 349: SCHOTANUS, 821 ; J. VAN DEN SANDE, 

Decisien 'sHofs, lib. V, til. VII , def. IV ; MS. Memor, van si. EEYSANS ; 
MS. Geschiedenis van Huisum, van D". w. WESSELIDS; YPEIJ en DERHOUÏ, 

I I , 58, Aanteek. 25 (07) en vooral 28 (71). 
(†) WIWSEUIÜS , 635, 639 ; Eist. 379; SCHOTANUS, 8Î6, 830 ; THUANUS, 

Eist. svitemp. Francf. 1610, II 178; Oudheden en Gestichten, 1 3 1 1 ; 
F, sjosnns, Baschrijvinge, I 707. 
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Al de goederen, welke vroeger aan het Bisdom Leeu
warden toegevoegd waren, en waarvan de Bisschop de 
inkomsten genoten had, werden, nevens het Hasker 
Konvent, den 9 November 1579, door den Graaf van 
Rennenberg aan de Staten van Friesland overgedragen, 
ter bestrijding van de behoeften der provincie (*). 

Aldus nam het Bisdom Leeuwarden, onder zooveel 
tegenkanting ingesteld, onder zooveel onrast bezeten, en 
met zooveel smaad vervallen, een einde. De Roomsch-
gezinden bleven nog een tijdlang, bij het bezit van 
kloosters en kerken, vrije godsdienst-oefening genieten; 
doch ook dit hield op met het begin van den jare 1580, 
toen de burgerlijke en kerkelijke Hervorming in deze 
stad Yolkomen doorgezet werd, en het volle beslag ver
kreeg, om aan alle verouderde instellingen en vormen 
een einde te maken. Maar tot bekoming van dat gezag 
moest eerst nog een moeijelijke strijd gestreden-, eene 
belangrijke zaak verkregen worden, waarvan wij de 
omstandigheden nu zullen verhalen. 

5. Het Blokhuis van Leeuwarden versterkt en bezet, 
en daarna ingenomen en ontmanteld. 1580. 

Niet te vergeefs had Hertog ALBERT van Saksen aan 
den zuidoosthoek van Leeuwarden een forsch kasteel, 
met weerbare vestingwerken omringd, laten bouwen, 
ten einde de vastheid van zijn opgedrongen gezag te 
verzekeren, en om, bij het minste blijk van oproerige ge
zindheid, de stad door zijn geschut te bedwingen. JSiet 
te vergeefs hadden zijne opvolgers groote waarde ge
hecht aan dezen zetel van hunne Stadhouders en van 
de voornaamste krijgsmagt in dit gewest. En hoewel 
de omstandigheden hen nooit genoodzaakt hadden, om 
van deze kleine vesting tot aanval of verdediging ge
bruik te maken, — toch waren zij bestendig voortgegaan, 
om de gebouwen en werken, overeenkomstig de vorde
ringen van den vestingbouw in dien tijd, te verbeteren 
en te versterken. 

(*) WiHSEHius. 640; SCHOTATOS, 838; Charterboeh, IY 87. 
15* 
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Dit laatste was pligt en zelfs noodzakelijkheid gewor
den , toen, na langdurigen vrede, de landzaten zich 
eindelijk tegen het misbruikte oppergezag te weer stel
den, en er magt van vreemde soldaten vereischt werd, 
om de gestrenge plakkaten des Konings te doen uitvoeren, 
en de burgers bij de gehoorzaamheid aan den Landsheer 
te bewaren. Inzonderheid was CASPER ROBLES, Heer 
van Billij, die wakkere Stadhouder des Konings, hier
van overtuigd, toen, in 1572, de wapenen der vrijheids
lievende Edelen hier en elders zooveel voorspoed on
dervonden, en Düco MARTENA pogingen deed, om Leeu
warden voor den Prins van Oranje te winnen. Dáárom 
wendde hij allen ijver aan, om het Blokhuis in vele 
opzigten sterker te maken. Door een Venetiaanschen 
Bouwmeester liet hij al de werken herstellen en verbe
teren, en aan de oostzijde eene nieuwe en hoogere 
borstwering uit de gracht optrekken. Ten einde het 
overzwemmen van die gracht te beletten, deed hij in 
haar midden, rondom het geheel, eene rij spitse palen 
heijen, welke voor de zeedijken bestemd waren. De 
boomen, waarmede de ruimte aan de west- en noord
zijde beplant was, liet hij omverhakken, als tot een sein, 
dat hij zich in staat van verdediging stelde, of tot aanval 
voorbereidde. Door deze maatregelen, en door het ge
bod, om de wapenen der huislieden van het omgelegen 
land op het Blokhuis- en hunne granen in de stad te 
brengen, trachtte hij zijne beste pogingen aan te wen
den, om de stad tegen een onverhoedschen aanval te 
versterken, en bij een gevreesd beleg tegen hongersnood 
te beveiligen, ten einde haar voor de zaak des Konings 
te bewaren (*). 

Met den jare 1576 had evenwel zijn gezag uitgediend, 
en was de Graaf van Rennenberg tot Stadhouder be
noemd. Deze stelde den Hollandschen edelman JAN VAN 
iWATHENES DE WYBISMA tot Drost of Maarschalk op den 
Blokhuize aan, en deed de Waaîsche soldaten door eene 
bezetting van Duitsche benden vervangen. Sedert de 

\*} Chnrterb. ITl 000 pn very.; WIIÏS, 578; SCHOT. 76-4; GABB, 535. 
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Pacificatie van Gent eenige meerdere ruimte had gege
ven, was dit kasteel, als een dwangnagel der vrijheid, 
den ingezetenen een doren in 't vleesch. Bij elke gele
genheid gaven zij den wensch lucht, dat het of dooi
de burgers zelve bezet-, ôf ten gronde toe gesloopt mogt 
worden. Zelfs schreven de Gedeputeerde Staten van 
Friesland naar Brussel, met het verzoek tot » die de-
»molitie (afwerping) van de Huysen, ende die Do-
»meynen van de Majesteyt te mogen a en tasten ende 
»employeren tot betalinghe van de groote schulden, tot 
»bescherminghe van den Landen" (*). 

In dezen stand van zaken ondernam WÏBRANT ROORDA, 

van Goutum, Grietman van Idaarderadeel en Luitenant 
van den Hopman RIENCK TAN DEKAMA, op aanzoek van 
de Spaanschgezinde Raden van het Hof, in Augustus 
1577, het kasteel te vermeesteren. Met een vaandel 
van 130 soldaten komt bij op het Vliet, trekt langs 
den Grachtswal achter het Blokhuis, en weet van daal
den Bevelhebber VAN MATHENES te belezen, om, zoo hij' 
voorgaf tot zijne versterking, hem en zijn vaandel op 
het huis te nemen. Naauwelijks waren zij de hulppoort 
ingelaten, of ROORDA verklaarde zich, namens den Ko
ning, tot meester van de sterkte. Nu ontstond er groot 
oproer onder de veel sterkere bezetting en in de stad, 
in welke op dien dag meer dan vier malen alarm werd 
geklept. Met moeite werd de bloedstorting voorgeko
men, en hoeveel ijver VAN MATHENES ook aanwendde, 
om de overrompelaars tot den aftogt te bewegen, hij 
was genoodzaakt, zich gevangen te geven, en de zijnen 
te ontwapenen, tot den tijd, dat RENNENBERG zelf in 
Leeuwarden verwacht werd. Na groote beweging tegen 
het Hof verwekt te hebben, kwamen de burgers met 
ROORDA overeen, dat hij tegen eene vergoeding van 3300 
Gld. zou aftrekken. Nu werd hel kasteel door zestig 
Stads Schutters, onder bevel van de Kapiteinen RIENCK 

VAN CAMMINGHA, Beer van Camminghabiirg, en AESGE 

HARMENS PHELTEN, Burgemeester, bezet. Het was, nu wel 

(*) Wl.-SEHIUS, 602. 
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in de magt der stad; doch hare begeerte, om het kasteel 
te ontmantelen, werd onderdrukt door de vrees voor de 
komst van REMNENBERG, aan wien het in de volgende 
maand September weder werd overgedragen (*). 

Men plukte dus voor de zaak der vrijheid geene of 
geringe vruchten van deze opoffering. Doch daartoe was 
de tijd ook. nog niet rijp. Toen echter de Religions-
vrede en de Unie van Utrecht allengs meerdere vrijheid 
en zelfstandigheid ontwikkelden, werden ook de Blok-
huizcn een ondragelijke dwang. De middelen, om zich 
daarvan te bevrijden, waren de voorwerpen van de dage-
lijksche gesprekken der burgers. Reeds den 27 Septem
ber 1578 had de Aarts-hertog MATTHIAS den Friezen uit 
eigene beweging aangeschreven, dat hij, om alle achter
docht te voorkomen, goedgevonden en toegestaan had, 
dat de kasteelen van Friesland, en inzonderheid dat van 
Leeuwarden, in handen der burgers gesteld- , en zoo lang 
van hunnentwege bewaard zouden worden, als de stad 
genoegzaam versterkt zou zijn, om dit kasteel te kun
nen ontmantelen (†). Opmerkelijk, is het, dat de Staten 
van Friesland op den zelfden dag een besluit namen, 
dat de kasteelen van Leeuwarden, Harlingen en Stavo
ren in handen van de Staten gesteld zouden worden, 
om ze door hunne soldaten te doen bewaken, totdat 
zij afgebroken zouden zijn (§). Toen dit tegengehouden 
werd, gaven de Friesche afgevaardigden aan de Bond-
genooten te Utrecht dringend het verlangen te kennen 
tot vervulling der belofte van den Aarts-hertog; en 
ook deze beloofden op nieuw, in December 1579, een 
Ingenieur herwaarts te zullen zenden, om de ontmante
ling van het Blokhuis te bevorderen (.]..). Ook Prins 
WILLEM en de Algemeene Staten hadden den Stadhouder 

(*) Een verhaal van dit voorval, door een partikulieren brief mede
gedeeld, komt voor inliet Charterboek, III, 117-4; WIWSEMUIS, 602; SCHOT. 
011. WYBBEW ROOBDA of WYBE VAN GourtiM komt mede voor in 't Charterb. 
III 935, 1163; VANSMIHIA, Grietmannen, 150; Stamb.31A, Aant.212« 

(†) Charterboek, III 1214. (§) Siaals~Resohilieboek. 
(.!.) Charlerbork, IV 109 ; SHJIOTAM'S', 835. 
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RENNENBERG bevolen, om de kasteelen der drie steden 
in handen van de Staten des lands over te dragen, ten 
einde ze af te werpen. De Provinciale Staten hadden 
toch aan de Algemeene Staten de som van 18,500 Gul
den, onder deze bijzondere voorwaarde, voorgeschoten. 
Daarom gaven zij den Stadhouder bij een uitvoerigcn 
brief dringend te kennen, wat zij van hem verwachtten, 
en konden eischen (*). 

Doch alles vergeefs! Het laaghartig verraad, dat 
RENNENBERG in zijnen boezem voedde, en hetwelk geen 
ander doel had, dan om al de vruchten der bereids 
verkregene vrijheid te verijdelen, en Friesland weder 
geheel onder het dwangjuk des Konings te brengen; — 
dat verraad, hetwelk hij weinige maanden later, ten 
koste van zijne eer en rust, en van de vrijheid 
eener stad als Groningen pleegde, — dit deed hem 
de uitvoering van ieder bevel vertragen, elk verzoek 
der Staten in den wind slaan, en bij elke gelegenheid 
uitvlugten en uitstellen zoeken. Hij deed nog meer. 
Zelf altijd afwezig, en langer dan vijf maanden in het 
klooster Essen in Groningerland vertoevende, plaatste 
hij een, bij de Staten verdacht, persoon, JAN VAN SCHA

GEN, aan het hoofd van een groot getal vreemde solda
ten, als Drossaart of Maarschalk, op het Blokhuis te 
Leeuwarden. Deze versmading van het hoogste gezag, 
die lagen, welke men bemerkte, dat heimelijk gelegd 
werden, en het belang der zaak, dat aldus verwaarloosd 
werd, voerden het wantrouwen en den afkeer jegens 
hem ten top. Dit alles, en de aandrang der burgers 
deed eindelijk bij de Staten het besluit geboren worden, 
om, hetzij met list, hetzij met geweld, zich meester te 
maken van dit laatste gehate blijk van overheersching; 
te meer, dewijl men van de bezetting der sterkte voor 
de stad de schrikkelijkste tooneelen meende te moeten 
vreezen, wanneer de vermoedens omtrent het voornemen 
van RENNENBERG eenmaal verwezenlijkt mogten worden. 

(*) WiHSüxnis, «51 ; SOHOTAHI'S, 839. 
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Inmiddels hadden de Steden van Friesland zich on
derling verbonden, o m , met hulp der Grietenijen, de 
drie Blokhuizen af te werpen. W e l werden zij daartoe 
eenigzins ontmoedigd, toen RENNENBERG kort hierop acht 
vaandelen krijgsvolk herwaarts zond, in schijn om hen 
te he lpen , doch in de daad om de uitvoering van dit 
voornemen te beletten. Maar de Staten drongen op 
voortzetting a a n , dewijl tijdverlies ligtelijk aanleiding 
kon geven tot ontbinding van deze vereeniging. Op 
den 31 Januari] 1580 werd dan door de Gecommitteer
den der Steden, DOÜWE SIXMA , Burgemeester van Fra-

neher, en JELLE SYBES en ADJE LAMMERTS, Burgemeeste
ren van Leeuwarden, eene schriftelijke overeenkomst ge
maakt , waarbij zij elkander hulp en bijstand beloofden, 
om Leeuwarden zoo spoedig mogelijk van het Blokhuis 
en »Tijrannennest" te bevrijden. Te gelijk verklaarden 
zij, de hulp van de Gedeputeerden en van hunne mede
burgers en laudgenooten steeds dankbaar te zullen er
k e n n e n , wanneer zij hen in krijgsgevaar bijstaan-, en bin
nen de stads vesten bescherming verleenen wilden (*). 
Tot hunne verzekering werd deze Acte aan Gedepu
teerde Staten ter hand gesteld; en deze verleenden nu 
op den zelfden dag aan den Burgemeester ADJE LAMMERTS , 
als kapitein van de Burgerwacht en als hoofd van de 
soldaten, tot bewaring en verzekering van de stad aan
genomen, volledige commissie, last en volmagt, om het 
Blokhuis met list of geweld te bespringen, in te nemen 
en te veroveren (†). 

Op eene heimelijke wijze werden n u dadelijk eenige 
pogingen in het werk gesteld, om de voornaamste hoofd
mannen der bezetting van het kasteel in het belang 
der stad over te halen. De kapiteins JAN VAN VERVOU, 

JAN BONGA en OENE VAN GROVESTiNs, die met hunne 

(*) WUVSEMIÜS, 653; SCHOTANUS, 841. 

(†) Van deze Commissie heb ik de oorspronkelijke Minute, van de 
hand van den Secretaris der Staten, EKOISBRANDI, met eene daarbij ge
voegde Copie van de hand van GABBEMA, onder de papieren van dezen 
huif sten gevonden. Daar zij nergens gedrukt is en een zoo belangrijk 
feit geldt, heb ik gemeend, haar als Bijlage M Ie moeten mededeelen, 
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benden op het Vliet buiten de stad l a g e n , wist men op 
zijde te krijgen, en tot hulp te bewegen. Op het huis 
van het adellijk geslacht VAN ANDRINGA, staande aan de 
Oudegracht nevens de BJokliuisbrug, die het voorplein 
der sterkte met de stad verbond, legde men eene w a c h t , 
om het kasteel langs dezen toegang hulp ui t de stad af 
te snijden. Slechts aan enkele burgers, op welker t rouw 
men zich kon verlaten, werd het geheim van den aan
slag geopenbaard. Gedurende den nacht werden daartoe 
alle voorbereidselen gemaakt, ofschoon men voorgenomen 
had, eerst list aan te wenden, en , als deze mis lukte , 
dan geweld van volk en wapenen te gebruiken. 

Deze l ist , welke op onderscheidene wijzen verhaald 
wordt , bestond hierin. Vóór het begon te dagen, begaf 
de Hopman FOX SELSMA zich naar het kasteel , bij den 
poortwachter voorgevende, met eenige zijner bekenden 
van de bezetting goede sier te willen maken. Hij had 
bij zich zekeren HENDRIK KLEINZORG , een moedig soldaat, 
die gehuurd was , om, zoodra zij binnengelaten w a r e n , 
den poortwachter te doorschieten, op welk gerucht de 
bezetting van Andringahuis tot hulp zoude u i t rukken . 
Het schot mislukt — de wachter roept de bezett ing in 
het geweer — en SELSMA en KLEINZORG , ook reeds door 
andere wachten ontdekt , worden genoodzaakt het slot 
in aller ijl te verlaten (*). 

Deze mislukking sloeg den moed der aanvallers eerst 
ter neder. Hun grijze bevelhebber, Burgemeester ADJE 
LAMMERTS , wist die echter weer te doen ontvonken, en 
hen aan te sporen tot het beslui t , om nu met list en ge
weld beide , zonder uitstel, het voorgestelde doel te be
jagen. Op bevel van de Gedeputeerden werd er ijlings 
in de stad alarm geslagen, de klokken geklept en alle 
burgers gewekt. Nu strooide men onder de toevloeijende 
menigte u i t , dat de bezetting van het Blokhuis met 

(*) Volgens de MS. Memoriën van den Griffier si. IIEYMANS, door de 
hand van WINSEMIUS overgeschreven, en in 't Archief van GABBE-BAbe

waard, zouden eenige afgedankte soldaten van het Blokhuis hun geweer 
van ' t kasteel hebben willen halen, doch, door den portier afgewezen, 
op dezen een »sinckroer" afgeschoten hebben, waarop alarm op het 
Blokhuis en in de stad volgde. 
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nieuwe vaandelen gesterkt was, en het voornemen had, 
uit te vallen en de stad te plunderen. Dit gerucht 
bragt alle burgers in vuur en verontwaardiging. Allen 
betoonden zich bereid, om niet slechts tot verdediging 
van de stad het uiterste te wagen, maar ook, om het 
gehate kasteel te veroveren en te sloopen, roepende, . 
nu de wapenen niet weder te willen afleggen vóór dat 
dit geschied was. Met de benden der genoemde Hop-
lieden trokken zij dadelijk in groote menigte op, en 
omsingelden de sterkte, die in naam der Staten des 
lands werd opgeëischt. Nu werden de boomen, langs 
de grachten der stad staande, uit den grond geiukt, om 
daarmede de gracht van het kasteel te dempen. Ver
schansingen werden opgeworpen, om daaruit het Blok-
huis te beschieten en te bestormen. Eene menigte kna
pen voerde het geschut uit het Stads Wapenhuis aan, 
en trok het voort met een spoed, alsof er paarden voor 
gespannen waren. Één maatregel, welke men vervolgens 
gebruikte, en die bijzonder doel trof, bestond hierin: 
dat men de monniken en de nonnen uit de-kloosters-
en de Roomschgezinden uit hunne huizen haalde, en 
deze, met de vrouwen en kinderen der mannen, die op 
het Blokhuis in bezetting lagen, nevens hen, aan de 
overzijde der gracht vóóraan stelde, in het gezigt van 
de belegerden. Dezen ontviel hierdoor de moed; zij 
ontzagen de hunnen, en gaven de hoop op, om de ves
ting langer te kunnen bewaren. Ook den Bevelhebber 
JAN VAN SCHAGEN, hoewel voorzien van alles, wat tot 
zijne verdediging noodig was, zag geen kans de hem 
aanvertrouwde sterkte langer te kunnen behouden, toen 
hij deze krijgsiist en dien geestdrift en wakkerheid van 
jong en oud, van rijk en arm, door zulke dappere 
aanvoerders voorgegaan, bemerkte, en tevens de versla
genheid der zijnen aanschouwde. Geen uitzigt op ont
zet hebbende, leende hij eindelijk het oor aan den 
herhaalden raad en drang van eenige, omgekochte, on
derbevelhebbers , en gaf het Blokhuis aan de Staten van 
Friesland en de burgers van Leeuwarden over, onder 
deze voorwaarde, dat aan hom en de zijnen vrije aftogt ge-
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gund-, en hem levenslang een jaargeld van 200 Gld. 
toegestaan wierde. Op den zelfden dag , den 1 Febru
ari) 1580, werd die overeenkomst gesloten, trok hij 
met zijne benden af, en namen de Staten en de Stad 
bezit Tan het kasteel, waarvan zij de bewaring aan 
hunne deurwaarders, gewapende dienaars en zes-en-
twintig uitgelezene soldaten toevertrouwden (*). 

De burgers, die zoo ijverig tot den aanval medege
werkt hadden, gaven zich echter niet dadelijk over aan 
de vreugde wegens het bereiken van hun doel ; — neen , 
zij hielden woord: —• zij bleven in groote menigte den 
ganschen dag voortarbeiden, om aan de noord- en west
zijde , waar de werken naar de stad gerigt w a r e n , 
de wallen af te graven, en daarmede de grachten der 
sterkte te vullen ; en zij keerden niet huiswaarts voor h u n 
wensch vervuld-, en het Blokhuis on tmante ld - , of, ge
lijk men het destijds en later noemde, gedemolieerd was. 

Den volgenden dag kwamen de hulpbenden weder 
in de stad, liepen naar de kloosters, haalden de mon
niken en verdere geestelijken daar u i t , namen hen tus-
schen hunne gelederen, en voerden h e n , door trompet
ten , pijpen en trommelen voorgegaan, met allerlei vreug-
debedrijf uit de Hoeksterpoort buiten de stad tot aan 
Lekkum, waar zij door eenige huislieden werden opge
nomen. Het was wel geen wonder , dat zij hierbij veel 
smaad-, en de kloosters veel onrust en schending te ver
duren hadden. Gelukkig, dat het gevoel van vreugde 
over de behaalde overwinning zoo luide sprak, boven 
de zucht naar wraak , die elders op zulke eene wreede 
wijze de eer der zegepraal besmette (†). 

(*) Zie over deze gewigtige gebeurtenis: WINSEMIUS, 65-4; SCIIOTA-

KÜS, 842; wiLir. BAUDARTius VAN DEYNSE, de Nassavsche Oorloghen, 
Amst. 1615, 337. 

(†) SCHOTANUS, 842; VAN CEYNSE, t. a. p., waarbij eene plaat gevoegd 
is, welke den uittogt voorstelt. Ook het vroeger vermelde ES. áer R. C. 
Kerk van den H. Bonifacius stemt met deze berigten omtrent het uitlei
den van de Geestelijken en Kloosterlingen overeen. 
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Op zulk eene wijze werd Leeuwarden verlost van zijne 
sterkte, door welke het steeds het aanzien had van eene 
overheerde stad, en maakte de vrees voor gevaar en 
verraad, in het hart der burgeren plaats voor het zoete 
gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. Door deze 
welgeslaagde onderneming, die den moed der burgers 
tot zooveel eer verstrekte, werd de staatkundige, bur
gerlijke en godsdienstige vrijheid hier gevestigd, en 
de zegepraal van de Hervorming bewerkt. Toen eerst 
verkreeg deze stad een zelfstandig bestaan, als lid van 
het nieuwe Nederlandsche Gemeenebest. — Ook voor dit 
gansche Gewest had deze daad belangrijke gevolgen: 
want zoodra Leeuwarden overgegaan- en voor de goede 
zaak gewonnen was, werden ook kort daarna de beide 
kasteelen van Harlingen en Stavoren ingenomen, en 
verviel in Friesland bijna alle gezag en invloed van de 
Spaanschen en Roomschgezinden, van welke laatsten 
velen de vlugt namen. Toen eerst zag men, welk eene 
uitwerking zulk een manhaftig voorbeeld-, en welk een 
invloed eene stad als Leeuwarden op het gansche land 
uitoefende. Groot was de algemeene vreugde en dank
baarheid ; maar deze steeg nog hooger, toen slechts ééne 
maand later, het naburige Groningen door het gevreesde 
verraad van RENNENBERG weder geheel aan de Spaansche 
dienstbaarheid onderworpen-, en onder de heerschappij 
van Rome's kerkleer en gewetensdwang gebragt werd; — 
een verraad, ten gevolge waarvan die stad nog veertien 
jaren dat juk moest torsenen, en van het genot der vrij
heid verstoken bleef. Toen vooral beseften de Friezen 
de hooge waarde van hunne tijdige verlossing, tot welke 
de inneming van het kasteel van Leeuwarden het sein 
en de eerste schrede was geweest. En welk eene dank
bare bewondering aller harten vervulde voor de ontvan
gene hulp des Allerhoogsten, blijkt uit den aanhef van een 
verbond tusschen de Volmagten der Landen en Steden van 
Friesland, kort daarna gesloten, luidende: da t»Godal -
»machtich deur sijne sonderlinghe ghenade ende barm-
»herticheyt, seer miraculeuselijck heeft belieft, dese 
» onse gemeene lieve Vaderîandt van West-Vrieslant te 
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»verlossen ende te bevryen van de wreede Tyranije der 
»Spangiaerden ende hun aenhangeren, soo deur ver-
»overinge ende demautilatie der Casteelen, als ooc 
»die uytroeyenge der Pauselijcke Afgoderye ende an-
»dersins" (*). 

6. Versterking van de Yestingwerken der Stad. 

Aan de vervulling van de zoo lang en zoo vurig ge
voede wenschen der burgers, om van den dwang der 
overheersching, het Blokhuis, ontslagen te worden, was 
tevens bestendig het voornemen verbonden geweest, om 
de Stads Vesten zelve te versterken. IJdel toch waren 
de pogingen, om zich van buiten tegen den vijand te 
beschermen, zoolang hij van binnen nog meester was. 
Maar, nu hij eindelijk in de stad overwonnen was, en hij 
met zijne sterkte ook zijn gezag verloren had, — nu was 
het pligt, neen, dringende noodzakelijkheid geworden, om 
de stad uitwendig te verzekeren tegen een vijand, die, als 
hij mogt terugkeeren, zijne wraak op eene verschrikke
lijke wijze zou kunnen doen gevoelen. Die vrees werd 
versterkt door het Spaansche krijgsvolk, dat op nieuw in 
Nederland was aangekomen, onder een veldheer als FAR~ 
NÉSE, Prins van Parma, die ALVA in krijgskunde even
aarde, en in staatkundig beleid en buigzaamheid verre 
overtrof. Vandaar, dat de Bondgenooten den Staten van 
Friesland, reeds vóór het innemen van het Blokhuis, 
beloofd hadden, hun » eeneu experten Ingenieur te sullen 
»toeschicken, oinme tot fortificatie van deze Stede te pro-
»cederen, ten eynde des tho beter voor den Spangaer-
» den ende haeren Aenhangeren verseeckert te weesen (†). 

Reeds eenige jaren vroeger, in 1572, toen de Ver
bondene Edelen een aanslag op Leeuwarden in den zin 
hadden, had de Stadhouder CASPAR ROBLES, na het 
Blokhuis op de hier voor vermelde wijze versterkt te heb
ben, ook de vestingwerken der stad zoo veel doenlijk 

(*) WiNSEMtüs, 681.— Zie meerdere bijzonderheden in Aanteek. 63. 
(†) Charterboeh, IV 109, den 24 Beoamher 1579, 
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in weerbaren staat laten brengen. Onder anderen had 
hij de borstwering tusschen het kasteel en de Wir-
dumerpoort, welke in zijn oog te hoog was met betrek
king tot de werken van het Blokhuis, verlaagd, en den 
dwinger of het ravelijn buiten de L. Vrouwepoort, tot 
dusverre van eene cirkelvormige gedaante, in den vorm 
van een gelijkzijdigen driehoek veranderd (*). 

Zeven jaren later, in 1579, was men genoodzaakt, 
den bouwvalligen toestand dier poort zelve te gemoet te 
komen, en daarvoor een nieuw en kloek poorthuis in 
de plaats te bouwen (†). 

Nadat nu het Blokhuis in 1580 was ingenomen, was 
eene der eerste zorgen, om deszelfs wal aan de oost- en 
zuidzijde weder met den stadswal te vereenigen. De 
gedempte gracht werd daartoe verhoogd, en met de ver-
eischte borstweringen voorzien. Doch dit was niet ge
noeg. De vestingbouwkunde had groote vorderingen 
gemaakt, sedert de krijgskunst onder zoo gevreesde leger
hoofden was vooruitgegaan. De middelen van verdedi
ging moesten geëvenredigd zijn aan de vermeerderde 
krachten en bekwaamheden der aanvallers. Daarom 
achtte men het noodzakelijk, den gansenen wal rondom 
de stad te verhoogen, en hem verder te versterken 
met grootere ravelijnen, met nieuwe dwingers of bol
werken , en met andere verbeteringen meer. Belangrijk 
waren de kosten, waarop die werken geraamd werden. 
Om die reden sloegen de beslotene Steden van Fries
land, die alle gelijke behoeften hadden, de handen in
een. Gezamenlijk verzochten zij van den Stadhouder 
en de Staten, dat die sommen, welke tot dusverre uit 
des Konings Domeinen tot onderhoud en versterking van 
de drie Blokhuizen gebezigd- en daarvoor bestemd waren 
(19,000 Gulden bedragende), nu vervolgens aan haar 
mogten uitgekeerd worden, om te strekken tot onder-

( * ) WlNSEMIÜS, 5 7 8 f SCHOTANUS, 764- ; GABBEMA, 5 3 5 . 

(†) Zie eenige bijzonderheden in Aanteekening 6-4, en als bronnen: 
Charterboek, IV 175; WIJISEMIUS, Bist. 390, 405; SCHOTANUS, 832; 
w. VAN GOUTHOEVEN, Chronycke van Rolland, 'sHage, 1636, 159; MS. 
Aanteekening van GABBKSA. 
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houd en versterking van de vaste steden; opdat de 
bewoners van het platte land daarin steeds eene toevlugt 
tegen het rooren en branden van den vijand mogteu 
vinden. Bij een besluit van den 6 Maart 1581 zagen 
de Steden haar verzoek toegestaan, en werd later, bij 
eene naauwkeurige verdeeling van die som, ieders aan
deel bepaald. Leeuwarden zou vooreerst 3000 Gulden 
jaarlijks genieten (*). Even bereidwillig werd op den 5 
Augustus 1581 het verzoek der Steden toegestaan, om 
tot het zelfde doel —• » de reparatie ende fortificatie der 
»steden"—het derde gedeelte der stedelijke belastin
gen te mogen besteden (†). Bovendien hadden de ste
den Leeuwarden, Harlingen, Sneek en Slooten aan 
Prins WILLEM van Oranje de gunstige beschikking te 
danken, om gezamenlijk 100,000 Gulden uit 's Konings 
domeinen en inkomsten te heffen, ten einde die tot 
verbetering van hare Vestingwerken aan te wenden (§). 

Leeuwarden had echter daarenboven, voor zich alléén, 
nog eenige andere middelen verkregen. Kort na het 
overgaan van het Blokhuis toch had de Stedelijke Rege
ring zich aan den Koning zelven gewend met een 
smeekschrift, waarin zij het belang harer stad, als de 
Hoofdstad van Friesland, en als de zetel van den Gou
verneur, den Provincialen Raad en de Staten, hoog 
opgaf, daarbij voegende, dat zij nogtans »zeer zwack 
»ende gans ongefortificeert was." Hierom verzocht zij 
van den Koning eenige middelen, ten einde de stad 
daarmede » te repareren ende te stereken teghens de 
» inuasie van den vyant"(?);—inzonderheid ook, omdat 
het genot van den halven accijns op den wijn, het bier 
enz, (haar vroeger door Keizer KAKEL tot dit doel toe
gestaan) der stad ontnomen was. Bij openen Brieve 
van Octrooi, van den 4 Augustus 1580, werd het ver-

(*) Charterboek, IV 2-40. Deze gunst werd door den Hertog van 
Anjou, bij Octrooi van 27 KTovember 1582, bekrachtigd, en twee jaren 
verlengd. Stedelijk Archief, N°. 9 3 ; Chatterboek, IV 321, en verder 
319, 322, 327, 337. 

(†) Charterboek, IV 268. 
(§) Charterboek, IV 137, den 9 Maart 1580, 



2 4 0 GESCHIEDKUNDIGE BESCHKtmNG TAN LEEUWARDEN. 

zoek der stad, namens den Koning, door den Aarts-hertog 
MATTHIAS gedeeltelijk ingewilligd, eu haa r , voor de zes 
eerstvolgende j a r e n , in de stedelijke schatting, of jaar-
tax, eene som van 200 Gulden kwijtgescholden, met 
verdere vergunning, om voor gelijke zes jaren te mogen 
genieten het Consentgeld, van een halven stuiver van 
iederen Goudgld. der koopsommen boven de 200 Goudgld., 
van al de onroerende goederen, welke binnen het ste
delijk regtsgebied werden verkocht , onder bepaling, van 
deze gelden tot verbetering van de Vestingwerken der 
stad te moeten gebruiken (*). 

Blijkens al die begiftigingen had Leeuwarden alzoo een 
belangrijk fonds verzameld, om de verdedigingswerken 
der stad op eene behoorlijke wijze te verbeteren, te 
vernieuwen en uit te breiden. Met overleg van Prins 
WILLEM, gelijk later van Graaf WILLEM LODEWIJK , ging 
men in 1581 hiertoe over. De uitvoering was aan een 
krijgsbouwkundige, » Meester JOOST MATTHEÜS, Ingenieur," 
toevertrouwd (†). Eerst werden al de wallen verhoogd 
en verbreed, en de borstweringen en poorten hersteld. 
Daarna ging men over tot de nieuwe werken , met 
welke de vesten versterkt moesten worden. Deze be
stonden in twee groote driehoekige ravelijnen, ter ver
vanging van de kleine en onbeduidende ronde schansen, 
welke tot dusverre voor de Wirdumer- en de Hoekster-
poorten gelegen hadden. Ten behoeve daarvan werd de 
Stadsgracht met een scherpen hoek landwaarts ingegraven, 
en tevens voorbij de poorten doorgetrokken. Over deze 
grachten werd eene binnen- en bui tenbrug gelegd, en 
op elk ravelijn eene buitenpoort gebouwd, welke te
vens lot wachthuis ingerigt werd. 

(*) Het oorspronkelijk Octrooi wordt in het Stedelijk Archief, N°. 
9 1 , bewaard , en is in het Charterboek, I \ 188 afgedrukt. Het zonder
linge, om van den Koning hulp te vragen lot ondersteuning in den oorlog 
tegen dien zelfden Koning, van wiens krijgsvolk in dit stuk als » vyant" 
wordt gesproken, is verklaard in Aanteekeninq 63. 

(†) Hij komt als zoodanig voor in het Charterboek, IV 709. 
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Aan den noordkant der stad scheen men hare sterkte 
bij een onverhoedschen aanval het minst te vertrouwen. 
Daarom althans, werden er op eenigen afstand ter we
derzijden van de Hoeksterpoort, twee nieuwe dwingers 
of bolwerken ter meerdere beveiliging Tan dezen wal 
aangelegd. Beide waren wel van driehoekigen yorm, 
doch verschilden dáárin van de ravelijnen vóór de 
poorten, dat zij niet met eene brug, maar met eene 
landtong aan den wal verbonden waren, en dus (om 
eene vergelijking te bezigen) met de gedaante van een 
metselaars-troffel overeenkwamen. Be eerste, die den 
naam van Noorder-dwinger bekwam, werd nevens het 
Schoenmakersperk aangelegd, en alzoo in het midden
der regte strekking van den noordelijken wal, tot bevei
liging waarvan hij bestemd was (*). De andere dwinger 
of bastion werd in 1583 aan de oost-noord-oostzijde dei-
stad gelegd, achter den hof van Cammingha- of het 
Heer van Amelandshuis, vanwaar hij den naam van 
Ooster- of Amelandsdwinger ontving. Een gedeelte van 
dezen hof en van de daartoe behoorende landen, aan 
de overzijde der gracht, werd hiertoe vergraven, en 
de sloot, die denzelven aan de oostzijde had omgeven, 
gedempt, ook ten behoeve van den aanleg van den 
Nieuweweg, welke daar achter langs den wal gerooid 
werd. Wegens dit verlies van grond beklaagde TACO 

VAN CAMMINGHA zich bij de Staten, dewijl hem ook de 
vergoeding daarvoor werd onthouden (†). 

Op deze wijze werd Leeuwarden toenmaals versterkt. 
Groot waren de daaraan bestede kosten: want aan ieder 
dezer ravelijnen en dwingers werd de, voor dien tijd 
aanmerkelijke som van meer dan zesduizend Gulden 
te koste gelegd. Hoe onvolkomen die versterking ook 
nog ware, men achtte ze destijds voldoende, om met 
meerdere gerustheid het gevaar te kunnen wederstaan, 
en gevreesde aanvallen af te weren. 

(*) Men vergelijke deswege den Plattegrond van 1603, PI. 5, welke 
in het Tweede Deel zal voorkomen. 

(†) Zie daaromtrent Aanteekening 65 , benevens Bijlage N. 

I. 16 
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7. Invloed van de Hervorming op den toestand, de 
inrigting en de bestemming van de Kerken, 

Kloosters en verdere Geestelijke Gebouwen 
te Leeuwarden. 

Het is zeer natuurlijk, dat de overgang, van de Katho-
lijke eeredienst, welke door hare altaren, beelden eu 
verdere kerkelijke sieraden uitwendig zooveel luister 
ten toon spreidde, tot den eenvoudigen vorm van gods
dienst-oefening bij de Hervormden, en het vervallen 
van zoovele Kloosters, eene groote omkeering ten aan
zien der inrigting en bestemming van de Geestelijke 
Gebouwen moest te weeg brengen. Gelukkig, dat dit 
alles hier vervolgens vrij bezadigd toeging, en dat de 
wijsheid van het Stadsbestuur deze groote verandering 
met orde en voorzigtigheid regelde. 

Ben 6 Januarij 1580 had de Stadhouder RENNENBERG 

nog een bevelschrift uitgevaardigd, waarbij aan beide, 
Roomschen en Onroomschen, vrijheid in de uitoefening 
van hunne leer werd verzekerd, met verbod van elkan
der te hinderen (*). Maar reeds den 31 Maart daaraan
volgende , toen de overgave van de Kasteelen een be
slissend overwigt aan de zaak der Hervorming had ge
geven, werd bij Staatsbesluit aan de Priesters en andere 
geestelijke personen verboden, hunne eeredienst, zoo 
in het geheim als in het openbaar, uit te oefenen; hun 
bevolen, de goederen der Pastoriën, Vicariën, Prebenden 
en Kosterijen aan te wijzen en over te leveren, en be
paald , dat de inkomsten daarvan nu voortaan tot on
derhoud van predikanten, onderwijzers, armen en welda
dige inrigtingen zouden aangewend worden (†). 

Eenige maanden later werden de Steden door den 
Stadhouder aangeschreven, dat de Kloosters, welke er 
zich in hare nabijheid bevonden, voor zooverre die niet 
door de Staten verkocht waren of niet bewoond wer
den, prijs gegeven weiden aan allen, die ze zouden 
willen aantasten en sloopen, »op dat den vyant alle 

{*) Chatterboek, 11 119. (†) Aldaar, ÏU, 
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»middel soude mogen benoemen worden om daer inne 
» nyet te nestelen" (*). Deze maatregel van voorzigtig-
heid trof echter slechts ten deele het doel. Ieder nam 
van die gebouwen hetgeen hem diende, en liet de muren 
staan. Vermits de vijand zich ook nog hierin zoude 
kunnen legeren, beval de nieuwe Stadhouder, BERNARD 

VAN MERODE , nogmaals, » om alsulcke Cloosters gans ende 
»geheel totten gront aff uyt te roeyen en te slich-
»ten"; met last, om het puin en hout ten behoeve van 
dijken, dammen, sluizen enz. te gebruiken (†). 

Hoewel er dien ten gevolge elders vele dier gestich
ten vernietigd-, en ook hier eenige gebouwen van gering 
belang gesloopt werden, trachtte de Regering van Leeu
warden het grootste gedeelte der hier bestaan hebbende 
geestelijke gebouwen tot nuttige einden te bewaren, 
Zij stelde zich in het bezit van dezelve, en tevens van 
al de goederen en inkomsten der vier Kloosters. Der-
zelver bezittingen, renten, brieven en eigendoms-regten 
werden haar alle aangewezen en medegedeeld door Broe
der TACO FOLKERTS, Procurator of Rentmeester van de 
Dominikanen (§), en door de Minderbroeders MATTHYS en 
JOHANNES, die hiertoe waren overgehaald. Deze wisten 
mede te bewerken, dat al de geestelijke goederen der 
kloosters »met wille ende accord der Conuentualen" 
aan de stad overgedragen werden, onder verpligting, 
dat zij aan ieder hunner, gedurende hun leven, een 
jaarlijksch pensioen zoude uitkeeren (†). 

Alras bleek het den Magistraat, dat de jaarlijksche 
inkomsten van de drie Kloosters (want dat der Minder
broeders bezat, als eene bedelende orde, geene vaste 
goederen) gezamenlijk 2307 Gld. bedroegen, welke soin 
slechts ten deele betaald werd, wegens de armoede der 

(*) Charterboek, IV 218. 
(†) Charterboek, IV 225, den 12 December 1580. 
(§) Het Liber Beneficiorum, of de Inventaris van de bezittingen des 

Jakobijner-kloosters, door hem aan de Regering ter hand gesteld, is 
nog in het Stedelijk Archief, N°. 92, voorhanden. 

(.].) Deze in bezitstelling, bij wijze van overeenkomst, wordt uit
drukkelijk vermeld in het Charterboek, IV 290. 

16 * 
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huurders van de landen, die door zware schattingen en 
doortogten Tan soldaten uitgeput waren. Tegen deze 
ontvangst stond eene uitgaaf van 2066 Gld. over, als 
liet bedrag van de toelagen aan de kloosterlingen, en 
van de reuten der schuld, met welke die goederen be
zwaard waren. Het overschot werd dadelijk tot aflos
sing; van die schuld besteed, zoodat deze reeds in ï 582 
vereffend was. Het voordeel, dat de stad alzoo van 
dit fonds zou kunnen genieten, was meest in de toe
komst gelegen, na het overlijden van de konventualen , 
en hel vervallen van de pensioenen. 

Tntusschen deden de Voogden van het St. Anthomj-
Gasthuis, dat sedert eenige jaren, uithoofde van meer
dere behoeften dan inkomsten, kwijnde, in vereeniging 
met de Voogden van het voor vijftig jaren gestichte 
Weeshuis, en met de, bij de Hervorming nieuw aange
stelde, Voorstanders der Armen (*), bij de Stedelijke 
Overheid hun innig beklag over den achterlijken toe
stand , waarin zich hunne armenkassen bevonden, ten 
gevolge der verwoestingen van den oorlog en de 
daardoor vermeerderde armoede. Om in den nood van 
zoo vele behoeftige, verminkte en gewonde personen 
te voorzien, was hun geen middel tot hulp en behoud ge
schikter voorgekomen, dan dat het den Magistraat mogt 
behagen, om de benaderde goederen van de drie voor
malige Kloosters der stad onder hen te verdeden, enten 
behoeve van het onderhoud van hunne armen af te staan, 
hetgeen zij ernstig verzochten. 

De Regering, weiverre van deze wenschen en bedoe
lingen te misprijzen, of hunne kîagten en nooden gering te 
achten, had steeds het voornemen gehad, om de opbrengst 
van die goederen — eens tot een weldadig einde (ad 
pias causas) geschonken — ten algemeenen nutte dei-
stad , en wel tot onderhoud van kerken, predikanten, 
onderwijzers , ziekenhuizen enz., te besteden. En nu haar 
de gelegenheid werd aangeboden, om in dringenden 

(*) Zie over hen Chattnho.h , IV 97, î06. 
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nood te voorzien, en een weldadig doel te helpen be
reiken, aarzelde zij geen oogenblik, om aan dit billijk 
verlangen dier armverzorgers te voldoen; dewijl de Stad 
toch buitendien de eigendommen der drie Parochieker
ken behield, ten einde daaruit in het boven vermelde 
onderhoud te voorzien. Bij besluit van den 4 April 
1582 deed de Raad dan te hunnen behoeve volkomen 
afstand van deze goederen en inkomsten, met al derzelver 
voordeden en bezwaren; onder verpligting evenwel, om 
jaarlijks van hun bestuur verantwoording aan den Raad 
te doen, en om, in tijden van pest, het Stads Pesthuis 
gezamenlijk te onderhouden en te verzorgen, met nog 
eenige andere bepalingen meer. 

Op deze belangrijke vergunning werd kort daarna de 
bevestiging of Octrooi van den Hertog van Anjou en 
Alençon verzocht en verkregen; en, nadat er eene gelijk
matige verdeeling van die bezittingen was gemaakt, 
werden zij, op den 24 Julij 1583, ten Raadhuize, bij 
loting, aan de drie armbesturen toegewezen (*). 

Er schiet ons nu over, in bijzonderheden te verhalen, 
welk lot de Geestelijke Gebouwen vóór, in en kort na 
1580 bij de algemeene omwenteling ondergingen. Daar 
de Rekeningen van de Kerk van Oldehove, waarbij ook 
die der andere Kerken en der Kloosters gevoegd zijn,, 
alsmede andere daartoe betrekkelijke stukken uit dit 
tijdvak zijn bewaard, zoo verheugt het ons, deswege 
veel te kunnen mededeelen, dat vroeger geheel onbe
kend was. Wij zullen daarbij zooveel mogelijk de eigene 
woorden van die Rekeningen behouden, omdat zij de 

(*) Het oorspronkelijk bezegeld Octrooi, op eenige bladen perka-
ments geschreven, komt, met twee dergelijke kopijen, onder N°. 9-1 
en 95 der Stads Archiven voor, en is in het Charterboek, IV 289, afge
drukt. Zie verder over deze vergunning: VOORDA , Register der Archi
ven, Voorrede X, benevens zijne drie werkjes: Noodig Bericht aan
gaande de Geestelijke Goederen der stad Leeuwarden (1796); Conside-
ratien en Vervolg van de Consideratienover Geestel. Goederen, 1798; 
GRATAHA, Onderzoek naar de Geestel. Goederen in Friesland,lïarl. 1796, 
15—30; MS. Aanteekeningen bij de Kerk van den E. Bonifacius bewaard, 
e» omtrent de Geest, Gestichten, van E, TERM-UT. Zie verder Aanteek. 88. 
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zaken doorgaans op eene eigenaardige en naïve wijze 
uitdrukken, welke ons den toenmaligen toestand enden 
geest der handelende personen het duidelijkst voorstelt. 
Eerst zullen wij de Parochiekerken en daarna de Kloos
ters behandelen. 

8. De Kerk van Oldehove. 

Uit het vroegere groote plan tot vernieuwing van de Olde-
hoqfsier Kerk, en uit de herhaalde instorting van het dak en 
muurwerk is het duidelijk op temaken, dat dit gebouw 
toenmaals zeer oud was, en in bouwvalligen toestand 
verkeerde. Wel was het telkens weder hersteld gewor
den; doch dit geschiedde slechts in zooverre, als hoogst 
noodig was, om het in bruikbaren staat te houden. 
Sedert de Bisschop CUNERUS PETRI den 22 Maart 1578 
door RENNENBERG was gevangen genomen, had het Bis
dom opgehouden te bestaan, en waren te gelijk alle 
bisschoppelijke geestelijken, dienaren en instellingen 
vervallen. De kerk hernam toen haren ouden rang als 
Hoofd-parochiekerk van Leeuwarden, en de vroegere 
geestelijkheid weder hare voormalige betrekkingen. Dan, 
dit was van korten duur. Alléén gedurende 1578 en 
1579 genoten de Roomschen in de drie Parochiekerken 
vrijheid van eeredienst, te gelijk met de Hervormden, 
die daartoe de Jakobijner-kerk gebruikten. Deze ver
draagzaamheid, hoe natuurlijk ook, kon echter niet lang 
stand houden bij den bestaanden geestdrift voor- en de 
bijna algemeene aanneming van de nieuwe leer. 

Die Hervormde leer toch was nu de heerschende 
godsdienst geworden, en spoedig ging men over tot het 
beroepen van vier vaste predikanten, op eene jaarwedde 
van 350 Gld., en tot het înrigten van de kerken, ten 
behoeve van het houden der godsdienst-oefeningen. Men 
had eene ruime keus uit drie Parochie- en vier Kloos
terkerken, van welke die van Oldehove, Jakobijnen 
en Galileën voor de gemeente het meest geschikt wer
den gekeurd. 

Nadat de gceislclijkheid de Kerk van Oldehove ver-



DB KERK VAN ÜLDEHÜVE. 247 

îaten had, bezorgde de Stedelijke Overheid, dat de al
taren, beelden, schilderstukken, biechtstoelen en ver
der alles, wat aan de vroegere eeredienst herinneren-
en der tegenwoordige niet dienstig zijn kon, werd weg
genomen. Vele kerksieraden en andere zaken werden 
openlijk verkocht, en bragten eene groote som op. De 
twee Orgels, welke de kerk versierden, werden aan
merkelijk hersteld, en door »Meester PIETER, de blinde 
«Organist, weder in goeden accoorde gebrocht." Ook 
het uurwerk werd in orde gebragt, en bovendien » een 
»Santlooper voor den predikanten op den preeckstoel" 
aangekocht. Ten behoeve van de avond-godsdienst-oefe
ningen werden er »mesken" of geel koperen armkroo-
nen in de kerk opgehangen. Vele banken en stoelen 
werden vernieuwd. Het geschilderde beeldwerk, waar
mede de wanden der kerk sedert 1567 op nieuw ver
sierd waren, werd met witkalk overstreken. De beschil
derde kerkglazen, voor zooverre ze onbijbelsche voor
stellingen bevatten, werden weggenomen, en door witte 
ruiten vervangen. Zelfs schonk de Magistraat een ge
heel nieuw glasraam, waarop het wapen der stad en de 
namen der Raadsleden waren geschilderd. Overigens 
blijkt uit al de verdere uitgaven, wegens verbouwing en 
vertimmering, dat men het oude kerkgebouw zoo veel 
mogelijk in goeden staat herstellen- en verder als 
bedehuis behouden wilde. 

Bovendien werden er destijds groote sommen besteed 
aan de herstelling en het onderhoud van den Toren, en 
van de vastigheden, welke de kerk in de nabijheid bezat, 
en die tot dusverre door priesters, koorzangers en 
andere kerkdienaren waren bewoond geweest. De 
voormalige Deken en Hoofdpriester, Heer ivo JOHANNIS, 

aan wien, even als aan de andere geestelijken, een pensioen 
van 180 Gld. 's jaars was toegelegd, bleef het huis der 
eerste pastorie (op den hoek van de Groote Kerkstraat 
en de naar hem genoemde straat) bewonen. Het tweede 
Pastoriehuis kreeg den Predikant JOHANNES ARCERIUS, 

het derde den voormaligen Rentmeester der Jakobijnen, 
TACO FOLKERTS, tot bewoner. Het Vicarichuis van liet 
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Sacristaleen, aan de zuidzijde van 't kerkhof, werd aan 
den Rector WTBRAISD TAN HAIXUM ter bewoning gegeven. 
De Prebendehuizen en woningen van de verschillende 
andere leencn werden aan bijzondere personen verhuurd. 
Be gezamenlijke inkomsten van de gebouwen en goe
deren van den Patroon, de Pastoriën, de Prebenden 
en vooral van het Koor bedroegen in 1582 de, Toor 
dien tijd aanzienlijke, som van ruim 3000 Gld. 

9. De Kerk van Nijelutve. 

Dit bedehuis, oorspionkelijk de Parochie- en Moederkerk 
van Leeuwarden, was, door het toenemend aanzien en de 
verheffing van den St. Vitus-dom, geheel in de schaduw 
gesteld geworden. Bij erfmakingen werd zij veelal 
voorbij gegaan. Noch grootte, noch uitwendig aanzien 
of vermogen had zij in haar voordeel. Slechts ééne 
Pastorie, ééne Vicarie van het St. Barbaraleen en één 
Saciistaleen waren al hare keikelijke bedieningen, aan 
welke, met de renten van de Patrones, de Lieve 
Viouwe, een jaailijksch inkomen van slechts 200 Gld. 
verbonden was. 

Dadelijk bij de reformatie had men besloten, deze 
kerk niet meer ten behoeve van de godsdienst-oefenin
gen aan te houden. Men ontledigde haar alzoo van alles, 
wat tot de vroegere kerkdienst behoord had, terwijl men 
de nog hechte en fraaije »Predickstoel met toebehoren 
» van Nijehoeff in die kerk tot Galeijen brocht." 

Want waarlijk', men had in die ongelukkige dagen ook 
andere pligten te vervullen, welke met het Christendom 
in naauw verband stonden, en tot vervulling van welke 
men van dit kerkgebouw voorshands een zeer gepast ge
bruik kon maken. Het was een tijd van onrust, strijden 
bestendige verdediging tegen geestelijke en wereldlijke 
vijanden. Beide, de Koning en de Bondgenooten, had
den een aantal gehuurde vreemde krijgsknechten in 
hunne dienst. Bij al de gevechten, welke tusschen 
hen voorvielen, werd er een aantal gewonde soldaten 
Medf'vvnuil". gobiagt, om veiplecgd Ie worden. Boven-
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dien kwamen er in »dese oorlogsche ende truble tyden 
» de arme, miserabile persoonen deeser Steede, maer oyck 
»olde, siecke, beroofde, gewonde personen, W e d u w e n , 
» W e s e n ende Vondelingen van den platte Lande , door 
» de verwoestinghen ende desolatien der personen, dagelijcx 
» i n dese Stad kryten ende karmen" (*). Ook deze eischten 
hulp en verpleging. Maar tot overmaat van ramp werd deze 
stad gelijktijdig nog bezocht door den schrikkelijksten vijand, 
die ooit onder de menschen woedde , — door de Pest. 

In dien toestand kwamen de ontledigde kerkgebou
wen den Magistraat gunstig te stade. De kerk van Nije-
hove werd mede tot verpleging van een aantal personen 
ingerigt. Geheel het binnenruim der kerk was weldra 
opgevuld met de legersteden van zieke en gewonde krijgs
l ieden, onder welke ook Engelsche soldaten genoemd 
worden. In het koor lag eene menigte kranke per
sonen , welke van het onveilige land herwaarts geroerd 
was. In de kosterij en verdere bijgebouwen werden de 
pestzieken opgenomen. Tot bediening, genezing en 
onderhoud van al deze ongelukkigen werden er in 1580 
en vervolgens groote sommen besteed. 

De inkomsten van deze kerk werden vervolgens mede 
aangewend tot verbouwing van het Pastoorshuis, om 
den Predikant RUARDUS ACRONIUS tot eene Pastorie te 
verstrekken, en tot verbetering van de bestrating rond
om de kerk. Nadat een.gedeel te van het kerkhof als 
tuingrond in huur was uitgegeven, bevond toch de 
gansche omtrek, door gebrek aan afwatering en bestra
ting, zich in zulk een slechten toes tand, dat hierin 
dringend moest voorzien worden. Al de grafaarde of 
modder, welke aan de westzijde der kerk opgehoopt lag, 
en waarvan de steeg de Modder thans nog den naam 
draagt , werd nu over den lagen bodem uitgespreid, met 
ettelijke schuiten zands verhoogd, en daarna, ter lengte 
van 50 roeden, met keijen bestraat, waardoor dit 
gansche oord in 1583 een veel verbeterd aanzien ver
kreeg. 

(*) Charlcrbock, IV 290. 
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10. De Kerk van Hoek. 

Ook deze oude Parochiekerk werd voor de godsdienst
oefeningen der Hervormden minder geschikt gekeurd. 
.Nadat zij van al hare kerksieraden ontledigd was, wees 
de dringende nood haar tot eerste bestemming aan, om 
aan eene menigte pestzieken verblijf te gunnen. Daarna 
stond het gebouw een tijdlang ledig, dewijl men het 
tot geen bepaald doel wist te bezigen. Hierom willigde 
de Magistraat gereedelijk het verzoek der Staten in, om 
het der Provincie over te dragen, ten einde het tot een 
Lands Tuig- en Wapenhuis, of, gelijk men het toen 
noemde, tot een Artillerie- en Ammunitiehuis te gebrui
ken. Bij die gelegenheid werd de torenspits van den 
westelijken gevel afgenomen. —• De inkomsten van deze 
kerk, die slechts ééne Pastorie en ééne Vicarie of 
Jongerpriesterschap had bezeten, bedroegen toenmaals 
ongeveer 450 Gld. Het Pastoorshuis, ter noordzijde der 
kerk, aan den wal, bleef vooreerst door den Hoofd
priester bewoond. Des Vicaris huis werd verhuurd, en 
de vroeger zoo beroemde St. Catharinaschool werd nu 
de woning van den poortier der Hoeksterpoort. De 
ruime kerkhofgrond werd eerlang met huizen en loodsen 
aan en rondom de kerk bebouwd. 

11. Het Dominikaner-Klooster der Predikheeren 
en de Jakobijner-kerk. 

Van meer belang dan de Parochiekerken waren de 
in deze stad bestaande Klooster gebouwen met de daartoe 
behoorende Kerken, zoowel wegens hunne uitgebreidheid 
als wegens hun getal en uitwendig aanzien. Het groole 
Dominikaner-klooster der Predikheeren met zijn aan
zienlijk kerkgebouw muntte boven allen uit , en dong 
met de voornaamste gestichten van dien aard in ons 
vaderland om den voorrang. Vandaar, dat het Kapit-
telhuis sinds bijna eene eeuw bestendig gebruikt werd tot 
het houden van de Landsdagen of de vergaderingen van 
de drie staatsieden: de Geestelijkheid, de Edelen of de 
Ridderschap en de Eigenerfden, en later van de drie 
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Gooën of deelen van Friesland. Oostergoo, Westergoo 
en Zevenwolden hadden daartoe ieder een afzonderlijk 
vertrek in gebruik , dat hun naam droeg. De Volmagten 
der Steden kwamen meest op het Raadhuis der stad-, 
doch somtijds ook in het Ziekenhuis des kloosters bijeen; 
en wanneer allen te zamen bij elkander vergaderden, 
werd daartoe het groote Reventer of de eetzaal gebezigd. 

Ook na het opheffen van het klooster, en nadat 
het huis van den Abt van het Bergumer-klooster tot 
een Statenhuis, bijzonder ten behoeve der Gedeputeerde 
Sta ten , was verordend, bleven deze vertrekken hunne 
bestemming nog eenige jaren behouden. Zelfs nam men 
in overweging het hoofdgebouw des kloosters tot een 
gemeen Landshuis te verbouwen. Reeds was eene som 
van duizend gulden daartoe bestemd, toen het den Sta ten , 
den 13 April 1594, beter voorkwam, een der gebouwen 
van het voormalige Minderbroeders-klooster, dat toen 
door den President van het Hof bewoond werd en naast 
de nieuwe Canselarij gelegen was , tot eene vaste ver
gaderplaats van de Volmagten der vier kwart ieren des 
lands te bestemmen en te doen inrigten. De laatste 
vergaderingen der Staten zijn in Mei 1594 in het J a k o -
bijner-klooster gehouden (*). 

Tijdens het opheffen van het klooster , in 1 5 8 0 , nam 
de pest dermate t oe , dat noch de Stads Pestkamers , 
aan den noordelijken wa l , noch de beide vermelde ker
ken toereikend waren , om het groot getal aangetaste 
personen op te nemen. Het Dormter of Slaaphuis, he t 
Ziekenhuis , het Waschhuis en andere gedeelten des 
kloosters werden daarom tot verpleegplaatsen ingerigt , en 
waren spoedig met lijders gevuld. In 1583 werd he t op 
zich zelf staande Zieken- en Waschhuis met groote kosten 
vertimmerd tot een blijvend Pesthuis, waarvan de ver-

(†) Zie de bewijzen hiervoor bij WINSEMIUS, 686, 711, 717, 773, 
821, en in het Charterboek, IV 730, 599, 646, 697, 708, 730, 734, 
755, 787, 789, 814, 856 en het Besluit 857; de laatste zitting aldaar 
860. Volgens Charterboek, III 424, vergaderden de Gedeputeerden in 
1558 »in t soemer Reuenter van den Predicaren Clooster." Men schijnt 
dus in den winter van eene andere eetzaal gebruik gemaakt te hebben. 
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zorging nu voortaan was opgedragen aan de drie arm
besturen, aan welke de kloostergoederen toegekend 
waren. Het hoofdgebouw, dat nu eene duurzame be
stemming tot Kosterij der Jakobijner-kerk verkreeg, 
werd gelijktijdig hersteld, en sommige vertrekken tot 
het houden der vergaderingen van de Klassis, den Ker-
keraad en van sommige Gilden bekwaam gemaakt. 
Ook andere gedeelten des konvcnts, van welke genoemd 
worden: »de groote en kleine Gastcamer, die Seuen 
»wouden camer, 't groot Pooithuys", zijnde de ingang 
naar de »Monnicketrans", waar de cellen waren; »die 
»cleijne transekens, die Keucken, het Brouhuis" en ver
dere woningen kregen van lieverlede eene andere be
stemming. Deels werden zij verhuurd, deels ter vrije 
bewoning toegestaan. De bouwvalligheid van sommige 
dezer panden deed de stad eerlang besluiten ze te ver-
koopen. Sedert heeft eene rij buigerhuizen Achter de 
Groote kerk de vroegere erven veivangen. Ook de daar 
achter gelegene Priors tuin werd deels verhuurd, deels 
ter bebouwing afgestaan, waardoor de Potlebakkersplaats 
en de Poptasteeg het aanzijn ontvingen. De uitgestrekte 
konvents Appelhof, ten westen der kloosteigebouwen, 
werd bij voorraad in onderscheidene perceelen als tuin-
grond verhuurd (*). 

Belangrijk waren mede de veranderingen, welke de 
Kloosterkerk onderging, dewijl de Hervormden dit groote 
en hechte gebouw, eerst voor ruim vijftig jaren vol
tooid, nu voortaan tot hunne godsdienst-oefeningen 
wilden gebruiken. Hier vóór is reeds veihaald, dat zij 
in Augustus 1578 de kerk van het konvent gehuurd 
hadden, onder deze voorwaarde, dat beide gezindten 
daarvan gebruik zouden maken, zonder elkander te 
hinderen. »De Muncken moesten heur altaerdingen 
»gedaen hebben te 10 uuren, en dan volchden de 
» Geuzen, als 't preeckdag was" (†). Dit gemeenschap
pelijk bezit was echter van koiten duur. 

(*) 7ae AanleeAcmiKj 67. ("j) I1S. der Si, Bomfaciuikci k. 
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Zoodra de Hervormden bij de omwenteling van 1580 
in het bezit van de kerken en kloosters gebleven waren, 
was hun eerste werk, om de Jakobijner-kerk, waarin 
zij nu reeds anderhalf jaar dienst hadden gedaan, te 
herstellen, en verder Yoor hunne godsdienst-oefeningen 
in te rigten. Hoewel men dit zelfde gelijktijdig aan de 
kerk van Oldehove deed, geschiedde er iets, dat ons 
doet gelooveu, dat men weinig vertrouwen had op het 
duurzaam genot van dát bouwvallige bedehuis, en dat 
men aan de Jakobijner-kerk alles wilde besteden, wat 
haar uitwendig versieren of verbeteren kon, ten einde 
deze vervolgens tot Hoofdkerk der gemeente te verheffen. 
Men deed, namelijk, niets minder, dan al de pannen, 
waarmede haar dak tot dusverre gedekt was geweest, 
daar af te nemen en naar de Oldehoofster-kerk te voe
ren, om de plaats te vervangen van de leijen, welke 
dáár afgenomen en cp de Jakobijner-kerk overgebragt 
werden. Geen wonder, dat men tot dit einde 40,000 
leinagels bezigde, en de, voor dien tijd zeer groote, som 
van 197 Gld. als arbeidsloon voor het overbrengen en 
dekken besteedde. Verder werd het uitwendig aanzien 
der kerk verbeterd door het wegnemen van de beender-
plaatsen of knekelhuizen aan de buitenmuren, terwijl 
de nissen aan de pilasters of schoren, in welke beelden 
gestaan hadden, toegemetseld werden. 

Inwendig werd de kerk in vele opzigten veranderd 
en verfraaid. De kerklichten, welke bij de voormalige 
eeredienst, ter bevordering der »waschbrandinge," klein 
moesten zijn, werden dadelijk vergroot, vermeerderd en 
met nieuwe geschilderde glazen voorzien, welke haar, 
voor een gedeelte, door de Staten en de Stad vereerd wer
den. Tot bestrijding van de uitgaven hiervoor, en voor ban
ken, stoelen, boeken enz., bezigde men ook de opbrengst 
van de verkochte sieraden en gereedschappen, welke men 
iu de kerk had gevonden, van welke »de groote blauwe 
»Stien, die int Choor op t hooch altaer gelegen hadde," 
zelfs 30 Gld. opbragt. Alles, wat aan de vroegere kerk
dienst herinneren kon, werd weggeiuimd oî veranderd. 
Zoo verplaatste men ook den predikstoel, die, om het 
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altaar aan de regterhand te hebben, aan den eersten 
zuidelijken pilaar gehecht was, naar de eerste zuil 
aan de overzijde. Nadat nu ook de wanden en pilaren, 
welke met de levensgroote afbeeldingen van heiligen, en 
met voorstellingen uit de bijbelsche en kerkelijke ge
schiedenis fraai beschilderd waren (*), met witkalk wa
ren ovcrstreken, bleef er van al de vroegere kerksieraden 
bijna niets over. Men gevoelde, dat dit te weinig was, 
en men achtte, dat het algemeen nog niet dadelijk 
alle zinnelijke indrukken kon ontberen. Daarom trachtte 
men dit zooveel mogelijk te vergoeden door de invoering 
van met letters beschilderde tafereelen, die, bij de meer 
verstandelijke eeredienst der Hervormden, de stichting 
en bijbelkennis konden bevorderen. Tot zoodanige » Schrif-
»tuerlicke rede of Schilderinge," gelijk men ze noemde, 
koos men meest belangrijke bijbelteksten of grond-arti-
kels des geloofs. Deze groote houten borden werden 
op verschillende plaatsen in de kerken opgehangen (†). 
Zelfs werd de predikstoel en het doophek op gelijke 
wijze met vergulden letters beschreven (§). Dit voor
beeld gaf aanleiding, dat de toenmalige Stadhouder, 
BERNARD VAN MERODE , Heer van Rummen, boven zijn 
gestoelte, tegen den zuidoostelijken muur over den kan
sel, in 1581, een dergelijk tafereel, de Tafelen der Wet 
voorstellende, met beeldhouwwerk omgeven, liet plaatsen. 

(*) Bij het verbouwen van de kerk, in 1812, zijn er nog verschil
lende van deze beelden voor den daggekomen, welke, op natte kalk, 
voor dien tijd zeer goed geschilderd waren. Van sommigen heb ik 
kopijen laten vervaardigen voor het Stedelijk Archief. 

(†) Dit zelfde had bij de reformatie ook te Rotterdam, Leijden en 
elders plaats. ZievAWREYiv, I 265; VAK MIERIS, I 52, enz. 

(§) Volgens de Geestelijke Rekening hebhen de Kerkmeesters in 
1581: «Betaelt «.AESSTASESZOON, Schilder, den somraa van vijftich caro-
»lus gulden, ende dat ter cause, dat hij den preeckstoel met het tabe-
»nakel geschildert heeft tot Jacobinen, ende gestofïiert met een ende 
«twintich hondert letteren, van gout geschreuen, daer in vervatende, 
»het prineipaelste ende noodichste fundament dergelieeler bijbelsche 
» Schriftuere." In de B. C. Kerk geeft men aan het ciborie-of ouwel
kastje op het altaar den naam van tabernakel. Vermoedelijk wordt hier 
de buitenrand van het doophek bedoeld. 
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Tien jaren later, toen deze kerk zijn ligchaam ter ruste 
had opgenomen, werd zijn geschilderd wapenbord daar 
nevens opgehangen (*). 

Een hoofdversiersel van dit kerkgebouw, dat zoowel 
de vroegere als tegenwoordige wijze van godsvereering 
tot dienst en luister verstrekte, was het Orgel. Ten 
aanzien van toon en inrigting moet dit een voor die 
dagen zeer goed werk geweest zijn. Men droeg er althans 
groote zorg voor. In 1580, toen » PETRUS CHRiSTiANtrs 
» Organist en METHERT Orgelblaeser" waren, en de eerste 
zelfs een jaargeld van 140 Gulden genoot, werd het 
orgel hersteld en verbeterd. De gemeente hechtte er 
ook zóó veel waarde aan, en beminde het orgelmuzyk 
zóó zeer, dat de Regering haar verlangen toestond, dat 
er in den winter eenige avonden bepaaldelijk afgezonderd 
werden, waarop er, zoo als wij zouden zeggen: een Orgel
concert zonder entreegeld werd gegeven. Vandaar, dat 
wij ook eene som in rekening gebragt vonden voor 
kaarsen, welke gediend hadden, » om te lichten de Bor-
»gerije, wandelende des auents in den winter in Jaco-
»pyner kerk, als men aldaer op te orgelen speelt." En 
deze smaak voor de muzyk nam zóó toe, dat, toen de Re
gering in 1597 MATTHTs MATTHTszooN als Stads Organist 
aanstelde, zij de jaarwedde tot 200 Gulden verhoogde, 
onder bepaling, om, behalve bij de godsdienst-oefenin
gen, ook » alle daghen 's awonts op den Orgel te speelen." 

Of er reeds een Uurwerk in de kerk bestond, is twij
felachtig. Wel wordt er in 1580 van den Voorzanger 
gezegd, dat hij tevens »bediener ende waernemer des 
»Horologiums" was; doch ook in het zelfde jaar bragt 
» JOERYS PETERS het Vrwerck van 't Olde Blockhuys naer 
»Jacobynen" over. Later, toen het geheel hersteld 
was, ontving hij last, om te maken, »dat het slaet op 
» den Kloek tot den toorn vt." Bit geschiedde, terwijl 
aan de binnenzijde op het wijzerbord » de maele»* CLAES 

»STAESS eenyge waepens aent Wrwerck contrefeijte ende 
» schilderde". 

(*) Tegenwoordige Staat van Friesland, I I 151; TE WATER, Verbond 
der Edelen, III Î27, IV -443; SCMELTEMA, Staatkundig Nederland, I I11» , 
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Verder trachtte men de kerk inwendig te versiereu 
door het ophangen van geel koperen kerkkroonen, van 
een aantal wapenborden van aanzienlijke personen, welke 
in deze kerk begraven werden , en van eene menigte 
vlaggen, vaandels en andere zegeteekenen, welke men 
in den strijd tegen Spanje veroverd had. 

Zoodanig was kort na de hervorming de toestand van 
di t gebouw, dat seder t , en vooral na het afbreken 
van de Oldehoofster-kerk, de Hoofdkerk der Hervormden 
te Leeuwarden is gebleven. 

12. Het Minderbroeders-Klooster en de Galileërkerk. 

Al de gebouwen, welke tot dit uitgestrekte Klooster 
behoord hadden , vonden, na het vertrekken van de 
monn iken , spoedig eene andere bestemming. Voor al 
de huizen , woningen en cel len, om en bij de kerk ge
legen, deden zich weldra huurders op. Zoo werd » die 
»Gastcamer met tsampt die k e u c k e n , " ten zuiden der kerk , 
aan Mr. ECO ISBRANDI, Secretaris der Staten, voor 28 Gld. 
in huur afgestaan. Het daarnaast gelegene groote gebouw, 
» de olde Cancellerie" genoemd, werd aan » LODEWYCK 

» ALEWYN, Muntemeester der Steeden ende Lauden van 
y>Yrieslandt," voor 62 Gld. 's jaars verhuurd , om tot 
een Munthuis te dienen (Wijk B , N°. 211). » Het Oudt 
»Capi t te lhuys ," achter het eerstgenoemde gebouw en 
te r zuidoostzijde der kerk , werd hij voorraad door den 
Stads Roeper bewoond, doch la te r , waarschijnlijk iu 
1589, aan de Provincie afgestaan, om gebruikt te wor
den tot een Militair Gevangenhuis of » Gewaldige Pro-
» voost van het Malefits Gerechte" , hetwelk daarin ook 
vergaderde. » 't Blaeu huys tot Galeyen, metten allood-
» sin ge van de kerck , ende zoo veele hoffs mette plaetze 
» in de breete alst selue huis lanck i s , " ter noordzijde der 
k e r k , werd aan Dr. SYBRANT RICHEUS , Raad en Procureur 
Generaal des Hofs, voor 99 Gld. verhuurd (N°. 221). 
Het daar naast gelegene huis voor 60 Gld. (N°. 222), 
Een gedeelte van het achter deze huizen gelegene 
Kerkhof des kloosters bleef vervolgens deze bestemming 
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behouden, ten behoeve van gestorvene gevangenen en 
ter dood gebragte misdadigers, vanwaar het den naam 
van het Misdadiger-s-kerkhof bekwam. » H e t groot 
»pandakt huys" , of het vroegere » Sieckhuys en Brou-
» huys van Galeyen", ook wel het Nieuw Kapittelhuis 
genoemd, meer noordelijk, naast de nieuwe Canselarij 
gelegen, werd eerst aan de twee Predikanten HENRICUS — 
en WILHELMUS ALBERTI STEENWiJCK, die de gemeente een 
tijdlang bedienden, ingeruimd. Later werd het de wo
ning van den President van het Hof, en in 1594 tot 
een Landschapshuis, of de vergaderplaats der Staten van 
Friesland, bestemd en ingerigt (*). Overigens werd he t 
Turfhuis, het Poorthuis en andere woningen en cel len, 
aan de oostzijde der k e r k , of verhuurd of aan geringe 
personen om niet ter bewoning afgestaan. De daar achter 
gelegene tuingrond, of het »Galeyster Appelhof", dat 
tusschen de Tuinen en het Blokhuis zulk eene groote 
uitgestrektheid langs den wal besloeg, werd bij voorraad 
voor 100 Gld. verhuurd. 

De Kloosterkapel was den Kerkmeesteren terstond zeer 
geschikt voorgekomen, om, in dit oord der s tad, als 
derde kerk der nieuwe gemeente te worden gebezigd. 
Immers, tien jaren te voren, toen, met de komst van 
den Bisschop van Leeuwarden, de Katholijke eeredienst 
in al haren vorigen luister hersteld w e r d , was deze 
ke rk , tegenover de woning des Bisschops gelegen, aan
zienlijk verbeterd. Zelfs was zij toen vergroot met een 
zijpand aan de noordzijde, waarbij de plaats van den 
vorigen muur was vervangen door vier gemetselde zui
l en , op welke de levensgroote beelden van verschillende 
Heiligen geschilderd waren (†). Nadat zij nu van al 
hetgeen de vroegere eeredienst betrof, ontledigd w a s , 
en de met beeldwerk beschilderde muren overgewit 

(*) Charterboek, IV 857. 
(†) Bij het verbouwen van deze kerk, in 184-4, zijn die geschil

derde beelden, waar onder ik het jaartal 1570 vond, benevens andere 
zinnebeeldige voorstellingen aan den zuidelijken muur, weder voor 
den dag gekomen. 

I. 17 
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waren , werd zy in timmer- en metselwerk verder her
steld, en met nieuwe hooge banken en verdere zitplaat
sen voorzien, terwijl de predikstoel ui t de kerk van 
JVijehove herwaarts werd overgebragt. Zeven ja ren later 
(1587) werd de vrij bouwvallige voorgevel vernieuwd, 
waardoor dit bedehuis een gunstiger voorkomen be
k w a m (*). 

13. liet Klooster der Graauwe Begijnen. 

Niet minder belangrijk waren de gebouwen van dit 
konven t , da t , gedurende zijn zeventigjarig bestaan binnen 
de stad, in bloei en vermogen zoodanig was toegenomen, 
dat het van alle kloosters de rijkste bezittingen- en jaar
lijks de grootste inkomsten had. Deze laatste werden 
meest betaald met boter en kaas , welke waren m e n , 
onder het bestuur van de Zuster Procuratrix of Rent-
meesteres, weder verkocht , zoodat hier daarin belang
rijken handel werd gedreven. 

Bij de ontbinding des kloosters, in 1580 , toen de Pa
ter , Heer BERNARDUS BOKEKHOFF ver t rok , en de Priester 
GABBE, even als de Mater , GRIET LOÜWS-DOCHTER , bene
vens broeder JAN en twee zusters, als het ware van 
ontsteltenis over zoo plotselinge en groote verandering, 
st ierven, bleven er nog twaalf zusters konventualen en 
een broeder over, aan w i e , behalve vrije woning, te 
zamen een jaargeld van ongeveer 700 Gulden werd 
toegelegd (†). Slechts twee der nonnen bleven ongehuwd. 

Zeer verschillend was het gebruik, hetwelk van de 
onderscheidene deelen des gestichts sedert gemaakt werd. 
De Kloosterkapel werd verhuurd , eerst lot een pak
huis , daarna tot een t immerhuis , en eindelijk tot eenc 

(*) Van den inwendigen toestand der kerk in dit tijdvak is eene af
beelding overgebleven, welke geplaatst is voor het zeldzame en merk
waardige boek, getiteld: Protocol Dat is, De gantsche handelinge des 
yhesprecæ ghehouden tot Leeuwarden in Vrîeslandt, tusschenRUARSVM 
jitriOnivM dienaar des Godlijcken icoords ter eenre, ende TEETSK VAH 

cEviEw dienaar hij de Mennisten ter ander sijden. Gevoerd in 156 zit
tingen, van 16 Augustus tot 17 November 1596. Franeker 1597, in 4°. 

(†) Charterboek, IV 292. 
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brouwerij. Het aanzienlijke, op kelders gebouwde, Pa-
tershuis met hof, aan de westzijde der kerk, werd aan 
den edelman TJAARD VAN ATLVA voor 100 Gld. verhuurd. 
Het daar naast gelegene Spinhuis der zusters (thans de 
Latïjnsche Scholen) pachtte ULDRIK ABBE-ZOON, met eene 
daaraan grenzende schuur en woning. Alle verdere ge
bouwen , als: het Reventer of de eetzaal, »het groot en 
» cleen Spraeckhuys , het Vleesckhuys, het Brouhuys, die 
» keucken," de schuren en de stallen van de talrijke levende 
have, vonden weldra evenzeer huurders als de kleinere 
woningen en cellen in het midden van het kloostererf. 
Eenige der laatste bleven door nonnen bewoond. 

Het gereedschap der Brouwerij, die op den noordoost-
hoek aan de Oudegracht stond (thans het huis in de Zak), 
kochten Gedeputeerde Staten voor 279 Gld. De meu
belen en verdere inboedel des konvents werden in 1581 
op het oude erf buiten de stad voor 689 Gld. verkocht. 
Met deze sommen was het gansche bedrag van het in
komen des kloosters in dit jaar 2457 Gulden. 

Zien wij nu ten laatste nog wat de bestemming werd van 

14. Het Witfe-Nonnen-Kloosier. 

Dit nieuwe gesticht, tusschen de Groote Kerkstraat 
en Speelmansstraat, was sedert deszelfs oprigting in aan
zien en vermogen bestendig vooruitgegaan. Bij de op
heffing in 1580 bevatte het, buiten den Pater CHRISTIANÜS 

AB ELST en de Priorinne DOROTHEA HARMENS , nog »I5 
»Choornonnen en 8 Leekezusters," van welke echter 
in 1582 slechts veertien den smaad der verdrijving over
leefden, en het haar toegelegde jaargeld genoten (*). Negen 
daarvan trouwden, en twee werkzusters huurden een 
gedeelte des konvents, dat zij bleven bewonen; alle ver
dere gebouwen werden in veertien perceelen afgedeekl, 
en aan afzonderlijke personen verhuurd. 

Van deze worden bijzonder vermeld: »de Costerie en 
»drie cellen," aan de noordzijde der kerk, en het daar 

(*) Charterboek, IV 294. 
17 
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naast gelegene Patershuis (Wijk I , N°. 85), waarop dat 
der Prioriime volgde (N°. 86). Dit en het daaraan gren
zende gebouw werden gepacht door den edelman GOSSE 

VAN ANDRINGA, die echter reeds in 1582 overleed. De 
hieraan verbondene Brouwerij en Ziekenhuis vonden in 
D°. JOH. SPRENGER, en het Spinhuis in een Predikant van 
Grouw bewoners. »Het groot Poorthuys, de Vlaskamer, 
»de Kuecken, het Pieventer, de Bakkerie, het Hof, de 
»Hoischuere, het Koehuys en het Melckhuys" werden 
alle in huur afgestaan, om tot woningen voor bijzon
dere personen ingerigt te worden. 

De Kerk bleef bij voorraad zonder bepaald doel ledig 
staan. Het Orgel, dat in 1579 door den Organist Mr. 
PETER jocHüMS bespeeld werd, is vermoedelijk niet lang 
daarna uit deze naar de Galileërkerk overgebragt. 

Ziedaar hei voornaamste van hetgeen de nog bestaande 
bronnen ons melden aangaande het lot en de veranderde 
bestemming van de voormalige Geestelijke Instellingen 
dezer stad, kort na de Hervorming, toen de Roomsch 
Katholijke door de Hervormde Eeredienst werd vervangen. 
Later zullen wij zien, welke veranderingen die gebou
wen in opvolgende tijdperken ondergingen, en in hoevele 
opzigten deze stad, ten gevolge van die groote omwente
ling, in bebouwing en bewoonbaarheid is toegenomen. 

Voor wij dit hoofdstuk sluiten, moeten wij nog het 
oog vestigen op eenige 

AANZIENLIJKE GEBOUWEN EN VERANDERINGEN, WELKE ER 

NOG GEDURENDE DIT TIJDVAK TE LEEUWARDEN 

TOT STAND KWAMEN EN PLAATS HADDEN. 

15. De Canselarij. 

Eene eerste en eervolle plaats komt daaronder dat 
aanzienlijke gebouw toe, hetwelk tusschen de jaren 1566 
en 1571 werd gesticht op de Heerengracht of de tegen
woordige Turfmarkt, ten einde den Provincialen Raad 
of het Hof van Friesland ten zetel te verstrekken. Se
dert de oude Canselarij, nevens het Blokhuis, in 1542 
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moest worden afgebroken, was het Ziekenhuis van het 
Minderbroeders-klooster, hetwelk (zoo men meende voor 
eene korte poos) als htilpgebouw was betrokken, even 
min geschikt voor dit gebruik, als geëvenredigd aan 
den luister, welke zulk een magtig en achtbaar Col-
legie behoorde te omstralen. Lang duurde het, voor 
aan de dikwijls geuite wenschen en beden van den 
Stadhouder, de Staten, het Hof en de Stad, ter beko
ming van eene nieuwe Canselanj, werd voldaan. Want 
ofschoon daartoe in 1545 reeds huizen waren aangekocht, 
hield het nog langer dan twintig jaren aan, eer men 
overging tot het stichten van een gebouw, dat deze 
stad sedert tot geen gering sieraad mogt verstrekken. 

De omstandigheden, welke deze stichting voorafgingen, 
vergezelden en volgden, waarvan de vermelding hier eene 
te groote ruimte zoude innemen, hebben wij tot eene 
afzonderlijke Geschiedenis van dit gebouw bijeengebragt, 
en zal in het laatste Hoofdstuk des Tweeden Deels van 
dit werk worden medegedeeld. 

16. Het Huis van den Koninklijken Rentmeester 
BOUDEWIJN VAN LOO. 

Kort vóór dat men met het bouwen van de Canselarij 
een aanvang maakte, stichtte een der Raadsheeren van 
het Hof, BOUDEWIJN VAN LOO, die tevens Rentmeester-
Generaal des Konings in Friesland was, hier een an
der grootsch gebouw, aan het einde van den Eewal, 
ter zijde van Auckamahuis, op de plaats van de vroe
gere stins der UOLKEMA'S en BEKEMA'S. Wegens zijne 
breedte en fraaije bouworde baarde dit huis groot op
zien. Als de stichting van een bijzonder persoon moge 
het schijnen, onze belangstelling minder te verdienen; 
wij moeten het echter hier vooral dáárom vermelden, 
dewijl het de stad toen versierde, en later de zetel 
werd der Stadhouders van Friesland, en het Stamhuis 
van het tegenwoordig Koninklijk Geslacht, 't welk het 
gebouw thans, hoewel in anderen vorm herbouwd, nog 
als Paleis bezit. Om die reden zullen wij de lotgeval
len van dit huis later, in het laable Hoofdstuk, als de 
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Geschiedenis van het Hof der Friesche Stadhouders, aan
eengeschakeld mededeelen. 

17. JBravd in hei Hoekster-Espel. 1568. 

Gelijktijdig met het ontstaan van deze aanzienlijke 
gebouwen, en terwijl het Stadsbestuur groote kosten 
besteedde aan het herstellen van vele stedelijke werken, 
viel ook het noord-oostelijk gedeelte der stad eene ver
nieuwing te beurt , welke het uiterlijk aanzien van dit 
oord veel verbeterde. Maar dit gunstig gevolg had eene 
droevige gebeurtenis tot oorzaak. Op den 19 Februarij 
1568 riep het luiden van de groote brandklok de Schut
ters in het geweer en alle burgers op tot hulp. »In het 
» Hoekster-end bij de Hajo Cammingha-brugge" (de Ame-
landspijp) was een hevige brand uitgebroken, welke zich 
spoedig aan al de naastgelegene huizen der buurt, ten 
westen van het Amelandshuis, mededeelde, en de gan
sene wijk met vernieling bedreigde. Verscheidene huizen 
waren bereids eene prooi der vlammen geworden, toen de 
ijverig aangebragte bluschmiddelen den brand schenen 
te overmeesteren. Reeds vleide men zich, het gevaar te 
boven gekomen te zijn, toen eensklaps de vlammen weder 
uitbraken, en zich verspreidden met een geweld , dat allen 
dwang en elke poging tot blussching scheen te verach
ten. Nog een aantal huizen werd daardoor in asch 
gelegd, »Ten leste," zegt een schrijver van dien tijd, 
»versach God die brant, dat hij vuytgedaen worde, durch 
»trouwen bystant van den gemeenen burger" (*). 

Het behoefde de hierdoor ongelukkig gewordene inge
zetenen toenmaals nogtans aan geene gelegenheid te ont
breken, om dadelijk in andere woningen gehuisvest te 
worden. Na de komst van den Hertog van Aha, om de 
bloedplakkaten des Konings te vuur en te zwaarde te 
handhaven, hadden toch een groot aantal vrijheidlievende 

(*) MS. Verba;.! van den JVotaris AWMOKIÜS JOEST-ZOON , vroeger ver
nield. Zie ook vMÄSEjnrs, Ilisi. lib. II 99; SCÜOTAKOS, 747; GAMMA, 508. 
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burgers het veiliger geacht, én stad én vaderland te verlaten , 
en eene vrijwillige ballingschap voor eene duldelooze 
overheersehing te kiezen. De koninklijke Rentmeester 
kreeg daarom in last, om al de huizen der Leeuwarder 
ballingen ten behoeve van den lande te verhuren (*). 
Hierdoor vonden de bewoners van de afgebrande huizen 
gelegenheid ter bekoming van huisvesting, totdat hunne 
erven weder opgebouwd zouden zijn. Be toenemende 
woede van den oorlog eischte echter van den burger 
groote opofferingen. De Spanjaard, tot dusverre gewoon, 
het land zegevierende en verwoestende door te trekken, 
ontving evenwel kort hierna een gevoelig verlies, door 
de eerste overwinning, welke Graaf LODTZWHK van Nassau, 
bij Heiligerlee in Groningerland, op hem behaalde, 

18. De Spanjaardsweg. 

Aan de voorbereiding tot dezen veldtogtis, betrekkelijk 
deze stad, eene bijzonderheid verbonden, waarvan wij 
de vermelding hier het meest gevoegelijk achten. Meer
malen heeft men gevraagd, uit welke oorzaak de weg, 
welke thans naar de Stedelijke Begraafplaats leidt, en 
die eerst een hooiweg, daarna de toegang naar het 
Klooster Fiswerd, en later eene verbinding tusschen den 
Hoogedijk en den Zwarteweg was, en toen den Fis-
werderweg , en ook, naar het daaraan gelegene Lazarus-
huis, de Leproseweg genoemd werd, den naam van 
Spanj aardsweg of het Spanjaardsdijkje bekomen heeft. 
Met regt giste men, dat hiervoor eenige historische 
grond zou zijn. Dit is ook werkelijk het geval. De 
zaak is deze: 

Tien vaandelen Spaansche soldaten, uit Holland her
waarts gezonden, waren in den morgen van den 19 
Mei 1568 te Harlingen ontscheept, en namen nu hun
nen weg op Leeuwarden, met het oogmerk, om, onder 
het geleide van den Stadhouder, den Graaf van Arem-
herg, naar Groningerland te trekken, en daar het Nas-

(*) SCHOTANUS, Kioni/k, 1''t!', 
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sausche leger op te zoeken en slag te leveren. De Re
gering van Leeuwcm^den begreep duidelijk, dat die woeste 
benden op den middag gaarne door deze stad zouden 
willen trekken, ten einde zich, ten koste yan den stillen 
burger, hier van verversching en leeftogt ruim te voorzien. 
Be Raad, dit gevaar willende afwenden, voorkwam het 
wijselijk, door het besluit, om de poorten gesloten te 
houden, en de Spaansche Hoplieden te verzoeken, om 
met de knechten de noordzijde der stad om te trekken, 
ten einde op den. Leproseweg van Stadswege gespijzigd 
te worden. Dit gebeurde, en terwijl de vermoeide Span
jaarden zich op dien weg uitstrekten om te rusten, werd 
er uit de stad brood, vleesch, bier, wijn en andere 
levensmiddelen aangebragt en aan ieder hunner uitgereikt; 
terwijl hun bovendien nog eenige leeftogt tot voortzetting 
van hunne reis werd medegegeven. 

De burgerij, die over dit verstandig gedrag der Rege
ring zeer tevreden was, verzamelde zich in menigte op 
den Stadswal, om dit tooneel te aanschouwen. Geen 
wonder dus, dat deze gebeurtenis in levendige herinne
ring bleef, en dat, hoevele redenen men later ook had, 
om de Spanjaarden te haten, hun.naam toch, tot den 
huidigen dag, eigen bleef aan den weg, op welken zij eens 
door de stad onthaald waren. Eene tweede herinnering, 
die het vaderlandsch gevoel wèl deed, knoopte zich 
daaraan vast, namelijk, aan de eerste overwinning, welke 
Graaf LODEWTJK bij Heiligerlee op de Spaanschen be
haalde, waarbij de Stadhouder AREMBERG sneuvelde, en 
de vijand zulk eene gevoelige nederlaag leed, dat 
van die zelfde tien vaandelen Spanjaarden, op den 29 
x̂ ïei daaraanvolgende, slechts vier vaandelen over Leeu
warden terugteerden, in zulk een ellendigen, weerloo-
zen toestand, dat zij de burgers tot medelijden bewogen 
en tot hulp opwekten (*). 

(*) Voljjeii.s lief, vermelde MS. Verhaal um jNotaris AMTHOHIÜS JOEST-
•f.H.K, in lio( \.-cliieC\an ..ABREWA bewaard. 

file:///.-cliieC/an
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De Nieuwe Landschaps Munt. 

Sedert de Keizerlijke Munt, in 1526 of 1527 hier op-
gerigt, zoo kort na haar ontstaan reeds weder opgehe
ven was, leed men in het dagelijksch verkeer grooten 
last wegens schaarschheid van geld, en inzonderheid van 
kleine munt (*). Ondanks alle menigvuldige klagten, 
daarover gerezen, werd in dit gebrek niet voorzien door 
de herstelling van de vroegere Munt, zoodat men uit 
nood moest dulden, dat er jaarlijks eene groote me
nigte slechte vreemde geldsoorten werd ingevoerd. 
Over het geheel was het Muntwezen in het gansche 
land in een zeer vervallen toestand, gelijk blijkt uit het 
plakkaat des Konings van den 19 December 1579 (†). 

Zoodra de Staten van Friesland in het begin des vol
genden jaars, na de verovering van de kasteelen, zich 
onafhankelijk gevoelden, matigden zij zich, ook te de
zen opzigte, dadelijk de regten der oppermagt aan, en 
ontboden » Gedeputeerden eene Muntemeyster, om eenige 
» penningen tot geryff van desen Landen te doen slaen" (§). 
Deze Muntmeester was LODEWTK ALEWYN, die reeds in 
die zelfde maand Februari] 1580 herwaarts kwam, en 
van het Stedelijk Bestuur dat gedeelte van het ontruimde 
Minderbroeders-klooster, voor 62 Gld. 's jaars huurde, 
hetwelk vroeger tot Ziekenhuis des kloosters-, en later, 
tot aan 1571, tot Canselarij was gebruikt geweest (4-). 
Met den meesten spoed werd dit gebouw nu tot een 
Munthuis ingerigt, en binnen weinige maanden waren 
er reeds zilveren munten, bijzonder halve, heele en 
dubbele stuivers, met het randschrift: Nieuwe Munt der 

(*) Zie hiervoor in ' t Vijfde Hoofdstuk, bl. 1-49,en Aanteekening 34. 
(†) Charterboek, IV 97. (§) Charterboek, IV 169. 
(.j.) Het is thans het huis Wijk B, No. 211 , Kad. Sect. B, 649, door 

den Heer Mr. W. W. BDMA als eigenaar bewoond. Dit blijkt uit onder
scheidene plaatsen van de Geestelijke Rekeningen, uit de latere kaarten 
in WINSEMIUS en SCHOTANUS, en uit het gezegde van EMJIIÜS, de Repub. Fris. 

38, dat de Canselarij later in een Munthuis is verkeerd geworden. Ver
keerdelijk past hij dit echter op de Saksische Canselarij toe, welke reeds 
in 1542 was afgebroken, 
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Staten van Friesland, in omloop gebragt (*). Zelfs had 
men den 15 Junij van dat jaar reeds opgemerkt , dat 
sommige personen er h u n werk van maakten , om deze 
nieuwe m u n t , van goed gehalte , op te koopen, u i t te 
voeren, en in plaats daarvan andere slechte geldspeciën 
in te voeren. In naam des Konings vaardigde het Hof 
van Friesland, op dien dag, daar tegen een plakkaat 
u i t , waarbij zulke misbruiken streng verboden werden , 
met bepaling, dat te Leeuwarden tevens eene wisselbank 
zou opgerigt worden , ten einde ieder in de gelegenheid 
te stellen, de verbodene geldsoorten tegen nieuw geld 
te verwisselen (†). 

Men had alle reden, om over dezen Muntmeester tevreden 
te zijn. Di t bleek ook in den volgenden j a r e , toen de 
beschuldiging tegen hem ingebragt werd, dat hij munt 
van minder alooi zoude geslagen hebben. Be Stadhouder 
achtte zich daarom verpligt, hem en zijne beschuldigers 
op het Blokhuis gevangen te zet ten, en ui t Vlaanderen 
den Essaijeur-Generaal te ontbieden, ten einde de zaak 
te onderzoeken. De beschuldiging bleek nu valsch te 
zijn, weshalve ALEWYN als onschuldig ontslagen- en 
openlijk in zijne eer hersteld werd , met las t , om de 
door hem geslagene munten als goede gangbare specie 
aan te nemen (§). Hij legde zich verder op de verbe
tering van de munt en he t munthuis t o e , zoodat hij 
n a twee jaren verklaarde , » d a t hy zeer groote repe-
» r a t i e an desen huyse gedaen h a d d e , waarom hy 

(*) Deze munten, waarvan ook de Munt- en Penningverzameling: van 
het Friesch Genootschap exemplaren bezit, zijn afgebeeld in het Munt-
hoeh van VERKADE, 7e Afl. pi. 132. De voorzijde heeft het wapen van 
Friesland, en een klein wapen van Leeuwarden (als muntplaats) daar
onder , met het randschrift: 

MO(NETA) NO(VA) ORD(INUM) JRISIÆ. LEOVAR(DIÆ) CÜSA. 

Nieuioe Munt der Staten van Friesland, te Leeuwarden geslagen. 
De keerzijde heeft een versierd open kruis, in welks midden weder het 
wapen der Stad staat, met het randschrift: 

HISI DNS (DOMINTJs) NOBISCVM ( 1 5 ) 8 0 . 

Ten zij de Heer met ons zij. 
(†) Ckarterboek, IV 169, (§) Charterbock, IV 270. 
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»wel vrye huisinge behoirde gehadt te hebbene" (*). 
Hierom werd de huur tot 20 Gld. verminderd. Ook 
de munt zelve was hij voortduring zoo gewild, dat, 
niettegenstaande het vroegere plakkaat, zij door velen 
opgekocht, uitgevoerd en tegen mindere specie verruild 
werd; om welke reden het kwartier der Steden zelfs 
de afschaffing van de Munt voorstelde, dewijl zij, op 
deze wijze, voor den lande nutteloos en schadelijk 
was (†). Bij latere Staatsbesluiten werd het Muntwezen 
echter van lieverlede op beteren voet gebragt, en tegen 
dit misbruik zoo veel mogelijk gewaakt (§). 

20. Het Slatenhuis. 

Met was zeker een blijk hoe gebrekkig het Lands
bestuur in die dagen gehuisvest was, dat de Stadhou
der met zijnen Provincialen Raad en Geregtshof gedu
rende een groot deel van dit tijdvak in het Ziekenhuis 
eens kloosters zitting moest houden; dat de Staten des 
lands bestendig in de vertrekken van een ander kloos
ter moesten vergaderen, en dat de Gedeputeerde Staten 
voor hunne bijeenkomsten van een vertrek in een wijn
huis of herberg moesten gebruik maken (!). Met de 

(*) Geestelijke Rekening van 1583. 
(†) WKTSEMIDS, Xront/k, 725. 
(§) Zie deswege Charlerhoek, IV 7-41, 745; WINSEMWS, 779. 
(.j.) Zoo vergaderden de Gedeputeerde Staten in 1569 ten huize van 

den Wijnheer JAN JEKONIMÜSZ. BECUEL, nabij de pijp tusschen de Groote en 
Kleine Hoogstraat, welke in oude stukken dikwijls de »Jan-Jeroni-
mus-Bechels-pijp" , of» Jeronimus-Wijntappers-pijp" , of enkel» Jero-
nimus-pijp" genoemd wordt. Misschien was hij een zoon van den vroe-
geren Burgemeester JERONIMUS BECUEL , die hier welligt vóór hem woonde. 
Zelfs riepen Gedeputeerden de Staten in dit huis tot een volkomenen 
Landsdng bijeen. Charlerhoek, I I I 768. Ook in het volgende jaar , 
1570, waren »die Persoenen van wegen die platte Landen by den an-
»deren vergaedert ten huyse van Jan Jeronimus Bechel, Wynheer 
«binnen Leuwarden," terwijl de Volmagten der Steden gelijktijdig op 
het Stadshuis, in de Groote Hoogstraat, en dus in de zelfde buurt van 
het Wijnhuis, bijeenkwamen. Charterboek, I I I 832. In 1575 werd de 
Landsdag in de Canselarij bijeengeroepen, en de propositie of openings
rede door den President van den Ho\e gedaan, waarna de Staten zich 
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omwenteling van den jare 1580, toen 's lancls Sta 
ten het volle gezag in handen kregen, en de bemoei 
jingen der Gedeputeerde Staten veel vermeerderd waren 
deed zich met dringende noodzakelijkheid de behoefte 
gevoelen aan een gebouw, uitsluitend ten behoeve var 
het gewestelijk bestuur bestemd. Eene gunstige gelegen 
heid daartoe deed zich op, ten gevolge van het gelijk
tijdig vervallen van de Geestelijke Gestichten en Gebou
wen in deze stad. Vroeger toch hadden verscheidene 
der aanzienlijkste Friesche Prelaten, of de hoofden 
van de op het land verspreide Kloosters, die op de 
Landsdagen of andere bijeenkomsten van de Staten of 
de Geestelijkheid Leeuwarden dikwijls bezoeken- en hier 
eenigen tijd verblijven moesten, voor zich een eigen 
huis tot tijdelijk gebruik laten bouwen of aangekocht. 
Onder deze bezat ook de Abt van het Bergumer-Kloos
ter op de Heerengracht of Tweebaksmarkt, tegenover het 
Minderbroeders-klooster, een gebouw, hetwelk zelfs zoo 
aanzienlijk was, dat het in 1570 tot een Bisschoppelijk 
paleis was verheven, en nu, na het vertrekken van den 
gewezen kerkvoogd, ledig stond. Naardien nu de Stad
houder RENNENBERG, bij besluit van den 9 November 
1579, op verzoek van Gedeputeerden, al de goederen, 
welke tot het Bisdom Leeuwarden behoord hadden, aan 
de Staten van Friesland had overgedragen (*), zoo was 
hierin eene reden te meer gelegen, waarom het Collegie 
dit gebouw tot haren zetel verkoos, en tot een » Staten-
»huys" bestemde en liet inrigten. In het vervolg werden 
hierin somtijds ook de Vergaderingen van de Staten 
gehouden (†). Dit gebouw, de zetel van het openbaar 
gezag of van het burgerlijk bestuur dezer provincie, werd 
van tijd tot tijd met naast gelegene panden dikwijls 

van daar naar het Iteventer van het Jakobijner-klooster begaven, om 
te beraadslagen en een besluit op te maken. Chaiterboek, I I I1037. 
Zie verder aldaar, 1339, 1038, 1125, 1158; IV 27, 135, 233, en hier 
voorbladz. 251. Volgens Charterhoek, IV42, vergaderden Gedeputeerde 
Staten, in 1579, ook ten huize \an JAN BÜRISSZ. 

(*) Chatlerboek,lY'á7. 
( i ) Aldaar, IV 628, 777, 797. 



BESLUIT. 269 

vergroot en verbouwd, en bleef vervolgens, onder den 
naam van het Collegie, deze bestemming tot den tegen-
woordigeu tijd behouden. 

Met de vestiging van beide laatst vermelde Provinciale 
Gebouwen, welke zoo spoedig een blijk opleverden van 
de wederverkregene vrijheid en onafhankelijkheid des 
vaderlands, mogen wij dit tijdperk en dit Eerste Deel 
van onze Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden 
besluiten. Wel moest er, gedurende een aantal jaren, 
nog menige strijd gestreden worden, eer het genot van 
die vrijheid en onafhankelijkheid ten volle verkregen-
en gesmaakt werd, — toch waren de bereids ontvangene 
voorregten reeds van groot en uitgestrekt belang. Naar 
den wil van Hem, dien Prins WILLEM van Oranje zij
nen magtigsten Bondgenoot noemde, was het eene groote 
schrede voorwaarts op de baan der volmaking. Aange
naam is dus het verschiet, dat zich aan ons oog opdoet, 
wanneer wij nu vervolgens de verdere vorming, uitbrei
ding, verbetering en versiering van deze stad, onder 
een vrij Landsbestuur, zullen ontvouwen, waarbij wij te
vens in de gelegenheid zullen zijn, ons verder in de 
blijken der vorderingen in beschaving, van welvaart en 
van velerlei maatschappelijke voorregten te verheugen. 
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Aanteekening l , op Btadz. 6. 
Wijze van bewerking. 

Bij de beoordeeling van dit kort en zeer oppervlakkig Oversigt 
van de Friesche Geschiedenis herinnere de lezer zich, hetgeen in 
de Voorrede is gezegd omtrent de wijze, waarop deze Geschied
kundige Beschrijving is bewerkt geworden. Indien ik mij op 
uitvoerigheid had willen toeleggen, dan zouden toch de bestaande 
bronnen ruime gelegenheid gegeven hebben, om dit werk in vier 
in plaats van in tivee zulke Deelen te behandelen. De tekst van 
het werk is nu , ten behoeve van gewone of in de geschiedenis 
min ervarene lezers, zoo kor t , eenvoudig en duidelijk, als mij 
mogelijk was, bewerkt. Ik heb mij bevlijtigd, daarin enkel de 
resultaten van de geschiedkundige nasporingen mede te deelen. De 
overwegingen, welke daartoe geleid hebben; de ontwikkeling en 
toelichting van sommige punten; de bijzonderheden van die onder
werpen , welke een meer bepaald onderzoek vereischten ; de be
oordeeling van soms tegenstrijdige bronnen, en de berigten van 
ondergeschikt belang, welke den tekst overladen zouden, en waarin 
ook lezers, buiten Friesland wonende, welligt minder belang 
zouden stellen, — deze zijn alle afgezonderd , en in deze Aanteeke-
ningen opgenomen. Wanneer ze behandeld waren door een schrij
ver , die het voorregt had genoten, tot de studiën opgeleid te zijn, 
dan zouden zij in diepzinnig historisch onderzoek zeker veel ge
wonnen hebben, en meer op de hoogte staan der wetenschap. 
Daar ik innig gevoel, hoeveel mij te dezen aanzien ontbreekt; 
daar ik overtuigd ben, dat e r , bij den geest van onderzoek, welke 
vooral deze eeuw kenmerkt, nog vele bronnen ontdekt kun
nen worden, welke op dit onderwerp betrekking hebben „ zoo kan 
ik slechts geven, hetgeen binnen den kring mijner kennis en na-
sporing lag. Indien het aan mij gestaan hadde — gaarne zoude ik 
dit werk twintig jaren later uitgegeven hebben, opdat het dan des 
te volkomener mogt zijn. Doch mogen wi j , met verwaarloozing 
van het oogenblik, wel over zulk een tijdperk des toekomstigen 
levens beschikken? — Men neme alzoo het gegevene voor lief; een 
ander moge het verbeteren en aanvullen ; hoewel ik mij , aan den 
anderen kant , ook niemand zoo onbillijk kan voorstellen, die mij 

I. " 18 
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hierover hard zal vallen. Niet allen kunnen alles. Bescheiden! 
beoordeolisig en teregtwijzing zal mij hoogst aangenaam zijn. Ir 
Nalezingen, achter het Tweede Deel ie plaatsen, zou ik daarvar 
gebruik kunnen maken. 

Vermits ik in werken van dezen aard ongaarne den Schrijvei 
steeds van zich zelven hoor spreken, zoo heb ik den tekst dan ooi 
zoo \ eel mogelijk objectief zoeken te bewerken. De aard der Aan-
teekeningen zal echter niet toelaten , dit vol te houden ; men houde 
het mij alzoo ten goede, wanneer ik daarin soms meer subjectiej 
mogt spreken. 

Aanteekening 2 , op Blarfe. 10. 
Oorsprong der Steden, bijzonder in Friesland. 

Uitvoeriger berigten over den invloed der Kruistogten vindt men 
in de werken van HEEREN, Gevolgen der Kruist.; REGENBOGEN, de 
Bello sacro; VAN PABST VAN BINGERTSEN , Invloed der Kriiisvaarten; 
VAR KAMPEN, Geschied, der Neder!. I 8-1, 87 enz. ; ROBBESTSON , Ka-

rel V, lul. I 43, 56 , 59 ; STRESO en VAN MAANEN, Verhh. over de Levens
wijze der Neder], bij Teijlers Tweede Genootschap, 4 5 , 154enz. ; DE 
KOWIWG, Voorvader!. Levenswijze, 82 , 118 env. Over het ontstaan 
van de Burgerijen en Steden is vooral lezenswaardig de belangrijke 
Verhandeling van den Heer p. BURGGRAAF;, over den oorsprong der 
Partijnamen der Schieringers en Vetkoopers, geplaatst in het Tijd
schrift voor Ondericijsers, 1833, K"0. 1, 34 , aan welke de aange
haalde plaats ontleend is. 

In eene aanteekening op mijne verhandeling over de geschiedenis 
der Middelzee (Leeuw. 1834) heb ik bl. 117 gezegd, dat het zoo 
vroege bestaan der in de oude Kronijken vermelde Friesche Ste
den , als Grind en Wartena (waarbij ik nn nog Stavoren, Eson-
slad en Uitgong zou kunnen voegen), als Steden, bij mij groote 
bedenking leed. Een uitstekend geleerd en schrander man, 
Dr. s. vvESTERHorr te Warfmn, heeft dit gezegde zeer ernstig op
gevat, in zijne belangrijke aan teek eningeo op ARENBS, Geschiede
nis der Noordzeekusten, II 419. Hij heeft er zelfs bijgevoegd, dat , 
zoolang men geen bewijs leverde voor deze meening of stelling, hij 
aan de berigten van WINSEIIICS en anderen, omtrent het bestaan 
van Grind, als Stad, zou blijven gelooven. 

Geenszins had ik verwacht, dat zoodanige denkbeelden, op zulke 
berigten gegrond, in den tegenwoordigen tijd nog zouden moeten 
bestreden worden. De zaak schijnt dus belangrijk genoeg, om 
daarbij eenigzins nader stil te staan, ook om aan de uitnoodiging 
v an den lïeer WESTEIUIOTÎ , voor wien ik hooge achting heb , te 
•soldoen. Men vergunne mij dus, alleen, bij wijze van uittreksel, 
de volgende losse punten, die voor een logisch betoog vatbaar 
zijn, hier mede te deelen, en voor het overige te verwijzen naar 
de belangrijke Dissertatie van mijnen vriend Mr. J. K. BEUCKER 
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ANDKEÆ, de Origine Juris municipalis Frisici (Traj. ad Rh. 1840), 
vóór wier uitgave deze punten meer uitgewerkt op het papier ge-
bragt- , en aan het Friesch Genootschap medegedeeld zijn. 

I. TACITÜS berigt (de mor. Germ. e. 15, 16), dat de oorspronkelijke 
bewoners dezer landen, de Germanen, niet alleen geene Steden, 
maar zelfs geene Dorpen of Buurten hadden, en, van elkander af
gescheiden , verspreid woonden. Elders (Hist. IV e. 63 , 64) meldt 
hij , dat zij zoo gxooten afkeer hadden van de Romeinsche sterkten 
of steden, dat zij van de bewoners van Agrippina het afwerpen 
van hunne muren vorderden. — Welke omstandigheid zou n u , 
tusschen het verblijf der Romeinen en KABEL den groote, aanleiding 
gegeven hebben tot het stichten (?) van Steden in Friesland ? Dat 
er eerst Dorpen en later Steden ontstaan zijn op vroegere Romein
sche legerplaatsen, is door Utrecht, Dorestad of Wijk hij Buur
stede en vele andere bewezen. 

II . In de Capitularia van Keizer KAREL , in de Leges Frisionum 
en in de Oude Friesche Wetten wordt van het bestaan van Steden 
geheel geene melding gemaakt. 

III . ROBBEBTSON , Karel V, Inleid. II 99 , meldt, dat er in al de 
landen tusschen den R i jn en de B a l t i s c h c z e e vóór de ne
gende eeuw naauwelijks ééne stad bekend was, en dat het eerst 
Keizer KAREL de groote, en vooral, eene eeuw na hem, Keizer HEN
DRIK de Vogelaar, geweest zijn, die het stichten van Steden be
vorderd hebben. 

IV. Ook de groote KLUIT (Hist, crit. com. Holl. II, Codex Biplom. 400 
seq.) was van oordeel, dat men aan Steden, die het regt hadden om 
zich zelve te regeren , of die met zekere voorregten waren begiftigd , 
niet voor de elfde eeuw mag denken. Evenzoo STRESO , 25 , en 
VAN MAANEN, 132, 137, in hunne Verhandd. bij Teijler, XIXe deel. 

V. De Romeinen hadden hier weleer hunne versterkte plaatsen, 
en de overblijfselen daarvan zijn naderhand Steden geworden; nog-
tans waren het geene wallen, grachten en poorten, welke eene 
Stad deden ontstaan. Hiervan vormt men zich doorgaans verkeerde 
denkbeelden. Eerst een of twee honderd jaren, nadat onze 
Friesche plaatsen Steden zijn geworden, waren zij door den oorlog 
gedrongen, zich met wallen en grachten te versterken, zoo als 
Leeuwarden in 1398. 

VI. Op grond der berigten van de bovenvermelde schrijvers, en 
van üBBo EHJIIÜS, Rer. Fris. Hist. lib. 9 ; VAN RTN , Aant. op de Oudheden 
en Gestichten van Friesland, I 454, en anderen, zullen al d e i n 
den tekst opgenoemde gevolgen van de invoering des Christendoms en 
van de Kruistogten, in verband met den gelijktijdig ontwikkelden 
geest van vrijheid onder de volken, en met het ontstaan van den 
derden of vierden stand, den stand der Burgers, die door de Rijks
vorsten en Graven aangemoedigd en begunstigd werden, om hun 
tot stenn en tegenwigt te strekken tegen de toenemende niagt van 

18* 
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den adel en de îeenheeren , — met meerdere geschiedkundige ze
kerheid voor de oorzaken kunnen gehouden worden van het ont
staan der Steden in de twaalfde en dertiende eeuw. 

Ofschoon het gemakkelijk zou vallen, hier uitvoerige berigten en 
meerdere gevoelens mede te deelen, ÏOO hoop ik, dat dit weinige 
hier ter plaatse voldoende moge zijn, om de gronden mijner stel
ling te regtvaardigen. Ten overvloede voeg ik hierbij : op grond 
van eene oordeelkundige uitlegging van onze Kronijken wel te 
willen gelooven, dat Stavoren reeds vroeg eene voorname heiden-
sche offerplaats, en later, vooral door Hollandschen invloed, eene 
der eerste en voornaamste zee- en handelplaatsen van Friesland 
is geweest; — dat Grind een dorp is geweest, wraar de klooster
lingen van Lidlum een Uithof, ten behoeve hunner veeteelt en 
zuivelmakerij , aangelegd hadden ; — dat Uitgong en Berlikum, als 
twee aaneengelegene plaatsen , voor de zestiende eeuw een tijdlang: 
één Stedelijk Bestuur onder het Oldermanschap der DEJIMEJIA'S hebben 
gehad; en dat Esonsîad of stede en Wartena grootere plaatsen 
zijn geweest, welke door kustrooverij en watervloeden veel geleden 
hebben. Maar om hun bestaan, als Steden, zonder genoegzaam 
historisch bewijs, tot zoo hooge oudheid op te voeren ; Stavoren 
en Dockum vóór KIREL den groote reeds Steden te noemen; Grind 
omstreeks den jare 1200 als eene stad met wallen, poorten, steenen 
kerk en leerschool voor te stellen, en Wartena, geheel binnen 
's lands en in eene lage veenachtige streek gelegen, daarmede op 
ééne lijn te plaatsen, —di t gaat alle denkbeeld van waarschijnlijkheid 
te boven. Het is tevens opmerkelijk, dat het vernietigen of ver
minderen van meest al deze plaatsen juist voorviel in het zelfde 
tijdperk, uit welks zamenloopende omstandigheden de thans nog 
bestaande Steden de oorzaken tot verheffing en vestiging ontleen
d e n ; — dat er bijna geene belangrijke gebeurtenissen in zijn voor
gevallen ; — dat zij als Stad zoo vroeg bijna nooit in openbare stukken 
voorkomen, en dat e r , behalve van Stavoren, geene sporen van 
een vroeger uitgestrekter bestaan in den omliggenden grond ge
vonden zijn. 

Aanleekening 3 &, op Bhttfa* 12. 
Landwording. 

Zie de Natuurlijke Historie der Provincie Groningen, door de 
de Heeren Drn. B. wESTERnorp en s. ACKER STRATINGII (Gron. 1839), 
Ie deel Ie s tuk, bl. 124. Dit uitmuntende werk, naar welks voort
zetting wij zoo verlangend uitzien, alsmede de Kwelder-kwestie 
nader toegelicht, door eerstgenoemden geleerde (Gron. 18-4-4), geven 
een zeer belangrijk overzigt van het ontstaan en de vervorming 
van deze, aan zee gelegene, gewesten in het algemeen en van Gro
ningen in het bijzonder. Hoe zeer wenschen wij , dat er eerlang 
ook een dergelijk werk als het eerstgenoemde betrekkelijk de pro-
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vincie Friesland geschreven mogt worden ! De stof is rijk , doch 
tot dusverre bijna nog geheel onbearbeid, 

Aanleekening 3 h , op Blat/z. 14. 
Over den oorsprong der Terpen. 

Ter beslissing van de verschillende gevoelens, of de Terpen, in 
Friesland, Groningen en elders, te houden zijn voor den oorspron-
kelijken en natuurlijken vorm des bodems, welke, ten gevolge van 
de bezinkingen of nederploffingen , na het dalen van den waterstand des 
oceaans, te voorschijn is gekomen ; of dat zij door deoverstroommgen 
der zee zijn ontstaan ; of dat xij door menschen-arbeid zijn opgewor
pen, zijn er , ten gevolge van de onderzoekingen der laatste jaren, de 
meeste gronden van waarschijnlijkheid voor het laatste gevoelen aan
gevoerd. Het zijn vooral de Hecren WESTERÜOFF en STBATINM , die, door 
eene menigte ingravingen en bestendige onderzoekingen, zoowel in 
hunne als in deze provincie, de overtuiging hebben bekomen : «dat 
»zij alle haar aanwezen niet aan de Natuur, gelijk velen willen, 
«maar aan de hand van eene overoude en moedige bevolking dezer 
»streken verschuldigd zijn. De steenen gereedschappen, in de 
»wierden (teerden, woerden of terpen) gevonden wordende, schijnen 
«(volgens hun verder betoog) zelfs reeds te wijzen op inboorlingen, 
«welke hier leefden, lang vóór de tijden der Romeinsche heerschap-
«pijvoering hier te lande, j a , op volken, welke nog in den staat 
«der kindschheid verkeerden en die met de bearbeiding der metalen 
»nog onbekend waren. De oude Romeinen vonden die terpen hier 
«daarom dan ook reeds bij hunne krijgstogten, zoo als duidelijk 
«uit PLiiYins' beschrijving van het land der Cauchen kan blijken 
»(Hist. Nat. 1. XVI, e. 1). Zij vonden ze reeds in dien zelfden staat 
»en tot dezelfde hoogte, zoo als wij ze nog heden ten dage zien, 
«bewonen en bewonderen. Dit laatste wordt vooral daardoor, zoo 
»al niet onwedersprekelijk bewezen, dan toch hoogst waarschijn-
»lijk. gemaakt, dat wij heden ten dage in de bovenste aardlaag on-
»zer wierden, behalve eene overgroote menigte van urnscherven 
»en enkele onbeschadigde urnen, van Celtischen of oud-Germaan-
»schen oorsprong, ook nog Romeinsche oudheden, zoo als aarde-
»werk, wapenen enz., aantreffen. Ook Romeinsche penningen 
»worden er somwijlen nog in de bovenste aardlaag der wierden 
»aangetroffen. — Zij dragen dus nog geheugenis van het verblijf der 
»Romeinen in deze oorden en hebben misschien reeds vóór hunne 
«aankomst in deze streken, verscheidene eeuwen zien geboren wor
den en zien ondergaan." WESTERHOFF, Kwelder-ktvestie, bl. 7 en 8, 
en de daarbij behoorende belangrijke aanteekeningeu 14—20. Zie ook 
de vermelde Nat. Historie van Groningen, 1 , 1 , 243, 292 en elders, 
hoewel de eigenlijke verhandeling over het ontstaan en den toe
stand der terpen eerst in het volgende 2e stuk zal verschijnen , 
waarnaar wij verlangend uitzien. Hoe weinig onze Fricscho terpen 
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ook nog onderzocht zijn, al het tot dusverre daarin gevondene, 
hetzij urnen, gereedschappen, penningen enz., komt volkomen 
met hunne bevindingen overeen ; terwijl zij hunne zaak bij voorraad 
met zooveel bijzondere en algemeene kennis en geleerdheid beplei
ten , dat wij , ook op grond van eigene nasporingen, gaarne betui
gen, aan hunne gevoelens en resultaten groote waarde te hechten. 
(Zie ook Aanteehening 1 en het laatste gedeelte van Aanteekening 
11 hier achter.) 

Ten aanzien van Leeuwarden kan bovendien onze eigene bevin
ding ter bevestiging van hunne meening strekken. Want hoewel 
de grond der terpen, waarop de stad zelve ligt, door veelvuldige 
bebouwing en ophooging weinig gelegenheid tot onderzoek aan
biedt, zoo vindt men echter daartoe de beste gelegenheid in de terp, 
benoorden de stad, waarop de Stedelijke Begraafplaats is aangelegd. 
Deze bevat nu op eene diepte van een à twee el zulk eene groote 
boeveelheid scherven van uit leem vervaardigde, gedroogde en ge
brande urnen, dat een der doodgravers dáárom in den waan ver
keerde, dat te dezer plaatse aleer eene Pottebakkerij zou geweest 
zijn. Dagelijks worden deze gevonden en boven de oppervlakte 
geworpen, zoodat men veelvuldige brokstukken der ruwe steenen 
bewaarplaatsen van de asch onzer heidensche voorvaderen thans bo~ 
len op de graven onzer afgestorvenen vindt liggen. 

Vermits Keizer KAREI de groote bij de invoering van het Christen
dom verbood, de lijken te verbranden , zoo is het duidelijk, dat 
deze sporen van vroegere bewoning tot het heidensche tijdvak, 
in de zeveneerste eeuwen onzer jaartelling, moeten gehragt worden. 
Zie Capita,!, de partibus Saxoniae, cap. VI I , bij HEIHECCIOS , Corp. 
Jur. Germ. ant. p. 580; WESTERHOFF , Kwelder-kwestie, aant. bl. 
•4—66 ; Oude Friesche Wetten, in aant, 95. — Bij boven ver
melde wet , cap. XIV, beval de Keizer zijne onderdanen tevens, 
om Kerken en Priesterswoningen te bouwen; bij elke kerk tot 
haar onderhoud twee stukken lands te voegen, en , voor elke 120 
kerspellieden of bewoners van dat kerkdorp, ten dienste des Pries
ters een slaaf en eene slavin te leveren. Zie ook VAN IDSIÏÏGA , Staats
recht der Nederl. Leeuw. Î758, I 380, en Vrijmoedig Beroep, 
van den zelfden , 19. 

Aanteekening 4 , op Bhitiz. 24. 
Ooer (Ie Namen: Aula Dei, Godshof en Oldehove. 

De latijnsche benaming van Aula Dei, voor eene inrigting of 
plaaîs van vóór onxe jaartelling, is welligt reeds een bewijs, dat 
deze iii de twaalfde of dertiende eeuw door een geestelijken Kro-
mkschrijver op deze hove zal toegepast zijn. Toen althans verkreeg 
ook het NijUoosler bij Sneek, in 1233 of 1251 gesticht, dien zelf
den naam ian Aula Dei <ol (oenaam, (SCÜARLEHSIS, Croniicke tan 
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Vrieslant, Leeuw. 1597, fol. 31".) Volgens eene aanteekening op 
EGG. BENINGA'S Historie van Oostfriesîant, in MATTIIÆUS , Veteris Ævi 
Analecta, IV 123, gaf men oudtijds aan vermaarde kloosters zulke 
»Ciernamen", en bijzonder aan die van de Cistercienser orde, 
welke verstrekten »tot School en Oeffeu-Plaatzen van de j eugd , 
»die daarin ter Geleerdheit gebragt wierden;" gelijk het klooster 
Ilau, bij Aurich, den naam droeg van Schola Bei, »dat is Schoîe 
>>Gods." Vanhier dus deze toepassing op de school van Oldehove, 
die later werkelijk beroemd was. De overlevering zegt mede, 
dat er te Oldehove een Klooster zou geweest zijn ; doch daarvoor is 
geen verder bewijs. 

Het woord Aula vertaalt men door hof, zonder bepaalde betee-
kenis; zelfs spreekt het boven vermelde verhaal van hof houden. 
Waarschijnlijk wilde men dit in overeenstemming brengen met 
hove, Oldehove of het Olde hof. Het eerste lid , Olde, is misschien 
later aangenomen, toen er in de nabijheid eene andere hove was 
ontstaan, welke den naam van Nieuwe of Æjehove verkreeg. Hove, 
met het thema ho, zal zeker niets anders te kennen geven, dan 
hovel, heuvel, eene hoog gelegene plaats of terp; in meer bepaal
den zin eene woonplaats of hoeve. Vandaar, dat VAN KIEL, Bief., 
en wiARDA, Altfries. Wörterhuch, hove en huis met woonplaats-, 
en «iemanden houen ende hu]sen" met huisvesting verleenen ge
lijkstellen. Zie mede YPEIJ en FEITII , Oudheden van het Gooregt 
en Groningen, Gron. 1836, 197 ; JANCKO DOUWAMA'S Boeck der Par
tijen, 1-43; Oude Friesche Wetten, met aanteekeningen, welke 
een schat van kennis bevatten, uitgegeven door p. WIEKDSMA en 
p. BBANTSMA, Kampen 1782, 157. 

Even als van KIEI vervolgens aan het woord Kerkhof de betee
kenissen hecht van begraafplaats en toevlugtsoord, zoo komt ook 
in de Oude Friesche Wetten , 30, 40 , 71 , 72 , 236 , en in de Ju-
risprudentia Frisica, uitgegeven door Jhr. Mr. M. HETTEMA , Leeuw. 
1835, II 278 env., het woord tzerekhou, how en da tcijda howe (het 
gewijde hof) wel in deze beteekenissen voor, maar meer nog in die 
van werf, warf, warstal, gerigtsplaats ; eene heilige plaats, waar 
de regters toenmaals onder den blooten hemel hunne zittingen 
hielden en regt spraken , waartoe meesttijds de noordzijde der kerk
hoven werd gebezigd. Ti da llowe klagia was dus het zelfde als 
voor den regter dagen. De naam onzer Provinciale Regtbanken of 
Hoven schijnt hiervan afkomstig en nog overig te zijn. Zie ook de 
voortreffelijke Verhandeling over den Staat en Regeringsvorm der 
Ommelanden, van Mr. D. F. J. IIALSEMA, in het 2e deel der Werken 
van ' t Groninger Genootschap : pro excolendo jure patrio, Gron. 
1778, 9 1 , 92, 95 , 116 env. 

Zeer waarschijnlijk zal het ruime how of kerkhof van Oldehove 
eene dergelijke geregtsplaats geweest zijn, — Maar Aula heeft ook 
eene andere bcteekenis dan hof. 
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»Het woord Aula beteekent ook de kerk, gelijk het in dien zin 
»bij de Christen schrijvers doorgaands gebezigd wordt, of ook wel 
» eenigszins bepaalder voor den buik der kerke (navis ecclesiae)" zegt 
de geleerde Mr. c. A. VAN WACHTEHDORFE , in zijne verklaring van 
zeker oud opschrift, in de Proeve van Oudheid-, Taal- en Dicht
kunde , door het Genootschap: Dulces ante omnia Musae, Utr. 1775, 
185, met beroep op de Glossaria van BARTHIUS en nu CAIVGE. Hier
uit zou dus blijken, dat de naam van Aula Dei niet in het hei-
densche tijdvak, maar eerst nadat er te Oldehove eene Kerk ge
sticht was, aan deze plaats zou zijn gegeven. De Oud-friesche naam 
van dit dorp was Alde of Auldehow, ook Audahou. 

Van eene heidensche Offerplaats in ons vaderland zijn in 1840 
nog de sporen ontdekt bij de oude Nederlandsche stad Dorestad 
of Wijk bij Duurstede, waar, onder KASEI den groote, eene Munt 
werd gesticht, van welke in dat zelfde jaar ook penningen (denarii) 
te Stavoren en in Gaasterland gevonden zijn. Zie Konst- en Let
terbode, 1842, N°. 17, 285. 

Na het schrijvenvan het in den tekst vermelde en van deze aantee-
kening heeft de Heer D. BITDDINGIT, in zijne Verhandeling over het 
Westland, Leiden 1844, bl. 26 , 176, 181 enz. mede uitvoerig over 
onze vaderlandsche Hoven en Oldehoven gehandeld. »In de oudste 
«natuurdienst der Germanen en stamverwandte volkeren, zegt h i j , 
» waren het heilige hainen of wouden , waarin men zijne goden ver-
»eerde. De bedekte of door hagen gevormde hoven , in digle wou-
»den, waren de tempelhoven der Germanen. Naderhand, welligt 
»ook door de toenemende beschaving met de Romeinen, ontston-
uden er gebouwde tempel-hoven, waarin de Germaan, ongetwijfeld 
»ook de Batavier, zijne offers bragt , en die daarom, zoo als men 
»van de Oldenhove te Leeuwarden vermeld vindt, als Aula-Dei 
» zijn aan te merken. — Daar op die hoven dan, woonde vermoede-
»lijk, gelijk zulks ook in het Noorden en in Friesland plaats had, 
»de Barden- of Priesterschaar. — Later zijn deze hoven veelal in ker-
»ken en kloosters veranderd geworden. Ook strekten sommigen 
»hoven vervolgens tot woningen of burgten van Graven, Vor-
»sten of Koningen. Ook had elke mark (district) ééne hoofdhoeve 
»(of meer, Hof genaamd), dikwijls door eenen Edele bewoond, op 
»wier grond later menig kasteel van den Heer eener heerlijkheid 
»gesticht werd, rondom welke Hoven of Curtes sommigen van het 
»gevolg van den Graaf of den Edelman, en zijne eigene of hoorige 
»lieden hunne woningen bouwden." Zie ook v. c. XOLHUUSSH, in 
den Overijss. Almanak, 1838, 56. Reeds vroeger heeft echter VAH 
WIJN, Hist. Avondst. 123 env. reeds aangetoond, dat de Germanen 
gceile eigenlijke Barden gehad hebben. 
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jlanleekening 5 f op Bladz. 26. 
Bewijzen voor den Geregisstoel van Oldehove. 

De gronden voor deze gissing, omtrent den zetel des Graven te 
Oldehove, zijn : 

a. Het in de vorige Aanteekening bijgebragte omtrent het woord 
hou of how voor geregtsplaats. 

b. De ouderdom en het aanzien van Oldehove, als vroegere Of-
ferplaats, waar eene der eerste Christenkerken in Friesland ge
sticht werd. 

c. Het Staatsstuk van 1309, waarbij eene oude Ordonnantie 
omtrent de komst des Graven in Friesland werd vernieuwd, of 
liever, waarin gezegd wordt, op welke wijze de »Antecessores" 
of de «voorzaten" van de toenmalige Graven dit land »plagten" te 
bezoeken. Het wordt gevonden in SCRWARTZENBERG , Groot Placaat-
en Charter-boek van Vriesland, Leeuw. 1768, I 136, en FOEKE 
SJOERDS, Friesche Jaarboeken, Leeuw. 1768, III 2-16. 

Daar nu in dit stuk Stavoren en Franeker voorkomen als de be
kende Geregtsplaatsen der Graafschappen Stavoren en Westergoo, 
en tusschen deze, behalve het onbekende Kempenesse of Hofland, 
eene plaats genoemd wordt, in het latijn Aldena en Aldenam, 
en in de vertaling Aldenem geheeten, zoo meenen wij, én uit de 
overeenkomst van naam, én ter aanvulling van de nog onbekende 
Geregtsplaats van Oostercjoo, Oldehove daarvoor te moeten hou
den. De uitgang nem toch, aan geene Friesche plaats eigen, schijnt 
eene verbasterde spelling te zijn, en dus niet voor gebrek aan 
bewijs, bij mindere overeenkomst met hou of hove, te gelden. 

Het geregt te Franeker oS.Froonakk.er schijnt toen het voornaamste, 
en later zelfs het eenigste en hoogste Keizersgeregt in Friesland 
geweest te zijn. Omtrent de Graven- en de verschillende soorten 
van gerigten, hetzij bijzondere of algemeene of schoutengerigten, 
tingh of boddingh, kunnen wij hier in geene bijzonderheden treden. 
Men zie deswege : Oude Friesche Wetten, 17, 40 , 69 , 71 ; Char-
terboek, I 394; SCHARLENSIS , Kronijk, 19 ; BENINGA, Hist., bij MAT-
THÆDS , IV 65 ; Mr. A. VAN IIALMAEI JR. , Kirt Oersicht oer Frieslans 
Schijdnis, in het Friesch Jierboeckjen, 1833, XI , en vooral HAL-
SEMA , op verschillende plaatsen. 

Atmleekening 6 , op Bladn. 27. 
Het Patronaatregt van Oldehove. 

Zie ÜBBO EiiMixis, Rervm Frisic. Historia , Lugd. Bat. 1616, lib. 
VII, 114; p. WIHSEXIVS , Chronique van Vrieslant, Fran. 1622, 
143; A. FERWERDA, Adelijk en Aanzienelijk Wapen-boek, Leeuw. 
1760, 21 , in BERHANIA ; Oudheden en Gestichten van Vriesland, I 262, 
288; c. sciroTANDS, Beschrijvinge van de lïeerlijckheydt van Fries-
landt, 1664, 229; VAN IDSIINGA, S†aats-recht, I 380, en Vrijmoedig 

oS.Froonakk.er
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Beroep, 2 0 ; A. YPEIJ, Geschiedenis van het Patronaatregt, Breda 
1829 , 1 8 , I I , 387,-455. In eene uitvoerige aanteekening, bl. 80, stelt 
deze schrijver zelfs: »dat Burmaniahuis de villa was of het hee-
*renhuis van het praedium of de Jandhoeve, Oldehove; — dat het 
«geslacht v a n B u r m a n i a eene kapel gesticht had op zijne land-
»hoeve, bij zijne villa of heerenhurg, welke naderhand Oldehove 
»genoemd werd, toen een aanzienlijke, aldaar in de nabijheid, op 
«zijne hoeve ook eene kapel nevens zijne villa of heerenburg, die 
»alzoo den naam ontving van Æjehove gebouwd had, en dat beide 
'kapellen naderhand parochiekerken geworden zijn." Bij dit laatste 
denke men aan de villa Camminge, in Aanteek. 10 voorkomende. 

Aanteekening 7, op Bkich. 27. 
Sporen van den ouden loop der E e. 

Nog aanwezige plaatselijke sporen en in den grond gevondene 
overblijfselen zijn bewijzen voor de waarheid van de in den tekst 
vermelde overlevering, hoe groote veranderingen dat gedeelte der 
stad, door aan- en overbouwing, gedurende vele eeuwen, ook heeft 
ondergaan. Zoo verhaalt men mede, dat er bij ' t graven van eene 
put in de Zeepziederij op de Nieuweburen , op eene aanmerkelijke 
diepte, een geraamte van een paard en een stuk van een schip is 
gevonden, hetgeen daar het oude bed der E e deed vermoeden. Van 
den verderen zuidelijken loop der E e zijn nog de sporen aanwezig 
in een gruppel of slenk, door den tuin achter het huis van den Heer 
President Mr. v. WIERDSMA (Lett. K N°. 5 , Kad. Sectie A N». 177), 
die vervolgens , nevens de Concertzaal, eene waterleiding of onover-
wulfd riool wordt , waarnaar eene deur in het midden der Sacra
mentsstraat den toegang verleent. Het verdere gedeelte tot op den 
hoek van den Eewal, bij de Slotmakersstraat, is overbouwd. In 
den grond gevondene palen, onder het huis Lett. I N°. 5 1 , Kad. 
Sectie A N°. -450, op den Eewal, schijnen te bewijzen, dat de bed
ding der E e hier vrij breed is geweest. Op het punt , waar zij 
zich in de M i d d e l z e e stortte, tusschen de St. Jakobsstraat en 
Beijerstraat, en de Groote en Kleine Hoogstraat, bij de zoogenaamde 
Seignuerio, schijnt eene zeesluis te zijn geweest. Ook daarvan 
zijn sporen in den grond ontdekt. Volgens niededeeling van den 
Heer c. p. BLEEKER , Mr. Timmerman, heeft zijn werkvolk zelfs aan 
de noordzijde, onder de huizen lett. G N°. 109 en 107, Kad. Sectie 
Â N°. 656 en C 437, op eene diepte van i à 5 el twee rijen 
eiken palen gevonden , welke , in de strekking van het zuiden naar 
het noorden, met eene tusschenruimte van ongeveer 13 ellen, te
genover elkander stonden. Daar om heen was moerassige grond, 
vermengd met schelpen, zeewier en zelfs veemest. Naardien er nu, 
volgens verzekering van den Bouwmeester ISKES te Marssum, door 
hem aan de noordzijde van de Speeîmansstraat, bij het graven van 
eene put , op eene diepte -.au ongeveer 8 ellen, een gedeelle \an 
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den bodem van een schip of schuitje, en aan de zuidzijde van die 
zelfde straat, achter het vermelde huis I , 5 1 , op gelijke diepte, 
drie slagtanden, denkelijk van zeehonden, zijn gevonden, zoo heeft 
het allen schijn, dat deze bodem in overoude tijden, en vóór het 
opwerpen van de terpen, reeds is bewoond geweest, en dat op de 
aangewezene plaats, vooraan in de Beijerstraat, eene soort van 
haven was, welke men door die aaneengehechte rijen palen had 
zoeken te beveiligen, en tot eene ligplaats van schepen bekwaam te 
maken. 

De Heer &. VAK DEB WIELEN, Oud-Architect dezer stad, heeft mij 
onder meerdere berigten ook medegedeeld, dat er in 1803, bij het 
bouwen van het huis van den Heer JOH. VAN DER VEEN, ter westzijde 
van de Witte Beer (G. 13), op eene diepte van 3 à h el eene 
bank of laag onvergane zeeschelpen is gevonden, na wier weg
ruiming zich een vlak en hard strand vertoonde. Deze bevinding, 
en die omtrent eene sluis tusschen de Beijer- en St. Jakobsstraat, 
hebben aanleiding gegeven, dat ik den loop van de M i d d e l z e e 
langs deze stad, en de uitstrooming van de E e in dezelve, in dit 
werk op eene andere en natuurlijker wijze heb voorgesteld, dan 
vroeger in de Verhandeling over de M i d d e l z e e , bl» 109, bij 
mindere bekendheid met het terrein is geschied. 

Hoe onbegrijpelijk vele dezer ontdekkingen in den grond vaak 
ook mogen zijn, zulke bevindingen zijn in ons vaderland, welks 
bodem zoo verbazende veranderingen heeft ondergaan, geene zeld-
zaamheden. Zoo verhaalt Mr. j . SCIIELTEMIV [Mengelwerk, VI 2 , bl. 57), 
dat bij het graven onder de grondslagen van het huis van den Dom
proost, op het hoogste der stad Utrecht, ten tijde van HOBTFJVSIUS, 
een gezonken schip, met aardewerk bevracht, is gevonden; en 
dat evenzoo te Groningen, bij het graven van eene p u t , op 14 
ellen diepte, onder de klei een Romeinsch schip is ontdekt. Deze 
voorbeelden en al de voorwerpen, van menschen en dieren afkom
stig , welke in Groningerland onder de hooge veenbeddingen, en 
aan het Nienwediep en op Texel op 6 ellen diepte in den grond 
zijn gevonden, zijn zoovele bewijzen, dat de zee voormaals veel 
lager stond, en later aanmerkelijk is gerezen, en dat de bodem op 
de diepte, waar die voorwerpen gevonden zijn, eenmaal de be
woonde oppervlakte van ons vaderland is geweest. Zie WESTERHOFF 
en siRATiNGH, Nat. Hist. van Gron. I. 52 , 107, 122 ; WESTEMOFF , 
de Ktoelder-kwestie , 5 , aant. 3. 

Als algemeen bekend, behoef ik hier zeker naauwelijks bij te 
voegen, dat de naam der E e, even als Aa, Ee, Ei, Ie, IJ in 
veelvuldige oorden van ons vaderland, oorspronkelijk de beteekenis 
heeft van water, waarvan vooral het woord eiland, of land in het 
water gelegen, nog het duidelijkst bewijs oplevert. Het zelfde 
thema van ie ligt ook in den naam van den volgenden stroom, de 
V l i e i , doch verecnigd met het denkbeeld van vloeyen, en dus 
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vloeijend of stroomend water beteekenende. Vergel. ook HOEUFFT , 
Naamsuitgangen, 29 ; BIJ.I.EIU.IJK, Verkl. Geslachtlijst, I 176 ,112 . 

Aanleekening 8 , op Bladz. 28. 
He Uitstrooming der Vliet. 

Nog in het jaar 1844 heeft men bij het graven \ an de fondamenten 
voor het nieuwe gebouw aan de Stads Bank van Leening, in de 
Heerestraat, ontdekt, dat de grond te dezer plaatse met allerlei 
voorwerpen opgevuld-, en zoo moerassig was, dat men genoodzaakt 
was de muren te onderheijen. Deze en andere bevindingen in den 
omtrek deden het vermoeden ontstaan, dat , toen de V l i e t en de 
Z u i d - of W i r d u m e r v a a r t zich hier, aan den voet van de terp 
der Groote Hoogstraat, vereenigden, en gezamenlijk door eene sluis 
in de M i d d e l z e e vielen, er hier ter plaatse eene breede kom of 
vergaderplaats van water vóór de sluis heeft bestaan. Bij het ver-
landen van de M i d d e l z e e en het verdwijnen van de sluis schijnt 
deze kom opgehoogd en later bebouwd te zijn, gelijk de losse, 
moerassige bodem daarvan nog sporen draagt. Bij het graven in 
dien grond zijn daaruit ook verscheidene penningen, scherven van 
potten en beenderen opgedolven. 

Dat er ter plaatse van de tegenwoordige Visclimarkt of Koren
beurs weleer eene sluis zou geweest zijn, hiervoor heb ik nooit 
eenig zeker bewijs gevonden, en schijnt eene even verkeerde voor
stelling te zijn, als de E e hier door twee monden te laten uitwa-
teren, zoo als SCHOTASÜS mede doet, in zijne Beschrijvinge van 
Frieslandt, 1664, 229. 

Nog moet ik hierbij voegen, dat ik den naam der vaar t , 
welke uit de V l i e t regt oostwaarts naar het 0 u d d e e l loopt, en 
die thans de K u r k - of K u r k e m e e r genoemd en geschreven 
wordt , behouden heb , ofschoon uit een der stukken betrekkelijk 
de uitdieping van deze vaart , in 1581, blijkt, dat de oorspronke
lijke naam C o l c k e m e e r i s , gelijk zij in de landtaal ook nog 
K o r k e m e e r geheeten wordt. Zoo heb ik mede voor deze vaar
ten het Friesche spraakgebruik behouden, ten aanzien van het 
lidwoord de, daar meer in het Nederd. anders onzijdig is. In het 
Friesch noemt men toch vele lange vaarten : de meer, als de L a n -
g e m e e r , de T a n i a m e e r , de S t i e n z e r m e e r enz.; doch de 
groote kommen of eigenlijke meren: it mar of h e t m e e r , a ls : 
het T j e u k e m e e r , het B e r g u m e r m e c r enz. 

Aanteekening 9 , op Blad*. 29. 
Benaming van Oldehove en Nijehove. 

Tot de menigvuldige duister- en dubbelzinnigheden, welke zich 
bij het behandelen van de oude, onbeschrevene, geschiedenis voor
doen , behoort ook deze, of Oldehove eerst dezen naam bekomen 
hebbe toen Nijehove ontstond, vermits het laatste eene tegenstelling 
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van het eerste schijnt te zijn ; dan of de naam van Oldehove oor
spronkelijk op zich zelven hebbe bestaan, gelijk er meer plaatsen 
den naam van Oud of Old dragen , zonder dat zich eene andere, 
Nieuw of Æj genoemd, daarnevens bevindt, en omgekeerd. Zie 
ook Aanteekeniny -4 hiervoor, bl. 279. 

Aanteekening 10, op Bladz. 30. 
Oorsprong van de betrekking der Kerk van 

Leeuwarden tot de Abtdij van Corbeije. 
De Abtdij van Corbeije of Corveij aan den W e z e r in Westfalen, 

in 80-4 door LODEWIJK den vrome, den zoon van Keizer KAREI. den 
yroote, gesticht, was de oudste en rijkste stichting van Noord-
Duitschland. Door hare betrekking tot het Keizerlijke Huis, dat 
haar rijk begiftigde met velerlei goederen en voorregten; door den 
roem van hare geleerde mannen en door den ijver van hare zende
lingen of Missionarissen, om het Christendom in het noordelijk 
Europa voort te planten, en overal kerken te stichten, nam dit 
klooster, welks Abt onmiddelijk onder den Paus stond, in de drie 
eerste eeuwen van deszelfs bestaan aanmerkelijk toe. Zie FALKE, 
Codex Traditionvm Corheiensivm, Lips. 1752; WIGAND, die Cor-
veijschen Geschichtsquellen, Leipz. 18-41, -4 ; WIGAND, Berichte aus 
Westphalen, in het Archiv der Gesellschaft für altere deutsche 
Geschichtk. Frankf. 1822, -4el' Band, 338; MORERI, Dict.i.v. Corhie. 

Wanneer en op welke wijze deze zoo afgelegene Abtdij nu in het 
bezit is gekomen van de kerk van Leeuwarden, is eene zeer be
langrijke vraag. Jaren lang heb ik daaromtrent veelvuldige naspo-
ringen gedaan, en een aantal schrijvers deswege nagezien, zonder 
tot een bevredigend antwoord te kunnen geraken. De Hoogleeraar 
ROYAARDS te Utrecht, zoo hekend met al hetgeen de kerkelijke ge
schiedenis van Nederland betreft, die, op mijn verzoek, wel zoo 
goed heeft willen zijn, om des aangaande eenige nasporingen te 
doen, heeft mij mede te kennen gegeven, in al de onder zijn be
reik staande schriften, ook in de Akademisehe Bibliotheek, de op
lossing van dit vraagstuk niet te hebben kunnen vinden. Noch in 
het groote werk van FALKE, Codex Traditionvm Corheiensivm; 
noch in JIÖSER , OsnabrUckische Geschichte, I 321, 409, II 228 ; noch 
in de Urkundensammlung achter KINDLIIVGER'S Munsterische Beij-
träge sur Geschichte Deutschlands, waarin, II 107, 119 en 2 2 1 , 
lijsten van de opkomsten der Abtdij van Corbeije voorkomen, vond 
ik den naam van Lieuward of Leeuwarden vermeld, zoodat zij 
geen het minste licht over deze zaak schenen te verspreiden. 

Er bleef mij dus niets anders over, dan om met de meeste waar
schijnlijkheid gissingen te opperen, omtrent den oorsprong van 
deze betrekking. Onder deze was de voornaamste : dat de beroemde 
AWSCHARIÜS , een Fries van geboorte, in den jare 865 als Bisschop 
van Bremen overleden, vroeger, toen hij Zendeling was van de 
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Abtdij van Corbeije, op zijne bekeeringstogten ook hier eene kerk 
heeft gesticht, daar hij zelf van zijne prediking in Oostergoo bij
zonder gewag maakt. Zie Vita ANSKARII bij Perts, Wonumenta Hist. 
Germ. I I 721 ; WINSESIIUS , 110; DE CIIAMOT, Biogr. Woordenb. I 
285; Mr. J. VAN DOORNINCK in den Overijss. Almanak, 1836, 99. 
Of dat latere zendelingen van Corbeye dan ARSKAR , omstreeks den 
jare 1100 of vroeger, deze aanwinnende buurt behulpzaam zijn ge
weest tot het stichten van eene kerk , behoudens het regt, om 
daarin Priesters te benoemen en den Bisschop voor te stellen, 
welke geestelijken verpligt waren, aan het klooster schatting te 
betalen en het gehoorzaamheid te bewijzen. Zie LEDEBUR , Munst. 
Gaue, 35 ; DRIESSEN , Monum. Groning. I 28. Deze laatste geleerde 
had reeds zijne verwondering te kennen gegeven, dat men in de 
oude Registers der goederen van Corbeije ook zoo weinig betrek
kelijk die in de Provincie Groningen aantreft, dewijl deze Abtdij 
daar toch goederen schijut gehad te hebben, zoo als men uit VAN 
IDSIKGA , Staats-recht der Nederl. en Tegenw. Staat van Staden Lande 
zou moeten opmaken. Zie ook WESTENDORP , Jaarboek, I 158, en 
WESTERHOFF, Kwelder-kwestie, aant. bl. 5 1 , 53. 

Eene tweede gissing bestond hierin : of deze kerk ook behoort 
hebbe tot de goederen, gelegen »in Bucatu Frisiae in Pago Wes-
jitracha, in villa Camminge, Hunderi" etc. , welke Keizer LODEWIJK 
de vrome in den jare 839 hergaf aan zekeren GERULFDS , of GER-
ROLI , waarvan de Giftbrief voorkomt bij KLSIT , Hist. critica comit. 
Holland. I I , Codex Biplom. N". 1, p. 1, en vermeld bij VAN 
spAEff, Oord. Inleid, tot de Gesch. van Gelderl. I 102, en bij VAN 
DOORNINCK, Overijss. Alm. 1836, 106, en de Terminis Frisiœ , 71 en 
127. Ik heb hieraan eerst echter minder waarde gehecht, omdat het 
gezag van het werk van FALKE , waaruit KLDIT dien Giftbrief mede
deelde, en bijzonder zijne Chronicon Corbeiense, in de laatste ja
ren in Buitschland zeer is in twijfel getrokken, zoodat zelfs het 
Koninklijk Genootschap der wetenschappen te Gùttingen deswege 
eene prijsvraag beeft uitgeschreven. Het daarop ingekomen ant
woord van s. HIRSCH en c WAITZ is bekroond-, en geplaatst gewor
den in de Jahrbucher des deulschen lleichs, von i. RAWKE (Berlin 
1839), volgens Dr. PADL WIGAWB , die Corveijschen Geschichtsquel-
len, Leipz. 1841, 1. Deze en vele andere over dit onderwerp en 
deze Abtdij uitgegevene geschriften zouden echter een zoo diep-
îinnig en uitvoerig kritisch onderzoek tot, het uitvorschen van de 
waarheid vereischen , dat ik mijne krachten daaraan niet heb durven 
wagen, maar het heb overgelaten aan hem, die eenmaal de Ge
schiedenis dezer stad zal bewerken. 

Later heb ik echter meerdere waarde aan dit Charter gehecht, sedert 
mij uit de aanhaling van MUIT , 1 , is gebleken, dat niet FAIKE in 
1752 , maar SCHATEN , in zijne Annales Paterbronnense , 119 , reeds in 
1693, de eerste uitgever van dit stuk is geweest; doch vooral, 
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sedert mijn vriend, de Heer Mr. JACOB DIRKS, Advokaat alhier, mij 
heeft opmerkzaam gemaakt, dat die zelfde goederen, gelegen in de 
villa Camminge enz. ook, met de zelfde woorden van den Gifthrief, 
genoemd worden onder de bezittingen der Abtdij van Corbeije, 
als N°. 743, 74-4 en 745 van het achter FALKE geplaatste Register 
der eigendommen, bl. 4 3 , hetwelk de Abt SARRACIIO reeds tusseben 
de jaren 1053 en 1071 opmaakte;—dat de Abtdij dit bezit ver
kreeg, doordien gemelde GERROLF (volgens TALK E , 289, 2 9 1 , en 
KLUIT , 3 (2)) later monnik is geworden van Corbeije, en deze 
goederen bij zijn dood, in 876, aan de Abtdij heeft nagelaten ; en 
dat reeds KLUIT ter zelfder plaatse hieruit de betrekking van de 
Brieven van Corbeije, van 1149, op Leeuwarden en het daar ge
vestigde geslacht CAMIINGUA heeft aangewezen. (Hier tegen is echter 
slechts ééne zwarigheid, dat er in het Charter uuestracha s taat , 
hetwelk zeker eene schrijffout zal zijn voor oestracha.) Zie over 
het verschil omtrent dezen GERROEF of GEROIDUS mede het aange
haalde werk van WIGAND , 120, 121 en 122. 

Indien men dus op de echtheid van dezen Gifthrief en dat Regis
ter vertrouwen mag, dan zouden deze stukken de hooge waar
schijnlijkheid opleveren, dat hierin de oorsprong is gelegen van de 
betrekking der Abtdij van Corbeije tot de kerk van Leeuwarden, 
welke zij in 1149 haar eigendom noemt (*). In dat geval zouden 
er uit dit Charter en die berigten meerdere belangrijke gevolgtrek
kingen zijn te maken. Bereids was het zeer vermoedelijk, dat 
eene plaats, die ons tot dusverre in 3149 als voor het eerst voor
kwam, en reeds omstreeks 1190 eene stad wordt genoemd, wel 
reeds langer dan veertig jaren zal bestaan hebben, vóór zij tot 
dezen hoogeren rang werd verheven. De bekendheid van eene 

(*) Volgens het Vriesch Charterboek, I 62, 65, bezaten ook het Aarts-
stift Maagdenburg en het Klooster Elten sommige kerken in Ooster-
goo en Westergoo, welligt ten gevolge van keizerlijke schenkingen. Zoo 
vond ook de Heer Mr. L. MI. C. VAN DEN BERGH {Eist. Nasporingen , Arnh. 
1839, 16, 42 , 59)ophet Archief te Rijssel een brief van 1115, waarbij 
de Abt van St. Amand eenige goederen bij DocJtum en Stavoren ver
koopt ; terwijl hij verder zegt, dat in oude tijden verscheidene goederen 
in Nederland aan de Atrechtsche Abtdij van ST. VEDASTÜS geschonken 
zijn, zelfs reeds op het einde der zevende eeuw, waarvan een gifthrief 
bij BIIRAEÜS en BONDAM geboekt is. Zoo was het ook de Abtdij van Prime, 
in het Aartsbisdom Trier, die het reg thad , om een Pastoor in de Ker-
spelkerk te Arnhem aan te stellen, volgens VAN SPAEN, Inleid. I V 2 0 3 , 
207, en NIJÏÏOFF, Wandel, om Arnhem, 15; terwijl uit de MS. Chron.Abb. 
Floridi Gampi (in ' t Archief van GABBEMA)tevens blijkt, dat de zelfde 
Abtdij ook goederen in Fries land had, daar DODO, Abt van Oldeklooster, 
in 1231, van ÏREDERIK , Abt van Prune, eenige goederen kocht te Tjum. 
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hoeve, heerenhuis of dorp (villa)(*) der CAMJUNGHA'S te dezer 
plaatse, in den jare 839, zou de eerste sporen van het bestaan dezer 
plaats tot eene veel hoogere oudheid brengen, dan wij tot dusverre 
durfden gissen. Dat deze bezitting aanleiding gegeven hebbe tot 
meerdere bewoning van deze gunstig gelegene plaats; dat deze 
GERROLF , welke door velen voor den eersten Graaf van Holland 
wordt gehouden, welligt zelf tot het geslacht CAHJIIRGIIA behoord 
hebbe; dat h i j , als eigenaar van deze streken en van andere 
goederen, veel invloed gehad hebbe op de bebouwing en uitbrei
ding van deze plaats, ja zelfs de stichter zij geweest van den later 
vermelden Camminghaburg; en dat h i j , wiens vroomheid uit zijn 
overgang tot een klooster blijkt, of dat, na zijn dood, het kloos
ter van Corbeije hier eene kerk hebbe gesticht, welke de opkomende 
plaats tot eene parochie of kerkdorp verhief, — dit alles zou zich 
dan uit deze stukken gereedelijk laten gissen (†). 

G-root is echter de afstand, van het jaar 839, dat deze plek 
daarin voor het eerst voorkomt, tot het jaar 1149, dat wij de Kerk 
van Lienward of Lieuward vermeld vinden. Het verheugt mij , 
deze groote tusschenruimte van tijd, gedurende welke de beginse
len der stad van lieverlede opkwamen en zich uitbreidden, te kun
nen aanvullen met een feit, hetwelk eerst dezer dagen, ten gevolge 
der jongste penningkundige onderzoekingen, is bekend geworden. 

In December 1845 heeft de Heer DIHKS , ten behoeve der Munt
en Penningverzameling van het Friesch Genootschap, van den Jus-
titieraad c. THOMSEH , in Kopenhagen, ontvangen eene afteekening-, 
en gelijktijdig uit Weenen, van de verkooping der groote penning
verzameling van den Heer WELZL DS WELLENUEIM , een duidelijk ex
emplaar van twee Zilveren Bruno-Munten, welke beide, blijkens 
de randschriften en de inlichtingen, welke de Heer DIRKS mij daar
omtrent heeft medegedeeld, hoogst vermoedelijk geslagen zijn te 
Leeuwarden, en wel tusschen de jaren 1039 en 1047, en dus twee 
honderd jaren na den Giftbrief aan GERROLF en honderd jaren vóór 
de Brieven van den Abt van Corbeije. Het zijn zilveren halve de-
narii of penningen, nagenoeg ter grootte van een stuiver. De eene 
heeft op de voorzijde een gekroond hoofd, met schepter of kruis-
staf daar voor, met het omschrift: 

HENRICUS HEX (d. i. Keizer HEWDRIK I I I , Roomsch Koning van 
1039—1047.) 

(*) Over de verschillende opvattingen nopens de beteekenis van het 
woord villa, zie men het uitvoerig betoog der Heeren YPEIJ en FEITH , 
in hunne Oudheden van het Gooregt en Groningen, 39, 49 en verv. 

(†) Op mijn verzoek heeft mijn vriend, de Heer Dr. J. a. OTTEMA, mij 
van dezen Giftbrief eene vertaling gegeven, welke ik hier achter als 
Eerste Bijlage, vóór A. en B, zal mededeelen. 
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De keerzijde vertoont, tusschen twee gestippelde lijnen, den naam 
BRYN(O), en daar beneden (retrograde, of van achteren-op, gelezen) : 

L I V N, en daar boven (regt) V E R T 
De andere penning heeft nagenoeg gelijk beeld en randschrift op 

de voorzijde, terwijl op de keerzijde, beneden den naam BR\ V , 
staat: 

L I V N, en daar boven (omgekeerd) V E R T 
Indien deze, blijkbaar zeer oude, munten mij vroeger, en geheel 

op zich zelve, waren voorgekomen, dan zoude ik geenszins heb
ben kunnen en durven vermoeden, dat zij op deze stad betrekking 
hadden. Maar, nadat de Heer DIRKS , reeds in 1843, en twee jaren 
later op nieuw, in zijne belangrijke Bijdragen tot de Munt- en 
Penningkunde van Friesland, voorkomende in de Vrije Fries, 
(III 21 en IV 3-4) afbeeldingen en beschrijvingen van gelijksoor
tige Bruno-Munten van Stavoren en Dockum, uit dat zelfde tijd
vak , insgelijks in het Woorden en vooral in Denemarken gevonden, 
medegedeeld heeft, en er nu onlangs onder anderen ook twee 
dergelijke van Bolsward heeft opgespoord ; — nadat hij , met even
veel vernuft als bekwaamheid, geslaagd is, daarbij de overtuigende 
bewijzen te leveren: dat BRDNO de derde, Graaf van Brunswijk, 
als Graaf van Stavoren, Oostergoo, Westergoo en Islegoo, zijnen 
vader, Graaf LTJDOLF van Brunswijk, is opgevolgd (zijnde deze in 
het bezit van deze gewesten gekomen door zijn huwelijk met GEER-
TRÜI, dochter van ARNOÜD , Graaf van Holland, die door den Kei
zer met deze Friesche Graafschappen was beleend geworden); — na
dat hij ook deze beide munten beschreven-, en geschiedkundig 
ontwikkeld heeft, dat zij werkelijk te Leeuwarden te huis behoo-
ren (gelijk in een volgend stuk van de Vrije Fries zal medege
deeld worden); vooral op grond van de overeenkomst der spelling 
van Livnvert met die van Lienward in de brieven van 1149, als
mede met betrekking tot de Kanga- of Cammingha-muntslag, 
waarvan de Oude Friesche Wetten, 123, gewagen, in verband met 
den zetel van dat geslacht te Leeuwarden, en met het vermelde 
Charter van 8 3 9 : — n a dit alles meen ik geen oogenblik meer (e 
mogen twijfelen aan de identiteit en het gezag van deze munten, 
om ze te doen gelden als nieuwe historische bronnen, ten bewijze: 
dat de buurt , die hier in den omtrek der hoeve of het kasteel der 
CAMHINGHA'S zal zijn ontstaan, twee honderd jaren na 839 reeds 
zoodanig in grootte en aanzien was toegenomen, dat zij als dorp 
den naam van Livnvert of Liuwert droeg, en dat daar toen, even 
als gelijktijdig te Stavoren, Dockum en Bolsward, namens den 
Graaf reeds eene Munt is opgerigt, waarin penningen met 's Kei
zers beeldtenis, met 's Graven naam en met dien der muntpîaats 
zijn geslagen. — Aan ieder, die hieromtrent meerdere bijzonderheden 
mogt verlangen te weten, beveel ik de lezing van de Bijdragen 
van den Heer DIRKS zeer aan ; terwijl ik hem, voor de mededeeling 

I. 19 
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van deze, voor de geschiedenis van Leeuwarden zoo belangrijke, 
ontdekking:, hier openlijk mijnen hartelijken dank toebreng. 

In deze ontdekking en de daaruit afgeleide resultaten zien wij 
tevens een nieuw bewijs voor de belangrijkheid der studie van de 
Munt- en Penningkunde, ter opsporing en toelichting van de histo
rische waarheid, vooral bij het bestaande gebrek aan narigten en 
Charters, van welke de meeste uit dit zoo vroege tijdvak zijn ver
loren gegaan. En toch — hoe belangrijk die ontdekking in mijn 
oog ook moge zijn, en hoe zeer het mij verheugt, daarvan nog 
tijdig gebruik te hebben kunnen maken onder het afdrukken en 
uitgeven van dit w e r k , — m e n vergeve het mij , dat ik he t , om 
eene bepaalde reden, noodig acht, hierbij nog deze algemeeneaan
merking te maken. Daar zullen er zijn, die het van gering be
lang rekenen , dat het ons bekend zij , of deze stad reeds twee of 
driehonderd jaren vroeger of later bestaan hebbe; — die medelij
dend de schouders ophalen over de groote moeite, met welke de 
schrijvers zich afslooven, om eene dergelijke, in hun oog beuzel-
achtige, zaak te betoogen; en die, omtrent dit, zoowel als omtrent 
vele andere onderwerpen van dit werk , vragen : » wat kan dit ons 
T schelen ? of, welk belang ter wereld is er bij ? of, welk voordeel 
«hebben wij van die kennis?" Men heeft dergelijke vragen en aan
merkingen dikwijls onnoozel, kleingeestig of bekrompen genoemd, 
en in een bespottelijk licht gesteld. Doch, daar niet ieder lezer 
genoegzaam ontwikkeld i s , om dat belang in te zien, waarom heeft 
men hen niet liever willen overtuigen, dat wetenschappelijke zaken 
onmogelijk naar den maatstaf van materieel voordeel of belang kun
nen afgemeten worden? Dat de geschiedschrijver alleen de w a a r 
h e i d moet opsporen, zonder te vragen, welk voordeel of genot de 
resultaten van zijn onderzoek zullen aanbrengen ? En dat er een 
verband bestaat tusschen alle wetenschappen en elk voorwerp van 
onderzoek, hetwelk eerst later , en in vereeniging met andere on
derzoekingen , vruchten kan dragen t e r b e v r e d i g i n g v a n o n z e 
z u c h t n a a r k e n n i s , en ter verheldering van de denkbeelden, 
welke wij ons van den vroegeren toestand van ons vaderland kun
nen vormen ? 

Aanleekening 11 , op Bladz. 32. 
Verschillende gevoelens omtrent den Naamsoor sproncj 

van Leeuwarden. 
Na veelvuldige onderzoekingen komt het in den tekst medegedeelde 

gevoelen ons thans het meest aannemelijk voor. Wij willen de gron
den daarvoor hier mededeelen, doch tevens ook de andere meenin
gen laten volgen, ten einde een kort overzigt van de verschillende 
denkbeelden over dit onderwerp te geven, opdat ieder, wie er 
zich aan gelegen laat liggen, dát gevoelen moge kiezen, hetwelk 
hem het moest waarschijnlijk voorkomt. 
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I. De volksoverlevering leidt den naam der stad af van een 
persoon, LIEÜWE geheeten. SCHOTANUS (Be schrijving e van Frieslandt, 
1664, 229) geeft als het »aldergemeensle segghen" op , dat hij een 
herbergier was, «hier aende middelzee woonende, omtrent ' t 
»Gasthuys inde Kerckstraat, daer nu noch tot ghedaehtenis in een 
» gevel staet: Aed Liouwerdt, dat is oudt Leeuwerden." Occo VAW 
SCHARL (Cron. fol. 29 , 4°. 104) breidt dit ui t , met de woorden: 
ï want als die Schippers te vooren eert een stadt worde yemandt 
»over die middel-zee setten, vraechden zy ghemeenlijck waerse ter 
»Herberghe wouden, waer op den meestendeel seyden, tot Lieu-
»werts, vermits daer wel het beste ghemack ende Logijs was, 
»ende heeft die stadt door dien, den naeme daer van behouden." 
Het lijdt echter bedenking, of er toenmaals wel reeds herbergen 
bestonden. Zie de volgende Aanteekening 12. 

Het gevoelen, dat den naam der stad van een persoon, LIEUWE , 
als de landheer, eigenaar of bewoner van deze streek, afleidt, 
is voorgestaan door: TJBBO ESIMIUS , de Frisiorum Repvblica, 3 7 , in 
WASSENBERGH'S Bijdragen tot den Frieschen Tongval, I I 149, ver
dedigd; M. ALTING, Not. Germ. Inf. I I 116; IIARKENBOTH , Oostfrie-
sche Oorsprongk. I 463 en anderen. — Slaat men daarenboven het 
Beneficiaalboek van Friesland, van 1543, op , en ziet men, hoe 
bijna overal de eigennamen der bezittingen en landen met den naam 
des toenmaligen of vroegeren eigenaars verbonden- en daarmede 
zamengesteldzijn, a ls : Lyuwe-goedt, Lieuwe-landen , Lieowe-weer, 
Tzalinge-goedt, Jarichz-landen , Epe-stede , Wopke-fenne , Wil-
ma-hemmerijck, Douwe-saete , Juycke-camp, Jelte-ivyer , Homme-
tarp , Douwema-heem , Aucke-campen , Jetze-herne , Fridts-acker , 
Buwa-schaer, Jelle-huys , Sijpsma-maeden en honderden anderen , 
gelijk ook bl. 72 Lyoue opt Nyelandt, en bl. 144 op die meene 
Weerdt en opper Wyrdt, — dan is het , dunkt ons, niet gezocht, 
maar zeer natuurlijk, en in den aard der Friesche taal en gebrui
ken gelegen, om bij de naamsalleiding van deze stad aan eene 
oorspronkelijke benaming van Lyoue-werd, weer of waerdt, als 
eene bezitting van den eigenaar van dien naam, te denken. — In 
de O. F. W. 137, wordt ook zoo van een Hiddes-eckere of akker 
gesproken; in eene Aant. op de Kronyk van BENIKGA , in MATTHÆDS , 
IV 2 5 1 , komt zelfs de eigennaam LUWARDUS voor, en op bl. 287 
LirwABT soNMipiGHA, die op bl. 335 LYWARDUS genoemd wordt. 

II . Een tweede gevoelen, door EMMIUS en WASSENBERGH , t. a. p . , 
bestreden, en door GABBEMA , Verhaal van Leemvaarden, 5 , den 
Tegentv. Staat van Friesland, I I 27 , en anderen verdedigd, i s , 
dat »de stroom LEA , thans, buiten twijffel, de EA of YE , die heure 
»waateren in die arm (de Middelzee) loste, Jankx de voet van die 
»WEEBD liep, waar uit de naam van IEAWEERD spruit." Ofschoon 
nu de naam der Ee of Ie in geen enkel oud Charter als Lee of 
Lie wordt gespeld gevonden, zoo heeft de Heer Mr. A. VAN IIAI.MAEL JB. 

19* 
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nog onlangs, in de Prov, Friesche Courant, 18-44, N°. 58 , te ken
nen gegeven , dit zelfde gevoelen toegedaan te zijn , zeggende : dat 
»Lieuu-ert bij mij aanduidt het Land aan de Ee, die, onder den 
»naam van Lie, ook vóórkoomt in Smallingerlie, zoo als ik in 
»zeker oud maar keurlijk îîs. de Abtdij Smallenee in de Grietenij 
»Smallingerland geheeten vind, en zoo als nog het Ee, dat is : 
» Water, tussehen de Steden Amsterdam en Haarlem, waarover de 
»Liebrug ligt, of placht te liggen, genaamd wordt." Ook BUDDIKGII, 
Verhandeling over het Westland, 5 3 , 56, 133, staat dit gevoelen voor. 

I I I . WIWSEMIÜS, in de Beschrijving van de Steden, achter zijne 
Kronyk, hield zich aan het gevoelen van den geleerden AUSOHIOS 
POPMA, dat de stad »na de lieilijkheyt des waerdts Leeuwart, ofte 
»Lievewaerdt gheheeten is ." 

IV. Ook zijn e r , die het woord waard niet voor eene terp of 
hoogte, maar, volgens de overlevering, voor een herbergier ne
men, die LIEOWE heet te , of die een Leeuw tot uithangbord (?) had, 
of in den gevel voerde, en wel ter gedachtenis van een leeuw, die 
daar voor dezen verslagen zou zijn. Tegenw. Staat, II 26. 

V. Volgens scnoT\nus, t. a. p., zou VAN BOXÜORN »ons geernwijs 
• maecken, dattet woordt Leeuu-erd, oudt Sassensch zij; naemelijck, 
»Liuwaerd so veel als een setel-stoel ende wooninghe der Vorsten." 

VI. Occo VAN SCÜARL vermeldt, na het boven medegedeelde gevoe
len , dat «sommighe willen segghen, datse den naem van een oudt 
»huj s hebhe, t' welck Leeuwerda Stins, ende nae oock Leuwen-
»burch genaemt was, vercreghen heeft." 

Gemakkelijk zou het vallen , al deze uiteenloopende gevoelens met 
verschillende gissingen en taalkundige afleidingen te vermeerderen. 
Zoo zou men ook kunnen vragen : of men, op grond der redene
ring van KLUIT, in de Proeve van Oudheid-, Taal- en Dichtkunde, 
door het Genoots. Bulces ante omnia Musœ, 77 , in verband met 
HALSEMA, Verhandel, in het II deel van ' tGron. Genoots. 57 , 60, ook 
de vertaling van het oude woord ijoe, ljwe, liuden, voor vrijgebo
rene ingezetenen , die de wetten maakten en de regters kozen, op deze 
woonplaats zou kunnen toepassen ; KLUIT had toch het oog op deze 
stad, toen hij zeide : «waarom UEOvardia, LIEwerden, en LEEw-
»waarden niet dan in dialect versehille;" —of dat men, in ver
band hiermede, de spelling Lxjoedwerden (Chb. I 705), en Lyoed-
mrden (O. F. W. 20 , 123) ook in overeenstemming kan brengen 
met de lioda- of lioeda-toarven of volksvergaderingen, van welke 
in het Chb. I 747 , eene spelling van Lijoedivar (volksgerigt) toe Ber-
licom voorkomt; — of men hierbij ook moest denken aan het Oud-
friesche woord laiitva, in de Jurispr. Frisica ook lyowe gespeld, 
en door geloof [fides) vertaald ; in welk geval deze plaats, na de 
stichting der kerk van Nijehove, de werd of woonplaats der geloo-

vieen kon genoemd zijn; — of de afleiding van lei, leije of lija, 
voor waterloop of uitstorting in de M i d d e 1 z e e , even als met de Leije 
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of Oude Leije op den noordwesthoek van Leeuwarderadeel het zelfde 
geval was , hierbij ook in aanmerking moest komen ; — en einde
lijk , of de naam dier kerk , welke in N°. 223 der StedelijkeArchi-
ven : ws lyauwe Vrouwe to Nijahow genoemd wordt, ook aanlei
ding gegeven hebbe tot den naam van Lyauwe Vrouwe werd, en tot 
de zamentrekking van Lyauwerd, in de beteekenis van Lieve waard. 

Na de uitgave van de eerste Aflevering van dit deel heeft de 
Heer p. BDRGRAAFF mij te kennen gegeven, deze laatst vermelde aflei
ding toegedaan te zijn, en hebben mijne vrienden, de Heeren 
i. B. KIEI.STRA' en A. P. H. KUIPERS mij ook de bedenking gemaakt, of 
de op bl. 16 en 28 genoemde luwe hoek, welke door de kromming 
van den dijk veroorzaakt werd, ook aanleiding tot den naam van 
Luwe-weerd kan gegeven hebben. 

Een ander vriend, de Heer Dr. E. M. BGIHA te Leiden , is nog verder 
gegaan, en heeft mij het volgende medegedeeld : »Mij dunkt , men 
«behoeft uwe kaart van de M i d d e l z e e slechts in te zien, en de 
«oorsprong der benaming valt duidelijk in het oog. Men heeft de 
»ligging of plaatselijke gesteldheid van Leeuwarden slechts met die 
»van Rauwe rd te vergelijken. Het eerste, aan een zeer line ge-
«deelte van de M i d d e l z e e gelegen, bevrijd van de gure noorde-
»winden en den bruischenden golfslag, moest wel aanleiding geven 
»tot de benaming van Luw-werd of Lij-werd (zijnde lij of lijte een 
«oud Frieseh woord, doch luw meer Hollandsoh). Het tweede, 
uRauwerd, aan de engte van dien zeeboezem en op een daarin 
»uitspringend punt gelegen, moet, zoowel door het opzetten van 
»het water door de noordewinden, als aan den anderen kant door 
»de meest heerschonde zuidwestewinden, aan een allergeweldig-
Dsten golfslag zijn blootgesteld geweest. Vandaar de benaming 
»van Ruw-werd of Rau-werd (zijnde raauiv meer Frieseh, en ruw 
• meer Hollandsoh). Er bestaat, dunkt mij, geen twijfel, of er is 
»in Luw-werd en Ruw-werd, of Lij-werd en Rau-werd eene ge-
»lijke tegenstelling als in Oude en Nijega, Lange en Kortezwaag, 
»en zoovele andere benamingen. Zoo het mij voorkomt, zijn de 
»twee werden of wierden van elkander onderscheiden door hunne 
»plaatselijke gesteldheid, ten aanzien van weer, wind en golfslag." 

Sedert de gevondene Munten echter de spelling van lAvn-vert 
aangegeven-, en daardoor die van Lienward in de Charters van 
11-49 (Bijlage A en B) bevestigd hebben, heeft de zaak een ander
en voor bovenvermelde afleidingen een min voordeelig aanzien 
gekregen. De Heer DIRKS heeft daaromtrent, in verband met de 
zoo even aangevoerde meeningen, de gissing geuit , »of die naam 
»ook afkomstig ware van helunen, beluinen, dat in het Frieseh 
•«kleiner, vaster worden beteek en t : vandaar in de luinte, lunig 
* weder, voor beter , zachter weder, en dus luin-tveerden, of 
»luinte gevende waarden, voor deze in de luwte of lijte van terpen 
»in een luwen hoek der M i d d e l z e e gelegene plaats." Wij heli-
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ben alle achting voor deze verschillende gevoelens en meeningen; 
doch, daar nog onlangs de Heer WESTERHOFF (Kwelder-kwestie, H e n 
aant. 14 en 82) heeft medegedeeld, dat »de namen van vele stroo-
»men en stroompjes, van vele plaatsen, dorpen en gehuchten, op 
«ouder alluviaal terrein voorkomende, noch uit het Duitsch, noch 
»uit het Oud-Friesch, noch uif het Angel-Saksisch, naar ' t schijnt, 
«genomen of te verklaren zi jn," en dat de oorsprong van vele 
onverstaanbare namen schijnt weg te schuilen in eene andere, 
niet meer levende of' bekende, taal ; — en daar niets in staat is , ons 
van de waarheid de volkomene zekerheid te geven: zoo gunnen wij 
gaarne ieder liet regt , om, op gronden van de meeste waarschijn
lijkheid naar de waarheid te gissen, of dàt gevoelen aan te nemen, 
hetwelk hem uit de medegedeelde het meest aannemelijk voorkomt. — 

Het tweede gedeelte van den naam van Leeuwarden i s , wat 
desielfs oorsprong, afleiding en beteekenis betreft, wel aan geen 
twijfel onderworpen: de warden zijn de terpen of werden, waarop 
de stad is aangelegd en uitgebreid. En toch zijn de naam, de 
oorsprong en de aard dier terpen eerst sedert weinige jaren de 
voorwerpen geworden der nasporingen van onze voornaamste taai
en oudheidkundigen. Even als de Heeren WESTERIIOFF en ACKEK STRA-
TINGIÎ in deze noordelijke streken, hebben de Heeren REUVENS , 
LEEMANS, JANSSEN, HELDRING, nERMANS en anderen in de zuidelijke 
streken onzes vaderlands nasporingen en opgravingen gedaan in de 
overal verspreide woerden, wierden, waarden, worden, werden oî 
terpen, welke alle tot eene gelijke uitkomst geleid hebben, na
melijk : dat de meeste dier hoogten grafheuvelen of begraafplaatsen 
zijn, opgevuld met aarden kruiken of urnen, bevattende de asch 
der verbrande lijken onzer heidensche voorvaderen, uit het tijdperk 
vóór KAREL den groote. 

Zoo eenparig al deze geleerden omtrent deze vroegere bestem
ming denken, zoo verschillend is hun gevoelen omtrent den oor
sprong, de afleiding en beteekenis van dien aiouden naam. W E S 
TERIIOFF en STRATINGH volgen VAN KIEL en WIARDA, als zij waard, werd, 

wirt, weer enz. een land door water omgeven noemen, en op een 
dijk, darn of waterkeering, van waren, weren of besehermen, 
toepassen. Zie hunne Nat. Hist. van Gron. I , 1, 159, 248; de 
Kwelder-kwestie, aant. bl. 63 , 75, 119, 148. Zij bestrijden ook 
de verklaring van Dr. HERMANS (Geschiedk. Mengelw. van N. Bra-
hand, II 342), die woerd van wa-oird, en het oude wa van dood af
leidt, evenzeer als de Heer JANSSEN in zijne Oudheidk. Mededeelin-
rjen, I I I 214. Deze houdt zich integendeel aan BILDERDIJK'S verkla
ring van woerd: eene beplante of bebouwde en bewoonde akker, 
oord of hof, tevens de begraafplaats der vroegere bevolking, op 
eene hooge en daardoor tegen de vloeden beveiligde plaats. Aan 
liet slot van dit werkje, bl. 315, deelt deze schrijver echter nog 
eene MS, •umfeekeuhig van den geleerden HOKUITT mede, volgens 
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welke «ward, wart enz. beteekent eene weer tegen het water; 
» omdat wier 'm Friesland en Groningerland de- naam is van terpen 
»of vliedheuvels, om het water te ontwijken of af te keeren, van 
»waren, heivaren, afweren; zoo als ook het Engelsche waer met 
»het Friesche woord wier, werd, waard overeenstemt." Zie ook 
HOEurrr, Naamsuitgangen, 109, 121. Reeds vroeger was dit zelfde 
gevoelen voorgestaan door WIERDSJIA en BRANTSMA, in de aantt. op 
de O. F. W. 197, die icorpena Waer voor opgeworpene hoogte, van 
het Angelsaks. werian, v e r d e d i g e n , afleiden; zoo ook bij E. WAS-
SENBERGH, Bijdragen, II 1-48, en anderen. Het meest uitvoerig is dit 
ontwikkeld door VISSER en AMERSFOORDT, in de aantt. op PETER VAN THABOR , 

Archief, I 27. Zie ook SCHOTANUS, Beschrijv. 229; D°. A. WASSEN-
BERGH, in den Friesche Volks-Almanak, 18-42, 167, 169. 

Geheel verschillende van deze is de afleiding, welke de Heer D, 
BUDDINGH onlangs heeft gegeven , in zijne aangehaalde Verhandeling 
over het Westland enz., bl. 18, 120, 129. Op grond van de hei
densche godsdienstleer, zegt deze schrijver, was Urdr bij de Scan-
dinaviers, Vijrd bij de Angelsaksers en Wurdh of Wurth bij de 
Saksers en overige Germanen, en bij ons Woerd, elders Weurt, 
Wierd, Waart, Wert, de doodsgodin; de hooge «?oerdlanden of 
akkers zijn diensvolgens de heilige dooden-akkers, of de begraaf
plaatsen onzer heidensche voorouders, waarmede hij ook het woord 
urnen, voor de aschkruiken, welke de woerden of terpen bevat
ten, in verband brengt. Van deze oorspronkelijke beteekenis, in 
verschillende vormen overgegaan, leidt deze geleerde schrijver 
veelvuldige namen van vaderlandsche steden en dorpen, en daar
onder ook dien van Leeuwarden af.— Zie over de naamverwante 
plaatsen: Op-leeuwerd in Oost-Friesland, HARKEHROTH, Oosifr. Oor-
sprongkelijkheden, 462, en Lieuwerderwolde, de wester stads Hem-
rik van Groningen, beoosten het R e i t d i e p , DRIESSEN , Monu-
menta Groningana, I 72, 207, 807, 810. 

Aanteekening 12 ? op Bladz. 33. 
Het Huis: Aed Levwerd. 

Volgens de overlevering zou de gedenksteen, in den voorgevel 
van dit huis geplaatst, de afbeelding zijn van een oud gebouw, 
dat, als het eerste beginsel der stad, dáár zou gestaan hebben. 
Sommigen bedoelen daarmede een Kasteel, en wel de »Leuwerda 
»Stins of Leuwenburch," van welke SCHARLENSIS, fol- 29, spreekt; 
anderen houden het voor de woning en herberg van den waard 
IIEUWE, die, om de overeenstemming van naam nog duidelijker te 
maken, tot uithangbord had een Leeuw, welke hier eertijds zou 
verslagen zijn. Dat huis zou dáár aan de M i d d e l z e e gestaan 
hebben, en de naam van h a v e n daar achter nog lang bekend ge
weest zijn. Zie GABBEMA , Verhaal van Leeuwaarden 5 ; sciioi-VNUS, 
Beschrijv. 229 en Tegcnic. Staat van Fiinland, I l 26. 
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Hier tegen zijn echter verscheidene bedenkingen temaken. Dat het 
huis niet onmiddelijk aan het strand of de haven, maar veiliger 
aan de westelijke helling van de terp was gelegen, is na al het 
aangevoerde duidelijk ; terwijl ook de O u d e g r a c h t , in de nabij
heid van dit huis , ruim tweehonderd jaren nà het jaartal, dat de 
gedenksteen voert, is gegraven. — Ook het denkbeeld van h e r 
b e r g was nog vreemd aan die dagen. Eerst later verkregen die 
huizen den naam van h e e r - b e r g , waar de ïïeeren of Graven, in 
den beginne veelal bij hunne leenmannen, op reis hun verblijf, 
berging of intrek namen, en welk buis sedert 's G r a v e n H e e r e -
b e r g genoemd werd. Gedurende dat verblijf pronkte het Wapen 
van den Heer voor het huis. Men wil , dat de namen en uithang
borden van de latere herbergen of logementen hiervan afkomstig 
zijn. Zoodanig was het althans in Holland en Braband, waar de 
oudst bekende herbergen der Graven in 1324- te Bergen-op-zoom, 
in 1332 te Dordrecht en in 1333 te Rotterdam voorkomen. Zie 
de voortreffelijke Geschiedkundige Beschrijving van Rotterdam, 
van mijnen geachten vriend G. VAN REYN , I .4-4, aant. bl. 12 ; be
nevens RACER'S Overijss. Gedenkst. IV 28 , VI 295; TPEIJ enrEim, 
Oudheden van Groningen, 6 1 ; noEcrrr, Fransche Woorden uit de 
Noordsche talen ontleend, I 21 , op Auberge ; DO CANGE, Glossarium, 
in voce; KILIAAN op her-berghe ; STRESO en VAN MAANEPJ, Verhandd. 

hij Teijler, XIX, 68, 186 enz. 

Hoe onvolledig ook de oude narigten mogen zijn — wij meenen 
genoegzamen grond te hebben, om dit gebouw te houden voor een 
der «zeer sterke sloten van klinkerts," welke, volgens VAK RIJN, aant. 
op de Oudh. en Gestichten, I 282, »de Vriezen, omdat gespuys, 
»de Noormannen, te weeren, aan beide de kanten van den boe-
» zeni, d e M i d d e l z e e , hebben gemaak t;" — en wel voor dat zelfde 
Camminghaburg, hetwelk SCHOTANUS ook op zijne kaart van Oud-
Priesland opgenomen heeft, en waarvan onze geschiedschrijvers 
vermelden, dat het in den watervloed van omstreeks 1230, even 
als Britsenburg, werd verwoest. F. SJOERDS, Jaarh. II 5M, I I I 
1 1 ; ouTnoF, Watervloeden, 308. Deze laatste schrijver zegt zelfs; 
«Ook bleeven deZeedijksmuuren (?) van een verouderdt (?) Steenhuis 
» Kangaburg maar half staan." Welligt is dit overdreven , en zullen 
wij hiervoor welligt beter beschadigd moeten lezen, dewijl er geen enkel 
houten huis in Friesland moest overgebleven zijn, als zulke, op 
terpen gelegene, huizen van steen bij eene overstrooming konden 
gesloopt worden of »wegdrijven." Ook vindt men in eene Kronyk 
(in den Frieschcn Almanak van 1755) vermeld, dat het huis in 1238 
weder opgebouwd of hersteld-, en daarna door den Potestaat RIENK CAM-
MWG\, HAJO-ZOON, die in 1306 stierf, zou bewoond geweest zijn. — 
Wij worden in dit gevoelen versterkt: 1°. doordien SCHOTANES dit 
huis juist hier te Leeuwarden stelt, en er ook volstrekt geene 
-tiidere .s.ai.djdaah van ('ainntinghahurq in den omtrek bekend is; 
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zijnde het gebouw van den zelfden naam, ten oosten der stad, eerst 
later gesticht; 2°. door het Charter bij SCHATEN, FALKE en KLUIT, in 
Aant. 10 vermeld, dat reeds in 839 eene villa (hoeve, heerenhuis 
of dorp) der CAMMINGHA'S in Friesland vermeldt, en dat een bewijs 
oplevert hoe vroeg, die bezitting van dit geslacht hier reeds bestaan 
heeft, en aanleiding gegeven zal hebben tot het opkomen van Nijehove 
en Leeuiearden, zoodat hierdoor de overlevering omtrent dit ge
bouw, als eerste aanleiding tot het ontstaan der stad, zou bevestigd 
worden; en 3°. omdat dit gebouw ook in later tijd, en wel in 
1543, in het Beneficiaalboek van Friesland, 75 , onder den naam 
van l olde Styns by Sinte Anthonis Gasthuys, nog als eene bezitting 
van RiNTS MIHHEMA, de weduwe van WYIZE CAMMINGÎIA voorkomt; ter
wijl het ook in de rekeningen en andere stukken van het St. An-
thonij-Gasthuis het Olde Stins genoemd wordt, bij gelegenheid, 
dat Heer WABBO, Vicaris van Lekkum, in 1535 »vijf pannen camers" 
achter dit gebouw, in de Gasthuissteeg, aan dit gesticht legateerde. 
Het was toen een oud en forsch gebouAv, met eene groote voor
poort in de steeg daarnevens. Van omstreeks 1550 tot 1625 diende 
het tot eene Latijnsche school; doch reeds ten tijde van SCHOTANUS 
en GABBEüiA schijnt het door een ander gebouw vervangen te zijn, 
dat in 1762 vernieuwd werd, en tegelijk daarmede de Gedenksteen. 

De teekening en de spelling van het onderschrift van dezen steen 
verschillen thans echter eenigzins van de afbeelding, door GABBEHA 
medegedeeld. Vreemd is op beide het wapenschild, de klimmende 
leeuwä, zoo als de stad het thans voert. Het oudste wapen der stad 
toch was een Maria-beeld met het kind Jezus, aan wie de Parochie
kerk van Nijehove was toegewijd. Later, of wel nog gelijktijdig 
met het genoemde, gebruikte men tot stads zegel een kerkgebouw 
met twee torens en klok daartusschen, en een lam met kruisvaan op de 
kerk, en een kleinen loopenden leeuwin de afsnede, zoo als het ach
ter de kronyk van WHVSEMIÜS is afgebeeld, en aan verscheidene 
Archiven hangt. Zie ook de afbeelding en beschrijving daarvan in 
de Vrije Fries, I 342. Eerst in het laatst der vijftiende eeuw vond 
ik het tegenwoordige wapenschild met den springende leeuw gebruikt, 
zoo als het op deze afbeelding voorkomt. Daar nu vele ste
den hunne wapens geheel of gedeeltelijk overgenomen hebben van 
hunnen Olderman, of eenig ander adellijk geslacht, bij haar in hoog1 

aanzien, zoo heeft de overeenstemming van dit wapen met dat van 
MIMEMA ons doen denken, dat de stad dit eenvoudiger en met haren 
naam, zoo het scheen, meer overeenkomstig wapen heeft aange
nomen onder het Oldermanschap van TRANS MINNEMA, die in 1512 
overleed (*). Dit geslacht nu was, zoo als wij boven zagen, aan dat 
van cAMMisGUA verwant, en zoo kon dit wapen op dit huis toege-

(*) Dit is ook het gevoelen van den Heer VAN HALMAEL, en van D°. 
A. WASSEIYBERGH, in een der Friesche Volks-Almanakken, 
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past zijn, gelijk er nog heden ten dage een dergelijk wapen der 
MINKEMA'S gezien wordt in den gevel van het hoekhuis der Wortel-
haven en Eewal, als de hoek van het vroegere eif van Minnema-
huis. Liever denken wij evenwel, dat , toen daarvan in de zes
tiende of zeventiende eeuw eene afbeelding in steen werd vervaar
digd, het toenmalige stads wapen er zal bijgevoegd zijn. Want dat 
dit wapen zóó op den zijmuur van het gebouw zelf gestaan- of 
daaraan gehangen heeft, is niet vermoedelijk. 

En waarom werd dit gebouw nu Oud-Leeinvarden geheeten ? 
Zeer waarschijnlijk, omdat het , als de oudste stins en beveiligende 
burgt der ingezetenen, geacht werd met den oorsprong der stad 
zamen te hangen; omdat het de woonplaats was van den aanzien-
lijksten edelman, wiens geslacht als Olderman lang het meeste ge
zag had; en omdat het welligt in de vijftiende eeuw een tijdlang 
tot Stedelijk Raadhuis of vergaderplaats van de Regeringsleden diende. 
Ook kan het zijn, dat deze naam eerst later, toen deze afbeelding 
vervaardigd werd, aan het huis is gegeven, als een monument van 
het eerste bestaan der stad, als Owd-Leeuwarden, in tegenstelling 
der later meer uitgebreide stad, ten gevolge van derzelver vereeni-
ging met de naburige parochiën Oldehove en Hoek, in 1435. De
wijl ons uit die vroege tijdperken zoo weinig met volkomene zeker
heid bekend is, blijft ons niets over, dan, op grond van verschil
lende sporen, naar de waarheid of de meeste waarschijnlijkheid 
te gissen. 

Aanteekening 13 , op Blad*. 36. 
Aard en oorsprong van het Stederegt. 

De voorstelling in den tekst, gelijk vroeger in het eerste Hoofd
stuk en Aanteekening 2 medegedeeld, komt mij , als het resultaat 
van veelvuldige overdenkingen, en het lezen van een aantal ge
schriften over dit onderwerp, tot dusverre het meest waarschijnlijk 
voor ; immers, zoolang ons volkomen historisch bewijs in deze altijd 
duistere zaak blijft ontbreken, bijzonder omtrent het hoofdpunt: 
wáárin eigenlijk het Stad-worden en het Stad-wezen bestond. Zoo 
ik de waarheid, naar welke ik gestreefd heb , nog niet heb kunnen 
bereiken, dan hoop ik , dat hij , die eenmaal de Geschiedenis der 
stad, met meer oudheid- en regtskennis, zal behandelen, daarin 
gelukkiger moge slagen. 

Ook omtrent die vroegere verdeeling van Friesland in Marken 
en Hemrikken zijn de oude gedenkstukken niet volkomen duidelijk 
en zeker. Volgens de Oude Friesche Wetten en de aantt. daarop 
van WIERDSMA en BRANTSMA, bl. 2 3 , -42 en 304, waren de Hemrikken 
(waarschijnlijk een overblijfsel uit de eerste manier van landbezit-
ting) zoodanige landen, die wel in gemeenschap bezeten, doch 
niet in gemeenschap gebruikt werden, welk gebruik om het vierde 
jaar tusschen de eigenaar» "verdeeld of geregeld werd. Het waren 
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dus w a n d e l l a n d e n , zoo als er nog heden vele hooilanden be
zeten en gebruikt worden. In zulk eene Hemrik konden nu wel 
verschillende kerkgemeenten of paroehièn ontstaan, waarvan ieder 
een afzonderlijk kerkelijk bestuur had, maar het burgerlijk en 
regterlijk bestuur van zulk een dorp was tevens dat van de Hemrik 
(gelijk thans nog van de Grietenij), en dit was weder afhankelijk 
van den Graaf, den Schout en de verdere bestuurders van de Mark 
of het Goo. 

Dien ten gevolge stel ik mij voor, dat de Marken- niet ongelijk 
waren aan de daarop gevolge Grietenijen, gelijk ook de betrekking 
van Schout of Schelta daarna in die van Grietman overging; dat 
de Mark (in welke Leeuwarden ontstond) verschillende Hemrikken 
had, van welke de middelste tusschen de Haskermeer of de Jelsu-
mervaart, ten noorden, en de Wijnhornsterzijl en de Potmarge, ten 
zuiden, was gelegen; dat in deze Hemrik achtervolgens drie Paro
ehièn ontstonden: Oldehove, Leeuwarden of Wyehove en Hoek; 
dat ieder Hemrik een h o o f d d o r p had, hetwelk O.F. W. 294 genoemd 
wordt: een Torp, deer een hemmericlt haud is, waar, volgens bl. 
29 en 203, de Haudsto, Haedstoe of Hoofdkerk stond; dat de pa
rochie Leeuwarden, wegens gunstige ligging en spoedige toeneming, 
zulk een hoofddorp der Hemrik werd ; en dat hierin de oorzaak is 
gelegen, dat Leeuwarden, nadat het eene vrije en zelfstandige stad 
was geworden, en zich aan het bestuur der Hemrik onttrokken 
had, later, na de vereeniging met Oldehove en Hoek, haar regts-
gebied over de overige landen van de Hemrik (toen het Middel -
trimdel van Leeuwarderadeel) uitgebreid-, en vandaar zulk eene uit
gestrekte Jurisdictie bekomen heeft. Deze werd nog vermeerderd 
met het aangespoelde Meuwland en de oostelijke Wijlaarder of 
Wlardara Hemryck (zie Benef.boek, 65), welke laatste eerst tot 
Huizum schijnt behoort te hebben, zoo als later zal blijken. 

Hierin is tevens de oplossing gelegen van het merkwaardige en 
veel besprokene gezegde in den Giftbrief, bij welken de BURMAIVIA'S 
het Jus Patronatus in de kerk van Oldehove afstaan aan de Abtdij 
van Mariëngaarde , dd. 1300 (bij SCHOTAIYUS, Heschrîjvinge, fol. 229); 
welk gezegde: in dicta Ecclesia (St. Viti) in Lieuwerth (en wel 
135 jaren vóór dat Oldehove met de stad Leeuwarden vereenigd 
werd) onverklaarbaar duister i s , als men niet stelt, dat hier be
doeld wordt: »de gezegde Kerk van St. vrrus (te Oldehove), in de 
«Hemrik Leeuwarden gelegen." Dit wordt mede bevestigd door 
het oorspronkelijk Charter van den jare 1-432 (Charterb. 1497) , waar 
uitdrukkelijk gezegd wordt, dat Oldehove en Hoek beyde to Leuter
den to kerken horen; namelijk in dien zin, dat beider kerken oor
spronkelijk Kapellen der BDRHANIA'S en CAHJUHGHA'S waren, en daarna 
Parochiekerken werden, tusschen welke de kerk van Wyehove of 
Leeuwarden, als de Hoofdkerk of Haedstoe der Hemrik, was gelegen, 
aan welke zij beide onderworpen schenen te zijn. Zie O. F. W. 
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203: MÖsEH, Osnabt'ückische Geschichte , ï 13 j KINÜHHGER , MunSt. 

Beiträge, II k, 13 , 216; Overijss. Almanak, 1837, 17; 1838, 137. 
Op verschillende plaatsen , en vooral in het dorp Hemrik, in Op-

sterland, is de naam van Hemrik nog bewaard gebleven ; ook in 
dien der Zathen Grool en Klein Hemriks-eyn, Hemmerkeyn of 
Hemriks-einde (eertijds het eigendom van VIGLIDS VAN AYTTA , vol
gens zijn Testament, Analecta, I 206), gelegen onder Sivichem en 
Warrega, ter wederzijden van de grensscheiding tusschen Leeu-
warderadeel en Idaarderadeel, en dus ieder op het einde van de 
landstreek, het district of de Hcmrik, welke waarschijnlijk de 
Goutumer- en de Warregaster Hemrikken zijn geweest. Zie Bene-
ficiaalboek, fol. 119; ook op vele andere plaatsen wordt daarin 
van Hemrikken gesproken. 

Veel zonden wij uit het door ons bijeenverzamelde hier nog kun
nen mededeelen, omtrent den aard en de beginselen der Stedereg-
ten. Wij willen dat echter nu liever terughouden, om niet te uit
voerig te worden, en om het ontbrekende verder aan de behandeling 
van de Geschiedenis der stad over te laten , waartoe dit onderwerp 
meer regtstreeks behoort; te meer, dewijl sedert onze eerste be
werking menigvuldige bronnen en denkbeelden over deze zaak zijn 
medegedeeld door den Heer Mr. j . H. BECCKER ANDREÆ, in zijne 
vermelde Dissertatie: de Origine Juris Municipalis Frisici, 1840. 
Daar dit onderwerp in het algemeen echter nog niet opzettelijk on
derzocht en helder voorgesteld is, hebben wij met genoegen gezien, 
dat het Prov. Utrechtsch Genootschap in 1845 als prijsvraag heeft 
uitgeschreven: Hoe ontstonden, hoe ontwikkelden zich in Noord-
Nederland de Staatsburgerlijke regten der gemeenten f Welk ver
band was er tusschen dit verschijnsel en de opkomst van den der
den staat in Zuid-Nederland, Frankrijk en Duitschland? Wij twij
felen niet, of de beantwoording van deze vragen zal over deze zaak 
meer licht verspreiden. 

Jtanleekening 14, op Bladz. 39. 

Met Dominikaner-Klooster. 

Hoewel de Predikheeren de orde van den n. AÜGUSTINÜS volgden, 
en den u. DOMINICUS tot insteller hadden; •—• hoewel MOREEI [Grand 
Biction., artt . Dominicain en Predic.) verhaalt, dat zij Jakobijnen 
genoemd werden naar het eerste klooster van hunne orde, dat te Parijs 
in de St. Jakobsstraat (rue St. Jacques) stond, is het waarschijn
lijker, dat zij dezen naam droegen, omdat deze orde den n. JACO-
Btts (de Apostel, bijgenaamd de meerdere) tot Patroon had, terwijl 
ook deze kerk en dit klooster aan dezen Heilige gewijd waren. 
Bij MATTHÆUS, Analecta, in Cron. divers, gest. III, 679, wordt de 
insteller der orde genoemd: »Dominicus Jacobitarum dominus, 
oquiobiit A. D. 1221 ;" met de noot: »Jacobitæ Dominicani sant. 
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» Vid. I. Fundat. 16." In de Rationar. Aulœ et Imperii Caroli Attdacis, 
bij MATIHÆÜS, I 235, wordt evenwel gezegd, als noot op het woord 
Jacopynen : »Genus est ïnonaehorura, qui in Anglia primum ort i , 
»in Prædicatorum ordinem mox adscripti;" gelijk daarin verder 
gewag gemaakt wordt van de Fratres majores in Winsum, alias 
Jacohitœ aut Prœdicatores, 1286. In eenc andere noot, op de 
Chronijk van MENCO, Abt van Wittewierum, II 172, valt MATTIIÆUS 
echter het bovengemelde gevoelen van MORERI b i j : »Iacobitæ, quod 
»eis primitus œdes S. Iacobi Parisiis data ad mansionem." Even
zoo in zijne Fundat. et Fata Eccl. Ultraject. (Lugd. 1704) 258 , 
waarmede ook DOLZ , Alkj. Geschichte, II -44, overeenstemt. 

Dit Klooster of Konvent to Leeuwarden behoorde, volgens de 
oude verdeeling van de kerkelijke orden hier te lande, eerst tot 
de Teutonische Provincie [Noord-Duitschland), werd in 1301 bij 
de Provincie van Saksen ingedeeld, en ging bij de Hervorming der 
kloosters, in 1476, tot de vergadering van Holland- en in 1515 
tot de Provincie van Neder-Buitschland over. 

Het gewone devies van de Dominikaner orde was : laitdare, be-
nedicere et praedicare, dat is : loven, zegenen en prediken. VIL-
LERS , Geest en invloed der Hervorming, Â6, noemt haar eene Be
delorde , die de leer van de pauselijke oppermagt moest verbrei
den. Daar deze orde, volgens MATTIIÆDS, II 172, verdeeld werd 
in majores, meerderen, en minores, minderen, Minderbroeders 
of Franciskanen (waarover wij later moeten spreken), zoo zal hij 
denkelijk deze laatste bedoeld hebben. Evenwel noemt ook HURD, 
Geschiedenis der Godsdiensten, II 366, de Dominikanen i n ' t alge
meen eene Bedelorde. Ongunstig is het oordeel van STRESO , Ver-
handeling, 50 , over de Dominikanen. 

De kleeding der Predikheeren bestond in een witte rok, patience, 
verlengd scapulier of hals- en schouderkleed met kap, waarover 
ï i j , uitgaande, nog een zwarten mantel met kap droegen. Ook 
droeg deze orde een paternoster. Zie SCHOONEBEEK , Afbeeldingen 
van alle Geestelijke Orders, Anist. 1691. 

Het wapen of zegel van dit Konvent, zoo als het, verschillend, 
in rood wasch gedrukt, onder N0. 29 en 84 der Stedelijke Archi-
ven hangt, was langwerpig rond. In het midden, onder een 
verhemelte en tusschen gothische pilaren, schijnt de Moedermaagd 
met het kind Jezus te staan, achter eene tombe, waarop een 
beeld ligt, aan welks hoofd- en voeteneinde eenige personen staan, 
terwijl daar onder een biddend geestelijke geknield ligt. Het 
randschrift is: S(IGILLÜJI) CONVENTUS PREMCATORÜH IN LIVVART. 

Zie nog over deze orde en dit klooster de volgende schrijvers: 
Belgium Hominicanum sive Historia Prov. Germ. Inf. sacri Ord. 
FF. Prædicatorum, coll. r. BERN. DE JOKIIE, Brux. 1719, 4°. 6, 
8, 9, 75, 105, 107, 264, 308, 325; en van den zelfden Schrij
ver: Desolata Batavia Dominicana etc. Gand. 1717, waar bl. 35 
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eene uitvoerige beschrijving de Conventu Leowardiensi voorkomt, 
met afbeelding van de kerk in 1717; c. BDRUIAN, Anal. Hist. de 
P. Adriano VI, Traj. 1727, 162; VAN REYN, Rotterdam, I 218; VAN 
HUESSEN, Hist. seu Notitia Episc. Leov. 136; Oudh. en Gest. 1265; 
WORP VAN THABOB, Chron. lib. I , e. 32 Ms.; r. SJOERDS, Jaarb. II 
429, III 1 1 ; GABBEHA, l î ; SCHAKLENSIS, 3 2 ; WINSEMIÜS, 165 enz. 

Deze laatste schrijvers geven het jaar der stichting zeer verschil
lend op. Wij gelooven dus, met een MS. Vertoog omtrent de Gees
telijke Gestichten en Kerken van Leeuwarden (denkelijk van E. 
TER MAAT, in het begin dezer eeuw Eerste Klerk ter Stads Secretarie, 
ons door wijlen den Heer A. BLOEMBERGEN medegedeeld), dat men 
reeds in 1228 met het bouwen van Klooster en Kerk zal begonnen 
zijn, terwijl de voltooijing en inwijding eerst in 12-45 plaats had. 

Aanleekenùig 15, op Bladz. 39. 
Deken schappen. 

Later schijnen de afzonderlijke Grietenijen zoo vele Dekenschap
pen geworden te zijn, welke door Landdekens bestuurd werden, 
onder welke ook de Deken van Leeuwarden voorkomt, die, na
mens den Bisschop van Utrecht, onder het toezigt stonden van een 
Geestelijken Commissaris van Oostergoo, welke veelal te Leeuwat -
den gezeteld was, en hier zijn Zeendstoel of Geestelijke Regthank 
hield. Zie over het ambt en gebied der Dekens en Landdekens : 
Oude Friesche Wetten, 207 , 208, 210, 225, 233; HALSEM\, Verh. 
over den Regeringsvorm van Owd-Friesland , Gron. Genoots. II 438 
env. ; Oudh. en Gesticht. I 250 ; VAN IIAIJIAEI. , Oersicht oer Fries-
lâns Schydnis, in het Friesch Jierboechjen foar 1834, XV. 

Aanteekening 16, op Blada. 40. 

De Munt 

Zie over die toenmalige Munt, behalve het Charterh. ï 97 , (waar 
ook van Friesche schilden en van schellingen van Oostergoo en 
Westergoo gewag wordt gemaakt) de Oude Fr. Wetten en de aantt. 
123, 196, 237, 399, 4 0 1 ; HALSEMA, Verhand. 266; YFEIJ enrEmi, 
Oudh. van Gron. 270 env. Hoe twijfelachtig deze zaak tot dus
verre ook ware, zij is dit thans niet meer, sedert er, door den ijver 
van den Heer DIRKS, Bruno-munten van Stavoren, JDockum, Leeu
warden en Bolsward, uit het midden der elfde eeuw, ontdekt, be
schreven en door de geschiedenis toegelicht zijn. Zie deswege .áa»t. 10. 
Ook in het Vredeverdrag, tussehen den Bisschop van Utrecht en 
den Graaf van Bolland, mede omtrent het beheer van Friesland, 
in 1204 gesloten (Charterboek, I 82), wordt tevens gesproken van 
een gemagtigden Graaf, van een Muntmcestcr, van Tollenaars, van 
Schouten enz., welke zij beide in Friesland zouden zenden. 
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Aanteekening 17, op Bladz. 52. 
Het Halsregt der Stad. 

Ook dit onderwerp en de ontwikkeling van dit privilegie behoort 
tot de Geschiedenis der stad. Belangrijk toch is het na te sporen, 
eensdeels, in hoeverre dit besluit eene bekrachtiging en in schrift-
stelling was van een oud en lang te voren uitgeoefend regt , dat 
welligt zamenhing met de stedelijke regten, welke Leeuwarden 
omstreeks 1190 verkreeg; en, anderdeels, hoedanig overigens de 
toenmalige manier van regtspleging was ; wáárin het verbond der 
Leppa bestond, en hoe deze vier grietenijen tot het verleenen van 
dit privilegie geregtigd waren. Misschien werd in die dagen van 
overmoed en bandeloosheid, waardoor zoovele wetten krachteloos 
werden gemaakt, der stad de uitoefening van dit regt te dikwijls 
betwist, zoodat zij de bevestiging en in schrifstelling daarvan be
geerd zal hebben. Ook kan de wedijvering met het opkomende 
Franeker hiertoe medegewerkt hebben : want deze plaats, welke nog 
in 1354 een oude Buijrte genoemd wordt , staande onder het be
stuur van een Grietman en zijne Mederegters, had dat zelfde regt 
in 137-4 van de Steden en Grietenijen van Westergoo verkregen ; 
nu wel met bijvoeging van Fraenkera STED, jef Buren, doch niet 
met vermelding, dat het dit regt van ouds had bezeten. Zie Chartb. 
I 212, 239; SCHOTANUS, Kron. 195; F. SJOERDS, Jaarb. I I I 303. 

Aanteekening 18 , op Blad%. 61. 
Het Kasteel Blankenburg. 

Bij geen onzer geschiedschrijvers wordt van dit kasteel Blan
kenburg eenige melding gemaakt. Het kwam mij alleen voor in 
het hoogst belangrijke Archief van het St. Anthonij-Gasthuis, 
en wel in een Giftbrief van den jare 1433, bij welken KAMPO AB-
BAMA en zijne moeder en grootmoeder ten behoeve van het ge
noemde gesticht afstaan: de stede of het erf, tusschen het Gast
huis , de Stadsgracht en de straat, met duidelijke bijvoeging: tcerop 
Blanckenborch stinzen het. 

Het was toch eene der eerste voorwaarden van den Zoen- of 
Huldigingsbrief van Eertog ALBRECIIT van Beyeren, dat hij zich 
voorbehield, om sterkten of blokhuizen te zullen mogen timmeren 
in en door het gansche land, waar het hem behaagde. (Charterb. I 
281, 283; wiss. 216; SCHOT. 219.) Tot dat einde had hij ook 200 
timmerlieden, 300 smeden en metselaars, en eene groote hoeveel
heid van kalk, ijzer, hout enz. totter timmeragie uit Holland laten over
voeren. (Chb. I 275; BEKA , Chron. in HATTHÆÜS, I I I 301.) JAÏYCKO 

DOIWAJIA (Boeck der Partijen, 63) verhaalt mede, dat de Hertog 
»liet maecken voele costelijcke burgen int l a n t , " en bepaalt zelfs 
hun getal op elf in geheel Friesland. Daar onze geschiedschrijvers 
nu slechts melding maken van drie door hem gestichte kasteelen : 
te Stavoren, Makkum en Esumazijl, zoo zal het zeker wel niet 
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te gewaagd zijn, om, van de acht overige en onbekende, ééne te 
Leeuwarden te stellen, vooral op grond van het boven genoemde 
Charter. De plaats toch, welke hij daartoe verkoos, was zeer ge
schikt, zoowel wegens hare hoogere ligging, als omdat het slot 
hier de westelijke poort verdedigen-, den toevoer uit Oldehove 
afsnijden- en dit naburige dorp te gelijk bedwingen kon. 

De hooge waarschijnlijkheid hiervan wordt nog versterkt door 
eene plaats uit BEKA (Chron. bij SIATTH. I I I 316), die vermeldt, dat het 
kasteel of hhchmjs , dat de Hertog bij Groningen liet bouwen, ook den 
naam droeg van Blancke Weert. JOANNIS DE LEMMEGA zegt in zijne 
Kronyk (MATTH. I 75), dat de Utrechtsche Bisschop FREDERIK VAN 
BtANCKENREiM in 't volgende jaar aldaar liet maken » een sterk Block-
» huis toe den Blanckerweer." (SCHOTANUS, 226.) Uit de overeenstemming 
van dezen naam met dien des Kerkvoogds kan men echter niet af
leiden, dat hij van dezen afkomstig zou zijn, omdat het gebouw 
reeds vóór hem dien naam droeg. 

Bovengenoemde Giftbrief is tevens een bewijs, dat het kasteel 
weinig jaren na de stichting weder is afgebroken. WINSEMIDS, 220, zegt 
dit in 't algemeen van alle huizen des vijands. De naam van Blan
kenburg wordt nog in ons vaderland op verschillende plaatsen 
aangetroffen: als dorp op het eiland Voorne, en als kasteel bij 
Maastricht en bij het Geld. dorp Beuningen ; ook als voorm. landhuis 
bij Augustinusga, alleen op de kaarten van Achtkarspelen in SCHOTA-
KUS, Beschrijv. 166-4, en Atlas , 1698, 1718. Later was dit een Verlaat 
aan het Kolonelsdiep en de Bruglaan, waarvan de tol verpacht 
werd. — Zie omtrent de togten van Hertog ALBRECHT ook een verhaal 
in het belangrijke werk van VAN IDSINGA , Staats-recht der Nederl. II 
14, 16, 2 1 , 4 1 , 145 enz., waarmede ik eerst later bekend werd. 

Aanteekening 19 , op Blad*. 67. 
De Schotslraat. Het Raadhuis. 

Zoo als boven is medegedeeld, vonden wij in de Arehiven van 
liet St. Anthonij-Gasthuis, in 1425, de Groote Kerkstraat onder 
den naam van Schotstriete vermeld. In de O. F. Wetten, 27, 114, 
115 en 286, en bij HAISESIA , Verh. 255, komt nu de Keizerlijke 
schatting ook onder den naam van schot voor, gelijk schot en lot 
betalen, en schotschietende huizen, voor erven, die landsschatting 
of belasting betalen, daarvan nog bekend zijn, en het woord schat
ting zelf aan verwantschap herinnert. Zie ook WIERDSMA, Verhan
deling over het Stemrecht, 2 , 4 , 1 3 , 2 5 ; eene uitvoerige aanteek. 
op VELIÜS, Chronijk van Hoorn, 4e dr. 39 ; alsmede HOEÜFFT, Naams-
uitgangen, 109. Men vergunne mij das de gissing, ol ook de rijks-
sehatting of dat schot, hetwelk ten behoeve van den Keizer uit 
geheel Friesland te Leeuwarden opgebragt moest worden, in een 
gebouw in die straat aan de gevolmagtigden des Keizers uitbetaald 
wierde, en alzoo aan deze straat den naam gave. 
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Zon het ook geweest zijn in het huis Aed Levwerd, dat later 
wel door de CAMMINGIIA'S bezeten-, doch niet bestendig door hen 
bewoond werd ? — Eene andere, niet minder waarschijnlijke gis
sing is, dat de straat dezen naam ontving, omdat zij over de voor
naamste terp liep, waarop de stad is gelegen, daar IIOEÜFFT, t, a. p . 
zegt: »schot achte i k , even als weer, weerd, waard, werd, wier, 
»en diergelijke, defensio (verdediging, beschutting) tebeteekenen."— 
Het is evenzoo twijfelachtig, of de stad in het begin der vijftiende 
eeuw reeds een Raadhuis bezat. In 1417 en 1433 lezen wij toch 
reeds van een Reedhuys te Franeker, waar de Redesluyden verga
derden (Chb. 1 394, 500; SCEOT. tahl. 31) ; en ofschoon wij niet 
voor 't begin der volgende eeuw zekerheid hebben, omtrent het 
bestaan van een Raadhuis te Leeuwarden, zoo is er toch genoeg
zame grond, om te vermoeden , dat er, gelijktijdig met Franeker, ook 
hier zulk eene vergaderplaats van het Stedelijk Bestuur bestaan hebbe. 
Volgens DRI ESSEN , Monum. Gron. I 141 en 332, was er te Groningen 
in 1338 reeds een domus Gonsulum, in 1375 den Raethuus vor den Rade 
genoemd. Op grond van het vroeger vermelde omtrent Aed Levwerd, 
zou men kunnen vragen , of dit gebouw in de vijftiende eeuw ook die 
bestemming gehad hebbe. Het is waar, de algemeene zamenkomsten , 
vooral van 's lands Staten , van de Gaarleggers enz. hadden toenmaals 
meestal in de kerken of in de zalen eens kloosters plaats; doch het 
voorbeeld van Franeker is voldoende, om de mogelijkheid van een Raad
huis te dezer stede niet geheel te betwijfelen. — Even onzeker is 
het mede, waar de keizerlijke Munt hier toen is opgerigt. 

Aanteekening 20, op Blad*. 80. 
Naamsoorsprong van de Weaze. 

Deze benaming schijnt afkomstig te zijn van het woord weaze 
of wœse, dat in het Friesch, en ook in het Gothisch, slijk, 
modder, dras en moeras beteekent, gelijk weazig, beslijkt, mod
derig. Vandaar, dat Prof. WASSENBERGK, Taalk. Bijdragen, I 113, 
meende, dat dit oord vroeger de modder- en vuilnishoek der stad 
was, dewijl deze stoffen van daar door de waterpoort gemakke
lijk konden vervoerd worden. Het is niet onwaarschijnlijk, dat er, 
vóór dat het Aschland buiten de stad aangelegd werd, hier eene berg
plaats van haardasch en straatvuil was. Liever denken wij echter, 
dat de lagere, aan de helling van den ouden zeedijk sterk afdra
gende en daardoor slijkerige grond , vóór dat deze bewald en bestraat 
werd, aanleiding tot dezen naam heeft gegeven ; te meer, omdat 
wij gelijken oorsprong vermoeden in den naam van de Slodder, 
aan eene steeg in de Groote Kerkstraat, ter zijde van de kerk van 
Mjehove, gegeven. Zie hier voor bl. 249. Over de taalkundige af
leiding van die woorden zie men : EPKEMA , Woordenboek op Gijs-
bert Japicx, 524; iroEurrT, Oud-friesche Spreekwoorden, 33 en de 
daar aangehaalde schrijvers. 

I. 20 
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Volgens wiiiEMS, Bist. Onderzoek naar de Plaatselijke Name? 
van Antwerpen, ald. 1828, .46, 58, 9 1 , 95, had men ook daar wel
eer eene Slijkpoort en de Slijkpoortstraat, »die aldus geheeten 1 
• om de byliggende leege en wateragtige plaetsen;" als ook een< 
Vuyle rui of rue, eene vuijlnis- of vuijlisstraat, en mestliaai. Ooi 
te Oldeboom is eene streek onder den naam van de Weaze bekend 

Aanieekening 2 1 , op Bladz. 97. 
Het St. Anna-Klooster Fiswerd. 

Bij Giftbrief van den jare 1472 gaven TJOMME WIAKDA en AH 
BOHNINGA aan het St. Anthonij-Gasthuis eene Zathe of boerderij t( 
Lekkum, Sjoerdsma-goed geheeten, onder meerdere voorwaarder 
ook der «Zusteren te Wiswerd" eene jaarlijksche uitkeering var 
twee Rijnsgulden voor spijs en drank besprekende, met de be
paling : »wanneer zij reformeerd wierden en de regte orde hiel-
uden." Dit is de eerste vermelding van het bestaan des Kloosters, 
en schijnt tevens een blijk te zijn , dat het toen reeds eenigen tijc 
bestaan had, dewijl er reeds misbruiken en afwijkingen van de re
gels der orde ingeslopen waren. 

Die regels worden door verschillende schrijvers uiteenloopend 
opgegeven. De derde regel der orde van den H. FRANCISCUS zou 
(volgens" VAN UUESSEN en VAN RIJN, Kerk. Sist. en Oudheden, Il 
345) minder gestrenge verzaking van de wereldsehe goederen en ver
maken, dan wel godsdienstige afzondering en een deugdzamen levens
wandel gevorderd hebben. Doch er waren wel drie en meer soorten 
van nonnen in dezen regel: de Opgeslotene , Boetvaardige , Duit-
sche Boetvaardige Nonnen enz. Alle regels zouden echter daarin 
overeengekomen zijn, dat zij zich moesten verbinden tot levens
lange ligchaamsreinheid, derving van allen bijzonderen eigendom , 
gestrenge boetvaardigheid en stipte gehoorzaamheid aan de regels 
der orde, en aan den Pater of de Mater des kloosters. Ook zou deze 
derde regel zich daardoor hebben onderscheiden, dat de broeders 
en zusters hunne vrijheid hernemen- en den ongehuwden staat ver
laten konden. 

Volgens SCHOONEBEEK , Afbeeld, der Geestel. Kleederdragten, was 
de Kleeding van de Nonnen dezer orde: leeuwsgraauw met de 
koord gegord, een zwarte sluijer, een graauwe mantel en hloote 
beenen met schoeisels. 

Voor het overige is er omtrent dit klooster vóór den Saksischen 
tijd weinig bekend, In MATTHÆÜS, Analecta, III 4 8 1 , wordt het 
vermeld: » In Lewerdia sorores de tertia regula S. Francisci;" 
uit het korte narigt in de Oudh. en Gestichten, I 271 , zou echter 
kunnen opgemaakt worden, dat er in MATTHÆUS meerder berigt hier
omtrent gevonden wierde. Van de bestuurders des kloosters vond 
ik in de Archiven van het St. Anthonij-Gasthuis in 1484 alleen 
>KÏR!UT, Biechtvader der Zusleren te Wisuerd" vermeld. 
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Aanleekenitig 22 , op Blad%. 99. 
Het Minderbroeders-Klooster Galileën. 

In 148-4 schonk TYEMCK, WYBREN BOITLSME dochter, het klooster 
nog 20 oude Schilden tot het timmeren van de kerk , wier op
bouw, naar de gewoonte van die tijden, dus langzaam schijnt ge
vorderd te zijn. Zij was echter voltooid in 1493, toen AILERT 
CLAESZ bij testament begeerde daarin begraven te worden, in het 
graf van eijnen broeder, Heer WIIIEM, vóór het L. Vrouwe-altaar. 
Stedel. Archief, N". 222 en 223. 

Het is vreemd, dat VAN RIJN , in zijne aantt. op de Oudheden, 
en Gestichten van Vriesland, van VAN HCESSEN , niet op bl. 270 , 
waar hij van dit klooster melding maakt, maar op eene geheel 
andere plaats ( I , 422) zegt, dat WINSEMIUS zoude verhaald hebben, 
dat dit klooster Galilea te gelijk een Mannen- en een Vrouwen
klooster zou geweest zijn. Daar dit bij WINS. noch op fol. 285 , noch 
op fol. 360, waar hij van deze zaak spreekt, wordt gevonden, zoo 
lijdt deze aanmerking evenzeer bedenking als eene volgende, dat 
»dit Galilea onder den Abt van Gerriks-klooster stond, en dat, 
«indien het een Franciskaner klooster is geweest, het zekerlijk geen 
«Abt gehad en onder geen Abt gestaan heeft." Evenwel noemt 
SCHOTANUS, 381 , in 1480: »BINNERT, Franciscaner Abt, te Leeuwar

den." Ook schijnt er een Pater aan het hoofd gestaan te hebben , die 
in 1569 TRERICK. METERS-ZOON heette. In het Chartb. I 702 komt 
in 1481 voor: «Broder Franciscus, Gardiaen toe Galileën ;" en in het 
volgende jaar NANNO SYRCKS in die betrekking. In een Ms. Testa
ment van 1501 vond ik nog vermeld »den Gardiaen ende s^n mey-
»broederen Her SYWRDT, Her FEDDE, PETER JOHAN ZOON, WIBE GERRIDS , 

»GERRIT JACOBS, JOHAN REWRDTs en joHAN powis." Meerdere namen 
van monniken uit dit klooster zijn mij niet voorgekomen. 

Volgens eene aant. op de Kronyk van BENINGA, in MATTHÆUS , IV 
426, zou de Franciskaner orde tweehonderd jaren , nadat zij door 
FRANcrscus van Assisi (een Italiaan, van Umbriën geboortig) inge
steld was, zoo talrijk geworden zijn, dat daarvan 40,000 kloosters 
in de christenheid bestonden. De Heilige Vader had dus spoedig 
een groot leger bijeen, toen hij in 1412 beval, dat elk klooster 
een gewapenden monnik ten oorloge tegen de Turken moest leveren. 

Eene beschrijving van al hetgeen deze orde betreft, vindt men bij 
MATTHÆUS, Fundat. et fata Eccl. TJltraj. 243 seq; VAN HCESSEN en 
VAN RIJN, Kerhel. Hist. en Oudh. II 345. 

Volgens VAN BEMMEL, Amersfoort, I 183, 212, kwamen, in het 
zelfde jaar der stichting van dit klooster Galileën, 1472, de Min
derbroeders (Observanten) zich ook in Amersfoort vestigen. 

Zeker heeft r. SJOERDS. Beschrijving van Friesl. I 718, SCHO
TANUS verkeerdelijk vertaald en begrepen, als hij meent, dat er te 
Leeuwarden t w e e kloosters waren: »een der Minnehroeders, en 

20* 
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»een van de Franciskanen." Door de woorden: «Minores, ordi-
»nis S. Francisci bedoelt SCHOTANUS , 523 , echter slechts één en 
wel dit klooster. 

Amiteekening 23 , op Blaifa, 100. 
Naamsoorsproruj der Espels. 

De geleerde me. KINDLIJIGEB verhaalt in zijne belangrijke Mun-
sterische Seiträye zur Geschichte Deutschlands, (Munster 1790) 
I I 215, dat de grenzen der buurten o£ gemeenten in oude tijden 
met p a l e n waren afgebakend, welke, even als de latere Stadspoor
ten , met de beeldtenissen van de schutsheiligen der parochiën 
voorzien waren. Hierop schijnen de Heeren YPEIJ en FEITH , in de 
Oudheden van Groningen, 131 , hunne aanmerking en afleiding 
te gronden, als ze zeggen : »Espel of Eespel (waarin de vriesche 
» steden werden verdeeld) is zamengesteld uit Ee, »wet, gcrigt" en 
»paal «scheid- of grenspaal." " 

Hoe gegrond deze afleiding ook zijn moge, zoo schijnt er toch 
in het woord meer de beteekenis van een collectivum (als kluft b. v.) 
te liggen, gelijk ook in HALBERTSHA'S Lapekoer van een heel espel 

jongens wordt gesproken, om eene bende oî een groot getal aan 
te duiden. Doch misschien is dit eene latere beteekenis. Even als 
de hem of hemdijk den naam gaf aan de daar binnen gelegene h e m 
m e n of polders, zoo kan ook bij espel de beteekenis van om- of 
afsluiting door verloop van tijd op het om- of afgeslotene zijn over
gegaan. WIERDSMA en ISBANTSMA, in hunne aantt. op de O. F. Wet
ten, 336, nemen den uitgang pil oî pel voor p a a l (even als in 
dorpel, zooveel als deurs paal), en p a a l voor grensscheiding (ge
lijk nog in de Friesche Palen). Zij verklaren alzoo Dingspil door 
g e r e g t s - p a a l , genomen voor de jurisdictie of de uitgestrektheid 
der regtsmagt; Kerspel of Kerkspel door k e r k s - p a a l , voor de pa
rochie of de uifgestre! theid van bet regt der kerk; en Eedspildoor 
a m b t s - p a a l , voor de plaatselijke uitgestrektheid van het regt der 
bediening. Dit Eedspil meenoa zij, dat overgebleven is in het 
woord Espel, waarin sommige Friesche steden verdeeld zijn, en 
beteekenende een bepaald gedeelte van eene plaats. Kerspel schijnt 
alzoo eene verkorting of zamentrekking van Kerk-espel, kerkelijke 
geregtspaal of regtsgebied te zijn. In het Chartb. I 655 wordt de 
grietenij Achtkerspelen: Achttsespel geschreven. Ook BILDERDIJK in 
zijne Verklar. Geslachtlijst, II 63, en HOECFÏT, Naamsuitgangen, 
123, geven den uitgang van ' t woord Kerspel als afpaling, grens
paal of landpaal op. 

In Holland, als b. v. te Leijden (volgens VAN MIERIS, Beschrijv. 
I 9) , waren de verschillende deelen of re^tsbanncn der stad door 
blaauwc, roode en witte steenen van alkander afgescheiden. 
Van de eerste soort zou de Blaauwepoorf aldaar haren naam ont
vangen hebben. 
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Âanteekenintj 24, op Blad*. 109. 
De inneming van Uniahuis. 

De opmerkzame lezer zal zeker ontdekt hebben, dat wij in het 
verhaal van de inneming van Uniahuis afgeweken zijn van de 
voorstelling, welke al onze geschiedschrijvers van deze belangrijke 
gebeurtenis hebben gegeven. Volgens hen, zou het Kasteel op 
den zelfden dag van het aceoord of verdrag door den Stadhouder 
van WORP KEIMPES UMA voor 3000 gulden floreenen gekocht zijn ; 
dadelijk daarna zou hij er bezetting op gelegd hebben, en het huis 
daarop door de burgers ingenomen en verwoest zijn. De onwaar
heid van deze wijze van voorstelling is mij gebleken uit een zeer 
gewigtig Charter van den jare 1547. In dit jaar hebhen namelijk 
de erfgenamen van AUKE USIA (of OENYE) de stad aangesproken , om 
10,400 Goudgl., als de som der verschenen renten, welke de Stad
houder voor het gebruik van het huis den voormaligen bezitter zou 
beloofd hehben. Ma een lang regtsgeding, heeft de uitspraak van 
het Hof van Friesland dien eisch niet ontvangbaar verklaard, en 
de stad ontheven van elke schuldvordering deswege. Het is deze 
Hofs-sententie, waarvan de oorspronkelijke, op groot perkament, als 
S°. 72 onder de Stedelijke Archiven berust, waarin de aanspraak 
en verdediging voorkomen, welke mij de ware toedragt der zaak 
naauwkeuriger leerde kennen, dan de geschiedschrijvers die ver
halen. Zoo de Heer VOORDA zich de , niet geringe, moeite gegeven 
had, dit stuk geheel te lezen, zeker zou hij het niet zoo onvolle
dig en onkenbaar op zijn Register gebragt hebben. Ook dit moge 
ten bewijze verstrekken, hoe gebrekkig dat Register zamengesteld 
is. Weinige stukken hebben toch zoo groote historische waarde 
als dit Charter, en het is daarom, dat ik hetzelve hier achter als 
Bijlage H geheel mededeel, ook met de aanmerkingen van den Heer 
VAN nALMAEi,, die het stuk uit het Archief ten gebruike verzocht 
en gekopijeerd heeft. 

Ten aanzien van het laatstelijk in den tekst vermelde beleg moet 
ik hier nog bijvoegen, dat de naam van de Loopgraven,, welke 
nog aan de landen tusschen den Stads Buitensingel en den Span
jaardsweg gegeven wordt, waarschijnlijk afkomstig is van dit 
beleg. De Graaf VAN SCHAUJUBIIRG hield zich toen toch op in het 
klooster Fisiverd, gelegen op de terp van de Begraafplaats, en 
zal zijne aanvallen en loopgraven vermoedelijk het meest aan 
deze, minst versterkte, noordzijde der stad tegen haar aangelegd 
hebben. Ook is het mogelijk, dat zij aangelegd zijn bij de bele
gering van de stad door de Gelderschen, in 1516, zoo als de Te~ 
genw. Staat van Friesland, II 59 , meent. Later is de stad toch 
niet belegerd geworden, 
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Aanleekening 25 , op Blad*. 112. 
Het Kasteel of Blokhuis. 

Omtrent den oorsprong der benaming van Blokhuis zegt de ge
leerde HOEurri, in zijne belangrijke Verzameling van Fransche 
woorden uit de Noordsche talen ontleend, I 5 3 : »Blocus, Fr . , 
» blockhans , Hoogd., blokhuis , Ned., misschien aldus genaamd, 
» omdat oudtijds de werken om belegerde plaatsen van blokken wer-
»den vervaardigd, of mogelijk van het Angels, belucan, ons ver-
» ouderde beluilien, nog overig in beloken, besloten, besluiten. ROQÜE-
XFOHT vertaalt het maison fortifiée. Men moet dit blokhuis, vooreene 
»soort van versterking genomen, niet voor het zelfde houden met 
»blokhuis, in de beteekenis van gevangenhuis, 'twelk aldus ge-
»heeten wordt van het blok, waarin de voeten der gevangenen eer-
»tijds gesloten werden. — 

Bij de beschrijving van den toestand van het Blokhuis heb ik 
hoofdzakelijk gevolgd de afbeelding, welke daarvan voorkomt op 
den Plattegrond der stad, van omstreeks 1550, hier voor als 
Plaat IV medegedeeld. 

Hoewel de Hertogen van Saksen meest hun verblijf hielden op 
Sjaerdemahuis te Franeker en het kasteel te Ilarlingen, namen 
zij, bij hunne komst te Leeuwarden, hun verblijf èf op het Blok
huis, dat bestendig door hunne Stadhouders werd bewoond, 
ôf in Montzimahuis op de Waeze. (Zie Aant. Cl hier achter.) Het 
opperbevel van de sterkte was toevertrouwd aan een Bevelhebber 
of Maarschalk, die eerst de zelfde persoon was met 's Vorsten Can-
selier van het ingestelde Hof. PETEB VAN THABOR, Archief, II 1-18, 
noemt in 1499 als de eerste «Cancelleer Doctoer Derick in beyden 
»Rechten, die een Ouerlander was ende des Hartoghes Castelleyn 
»toe Leewerden opt grote bolwerck." In het volgende jaar was 
deze als Canselier reeds vervangen door SIGISWUND PHLUG; terwijl HANS 
VAN GROMBACH, Kapitein of Ambtman van het huis te Leeuwarden 
wordt genoemd, bij gelegenheid, dat hij in 1503, ter belooning van 
zijne getrouwheid, door den Hertog beleend werd met de verbeurd 
verklaarde goederen van WILKE RINGIE. Hij werd opgevolgd door 
zijnen broeder TRITS VAN GROJIBACII, die zich in 1509 Hofmaarschalk 
te Leeuwarden noemde. (Zie Chartb, I l , 229, 265, 273 ; SCIIARI.. 
9 7 ; WINS. 377.) 

Volgens de keizerlijke Instructie voor den Stadhouder, van 1540, 
{Chartb. I I 805) zou hij in Friesland tot »zyn residentie hebben, 
»t Blochuys van Leeuwarden;" terwijl »de Keyser hem onderhou-
»den sal eenen Maersehalck , die in absentie van den Stadhoudre 
»de last ende bewaeringhe van den huyse hebben sal; ende sal 
»dese jaerlycx tot gaigen (traktement) hebben, voor hem ende 
«zynen knecht , tvvcc honderdt Karolus guldenen." Bovendien 
moest er op het huis eene bezefli.ig gehouden worden van zestig 
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man, die jaarlijks ieder -40 Goudgl. zouden genieten, en liet huis 
niet verlaten mogten , maar het dag en nacht bewaken en bewaren 
moesten. Volgens dit stuk was er op het huis te Harlingen een 
Drost, en op dat van Stavoren een Kastelein, omtrent welke hierin 
mede verschillende bepalingen voorkomen. 

Van de Slotvoogden van dit Blokhuis zijn mi j , behalve de ge
noemde, nog bekend geworden: in 1516 » GYSBEUT VAN BAECX RAET , " 
die in het volgende jaar vervangen werd door i> HANS BARBIER , Cas-
telein." (Chartb. II 334.) Jr . BALTHASAR VAN WAHKDTSCH , geboortig 
van Heijnderstorp in Westphalen, had reeds lang de waardigheid 
van Ko. Maj. Maarschalk op den Blokhuize bekleed, toen hij in 
1561, bij een uitvoerig en belangrijk testament (waarvan het oor
spronkelijke in ' t Archief van het St. Anthonij-Gasthuis berust), be
paalde , in de Galileërkerk bij zijn zoon (bij vrouwe GAETS VAN GRO-
VESTINS in echte verwekt) begraven te willen worden, en dat er 
eene menigte legaten aan verschillende personen en gestichten uit 
zijne nalatenschap zouden uitgekeerd worden. In 1564 is hij op
gevolgd door EVERT ENs, eerst Drost v va Koevorden, en in 1567 
als Luitenant of plaatsbekleeder van den Graaf van Aremberg op 
den Blokhuize overleden (GABB. -493). Zijn opvolger was SEGHER , 
Heer van Groesbeecke, Ridder. (Chartb. I I I 725 ; SCHOT. 746.) Daar 
wij gelijktijdig ADRIAAN POTTER als »Burgvoogd" of Kastelein ver
meld vonden, zoo schijnt dit later een mindere of aan den Maar
schalk ondergeschikte betrekking geweest te zijn (SABB. 493). 
Met den naam van Maarschalk vinden wij verder genoemd: in 1571 
MATTHTS BOOM, en in 1572 GERRIT BLOKZYL (GABB. 535), die in ' t zelfde 

jaar vervangen werd door den beroemden CASPER DE ROBI.ES , die in 
1577 tot opvolger had JAN VAN MATHENES DE WYBISMA, een Zuid-Hol-
landsch Edelman, wiens moeder ATH VAN OENEMA VAN WYBISMA 
eene Friezin was. [Chartb. III 1087, 1167; WINS. 605, 606, 607, 
635; KOK, Vad. Woordb. XXII 291.) In het Archief van GABBEMA 
is van hem een eigenhandige brief van 1578 bewaard, waaruit, 
onder meerdere bijzonderheden, blijkt, dat hij het kasteel niet 
afwerpen, maar voor de zaak der vrijheid behouden wilde. Bij 
de verovering in 1580 was de Kommandeur SCHAGEN bevelhebber 
van 't Blokhuis (WINS. 655). — 

Behalve «Heer M^GIVIIS, Capellaan van de Ghuwernoer , " hij JANCKO 
DODWAMA , 385, in het jaar 1522, vermeld, gelijk ook GABBEMA, 281 , 
in 1512, van den »Kapellaan van ' t Blokhuis" spreekt, zijn mij 
geene andere namen der Slot-geestelijken voorgekomen. Hun be
staan schijnt ook niet lang daarna opgehouden te hebben , en de 
dienst der dagelijksche mis op het Blokhuis gedaan te zijn door de 
Minderbroeders van het Galileër-Uooster, ten behoeve van »den 
«Knechten, liggende in garnisoene in Leuwaerden," welke mis 
»gedaen ende gecelebreert plach te wordene by eenen Cappellaen 
»ende Weerlycken Priester, die dacr aff jaerhex outQnck vcerticli 

robi.es
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»gouden guldens, zonder eenige sermoenen te doene." (Chartb. 
I I I 407 ; GABB. 393 ; Oudh. en Gestichten, I 270.) De Minder
broeders deden echter meer : want behalve de dagelijksche mis, 
verledigden zij zich ook, om »alle Zondaghe ende andere hoghe dae-
»ghen binnen den Slote te prediken ende te vercundighen t woirt 
»Godts, d welck die voorscreuen Cappellaen niet en plach te 
»doene." Om deze reden begeerden zij ook de door hem genotene 
40 Ggl., benevens den turf uit de koninklijke veenen daarvoor 
te ontvangen, gelijk hun dan ook, op hun verzoek, grootendeels 
is toegestaan, bij Giftbrief van Koning FILIPS, van 19 December 1556. 
(Chartb. I I I 407.) — 

Uit de bekende regtspleging van JEKJIE HERJUWSMA en GERBRAND 

JIOCKEBIA , in 1512, en andere berigten blijkt het, dat het Blokhuis 
ook toenmaals reeds tot gevangenis of huis van arrest en gij
zeling diende. (Ook later , zie Chartb. I I 77, 473 , 644; III 646, 
1152; IV 2 1 ; SCHARL. 102°; WINS. 4 1 1 , 412; SCHOT. 809, 816; 

p. v. THABoR, 419; GABB. 276, 353; DOIIWAMA , 180.) In de aantee-
keningen van EDO JONGEJIA bij WINS. wordt die gevangenis met den, 
hier ter stede nog bekenden, naam van »honnegat" bestempeld. 

De zuidoostelijke hoektoren of rondeel, later de Kruidtoren ge-
heeten , wordt in 1549 ook de Ptjnigtoren genoemd, naar de pijn
bank van het Hof, welke daar geplaatst was. (Charterb. I I I 1175; 
SCHOT. 810; T. J. VAN BRAGHT , Martelaars-spiegel der Doopsg. I I 8 1 ; 
iiLADPOT TEN CATE, Geschied, der Doopsg. in Friesl. 281, waar 
voorbeelden van pijnigingen voorkomen. 

Op het voorplein of de esplanade van het kasteel werden de mon
steringen van het krijgsvolk, en soms de strafoefeningen van het Hof en 
het Malefaits- of Krijgsgerigt, op een opgeslagen schavot of »ker-
»doijs", gehouden. (ScnARL. 102, 103; WINS. 4 1 1 ; GABB. 279.) 

Omtrent den Korenmolen van het Blokhuis, die nagenoeg ter 
plaatse van de tegenwoordige Evang. Luthersche Kerk stond, als ook 
omtrent den molenaar en bakker, verhaalt EGG. BENINGA in zijne 
Kronyk (MATTHÆDS , IV 805) een mirakel van dien tijd, name
lijk : dat in 1553 de weit op den molen onder het malen in bloed 
zou veranderd zijn, hetwelk hij als een teeken van Gods ongenoe
gen over het vergoten bloed der ketters wilde aangemerkt hebben. 

Aanleekening 26, op Bladz. 114. 
De Saksische Canselarij. 

In de berigten van SCHOTANUS, 496, van WIHSEMIUS, 394 en van 

anderen heerscht veel verwarring omtrent de eerste stichting van 
deze Canselarij. De vooronderstelling van sommigen, dat de zetel 
van den Hertog' en zijnen Raad eerst te Franeher gehouden werd, 
omdat daar eertijds het hoogste Keizersgeregt van Westergoo 
gevestigd was, lijdt ook groolclijks bedenking. Even moeijelijk is 
liet, de va sip vergarlorpla-tls v;\n hef Hof' Ie bepalen, dewijl liet uit 
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vele berigten is op te maken, dat het vóór, tijdens en na het 
bestaan van deze Canselarij, in sommige gevallen , op het Blokhuis 
vergaderd was; in andere, reeds in 1539, van het kon vent der 
Minderbroeders gebruik maakte, vooral, wanneer de Stadhouder en 
het Hof met de Staten des lands bijeenkwamen. Van 1545 tot 1571 
heeft het Hof meer bepaald in het Ziekenhuis of de «infirmerie" van 
dat klooster »de Consistorie gehouden tot behouff der Cancelrye," 
waaromtrent de Giftbrief in de vorige Aant. is vermeld. Zie daar
omtrent verder Chartb. II 485, 487, 496, 728, 736; I I I 407, 
424, 733 enz.; SCHOT. 789, 817, 833, henevens het eerste Hofs 
Recesboek, van 1544—1569. 

Aanleekening 2 7 , op Bladz. 115. 
De Saksische Munt. 

Tot dusverre zijn de berigten omtrent de vroegere Munten, en 
bepaaldelijk omtrent de plaatsen waar, wanneer en op welk gezag 
vóór den jare 1500 in Fiiesland geld is geslagen, vrij duister en 
verspreid. Er is echter eenig meerder licht over opgegaan, sedert 
de Heer Mr. j . DIRKS deze zaak tot een voorwerp van zijn bijzonder 
onderzoek gemaakt-, en reeds een aantal afbeeldingen van Friesche 
Munten enz. in de Vrije Fries medegedeeld en beschreven heeft. 
Zie Aanteekening 10 en 16. Geholpen door zijne voorlichtingen, 
deelen wij hier de volgende opgaven mede van demuntslagen, welke, 
vóór de Saksische regering, bij de oude schrijvers voorkomen: 

Munten te Leeuw ar den geslagen:Bruno-munten van 1039—1047, 
zie Aanteehening 10; vóór 1276, volgens Chartb. I 97; in 1417, 
namens Keizer SIGISJIIWD, Chartb. 400; SCHARL. 4 5 ; WINS. 234, 240; 
Vrije Fries, III 6 1 ; in 1472, 1473, 1487, 1492 en 1493, volgens 
ALKEMADE, pi. XL, 4 N». 2 en 3 ; Vrije Fries, IV 41—43, I I I 
60—62 ; een afdruk der laatste komt voor in het Ms. Proces tnsschen 
de Landen en Steden, van 1583, in ' t Sted. Archief. — Te Sta
voren: Bruno-munt van 1039—1047, en in of omstreeks 1079, 
volgens Vrije Fries, III 2 3 , 24 , 3 1 , 52 , IV 3 8 ; in 1292, Chartb. 
127; sciioT. tabl. 14. — T e Dockum : Bruno-munt van 1039—1047; 
Vrije Fries, III 22, 30, IV 38. — Te Bolsward: Bruno-munten 
als boven; in 1456, 1457, 1476, 1477 en 1478, blijkens WINS. 
289; Vrije Fries, III 62—64, IV 4 3 , en het Proces. — Te Fra
neker: in 1419, WINS. 3 2 1 ; O. F. W. 123; in 1455 vermel
ding van oude Franeker Schilden, Chartb. 550; Vrije Fries, IV 
50 ; in 1485, 1488, 1490, 1492 en 1494, Chartb. 727; WIHS. 324; 
Vrije Fries, IV 46 , 47 , 50. — Te Sneek: in 1465, NAPJUS, 
Kronijk van Sneek, 8 ; in 1478, WIJS. 289 en Steden; in 
1492 en 1493, Vrije Fries, I I I 66 , IV 50 en in het Proces. 
Van vele dezer oude Friesche munten, alsmede van nog niet 
beschrevene Egbert-Munten (1068—1090) van Stavoren, Doe-
hnni en Boïsward, zijn exemplaren of teekeningen voorhanden in 
de Munt- en Ponnmgverzamcling van het Friesch Genootschap. 
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Zeer vermoedelijk zijn er toen op meer plaatsen en ook door bijzondere 
personen in Friesland penningen geslagen. Behalve in de munt van 
Franeker, zoowel van 1419 als van 1488 en 1490, door de SJAER-
DESU'S geslagen, is e r , ten blijke daarvan, onlangs een belangrijk 
Charter uitgegeven , van den jare 1474 , waarbij Keizer FREDERIK I I I 
aan JOHAN RENBERS van ten Post vergunt, om gouden en zilveren 
munt met zijn wapen te slaan, met bijvoeging: »gelijk door andere 
onzer en des Rijks onderdanen in Friesland geslagen-, en daar tot 
dagelijksch gebruik aangenomen wordt." Zie HETTEMA en VAN HAIMAEI, } 

Stamboek, 298, Bijlage. Verg. EGG. BENINGA , Eist. van Oostfriesl. 
in MATTHÆUS, IV 198; VAK IDSINGA , Staats-recht, I 36 , II 359. 

Hoe stellig zeker het ook zij , dat er in 1505 door den Hertog 
van Saksen te Leeuwarden eene Munt opgerigt is , zoo onzeker is 
de plaats of het gebouw, hetwelk daartoe gediend heeft. Vele 
gissingen zijn deswege gemaakt, ook op grond van eene plaats 
uit UBBO EMMiBS, die in zijne Republ, Fris. inter Flevum et Lavi-
cam, 1616, 38 , zegt: «Maar GEORGE vestigde den zetel van den 
»Raad van het gewest, en de woonplaats van den Stadhouder, en 
»de Munt aldaar (te Leemvarden), en deed er een prachtig huis 
»voor den Provincialen Raad bouwen, hetwelk vervolgens in een 
«Munthuis is verkeerd geworden, niet verre van het Saksische 
»Kasteel." Vanhier het latere vermoeden, dat »de Kanselarij na-
»derhand de Munt werd, en thans een gewoon huis is, nog onder 
»den naam van Muntenhury bekend." (VAN HALMAEL , Alijd Jaerla , VS.) 

Het is echter duidelijk, dat in dit berigt van EMMIUS en de daarop 
gebouwde gevolgtrekking de drie verschillende gebouwen: de Can-
selarij, Muntenburg en de Munt, met elkander verward worden. 
Hoezeer het niet onmogelijk was, dat zulk eene lands instelling 
als de Munt in het zelfde gebouw met de Canselarij kon gehouden 
zijn, zoo werd J i t gebouw toch in 1542 geheel gesloopt. Ook kan 
dit niet het zelfde gebouw met Muntenburg geweest zijn, daar dit 
zooveel westelijker op de Weaze stond, als vroegere stins van de 
JÜWSSBA'S bekend is , en in 1561 bewoond werd door Mr. SYDTZ TJAERHA 
van Rinsumageest, en vijfjaren later door Dr. TJALLING VAN EYSINGA. 
Diens erven bezaten het nog in 1690, toen het door den Munt-
meester FALCONIER gebruikt werd, volgens de Rekeningen van het 
St. Anthonij-Gasthuis. 

Aanleekening 2 8 , op Bladz. 120. 
Het Stads Verlaat en Schenkenschans. 

Het is zeer vermoedelijk, dat er in de N i e u w l a n ds v a a r t , 
tusschen Leeuwarden en Ritsumasijl, en wel bepaaldelijk in de 
Swette, bij het tegenwoordige Schenkenschans, reeds vroeg eene 
sluis tot schutting en verlaat van het binnenwater geweest is. 
Indien de Sicette niet enkel grensscheiding was, maar ook als bin
nendijk het water van Westergoo moest keeren, even als de Lcppedijk 
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Oostergoo aan de zuidzijde beveiligde, dan was eene sluis in die 
vaart voor het doorlaten van schepen wel onvermijdelijk. Tot 
een dergelijk doel schijnt voor Westeryoo ook de vroegere zeesluis 
Ritsumasijl, in den Slachtedijk, gediend te hebben, dewijl de vier 
naastgelegene dorpen in 1508 aannamen, om »Ritzuma schluise op 
»te maecken" of te herstellen {Chb. II 262). Een bewijs, dat de 
N i e u w la n d s v a a r t bestond vóór het verder graven van de vaart 
naar Harlingen, in 1507 en 1508. 

liet is mede, hoogst waarschijnlijk, dat toen, bij het graven van 
die vaart naar Harlingen , het Verlaat in de Swette verplaatst is 
naar Leeuwarden, en wel 19 roeden buiten de L. Vrouwe-water
poort. Gelijk de stad, volgens art. III der Leppabrief van 1477 
(Chartb. I 670; WINSEMUJS, 288), tot het daarstellen van belangrijke 
werken de geldelijke hulp van het II. Sacramentsgilde (het 
St. Anthonij-Gasthuis) scheen noodig te hebben, zoo zullen ook 
nu de Voogden der Kerk van Oldehove der stad hierin te gemoet 
gekomen zijn, door de kosten van het bouwen en onderhouden 
van deze sluis voor rekening der Kerk te nemen. Althans in het 
Beneficiaalboek van 15-43 komt op fol. 73 voor, dat »die Kercke 
DJaerlicx hondert gouden guldens bart ende ontfanckt vuyt den 
»SIuys, gelegen int zwyd van der Stadt." In de Geestel. Reke
ning van 1580 wordt de som, voor welke »'t Verlaet ofte Sluys, 
«leggende buyten deeser Steede by Schavernex Pype" verhuurd 
was, als 90 Goudgl. opgegeven. Ondanks dien eigendom der Kerk, 
welke bij de omwenteling van 1580 aan de stad verviel, had het 
Stadsbestuur vroeger het toezigt op het Verlaat, dewijl er jaarlijks 
gecommitteerden uit den Raad benoemd werden, ten einde den 
toestand der sluis met een timmerman te bezigtigen. In den be
ginne bezat zij slechts eene schutdeur ; doch bij eene ordonnantie 
omtrent de waterkeeringen van Oostergoo, van 1525, [Chb. 11.490) 
werd de Regering van Leeuwarden bevolen, om met de Voog
den van de St. Vituskerk te spreken, ten einde »aen dat verlaet 
»hyer voor de Stadt noch een contrarie schutdore te maken, op 
«dat d' water van Oestergae op Westergae geene schade en doe." 
Twee maanden later werd op de noodzakelijkheid hiervan op een 
landsdagbij den Stadhouder nader aangedrongen (Chb. II -497). — Daar 
vele ingezetenen van Westergoo dikwijls klaagden, da t , door de 
nalatigheid van den sluiswachter, hunne lage landen door het wa
ter van Oostergoo overstroomd werden, zoo werd, bij een Reces 
van den Hove (in het Lands Dijkagiehoek bewaard) van den 9 Mei 
1545, den sluiswachter bevolen, om het Verlaat bij ooste- en wes
tewinden niet open te houden, opdat er geen water van Oostergoo 
door Westergoo mogt vloeijen; en werden de Kerkvoogden van 
Oldehove gelast, bij elke verpachting den sluiswachter voor Bur
gemeesteren een eed te doen afleggen, dat hij dit bevel nimmer 
zoude overtreden. 
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In hoeverre nu de waarschijnlijke voormalige ligging van eene 
Sluis of Verlaat in de Swette zamenhangt met den naam van de 
daarbij gelegene buur t , eertijds Swettehorne en daarna Schenken
schans genoemd, is moeijelijk te beslissen. Zeker is het , dat HANS 
SCHEKCK, Vrijheer van Tautenburgh, als Saksisch Stadhouder, voor 
zeer korten tijd de opvolger is geweest van Graaf HENDBIK van 
Stolherg ( J . DODWAMA, 139), en wel bijna gelijktijdig met de voor
onderstelde verplaatsing van de sluis, omtrent 1508 of 1509. Maar 
of deze, dan of niet veeleer de latere Stadhouder van KAREL V, 
eEORGE scnEivcK, Vrijheer van Tautenburgh, daar ter plaatse eene 
sterkte of schans heeft opgerigt, is niet met zekerheid te zeggen. 
Geen onzer schrijvers toch maakt daarvan eenige melding. Zelfs 
op de kaarten van SCHOTANUS à STERRINGA ontbreekt de aanwijzing 
van dit gebouw. Wij vonden die echter wel op de Ms. Kaart der 
E e, van w. LORÉ, van 1735, (zie DE CRANE , Levensschets van Loré, 

84) en op de groote Kaart van Friesland, door Jr. j . VEGIH» VAÜ 
CIAERBERGEN bezorgd, van 1739. Daarop is het duidelijk, dat er 
toen nog een gebouw, met hovingen omgeven, onder den naam 
van Toutenhurg bestond in den oostelijken hoek tusschen de S n e e -
k e r - en H a r l i n g e r v a a r t e n , ter noordzijde der tegenwoordige 
hoerenhuizinge. Volgens een Hs. over de Oudheden en Geschie
denis van het dorp Huizum, van wijlen D°. H. WESSEUUS , zou er 
op deze plaats in 1803 nog eene der afstammelingen van genoem
den Stadhouder, de huisvrouw van GOOYTSEN HESSELS, gewoond heb
ben. Dit belangrijk Hs , waarvan ik een afschrift bezit, zegt ook, 
dat dit gebouw een overblijfsel was van een kasteel of sterkte, 
door den Stadhouder SCHEKCK. hier , op de grenzen van Oostergoo 
en Westergoo, aan deze twee vaarten gesticht, naar hetwelk de , 
aan de overzijde der vaart liggende, buurt nog den naam van Schen
kenschans draagt. Ook zegt het Hs. stellig, dat het Verlaat eer
tijds in de Swette heeft gelegen. 

Aanteekening 29 , op Blad*. 123. 
Het Minderbroeders-Klooster Galileën. 

Dat dit klooster in de acht eerste jaren van zijn bestaan binnen 
de stad nog niet voltooid was, blijkt ook uit het testament van 
SIBBE! SYBRANTS AÜCKAHA, W e d u w e Van SYBETH SYBETSMA ( i n h e t St. 

Anthonij-Gasthuis-Archief), die in 1506 den Minderbroeders 20 
Gld. rente besprak, om jaarlijks in wijn en brood door de konven-
tualen in het Reventer verteerd te worden, ofschoon zij die som 
in het eerste jaar to h-gare timmert, of tot het bouwen van kerk 
en klooster moesten gebruiken. 

Na het bouwen van het Blokhuis en de Canselarij schijnt het den 
Staten, of liever den «Prelaten, Geestelyckheyt, Eedelen , Ilidder-
»schap, Heerschappen, Grietmans ende Huysluyden" , zoo als ze 
Chartert). Il 728, onder dubbele benamingen , genoemd worden , ge-
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schikter voorgekomen te zijn, in het nieuwe, zoo nabij het Blok-
huis en de Canseiarij gelegene, Galileërklooster te vergaderen, ook 
omdat de »Heere Stadthouder, President, Commissarys ende Ilaiden 
»van Vrieslandt" somtijds mede hunne vergaderingen bijwoonden, en 
van de Canseiarij, nevens 't Blokhuis, naar »t Conuent van der 
»Minrebroeders" gingen (Chh, a. b.). — De belangrijke gebeurte
nis, welke de edelen ten jare 1512 in zoo grooten getale »olt en-
»de junck, arm en rijck, so se in Westerlant geseten weren, int 
«Graew cloester bij en ander" r iep, was echter voor dit gesticht 
schadelijk, dewijl WAARD HOCKEMA , die daarin, als op eene geeste
lijke vrijplaats, gevlugt was, hier vervolgd en gezocht werd door 
zijne vijanden, die, toen zij hem niet vonden , hunne woede aan 
het klooster koelden, door daarin allerlei moedwil te bedrijven. 
( J . DOCWAMA , 153, 154.) 

Nadat de nieuwe Galileërkerk voltooid was, is het stoffelijk over
schot der eerste stichters, TJOMME WIARDA en ATH BONMNGA , uit de 
oude kerk , buiten de stad, naar dezt overgebragt. 

Dit oude Klooster Galileên werd echter niet, zoo als men eerst 
voornemens was, geheel gesloopt. Behalve de kerk , bleven de 
overige gebouwen eene buurt vormen, van welke wwsmivs, 713, 
op het jaar 1583 gewag maakt, als hij zegt, dat destijds, bij een 
onverhoedschen aanval van de Spanjaarden, »het Clooster van Old-
» Galileên buyten Leeuwarden belegherd w e r d , " en dat toen twee 
Friesche Compagnien aldaar eene hoogte of verschansing opwier
pen, welke zij mannelijk verdedigden (zie ook SCHOT. 916). Die 
buurt is vervolgens, en bijzonder in deze eeuw, naar de stadzijde 
aanmerkelijk aangebouwd, en heeft den naam van Oud-Galileên 
of, bij verbastering, Oude Galeijen behouden, ofschoon het derde 
of laatste gedeelte derzelve, waar eigenlijk het klooster gestaan 
heeft, gelijk eenige sporen nog aanwijzen, thans nog meer be
paald den naam van Kloosterburen draagt. Aan de oostzijde van 
het voetpad moet op het land de Kerk gestaan hebben, dewijl 
daar bij het graven dikwijls sporen van eene begraafplaats ge
vonden zijn. 

Aanteekening 30 , op Blad%. 127. 
Het St. Anna-Klooster der Graauwe Begijnen. 

In de R. K. Kerk, op de Vleeschmarkt, gewijd aan den H. BONI-
FACIUS, wordt een oud Handschrift betrekkelijk de vroegere Gees
telijke Gestichten dezer stad bewaard, waarvan Jhr . Mr. m. HETTEMA 
mij in 1832 eenige uittreksels heeft medegedeeld. Daarin wordt de 
bewaring des kloosters op deze wijze vermeld : »Als den brant op 
»de Nieuwestadt alles afbrande, waren de susters in grote angst, 
»om de vlam, die van de Wieuwestadts smalsijds afsloegh naar 
»het rieten dak toe. Haar de heilige moeder Si. Anna ginck op 
»het dack, ende keerde de vlammen aff met haren uitgespreyden 
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»mantel, ende bewaarde de Capelle." — In het Mengelwerk der 
Leeuw. Courant, 1832, ]V°. 67, heeft genoemde Jonkheer ter ver
klaring van deze legende aangevoerd : dat wij hierbij niet aan de 
Patrones van het klooster, maar aan de Mater of Priorin hebben 
te denken, die naar dit konvent den naam van ANNA had aangeno
men, gelijk ieder, die zich in zulk een gesticht begeeft, een ande
ren naam aanneemt, naar deze of gene heilige, welke men zich 
als voorbeeld ter navolging heeft gesteld. Als hoofd van het kon-
vent zoude zij uit veneratie veelal als eerwaardige of heilige moe
der aangesproken zijn. Daarenboven zouden het inzonderheid hare 
gebeden en voorzorgen geweest zijn, waaraan men het toeschreef, 
dat het klooster geene prooi der vlammen is geworden. 

Belangrijker zoude het zijn te weten, of de bewoonsters van dit 
klooster oorspronkelijk ook liefdadige zusters {Soeurs de charité) 
zijn geweest, en of men het aan hare zorgen moet dank weten, 
dat er, in het begin dier eeuw, in de nabijheid van dit klooster, 
aan den Hoogedijk, een Lasarushuis gesticht werd, naar hetwelk de 
Spanj aards weg, aan welken het klooster lag, toen den naam droeg 
van Leproseiceg, zoo als hij nog in den Atlas van SCHOTANUS à STER-
IUPTGA, van 1718, genoemd wordt. Zie ook Aant. -41. 

De boerderij van het klooster, welke nog lang naderhand bestaan 
bleef, diende, volgens GABBEJIA , 317, in 1516 den Gelderschen 
op nieuw tot verblijfplaats bij de belegering van de stad. Zij werd 
later, volgens de Geestelijke Rekening van 1581, onder den naam 
van Wiswert, verhuurd met huis en poort, benevens ruim 10-4 
pondematen lands, in 7 stukken verdeeld, waaronder ook het 
u t e r p l a n t , daer thuys op ende an s tae t , " voor 204 Goudgld. te 
zamen. Dit was alzoo toen nog geene ƒ 3 — voor de pondemaat, 
of ruim een derde bunder, terwijl deze zelfde landen thans voor 
nagenoeg ƒ 16—"de pondemaat in het jaar verhuurd worden. 

Het gemelde Hs. is echter niet naauwkeurig, wanneer hel zegt, 
dat het klooster eerst den naam van St. Anna-Mooster bekwam, 
nadat het door tusschenkomst van de H. ANNA voor den brand wa3 
beveiligd. In 1505, toen het nog buiten de stad stond, komt het 
reeds onder dien naam voor in een testament of beschikking van 
de adellijke vrouw ANSCKE ADCKAMA (de dochter van JAN SYBRANTS 
AUCKAMA, Olderman van Leeuwarden), in 't St. Anfhonij-Gasthuis-
Archief. Zich uit de wereld- en in het St. Anna-hlooster wil
lende begeven, beschikte zij over hare bezittingen ten behoeve 
van haren zoon TRANS, bij wijlen HAYTIEN ATTA-ZOON verwekt, om
dat »de derde regel van de H. Franeiscus-orde wilde, dat de zus-
teren, die deze orde aannamen, zich van al hare goederen en 
tijdelijke zaken zouden ontslaan." Het klooster besprak zij 8 koe
gangen lands in Ileentiama-fenne, bezuiden de stad. Zie ook 
Stamboek, 28 aant. 27. 
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Aattleekening 3 1 , op Bladz, 131. 
Het Witte-Nonnen-Klooster. 

In de aangehaalde latijnsche werken van DE JONSHE en VAN HUES-
SEN wordt de naam der stichteres van dit klooster WILMODA en 
WILMODIS opgegeven, en die van haren vader als » HEMME ODBEW , 
«Beampt-schrijver en Burgemeester van Leeuwarden." Liever heb 
ik echter den oud-Nederduitschen naam genomen van WELHOED , 
welke eene verkorting schijnt van WENDELMOET , zoo als die in N°. 
223 der Stedel. Archiven voorkomt. Den naam haars vaders heb ik 
genomen naar een oorspronkelijk Charter van 1505, in ' t St. An-
thonij-Gasthuis-Archief, waarin hij » HERMAN ODDA ZOON , Keizerlick 
«Notarijs ende Secretarijs der stad Lewarden" genoemd wordt. 
Waarschijnlijk was hij de zelfde «Mester HEMME", van wien JANCKO 
DOUWAMA, 138 en 139, spreekt. In eene Ms. Naamlijst der Regerings
leden van Leeuwarden, beginnende met 1512, was «HEÜIO ODDE" 
in dat jaar Burgemeester. De begunstiger van deze stichting, WYBE 
GERRITS, (bij WINS. -467 JM.GF.RAHUYS genoemd) komt daarin van 1512 
tot 1533 bestendig als Burgemeester voor. Ir. 1522 behoorde hij 
tot de Friesche Afgezanten naar de Vrouwe Gouvernante te Brus
sel (Chartb. II 122, -402). 

Wij zeiden in den tekst, dat de Walsche Kerk thans grootendeels 
de vroegere kloosterkerk is, omdat, toen dit gebouw de tegenwoor
dige bestemming verkreeg, het oostelijk gedeelte der Kerk, van 
achtkanten vorm, waarin het hoog altaar stond, ter plaatse van de 
vroegere communiebank van het overig gedeelte is afgescheiden 
door een muur, waartegen thans de predikstoel staat. Het afge
scheiden gedeelte, waarin nog vele sporen der voormalige kerk
dienst zigtbaar waren, is door het R. C. Armhuis lang tot eene 
turfschuur gebezigd, en in 1839 afgebroken. 

Het is vreemd, dat dit klooster niet voorkomt op de lijst der 
Nomina Monasteriorum Fris. Occid. , in 1529 opgemaakt, en bij 
MATTHÆUS, Anal. III 481 en Charterb. II 565 te vinden. 

In de Ofdonnantie en generale Instructie op 't stuk van den 
Accijnsen in Vriesland, van 15-44, (Chb. III 44) wordt de vrij
dom van Accijns verleend aan de vier kloosters binnen Leeuwarden 
in deze verhouding : »den Predicatoers , tweeaemen Romenije (zekere 
»beste wijn). Den Minnebroeders, id. De grauwe Bagynen, een aeme 
Romenye ende twee tonnen Hamburchs (bier). »De nyeuwe Non
nen, een halff aeme Romenye ende twee tonnen Hamburchs." 

Hieruit mag men opmaken, dat er in het voorlaatste konvent 
eens zoo veel Nonnen zullen geweest zijn dan in het laatste. 

De oorsprong van den naam van Clarissekerk, gelijk de kloos-
terkapel op de latere kaarten in WINSEMIUS en SCHOTANUS genoemd 
wordt, is mij tot dusverre onbekend gebleven. Bij WAGENAAR, 
Amst., I fol. 30, en WALVIS, Gouda, II 150, komen alleen die Nonnen on-
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der den naam van Zusters Clarissen voor, welke de H. CLARA to 
Patrones hadden. Volgens DOLZ , Allg. Geschichte, I I 4 4 , z o u e c h 
ter de ijver van den H. rRANciscns de n. CLARA en hare zuster AG 
HES aangespoord hebben, om in 1223 de arme-vrouwen-orde de 
Clarissen te stichten. Dit kan nogtans op ons klooster van geen 
toepassing zijn. 

De Kleeding van de Nonnen dezer Dominikaner orde (in 1218 in 
gesteld en in 1368 merkelijk strenger gemaakt) bestond uit witti 
onderkleederen en dergelijke patience of schouderkleed , met eei 
zwarten sluijer. Ook droegen zij een paternoster. Zie de afbeef 
ding bij SCHOONEBEEK, Geestel. Orden. 

Het fraai gegraveerde Zegel van het klooster, zoo als het aar 
Charters in het Archief van de stad en van het Old Burger-Wees
huis gevonden wordt, was langwerpig rond, en stelde eene groej 
van twaalf mannenbeelden of Apostelen voor, van welke op der 
voorgrond PETRUS aan den sleutel kenbaar is, door een stralenkrans 
omgeven. Het randschrift was: MONASTERY. SORORUM. ORD. PREDICA-

TORÜM. I N . LYVVERDIA. 

Aanleekening 3 2 , op Biadz. 131. 
Andere, Tuinder bekende, Kloosters of Geestelijke Orden. 

Behalve de vier bekende kloosters in deze stad, maakt WHVSEMIÜS, 
285, op het jaar 1474, nog gewag van de orde der Gaudenten, 
welke te Leeuwarden gevestigd was, doch die, geen gehoor wil
lende geven aan de hervorming en voorschriften, door Paus SIXTÜS 
en de edelen des lands ingevoerd, op sterken aandrang, en zelfs 
door de magt en aansporing van DOUWE SJAERDEMA en GODSCHALK JOK-
GEJIA , Heerschappen van Franeker en Bolsward, uit Leemoarden 
verdreven werd. 

Volgens DU cANGE, Glossarium med. aevi, in voce : Fratres Gau-
dentes, I I fol. 690, werden die Franciskaner monniken, welke de 
regelen van den H, FRANCISCUS niet in al hunne gestrengheid in 
acht namen, en ook eigene goederen en inkomsten bezaten, van 
de overige Franciskanen onderscheiden door den naam van Gau
denten , beteekenende vrije of vrolijke broeders. 

Deze verklaring en het te Leeuwarden gebeurde stemmen volko
men overeen met hetgeen te Emden in 1498 voorviel, waar de 
Gaudenten, van de Franciskaner orde, wegens wangedrag verdre
ven werden uit het klooster, dat sedert door de Observanten werd 
betrokken. Zie de aant. op de Kronyk van EGG. BENINGA , in MAT-
THÆTJS , Anal. IY -426. Evenzoo werd te Amsterdam het Minder
broeders-klooster , dat sedert jaren door de Gaudenten, of rekke-
lijken, bewoond was, in 1462 ingenomen door de Observanten, 
of naauwgezetten, die in den bekenden JAN BUTIGHAK een weispre-
kenden medebroeder en voorstander hadden. Zie WAGENAAR, Amst. 
fol. I 24, 153; oct. II 252. 
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Van nog eene andere, minbekende, geestelijke orde wordt mel
ding gemaakt in de lijst van de steden, grietenijen on kloosters 
in Friesland, in het Charterb. I I 14 , bij SCHOTANUS , 5 2 3 , en 
F. SJOERDS , Beschrijv. I 718. Onder de »Cloesteren in Leuwerdera-
»deel" worden daarin genoemd:»de Gyhertisten binnen Leuwaerden." 
Ook van deze orde is geen gebouw of verblijf in deze stad bekend. 
Het is echter mogelijk, dat beide orden hier niet gevestigd zijn ge
weest , en geen bepaald klooster, maar enkel, gedurende eenigen 
tijd, hier een Terminarishuis hebhen bezeten: een verblijf, gelijk 
BRANDT, Enkkuizen, 2 e dr. 284, het noemt, dat zij niet vast, 
maar slechts voor een gestelden tijd bewoonden. 

Aangaande de laatst genoemden vonden wij bij MORERI, Grand 
Diction. Hist. 'm voce, dat zekere GILBBRT (de zelfde naam met 
GYSBERT), gezegd Sempringam, die van 1084 tot 1169 leefde, de 
stichter is geweest van de orde der Gilbertijnen in Engeland; van 
welke orde hij aan acht mannen- en acht vrouwen-kloostcrs het 
aanzijn had gegeven. 

Aanteekenintj 33 , op Bkifk. 145. 
Het Raadhuis en Minnemahuis. 

Op grond van verschillende geslaehtregisters kunnen wij met ze
kerheid vermelden, dat de, in den Giftbrief genoemde, PYER EPES 
geen ander is dan PIER EPOOS WALTA, de zoon van EPO ÎIESSELS JONGE-

MA VAN WALTA te Bozum en van JOUCK WALTA. Hij was gehuwd met 

BATicK VAN üNiA, woRPS-dochter, bij welke hij een zoon had WORP, 
ongehuwd overleden, en eene dochter JOUCK, later gehuwd aan 
TRANS VAN cAMtiNGHA. Hij overleed in 1525. Ook WINSEMIÜS noemt 
hem Pyer Epis toe Bosum. Zie mede VAN HALMAEL , Verhandel, over 
Æde Ædes Jonghama, 87, en de Geslachtlijst daar achter. 

De stellige bepaling hiervan is van te meer belang, omdat hier ge
lijktijdig een PIER EPES MINNEMA bestond, die almede tot de zooge-
noemde rebellen behoorde. Juist hierom waren zijne goederen 
kort te voren verbeurd verklaard, en den Leeuwarder Sîotvoogd 
GYSBERT VAN BAEcx RAET tot eene beïooning geschonken, onder welke 
zich ook huizen, hoven, renten, have enz. bevonden [Chb. II 334). 
Hieronder was echter Minnemahuis te Leeuwarden niet begrepen. 
Wij gelooven dit op grond van het testament van Vrouw LDTTZIE 
HARINXMA, de dochter van JUW HARINXMA en weduwe van SCHELTE 

MAUCKAMA , die, even als haar vader, haar zoon en later haar 
kleinzoon SICKO, Heerschap van Sneek was. Hieruit blijkt, da t , 
toen Sneek in 1514 door de Gelderschen bezet werd, zij met de 
haren die stad verlaten- en Minnemahuis alhier betrokken had. 
Zij had het in 1512 geërfd van hare dochter TRYN LIAUCKAHA, wed. 
van FSANS MINNEJIA , op wie het huis na den dood van haar eenig 
kind vervallen was. Bij dat testament besprak zij haren oudsten 

I. 21 
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kleinzoon SCÏÏELTB IIAUCKAMA Minnemahuis met schuur en hof tot 
een fomdeel, benevens de landen en koegangen in de Minnema-
en de Galgefenne, bij dat Flyt enz. Haar jongere kleinzoon erfde 
lief, ouderlijk huis en gezag te Sneek, waarin hij eerst in 1523 
weder door de burgers ontvangen werd. (Chb. I l 129, 322; p. v. THA-
BOB, 305, 313 ; SCHARE. 105, 117; WIHS. 419, 462, 466; SCHOT. 608, 

609; HAPjus, Sneek, 5 0 , en Stamboek, 246, 277, aant. 168, 187.) 

Aanleekening 34 • op Bladz, 149. 
Be Keizerlijke Munt. 

Vermits er zoo weinig blijken bestaan, dat aan die keizerlijke 
verordeningen werkelijk uitvoering is gegeven, en er ook i n d e 
Penningverzamelingen zelden of nooit eene enkele Friesehe munt 
van dien tijd voorkomt, — zoo zou men het in twijfel kunnen 
trekken, of deze zaak hier toenmaals wel was tot stand gekomen. 
Wij kunnen hier dien twijfel opheffen, door de vermelding van een 
oorspronkelijk stuk uit het Stedelijk Archief. Bij gelegenheid van 
het Proces trcsschen de Landen en Steden van Friesland (welke 
laatste als vierde lid van Staat begeerden erkend te worden), tracht-
(en de Steden tekens hun regt tot het munten van geld te betoogen. 
Om te bewijzen, dat er omstreeks 1528 in of wel door de stad 
Leeuwarden munt was geslagen, legde deze stad in 1583 eene Infor
matie over, bij welke drie hoogbejaarde lieden voor den Burge
meester ADJE LAMMERTs hadden verklaard: »wel te weten, dat zij, 
in hunne jonkheid ter school gaande, in het huis op den hoek van 
den Eewal en de Slotmakersstraat (toenmaals door den Oud-Griffier 
EEWSKERCK bewoond) door de traliën hadden zien zitten zes of zeven 
knechten geld te munten; welke specie, »in molden leggende , " 
zij hadden zien brengen in het huis van den Schepen SERCKE JORRITS-
ZOON, bij de Vischmarkt, om daar gewisseld te worden." 

Het spoedig verval van die keizerlijke Munt schijnt bevestigd te 
worden door eene plaats in het Stads Policyenboeck, van omstreeks 
1537, waarin wij , onder het artikel: Van der Begangnissen (Be
grafenissen) lezen : »Ende soe die gemeente in ellick waskeers ouer 
»den doden nyet meer schuldich is dan een penning te offeren ; 
»I)e welcke hier nyet zint toe bekomen, waer doer de gemeente 
»grootlijcken geinteresseert wort. Biddende die van Leeuwarden, 
»dat mijn heeren willen een goltsmit ordineren, diecleyn geit munt." 

Het scheen dus niet vreemd, dat een partikulier goud- en zil
versmid op last van den Vorst of diens Stedehouder, in geval van 
nood, geld muntte, Welligt wnren de vroegere stempels en gereed
schappen loon nog aanwezig. Bij de opsomming van de verschil
lende geldspeciën, in de Nederlanden gangbaar, en in het plak
kaat vnn den jarc 1539 vermeld (Chb. I I 745), komen echter geene 
Friesehe munten voor. Evenmin op de lijst van gepermitteerde pen-
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ningen van den jare 1579, Chartb. IV 102. Volgens Charth. IV 
745 schijnt er in 1535 eene nieuwe regeling van het Nederiandsehe 
Muntwezen te hebben plaats gehad. Misschien is de Munt te 
Leeuwarden ten gevolge daarvan vervallen. 

Aanteekening 35 , op Blad*. 152. 
De Lattjnsche Scholen. 

Omtrent de bezoldiging van den genoemden Rector vond ik in 
de Rekening van het St. Anthonij'-Gasthuis, van den jare 1561 , 
fol. 129, het volgende aangeteekend, dat met de, in den tekst ver
melde, aanstelling van het Stedelijk Bestuur in strijd schijnt te zijn : 
» Mr. wYBRAivT VAN HAUüM, Rectoor in de Groote Schoole ende zijne 
»5 medemeysters gegeven 9 ponden 3 schellingen en 9 groot, zynde 
»het vierde part van hun salaris, bouen die schoelpcnningen, voor 
»t verndeel jaars. Sinte Vitus kerk zal de eene, ' t Gasthuis de 
«tweede en de Stadt ' t andere betalen." Van deze drie belangheb
benden wordt geheel geene melding gemaakt in het Stads Policie-
boek. Het Gasthuis betaalde welligt voor de onvermogende leer
lingen. Ook vinden wij hier van vijf mede-onderwijzers gewag 
gemaakt. Het woord opgerecht in de aanstelling schijnt niet de op-
rigting van eene nieuwe school te beteekenen, dewijl Mr. WYBRANT 
in zijn verzoekschrift, om vermeerdering van traktement, spreekt 
van zijne »Voorzaeten ende Antecessoers in den Schoele," en ook 
SUFFB. PETRUS (d. XVI c. 6) (die hem VIBIÜS , ANDRAS nELiEiiiüs noemt) 

FUNGERUS JOANNES als zijn voorganger en Doctor VEISIUS als zijn op
volger opgeeft. Ook is het twijfelachtig, of dit de school wras op 
' t Oldehoofster kerkhof of in Aed Levwerd. In eene verklaring van 
den jare 1571 [Chartb. I I I 856) spreekt de Regering van eene grond-
paeht van zekere plaats, »tot behoeff van den gemeene stadts Leeu-
»warden Scoole geèmployeert." Daar wij in 1566 Mr. ALBERT WIL-
LEKS-ZOOH als Rector van »de Groote Schoole" genoemd vinden, 
heeft het den schijn, dat Mr. WYBRANT overleden was. Hij was echter 
vertrokken, en kwam in 1580 hier terng, blijkens den volgenden 
post in de Geestel. Rekening van dat j a a r : «WIBRANDO HALLUJI, 
«Rectoer van de gemeene Schoele bynnen Leeuwarden betaelt 50 
i> GId. ter cause van opbreken ende vertrecken van Delft bynnen 
» Leeuwarden." Nevens hem worden in die rekening » FONGERUS JOHANNI, 

'J HAYONUS PETRI WINSUM , GYSBERT ANDRIES ZOOn , VRBANÜS MARTINI e n d e 

»GOUERT AELTYES schoolmeesters van de schoole toe OldehoofF' genoemd. 
Gezamenlijk genoten zij van de kerk 200 Ggld. traktement, met 
inbegrip der »gagie" van de beide eersten, »ter zaecke dat zy die 
»Coralen geleert hebben." In den jare 1600 was de geleerde »Dr. 
XJOANNES ruNGERi Rector Scholae." Zie verder over de genoemde 
Rectoren de aangehaalde Redevoering van Aitimiwus. 

21 * 
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Amûeekcning 36, op Bladz. 153. 
De Zwarteweg. 

A. Deze opgave der strekking van den vroegeren weg naai 
Tietjerksteradeel en verder naar Groningen berust op overlevering 
3hr. Mr. H. B. VAN SSÎWIA heeft dit mede dus opgegeven in xiji 
fraai en te weinig bekend werkje : Wandelingen van mijnen Oud-
Oom den Opzigter door Tietjerksteradeel enz. Leeuw. 18-41, bl. 6 
Evenwel geeft D°. WESSELIUS , in het vroeger vermelde Hs. over di 
Geschiedenis van Huizum, eene andere rigting op, welke mi 
minder waarschijnlijk voorkomt, namelijk: » van af den Breededijk 
niet de ïïuiziimerlaan , maar, eenigzins verder, den opreed naar er 
voorbij Abbinga-state, en noordwaarts van de terp naar het Tynje-
dijkje; verder over Tynjezet langs den Hemriksweg en de lage 
landen tot aan Bergmm." 

B, Deze tweede weg is mij bekend geworden uit stukken in 
het Stedelijk Archief, betrekkelijk een hevig geschil, dat over 
dezen weg in 1545 gevoerd is. Het is voornamelijk een Ileqnest 
aan don Hove van Friesland van de kloosters Bethlehem en Klaar-
kamp , en de dorpen Rinsumageest, Akkerwonde, Birdaard, Rood-
Jterk, Oudkerk, Oenkerk en Giekerk, klagende over het onregt 
en ongcrijf, dat de stad Leemcarden hun had aangedaan, door het 
doen wegnemen van de Tilbarten of losse Bruggen, in hunnen rij
weg over het Mied u m e r d i e p of de A e c k e gelegen; en zulks 
met oogmerk, om die passagie te verleggen, en hen te noodzaken, 
om gebruik te maken van den, door de stad nieuw aangelegden, 
Zwarteweg ; weshalve zij verzochten in hun goed regt te worden 
hersteld. Het Hof liet deswege informatiön inwinnen bij veer
tien deskundige personen, wier verklaringen hierop nederkwarnen : 
»dat de weg van Leeuwarden over Lekkum, Miedum en fFijns 
naar Bethlehem, en verder naar de Trijnwouden en Rinsumageest, 
eertijds weî een Hooiweg was geweest, maar nu sedert ruim veertig 
jaren als Heerewcg en algemeene rijweg naar Groningen was ge
bruikt geworden ; vermits, sedert het Blokhuis te Leeuwarden 
gebouwd was, en de stad, doch bijzonder de Boek, meer nering 
begon te krijgen , de Hoeksters, ter verbetering van den weg en 
van de toenadering naar de stad, eene overeenkomst gemaakt 
hadden met de inwoners van Miedum, dat zij in den weg over het 
Mied urn e r d i e p walhoofden zouden maken, waarop de Miedu-
mers Tilbarten «ouden leggen, welke na den hooitijd niet mogten 
weggenomen worden, maar tot bestendig gebruik moesten die
nen. — Eerst vijfjaren later, in 1550, heeft de Stadhouder , Graaf 
ran Aremberg, in dit geschil uitspraak gedaan , door Lekkum en 
Miedum te bevelen, de gemelde Tilbarten te herstellen, en, ten be
hoeve van den algemcencn rijweg, in goeden staat te onderhouden. 

Ken i'.ci.iif, l.iter ( luwhon Iftfji en 15fï2) werd er een dergelijk 
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Proces voor den Hove gevoerd, tusschen TRANS en RIENCK CAJUIINGUA 
met andere bewoners van Hoek en de stad Leeuwarden. De eersten 
wilden bij het molenaarshuis, buiten de St. Catharinapoort, over de 
E e eene brug onderhouden, tusschen den Leproso- en den Zwarteweg. 
De Regering verzette zich hier tegen, uit hoofde zij niet wilde 
dulden, dat men ongemerkt zoo digt langs de stads vesten kon pas
seren. Zij wilde, dat ieder, die van Harlingen, Franeher of e l 
ders langs den Zwarteweg naar het oostelijk gedeelte van Friesland 
of naar Groningen mogt reizen, de stad door en niet om moest 
trekken, dewijl de burgers van dezen doortogt hunne voordeelen 
trokken. Vóór 1520, toen Dockum nog door de Geîderschen be
zet-, en meester van de buiten-zeesluis was, had hier wel eene brug 
bij het Verlaat gelegen (Tyessema-tille geheeten); doch beide waren 
vervallen, en werden, in den zomer alleen, ten behoeve van de 
hooiwagens, door harten vervangen. De Magistraat wilde de her
stelling daarvan volstrekt niet dulden, en dreigdein 1557 zelfs, dat , 
wanneer het Hof het leggen van de brug toestond, hij er een 
sluitboom voor zou laten slaan. Na lange pleidooijen deed het Hof 
den 12 Mei 1562 uitspraak , waarbij de stad gelast werd te gedoogen , 
dat door de CAMMIRUHA'S C. s. aldaar te hunnen koste eene rijdbrug 
(de Verwersbrug) gemaakt werd. (Sted. Archief, N°. 76 , 77 , 82 , 83.) 

C. Volgens de Ordonnantie op de verpachting van den tol van 
den Zwarteweg, van 1564, genoten vrijdom van tol : »'t Gesinde 
»van den Houe, Joncker CAERL SCHENCK ende zijn familie ende 
»meyer," als de zoon van den voormaligen Stadhouder en bewoner 
van het slot Toutenburg; benevens de Grietman van Tietjerkste-
radeel en familie, en voorts alle burgers en inwoners van Leeu
warden, te paard rijdende. {Stads Policijenboeck, I I -45.) 

Aanleekening 37 ? op Blad%, 157. 
De Kerk en Toren van Oldehove. 

A. Wij zouden al te uitvoerig moeten zijn, wanneer wij hier 
eene schets wilden mededeeîen van den toestand en de inrigting 
der toenmalige Hoofdkerken, tijdens den hoogsten bloei van het 
geestelijk gezag. Voor zooverre noodig is , zullen wij hier de 
hoofdpunten kortelijk vermelden. 

De bezittingen dier kerken, en ook dezer kerk van Oldehove, 
werden, naar de wijze van begiftiging en aanwending, naauw-
keiirig onderscheiden , en verdeeld in : 

I. De Patroons- of Kerkegoederen, die onmiddellijk behoorden 
tot het Kerkgebouw en het Heilige, welke daaruit onderhouden 
werden, gelijk ook het dienstwerk, als het bedienen en verzorgen 
van het Altaar, het betalen van de Koorzangers en de Organisten, 
van toortsen, kaarsen, wijn enz. Het Kerkgebouw of de Patroon, 
of liever de gemeente, was er eigenaar van. Zij worden bestuurd 
door twee Kerkmeesters <>f Administratoren , /ijndc wereldlijke 
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personen, gekozen door den Magistraat (die sedert de vijftiend 
eeuw het Jus Patronatus , of het regt tot het kiezen en voorstelle 
van Priesters, in deze kerk bezat), aan wien zij jaarlijks rekenin 
deden ten overstaan der Pastoren. Het gansche inkomen van de 
Patroon, niet in het Beneficiaalhoek van 15-43 opgegeven, be 
droeg, volgens de Geestelijke Rekening van 1580, -486 Goudgld. 

II. De Pastorie- of Pastoorsgoederen. Deze stonden onder het be 
stuur van de Priesters, die er de voordeden van trokken. Volgens' 
Beneficiaalhoek, 6 1 , waren er in deze kerk vier hoofd- of »prin 
>»cipael Priesteren en twee Porcionisten." De oudste daarvan wer 
Pastor en Persona personatus genoemd, hoedanig Mr. BEBNARDI 
BÜCHO VAK AYTTA in 1519 voorkomt. Zie over de Pastoren, die al 
Deken en als Geestelijke Commissarissen van Oostergoo vermei 
worden, Chartb. I I I UI, 252, 329, 386, -469, 498. 

III. De Vicarisgoederen, welke door de Vicarissen, eene min 
dere soort van Priesters, medehelpers of plaatsbekleeders, werde. 
genoten en beheerd. 

IV. De Leen- of Prebendegoederen. Deze waren door bijzonder 
personen, door Broederschappen of door Gilden geschonken, ten eindi 
uit derzelver opkomsten te voorzien in de behoeften van een eigei 
Altaar, in eene Kapel, tegen den zijmuur van de kerk of het koor 
of tegen eene der pilaren geplaatst, en van een afzonderlijken Pre 
bendepriester. Er bestonden te dier tijde twee soorten van Broe 
dersehappen of Gilden. De eerste had eene zedelijke en geestelijk, 
strekking. De aanzienlijkste burgers waren leden daarvan, en 
volgens de regels der instelling, verpîigt, onderlinge eensgezind
heid en broederliefde te onderhouden, aan hulpbehoevenden wel
dadigheid te bewijzen , de overledene broeders ten grave te gelei
den , en door gebeden en missen den gelukstaat hunner zielen be
vorderlijk te zijn. Van deze kennen wij hier ter stede enkel hel 
Sacraments- en het Zoete-Name-Jezus-Gild, waarvan het St. An-
thonij- en het Boelema-Gasthuis nog overig zijn. Elders , als b. v. te 
Kampen, werden deze Broederschappen Memorien genoemd. Overijss. 
Alman. 1839, 127; 1840, 35. — D e tweede en meest bekende 
soort van Gilden bestonden in Verecnigingen van schippers, fabrij-
kanten, handelaren, ambachtslieden en neringdoende personen. 
Ieder dezer Gilden had in de Hoofdkerk of in eene der twee andere 
Parochiekerken een afzonderlijk Altaar, aan den beschermheilige 
van het Gild gewijd, en bediend door een Priester, die het 
alléén of te gelijk met anderen bediende. — Om dit duidelijker 
voor te stellen, wil ik van dat gebruik een voorbeeld geven, ge
nomen uit de artikelen van het Schoenmakers-gild, van den jare 
1549, waarin voorkomt: dat de Gildebroeders verpîigt zijn, om 
alle zondagen hunnen priester eene misse te laten lezen op hun 
altaar, aan huntte beschermheiligen St. Crispijn en Crispiaan 
fjewijd, da( -/ij alle jaren, np den fecklag dier Heiligen, met 
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hunne vrouwen ter kerk zullen gaan, om de mis te hooren, en op 
het altaar te oiferen; zoo ook op St. Pieter- en Paulm-dag, wan
neer zij , bij het sluiten van de G-ilderekening, een maaltijd hielden. — 

Ook bijzondere personen stichtten voor zich en hun geslacht 
een eigen altaar, en begiftigden dat met vaste goederen, welker 
renten tot het opleiden of studeren en tot het onderhoud van een 
Priester moesten dienen. Zoo was, onder anderen, lieer JELLE 
JÜWSMA, die van 1-458 tot HM achtervoïgens Vicaris, Sacrista, 
Pastoor en Deken van Oldehove, en Commissaris van Oostergoo ge
noemd wordt, de insteller van het St. Jakobs- of St. Jobs-leen 
(Chartb. I 6 3 1 , 677, 708; FERWERDA , Wapenboek, I 69) ; gelijk 
Dr. BOÜWE TiETEMA, in 1528, van het Tietema-leen {Chartb. I I 
548; Analecta, 43). Beide zijn nog in wezen, even als het St. 
Christophori- of Christoffels-leen, waarvan GERRIT VAK BERLTITJM of 
VAN BELKüM in 1480 de stichter was. Om weder een voorbeeld van 
de wijze van stichting en het gebruik van dit Altaar te geven, 
willen wij eenige bepalingen uit zijn testament mededeelen, dewijl 
deze ook omtrent den toestand en de versiering van het kerkge
bouw opmerkelijk zijn. Na bepaald te hebben, dat zijn graf of 
legerstede »by dat nieuwe coer" zal zijn, wil h i j , dat zijne erven, 
den heiligen Patroon te zijner hulpe, in het nieuwe koor zullen 
doen maken een nieuw glasvenster, en daar vóór een nieuw Altaar, 
op hetwelk St. CHRISTOFFEL'S beeld zal staan, en buiten aan de kerk 
»een figure van ons Lieve Here Godt, dragende syn heilige Cruys." 
Hij geeft daartoe 600 Rijnsgulden, terwijl zijne vrouw WYTTIE de 
andere helft zal bekostigen, tot het onderhoud van het altaar, den 
priester en des priesters huis : ten einde op dit altaar of »priesters 
»prove, daer GEURYT syn lieve ziel en alle syn lieve vrienden zielen 
»heeft mede bedacht," te hunner nagedachtenis in het eeuwige 
ten minsten drie à vier missen en even zoo vele vigiliën ter week 
te doen. — Zie dit Testamentin deszelfs geheel gedrukt in VAN IDSINGA, 
Vrijmoedig Beroep, 25 , waarin tevens vele belangrijke berigten 
omtrent de leenen en prebenden voorkomen. De aanleiding tot het 
uitgeven van dit geschrift is duidelijk uiteengezet in eene noot op 
DE CHALMOT , Register op de Staats-Resohitiën, I 351. 

Behalve deze prebenden worden er in oude stukken nog vermeld: 
het Sacrista-leen, Heer Holcke-, Heer Haijo-, Heer Tsiomme-leen; 
alsmede St. Jan Baptista-, St. Anna-, Maria Magdalena-, Go
uerts- en Minnema-leen , zoodat er in 't midden der zestiende eeuw 
ten minste twaalf afzonderlijke Pronda-, Proven- of Prebende-
priesters in deze kerk waren, die de verschillende bijzondere al
taren bedienden. Later schijnt dit getal zelfs tot zestien te zijn 
toegenomen (Chartb. I I I 556). Deze priesters maakten te zamen 
het »Collegie van den getijden" ui t , dat de bepalingen omtrent de 
vervulling van de Horae Canonicae de Dominica, de vigiliën, de 
missen, »dc wasbrandingc.' ' en de maand- en jaarstonden '.oov dr 
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zielen der overledenen, op vastgestelde tijden en uren, moesten op
volgen, waartoe onderscheidene personen goederen hadden gegeven. 
(Zie Beneficiaalboek, 69 enz.) 

Vergelijk verder Oudh, en Gestichten, I 264 ; EHMIUS, 4 3 ; VAN 
RFYT, Rotterdam, J , Aant. 35 , fal. 78 ; VAN BEMMEL, Amersfoort, I 
111, WAIVIS, Gouda, 11 15—35; MATTHÆÜS, Analecta, I 123; I I I 
433 ; IV 628, bij alle welke en vele andere schrijvers uitvoerige 
berigten over den oorsprong, de inrigting en het gebruik van de 
\ ersehillende altaren en kapellen in de Hoofdkerken gevonden worden. 

V. De Koorgoederen, of de »landen dye t Ghoer van Oldehoue 
Dgegeuen zyn." Deze strekten eensdeels tot onderhoud en versiering 
van dit ruime en hoogere oostelijk gedeelte der kerk , waarin dikwijls 
buitengewone pïegtigheden plaats hadden, en anderdeels ten be
hoeve van de zangers van het Koor, d ie , begeleid door het kleine 
of koor-orgel, der openbare godsdienst zooveel luister bijzetten. 
Deze hadden echter ook andere inkomsten van de bijzondere missen. 
Zoo wiis (om ook hiervan weder een voorbeeld bij te brengen) het 
Si. Anthonij-Gasthuis, dat, hoewel zelf een eigen kapel en priester 
bezittende, ook een altaar in deze hoofdkerk had, verpligt, om 
twee malen ter week, door vier zang- en muzykmeesters, drie 
»hoogcanters," drie gewone zangers en den organist, ophethooge 
koor der St. Yituskerk de eere des H. Sacraments, of der IL Com
munie, in lofzangen te doen verheffen; terwijl de priester vóór het 
H. Sacramcnts-altaar de mis bediende, en waslicht en wierook of
ferde. Hoewel elk der koorzangers voor iedere mis slechts het ge
ringe kopergeld van vier duiten ontving, beliepen de gezamenlijke 
onkosten, met het onderhoud van het altaar, deszelfs versierselen en 
waskaarsen, toch nog 88 Guld. 's jaars : eene voor die dagen zeer 
hooge som. Do inkomsten van het koor bedroegen in 1580 481 en 
in het volgende jaar 975 Goudgld,, volgens de Geestelijke Rekening. 

VI. De Kosteriegoederen waren de zulke, die bijzonder gege
ven waren ten voordeeîe van den Koster, die jaarlijks een inko
men van 50 Daalders voor het bewaren van de kerk en het uur
werk , en voor het ophalen van de renten en landhuren ontving. 

Zie over dit onderwerp, waaromtrent tot dusverre nog geen ge
noegzaam licht is verspreid, ten einde zich van den toestand der 
Geestelijke inrigtingen dier dagen een helder denkbeeld te kunnen 
vormen, bij voorraad: s, GRATAMA , Onderzoek over de Geestelijke 
Goederen, Harl. 1796; WICHERS , Traetaat van de Reductie van 
Gron. 1794, II 2 2 1 ; en de drie werkjes van den Heer VOOBDA, 
Woodig Bericht, Consideratièn en Vervolg der Consideratién over 
de Geestelijke Goederen, in 1796—1799 uitgegeven. 

lî. Het Oldehoofster Tigchelwerk komt in het Beneficiaalboek, 
73, Aoor met de bijvoeging: «gelegen buyten den Stadt op Huys-
'S'inw C^landf, d iiclek Hap* .frJlriiu gobruyekf," In de Geestelijke 
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Rekening van 1580 wordt het meer bepaald aangeduid met de woor
den : »Sancte Vitus ofte : Oldehootfster Tichelwerk, staende buyten 
«deeser steede optcn ScMlcampen, met zyn Aencleelf van Seeuen 
«koeganck, vrij van schattinek, op welcke Landen meede een huys 
«staet, ende sullen d olde huier genen als te weetcn xxviiij GIdgl." 
Volgens VOORBA, Varvolg der Consideratien 12, werd het later in 
eene boerenplaats veranderd, welke, met de daarbij behoorende 
landen, in de Huurhcsoignes van 1787 met N°. -46 is geteekend. 

C. In vele oude stukken komt de kerk van Oldehove dikwijls 
onder den naam van Sint Vitus Bom of Doem voor, en blijkt het 
duidelijk, dat ST. VITUS de Patroon was, aan wien de kerk was 
gewijd, en die later als Beschermheilige der stad geëerd werd. 
De kerkelijke geschiedschrijvers voegen daarbij HODESTCS en CRESCEN-
T I \ , als zijne opvoeders en medgezellen, met wie h i j , volgens de 
kerkelijke overlevering, wegens de volharding in liet Christelijk 
geloof, door Keizer MOCLETIANUS ten brandstapel veroordeeld werd , 
hoewel zij, op eene wonderdadige wijze, te midden der vlammen 
ongedeerd bleven. Daarna heilig verklaard, werd het ligchaam 
van ST. VITUS, in de achtste eeuw, van Rome naar Parijs gevoerd, 
en vervolgens met veel pracht naar de Abtdij van Corbeije overge-
bragt. Deze betrekking na van si. VITÜS tot Corbeije, en van Cor
beije op de kerk van Leeuwarden (zie bladz. 287 en Aant. 10 hier 
voor) heeft aanleiding gegeven tot de gissing, of hierin de oorzaak 
ware gelegen, waarom de Kerk van Oldehove aan ST. VITUS ZOU 
gewijd zijn. (Zie ook WIGAND , die Corveijsche Geschichtsquellen, 
70.) Bij het onderzoek deswege (Prov. Friesche Cour. 1844, N°. 
58) heeft de Heer VAN RALHAEL nog eene gissing gevoegd : of met 
dezen ST. VITUS ook een ander persoon bedoeld wierd, en wel ST. VI-
THO of wmo, in de achtste eeuw geboren te Aula Dei of Oldehove, 
een leerling van den H. BOMFACIUS , en wegens zijne geleerdheid en 
godsvrucht door KAREL den groote tot eersten Bisschop van Osnabrug 
en van geheel Saksen verheven. Zie surrs. PETBUS , de Soipt. Fris. 
dec. 6 c. 4 ; MORERI , Biet. ; HOOGSTRATEN , Woordb. ; SCHOTEL , Uit-

spann. 156; MEUWLAND , Vermakel. I 675; Oudh. en Gest. I 2 6 1 ; 
de Vrije Fries, III 347; HAMCONIUS , Frisia, 65°. — Zonder iets te 
willen beslissen, verwijzen wij naar deze schrijvers, en voegen 
daar nog bij den titel van een zeldzaam werkje, in de Stedelijke 
Bibliotheek aanwezig: Het Heerlijk Leven en Sterven van den 
Wijtberoemden Martelaer en Bloed-getuijgen Ben H. VITUS, Pa
troon Van veel Landen en Steden, en eertijds van de Godvruchtige 
Inwoonders en Burgers van de overtreffelijke Stad LEETIWAER-
DEN, Door W. F. P. t'Amst. 1687, 12"., met platen en verzen, 
bijzonder aan deze Stad toegewijd. Waarschijnlijk was de schrijver 
daarvan w. PETRI, die in 1667 alhier Pastoor was, volgens de Naam
lijst, achter het Jaarboekje voor de Catholijken in Friesl. 1835,42. 



3 3 0 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

D. De toewijding van een Kerkgebouw door de woorden DEO OP-
TIMO MAXIMO , beteekenende: Aan den Besten en Grootsten God toe
gewijd, meestal met de letters D. 0. M. boven den ingang aange
duid , heeft vroeger aanleiding gegeven, dat zulk eene kerk eene 
Dom-kerk, een klooster een Dom-kapittel en de toren een Dom
toren , of wel enkel de Dom , genoemd werd , gelijk wij vroeger deze 
kerk als St. Vitus Dom vermeld hebben. Dit is het algemeen be
kende gevoelen. Doch BILDESBHK (Verklar. Geslachtlijst, II 61) , 
sprekende over de afleiding van het woord kerk, van liet Grieksche 
kuriakè, als huis of vergadering des Heeren, voegt er bij : »Men 
»zei zoo dominica en dominicum [des Heeren] in de Middeleeuwen 
»en beide komen in oude schriften nog voor, waarvan ons Dom 
»voor Hoofdkerk gebleven is ." Op dergelijk eene wijze heeft ook 
deze toren een eigennaam ontvangen, waarvan de afleiding zeer 
natuurlijk is. Het was de toren van of geplaatst hij de kerk van 
Oldehove, welke vroegere parochie dezen naam veel langer in de 
schrijf- en spreektaal behield dan die van Nijehove en Hoek. Van
daar de naam van: de Toren van Oldehove of de » Oldehoofster 
»toorn" (Chb. IV 175), welke later, toen de kerk was afgebroken, 
overging in den eigennaam : de Oldehoof of Oudehoof. Wij druk
ken hier bijzonder op , omdat die naam weleens verkeerdelijk Ol-
dehoqfd en het Oude hoofd geschreven en gesproken is geworden. 

E. Nadat de opbouw in 1533 gestaakt was, bleef de wensch tot 
wederopvatting en voortzetting van den arbeid bij de gemeente be
staan , en trachtte men de Geestelijkheid door besprekingen en 
giften daartoe nog in staat te stellen. Een blijk daarvan geeft ook 
liet Ms. testament van den Burgemeester PIETER JANSZ. ADCKAMA , van den 
3 Maart 1534, die ST. VITÜS, zijnen patroon, 150 floreenen besprak , 
met bepaling: »daer men noch vertimmeren sal." Hij voegde 
daarbij nog eene huisstede en een rijnsgulden rente , en , of dit 
niet genoeg ware, later, bij Codicil, nog eene andere som : »tot 
»dat how van Sinte Vyts Kercke." 

Dat geldgebrek bij de Geestelijkheid van Oldehove (en niet bij 
de stad) inderdaad eene der redenen is geweest, die den torenbouw 
hebben doen staken, is mij vooral daaruit gebleken, dat , toen ten 
jare 1540 eene der voor den toren bestemde groote Klokken te 
Kampen gegoten was , de Kerkvoogden verklaarden : »den Kloeke 
»nyet en te mogen ontfangen zonder den Klockgieter te betalen, 
»om t welcken te volbrengen zy voerhandts gheen geit en hebben." 
Daar zulk een toren zonder eene klok toch weinig waarde had, r ie
pen zij in dezen nood nogmaals de hulp van het Stadsbestuur in. 
Dit verleende hun wel de vereischte som van 100 Gld., doch onder 
voorwaarde, om daarmede eenc rente van ruim 17 Gulden, die de 
Kerk uit de Stads Boterwaag beurde, in telossen. (S, A, N°. 320O.) 
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Het denkbeeld, om den Toren- en Kerkbouw voort te zetten, is 
door de latere gebeurtenissen en de gevolgen der Kerkhervorming 
geheel verijdeld. Evenwel zijn de brokstukken der boogen en de 
tanden in het muurwerk aan de oostzijde, bij al de latere her
stellingen , niet weggenomen. Thans schijnt de toren eerlang 
groote herstellingen te vereischen. Wij kunnen niet nalaten daarom 
te vermelden, dat de vorige verdienstelijke Stads Bouwmeester, 
GEBBii VAN DER WIELEN , heeft te kennen gegeven, van de mogelijk
heid overtuigd te zijn, om den sterk overhellenden toren regt te 
zetten , door het met oordeel wegnemen van eenige lagen steens 
aan de zuid-, oost- en westzijde. Hoe grootsch dit plan ook 
schijne — onmogelijk mag het wel niet geacht worden, daar het 
aan den Montelsbaanstoren te Amsterdam en den St. Laurenstoren 
te Rotterdam , reeds voor twee eeuwen , is gebleken , dat het mo
gelijk i s , zware torens op nieuw te onderheijen en regtstandig te 
stellen, blijkens de bijzonderheden, welke WAGMAAR, I I 5 5 , en 
VAif REYN, I 258 , daaromtrent mededeelen. — Nog liever zouden 
wij wenschen, dat deze toren, na regt gezet te zijn, eenmaal ver
hoogd wierde met eene fraaije spits, welke aan het geheel een 
beter voorkomen gave, en der stad geen gering sieraad zoude bij
zetten. 

Aanteekening 38, op BlatH. 170. 
De Klokken van den Nieuwetoren. 

De Groote Klok heeft, als slagklok, een veel platter vorm dan 
eene gewone luidklok. Zij heeft beneden eene middellijn van 1 el 
74- duim, en eene hoogte van 1 el 37 duim. Aan de bovenzijde 
draagt zij tot randschrift, in oud-duitsehe letters, de drie volgende 
latijnsche versregels: 
l u r e Leo d i c o r . L e o w a r d i c a c u l m i n a c i r e u m 
R u g i o , d i n u m e r a n s h o r a s ; n o s t r o v n d i q u e e i u e s 
R u g i t u h o r r i s o n o a d f l a m m a s c o g u n t u r a d a r m a . 
C o r n e l i u s W a g h e n e u s Me f e c i t A n n o MCCCCCXLI . 
waarvan de vertaling is : 
Met regt word ik de Leeuw genoemd. 
Ik brul rondom de spitsen der Leeuivarder daken, de uren af~ 

tellende ; 
Boor mijn vervaarlijk gebrul worden de burgers van alle kanten 

tot den brand in de wapens geroepen. 
Cornelis Wagheneus heeft mij gegoten in den jare d54d. 

Daar boven is een rand met arabesken, die , even als de vol
gende figuren, welke in tempeltjes of in cirkels geplaatst zijn, 
sierlijk bewerkt is. Deze zijn : het wapen van Antwerpen en dat 
van Leeuwarden (een springende Leeuw), eene klagende vrouw, 
Maria met het kind , een biddend persoon, de apostel Petrus met den 
sleutel, en hef giet feekon ^ van den klokgieter. Het wapen van 
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Antwerpen duidt vermoedelijk aan, dat hij aldaar woonde, en dat 
de klok daar ten behoeve van Leeuwarden, welks wapen daarop 
volgt, gegoten is. 

De luidklok heeft, in duitsche letters , het volgend opschrift: 
S a n c t u s - P e t r u s : c r e d o j n d e u m ' p a t r e n v o m n i p o t e n t e m -

c r e a t o r e m • c e l i * e t t e r r e . A n n o x v c x l i i i j • J o h a n n e s • t e r 
S t e g h e me f e c i t . 
waarvan de vertaling is : 
Seilige Petrus [is mijn naam). Ik geloof in God, den almagtigen 
Vader, den Schepper van hemel en aarde. In het jaar dô44 heeft 
Johannes ter Steghe mij gegoten. 

De overige klokken zijn van îateren tijd, en zullen naderhand 
vermeld worden. 

Ten aanzien van de geschiedenis der Invoering van de Klokken, ach
ten wij het niet onvoegzaam hier het volgende bij te voegen. In 
plaats van de cimbalen , schellen of bellen , welke de Oosterlingen-, 
en het kleppen met houten plankjes, welke de eerste Christenen 
gebruikten, om de gemeente ter godsvereering in het kerkgebouw 
op te roepen, werd het gebruik van Kerkklokken tot dit doel 
eerst in het begin der vijfde eeuw door PAUIUS, Bisschop te Nola, 
in Campaniê, prov. en kon. Napels, ingevoerd. Sedert werden de 
daken van vele bedehuizen en kloosters eerst met cene kleine stel-
laadje, later met een spitsen toren voorzien, binnen welken eene 
metalen luidklok werd opgehangen. Paus SABINIANUS, die in 607 
overleed, beval zelfs, dat al de uren der dagelijksche bidgetijden 
door klokkengelui moesten aangekondigd worden, in plaats van 
met trompetten, welke men tot dusverre had gebezigd. In het 
begin der volgende eeuw begon men de klokken te doopen, of lie
ver , te wijden, en ze een naam te geven , waarbij groote plegtig-
heden plaats hadden. In 874 zond de Doge van Venetië twaalf 
prachtige klokken van groot gewigt ten geschenke aan den Griek -
schen Keizer. Men wi l , dat ze in de negende eeuw in liet Oosten 
en in 1020 in Zwitserland meer algemeen ingevoerd zijn. Hieruit 
blijkt de verkeerdheid van het berigt van ÏÜRMERIDS , die verhaalt, 
dat de klok, welke, tijdens de Hervorming, van Oldeboorn naar 
Leeuicarden gevoerd werd, het jaartal 700 zou gedragen hebben. 
Zie Geogr. Woordenboek van Friesland, van E. M. VAK BÜRMAWIA , 87. 
Omtrent den tijd der invoering van de Klokken in ons vaderland 
zijn geene zekere berigten tot ons gekomen. 

Van latere uitvinding is een ander gebruik, om op een getal 
klokken van verschillende grootte, behoorlijk geregeld en gestemd 
zijnde, een bepaald muzykstuk uit te voeren, hetzij door middel 
van klavieren, hetzij door een draaijenden cilinder of trom, welke 
door het uurwerk in beweging gebragt wordt. Nadat de torenuur
werken met raderen en gewigten inde tiende eeuw uitgevonden-, en 
in de veertiende eeuw in verscheidene aanzienlijke steden ingevoerd 
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waren, is zulk een klokkenspel of carrillon, naar men meent, het 
eerst te Aalst in Oost-Vlaanderen in 1-481 vervaardigd, gelijk dat 
op de kerk van Egmond een der eersten in Holland is geweest. 
De beste carillons in de voornaamste Nederlandsche steden werden 
eerst in de zeventiende eeuw vervaardigd, gelijk ook het tegen
woordige van den Nieuwetoren, later te vermelden. — Uitvoeriger 
berigten betrekkelijk dit onderwerp vindt men bij de volgende 
schrijvers : COMMELIM , Amsterdam , I -WO ; VELIÜS , Hoorn, 4e dr. 
117, 236; VAK BEÎIMEL, Amersfoort, I 75 , 122; VAN REYN, Rotterd. 

I, Aant. -41, -42, hl. 8 3 ; BDRÄAIV, TJtr. Jaarb. I I I -Ml ; DOIZ , Allg. 
Geschichte, I 17, II 13 , 127; R. O. Jaarboek voor 1837, 137; 
VAN MAANEN, Verh. 13-4; WILLEMS, Belgisch Museum, IV 218. 

Omtrent de invoering van de Orgels is men van gevoelen, dat 
de kerkvader TERTULMANOS reeds in de tweede eeuw van een Wa
ter-Orgel gewag maakt, en dat deze, na de uitbreiding van het 
Christendom door KONSTANTIJN , meer algemeen- en weldra vervangen 
zijn geworden door Wind-Orgeîs, waarvan de toetsen of klavieren 
zoo breed waren, dat ze met vuisten geslagen moesten worden. 
In 660 in Engeland en in 757 in Frankrijk ingevoerd, hebben zij, 
onder begunstiging van Keizer KAREL den groote en zijne opvolgers , 
allengs meerdere volkomenheid ontvangen, vooral door de bijvoe
ging van het pedaal. Zulk een groot orgel werd in 1444 door HEIIY-
KICII DROSZDORFF of TRAXDORTF uit Mentz voor eene kerk van Neu-
renburg vervaardigd. Anderen kennen deze verbetering toe aan 
BERNARÛ den Duitscher, die in 1480 Orgelmaker te Venetië was. 
Sedert zijn ze van meer algemeen gebruik geworden, en hebben 
IIARTMANN , cASPARiNi, BEUR , TROST , SILBERMANN en anderen in Duitsch-

land van tijd tot tijd groote verbeteringen in het zamenstel des 
Orgels aangebragt. — Omtrent het midden der vijftiende eeuw schij
nen de Orgels in Friesland ingevoerd te zijn. SCHOTANUS, tabl. 132 
vermeldt in 1478 een SICKE- en VOORD <v, Sted. Archief, N°. 32 , in 
1486 een nEiivsicir Orgelmaker alhier. Zie over dit onderwerp : DOLZ , 
Allg. Geschichte, I 317, II 13, 118; VAN BEJIMEL, Amersf. I lil ; s. VAN 
TIL , Bigt- , Zang- en Speelkunst der Ouden , 68 ; STRESO , Verh. 
bij Teijler, 4 2 ; SPONSEL, Orgelhistorie, Neurenb. 1771; de boven 
aangehaalde Leerrede van NOTA , 57—63 ; Prof. KIST , het Kerkelijk 
Orgelgebruik, bijzonder in Nederland, geplaatst in het Archief 
voor Kerkel. Geschiedenis, X ; VOOEL , Geschied, der merhw. Uit
vindingen, Amst. 1844, I 8 1 , enz. 

Aatüeekenimj 39, op Blatlz. Ï?I. 
De Stads Schutters-Doelen. 

Hij was Koning der Schutters, die bij het feest, dat hier om de 
drie jaren werd gehouden, het eerst den Papegaai had getroffen. 
Dit was een houten vo^el, die op een booten staak was geplaatst, 

CIAO
Onderstreping



3 3 4 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEüWAaDEN. 

en op een ijzeren pen kon draaijen. Die hem van boven schoot, 
werd tot Koning uitgeroepen ; en veel eer werd hem bewezen aan 
den Schutters maaltijd, welke daarna volgde. 

Omtrent de inrigting, de wapens en de verpligtingen van de 
Schutters in de Friesche Steden, in de vijftiende eeuw, is een be
langrijk stuk bewaard, namelijk: de Statuten en Privilegiën der 
Schutterij van Franeker, van 1482, in het Chb. I 603 en in SCHO
TANUS , tabl. 180 opgenomen. Een dergelijk merkwaardig stuk , dat 
den toestand en de feesten der Schutters van honderd jaren later leert 
kennen, is de Ordonnantie voor de Schutterij van Leeuwarden, 
den 1 Aug. 1564 door den Stadhouder Graaf van Aremberg namens 
Koning FILIPS gegeven. (Chartb. I I I 631 , ook 564.) Als eene belang
rijke maatschappelijke instelling, behoort de behandeling van de 
inrigting, verpligtingen en invloed der Schutterij tot de Geschiedenis 
der stad, terwijl ik mij hier enkel tot het gebouw of den zetel ha-
rer bijeenkomsten moest bepalen. 

Ter bekoming van meerdere inlichtingen omtrent dit uitlokkende 
onderwerp, kan ik de volgende schrijvers, door mij hierbij nage-
zien, aanbevelen: COMMELIN, Amsterdam, II 805 ; WAGENAAR , Amsl. 
I I fol. 7 3 ; VAN BALEN, Dordr. 661; VAN MIERIS, Leijden, Il 407, 
413 , 427; DE SIEHER , 's Rage, I 660; VAN RETN , Rotterd. I 88 ; 
WAIVIS, Gouda, 149; VAN BEMHEE, Amersf. 216—226; BRANDT, Enk-

huizen, 2 e dr. 103; VELIÜS , Hoorn, 4e dr. 37 , 59 ; BÜÜJIAN, Utr. 

Jaarb. I 89 , II 4 3 , 159; MATTHÆCS , Analecla, I 3 1 1 , 317, 418, 
420 ; id. de Nobilitate , 1117 ; DE QUEVEDO , Spaansche Droomen, vert. 
door Jhr. H. VAN IIARINXMA , 42 ; SIEGENBEEK , Geschiedenis der Burger
wapening , 1—4; VAN iiAANEN, Verh. 175; Alg. Infant. Cursus, 
Breda 1830, 7—9, enz. 

Aanleekening 40 , op Blcwfa. 172. 

Invoering van de Windmolens. 

De Windmolens werden reeds in de tiende of elfde eeuw, waar
schijnlijk in Buitschland, uitgevonden. In den beginne waren het 
s t a n d e r d m o l e n s of w i p p e n , dus genoemd, omdat het molen-
gebouw van hout op een balk of standerd rustte, welken men, naar 
gelang van den wind, met een hefboom op een as kon ronddraai-
jen , gelijk de paltrok-zaagmolens nog heden zamengesteld zijn. Bij 
VAN MIERIS, Chartb. III 624, vindt men die in 1394 reeds in Holland 
gebruikt. Omstreeks het midden der zestiende eeuw vond een Vlaming 
de draaijende kap ui t , door welke men de wieken naar den wind 
kon zetten, van waar deze molens b o v e n k r u i j e r s genoemd 
werden. 

De Houtzaagmolens zijn, volgens ecne aant. op VELIUS , Cronijk 
van Hoorn, 237, eerst in 1596 door COBITO.IS CORNEUSZ van Uitgeest 
uitgevonden. 
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De Wind-Watet-molens zijn reeds omstreeks den jare 1400 in 
Noord-Holland ingevoerd, doch in 1573 door een Vlaming met eene 
draaikap verbeterd. 

De Wind-Korenmolens zouden, volgens DOLZ, Allg. Gesch. I I 
116, reeds in de l l e eeuw bekend zijn geweest. Van dien bij het 
Blokhuis alhier, vroeger door ons vermeld, vonden wij 1553 ge
wag gemaakt. Op de kaart van omstreeks 1550 vinden wij hier 
ook twee zulke molens op den wal, aan elke zijde van de L. Vrouwe
waterpoort. 

De Oliemolens, eerst waarschijnlijk door paarden gedreven, ko
men hier vroeger voor, en wel in 1506 een GERRIT, Olieslager op 
de Nieuwestad. Het Floreen-Rerjister van omstreeks 1512 vermeldt: 
«LYSBETH Olijslagers kinderen." In 1566 werden er op het Vliet 
door AGGE TECKESZ. voor ' t eerst twee Wind-oliemolens opgerigt. 
(Chartb. III 664; STRESO, Verh. 88.) — Zie ov.er de geschiedenis 
der Koren- en Zaagmolens ook VOGEL, Gesch. der merltw. Uitvin-* 
dingen, I 1. 

Aanleekening 4 1 , op Bladz. 180. 
Hei Lazarushuis, 

Bij de onzekere berigten, omtrent den oorsprong en de stand
plaats van het Lazarushuis, welke laatste op de kaart van WIHSE-
MIUS, 1603, op grooter afstand van de stad voorkomt, kunnen wij 
nog voegen, dat de overlevering mededeelt, dat de groote boere-
plaats, ter noordzijde der O u d e m e e r , over het huis de Brie 
Dukatons, vroeger ook een Ziekenhuis is geweest. Men zegt dit 
mede van eene kleine hoeve, tusschen Paffenraad en Vierhuis, 
omdat het oude huis nog het stads wapen in den gevel voert. 
Ook verhaalt men van het Vierhuis aan de E e , hetwelk reeds in 
1437 voorkomt (Chartb. I 515), dat dit huis weleer den naam 
droeg van het Eeidenshuis, en mede als Ziekenhuis is gebezigd 
geworden. Hiervoor is waarschijnlijk eenige geschiedkundige grond. 
De vreemde bedelaars, of Zigeuners, welke in de vijftiende en 
zestiende eeuw geheel Europa in grootere en kleinere hoopen door
trokken , werden ook in ons land eerst gastvrij ontvangen en als 
pelgrims ondersteund; doch later, toen men met hunne handelin
gen meer bekend werd, geweerd, o fwel op eenigen afstand van 
de steden verwijderd gehouden. Welligt had de Regering hun 
dáár een huis tot tijdelijk verblijf aangewezen , gelijk er ook te 
Deventer een afzonderlijk Eeidenshuis, om hen te herbergen, was 
bestemd, volgens MOIHÜTSEN , Overijss. Alman. 1840, 61. Later 
werden zij, onder de namen van » Heydenen , Egiptenaren ofte dier-
»gelijcke Lantloopers," bij Staats-Resohitie van den 7 Julij 1596, geheel 
uit deze provincie geweerd en verbannen. (Zie Chb. IV 920; DE CIIALMOT, 
Register, I 319.)— De weinige bijzonderheden, welke aangaande deze 
kaste algemeen bekend zijn, hebben het Prov. TJtrechUch Genootschap 
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genoopt, in 1845 bij herhaling als prijsstof uit te schrijven: Een 
geschiedkundig onderzoek aangaande de zoogenoemde Heidenen of 
Egyptiers in de Noordelijke Nederlanden, Zie ook hier voor bl. 318. 

Aanleekening 42, op Blarh. 258. 
Buitenbuurten en Voorsteden. 

A. Het is het Ms. testament van LÜTTZIE HASIIÏXMA , vroeger ver
meld, waarin wij voor ' t eerst land vermeld vonden : hij dat Flyt. Met 
verandering van het lidwoord, verkreeg de buurt alzoo den naam van 
het Vliet naar den stroom d e V l i e t . De eerstvolgende vermel
ding is daarna: opt en bijdt Vliet, in Vlyetstera fenne, ja zelfs 
Tztvliet of Zuidvliet, in het Beneficiaalboek van 1543, fol. 65, 68, 69. 
Er bestaat eene overlevering, dat het Noordvliet oorspronkelijk tot 
Lehkum en het Zuidvliet tot Huizum behoord hehbe. Het is zeer 
waarschijnlijk, dat de Grietman van Leeuwarderadeel de beginselen 
van deze buurt tot deze dorpen betrok, zoolang hij der stad Leeu
warden het regtsgebied buiten de wallen betwistte, in strijd met 
den gemeentebrief, in het Chartb. I 473 vermeld. Eerst bij Privilegie 
van 1 Julij 1515 {Chartb. II 315) werd de stad in haar regt op de 
landen der Parochiën hersteld. Vandaar ook, dat Huizum vroeger 
tot het Middel-trimdel van Leeuwarderadeel gerekend werd (Chartb. 
I 703), vóór de P o t m a r g e en de W i j n h o r n s t e r - z i j l s ï o o t als 
grenzen tusschen dit dorp en de stad werden geëerbiedigd. Zoo 
zegt zelfs ook het Beneficiaalboek, 73 , van het Oldehoofster Tig-
chelwerk, achter Schilkampen, dat het gelegen was op Huyssuma 
landt, en dit wel benoorden de Tynje. Lang: moeten deze twisten over 
het regtsgebied tusschen de stad en de grietenij geduurd hebben, 
en het schijnt, dat die door het gemeld Privilegie nog niet ge
heel bijgelegd zijn geworden. 

B. Belangrijk is de geschiedenis van het vroegere gebruik en de 
bereiding van het Keukenzout, dat noodzakelijke middel tot levens
onderhoud. Mr. JACOBüs sciiEiTEMA heeft daartoe eene opmerkelijke 
bijdrage gegeven in zijn Geschied- en Letterk. Mengelwerk , IV 2 , 279, 
V 1, 235. Wij voegen daar, uit J. I . I,E PETIT, Beschrijainge der Ned. 
Prov. 1615 , 111 , het volgende bij : »Eertijts heeft men soudt gemaeckt 
»van TurfF-assche, ende Zee-water, gbelijck men nu het Salpeter 
>. maeckt, twelcke sy Silt-sout noemden : Maer tsedert datse den vont 
» ghekreghen hebben van t' Frans ende t' Spaansch grof soudt, soo is 
»den eersten middel achtergheblevcn: Ten conde ooek soo goet 
»nöchte ghesondt niet wesen." liet Selharnen of het stoken van 
fijn zout uit de asch van verbrande aarde, darink of moer, die 
met zeewater vermengd werd , was vroeger zeer algemeen. Later 
voerde men het ruwe berg- of zeezout van den B. ij n aan, en daarna 
haalde men het ruwe klipzoal van de kusten van Bretagne, Frank
rijk, Spanje, Engeland en West-Indie". In de 18° eeuw werd 
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dit vooral te Zierikzee, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en , in 
deze provincie, te Stavoren gekookt en bereid of gerafinadeerd. — 
In de Ordonnantie op de Soltwaege van Leeuwarden, van 1564, 
wordt gesproken van»Luynenborger-, Westersch- en groff huydt sol t , " 
dat bij tonnen, lasten en lopens verkocht werd. Waarschijnlijk werd 
het toen reeds hier ook bereid. Zie ook STRESO , Verhand. 42. 
In het Charterb. IV 229, 438 en 612 komen er plakkaten voor 
op de Visscherij en Zoutziederij, het gerafineerd Zout enz., van 
1581, 1584 en 1586. 

C. Weinige jaren later (1579) ontstond er weder verschil tus-
schen de Stad en de Vlietsters over het onderhoud van de Armen, 
waarin de Regering uitspraak deed door te bepalen, dat er, ten behoeve 
der armen op het Vliet, geene collecten binnen de Stad, maar wel 
op het Vliet, in den klokslag en in de naburige dorpen zouden 
mogen gehouden worden (Chartb.1V 97, 107). Ja zelfs werd daarbij 
bepaald, dat niemand, en vooral geene armen , van het Vliet of el
ders , zich zonder verlof in de Stad zouden mogen nederzetten. In 
1598 werd nogmaals bepaald, dat de Vlietsters voor het onderhoud 
van hunne eigene armen zouden zorgen. Drie jaren later werden 
de huizen van het Vliet, Kleijenburg en Schilkampen onder de 
stedelijke schatting of huisfloreen gebragt. Wegens de menig
vuldige herbergen, welke in deze buurt ontstonden, en de 
drinkgelagen, die daarin dikwijls gezet werden, besloot de Raad 
in 1597, dat er niet meer dan drie herbergen op het Vliet 
zouden mogen zijn, en dat deze dan nog door de stad zouden ver
pacht worden. Vóór en na 1585, toen er op Schilkampen eene 
Wacht gelegd werd (-wiss. 765), wordt het Vliet dikwijls de loop-
plaats en het kwartier van het krijgsvolk genoemd (WINS. 769; 
scnoT. 842, 883). — Al de bijzonderheden, in den tekst en in de 
aantt. vermeld, zijn door mij opgespoord uit de Archiven van de 
Stad, van het St. Anthonij-G-asthuis, het Old Burger-Weeshuis, uit 
het Stedelijk Memorieboek enz. 

D. Het schijnt, dat de oostelijke Buitenbuurten, waarvan Cam-
minghaburg het middelpunt was, reeds in den jare 1500 van dat 
belang waren, dat zij door den Hertog van Saksen onder den alge-
meenen naam van »Cammyngabuer" in de schatting voor eene som 
van 22 florenen als «Jaertax" en 540 florenen als »Renthen" aan
geslagen werden, en dus voor eene veel hoogere som dan het gan-
sche kerkdorp Miedum betaalde (Chartb. II 14). 

E. Het zoogenoemde Leeuwarder Oudland, benoorden de stad, 
tusschen den Hoogedijk , de E e en de J e Is u n i e r v a a r t of H a s -
k e r m e e r , werd toenmaals veelal met den algemeenen naam van 
»Bilghaerdt" aangeduid, en was door den Hertog van Saksen voor 
eene nog hoogere som dan de bovenvermelde buurten aangeslagen. 
In eene overeenkomst van 1481 spreekt PETER KAWSTRA van »dae gue-
»den deer ik hab toe Biïgaerd." (Chartb. I 702, II 14 , IV 426 ; WINS. 

I. 22 

Chartb.1V
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771 ; ÏERWERDA , Wapenb. I 37.) In 1650 werd de grondpacht van 
de huizen op Camstraburen, volgens koopbrieven door mij gezien, 
betaald aan Jhr. GOÏFE VAN CAMSTBA te Minnertsya. 

Wandeling om en door de stad, omstreeks 1550. 

Aanteekening 43 } op Blad*, 186. 
Lengte van de Stads Gracht. 

De maat van beide deze metingen, waarbij men aan zeer on
gelijke roeden zal hebben te denken, verschilt echter zooveel, dat 
ïk verpligt ben, die aanteekeningen woordelijk mede te deelen. 
Zoo vond ik op ' t schudblad van het eerste Stads Polieieboek : »Anno 
»xlj (1541). Op den tienden dach Februarij heft Syurdt Idzie zoon 
«dengraft van diesen stede gemeten, bedragende aen roeden getall, 
»soe zie geijst wordt , omtrent sestehalffhondert roeden met de 
y> seansen van onser lieuer Vrouen ende sinte Katerijnen poorten; 
»hyer en bowen bedracht die scans van Wirdummer poerte xxix 
«roeden" De andere aanteekening op een oud register van het St. 
Anthony-Gasthuis luidt : »De stadt Lewerden gemeten buten de 
»vesten op den grafft, anno 1563, bij Claes Sibes, stadts timmer-
»man, is beuonden in de rondicheijt te wesen 957 roeden, den 
»roede van dien gemeten voir 14 voeten lanck, in den ronde mid-
»den op den grafft, mjt ys beset." WINSEDUÜS geeft -4500 treden als 
den omvang van den wal, buiten de dwingers, in 1622, op. 

Aanteekening M , op Bladz. 187. 
Naamsajleiding van het Ruiterskwartier. 

Dat deze buurt den naam ontleent van het verblijf of kwartier 
van armen, bedelaars, sjouwers of straatloopers, die destijds met 
den naam van scliaemele ruyte'rs werden aangeduid, bewijzen me
nigvuldige plaatsen in de Geestelijke en Weeshuis-Rekeningen van 
dien tijd. Ook GYSBERT JAPICX , Fr. Ryml. I I 95 , noemt schaemel-
rmotters in koâters in de beteekenis van dienstbaren, zoo als in de 
oorspronkelijke verhandeling staat, in IIALBERTSJIA'S Hulde, II 44. 
Elders komt het woord ruyter meermalen in min gunstige betee
kenis voor: als bij GABBEMA, 143 »ruitter en brandstighter," nadat 
hij op bl. 131 een »schaaroel ruitter een armen beedelaar" genoemd 
had. Bij VAN MEI en anderen staat de beteekenis van ruyter met 
roover gelijk en verbonden; zoo als ook bij p. VAN TIÎABOK , I I 1 3 6 ; 
SCHARL. 110°, 115"; SCHOT. 586. Het bekende Duitsche rijm uit de 
onveilige vijftiende eeuw geeft dit insgelijks op : 

lluten und Roven dat is gheine schandt, 
Dat dhon de besten im ganzen Landt. 

( n o u , AlUj. Gesch. II 9 9 ; Overijss. Alm. 1836, 19.) In die zelfde 
eeuw werd door ruiter de laagste stand aangeduid; gelijk uit het Chartb. 
I 448 blijkt, dat men in 1422 bij het beboeten \an misdaden de 
standen onderscheidde in Geestelijke, Hoofdling, Huisman en Ruiter, 
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Misschien is het woord afkomstig van het bijv. nw. ruyt, voor
komende in SCHARLENSIS , Voorrede: »de natuere des volcks was als 
«doen seer plomp, ruyt ende grof," waar het met onbeschaafd en 
met het Latijnsche rudis en het Fransche rude gelijk staat. Later 
•waren ruiters bepaaldelijk dát gemeene volk, hetwelk men voor geld 
huren kon, om te vechten. BÜBMAN spreekt daarvan in zijne Utrecht-
sche Jaarb. I I I 503 , met deze woorden : »Ruiters, geen paarde-
»volk, maar schuim van Volk uit alle Natiën, welke om geld een 
>> ieder dienden, waarbij eenig voordeel of roof te halen was, en 
»die dikwijls de wegen onveilig maakten. Zij worden ook Dieven 
»en Roovers genoemd bij sn RTENE , Coll. Vet. Script. IV 289, 827; 
»SATTHÆts, Anal. I 538." Vanhier ook, dat de uitdrukking nog is 
overgebleven van ruiter te paard, welke somtijds verkeerdelijk 
voor een pîeonasmus wordt aangezien. MATTUÆÜS spreekt ook van 
ruters tho voete. 

In de Wabbe-Wisses-straat kent men thans nog zulk een Bede
laars-kwartier of nachtverblijf voor zwervende schooijers. Voor drie 
eeuwen zou men dit een Ruiters-kwartier genoemd hebben. — 
Wijlen Jhr . viN ncitAtDA heeft deze afleiding, welke mij zeer gegrond 
voorkomt, mij het eerst medegedeeld. 

Aanleekening 45, op Bladz. 189. 
De St. Catharina-schans. 

De naam van schans, welke d i t , achter de St. Catharinakerk 
gelegene, rondeel droeg, is bij de latere bebouwing van dezen hoek 
bewaard gebleven, en overgegaan in de tegenwoordige Groote en 
Kleine Kogchelschans. Men heeft weleens gemeend, of dit ook eene 
verbastering ware van Koyelschans, naar een hierbij behoorend 
wachthuis, waarin ook het kruid en de kogels bewaard werden. 
De bewoning van deze onaanzienlijke buurt doet echter aan eene 
dergelijke afleiding als van het Ruiterskwartier denken, ook op grond 
van BILDERDIJK'S gezegde, in zijne VerkL Geslachtlijst, I I 96 , noe
mende kochel of kuchel, oudtijds eene overhangende kap of kuif 
(cucullus), de dragt van landloopsters en koppelaarsters, die hier 
kunnen gewoond hebhen, en die dezen scheldnaam droegen. 

Aanleekening 46, op Bladz*. 192. 
Tiet Burmaniahuis. 

Do gedaante van dit gebouw is vooral duidelijk kenbaar op de 
kaart van 1603. Daar de twee vroegere kaarten een spitsen toren 
midden op het dak aangeven, en deze het gebouw in een anderen 
vorm, met afzonderlijk staanden toren aan de westzijde van den 
gevel, voorstelt, schijnt het huis in de laatste helft der zestiende 
eeuw verbouwd te zijn. Misschien wel i« 1555, dewijl boven de 
achterpoort, aan het Oldehoofster-kerkhof, nog het volgende in steen 
gehouwen opschrift wordt gevonden • 

•>«) * 
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en daar beneden, onder de wapens van beide volgende personen .* 
I. GEMMA VA Ï. JE!.. VAN 

BVHMANIA. AYLVA. 

Deze GEMIA VAN BURMAITIA is de zelfde, die later, ook als een der 
Verbondene Edelen, belangrijke staatkundige betrekkingen bekleed
de, en die den naam van de Standfries verkreeg, omdat hij en 
zijne mede-afgevaardigden van Friesland, bij de huldiging van Koning 
Hups, tot Heer dezer landen, in 1555, den eed van trouw niet dan 
staande wilden afleggen, zeggende: De Friezen knielen alléén voor 
God ! Zie over hem TE WATER , Verbond der Edelen, I I 309 ; SCKEL-
TEMA , Staatk. Wed. I 194. 

Meermalen heeft Jhr . ÆBINGA VAN HIJMALDA , de latere bewoner 
van deze, thans nog bestaande, stins, mij verhaald en aangewe
zen, dat de omliggende gronden blijken dragen, dat het gebouw 
weleer geheel door eene gracht is omgeven geweest; terwijl in de 
sterke overwulfde kelders nog sporen van schietgaten in den gevel 
merkbaar zijn. Later werd dit gebouw dikwijls het Catershuis genoemd, 
nadat de BÜBHIANIA'S zich met het Overijsselsche geslacht CATERS ver-
maagschapt hadden, ten gevolge der huwelijken van JOOST VAK 
BÜRMANIA met BAEF CATERS, en van AIVNI VAK BURMANIA met CLAES 

CATEBS, in 1582. Zie TERWERDA , Wapenb. I 2 4 ; Stamboek, 57, 58. 

Aanleekening 47 , op Blad*. 192. 
JVaamsaJleidiny van het Schavernek. 

Den oorsprong van dezen naam leidt GABBEMA, 284, vrij zonder
ling daarvan af, dat het hoofd van KEYMPE ROEPER, den beschuldiger 
der onthoofde edelen JIOCKEMA en HERJUWSMA , in 1512, op de Wes-
terpijp zoude geplant zijn, terwijl aan elke der stadspoorten een 
deel van zijn ligchaam werd gehangen. Hoe dit feit en die naam 
zamenhangen, is echter vrij onbegrijpelijk. Even onwaarschijnlijk 
is de volksoverlevering, dat in de stad opgehangene misdadigers 
hier langs gevoerd werden naar het Geregt of de Galgefenne, en 
wel op eene sleep of horde, waar buiten het hoofd of de nek vaak 
langs de straat sleepte of schaafde. — Meer taalkundigen grond heeft 
de afleiding, welke Jhr. VAN IITJMALDA mij aanwees in VAN KIEL'S 
Diction. : SCHATJER-NACK , SCDAEUER-NECK. Holl. j . af-val van het 
schaep , sohaeps-hoofd, etc. Hierin vinden wij dit oud-Nederduit-
sche woord toch volkomen terng; en het is op grond daarvan, dat 
wij dezen zuidwesthoek der stad, waar toen aan den wal nog veel 
onbetimmerde grond was, voor de plaats houden, waar destijds de 
schapenmarkt werd gehouden, of waar de slagers de schapen slagt-
fen, en de huiden en verderen afval bewaarden. Misschien staat dit 
in verband met het Frieseho woord seharn, schern , schemdobbe en 
inigschernr, voor mest en mesthoop, waarvan de Scharne en de 
Schttmetteeg te Sneek welligf den naam ontleenen. (NAPJUS, Sneek, 146.) 
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Aanteekening 48, op BlmH. 192. 
De Nieuwestad. 

De Straten en Wallen van de Nieuwestad waren sedert de tijde-
lingsche bebouwing van deze buur t , in de vijftiende eeuw, zeer onvol
komen en onregelmatig gemaakt, en werden, lot groot nadeel van 
de passagie en van den opslag, slecht onderhouden. Wel had eene 
stedelijke keur ieder bezitter van een huis de verpligting opgelegd, 
om zijne straat en wal in goeden staat te onderhouden, — doch de 
bewoners van deze streek achtten zichonverpligt, de gansche breedte 
van de straat alléén te onderhouden, dewijl zij , in vergelijking 
met andere buur ten , van die breedte minder voordeel hadden dan 
het algemeen. Zij verzetten zich dus tegen den eisch van het Stads
bestuur , en bragten zelfs hunne bezwaren voor het Hof van Fries
land, om hierin te beslissen. Dit benoemde de Raadsheeren Dr. 
KEMPo VAK MARTEKA en Dr. WILLEM zAGARus als Commissarissen, om de 
uiteenloopende belangen der stad en der bewoners van de Nieuwe
stad overeen te brengen. Dit geschiedde den 21 Januarij 1536 in 
de Canselarij van den Hove. Bij deze uitspraak werd bevolen, dat 
de eigenaars der huizen op de Nieuwestad »zullen wallen ende 
«slooten, ter ordinantie van der stadt, nae eender eendrachticheyt, 
»dat by Margarete naestcommende vollenbracht zal zyn ;" en dat 
de straat voor twee derdedeelen door de stad en voor een derde-
deel door de eigenaars zou worden gemaakt, waarmede men een 
jaar later gereed moest zijn. Tevens werd hierbij bepaald, dat de 
eigenaars een vrijen opslag aan de wallen zouden genieten, uitge
zonderd op de jaar- en weekmarkten, wanneer alle burgers daar
toe geregtigd waren. Dàn zouden ook »op die plaatse gheen cramen 
«geset wordden, dan een straete van craemen (eene dubbele rij of 
»roef) op diepswal, welcke die stad alleen competeren zall." Nog 
zou de stad verpligt zijn, aan het «Nyestadts eynde" eene pijp of 
brug te leggen. Eene kopij van deze uitspraak is in 't Stedelijk 
Archief N°. 70 bewaard. 

In het Chartb. IV 696 wordt, in 1588, de zuidkant »de Breede-
zyde" en de noordkant »de Smallezyde van de Nyestadt" genoemd. 

Toen der Schutterij in 1564 een marktgeld op het vee werd toe
gestaan, werd daarbij tot Veemarkt aangewezen: »van den Butter-
• waege aff westwaerdts op de Nyestadt, ten suyden van het diepte ," 
waartoe zij daar palen, met masten of boomen bevestigd, zouden 
mogen slaan. Wie onwillig was, om dit marktgeld, van een stuiver 
voor elk paard of rund, te betalen, zou verpligt wezen «met zyne 
-•beesten te staen achter den Dominicaenen Conuent by de Put , 
ende vorts langs nae de Nyebuyren," (Charterhoek, III 638.) 
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Aanleekening 4 9 , op Blad*. 194. 
De Brol. 

De dubbele b rug , of wel de twee vereenigde bruggen over de 
Binnengracht, die van oudsher met den naam van de Brol of de Brol-
brug benoemd werden, schijnen reeds vroeg een breed brugplein 
gevormd te hebben, zoodat het Hof van Friesland daarop een schavot 
kon laten opslaan , ten behoeve van het voltrekken der strafoefenin-
gen. KEHPO VAN MARTENA, Landboek, 9 7 , vermeldt dit van den jare 
1516 omtrent Burgemeester » Wybe Saecheles, die mitten swaerde 
»op ter broelbrugghen op een schauot ghericht worde," omdat hij 
de zijde van Prins KAREI verlaten had, en tot de Geldersche partij 
overgegaan was (GABBEMA , 331). MAKTENA , 77, verhaalt echter, dat 
de teregtstelling van HOCKESA en HERJUWSMA in 1512 plaats had »op een 
»schauot, dat voer den Cancelryen ghemaect was." Onbekend is he t , 
wanneer deze bruggen vervangen zijn door de steenen boogen of ge
welven, door welke het tegenwoordige breede en bestrate brugplein ge
vormd is. Denkelijk omstreeks 1550 , dewijl in de stads privilegiën van 
1558 (Chartb. III -43-4) melding gemaakt wordt van de Kaak of Pronk-
paaî, welke bij de stedelijke strafoefeningen gebruikt werd, en die 
aan de noordzijde van de Brol, in het midden tusschen de twee 
boogen, van gehouwen steen opgerigt was. Ook werd in 1559boven 
de zuidelijke boog een net Wachthuis gebouwd , ten behoeve van 
de gezworen Bierdragers of »Pypebewaierders," die, vooral hier , 
bij de Bierkelders, acht moesten geven, dat er geen bedrog ter 
ontduiking van de koninklijke en stedelijke accijnsen op het vreemde 
en ingebrouwen Bier gepleegd wierde (Chartb. III 481). — Op die 
Kelders werd in 1535, door den Stadhouder SCIXENCK van Tauten-
burgh, »eene plaetze, bequaem tot een coremerkt" verordend (Chb. 
I I 681). Zie hieromtrent ook de Plaat in het Tweede Deel van 
dit werk. In 1552 werd door den Graaf van Aremberg nader 
bepaald, dat «tusschen die Vischbrugge ende Brolbrugge die marckt 
5der graenen geordonneert wordt" (Chartb. I I I 295). — De oor
sprong van den naam van Brol ligt in het duister. HAMCONIUS, Fri-
sia, 84°; WASSENBERGH, Taalk. Bijdr. I 22, en EPKEMA, Woordenb. 
op G. Japicx, op bril, hebben wel gissingen gemaakt, doch van 
te weinig waarde, om ze te vermelden. Want de naam van Brol 
bestond reeds lang, vóórdat de twee boogen den vorm van een bril 
vertoonden, vóórdat er brillen bekend waren, en vóórdat het 
op de markdagen eene marktplaats was, van wier gewoel en ten 
toon gespreide goederen de naam dus evenmin als van het Itali-
aansche brollo kan afgeleid worden. Vermits in het Chartb. I I I 295 
gesproken wordt van »schuyten, liggende in de Brol bij de Brol-
»brugge", zoo heeft het meer waarschijnlijkheid, dat in het vroe
gere breede water, of de voormalige kom binnen de zeesluis, waarvan 
Mij hier Aoorop ld, 284, bij Jan/. 8, gewag maakten, de oorsprong 
inn dezen naam ge/.oclM .moei «orden. Dit schijnt bevestigd Ie wov-
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den door BU.BERIHJK'S verklaring \an bril, «als breidel, ook in 
•nhurcht, ten bedwang, het zij van een riviermond, liet zij van een 
»stad of landstreek." De sluis in het Naauw was hier toch de breidel 
van de uitstroomende V l i e t en de daarmede vereenigde Z u i d v a a r t. 

Aanleekening 50 , op B la fin. 195. 
Het Minnemahuis 

Deze TRANS SIPKES MINNEMA had, als Olderman der stad en als Raad 
van den Hertog van Saksen , in der tijd veel gezag en invloed op 
het bestuur van stad en land, en verdiende wegens zijne braaf
heid en bekwaamheid dien lof, welken vooral zijn tijdgenoot JANCKO 
DOUW AHA hem toebrengt (Boeck der Partijen, I 157, 161 , 173). Drie
malen was hij getrouwd geweest. liet schijnt, dat Minnemahuis 
bij zijnen dood, in 1512, geërfd werd door den zoon, na zijn dood 
geboren, en dat deze het naliet aan zijne moeder TSYN LIAUCKAHA , 
die ook nog in het zelfde jaar stierf, en het huis liet erven door 
hare moeder, Vrouw UITZIE HARINXHA , weduwe van SCKELTE LIAÜCKAMA, 
wier beschikking reeds in Âanteekening 33 is vermeld. 

De bijgevoegde kaart , PI. A, heeft den hof van Minnemahuis, 
aan de zijde van den Eewal, ah reeds met huizen bebouwd voorge
steld. Het verkeerde daarvan blijkt uit de kaart van WIKSEMIUS 
van 1603 en andere berigten. Zonder dergelijke verkeerdheden 
overal op te geven, hebben wij in zulke gevallen het gezag van 
de laatste kaart meer gevolgd dan dat der eerste. Het hoekhuis 
van de Wortelhaven en den Eewal draagt thans nog in den gevel 
een in steen gehouwen wapenschild met springende Leeuw, dat 
schijnbaar het wapen der stad vertoont, doch dat eigenlijk het 
wapen van MINNEMA is. Tot zóó verre strekte oorspronkelijk het 
erf van Minnemahuis, vanwaar dit wapen afkomstig zal zijn. 

aanleekening 51 , op Blad*. 196. 
De St. Catharina- of Hoeksterkcrk. 

Deze kerk , welke, na onderscheidene bestemmingen gehad te 
hebben, in 1834 tot het tegenwoordige Stads-Werkhuis verbouwd 
werd, had van den westelijken gevel, op welken een kleine ge
metselde toren stond, tot aan den achtkant ronden achtermuur, 
waar het hoogaltaar geplaatst was, eene lengte van 23 KTed. el en 
eene breedte van nagenoeg 10 el De beide zijmuren werden door 
acht steenen beeren of pilasters gesteund , tusschen welke aan iedere 
zijde vier kerkvensters waren. Behalve eene Pastorie en eene Vi-
carie, had de kerk geene Prebenden of Beneficién. De eerste werd 
in 1550 bediend door Heer TRANS, de laatste door Heer AERENTS, de 
zelfde, die buiten de poort, tusschen de E e en de Stadsgracht, een 
hof bezat, die naar hem Heer Arentstuin genoemd werd, en 
welke in 1580 verhuurd was aan ARENT WOLTERS. Vele leden van 
het geslacht CAIIMINGHA zijn in deze kerk begraven , waarvan een 
aantal groote grafzerken met wapens en opschriften geluigenisgaien. 
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In het testament van WTTZE VAN CAMMINGIIA , Heer van Ameland, 
van den 25 Oetober 15-41 (Analecia, 49) , wordt uitdrukkelijk 
gezegd, dat de Kerk van Hoek door het geslacht CAMMINGHA was 
gefundeerd. Hij begeerde daarin bij zijne broeders en zusters te 
rusten, wanneer hij te Leeuwarden mogt sterven. In dat geval 
bespreekt hij der kerk twee huissteden binnen de stad en het »on-
»betimmerde Swane bosch by Oude Galleyen ," ten einde de inkom
sten daarvan tot aankoop van olie, ten dienste van het H. Sacra
ment , of tot verbetering van de kerk aan te wenden. Mede besprak 
hij aan deze kerk »eene sathe achter Cambuyr," op de Mieden, 
waarvan hij de weduwe van zijnen broeder SICKO , CATHARINA IIE-
REMA , echter levenslang het genot toestond. Indien dit goed even
wel van de kerk vervreemd wierde, zouden zijne naaste bloedver
wanten het weder kunnen aantasten en eigenen. 

Dat het geslacht CAMMINGHA het Jus Patronatus van deze kerk 
hadde bezeten , zou een natuurlijk gevolg van het aangevoerde zijn. 
Doch uit eene overeenkomst tusschen PETER VAN CAHIMINGHA , Heer 
van Ameland en bewoner van het Amelandshuis, en zijnen neef 
liiENCK VAK ciMMiNGHA, Heer van Camminghaburg, van den 6 Au
gustus 1567, over de geregtigheid van de Zwanejagt en de Vis-
seherij, welke tot beider huizen behoorde, heb ik mede gezien, 
dat zij vaststelden, dat , bij het kiezen van nieuwe priesters voor 
deze kerk, PETER twee personen en RIENCK een persoon zoude uit
zetten, om voorgesteld te worden aan de Gemeente, die daaruit 
eene keuze zoude doen. Anders deed veelal de Bisschop die keuze, 
volgens YPEIJ, Palronaatregt, I 8. 

Amileekenîng 52, op JBlads. 198. 
De Jakobijner-kerk. 

Groote voordeden trok deze Kloosterkerk sedert hare vernieu
wing van de besprekingen van aanzienlijke personen, die begeerd 
hadden, hier hunne rustplaats of legerstede te vinden. Zoo had 
de Saksische Stadhouder, Graaf HEKDRIK van Stolberg, schoon te 
Keulen in 1508 overleden, zijn verlangen te kennen gegeven, in 
deze kerk begraven te worden, gelijk in het volgende jaar met 
groote plegtigheid en innige droefheid over het verlies van zulken 
edelen landvoogd geschiedde (GABB. 264). Ook Dr. GREGORIUS BERTOLFP 
VAN AAKEN, President van het Hof van Friesland, vond hier de 
rust onder een grooten steen achter het hoog altaar, waarop 
eene koperen plaat gehecht werd, bevattende zijne levensgroote 
beeldtenis ten voeten ui t , met het onderschrift, vermeld bij 
GABB. 357. Zie over hem Chartb. I I 176; Naamrol der Raden 
's Ho/s, 8 ; SCHOTANUS, Beschrijv. 214. — Dr. DOUWE TIETEJIA, de 

insteller van het Tietema-ken, begeerde in 1528 bij zijn testa
ment {Chartb, II 548), begraven te worden: »tot den Predikers 
iu den nmn.ejr.umrk, oiid<j niet in der Kcrokcn." — I n 1533 
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gaven de echtelieden WYTZE VAN CAMJH.ÏGHA en RIUTS VAN MINKEMA, 

de bewoners van Camminghaburg, bij testament hun verlangen te 
kennen »om te rusten in Sinte Dominicus kerke tot den Predicanten 
»Broeders, voor Onse Lieve Vrouwen Altaer, bij onsen salighen 
«ouders, na costume vant huys van Kammingha." Dit geslacht, 
dat tot de stichting van het klooster zoo veel had bijgedragen, had 
sedert in de kerk een eigen grafkelder behouden. Ook andere aan
zienlijke geslachten hadden in deze kerk hunne familie-begraaf
plaatsen. Zoo komt bij TE WATER , I I 470, Holdinga-begraafplaatse 
voor. — Tevens begon men toen reeds de familiewapens, harnas
sen, helmen en de krijgswapenen van hier begravene personen 
in de kerk op te hangen, gelijk DOEWAMA (135, 186) verhaalt 
van die des zoons van den Saksischen Maarschalk. 

Hoedanig destijds de inwendige toestand en inrigting van het 
kerkgebouw was — hieromtrent zijn weinige bijzonderheden tot ons 
overgekomen. In het smalle oosteinde stond het hoogaltaar met 
deszeïfs aanhoorigheden, en ter zijden van de daar vóór geplaatste 
communiebank , tegen de vlakke muren, de altaren aan O. L. Vrouwe 
en den H. JACOBUS gewijd. Achter het hoofdaltaar was het koor, dat 
aan de noordzijde een vertrek had, dat tot sacristij of kosterij diende, 
en aan de zuidzijde de zoogenoemde Geerkamer, »waerin de Prees-
»teren hunne Kerkldeederen antrokken om an den Altaer of op 
»de Predikstoel te verschynen" (MATTIIÆÜS, Anal. IV 629). Het dak der 
kerk rustte op zes zware gemetselde pilaren ; aan eender zuidelijke, 
de naaste aan het altaar, was de predikstoel. Al die breede zui
len en de zijmuren van het gebouw waren op de halve hoogte 
beschilderd met levensgroote beelden van heilige personen en zin
nebeeldige en geestelijke voorstellingen. Ook aan het glaswerk der 
acht hooge vensters, waardoor de kerk het licht ontving, had de 
schilderkunst, door velerlei tafereelen, het hare bijgedragen tot 
versiering1 van het gebouw. Het orgel was aan den westelijken 
gevel; in de boogsgewijze nissen van den noordelijken muur waren 
de biechtstoelen geplaatst. 

Aanleekening 5 3 , op Bladz. 198. 

De Kerk van Nijehove. 

Omtrent den toestand, de inrigting en den invloed dezer Lieve 
Vrouwekerk zijn mede weinige bijzonderheden tot ons overgekomen. 
Somtijds, gelijk b. v. in 1506, werden ook hierin landsdagen ge
houden (Chb. II 67). Hare bezittingen worden in het Beneficiaalboeh, 
65 opgegeven. De kerkdienst werd verrigt door twee Pastoren, 
een Vicaris, een Sacrista en een Prebendarius van St. Barbaraleen. 

Op de Kaart, PI. IV, wordt het kooreinde dezer kerk met 
diU der Jakobijner-kerk verbonden door eene rij woningen, 
welke wij niet geloot en, dat daar op die wijze gestaan heeft. Wel 
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was er een muur , welke in het Beneficiaalb., 66 «die Preeckers 
»kerckhoeffs muere" genoemd wordt , en die het Krommejat van de 
begraafplaats afscheidde. 

Aanteekening 5 4 , op Bladz. 199. 
De Pijlsteegskamers, Hillemakamers en Poptakamers. 

A. Hoewel de naam van deze steeg in het Benefb, 69 en 74 Pyl-
stege en Pylsteede genoemd wordt, zoo geloof ik toch, dat zij oor
spronkelijk Peylertssteeg heette en geschreven moest worden, dewijl 
in de St. Anthonij-Gasthuis-Archiven en in ' t Chartb. I 592 in 1457 
gesproken wordt van eene straat en huisstede, «deer Jacop Pey-
ilerth pligath op toe wennian," en waarmede waarschijnlijk deze 
steeg bedoeld werd. ' t Was toenmaals toch zeer algemeen, dat de 
straten den naam ontvingen van den eigenaar van het eerste of voor
naamste huis, dat daar gebouwd werd. Zulk eene aanduiding was, 
althans in openbare acten, ter aanwijzing van het pand dikwijls 
noodzakelijk. 

De woningen voor arme weduwen aan de westzijde der Pijlsteeg 
zijn oorspronkelijk door het geslacht AÜCKAMA ingesteld, en later 
door anderen vermeerderd. Zoo vermeldt de Geestel. Rekening van 
1580 : » CLAES STAES ZOON , schilder ende d erffgenamen van TZALISGH 
»ANDMNGHA ende JEL FRIELSMA, de welcke gegeuen hebben sekere 
s» Cameren, staende in de Pylstege, tot schamel weduen the bewoo-
»nen om godts wille." In 1599 komen als eigenaars of begifters 
van deze en de eerste kamers voor: PIETER , BAUCK en YDA BUYGERS 
en JAN WISSEMA te Blessum, als erfgenamen van REINSCK PIETERS AUC-

KAKA, weduwe van Mr. JAN BUYGERS, Grietman van Leeuwardera-
deel. Twee jaren later besprak HIS PIETERS AÜCKAMA , weduwe van 
HARMEN AERNDTS bij testament aan het St. Anthonij-Gasthuis 1000 
Goudgld., onder verpligting , om jaarlijks een half last rogge, of de 
waarde van dien, uit te deelen aan de arme weduwen, die deze 
kamers bewonen. Aan deze bepaling hebben de Voogden van het 
Gasthuis tot op den huidigen dag steeds gevolg gegeven, ook nadat 
de eigendom van deze woningen tijdelings overgegaan is op de ge
slachten ALBADA , CATZIÜS, MüRRivY en MABCKAMA , van welk laatste de 
tegenwoordige bezitter, de Geldersche Baron VAN GROTENHUIS, ze 
geërfd heeft. 

Ook door de brave SAEPCK VA.N ITSÏÏA , de weduwe van JEMME HER-
JÜWSMA en DOUWE VAN BURBIANIA, werden ten jare 1568 bij Codicil 
drie woningen aan de oostzijde der Pijlsteeg aan Weesmeesteren ge
schonken , ten einde die steeds door oude en arme weduwen om 
godswil te laten bewonen. 

B. Er zijn in onze stad nog meer bewijzen voorhanden, dat het 
in den weldadigen geest dier eeuw lag, om zulke geringe wonin
gen tof zoodanig een dool af ie zonderen, ten einde vele behoef-
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tigen van het bezwaar der zorg voor huishuur te ontheffen. El
ders werden zulke woningen Godes kamers of Gooskamers genoemd, 
omdat zij om godswil bewoond werden (»ATTHÆUS , Anal. IV 459). 
Zoo bepaalde OBBE DIRCX, Schepen en Burger van Leeuwarden, bij 
testament en codicil van de jaren 1550 en 1552, dat Weesmees
teren , aan wie hi j , ten behoeve van het OM Burger- Weeshuis, 
na den dood van zijne dochter THIETS (Non in het konvent Baijum), 
bijna al zijne goederen schonk, de vier laatste kamers achter zijn 
huis , naast Beer lluije Cammingha- of Amelandshuis, ten eeuwigen 
dage door arme weduwen om godswil zouden laten bewonen. Deze 
vier woningen in de Amelandssteeg, of het pad naar den Amelandshof, 
zijn later door de Weesvoogden aan de Diakonie der Nederduitsche Her
vormde Gemeente overgedragen, waarna deze door eene bespreking 
van WEDERIK VAN miiKMk(Stamb. 210, aant. 142) in staat gesteld werd, 
om die woningen te vernieuwen, en om aan de noord-of achterzijde 
nog vier andere te bouwen, zoo als blijkt uit een berijmd opschrift, 
nog boven een poortje aldaar bestaande en van dezen inhoud: 

De Wees-Vaers, stellende ter zij 
De Kosten van het nodich houwen 

Schoncken aen de Diaconij, 
Dees Kamers oudt, voor oude Vrouwen. 

FREBRicic HILIJIMA quam daer naer 
Deur Doods-Geschenck haer mildt vereeren, 

Waer deur dees Kamers allegaer, 
Sijn nieus herbout, tot zijnder Eeren. 

Als Diakoniekamers worden zij thans nog door oude vrouwen be
woond , en Hillamakamers geheeten. 

C. Wij hebben hier voor in den tekst (bl. 193) mede melding 
gemaakt van woningen, welke EESCK VAN POPMA , de vrouw van SY-
BOLT VAN AYLVA , aan den wal achter haar nieuw huis op de Wleu-
westad (thans Lett. E N°. 38), ten behoeve van arme weduwen had la
ten bouwen. Toen zij dit huis in 1589 bij testament aan KEÏMPE VAN DO-
NIA besprak, wilde zij, dat dit voorregt ook in de toekomst bestendig: 
zoude worden genoten. Ruim eene eeuw later bewoonde Dr. HENRICUS 
POPTA , de bekende stichter van het Marssumer Gasthuis, dit huis. 

Het is zeer waarschijnlijk, dat deze die woningen in 1696 ver
bouwd en vermeerderd heeft. Althans in den zeer ouden muur van 
eene derzelve, in het Ruiterskwartier, heeft hij zijn wapen en naam 
laten plaatsen. In Februarij 1846 is deze muur echter afgebroken. Ook 
heeft hij de, aan eene bleek gelegene, woningen een uitgang bezorgd 
naast zijn huis op de Nieuwcstad, door een fraai gebeeldhouwd poortje, 
dat sedert het Popta-poortje, doch naar een lateren bewoner veelal het 
Struivings-poortje genoemd werd. Dr. POPIA is den 7November 1712 
in 78jarigen ouderdom overleden, en in de Galileërkerk begraven, 
vs aar eene kunslig bewerkte zerk nog lang zijne rustplaats aanwees. 
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Aanieekeninq 55, op bladz. 200 
Het Schoenmakersperk. 

Een groot erf achter de buur t , welke thans nog den naam van 
het Schoenmakersperk draagt, was destijds door het St. Crispijn 
en Crispiaan- of Schoenmakers-gilde gepacht van het koor van 01-
dehove, ten einde ieder lid van het gild zijne huiden daar zelfkon 
kuipen en looijen. Deze plek, wier toestand op de kaart van 1603, 
in het Tweede Deel, zeer duidelijk wordt aangewezen, had aan de 
oostzijde in het midden een werkhuis, door een dertigtal leerkui-
pen in den grond omgeven. Eene lange loods of droogschuur scheidde 
haar aan de zuidzijde van deOudegracht, gelijk eene sloot, dePerks-
sloot geheeten, waarin de huiden gespoeld werden, haar aan de 
westzijde van den overigen tuingrond van het Koor hield afgeschei
den. Aan de noordzijde had zij aan den Groeneweg een muur , 
waarin de hoofdingang was door eene poort, welke in 1618 ver
nieuwd en versierd werd met het Gildewapen: een ossehoofd on
der eene gekroonde els, leermes en bijl. Bij de Gilderolle en 
Ordonnantie voor de Schoenmakers van den jare 1549 waren, ter 
regeling van de werkzaamheden en ter voorkoming van verwar
r ing, »den Gildebroederen, looijende oppet ambachts ofte Schoen-
«maeckers parck bynnen deser s tede ," uitvoerige bepalingen ter 
opvolging voorgeschreven. 

Aanleekening 56 , op Blad%. 200. 
Het Holdingahuis. 

Dit gebouw, dat sedert den jare 1759 der Diakonie van de Ne-
derduitsehe Hervormde Gemeente tot een Armhuis verstrekt, i s , 
blijkens de jaartallen 1552, op een gebakken steen met keizerlijk 
wapen, vroeger tegen een schoorsteen geplaatst, en 1554, boven 
den ingang van den trap gevonden wordende, hier gebouwd door wnco 
v i s IUMÆIHGA. , een edelman, die door geleerdheid en vrijheidsiucht 
tijdens de hervorming grooten naam heeft verworven. De overle
vering verhaalt dan ook, dat in de groote zaal van dit gebouw, 
in 1565, tusschen meer dan honderd Friesche Edelen het verbond 
is gesloten, om zich met de overige Nederlandsche Edelen tegen 
de dwingelandij van Spanje te verzetten. In deze zelfde zaal was 
een fraai bewerkte schoorsteen, voor welken nog in de vorige eeuw 
de wapens van HOLDINGA , MINKEMA , BOORDA en CAMMIWGHA werden ge

vonden, en waaruit i k , bij deszelfs vertimmering in 1835, het 
vermelde wapen van Keizer KAIUX en verscheidene andere fraaije 
antieke steenen ten behoeve van het Stedelijk Archief heb bekomen. 

Dit Holdingahuis komt op de latere kaarten onder den naam van 
Schwartsenbergslmis voor. De oorzaak hiervan is , dat IIOU-INGA , 
uit zijne drie huwelijken , van zijne acht kinderen slechts céne 
dochter naliet, HOEDT gehecfen , die , als weduwe van KEYMPK HAWUIA. 
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VAN DOKiA, hertrouwde met GEORGE WOLFOANGH , Vrijheer TOE SCIIWART-
ZENBERS, met wien zij ook Eysinga- of Nieuw Holdingastate t e 
Rinsumageest bewoonde. In 16-41 droeg zij dit over aan haren zoon 
witco HOLDINGA, Vrijheer TOE SCIIWARTZENBERG, Ritmeester en Majoor, 
in wiens naam die van beide geslachten vereenigd werd, en in 
wiens bezit dit gebouw daarna overging. Hoewel FERWERDA , Wa
penboek , in SCHWARTZENRERG , geen dezer drie personen vermeldt, 
blijkt dit uit oorspronkelijke familiestukken. Zie over noLDiivGA : 
SUFFR. PETRUS, de Script. Fris. 457; TE WATER , Verbond der Edelen, 11 
•466; SCHELTEMA, Staatk, Nederl. I 470; D°. c. BLOM, Inwying van het 
Diacomj Armehuis, 1759, 10; Stamboek, 219, 340, aant. 147, 227. 

Aanleekening 57, op Bladz. 203. 
Het Stads-Vleeschhuis 

Omtrent deze ha l , welke in de volgende eeuw is te niet gegaan, 
bevat het oudste Policieboek der stad eene uitvoerige Ordonnantie van 
den jare 1554. Van de verschillende bepalingen daarvan zijn de vol
gende de voornaamste: Dagelijks moesten de Vleesehhouwers, »die 
«binnen der stadt hoer neringe willen holden ende doen, intStadts 
»Vleysckhuys komen," des morgens van 5 tot 10, en des namid
dags van 1 tot 6 uren. Op de vier hoogtijden des jaars mogt de 
hal niet geopend worden. Hunne vrouwen en bedienden moesten 
onderling vrede houden, en niemand mogt een kooper aanroepen. 
Vóór het vee geslagt werd, kwam de Stads-Marktmeester het 
keuren. Het vleesch bedriegelijk op te blazen, was streng verbo
den , evenzoo het veilen van vleesch door vreemden. Burgers en 
inwoners mogten echter ook aan huis slagten, voor zoo verre zij 
het vleesch niet verkochten, enz. Later heeft men dit gebouw tot 
een Stads-Wapenhuis gebruikt. 

Aanleekening 58, op Blad*. 204. 
Hei Siercksmahuis. 

In de vijftiende en zestiende eeuw waren de SIERCKSMA'S (mede SDRKIS-
MA , sTRKSMA, siRCKSMA en siERXMA gespeld), ook als leden van het Ste
delijk Bestuur, hier in groot aanzien. (Zie Chb. II 812, I I I 9 0 6 ; 
wnvs. 560; SCHOT. 738; GARB. 559; VAN SMINIA, Grietm. 25 , 81.) 

In 1456 was DOEDO SDRKISMA, Schepen; in 1527 en vervolgens TJEPKE 

ALLERTS SIERXMA Burgemeester en een der eerste Voogden van het 
Weeshuis. Siercksmahuis in de Groote Hoogstraat komt in oude 
stukken dikwijls en als 'een aanzienlijk huis voor. Lang was het 
mij echter twijfelachtig, of dit gebouw hetzelfde was met het 
Raadhuis, dan of het daar naast stond. Het laatste is zeker : want 
hoewel uit de Geschiedenis van de Raadhuizen reeds blijkt, dat deze 
zetel van het Stedelijk Bestuur eerst in 1594 naar Waltahuis verplaatst 
werd , zoo is het onderscheid tusschen beide deze gebouwen duidelijk 
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op te maken uit de twee volgende aanhalingen van het zelfde jaar 
1579. Op eene Ordonnantie van dat jaar noemt een der eerste Boek
drukkers alhier zich: PETER HENDIRICKSOEN VAN CAMPEN, in de 

Eoochstrate by dat Raethuys ; terwijl gelijktijdig in de Weeshuis-
Archiven vermeld wordt: In de steeghe neffens MLERT rjirSIERXMA 
huissinge in de Hoechstraet. De juiste standplaats van deze en de 
andere vermelde adellijke huizen, is bij tijdsverloop door het verbouwen 
in verschillende burgerhuizen aldaar, naauwelijks meer aan te wijzen. 

Behalve dit huis in de Groote Hoogstraat, hadden de SIERCKKA'S 
ook nog een huis in de Begijnestraat, ongeveer waar thans de 
Zeepziederij is ; alsmede eene hofstede, Siercksma geheeten, aan den 
Hoogedijk, even buiten de stad op het Nieuwland, op SCHOTANUS 
kaart van Leeuwarderadeel en bij VAN SJIINIA, Grielm. 81 vermeld. 

Aanteekening 59, op Blaclz. 204. 
Het Huygenshuis. 

Dit thans nog bestaande, op kelders gebouwde, huis, (I 62) door 
Mevrouw de weduwe van den Generaal Majoor 3. G. Baron VAN SVTZAMA 
bewoond, wordt in het Beneficiaalb. 61 en 62 twee malen genoemd. 
LEEIYART IIUGENSZ, HITYGENS of HÜYGIS (want zeer verschillend wordt 
deze geslachtsnaam gespeld), die aldaar in 1543 als overleden voor
komt, was, volgens meergemelde Lijst van Regeringsleden, in 1531 
en het volgende jaar Burgemeester der stad. Zijn zoon, die zich 
ÏRANS HDIÖHIS schreef, en gehuwd was met GEEI BOOTSMA, wordt daar 
in 1558 en vervolgens als Schepen der stad vermeld, en komt in 
1567 als Olderman van het Zoete-Name-Jezus-gild voor. In dit 
zelfde jaar was hij echter verpligt zijne betrekkingen en vaderland 
te verlaten, dewijl ook hij het Verbond der Nederlandsehe Edelen 
tegen Spanje had geteekend (SCHOT. 742). Hij wordt als zoodanig 
bij TE WATER (II 482) genoemd met den naam van PRANÇOIS IEONARD 

HÜGENUIS ; en zóó onbekend schijnen zijn geslacht, betrekkingen en 
bedrijven gebleven te zijn , dat laatstgenoemde uitmuntende schrij
ver, ook met de hulp van de Heeren VAN BDRMAHIA, niets anders 
van hem konde zeggen, dan dat uit WINSEMIITS , Bist. lib. II 90 en 
115 bleek, dat ook hij tot de Friesche Bondgenooten behoorde, 
genoodzaakt was te vlugten, en naderhand door 's Konings Raad te 
Leemoarden gebannen werd. Wij vonden evenwel nog omtrent 
hem vermeld, dat hij in 1581 weder in Friesland teruggekeerd- en 
gevolmagtigde van Oostergoo ter staatsvergadering was (Chartb. IV 
•486). Volgens de Geestel. Rekeningen was hij in 1582 Rentmeester 
van de Geestelijke goederen in Oostergoo. Kollum was toen zijne 
woonplaats, welke SCHOTANUS , 742 ook bij zijne vlugt opgeeft. 

Hoe weinig bekend dit geslacht ook zijn moge, zoo komen er nog 
verscheidene leden van hetzelve, ook als bewoners van dit huis , 
in aanzienlijke betrekkingen voor. De broeder van TRANS was »JA-
»COP LEINERS ÏIOYGEN" , die in 1571 aldus eene acte teekende, bij 
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de Gasthuis-Archiven bewaard; een andere broeder, «FIORYS LEI-
»NERTS" of «LENARTS," was sedert 1580 achtervolgens Raadsman 
of Bouwmeester, Schepen, Burgemeester en Rentmeester van de 
Geestelijke en Kwotisatiegoederen der stad. LENABT VAIY HDIGHIS, 
een zoon van FRANS , boven genoemd, komt in 1597 onder de Frie-
sche krijgsoversten voor (Chb. IV 972; WINS. 836). — Ook bezat 
dit geslacht eene state ten oosten der kerkbuurt van Akkrutn, aan 
de B o o r n , op de kaart van SCHOTANUS aangewezen met de woor
den: *Jr Huijgis de Hopmans." Oorspronkelijk behoorde dat huis 
echter aan DODWE GALAMA, wiens zoon SICKO het erfde. Volgens de 
Ms. Variae Genealogiae liet deze het na aan zijn zoon TACO, wiens 
dochter WYTS huwde aan »LEONART HUYGENS aut HUGÜES" , bij FER-

WERDA, I 43*, DLEENERT HÜGENS , Capitein" genoemd. Volgens fol. 89 
hertrouwde hij met TROÜCK , de dochter van den President HESSEI 
VAN AYSMA, bij wie hij een zoon RESSEL HTJIGENS verwekte. Zie ook 
ÏERWERDA, in Aijlva en Wijckel; Tegenw. Staat, I I I 479 ; Stamboek, 
42 , aant. 38, waar meerdere leden van dit geslacht opgenoemd worden. 

Acmleekening 60 op Blad*. 204. 
Het Espelbachshuis. 

Dit huis is mij door Jhr. VAN HUJIALDA , die het in de vorige eeuw 
in deszelfs ouden toestand gekend had, afgesehetst als een sterk ge
bouw, van ééne verdieping hoog, op overwulfde kelders gebouwd, 
zoodat de hoofdpoort eenige treden voor zich had. De roodge-
verwde voorgevel had weinige en dan nog zeer kleine ramen, met 
ruiten in lood gevat, en ijzeren traliën er voor; terwijl deszelfs 
voet op den stoep door eene schuins oploopende rollaag, waarin 
de kelderlichten waren, was gedekt. Het huis had een grooten 
tuin, die, daar hij vroeger ook de ruimte van de tegenwoordige 
noordelijke zijpanden besloeg, voor en achter door een muur van 
de straat was afgescheiden. Stalling en wagenhuis kwamen in de 
Speelmansstraat uit. 

Van de leden van het geslacht VAN ESPEIBACH is ons, uit de zes
tiende eeuw, alleen bekend, GEORG VAN ESPELRACH , sedert 1561 
Grietman van Barradeel, Drossaard van het Kasteel te Harlingen 
en Olderman dier stad, gehuwd aan CATHARINA, de dochter van den 
Raadsheer SICKE VAN DEKEMA en IUTS VAN LIABCKAMA , in 1575 over

leden en te Harlingen begraven (WIHS. 538 ; SCHOT. 743 ; VAK SEINIA , 
Grietm. 205). — Meer berigts vond ik in ' t Archief van Tjaer-
dastate te Rinsumageest omtrent zijn zoon Jhr. GEORG VAN ESPELHACH, 
die dit huis in de eerste helft der volgende eeuw bewoonde, en 
daarin ten jare 1644 overleed. Zijne erfgenamen kwamen bij »Con-
«tract van Deilinge" overeen, dit huis en erf, gewaardeerd op eene 
som van 9380 G!d., in vier perceelen te verdeden, volgens eene 
naauwkeurige »caerte ende affpalinge," daarvan gemaakt. Bij lo
ting viel het huis-zelf Jhr. enYSBREnHT VAN BROWCKWOBST , Heere van 
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der Schoot, getrouwd met AIVNA VAN ESPEIBACH , ten deel. Onzeker 
is het , hoe lang deze het bewoonde. Vermoedelijk kwam het door 
het huwelijk van W/IIEM VAN BRONKHORST met JEI VA» ÆBINGA in het 

bezit van TJALLING VAN CAMSTRA van Tjaerda, te Rinsumageest, ge
huwd met MARIA ANNA VAN ÆBINGA, die wij in 1882 als eigenaars 

kennen. Zij besprak bij testament het huis, niet al de daarbij 
behoorende grondpachten, van verscheidene nabijgelegene huizen, 
aan hare oudste dochter ANNA LTJCIA VAN CAMSTRA, die in 1711 
trouwde met MINNE FRAIYS VAN BÜHMAMA, en in 17-45 hier , 70 jaren 
oud, kinderloos overleed. Een harer erfgenamen was de Baron 
VAIV PLETTENBERG, die het huis eenige jaren later verkocht aan den 
Heer DOEKE RIISKES SMEDING , die het in 179-4 liet afbreken en het tegen
woordige nette heerenhuis (Wijk I N°. 5 1 , Kad. Sect. A N°. 450) 
daarvoor in de plaats stellen, nadat een groot gedeelte van den 
tuin achter en ter zijde van het huis reeds vroeger was bebouwd 
geworden. Zie Stamboek , -4, 83 , 89, aant. 5 , en VAN DER HEYDEN , 
Verhaal van de Jezuïeten in Friesland, 60 , 115, 255, 282. 

Aanleekening 61 , op Bladz. 208. 
Hel Montzima- of Ayttahuis. 

Dit huis , hetwelk thans nog op de Weaze, als hoekhuis van de 
Wijdesteeg of Ayttasteeg, bestaat, en , hoewel sedert lang tot de 
woning en werkplaats van een smid vernederd, nog deszelfs ouden 
vorm en vele kenteekenen van vroeger aanzien vertoont, ja zelfs 
het gemelde wapen nog in den gevel voert, is in vele opzigten 
merkwaardig. Het wordt Montzima- en Mintzimahuïs genoemd, 
waaruit schijnt te blijken, dat iemand uit het geslacht MONTZIMA 
van Blija, later aan de AYTTA'S vermaagschapt (zie Stamboek, 15, 
aant. 13), voor den stichter is te houden. Hoe het in het bezit kwam 
van Hertog GEORG van Saksen, is onbekend; maar dat hij het als 
een vorstelijk huis (domum Ducalem) bezat, en dat hij het in 
1515, als een blijk van groote genegenheid, welken hij den AYTTA'S 
toedroeg, aan JOLKERT AYITA heeft geschonken tot eenc vergoeding 
voor de door dezen aan hem bewezene diensten engeledeneschade, — 
dit is stellig zeker, op grond der berigten van VIGLIÜS VAN AYTTA 
zelven, in zijn Leven en in zijn Testament, en van ADRIANUS GOÜ-
DANUS , vermeld in de aanteekeningen van HOYNCK VAN PAPENDRECHT 

op dat Leven : alles voorkomende in des laatst genoemden belangrijke 
Analecta Belgica, Hag. Com. 1743, tom. I , pars I , fol. 5 , 62 en 
206. Ook de Heer VAN HALMAEL heeft hiervan melding gemaakt in 
zijn verhaal: Folckert Aytta en IJdt Hania, opgenomen in den 
Friesche Volks-Almanak voor 18-43, 53 , die uit de bovengemelde 
berigten nog daarbij heeft gevoegd: »Op dat hertoglijk huis waren 
« F o l k e r t en I J d t sedert in staat, herbergzaamheid en gastvrijheid, 
»twee hoofddeugden, zoo van hen als van de Friezen in het alge-
= meen, aan velen ruimschoots uit te oefenen , en in het bijzonder, 
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»aan menig een hunner, almede door de rampen des oorlogs on-
«gelukkig geworden bloedverwanten. Op hetzelve borgen zich L i e u -
»we van T j e p n i a , met E e c k zijne huisvrouw en zuster van 
» I J d t , met zijn kroost, en B r o e r , der laatstgemelde broeder, en 
«beide mannen werden er het offer der naargeestigheid, welke hen 
«langzaam ten grave sleepte. Op dat huis schonk ook I J d t haren 
« F o l c k e r t nog: drie telgen: twee dochters, M i n t s en S a e p , en 
«een zoon G e r b r a n t , en eindigde zij hare dagen in het jaar 1540." 

Hun tweede zoon, VIGLUJS VAN AYTTA VAN SWICHEM , erfde het huis. 
Daar hij, in hooge betrekkingen geplaatst, meest in België en buiten 
's lands verkeerde, liet hij het welligt door leden van zijne familie 
bewonen (*). Want dat hij er prijs op stelde , blijkt uit het slot van zijn 
Leven (Anal. I 54) , waarin gezegd wordt , dat hij dit huis , zoowel 
als dat te Swichem, sierlijk heeft laten herbouwen en vergrooten ; 
en bewijst ook zijn Testament, van den 20 Maart 1576, waarin 
hij zijn huis, genaamd Mintzima, gelegen te Leeuwarden, met 
al wat daartoe behoort en aan grenst, en met al de meubelen, 
welke daarin bij zijn overlijden bevonden zullen worden, nalaat 
en bespreekt aan de drie broeders Dr. HUCHO , ÏOLKERT en Dr. WT-
BRANT VAN AYTTA, zonen van zijnen broeder SEERP en BARBARA VAN 

HETTEMA , en aan VIGHÜS, den zoon van hunnen broeder HETTE VA» 
AYTTA. Voorts wil hij , dat het huis in de familie blijve, opdat zij 
in twijfelachtige en gevaarvolle tijden een toevlugt hebbe; in dier 
voege evenwel, dat , wanneer er sommigen van hen afwezig of bui
ten het vaderland zijn, diegene van hen, welke zich te Leeuwarden 
onthoudt, daarin voor niet wonen zal, onder voorwaarde, dat hij 
het behoorlijk en wel onderhoude. Nog voegt hij er bij , dat nie
mand hunner zijn aandeel vervreemden of bezwaren mag, maar dat 
het eene gedeelte aan het andere moet toegevoegd worden, opdat 
het huis in den mannelijken stam der AYTTA'S of hunne aanverwan
ten moge blijven, en dergelijke bepalingen meer, welke van zijne 
genegenheid en zorg voor dit ouderlijke erf getuigden. 

Hoe stellig deze bepalingen ook waren — wij vinden dit huis 
zes jaren later vermeld, wèl in het bezit van, doch niet bewoond 
door het geslacht AYTTA. Andermaal werd het verheven tot eene 
vorstelijke residentie van het hoofd van dit gewest. Toen BERNARD 
VAN MERODE, Heer van Rummen, als Luitenant-Stadhouder van Prins 
WILIEM van Oranje , in 1580 het bestuur over Friesland aanvaard
de , schijnt hij dit aanzienlijk huis van genoemde erfgenamen ge
huurd-, en hier zijn intrek genomen te hebben. Dit blijkt althans 

(*) Volgens de Analecta, I 37, 181 en 197 was VIGLIUS Canselieren 
niet Ridder der orde van het gulden Vlies, welke laatste titel hier 
voor op bl, 208 verkeerdelijk is genoemd. Wel was hij Ridder oîEques 
anratus en Comes Palatinus, doch dit was eene andere waardigheid. 
Zie de Vrije Fries, III 412, 421, 424. 

I. 23 
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uit de Ms. Geestelijke Rekening van Leeuwarden van den jare 1582, 
waarin wij onder de grond- of stedepachten van het konvent der 
Jakobijnen of Vominikanen vermeld vinden : » Doctor Wiglius Aita 
»huis, staende op die Weese, in weleke huis nu die Stadtholder 
»zijn residentie heeft, geeft jaerlicx desen conuente te grondtpacht 
»een gouden gulden, die men van de Gedeputeerden sal innen." 

Hoogst vermoedelijk was bovengenoemde Doctor VJGMCS VAI» AYTTA 
de zelfde als die, welken wij als den laatsten der vier erfgenamen 
vermeld hebben. Het is waarschijnlijk , dat hij de aandeelen in het 
huis van zijne drie ooms verkregen hebbe, dewijl hij later steeds 
als eigenaar van het geheel voorkomt, en hij ook de voorouderlijke 
state te Sivichem bewoonde, gelijk uit de papieren van Tjaerda-
state te Rinsumageest blijkt. Hij kwam als zoodanig vervolgens twee 
malen in aanraking met het Stedelijk Bestuur, en wel op de vol
gende wijze, welke ons tevens vergunt op de plaatselijke gesteld
heid van het huis en erf een blik te slaan. 

liet hoofdgebouw van twee hooge verdiepingen had toenmaals 
uitwendig den zelfden vorm als nog tegenwoordig, doch bezat aan 
de noordzijde een driemaal langer zijpand, dat zich verder dan de 
halve lengte van den tuin uitstrekte. Die hof omgaf dit gedeelte 
aan beide zijden, en strekte zich tot den Wirdumerdijk ui t , waar 
hij door een ringmuur van de straat was afgescheiden, even als 
aan de zuidzijde van de Wijdesteeg. In den hoek, door beide mu
ren gevormd, was een groot gebouw, dat tot stalling diende. Toen 
het Stedelijk Bestuur zich in den aanvang der zeventiende eeuw 
meer en meer op het verfraaijen van de stad en derzelver gebouwen 
begon toe te leggen, oordeelde het , dat de lange ringmuur van 
Ayttahof, op den Wirdumerdijk, deze hoofdstraat der stad ontsierde. 
Baad en Gezworene Gemeente besloten dus den 20 Jannarij 1617: 
»dat Jr . Wiygle Aijta belastinge sall worden gedaan, ommed 'ach-
»terplaatse van sijn hoff binnen deser stede bij St. Jacobs Poorte 
»met bequame woningen van twe viercanten hooch t' bebouuen , 
«ofte d' selue aan d' Stad ofte ijemant anders f' vercopen ofte ver-
»pachten, onune met sodanighe woningen tot Eer van d' Stad be-
* timmert te mogen worden." Hoewel deze aanzegging drie weken 
later vernieuwd-, en hem »Acte van guarand in behoorlijcken 
«forma" toegezegd werd, ten einde »hem tot allen tijden t' gua-
»randeren, eosteloo? ende schadeloos te holden," bleef Jr. AYTTA 
evenwel weigeren aan dit verlangen der Regering te voldoen, op 
grond van bezwaren hiertegen, welke hij aan het testament van 
zijnen oudoom, den President, ontleende. Het Bestuur liet dus de 
zaak vooreerst rusten, doch hervatte haar weder negentien jaren 
later, toen he t , bij Resolutie van 19 Februarij 1636, * Viylius van 
»Aytta lot Sicichem ordonneerde, de achterplaetse van Mintsma 
nhuijsinge bij Wirdumerpoort te verpachten, tot bouwinge van huij-
«singen, twee viercanten (of verdiepingen) hoogh, des dat hem 
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»behoorlijeke Acte van guarrand sal geleuert worden." Niettegen
staande hem die Acte werd ter hand gesteld, bleef hi j , die in 1641 
overleed, ongenegen om aan dit bevel te voldoen, en ook zijne 
erfgenamen hebben hieraan niet voldaan vóór den jare 1664, dewijl 
de kaart van dat jaar , in SCHOTANUS , ons den hof nog onbetimmerd 
vertoont. Eerst na dien tijd is Ayttahof tot erven uitgegeven, en 
aan den Wirdumerdijk met vier huizen (Wijk D, N°. 89 , 90, 91 
en 92) en in de Aytta- of Wijdesteeg met drie woningen (N°. 94, 
95 en 96) bebouwd. Deze wijze van bebouwing is nog in den 
tegenwoordigen toestand dier huizen te onderkennen, dewijl Ayt-
tahuis een overbouwden uitgang heeft op den Wirdumerdijk, welke 
achter die later gebouwde panden langs loopt. 

In het laatst der zeventiende eeuw is het huis door de erfgena
men van Jr . AYTTA verhuurd- en tot verschillende einden gebruikt 
geworden. In 1682 vermelden de Stedelijke Resolutieboeken, dat 
de Doopsgezinden vergaderingen hielden »op de Wæse in de Hui-
»zinge van Jr . Aita." In 1690 was JAN MATTHYSEN daarvan huur
der, toen de Regering hem liet aanzeggen, den bouwvalligen stal 
te laten herstellen, ter voorkoming van ongelukken. Later is het 
gebouw aan de achterzijde ten deele gesloopt, en het overige tot 
eene brouwerij gebruikt ; en thans is de zelfde zaal, waarin eens 
de beroemde Staatsman woonde, en de Stadhouder desïandsgehoor 
verleende — eene smidse. 

Bij de aanzienlijke partikuliere gebouwen dezer stad had ik ook 
gaarne eenige berigten willen mcdedeelen, aangaande het vroeger 
zeer uitgestrekte gebouw, aan de westzijde van den Wirdumerdijk bij 
de poort, waarvan het logement de Wijnberg thans nog een over
blijfsel is. Weleer behoorde ook het Lands-Welvaren, alsmede de 
Blaauwe Poort, tot dit huis, en was het front naar het zuiden ge
keerd. Die grootsche voorgevel valt eenigzins in het oog in het 
gezigt op de stad, boven de Kaart van 1664. In het Eerste Reces-
boek van het Hof heb ik daaromtrent enkel gevonden, dat het in 
1562 bewoond werd door Dr. RIEIYCK VAK BÜRMANIA. Deze zeer ver
dienstelijke edelman was toen Grietman van Leeuivarderadeel, en 
vroeger Raadsheer en Drost van Koevorden, in welke laatste be
trekking zijn naam nog vermeld staat op den Gedenksteen achter 
Burmaniahuis aan het Oldehoofster kerkhof. (Zie hier voor bl. 340.) 
Uitvoerige berigten omtrent hem vindt men bij VAN SJIIMA , Grietm. 
2 4 ; SCHELTEJIA, Staatk. I\led. I 197; Stamboek, 5 8 , aant. 41. On
bekend is het , wie het huis na zijn dood, in 1563 , heeft bezeten , 
en in 1651 laten herbouwen, daar dit jaartal thans aan het huis 
gevonden wordt. De overlevering zegt, dat het door den Stad
houder Graaf van Aremberg is bewoond geweest; alsmede, dat het 
Geregte van Leeuivarderadeel en de bijeenkomsten van de afgevaar
digden der Grietenijen van Oostergoo hier eertijds op de groote boven
zaal gehouden zijn. 

23 * 
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Aanleekening 62, op Blad*. 208. 
Omslagen voor Stedelijke Werken. 

ïfet fonds, bij Octrooi van Prins KAREI, in 1515 der stad »tot 
i'bouw ende reparaeie" toegestaan, was echter ontoereikend, om 
in alle behoeften tot onderhoud, verbetering of aanbouw van stede
lijke werken te voorzien. Vandaar, dat de Regering dikwijls de 
buurten , waarin zoodanige werken waren gelegen, de verpligting 
fot onderhoud of vernieuwing oplegde; of wel , ten behoeve van 
sommige verbeteringen van algemeen belang, een omslag deed over 
al de vaste goederen der burgers. Hierover ontstonden echter dik
wijls onaangenaamheden , daar de onwilligen , of zij , die meenden 
te hoog aangeslagen te zijn , zich bij het Hof van Friesland be
klaagden , en de stad in lastige en kostbare regtsgedingen wikkelden. 
Ten einde deze te voorkomen, en zich eenig meerder regt tot het 
doen van zoodanige omslagen, ten behoeve van belangrijke her
stellingen aan de stedelijke werken, te verschaffen, wendde het 
Bestuur zich tot den Landsheer, Koning FILIPS , die , bij Octrooi van 
den -4 Julij 1559, de stad tot het heffen van dergelijke omslagen 
magtigde : evenwel voor slechts drie jaren en onder gehoudenheid, 
dat het meerendeel der ingezetenen deze belasting moest toestaan ; 
terwijl elke voorgenomene vernieuwing of herstelling steeds voor
gesteld moest worden aan den Hove, waaraan tevens verantwoor
ding van de bestede gelden moest geschieden. Dit Octrooi, waarvan 
bet bezegelde origineel onder N°. 81 der Stedelijke Archiven be
waard wordt, komt voor in het Chartb. III -461. Op fol. 855 is 
aldaar eene uitvoerige opgave van de lasten , waarmede de stad in 
1571 was bezwaard. Toen de stad in 1569 op nieuw groote kosten 
aan het onderhoud van vaarten, wallen, pijpen, bruggen enz. had 
besteed, vroeg en bekwam zij nogmaals zulk eene magtiging van 
het Hof, onder dergelijke bepalingen. (Stedelijk Archief, N°. 89.) 

Aanleekening 63 , op Blad*. 237. 
Het Gedemoliëerde Blokhuis. 

De naam van het gedemoliëerde Blokhuis, welke sedert aan het 
nog bestaande gebouw is gegeven, heeft sommigen in den waan 
gebragt, dat bij de inneming van de sterkte, in 1580, al de ge
bouwen zijn gesloopt geworden. Het is echter duidelijk genoeg, 
dat het woord demolièren (van het latijnsche demoliri, dat afwer
pen , slechten , verwoesten beteekent) enkel ziet op de vestingwer-
ken van het kasteel, en dan nog wel bijzonder op die aan de west
en noordzijde, welke alléén de stad konden schaden; terwijl de 
zuid- en oostzijde oorspronkelijk de stadswal en gracht waren, en 
ook als zoodanig weder hersteld werden. Zoo werden ook de drie hoek
torens of rondeelen afgeworpen, terwijl de vierde, in den Zuid-
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oosthoek , de Pijnigtoren genoemd, bewaard bleef, en sedert tot Stads
en daarna tot Lands-Kruidtoren gebruikt werd; gelijk de kerk ver
volgens tot Stads-Ammunitiehuis verstrekte, en in 1824 afgebroken is. 

Ten einde den naam des Wakkeren tachtigjarigen Burgemeesters, 
ADJE LAHMERTs, aan wiens beleid men den gelukkigen uitslag der 
inneming van het Blokhuis bijzonder toeschreef, duurzaam in aan
denken te houden, wilde de burgerij van Leeuwarden, dat de 
westelijke brug of pijp der stad, in wier nabijheid hij woonde, 
van toen af den naam van Adje-Lammerts-pijp zou dragen, gelijk 
de tweede pijp reeds, naar den edelen handhaver der Friesche 
vrijheid, Doecke-Martena-pijp was genoemd. Zij komt onder dien 
naam het eerst in het Plakkaatboek van 1582 voor, en verdiende, 
wegens de belangrijkheid der herinnering, dien voortaan duurzaam 
te dragen. 

Ook de Staten van Friesland wilden deze gewigtige gebeurtenis 
door eene blijvende gedachtenis in zegenend aandenken bewaren, 
toen zij besloten, daarop twee Gedenkpenningen, van ongelijke 
grootte, te laten slaan. Ze zijn bij VAN LOON , Neder], Historie
penningen , I 281 , afgebeeld en beschreven. Op de voorzijde der 
grootste ziet men de drie kasteelen afgebeeld, en daar om heen 
een aantal personen bezig, om met houweelen, spaden, kruiwagens 
en karren de wallen af te breken en de grachten te vullen. Daar 
boven staan de letters en cijfers: L. 1. H. 5. ST. 18. F . ; waardoor 
zeer kort wordt uitgedrukt, dat het kasteel van Leeuwarden op 
den eersten-, dat van Harlingen op den vijfden-, en dat van Sta
voren op den achttienden Februarij is overgegaan. Het randschrift, 
met het wapen van Friesland er tusschen, luidt: 

PRINCIMV(M) RECVPERATÆ LIBERTATIS FRI(SIÆ). 

on drukt ui t , dat men deze gebeurtenis beschouwde als 
Het begin der icederverkregene Vrijheid van Friesland. 

De keerzijde stelt, in het gezigt van strijdende legers en tenten, 
een gevecht voor van den Nassauschen DAVID , met een slinger-, 
en den Spaanschen GOLIATH , met zwaard, speer en schild gewapend. 
Op dat schild staat het jaar der gebeurtenis A°. 80. In het rand
schrift wordt hulde bewezen aan de hulp des Allerhoogsten, door 
de woorden van Psalm 118 vers 2 3 : 

A DOMINO FACTVM EST ILLVD. 

Dit is van den Meere geschied. 
De kleinere medaille, tot eene legpenning bestemd, heeft, in plaats 

vati het eerst gemelde randschrift, enkel: 
FRINCIPIVM LIBERTATIS. 1 5 8 0 . 

Het beginsel van de Vrijheid. 

Dat echter de Staten en de ingezetenen hoog liepen met het wel 
gelukken van deze vrijheidlievei.de poging, vas zeer natuurlijk; 

vrijheidlievei.de
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maar vreemd klinkt het , dat de Leeuwarders zelfs bij den Koning 
door deze daad eer inlegden, en dat zij hun tot deugd en wakker-
heid gerekend werd. Immers dit blijkt duidelijk uit het Koninklijk 
Octrooi, ten behoeve van de versterking der stad, den .4 Augustus 
1580, en dus weinige maanden later »vuyt sunderlinge gratie" aan 
Leeuwarden geschonken , waarin met ronde woorden gezegd wordt: 
dat de stad Leeuwarden steeds der gemeene zaak geene mindere 
diensten bewezen heeft dan de overige steden;" i» zelfs dat zy (son-
»der nner God) hun moegen toeschryuen de ganssche bewaernisse 
»ende preseruacie van ons geheel landt van Vrieslandt, deur t in-
»nemen van den Blockhuysse aldaer , tegens den gheweldigen Besit-
»ters van dien; hebbende zulcx int verhoueren van denseluen lyf 
»ende goedt in peryckel gestelt, jae nyet verre geweest, by alzoo 
«verre als den aenslach nyet geluct en hadde, om met haerehuys-
nvrauwen ende kinderen aen den hals te commen." {Stedelijk Ar
chief, N». 9 1 ; Charterboek, IV 188.) 

Daar nu dit stuk den naam en de waardigheden âes Konings 
aan het hoofd draagt, zoo moet het met regt groote bevreemding 
wekken, om den Koning dus te hooren spreken over eene daad, 
welke toch niets minder was dan dadelijke opstand tegen hem, en 
ontweldiging aan zijn gezag. Wij kunnen dien zonderlingen in
houd echter alleen daardoor verklaren, dat het Charter in naam 
des Konings te Antwerpen is afgegeven door den zwakken Aarts
hertog HATTiiiAs, die onder den invloed stond van den Prins van 
Oranje , die hem zulke dingen op eene dubbelzinnige wijze liet zeggen. 

Deze gebeurtenis, welke den Leeuwarders inwendig zoo veel 
voordeel- en uitwendig zoo veel roem bezorgde, werd ook na den 
vrijheidsoorlog nog lang dankbaar en vereerend herdacht. Inzon
derheid was het in de vorige eeuw de geleerde staatsman WYBRAND 
TAX ITSXA(*), die in de bekende Jagt-praatjes, Leeuw. 1737, 
I 70 , zijn vaderlandsch gevoel en kunstsïnaak aan den dag legde 
door de volgende woorden, welke nog steeds der behartiging 
waardig zijn: nik heb my dikwils verwondert, dat in het nieuw 
»Raad-huis van onse nabuirige Stad Leeuwarden nergens een schil-
»dery wort gevonden, afbeeldende hoe haar groote Burgemeester 
»Adje Lammerts het Blokhuys innam, en van de Spaansche beset-

(*) Dat deze woorden van dit naamloos uitgegeven geschri ft van wv-
BRAKD VAN ITSBIA zijn, en niet van zijn vriend EPO SJCCK VAN BCKMAN[A , die 
welligt een der twee volgende stukken van dit werk geschreven heeft, 
weten wij door het getuigenis van den geleerden s. H. VAN IDSIHGA , die 
in zijn weinig bekend en zeer belangrijk werkje: Vrijmoedig Beroep 
leijen de Staten van Friesland, op bl. 41 een uitvoerig verhaal geeft 
van de inneming y.i» hel Klokhuis, hetwelk ik eerst hng u.i mijne be
werking ontdekte. 
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r> ting ontlaste, en aldus de Stad in vryheit bragt , welke buiten 
»twyffel de grootste actie was, die een Burger van Leeuwarden 
»tot verlossing van syn Vaderlant konde bedrijven; en vry meer 
»te wardeeren als de actie by Chattam, met so veel praal te 
«Dortregt op het Stad-huys ter eeren van hun Burgemeester Cor-
*nelis de Wit afgemaalt, welke expeditie eigentlyk niet anders was 
»als een bravade teegeu de Koning van Engelant, en in haar gevolg 
»niet te vergelyken by het bemagtigen van het Blok-huys of Casteel 
»van Leeuwarden." 

Het portret van Burgemeester ADJE LAMJIERTS bestaat nog, en is in 
het bezit van Jhr. J . M. VAN BEYMA THOE KINGMA , op Kingma-state 

te Stceins. Behalve een uitvoerig opschrift, komt daarop ook zijne 
spreuk voor : Eet is mei sizsen naet toa dwaen : Het is met zeggen 
niet te doen. Volgens het Stads-Buryerboek kwam hij in 1561 van 
Kollum als Koopman te Leeuwarden wonen. Hij komt nog in den jare 
1586 als Volmagt ten landsdage voor in het Chartb. IV 60-4, ja zelfs 
nog in 1591 in het Sententieboek van het Hof. Zijne kinderen namen 
den verlatiniseerden geslachtsnaam van ADIUS aan, onder welken zij 
op vele plaatsen in het 3 e stuk des eersten deels van IERWERDA , Wa
penboek voorkomen, inzonderheid bij de geslachtlijst van DE BLAÜ, 
4 e Getier. — Zie verder over hem : SCHELTEMA , Staatk. Nederl. I l 
11 ; AiTZEMA, Voorrede van de Herstelde Leeuw, 8 ; VRIEJIOET, Ath. 
Fris. 137; Stamboek, 92 , aant. 58; Chb. IV 380, 387, 493, 504. 

Aanleekening 64 , op Bfatfe. 238. 
Herboivwiny van de Lieve Vrouwepoort. 

De grondslagen van de nieuwe L. Vrouwepoort werden den 2 
Junij 1579 gelegd, en het gebouw nog dat zelfde jaar voltooid. 
Zij werd aan de westzijde uit de gracht opgehaald, en aan de oost
zijde zooveel verlengd, dat het voetpad van den wal over den boog 
kon gelegd worden. Het daarboven gebouwde woonhuis had twee 
gevels, welke met kanteelingen opliepen, en die door een halfrond 
muurwerk, waar tusschen een kleine toren stond, aan elkander 
verbonden werden. In stede van het beeld der L. Vrouwe of de 
Moeder des Heeren, dat tot dusverre den buitengevel versierd had, 
werd n u , nadat de Regering en de burgers zich bijna algemeen vóór 
de Hervorming verklaard hadden, vervangen door een klein stee-
nen beeld van een Krijgsman in Romeinschen wapendos niet speer. 
Het werd steeds voor de afbeelding van een Spaansch Veldoverste 
gehouden, en voor een blijk, dat de stad toen nog der heerschappij 
van Spanje onderworpen was. In dat geval had men mogen ver
wachten , dat het beeld, na het verbreken van die betrekking, zou 
weggenomen zijn, en dat het zijne plaats gedurende nog twee en 
eeue halve eeuw, niet zoo rustig zou hebben behouden, daar het 
rerst bij het wcgbreken van de poort, in 1837, is afgenomen en 
ach Ier hel Stadshuis geborgen .; te moer, dewijl de naam van 
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Onze Lieve Vrouwepoort, na de Hervorming-, zoo zeer tot ergernis 
strekte, dat men haar vervolgens de Oldehoofster- of de Bildtpoort 
wilde genoemd en geschreven hebben. Het heerschend gebruik heeft 
echter deze verandering van naam niet toegelaten, daar zij later, 
gelijk nog hare standplaats, steeds met den naam van Vrouwen-
poort benoemd en aangeduid werd. 

Aanteekening 65 , op Bladz. 241. 
Versterking van de Stad. 

Van hoeveel belang die vergravingen waren ten behoeve van den 
aanleg van dwingers en ravelijnen , kan blijken uit het Verzoek
schrift van TACO VAK CAMMUVGHA , van den 24 April 1584, van 
welk stuk, door ons in de Koninklijke Bibliotheek in originali ge
vonden , wij onder Bijlage N een afdruk mededeelen. Wij zien 
daaruit, dat de Amelandsdwinger, hier het Ooster-Ravelijn ge
noemd , in 1583 was aangelegd, en dat daartoe, en tot de daar om 
heen gedolvene gracht, ongeveer vijf pondematen lands vergraven 
waren, hetwelk toen eene waarde had van 140 Gld. de ponde-
mnte, en dat het Hoekster-Ravelijn in 1584 is aangelegd, gelijk ook 
in het Chartb. IV 498 gemeld wordt. Tevens is dit Eequest, even 
als het stuk in het Charterboek, een treurig bewijs van de uitge-
brokene verdeeldheid tusschen de Staten en de Stad ; geschillen, 
die, dadelijk na het oprigten van de republiek, den jeugdigen vrij
staat beroerden, en welke ook op de versterking van Leeuwarden. 
zeer ongunstigen invloed hadden. De Steden van Friesland toch be
geerden , na de Hervorming en het vervallen van de stem der Geestelijk
heid , te zamen ééne stem te hebben in de Statenvergadering, als het 
vierde lid van staat. De Gedeputeerde Staten waren daarom vooral 
op Leeuwarden, als de voornaamste stad, die dit dreef, verbitterd. 
Om zich te wreken, verlegden zij den Landsdag van hier naar Fra-
neker, en hielden de beloofde Fortificatie-penningen in. De Stad 
weigerde nu de vergravene landen te vergoeden, te kennen ge
vende, dat de versterking van de stad zoowel tot verdediging van 
het Landschap als van het Gemeenebest strekte, en dat bij de Unie 
vastgesteld was , dat zoodanige versterkingen uit de kas der Veree-
nigde Nederlanden zouden betaald worden, gelijk te Harlingen en 
elders mede gebeurd was. Daar ook de Staten de voldoening wei
gerden , zag de Stad zich hierom in lastige processen gewikkeld 
(wiss. 725). Zelfs moest zij, wegens gebrek aan geld, dat uit de 
aangewezene fondsen niet betaald werd, de opbrengst eener ver-
kooping van de goederen des ouden konvents Fiswerd, 700 Gld. 
bedragende, gebruiken, om de arbeiders aan de wallen te voldoen. 
Aan dit Proces tusschen de Landen en Steden heeft het Stedelijk 
Archief het bezit te danken van twee zware bundels stukken, 
daartoe betrekkelijk, waarin ook vele kopijen van belangrijke 
vroegere Charlcrs, waan au de oorspronkelijke!» verloren zijn, 
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voorkomen. Onder den naam van het Proces hebben wij het dik
wijls vermeld. Volgens Chartb. IV 386 moesten zij bij de stad 
Leeuwarden bewaard blijven. 

Aanleekening 66 , op Blad*. 245. 
De Geestelijke Goederen der Stad. 

Bij de verdeeling of zoogenoemde Quotisatie van de Kloostergoe
deren onder de drie Armen-inrigtingen, in 1583 , viel bij de loting het 
aandeel, geteekend A, het St. Anthony-Gasthuis ten deel, zoo 
als het , nog aanwezige, lootje getuigen kan ; die bezittingen zijn 
kort daarna aan dit gesticht overgedragen. Het tweede aandeel, 
B , viel op het Old Burger-Weeshuis; dit werd echter eerst in 
1596 afgestaan, omdat de Voogden lang weigerden, om die goede
ren aan te nemen, op voorwaarden, welke de Regering niet bij 
de vermelde resolutie bepaald had, maar daarna, bij de overgave, in 
het belang van de Weezen der stad, meende te moeten maken. 
(Zie daarover de Geschiedenis van dit Weeshuis.) Het derde aandeel, 
C, heeft het Bestuur nooit aan de Voorstanders der armen of de 
latere Stads-Armekamer overgedragen. Het is onder het beheer 
der stad gebleven, en sedert door den Rentmeester van de Geeste
lijkegoederen, als een afzonderlijk fonds, onder den naam van Quoti-
satiegoederen, bestuurd geworden, ten einde uit de inkomsten 
daarvan de subsidién aan de stads algemeene armen, de buiten-ar-
men, het Stads-Weeshuis enz. te voldoen. 

Men noemde deze bezittingen toenmaals veelal de buitengoederen 
der Kloosters, omdat zij meest uit landerijen, buiten de stad gele
gen, bestonden. De binne n goederen, of de kloostergebouwen, ble
ven evenwel in het bezit der stad. Zij werden gevoegd bij de ge
bouwen en goederen van de Kerk, het Koor, de Pastoors, eenige 
Prebenden enz. van de drie Parochiekerken, welke de stad mede 
behield. Al deze bezittingen werden tot een vast fonds bijeengebragt, 
en zijn, van 1583 af, bestendig, onder den naam van de Geeste
lijke Goederen der stad, door een afzonderlijken Rentmeester be
stuurd geworden. De inkomsten daarvan werden besteed tot het 
onderhoud van Predikanten, Kerkelijke bedienden en gebouwen, 
Latijnsche scholen enz. Daar zij door het gewestelijk bestuur tot 
de zoogenoemde Corporagoederen betrokken werden , zag de stad 
zich in 1796 en vervolgens verpligt, een groot gedeelte daarvan te 
verkoopen. Het overschot is , even als dat van de Quotisatiegoe-
ren , in 1810 onder de overige bezittingen der stad opgenomen. 
In 1829 is daarvan weder een gedeelte verkocht, ter voldoening der 
kosten van het bouwen van de nieuwe Kazerne en verschillende 
Stads-Scholen, den aanleg van de Stedelijke Begraafplaats, den af
stand van den Zwarteweg PIIZ. , ingevolge daartoe verleende Konink
lijke mngtiging. 
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^ianteekenmy 67 , op Bladfc. 252. 
Het Dominikaner-Iûooster. 

Hoewel in het hoogst zeldzame werk van DE JOKGHIE , Desolata 
Batavia Dominicana, Gand. 1717, bl. 35 en vervolgens, al de 
historische bijzonderheden betrekkelijk dit konvent zijn bijeenge-
bragt , zoo bevat het toch weinig, dat ook niet van elders bekend 
was. En geen wonder, daar vele bronnen voor de geschiedenis van 
dit merkwaardige klooster zijn verloren gegaan. Op welke wijze 
dit is geschied, leeren ons mede de Geestelijke Rekeningen, uit 
welke wij het medegedeelde geput hebben. Want nadat op den 8 
September 1580 de geheele inboedel en het huisraad van het Jako-
bijner- en Galileër-konvent openlijk geveild waren, en de som van 
310 Gld. opgebragt hadden, werd ook de zoogenoemde »Liberye" 
der Predikheeren, bestaande uit »29 olde boecken," aan JOBRIT 
HANTE of HANiA voor slechts drie Gulden verkocht; terwijl eenigen 
tijd daarna nog drie Gld. voor eenige verkochte »olde scheurboec-
»ken" in rekening gebragt werd. Hoewel de eersten in het bezit 
van een edelman kwamen, schijnen ze toch later verloren gegaan 
te zijn. 

Wij kunnen niet nalaten hierbij te voegen, dat er, ook in opvol
gende tijden, vele bronnen voor de geschiedenis zijn teloorgegaan, 
doordien men die zoo lang bewaarde boeken en papieren met onacht
zaamheid behandelde, en niet uit een wetenschappelijk, maar enkel 
uit een administratief oogpunt beschouwde. Zoo is er in de Stede
lijke Rekening van Leeuwarden van 1824 zelfs eene som van 528 
Gld. verantwoord, »zijnde het provenu van verkocht Scheurpapier 
»en oude Boeken"! Hoe véle boeken van groote waarde daarbij 
zijn verloren gegaan, kan men enkel hieruit opmaken, dat de 
zelfde Geestelijke Rekeningen, van 1580 tot 1583, uit welke ik 
thans het lot van al de Geestelijke Gestichten en goederen tijdens 
de reformatie heb kunnen opmaken, toen mede verkocht zijn. 
Terwijl men bezig was, die groote hoop te wegen en te schepen, 
kwam echter een mijner vrienden daar voorbij , en redde toevallig 
dezen zwaren foliant, waarvan de band reeds was afgescheurd, uit 
de massa, zonder te weten, welke de inhoud daarvan was. Later 
heeft hij dit belangrijke boek, op mijn verzoek, aan de stad over
gedragen. — Het bewaren van oude stukken, en het mededeelen 
van dezelve aan deskundige personen, kan ik daarom niet ernstig 
genoeg aanbevelen. 
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Eerste Bijlage, zie Aanleek. 10. 
Keizer LODEWIJK de vrome schenkt aan zijnen ge

trouwen GERROLF bezittingen in het Hertogdom 
Friesland, in het Landschap Westergoo, in de 
dorpen Camminga, Hunderi enz. 

Anno 839, den 8 Julij. 
In den naam van God , den Heer , en van onzen Zaligmaker JEZUS 

cmusTus, L ODE W I J K , bij de gratie Gods Keizer, altijd vermeerde

raar des Rijks. 
Doen kond en te weten aan alle onderhoorigen der Heilige Kerk 

Gods en van Ons, zoo tegenwoordigen als toekomenden ; daar wij 
voor eenige jaren hebhen verleend aan onzen getrouwen en eerza-
men G E R E O I F zekere, ons toebehoorende eigendommen , welke ge
legen zijn in het Hertogdom Friesland, in het Landschap Westergoo, 
in het dorp Camminga, Hunderi en in andere omliggende dorpen; 
doch daar, wegens de nalatigheid van denzelven GERROIF , zekere 
beroerten zijn gerezen, waarom deze goederen aan zijn bezit en 
beheer onttrokken-, en aan onze koninklijke schatkamer vervallen 
zijn ; zoo hebben wij eindelijk, uit besef van de Goddelijke Barm
hartigheid , besloten, die goederen aan hem terug te geven, en 
aan zijne bezitting en beheering weder over te dragen. En opdat 
hij dezelve in den tegenwoordigen en toekomenden tijd des te ze
kerder en vaster moge bezitten, hebben wij deze brieven van onze 
bekrachtiging aan hem laten afgeven, opdat hij de gemelde goede
ren , met alles, wat regtens en wettelijk daartoe behoort, voortaan 
met regt van eigendom bezitte, en vrije magt hebbe, om daar
mede te handelen naar welgevallen ; alsmede, opdat hij wegens de 
gemelde aanleiding te geener tijd ter zake van deze goederen eeni-
gen last lijde, maar in alles, wat hij omtrent dezelve wil bevelen 
en beschikken, zijnen vrijen wil uitoefene. En opdat deze bekrach
tiging van onze teruggave, voor het tegenwoordige en toekomende, 
eene onschendbare zekerheid verkrijge, hebben wij dezen met 
onzen ring laten bezegelen. 

Ik GLORIUS , Notaris, in de plaats van 
HÜGO, heb dezen gezien en bezegeld. 
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Gegeven den 8 Juli j , in het 2-4e jaar der regering van den door-
luchtigsten Keizer LODEWIJK , de tweede indictie. 

Gedaan te Cruciniacum (Kreiiznach?) in hel koninklijk paleis, 
in den name Gods. Amen. 

Vertaling van het Origineel in het latijn , afgedrukt in SCHATER , Annales 
Palerborn. 1693, 1119; ÏAIKE , Codex Traditionvm Corbciensivm , Lips. 
1752 , 290; ECCAKD , Rerum Francic. Oriental. 11317; KLUIT, Ilistoria 
Critica Comit. Holland, et Zeeland. I I , Codex Diplomatieus, Mediob. 
1780, No. 1. 

Bijlage A, zie Blad%. 30 en Aanl. 10. 
Brief van WIBALDXJS, Abt van Corbeije, aan de ge-

loovige Christenen van Leeuwarden, over de on

gehoorzaamheid van vier Priesters, welke in de 

Kerk van Leeuwarden Prebenden hebben, en die 

tot dusverre verzuimden, het wettig bezit daar

van van den Abt te verzoeken en ie ontvangen; 

weshalve hij hen dagvaart, om tot dat einde te 

Corbei je te komen. 

1 1 4 9 . 

WIBALDUS , bij de gratie Gods Abt van Corbeije, aan alle getrouwe 
Christenen, die in de gemeente van Leeuwarden zijn, heil en zegen. 

Wij maken u bekend , dat geen van de vier [Priesteren], die in uwe 
Kerk prebenden hebben, tot nog toe bij ons is gekomen, noch het 
bezit van onze Kerk van ons heeft ontvangen , terwijl wij reeds twee 
jaren in de Abtdij van Corbeije gevestigd zijn. Bovendien is uit 
hunne onachtzaamheid voor ons moeite en nadeel gesproten, in 
zooverre als zij de gift des altaars niet hebben ontvangen; om welke 
zaak onze gansche Kerk aan het regt en het gezag van den Bisschop 
is toegewezen. Maar door de barmhartigheid van God en de gunst 
van den Bisschop zelven, hebben wij nu de Kerk in zijn geheel 
terug ontvangen, zoo als wij haar te voren hebben bezeten. En 
wij dagvaarden deze vier [Priesters] , die de Kerk bekleeden, om, 
op het eerstkomende feest van de zuivering der Heilige [Maagd] 
MABiA, hunne tegenwoordigheid bij ons te Corbeije te vertoonen, 
ten einde ons aan te wijzen, welk regt zij op onze bezitting heb
ben. Ingevalle zij dan niet gekomen zijn, mogen zij voor zeker 
weten, dat wij ons regt tot het uiterste toe zullen vervolgen, en 
hun niets van ons regt afstaan. 
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Bijlage B , zie Bladz. 30 en Annt. 10. 
Brief van WIBA? DUS , Abt van Corbeije, aan HE-

RIBERT, Bisschop van Utrecht , klagende over de 

wederspannigheid van de Geestelijken der Kerk 

van Leeuwarden, welke eene bezitting is der Kerk 

van Corbeije, daar zij verzuimd hebben, hunne 

aanstelling van den Abt te verzoeken, hem de 

verschuldigde schatting te voldoen, en hem eer

bied te bewijzen; tveshalve hij den Bisschop ver

zoekt, een of meer personen in hunne plaats aan 

te stellen. 

1149. 
Aan zijnen eerwaardigen Vader en Heer, HERIBERT, denhoogwaar-

digen Bisschop van de Heilige Kerk van Utrecht, biedt broeder 
WIBALDÜS , bij de gratie Gods hetgeen hij is in de Katholijke ke rk , 
zijne geringe voorbiddingen en toegenegene dienst. 

Zoo als wij uwe Hoogheid reeds te voren hebben te kennen ge
geven , hebben wij de Geestelijken, die de kerk van Leeuwarden 
bezaten, de voordeden en de bediening geregtelijk doen ontzeggen, 
wegens drie hoofdpunten, van welke elk afzonderlijk reeds vol
doende konde zijn. Ten eerste, omdat zij verzuimd hebben, de gift 
des altaars en de zorg der zielen van U te ontvangen, waardoor 
de zelfde Kerk , welke eene bezitting is van de Kerk van Corbeije, 
aan U in regt van eigendom is toegewezen, maar door uwe gunst 
en barmhartigheid aan ons en ons Klooster in zijn geheel is terug 
gegeven. Ten tweede, omdat zij nu reeds gedurende twee jaren 
verzuimd hebben de, uit oud regt verschuldigde, schatting te beta
len. Ten derde, omdat zij , nadat er reeds van onze Kerkvoogdij 
te Corbeije een tijdvak van bijna drie jaren is verloopen, noch tot 
ons zijn gekomen , noch de verschuldigde onderdanigheid en eer
bied bewezen hebben. Daar dit zoo is, hebben wij den Rent
meester van de Kerk van Corbeije afgezonden tot de voeten van 
uwe Heiligheid, met zoodanig bevel van bijzondere beschikking , dat 
h i j , naardien gij het hebt bevolen, u eenen persoon voor te 
stellen, die het opzigt over deze Kerk op zich neme, indien uwe 
gunst jegens eenig persoon genegen zijn moge, dien aan u uit 
onzen [naam] , behoudens ons regt en kerkelijke schatting, moet 
voorstellen, welke persoon evenwel, ofschoon hij alleen het opzigt 
ontvange, nogtans in het vierde gedeelte der prebende door u ge
steld worde. Ingevalle dat het ook aan uw goeddunken behaagd 
hebbe, ten aanzien van de drie overige prebenden , een u aange
naam persoon aan te stellen, zoo zullen wij ook hierin ons naar 
uwe begeerte schikken. Indien er echter geen wil bij u beslaat, 
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dat iemand uwer vrienden zal aangesteld worden, dan zal hij u 

eenen persoon voorstellen, dien wij hem met name hebben aan

geduid. Om ook te verhoogen de weldaad, welke gij ons mildelijk 

hebt bewezen, en om hooger te verdienen de vermeerdering van 

onze dienst [namelijk, om ons meer tot uwe dienst te verpligten] , 

[wenschen wij] , dat gij , hetgeen gij met een goed begin hebt aan

gevangen , met het beste einde moogt voltooijen, en dat gij ons 

van uwe vrienden tot uwe grootste vrienden moogt maken. 

Beide vertaling van de oorspronkelijke Brieven, in het latijn, voorkomende 
in SOHWARTZEKBERG , Vriesch Charterboek, I 76 , en VAN MIERIS , Charterboek 
van Holland, I 99 , als genomen uit de Collectio Nova Veterum Scripto-
rum et Momum. Historicorum , a MARTEKE et DURAHD , Par. 1724 , II 
296, 354, welke laatste schrijvers, volgens WIGAKD , die Corveijschm Ge-
schichtsqueüen, 9 , eene belangrijke verzameling brieven en oorkonden 
uit de Archiven der Abtdij van Stabulo voor het eerst medegedeeld heb
ben. Wel had SCBWARTZEKBEKG de plaats Lienward voor Lieuward ge
houden en op Leeuwarden toegepast; doch de zekerheid , dat deze stad 
werkelijk met dit woord bedoeld werd, ontbrak tot dusver.e, dewijl er 
geen enkel ander bewijs bekend was van de betrekking tussehen de 
Abtdij van Corbeije en de Kerk van Leeuwarden. Dat bewijs , én van 
die betrekking én van de juistheid dier toenmalige spelling, schijnt nu 
echter gevonden te zijn , zoowel in het Charter bij FALKE en KLUIT , als in 
de gevondene Munten , beide in Aant. 10 vermeld , zoodat er nu geen 
twijfel deswege meer bestaat. — Aan beide deze brieven ontbreekt eohter 
het slot, dat mede de tijdsbepaling en dagteekening zal bevat hebben. 
Wij hebben dus het jaartal, boven deze stukken in het Charterboek ge
plaatst , behouden , al is het ook , dat uit den inhoud van het laatste 
stuk blijkt, dat het ongeveer een jaar later dan het eerste is gegeven. 

Tot dusverre werden deze stukken gehouden voor de oudste Charters , waarin 
de naam dezer stad voorkomt. Echter hadden VAK IIDLSSEN en VAN RÏS , 
in de Oudheden en Gestichten van Vriesland, 1 260 , en ook denfoliodruk 
van dit werk , van 1726, fol. 65 , aangehaald: een » francyne Handschrift 
»der UtrechtscUe Keike" van 1127, waarin de naam van Lywart voor
komt, met beroep op MEHSO ALTIISG , Notitia Germ. In/. II 116. Het is 
mij echter gebleken , dat er bij hen in het jaartal eene fout is , dewijl 
bij AITI1.G zelven CIO CC XXVII (1227) gele/en wordt, zoodat daardoor 
deze vroegere vermelding vervalt. 
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Bijlage O , zie Blad*. 31 , 290. 

RUIM TWEEHONDERD 

VERSCHILLENDE SPELLINGEN 
V A N D E S 

N A A M D E R S T A D 

E E E U W A R D E N. 

1039—1047 Livnvert op de Brnnomunt. Aant. 10. 
1149|Lienward. 

» 
j) 

1171 

1227 

1276 

1300 

1368 
1386 
1388 

1392 

» 
1396 
1398 

» 
» 

1399 
» 
» 

1400 

1407 
» 

1414 
1421 

» 
1425 

B 

Lieuward. 
Lieuwart. 
Aed Levwerd. 
Leeuwarda. 

Liwerth. 
Lywart. 

Liiwart. 
Leeuwwerth. 
Lyowerd. 

Lieuwerth. 

Lewardia. 
Lijouwerd. 
Lywarde. 

Luwardie. 
Lyouwerth. 

Lyouw'd. 
Leewaerden. 
Lyovvrd. 
Lyowdre. 
Lyuwert. 
Leeuwarden. 
Leewairden. 
Leewerden. 

Leueuwardia. 

Lyewert. 
Leovvardia. 
Lewaerden. 
Lewairde. 
Leewairde. 
Leuwerd. 
Leuwerden. 

T. 

VrieschChb.176. 
» 
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Bijlage B , zie Bladz. 56. 
Brief der Regering van Leeuwarden aan de Dorpen 

van het noordelijk gedeelte van Leeuwarderadeel, 
verzoekende hulp ter voltooijiny van de eerste 
Stadsgracht om Oud-Leeuwarden. 

1398, den 3 Maart. 
Ërsarae besondere guede frionden ! Soe als yemma wal kondich 

is , hoe datter een merckelick getal fan fraemder knechten is, God 
betert , jn Westerlandt 1, ende alle dagen hyare haep maret, meer 
dan niinrer, deer wy seer jn beducht sint. Item als yemma wal 
wytet , dat wy jn graeta trefilicke kosten sint jn t slaeten, als om 
een Singel2 om wse stcd to lidzen , dat to dae gemene landen fan Aes-
tergoe orber ende beste scil wessa, weert, dat dae knechten wse 
landen wolden wrfalle, ende wy hemmen jn dae fyelda nin weder
stand dwaen en konden, om een toflucht jn wse sted to hebben. 
Weer om is ws friondelicke bigerte, dat een jtlick riuchter jn syn 
ghae moern, als dae missen wth sent, syn meent wil to kennen reke, 
hat help ende bistand yemma ws jn dat slaeten dwaen willet offte 
naets ; ofiftet fan nede were, deer God verbiede moet, dat yemma 
mugget habbe een toflucht ende onthaldinge jn der sted, deer 
yemma to verlete mugget; ende elck riuchter jeffta haddeling fan 
syn ghae een raonnedey nestkommende to nyogen wren ws to ken
nen wil jaen, oppen wy wyta muggen, hat traest ende help ws fan 
een jtlick schaen mey. Hyr jn dwaet dat beste, verschielde wy 
weer to alle tyden. Orkunde onder ws sted secreet, des snyonds 
farra Oculi j n d a feste. Anno Domini [dertienhonderd] xcviij0. 

Den Ersamen Greetman , Had
delingen, Riachteren jnda t noer- Alderman, Castl3, Scep-
derste triindeel, als to Steens , L. S. penen ende ileed der sted 
Finckum, Hijem , Britsem ende Lyowrd. 
Koemiem ende to lliehem forschr. 

Hier tussehen staat het oude Zegel van de stad in was en papier gedrukt, 
namelijk , een kerkgebouw met twee torens, doch. zonder hetiandsehrift, 
dat om het groot uithangende Zegel stond. Dit schijnt het klem Zegel of 
Sigillum ad causas te zijn. (Zie hiervoor bl. 297.) Stedelijk Archief, N°. 3, 

1. Dus werden Oostergoo en JVestergoo toenmaals, en ook later door 
.AivcKO BOÜWAMA en anderen, dikwijls genoemd , als de westelijke deelen der 
overige Zeelanden. 

2. Singel gold oudtijds even zoo voor eene gracht als thans voor eene 
strooks lands , welke die gracht omgeeft. Het is afkomstig van 't lalijnsche 
voord cingulus , een goidel of band, en cingere , omgorden, omringen, 
omgeven, zoodat het zoowel op water als op land kan toegepast woiden. 

3. Castl of Casten (afgebroken) iseen biereen vreemd en onbekend woord,— 
"/ouden de Gilden of de Geestelijkheid daarmede bedoeld worden? 
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Bijlage E , zie Blad*. 85. 
Baar of Uitspraak, gedaan door Heer WIJBRANDUS , 

Priester te Oldehove c. s., tussclien Heer FEIJKE , 
Pastoor te Papinga-stins , ter eene, en lieer PE
TER , Priester in het St. Anthonij-Gasthuis, en 
de Voogden van dit Gesticht, ter andere zijde, 

betrekkelijk hel ge'ineenschappelijk bezit van P a -

p i n g a - f e n n e , door welk land de noordelijke Stads

gracht was gegraven geworden. 

1 4 8 4 , d e n 12 Mei. 

WYBRANDÜS, pronda Prester toe Auldahoiv thoe Lijouwerd. GER-
BYT MiMER, Foeghd aldeer, ende .IACOP KUPER, Reedsman der Sted 
voerscr., wy hlyed ende bikanned mith disse epena breue ende baer, 
hoe datter enerhanda scurtinghe hath wessen twiscka Her FEYKA , 
Personna toe Papinghastins , fan d' ena syda, ende Her PETER , Pres
ter in Sinte Anthonius Jesthws, WOUTER SCOEHAKER ende WYBE 

IIARMENZ. , Foegden aldeer, fan d' oera s]da, rysende fan dae 
fenna by Paepinghastins by den Sandfurda, deer dy weer j n l e y t , 
deer hyae toe manda heeden, ende den eerdbreckma, deer yn der 
sella fenna schyn is fan der Sted, mith der steds greift leggenghe, 
ende deelscip disser fenne ende eerdbreckma vorsz.; disse scjîinghe 
ende alîen, dat deer al hyr wth spruten is , habbit disse igghen 
voersz. klaecklos ende aelinghe vp ws trym foersz. mith dae monde bj -
spritzen ende mith handen bylouweth, haeth wy toe baer broehten, 
hiae dat steed ende fest toe haulden. Alzoe dat wy disse seck aen 
habbed nymen, wrtraclend, berred ende wthseyd, yn alducka ma-
neer : Als dat Her FEYKA voersz. scil foer hem ende syn neykommena 
jaen ende wthwysa dae Foegden fan Sinte Anthonius vorser, yn dae 
fenna bennes dyeks fyouwer fêy ende ful kuenagongh vor' dae 
heela fenna toe ewighe daghem, toe dae Foegden dae gersinghe thoe 
jaen ende toebrwcken , ney Sinte Anthonius orber endeprofyt, sonder 
Her FEYKA ende syn neykommena wersinghe offte jensidsen. Ende 
alhijr foer schil Her FEYKA VSZ. habba ende hauîda, toe dat persoe-
naetscip toe Papinghastins, dae fenna, deer dyoe grefft yn slaeten 
i s , mith den weer ende mith dat stuek fan da fenna, deer benna der 
grefft leyt, alsoe lytick ende alsoe graet als dat is. Ende aldeer 
scillet dy Prester ende dae Foegden fan Sinte Anthonius Jesthws 
foerscr. Her FEYKEN vorser, hreka ende jaen sex ende twintich aul-
dera scijlda. Ende soe schil Her FEYKA ende dat persoenaetscip des-
ghelicka habba dat foerset, deer foer den eerdbreckma kompt, 
jeff komma mocht fan da Sted fan Lyouwerd. Ende soe schil Her 
TEYKA vorser, den Prester ende Foegden vorser, jaen breeff ende 
sigil foer hem ende sijn iievkoinmen.i vp rljssc ftonwor kucitp gongli 
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vorser.; ende alhyr mey disse igghen vorser, schyoed ende scaeth thoe 
wessen, sonder allerhanda faelikant. In een weerheed disses breves 
ende baer voerscr., soe hab ick WYBRANDUS vorser, beden den eer
samen Her JELLA JWISMA , Sacrista toe Aldahow, dat hy dit breef 
om mijn bede willa hath bysigled, want iele selff yeta nen sigel 
brwcken bin. Ende wy GERRYT ende JACOP vorser, habbed beden 
den eersamen Her SEDERT , Vicarius toe Aldahoiv, dat hy disse baer 
om vse bede willa hath bysigled. Jouwen jn t jeer ws Heren twsen 
fyourliondert fyouwer ende taehtieh, vp Sinte Pancracius ende Serua-
tius dey martirum. 

Uit de Archiven van het St . Anthoni j -Gas thuis , N° . 54 . 
Volgens h e t Tes tament van TYBIIOK , WIBKES BOULSME d o c h t e r , van 1484 

{Steil. Archief, N° . 222) , had deze «Maesler PEICKE toe Papinge s t i n s " 
ook een » C a p e l l a e n . " W Y E E ï-ArnjsGA, get rouwd met MARGARETIIA STEEC-
KEHEORG, k o m t h ie r in 1554 voor als mede -e r fgenaam van ILSCK T Ï E S -
SEKS , w e d . EDO MAKIEBA. Bij Weidum lag eene State Papinga. In hel 
Benefh. 209—221 k o m e n er in Achtlcarspelen ve rsche idene PAPEMA'S voor. 
Het adellijk geslacht PAPIHGA schijnt ande is in Oost-Friesland te huis 
behoord te h e b b e n , daar bij E . E E S I S G A , Sist. van Oostfr. in J U T -
fiiÆUs, Analecta, IV 2 5 9 , » J u n e k e r SIBET rAPiifGA en zijn B r o e d e r " 
voorkomen , aan w i e h e t , volgens IIAMELMAH'S Oldeburgs Chromk, I I I 194 , 
zoude vergund geweest zijn , ydrie Borgen , te Jever, Sibetsborg en Frede-
•aboig" te b o u w e n . Op b l . 255 komt de Papenborg voor. Zie ook 
> sjoEttns, Jaarboeken , I I I 12. 

Bijlage F , me Blmf*. 88. 
Koop- en Kwijtbrief van land op de Tuinen, ten, be

hoeve van hel graven van de Stadsgracht en het 

opwerpen van, den Wal, door de Stedelijke Rege

ring gekocht van DOECKE en SESSEL MARTENA. 

1 4 9 4 . d e n 1 8 J u n i j . 

ÏÏOEKA ende UESSEL KARTNA , broren, wy hlyet ende bekennet 
mey disse yenwirdige breue ende quitancie , hwo dath wy tanekie 
fuldede ende guede betaelinghe den Alderman, Sceppenen ende 
llrccd, borgeren ende meene meenthe der sted Lyowrd foer da 
tree steeden jeffta landen, lidsende wppe Twnen, deer dio sted fan 
Lyowrd hiare grefFfc ende bolwerck yn ende trugh leyd habbet: 
want hia ws dae ful ende wal mey hreede gilde toe wse wille bi-
†ellet habbet, ney wtwysinghe dio baer, deer dae Ersame Her 
WYBRBI» io Nyehow thi Lyowrd ende Her SCELTA to Beetgum, ende 
Her SYTUTE to Koorniem, Personen (Hoofdpriesters), ende LAMBERT 
FRIIDRICX zoen Castl.(?) barret ende wtseid habbet. Weerom, 
SOP dregghe v\ -\ DOEK-V ende MESS ET, vocrscr. Alderman, Sceppenen 
fitdc îïiscî-d . l)or;>oren cntle IUWIIP meen,e voersor wv dan 
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aeyndom desse voerbinaemde landen, hiavc frya willa aldeer mey 
tho dvvaen, thi hiare seluis netticheyt ende willa, sonder wcder-
spreeck wsens, jeffta wse kynden ende neykornmeliiighen, jcffta 
Melkers ymmens (of van iemand anders) fan wsera wegena, binne 
riucht jeffta buuta dae riucht, mey wieîd (niagt, geweld) jeffta Welkers 
hwo. Ende onheetet hemmen fry land to lywrien (helovon hun te 
leveren) fan alle handen ende in alle riuchten , bede gaeslick ende 
wraldsck, ende hiare hand schaedloes to haulden fan alle kost, 
treek ende pees , deer dio sted Lyotvrd ymmen om desse landen 
hreede (aanspreken) raucht. Ende quitscheldet dae ondersetten 
ende landen, deer PETER GERRITII zoen ws , foer wissieheit wsis betaels , 
onderseth (verpand) heed fan der sted Lyowrd wegen. x\lsoe dat 
wy wsis dae landen naeth onderwynde scillet mey wield jefftha mey 
riucht. Ende weert secke (indien), dat dio sted Lijou-rd dy fiaerde 
steed mey habbe wolden, wy hemmen dan naeth to weygrien, thi 
fiouwer gueden manne kanninghe; al tinck sonder argh onde list. 
Orkund der wird (waarheid), hab ick HOEKA voerscr. myn seluis 
(eigen) sigell benye (beneden) aen dith breeff ende quitancie hen-
ghet. Ende ick HESSEL voerscr. hab baden den Ersamen Her SYTHIE 
to Koorniem, dath hy syn sigel benye aen dith brecffende quitancie 
hath henghet, om myn bede willa. Int jeer ws Heren tusen fiou-
werhondert ende fiouwer ende tnyoghentich, des wernsdeis ney 
Sinte Vyth martyrem. 

Volgens het fraai geschreven origineel op perkament, met twee vrij wel be
waarde uithangende zegels , onderN". Î60 der Stads Aichiven vooticomende. 

Bijlage G , æie Blad*. 94. 
Openbrief der Regering van Leeuwarden , bevuilende 

eene bede aan alle geloovigen , in en, builen Fries
land , om mildeliyk Aalmoezen Ie willen geven, ten 
behoeve van den verderen opbouw van de Jako-
bijner-kerk in liet Klooster der Dominikanen of 
Predikheeren. 

1 4 8 7 , d e n 5 J u n i j . 
Allen Gelowygen menschen , die desen Brief sullen sien ofte horen 

leesen , doen wy Olderman , Scepenen ende Raed der stad Leowerd , 
in Vriesland, kond, kenlick ende openbaer, mit certificatie, dat 
in onse stad is gelegen en Cloester van den Prediker oerden, die 
men heet Jacobinen , welck Cloester olt is , ende eer die Reformacie 
van een gued leuen daer wert gebracht, was het zeer vervallen 
ende versumet, ende noch huidendaghes groet gebreck heft in 
dack ende mueren , binnen ende buten. Endo voort meer soe is in 
daf voirgen. Clocsler begonnen tol der Ecro fiodis w» mje Krirh, 
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welck altesamen niet kan fuhnaeckt werden sonder groote hulp mit 
Aelmissen van guede gelowigen luyden. Daerom soe bidden vvy alle 
gude herten, niet alleen die woenaftigh zijn in onse land van 
Vriesland, mer dengeene mede, die in ander landen woonendezyn: 
(want de Aelmisse van onse landen en syn niet genoech, dat Gloes-
ter in zyn Timmeringe te helpen, als het noet is), dat zy mit hoeren 
milden Aelmissen dat voorn. Cloester hulpelick willen weesen: 
want sonder twyfelen alsulcdanigen aelmisse sal seer geloent werden 
van God, die Heer, niet alleen hyr in dese leuent, mer oeck hon-
dert voltt in dat ewyghe leuent. 

In kennisse deser waerheyt hebben wy, Olderman, Scepenen ende 
Raet der stede Leeicerd voirgen., onse stadts secreet doen drueken 
in desen brieff, in den jaer ons Heren dusent vierhondert sewen 
ende taehtich, dingesdaghes in die hoechtyd Pinxteren. 

D originale van desen, in pappier gesehreuen zynde, wasbeuesticht 
met stadt Leeuwerdts secreet segel, benaest de helft van dien, 
vermits olderdom, gecorruinpeert ofte gebroecken. 

Waer onder noch stonde : Accordeert metten principael By my 

Ter ordonnancie van den Houe 

T. HEERES. 

Bij collatie beuonden te accorderen. In kennisse van mij (Stads 
Secretaris) L. DE VEEN. (1583.) 

Uit den band stukken,betiekkeiijk het Proces tussehen de Landen en Steden van 
Friesland, van den jnre 1583, in het Stedelijk Archief. (Zie bl. 360hiervoor,) 

Bijlage H , zie Bladz. 107, 309. 
Sententie van den Ilove van Friesland, in de zaak van 

KEMPO en TTERCK OENTE of UNIA C. S. , 

eischende van de Regering van Leeuwarden de 

som van d0,400 Goudgl., als schadevergoeding voor 

de inneming en beschadiging van hunne ouderlijke 

slins TJniahuis; welken eisch het Hof, na van 

heide partijen klagt en verdediging gehoord te 

hebben, niet ontvangbaar verklaard-, en de stad 

ran deze aanspraak ontheven heeft. 

1 5 4 7 , d e n 1 5 F e b r u a r i j . 

In der saicken hangende voer den Houe van Vrieslandt, tussehen 
Heer KEMPO OEKYE (*) ende TYERCK OENYE , gebroeders, voor hen 

seinen ende als voormonden ouer JOUW OEYPÏIA , hoer broeders Wees-

(*) Kiuro ii js Pastoor ie Jl,,> ç. di.i.oin wordt hem liicr de titel u u 
Har loenpkcnd. 
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kinderen, Impetranten, ter eenre, ende de Burgermeesters, Sceepe-
nen ende Raiden der Stadt Leeuwaerden, Gedaichden, ter andere 
zijden. D Impetranten allegerende: dat in leuenden lyve geweest 
was eenen genoempt KEHro OONME, groote vader van den Impe
tranten, den welcken toebehoort ende als eygcn beseeten hadde 
seeckere huijs oft slot, ende schoon getimmert van playsance, 
binnen Leeuwaerden, daer nv het drinckwaeter van den peerden 
es {Chh. II 298); welck huys, slot oft getimmert de voorsz. wijlen 
KEMPO bij zijnen lesten wille gegundt ende gelaeten hadde eenen 
van zijnen soonen, genoempt ABE, op condicien nochtans, dat , 
ingeuallc deselue ABE sonder knapekindt (*) affliuich worde, soo 
soude tselffde huys vallen an de zweertzijde, als aen die broerderen 
oft brooders knapekinderen van denseluen ABE ; dat bij t verster-
uen van den voorsz. ABE , sonder kinderen, tvoorsz. slot, huijs 
ende getimmert gedeuolueert was op ten voorsz. WERP ende AUCKE, 
zynen broeder, vader van den Impetranten. Ende alsoo, omtrendt 
xxxiij jaeren geleeden, eenen genoempt Heer WILBOERT VAK SCHOU-
WEHBORCII (†), van des Forsten van Sassens wegen in desen lande was 
gecommen, ende gheen bequame plaetse en hadde, daer hij hem 
genouchlick mocbte ontholden, zoo hadde hij an den voorsz. WERP 
ende AUCKE versocht, dat zij hem voor eenen tyt lanck wilden 
tselue huijs, omme dat te bewoonen, naelaeten, twelck zij sulcx 
gedaen ende hem geconsenteert hadden tvoorsz. huijs te bewoonen, 
van den xxiiij den Julij xiiijc xcviij {§) tot Michaelis daer aen vol
gende (.].), onder gelooftenisse bij den seluen Heer WILBOOKT ge
daen , dat hij tselffde huijs ende getimmert alsoo goet oft beeter dan 
hij t ontfinck soude weeder omme leueren op Michaelis voorsz, oft, 
bij gebreke van dien, denseluen WERP ende AUCKE te doen hebben 
twee hondert florenen tsiaers erffelicke landtrenten, waervoor wij
len ïïEssEi MARTENA voor hem ende zijnen erffgenamen hem hadde 
verobligeert, ende den voorsz. WERP ende AUCKE tonderpande gestelt 
twee hondert gulden, erfïlick vuijt alle zijne goeden te heffen, 
waer hen dat gelieuen solde. Ende hoewel, desen aengemerct, 
niet behoort en hadde, dat yemandt den voorsz. WERP oft AUCKE , oft 
oock yemandt anders, die in oft totten voorsz. huyse Recht mochte 

(*) Dat is : mannelijke erfgenaam. Vg. VAN HASSEIT op VAN KIEL , in knapt. 
(†) De voor- en toenaam beide worden op zeer verschillende wijzen ge

schreven. — Wat den eersten betreft: W^üboert zal wel eene verbastering 
van Willebrord zijn , en JVillihald voor een dialectverschil van Willebrord ge
houden moeten worden. Wat den toenaam aangaat: men vindt SCHAWENBUR-
GI.N , SCHAUMBUEGEN , SCHOMBUBCEJ" , en SCHOMBEEGEN; maar in Meissen , waar 
AIBRECHT van Saksen Hertog was , alleen SCHOMBEEGEN, en daarom heb ik de 
laatste spelling verkozen. Zie v. J. SPENEEI Theatrum Nobilitatis JEuropae , 
en vooral Partis Poster. Indicem Iï. 

(§) Dat i s : 1498; op den 7 Julij te voren verdroeg Leeuwarden zich mei 
SI'HOMBFRG voor den eersten maal. 

( [ ) S. Mir-hafelsdag is de 14 December, 
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competeren, eenieh hinder oft stoet (*) te maecken, zoo haddet 
nochtans gelieft den Ingeseetenen ende gemeente van Leeuwaerden 
met fortsen ende gevvelt tvoorsz. huys endegetimmert, voor Miehaelis 
voorsz., vu\ t heur eygen vermetelheit aff te werpen ende in den 
gront te bederuen ; waer duer die voorscreuen WERP ende AÜCKE ende 
dlmpetranten beschadicht zijn geweest meer dan vier duysent gouden 
guldens. Ende alsoo daer nae seeckere accoorde geraaict worde tus-
schen den voorsz. Forst van Sassen, ten eenre, ende de Stadt 
Leeuwaerden , ter andere zijden, zoo was daer inne veraccordeert ende 
geslooten, dat die Gedaichden den voorsz. WERP ende ACCKB , omine 
daer mede den voorsz. Forst, Heer WILBOORT , ende zijne borgen te 
vryen , die voorsz. schaeden van den ofgoworpen huyse souden ver-
nougen ende contenteren. Ende was, bij t versteruen van den voorsz. 
WERP ende AÜCKE , eenige knape kinderen van den voorsz. KEMPO 
t recht van den voorsz. huyse, slote ende getiinmert, ende dac t ie , 
die vuyt alle, tgeene des voorsz. is, geresuleert (§) es, geuallenende 
gedeuolueert opte voorsz. Impetranten, als eenige knape kindtskin-
deren oft mans ooren, van den voorsz. KEMPO naegelaeten. — Ende 
hoewel dlmpetranten oft huere voormonden, mitsgaders oeckhuere 
voormonden voorsaeten, diekmael versoebi hadden, soowel in Recht 
als anders, aen den Ged11., omme van den voorsz. schaeden vernoucht 
te wesen, zoo hadden zij des te doen onwillich geweest ende in ge-
breecke, wel den tyt van xxxij jaeren. — Ende wandt d Impetran
ten , indien zij vernoucht waeren geweest van den voorsz. schaeden, 
wel souden vercregen hebben twee hondert gouden guldens erfïlick, 
waer aff die vruchten beloopen souden binnen den voorsz. tv de 
ter somme toe van ses duysent vier hondert gelycke guldens, soo 
waeren d Impetranten daer by beschaedicht geweest tottcn voorsz. 
twee sommen toe. — Ende hoewel die Gedaichden hadden behoort, 
ende alsnoch behoorden, dlmpetranten van den voorsz. tweesom
men , beloopende tsamen thien duysent vier hondert gouden guldens, 
te contenteren, soo waeren zij altyt onwillich ende inne gebreecke 
gebleuen, zoodat dlmpetranten die Gedaichden hadden doen ver-
daehuaerden. Concludeerden daeromme ten fijne: Dat bij den voorsz. 
Houe gekent ende verclaert soude worden, de Ged". gehouden te 
zijne, den Impetranten op te leggen ende te betaelen die voorsz. 
somme van thien duysent vier hondert gouden guldens ; Maickendc 
eysch van costen, schaeden ende interesten, oft tot anderen fijnen 
ende conclusien, den Impetranten oerbaerlicste wesende. 

Waer tegens die Gedaichden deden antwoorden ende seggen: 
datse wel geloouen, dat de voorsz. KEMPO OENYE een huijs hadde 
staende gehadt binnen Leeuwaerden, mer op wijen tselffde geerft 
ende gecomraen es , en weeten zij niet , dan geloouen wel , dat de 
voorsz. wEBr tselue huijs heeft beseeten. Ende aengaende dat deselue 

(*) aansloot. (-f) T.ses çi ii \ullet 11. 

file:///ullet
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WERP ende AUCKE de voorsz. Heer WILBORT tvoorsz. luiys souden in-
gedaen hebben voor eenen seeckeren tyt, seyden die Geda . , dat die 
selue Heer WILBOORT geen vasticheyt en behoorde te hebben binnen 
der Stadt Leeutcaerden ; badde oick die voorsz. WERP der Stadt ge
looft, dat hij thuys niemanden en soude ingeuen , hoewel hij tselue, 
contrarie zijn beloftenisse, dede, tot groote preiudicie van derseluer 
stede, gemerct de voorsz. Heer WILBORT seeckere getal van knechten 
daerup hadcle geset, op roaeten ende vougen, dat hij ghien geweer 
daerup en soude brengen, dan guetlicken metten burgers lenen ; 
ende euenwel hadde hij geschut gehaelt van Sneeck met subtylheyt, 
ende hadde seeckere persoonen van den Raide op den waegen ge
set , dewelcke nochtans nyet en wisten, datter bussen ende cruyt 
op den wagen waeren ; ende dat, ten eynde dat men tselffde nyet 
vermereken en soude, ende hadde die vaten van cruyt met butter 
doen smeren neuen die spongaeten , ten eynde dat men soude mey-
nen, dattet butter waer geweest. Ende soo de waegen voor de poirt 
van den huyse was gecommen, gelaeden met bussen ende cruyt, 
die met ryet bedect waeren, ende die kinderen, onder den waegen 
loopende, siende datter bussen ende cruyt op was, hadden zij tselue 
geroepen, zoo dattet tot kennisse van den gemeente was gecom
men , waerdtier deseîue gemeente, buyten consent van den Raide, 
thuys hadde aengeuallen ende oick ingeuaOen, ende naderhandt 
een gat deur die inuyeren gestoten, endo voirder tselue huys, 
sonder meer hinder te doen, laeten staen. Zoo dan WORP een oir-
saicke was geweest van zijn eyghen schade; schoon dat de Stadt 
Leenwaerden dat huys al hadde orarae geworpen ende de steen tot 
haer proffijt ghenoemen, twelck neen, soo en soude tselue den 
Impetranten nyet prouffyteren, ende en souden zij gheen actie 
hebben jegens de Ged"., in de qnaliteyt, zoo zij procederen , besun-
dere, aengernerct de voorsz. WORP thuys hadde ingegeuen tot bederf-
fenisse van der Stede, ende dat de Stede nyet meer en hadde ge-
daen dan huer van gewalt bescermdt, twelck huer ende allen 
menschen es toegelaeten te doen. 

Aengaende voorts , dat Heer WILBORT gelooft soude hebben , tvoorsz. 
huys soo goet oft beeter weederomme te leueren dan hyt ontfangen 
hadde, ende dat BESSEL JIARTEIVA daer voor borge was geworden e tc . , 
seyden die Gedaichden, soo zij procederen : schoon dat t geallegeerde 
van den Impetranten dies aengaende al waerachtieh waer, daer 
den Gedn. nyet van kundich en is , waeromme zy tselffde ontken
nen, soo en opereerde tselfde nyet tot dese questie, ende was 
daerinne importinentende, den Ged™. nyet hinderlick, soo zij geen 
looftenisse dien aengaende en hebben gedaen, ende wel moegen 
lyden, dat d Impetranten huer actie voortstellen op ten persoenen 
oft huere erffgenaraen, die huer de beîooftenisse gedaen moegen 
hebben. — Ontkennende voorts tvoorsz. huys offgeworpen ende 
in den gront bedorucn (e hebben; dan was waer, dat se een jj-at in 
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thuys hadden gestooten, ende soo laeten staen , ende dat ten eynde 
dat huer geen gewalt daer off meer en soude geschien ; ende was 
waerachtieh, dat de Furst van Sassen tvoorsz. huys hadde afFge-
broocken, ende den steen ende t houdt gebruyct an den blokhuyse 
binnen Leemcaerden, soodat die Gedaichden nyet en connen ge
houden wesen in eenige schaede. — Se} den voorts, beroerende 
tvoorsz. accoort: dat zij tselue merckelicken ende bij expresse ont
kennen , ende al waer t geallegeerde van den Inrpetranten daervan 
waerachtieh, twelck neen, soo en souden d Inrpetranten vermidts 
dien geen actie competeren jegens de Stadt, soo tselfFde accoordt 
nyet gemaict en is tusschen WORP ende de selue Stadt. 

Ende concluderen mits dien de Ged". ten fijne, dat verclaert 
soude worden, die voorsz. Impetranten , in huere petitie ende con
clusie jegens den Ged"., zoo zij procederen, genoemen, nyet ontfanc-
baer ; ende oft zij eenichssins ontfancbaer beuonden mochten wor
den , dat, doende Recht bij ordine, die Gedaichden daervan souden 
worden geabsolueert; Maeckende eyssch van costen, ofte tot an
deren fijnen ende conclusien, den Gedn. oerbaerlicste wesende, al 
vermidts meer reedenen ende middelen, te beyden zijden, in den 
processe breeder gededuceert, daerinne soo verre geprocedeert es 
geweest, als dat tHoff, beuindende tselue proces nyet in state omme 
eyntelicken te moegen termineren, maer partijen in feyten con
trarie, zij (*) geadmitteert heeft tot huer bewys; Achferuolgende 
twelck is, hinc inde ( † ) , seeckere enqueste ende productie ge-
daen , van voerder productie gerenunchieert, gereprocheert, gesa-
lueert, in rechte geconcludeerd, recht ende expedicie van Justicie 
versocht ende daaromme gebeeden. 

T Voorscreuen Hoff, op als rijpelic gelet, ende geconsidereert heb
bende , des men in desen behoorde te considereren, in den name ende 
van wegen Roo. Keyr. Ma1., Coninck van Germanien, van Spaen-
gnen, Eertshertoge van Oostenryck, Hertoge van Bourgoingnen 
ende van Gelre, Grave van Hollandt, Zeelandt ende Heere van 
Vrieslandt, Verclaert die voorsz. Impetranten, in den name soo zij 
procederen, tot fiueren eyssch ende conclusie niet ontfancbaer; 
Absolueert daervan die Gedaichden, ende, vuyt bewegender oersaic-
ken, compenseert die costen. Aldus gepronunchieert ende vuyt-
gesproocken tot Leewwaerden , in der Cancelrijen, den xvd e n Februari), 
anno xvc ende xlvij (15-47). Toorconde Keyz>'. Ma*. Zeegel van Jus
ticie , twelck men in den voorsz. Houe gebruyckende es , hier aen 
doen hangen. 

(Op de plique :) VAN BOEIJMER. 

Copie van het groot orgineel op perkament, met uithangend zegel, berus
tende in het Stedelijk Archief, No. 72. 

(*) Waarschijnlijk moet men, voor zij, ze lezen , ze d. i. haar , de partijen, 
(†) D, i, van dezen en van <;er.en kant. 
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Bijlage I , /ie Rlcidz. 129. 
Consent- of Gimstbrief van de Stedelijke Regering van 

Leeuwarden, tvaarbij de Siichtiny van het St. 
Catharina- of Witte-Nonnen-Klooster wordt toege
staan en bevestigd. 

1523, den 22 Maart. 
Wy Burgemeester, Scepenen, Recht ende Raedt der Stadt Leew-

waerden bekennen ende doen kondt opentlijck in ende met cracht 
deses Briefs, dat Wy hebben ontfanghen ende tot gueder meeninghe 
wel verstanden, die goedlicke ende oetmoedighe supplieatie ende 
begeerte der deuehsamighen ende Geesteliken Susteren van de derde 
Reghel des Heyligen Vaders Sinte Dominions, woenachtich binnen 
Leeuwaerden, de welcke Susteren nw tot goeden voorneminghe 
zyn aen te nemen dat strenghe leven der singhende Nonnen, ofte 
Susteren des Heylighe Vaders voorseyt, Sinte Bominicus, met meer
der besluytinghe, abstinentien ende swaricheden te onderholden, 
nae breedere inholden der Statuten sulcker Geesteliker Wonnen; 
alles tot loff, eere ende reverentie Gods Ahnachtich ende allen he-
melschen Heerscapie etc. Tot welcker oetmoedighe beede, begherte 
ende salich werck wy, Burgemeester, Seepenen, Recht ende Raedt 
voorbenoemt, ganslycken ende wel geinclineert synde, ende oock 
Keyserlycke Majesteyt CAROLÜS e t c , onser aldergenaedichste Heere, 
mede desghelyks, ende oock mede des Bisscops van Wtrecht, Heere 
PHULIPPÜS VAN BOÜRGOENGIEN , by heerlike besegelde Brieven in der 
selver sake, den voorbenoemden Susteren goedertierentlyck ghe-
oorloft, verleent ende toeghelaeten hebben, soo hebben wy, als 
Recht ende Raedt, door cracht onsere Officie, eendrachtelyck met 
ryper byraet wel bedocht, ende by mede wille, raedt ende consent 
van de Geswoeren Derthien , van de gemeente wegen der Stadt 
Leeuwaerden, oock gegunt, verleent, consenteert ende sulcken 
deudidelicken Oorden toegelaten; aîsoo, dat die voorseydeSusteren 
ende andere naecommende in ' t benoemde Clooster ofte huysinge, 
daer zy nw syn ende woeninghe begrepen hebben, totter eere Gods 
ende des Heylighen Vaders Sinte Bominicus, ten eeuwige tiden sul
len mogen besitten, bewoonen , betimmeren ende gebruycken, als 
dat toebehoort, nae der Nonnen gewoonte ende des Bisscops voor-
seyts brieven ; doch dat sy niet breeder noch wyder sullen moghen 
timmeren als principael sal behoor en tot dat voorschreven Clooster, 
dan op dat viercant rondtom van die steghe tot die andere cleyne 
Steyge after Hermans huys op te noort , ende die selve Steghe sal 
voort wt p-aen in de Speelmansstraet. Oock sullen die Susteren 
voorseyt geene swaricheden noch lasten van beeden de Burghers 
ofte die Stadt Leeuwaerden opleggen. Voorts dat die selve Susteren 
de Burghers van Leeuvmerden Kynderen ende anderebequam synde, 
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nac der Susteren voorseyts Supplicatie ende inhelden haerer Statu
ten ende Schriften, soo des behoort, nae God sullen moghen ontfan-
gen, ende boven allen desen, dat se nae hoeren (haren) Regel ende 
Statuten God Almachtich ende den Heylighen Vader Sinte Bomi-
ciis dienende, sullen leven ende bidden voor dat welvaert deser 
Stadt Leemcaerden , Inwoenders ende Weidaders God Almachtich. 
Des tot oirconde ende meerder vasticheyt des dusses alles voorseyt, 
soo hebben wy Burgemeester, Schepenen ende Raedt voorseyt onse 
Stadts Secreet Seghels hyr aen doen hanghen ende befestighen. Anno 
XV. dri ende twintich op ten twee ende twintichsten dach in Martio. 

(In plica:) WILHELMUS FOLKERI, Secretarius Lenwar-

diensis, nee non publicus auctoritate Apos-
tolicâ iVotarius. 

Overgenomen uit u. r. viK HÜESSEK , Hhtoria Episcopatuum Focderati 
Belgii, etc. (Antw. 1733) Tomus Secundus, Pars V : Episcopatus Leo-
vardiensis, Appendix Altera, fol. 137; Tergeleken met Desolata Batavia 
Dominicana seu Descript. hrev. sac. ord. Praedicatorum in Belg. Conf. 
Coll. r . F . BEEK. BE JORGHE, G a n d . 1 7 1 7 , fol. 4 8 . 

Bijlage R , zie Bladz. 164. 
Overeenkomst van het Stedelijk Bestuur van Leeu

warden en de Kerkvoogden van Oldehove c. s. 
met Meester JdCOB VAN AAKEN, betrekkelijk het 
boutven van een nieuwen Toren en Kerk te Oldehove. 

1529, den 28 Mei. 
Wy Borgenieesteren ende Schepenen ende Raeden der Stadt 

Leeuioarden, PETER JOHAN ZOON , AESGE AESGES ZOON , HARING SYMERS 

ZOON, ADADI ALBERTS ende ABBE BEITWES , ende de Kerckvooghden van 

Olda lloff', met wille ende consent van onse weerdige ende welge-
îeerde Heeren Pastoren Mr. FOCKE ROBIMERTS ende Heer TEDDE, sampt 

Mr. PIER en Mr. UPCKE BÜRMANIA , bekennen mits deesen openen 

Brieve, dat wy den eersamen Meester JACOB VAN AAKEN voor eenen 
ouersten ende principaelsten Meester — om een niuwe Toorn ende 
een niuwe Kercke tot Olda Hoff ad Sanctum Vitum patronum 
te bouen, bij der gratie Godes Almachtich — hebben anghenomen ; 
ende syn tsamentlyck op t Stadts Raedhuys by goeden Contracte 
ende Accordatie gesloten ende ouereengekomen mits deesen vol
genden maniere, als te weten : 

Dat Mr. JACOB voersz. ses jaeren, na den anderen continuerende, 
in Stadts dienst is aengenomen, ende soo wanneer Mr. JACOB aen 
de Kerek off aen de Toorn arbeit, sal hy des daghes hebben voer 
arbeitsloon acht stuiuers, daer toe een vrye woninge, de ses jaeren 
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geduirende, ende daer te bonen alle jaeren , de ses jaeren gedui-
rende, een eerlyck niuw kleed ; ende accorderen deze alleenlyck, 
in soo verre Mr. JACOBS konsten goed ende perfect syn, als hij des 
selfs vermeten ende uytgehoudan heefft, bevonden sullen worden. 
Als deese ses jaeren omgekomen syn, ende indyen wij dan vermo
gen langer te konnen bouwen aen de voerseyde Kerek, Toorn off 
oock ander werk offte bouwerye, ende indyen Meester JACOB syn 
dingen doet, als een goet Meister te doen staet, dan sullen wy 
alsdan geen ander Meester aenstellen off in syn stede nemen ; des-
gelycken sal Mr. JACOB geen andere wercken in ses jaeren gedui-
rende moegen aannemen. 

Alsoe dan alles op het voerschreuen loon, hier alle arghelist 
uytgesloten, ende deese tot oireonde, hebben wy Borgemeesteren 
ende Schepenen ende Raeden voersz. deesen Contractes brieff, als 
Recht ende Raed voersz., ende van wegen ende tot begeerte van 
onsen Heeren Pastoren ende andere Heeren, sampt die Kerekvoogh-
den, met het Stadts Zegel signeert. 

Actum Leeuwarden den 28 May anno XVCXXIX. 

WILCKO FOLKERTS, Secretarius. 

E-nde want ick Mr. JACOB geen Segel gebruick , so heb ick deesen 
brieff, ende nog een geschreuene, deesen met myn eygen hant 
onderteykent. Ick Meester JACOB bekenne als voerschreuen. 

Volgens een Afschrift , berustende in de Bibliotheek van het Hof van Fries
land, vergeleken met twee andere, in de spelling even zeer verminkte, 
Afschriften, gevonden onder de nagelaten papieren van den Schepen 
r. H. rETRÆus en den Vroedsman i. NAÜTA. 

Ik acht mij verpligt, hier nog bij te voegen , dat die verminkte spelling 
(door mij veranderd), en de twijfelachtige namen van de hierin genoemde 
Regeringsleden , in vergelijking met die van den vorigen jare , in DODWE 
TIETEMA'S Testament vermeld {Chartb.Xl 548; Analecta, 4 3 , vergeleken 
met Chartb. II 191 en wiss. 487) , mij de echtheid van dit stuk weleensin 
twijfel hebbeu doen trekken. Die twijfel is echter opgeheven sedert ik 
aan het huis van Jhr. K. Baron VAK BKEUGEL , Lid van den Raad van State 
te 's Gravenhage , een Hs. heb gezien,' getiteld: Anecdota Frisiaca ad 
Mes Ecclesiasticas Calholico Romanos spectantia. De onbekende schrijver 
daarvan zegt namelijk, dat hij het oorspronkelijke Contract , door de Re
gering van Leeuwarden met JACOB VAN AAKEN omtrent het bouwen van de 
Oldehoof gesloten, dikwijls in zijn vaderlijk huis heeft gezien. Waar
schijnlijk was dit stuk onder bewaring van een der Burgemeesters geble
ven, en is het mogelijk , dat het nog ergens besta. Zonderling is er toch 
dikwijls met die oude stukken van waarde gehandeld , en zijn ze , uit 
voorzigtigheid , vaak bewaard op plaatsen , die builen alle bereik of ver
moeden liggen. Immers , wie zou een fraai , op perkament geteekend en 
geschreven Geslachtregister der Graven van Urscl ooit gezocht hebben in 
de zoogenoemde hanebalken van een huis in het Maria-Annastraalje alhier, 
waar het voor eenige jaren gevonden i s , volgens getuigenis van den 
tegenwoordigen bezitter, den Heer Mr. A. VAN IIALMAEL Jr. 
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Bijlage L , zie Blad*. 177. 

Testament van AVCK PETERS-DOCHTER, de vrouw 

van LIEVTVE LiEVTVES-ZOON, zijnde de Fundatie-

brief van het Old Burger-Weeshuis. 

1 5 3 4 , d e n 1 3 November . 

In nomini Domini IHESÜ CHRISTI , Saluatoris nostri , amen ! 
Anno Domini dusent vyf hunder ende xxxiiij heb ick AUCK PETERS 

dochter, LIEWE LIEWE sons echte ende ghetroude wyf, ghesont van 
lichaem ende vorstandt, owerleyt die crancheyt des lewens van de 
minschen ende onsekerheyt van der tyt des doots, niet sekerîiker 
wesende dan die doot, heb willen myn vtterste ende laeste vrie 
wille ende bigerte maken, so ick die na myn doot, na die tytlic-
heyt wil onforborlick, sunder mutazie, gheholden hebben ende te 
staen , soe als die op t aldergunstichst, nae eenighe manier off fonn 
in den rechten, van een codicill, ofte gyfte vt orsaeck van die doot, 
off ex pia causa, stan mach, sunder eenighe subtylheyt ofte cauil-
latie van eenighe ghebruckcn van form, die dar thegen solden 
mogen ghesoeht worden, want hit mit vrie wille, sunder alle bi-
droch soe gheschiet. Ende is dese : dat ick God almachtich synder 
barmliarticheit myn siel bifele, ende myn licham die arde, totten 
Predicatoren in die kercke in myn olders sepultur, die ick dan 
bispreke vyf goltguldens ofte myn ccroen , is syn anders nicht vor-
coft. Ende myn bigenkenisse ende maanstond also simpel als die 
alderaermste in dese staedt: want ick byn vorsekert, dat dat al-
derminste dropel bluet IHESÜ CHRISTI my ghenuch is , om foldat tot 
myn siels profy t ; dar om wil ick ghen afterdaden gheholden heb
ben : want men brencht den ghemenen luden in grot oncost: want 
die priesters maken een eygen Gods schulden dar v t , dat nu ter tyt 
niemant straft noch kort , dat God betren nuiet. Ende soe, als ick 
vormued, dat die priesters mochten seggen, dat myn liewe salighe 
mueder van willen was, eenighe lofsanck fridachs auonts vor dat 
heylighe crus toe stichten, dat welke thohants ewen gheschyt, 
ende sy eysken vi goltguldens iars dar van, soe consentier ick dar 
niet in , om die orsaeck : vant ick gen formlick testament van die 
priesters ghesien en heb , mar sy seggen : hit staet in t doodbuck 
geteykent, dat ïny nicht genuch en is : want sy mochten alle myne liewe 
muers gnden wel in hor dodbuck teykenen : want sy synt van gro
ter gyricheyt, als men daglix wel siet. 

I tem, soe bispreck ick LIEWE LiLWESon, mijn lieue man, twehun-
dert goltguldens eens, ende sal dar vor mogen nemen van myn 
loesrenten , war hij wil , ende scs die beste silueren crusen, ende 
ses die beste silueren lepelen. 

I tem, Meister SIBRANT, myn oem, ende syn kynderen, seggen my 
alle wegen nae , owermits ingewen van GRIETE muie, vat grote 



B 1.1 L A G E L. 1 5 3 i. 385 

ongelick, dat ick hoer ghedan heb in myn deylinghe van t erfseop ( 

dat nochtans contrari i s : want ick biclage my ende myn liewe 
suster, dat wy schandelick van ons liewe muers guden vorsteken 
sint ghewest, owermits PIETER IAN sons quade raet , na luet myn 
oldemtiders testament, dat sy ons nou bikenden vor hor kyntskyn-
deren, als my ende WOITER SIGERS toe Groningen, ende myn oera 
ende ick dar vack schortinghe om ghehat hebben ; nochtans is dat 
by gude mannen nedergelecht, na luet ons laetsten baer. 

I tem, ick segge by mynder warheyt, dat PIEIER IAN son toe my 
ghesecbt heft: hadde ick weten, dat Meister SIBRAIVT anders ghen 
bischop soelde worden hebben, iek soelder dyn oldenmeder nymmer 
mer toe raeden hebben. Noch seg ick by mynder warheyt, dat 
myn oem, Meister SIBRAIYT , tot my is gecomen, en heft gesecht : 
liewe nichte, nweeht v nu ock, ende ick heb ia ghesecht. Doe 
seyde h y : liewe nichte, ick bidde v , dat gy t myn liewe mueder 
willet vorgheuen, om Godis wille, dat v owermits my tho chort ghe-
schyt i s , dat ick garn doen wolde, om Godis wille. So bispreck 
ick myn oem ende syn kynderen alle datgen, dat hy my toe cort 
ghedan heft, sals dat siluer, dat toe Leijen was, alle die landen 
ende geit , dat hy my ontdustert heft; ick wil hem anders nicht toe 
van myn aerff: want ick van hem nicht ontfangen en heb , ende ick 
dat myt guder consientie wel doen mach, nae luet dar keysers rechten. 

I tem, ick byn van meyninghe, dat ick sommighe gude frunden 
ende sommighe van myn bluetvrinden wil bispreken itlike cleynnot, 
als myn clederen, ringgen, riemen ende silueren crusen ofte geit, 
dar ick hoer namen wil setten ofte setten laeten op een seddel bu
ten dit testament, ofte op spacium van dit testament; ende dat 
wil ick onderholden hebben als dit tegenwordighe testament. 

I tem, vort is myn wille, dat ick die twe husen mit sehur ende 
hoef, also als ick die nu coft heb , dat men dar sael inholden aecht 
ofte t ien, myn ofte mer, soe vel als die Byfelsluden gud duncket, 
arme Weskynderen, sunder vader ende mueder, mit een biuarster; 
in duiken manier sullen die arme weskynderen syn, vor all van myn 
bloet, ende dar na sullen t borgers kynderen vt dese staedt wesen. Ende 
ofter soe vel van myn bloet ofte borgers kynderen niet en waren, 
soe sullen t ander elendighe weskens, dar vader noch mueder en 
hebben, wesen. 

I tem, dese weskynderen sal men dar mit simpele portie onder-
holden , die buck vol, ende mit warme, dichte clederen, als mit eenen 
pels ende roeck , hoesen ende schun, gen costliker laken dan Dempter. 

I tem, dese elendighe weskynderen sal men dar onderholden, 
ontertyt dat ze twalef off vierteyn iar olt sint , ende binnen dese tyt 
sullen die Bifelsluden dar op sien, dat dese weskynderen leren 
spinnen, lynnen ende wollen nayen, bancwerck ende breyden, 
wasken ende schuren, huetsticken, ende toe schole gan (om die 
geboden Godis, die gelof ende dat vader onse) toe leren, ende 

I. 25 
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schriuen, die dar toe geschicket synt, ende laeten se doch niet ouer 
die strate lopen, holter een gnde scarpe mede by. Ende als dan 
tolten eende van dese xij ofte xiij, hit alderhogeste vierten laren, 
sullen die Byfelsluden die kynderen vtsetten, ende laeten se dienen, 
ofte hoe sy dan die cost erliehst crigen connen. Ende die biuar-
ders van desen Weshus sullen die kinderen dan angewen, als die 
meyskens een pels, een roeck, hosen, scon ende mouen, ny 
noch oî t , hoet toe werek eompt, mar onbeschort, ende drie hem
den , drie scorteldoecken, drie halsdoeken, een craeg ende een 
huff; ende die knechtkens desgelick in hosen, scoen, wamboes 
ende sloef, een hwet ende drie hemden : ende hier mede bifelt ze 
God, den hemelschen vader ! Ende soe vro als er een starft, ofte 
vlgesct wort , ofte wechloept, soe sult ge een ander wesken weder 
in die plaets setten. Ende ofter nu van dese kynderen weren, die 
die kost binnen dese vors. iaren vordienen mochten, ende wolden 
die Bifelsluden rebel wesen, ende seggen : wy willen hier bliwen 
ont tot xij ofte xiiij iaren, die sal men mit gewelt wech iagen; 
ende lopen sy wech binnen dese voers. iaren, buten consent van die 
Bifelsluden, ende comen sy nicht weder binnen acht dagen ende 
bringhen redîike orsaeck, die nempt niet weder in. Mer doen se t 
van kyntsheyt, soe nemp ze weder en corrigiert ze ; mer so vro als 
sy langher wech bliuen dan acht dagen, soe nimpt een ander we
der op die plaets. Ende oftet die Byfelsluden byliefde, dar mach-
den ofte knechten van toe holden totten eende van dese vorschre-
uen iaren, soe sullen sy se cost ende loen ghewen als ander mach-
den ende knechten, ende doen se ock niet toe cort. 

Ende des soe wil ick, datt men alle iaer op myn iarstond in alle 
kereken vercondigen sal van die precstoel, ofter arme weskynder, 
die sonder vader ende mueder sient, van myn bluet, die sal men 
an dat weshus bringen; als t biuislick is, dat ze van myn bluet sint, 
soe ontfanchtze. Ende des vort soe instiuier ick ende maek rechte 
ar wen van alle myn gueden, die my God vorlient heft, husen ende 
huesraet, renten, clederen ende cleynnoet (bihalue dat ick bispreck 
tot een legaet), die alderelendichste weskynderen van myn bluet, 
ende vt deser staedt dar na , welk die Byfelsluden bylieft; wort 
dar mer gnet toe gegewen, soemogdy mer weskynderen ontfangen. 

Ende oftet quam, dat LIEWE LIEWE son, myn man, tot armutquam, 
ouermits orloeg ofte seescade ofte crancheyt des lichaeras (dar God 
vorsie, dat hy gebreck b/den moste, ende hy dat by sinder war-
heyt seyt), soe sal hy die renten van dat lant boeren, dar lecht 
by 01de Galeyen, tot syn lewen lanck. 

Item , als LIEWE , myn man , na myn doot, myn gueden sal ouer-
leueren, soe sal hem niemant scheydinghe affeysken van myn 
guet , dan na syn eygen consientie of, als dan wel bliken sacl, 
na myn ende syn wille. Ende ick wil , dat die drie Bifelsluden 
hom dan een quüansie gewen van myn guet; dar sal hy mede on-
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gemoyt bliuen van alle myn vrienden. Ende in dese manier geff 
ick die rechte arme weskynderen all myn guet, als vorgheseh reuen 
is , als erwen, ende alst alderbest na recht ende ghewonte staen 
ende in t ewieh duren mach. 

Ende vort soe wil ick ende biger toe hebben tot Executores van 
mynder desse leste wille ende bisorgersluden ower myn guet ende 
testament, als den eedelen Herscop EEDEMARTNA endeLiEWE uEWEson , 
myn man, ende Meister IZIEPKE, AHERT DOEDEsson, ende JACOB ADAMS 
soen , myn neef, ende oft God my gratziegaff, dat ick weskes annam 
by myn lewen, die suldi bliuen laten op die conditzy alsvorsz. is. 

I tem, ick wil myn guet van die Sted niet vorrucket hebben, 
ende oftet ymant dar van vorrucken woude, als ARNT VAN ZWOLS 
guden ghedan synt, ende dat men dar gen weskynderen ontfanghen 
en wolde van myn bluet, soe sullen myn vrienden, als myn oem 
ende rechte susterlinghen, ende TIET, WOLTER SIEGERS dochter, ofte 
hoer kynderen, als een rechte susterlinck, myn gueden weder an-
tasten, als erwen van myn guet. 

Ende ock soe bid ick oetraoedichlick myn Testamentors, dat gy 
vordachtich wilt wesen, als een van v vieren staerft, dat die drie 
als dan een man weder tot v kiesen wilt , wel v bilieft; aîso man 
achter man, opdat myn guet tot Godis eere compt ende tot profyt 
van die arme weskynderen. Ende ofter welke van dese Bifelsluden 
storwen by myn lewen, soe wil ick als een ander weder setten 
op spatzium van desen testament. Vindi ghen legaten bysehrewen, 
soe holtet tot die weskynders profyt. 

Tot orkonde ende warheyt van desen, dat dit myn leste vrye 
wille is , als by myn onbeduonghenne wille ende sonder bidroch, 
heb ick myn hant hier seluen onder gheschreuen ende myn name 
gheset. Ende ick dar toe roepen ende beden heb als thughen, als 
den eedelen ende hoech ghelerden Heren Docthor KEMPO VAN MARTENA , 
K. M. Raedt, EEDE MARTENA , PIETER KEMPIS , DOMINICUS PYBE son, als 

Borghemeister dar staedt Leuerden, ende GERCKE JORRET son, als 
Scepen dar stadt Leuerden, ende TZIARD ELCKES , ende DOWE ELCKS 
son , om hoer segel ende handt hier op toe setten , welke sy ghedan 
hebben, om myn bede wille, te weten, wy KEMPO VAK MARTENA, 
DOMINICÜS piBE son vorseyt hebben dyt selue mit onse ghewontlikesege-
len bysegelt ende onderteykent. Ende wy , EDE MARTENA , PIETER CEMPIS, 
GERCKE JORRETS zon, TZIARD ELCKES ende DOWE ELcs son hebben onse 

gliewontlike handen hier onder gheset, also wy geen segel ende 
hebben. Ghedan den xiiij dach van Nouember jn t iar vorsz. 

Ick AVCK PETERS dochter. (L, S.) 

EDOMARTINA. PETER KEMPE zon DOENIJA. KEMPO V MARTNA. 

GERKO JORRET SOen. TYAERD EELICKSSOen, (L. S.) 

DOWE ELCKS son. DOMINICUS PIBONIS sigi l lauit . 

Af;;cdiukt n.iar het Orginecl op p.ipiei , bewaard m bei itchiff -win het 
Ol/l Bingn-Tf trthvn , TV". 1. 
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Bijlage ffl, zie Blad*. 232, 356. 
Commissie van Gedeputeerde Staten van Friesland voor 

Burgemeester ADJE LAMMERTS, Kapitein en Hoofd 
van de Burgerij en de Soldaten te Leeuwarden , 
om het Blokhuis voor de Staten te veroveren. 

1 5 8 0 , den 31 Januarij. 
Alzoo syn Alteze [Aarts-hertog MATTHIAS van Oostenrijk, Alge

meen Landvoogd), by raidt ende aduys van den Generale Staeten, 
den 27 Septembris anno acht ende seuentich verleden, omme alle 
diffidentie wech te nemen, den Staeten van Vrieslandt of haarluy-
den Gedeputeerden geaceordeert heeft, ende ook geordonneert, dat 
de drye Casteelen van Vrieslandt zouden in handen gestelt worden 
van den Staeten van Vrieslandt voorschr. ende den Burgers van 
Leeuwarden, Harlingen ende Staueren respeetiuelyck ; ende hoe
wel die voors. Staeten, sampt den Burgers ende Raidt der stede 
Leuwerden syn Genade (den Stadhouder, Grave van Rennenberg) 
omme t seluige met veelfoldige sollicitatien by syn Genade dese 
twee iaeren aengehouden hebben, omme t seluige naer behoren in 
t werck gestelt te mogen worden, heeft nochtans syn Genade niet 
willen obtempereren de expresse ordonnantie en beveelen van syn 
Alteze ende dije Generale Staten in t alderminste, tot kleyne repu
tatie van syn voors. Alteze ende die Generale Staten, ende mercke-
]yck grote praejudicie van den Landen ende der stadt Leuwarden, 
t seluige gheensins tot dese tyt toe willen volcomen of gedogen, 
dat t seluige volcomen ende geeffueert mochte syn; ende dat arger 
i s , heeft op den voors. Blockhuyse binnen Leuwarden eenen Maar-
scalck gestelt, dije noch den Staten, noch die burgerye van Leuwar
den aggreabel is ; — waeromme is t , dat wy , Gedeputeerden der 
Staeten van Vrieslandt, gecommitteert ende geordonneert hebben, 
ordonneren ende committeren mits dezen, den achtbaren, vromen 
ende manhaftigen ADIJEW I,A»IBERTS , capitein ende hooft van den sol
daten , tot bewaringe ende verseeckeringe der stadt Leuwarden aen-
genomen, het voors. Gasteel van Leuwarden met syn voors. onder 
hem hebbende soldaten met zeecker practique ofte oock met gewalt 
te bespringen , inne te neemen ende te veroueren, ten eynde men , 
stracks nae den veroueringe ofte inneminge van dijen, het seluige 
sal mogen demanteleren ende affwerpen, omme alsoo te genijeten 
die vrucht van den rescriptie van syn Alteze, ende eenmaal ons 
van den slauernye in vryheyt te vindiceren. Tot allen dezen genen 
wy den voors. ADIEN LAMBERTS volcomen last ende macht, belo
nende tseluige te doen aggreeren by SJTI Alteze, Excellentie"(_Pri«s 
VUI-XÏM »«» Oranje) ende dije Generale Staeten ende die naerder ge
ünieerde pnmhieien, ende hein van dezen alles eosteloo*; ende seae-
dfdoos f e iiidompiiereii ende ontheffen. 
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(Aan de achterzijde van dit zelfde blad staat nog'.) 

Op huyden den naestlesten January 1580. Akoo by ons onder
geschreven geresolueert i s , dat men (soe Godt wil), met practique 
ofte gewalt, het Casteel van Leuwarden sal innemen, binnen vijer 
of vyff daegen nae dato van desen, soe hebben wy alx andere be
looft , ende beloeuen by dezen, by malckanderen te blyuen binnen der 
voors. steede Leuwarden, omme malckanderen met raidt ende daet 
te adsisteren tegen alle occurrentien, hen ende ter tyt het voors. 
exploict volbracht zal zyn, ende wy by gemeene raidt bevinden 
sullen sulcx van nooden te wesen. 

Beide letterlijk gekopijeerd naar de oorspronkelijke Minute, gesteld en ge
schreven door den Secretaris der Gedeputeerde Staten, JSKO ISBRANDI , en ver
geleken met eene kopij van de hand van s. A. GABBEMA , beide nog berusten
de in des laatsten Archief , bewaard in het Old Burger-Weeshuis te Leeuwarden, 

Bijlage W, zie Blaefe. 241, 360, 
Request aan de Staten van Friesland van TACO VAN 

CAMMINGHA q.q., verzoekende vergoeding voor 

het vergraven land, dat tot Versterking van de 

stad Leeuwarden, ten behoeve van het Ooster- en 

Noorder-Ravelijn, van zijnen Hof afgenomen is. 

1584, den 24 April. 
An myn Heren de Volmachtigen van den Landen 

ende Steden van Vryeslandt, op ten jegenwoordigen 
Landtsdach binnen Frannecker vergadert zijnde, 

Geeft oetmoedelycken te kennen TACO VAIT CAMMINGA , voer hem sel-

uen ende meede vuyten naeme ende als verstander ouer wylen 
Heeren PETER VAN CAMJIIKGA, zyns broeders, saelige gedachtenisse, 
naegelaetene Weeskinderen, woenende tot Bolswardt, hoe dat tot 
Fortificatie der stadt Leuwarden, doer crachte van zyn Excellenties 
ordonnantie, nyet alleen zeeckere merckelijke quantiteyt van Lan
den , den Suppleant toecoemende, vergrauen is , om het Oester 
JAauelyn, voer den seluen Stadt gesiaegen, dan dat noch meerder 
vergrauen sal worden om het Norder Rauelyn, ' t welcke in deesen 
jaere meede angelecht ende voer Hoecxter poerte aldaer gesiaegen 
zal worden; waerenbouen de Graft van de Supplts. houinge binnen 
den Stadt gedempt i s , ende noch zoe veele Landts van het Hoff 
affgetoegen sal worden, datter een ganck by het Bohverck aldaer 
langs sal streeleen, waerdoer meede ' t selue Hoff geheel onfry ge-
maeckt ende bedoruen is , ende noch meerder bedorwen ende onfry 
gemaect sal worden; — alsoe dat de Supplt,, voer hem ende van 
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wegen als voeren, een grote antal van landen daerdoer verloren heeft, 
ende noch meerder verlyesen sal, zynde ' t getal van de landen, 
aireede an het Oester Rauelyn verdoluen, wel ongefeerliex vyff 
pondematen, yder pondemate wel weerdich zynde hondert Golden 
Guldens ende daer ouer: streekende alsoe alle ' t gene voors. is tot 
zyn Suppleants grote ende merckelycke beswaerenisse. 

Ende want de Supplt. zyn betaelinge der voers. verdoluen landen 
dickmael versocht heeft an den Wethouders der stadt Leuwarden, 
can hy Supplt. nochtans tot geen affscheydt geraecken, doerreede, 
zoe de Supplt. verstaet, dat de Stadt voers. wil seggen, den voers. 
Fortificatie nyet allene tot profyt ofte behoeff van haer , dan con-
sequentelijeke tot n u t , profyt ende defensie van de geheele Landt-
schappe ende 't gemeene beste te streeken, ende by de Vnie van 
de Neederlanden gestatueert te zijn, dat alle sodane Fortifieatien 
vuyten gemeene buydel solde gaen, ende in de algemeene reecke-
ninge van de geünieerde JVederlanden te reeckeninge gebroeht sul
len worden; ende sulx tot Harlingen ende elders, soe de Sup-
pleant verstaet, meede verstanden waere, ende meede op deesen 
Landtsdach wyder verelaringe daervan geschien ende gedaen solde 
worden. 

Ende want de Suppleant zyn landt daertoe heeft moeten ver
grauen ende gebruijeken laeten, hoewel hein sulx ongelegen was, 
ende wel lyeuer hadde begeeren te beholden, dan voer geit te 
missen, wel behoerde zyn betaelinge van 'tgene aireede vergrauen 
is te genyeten, ende meede wel betaemde, dat, aleer eenige vor-
dere graeuinge geschiede, 'tgene vergrauen ende tot den gemeenen 
saecke noch gehruickt sal moegen worden, eerst by Commissarijs 
ofte Commissarissen worde affgemeeten ende getaxeerd, ende den 
Suppleant daervan verseeckeringe van betaelinge gedaen worde, 
als nae alle reede ende billicheyd toestaet; 

Soe is t , dat de Suppleant eerbijedelyeken versueckt, dat myn 
heeren wilde gelyeuen den saecke met aller reeden ende billickheyd 
nut te zyn, ende den Suppleant zyn vergrauen landen, ende als-
noch te vergrauen, te laten by Commessarijs taxeeren, ende volgende 
dien ordonnantie op ten eenen ofte anderen ontfanger te verleenen, 
omme alsoe zyn penningen te moegen ontfangen, ende betaelinge 
van dien te genyeten. In t welcke doende etc. 

Actum den xxiiijen April anno xvc vyer ende tachtich. 
NICOLMJ. 

Pub : Notarius. 

Overeenkomstig het origineel, berustende in de Koninklijke Bibliotheek 
te 's Gravenhage , afgedrukt. 
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35. De Latihische Scholen bl. 323. 
36. De Zwarteweg, A, B, C, 32-4. 
37. De Kerk en Toren van Olde-

hove, A—E, . . . . 325. 
38. De Klokken van den Niéuwe-

toren - 331. 
39. De Stads Schutters-Doelen 333. 
•40. Invoering van de Windmo

lens 33-4. 
•41. Het Lazarushuis . . 335. 
•42. Buitenbuurten en Voorste

den, A—E, . . . . 336. 
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omstreeks d550. 
•43. Lengte van de Stadsgracht 338. 
44. Naamsafleiding van het Rui-
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Eerste Bijlage. Keizer LODEWIJK 
de vrome schenkt aan zijnen 
getrouwen GERROW bezittingen 
in het Hertogdom Friesland, 
in het Landschap Westergoo, 
in de dorpen Camminga, Hun-
deri enz,; dd. 839, den 8 Ju-
lij bl. 365. 

A. Brief van WIBALDUS , Abt van 
Corbeije, aan de geloovige 
Christenen van Leeuwarden, 
over de ongehoorzaamheid van 
vier Priesters, welke in de Kerk 
van Leeuwarden Prebenden heb
ben , en die tot dusverre ver
zuimden , het wettig bezit daar
van van den Abt te verzoeken, 
weshalve hij hen dagvaart, om 
tot dat einde te Corbeije te ko
men; 1149 366. 

H. Brief van WIBALDUS, Abt van Cor
beije , aan JIERIBERT , Bisschop 
van Utrecht, klagende over de 
wederspannigheid van de Gees
telijken der Kerk van Leeu-
irardm . welke rene be/iUiiig 

50. Het Minnemahuis . bl. 343. 
51. De St. Catharina- of Hoekster-

kerk 343. 
52. De Jakobijner-kerk . 344. 
53. De Kerk van Æjehove . 345. 
54. De Pijlsteegskamers, Hillema-

kamers en Poptakamers 346. 
55. Het Sehoenmakersperk 348. 
56. Het Holdingahuis . . 348. 
57. Het Stads-Vleeschhuis . 349. 
58. Het Siercksmahuis . . 349. 
59. Het Huygenshuis . , 350. 
60. Het Espelbachshuis . . 351. 
61. HetMontzima- ofAyttahuis352. 
62. OmsLigen voor Stedelijke Wer

ken 356. 
63. Het Gemoliëerde Bloklmis 356. 
64. Herbouwing van de L. Vrouwe

poort 359. 
65. Versterking van de Stad 360. 
66. De Geestelijke Goederen dei-

Stad 361. 
67. Het Dominikaner-Kiooster362. 

is der kerk van Corbeije enz.; 
1149 bl. 367. 

C. Ruim Tweehonderd verschil
lende Spellingen van den Naam 
der stad Leeuwarden . 369. 

D. Brief der Regering van Leeu
warden aan de Dorpen van het 
noordelijk gedeelte van Leeu-
warderadeel, verzoekende hulp 
ter voltooijing van de eerste 
Stadsgracht om Oud-Leeu-
warden; dd. 1398, den 3 
Maart 372. 

E. Baar of Uitspraak , gedaan door 
Heer WCBRAIVDBS , Priester te Ol-
dehovec.s., tusschen Heer FEYKE, 
Pastoor te Papinga-stins, ter 
eene, en Heer PETER , Priester 
in het St. Anthonij-Gasthuis, 
en de Voogden van dit Gesticht, 
ter andere zijde, betrekkelijk 
het gemeenschappelijk bezit van 
Paf inga-fenne, door welk land 
de noordelijke Stadsgracht was 
gegraven geworden; dd. 1484, 
firn 12 Mei . . . . . 373, 

B IJ L A G E I . 



.396 GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING VAN LEEUWARDEN. 

F. Koop- en Kwijtbrief van land 
op de Tuinen, ten behoeve van 
het graven van de Stadsgracht 
en het opwerpen van den Wal , 
door de Stedelijke Regering ge
kocht van DOECKE en HESSEL 
MARTENV ; dd. 1494, den 18 
Junij hl. 374. 

G. Openbrief der Regering van 
Leeuwarden, bevattende eene 
bede aan alle geloovigen, in en 
buiten Friesland, om milde-
3ijk Aalmoezen te willen geven, 
ten behoeve van den verderen 
opbouw van de Jakobijner-kerk 
in het Klooster der Dominika-
nen of Predikheeren; dd. 1487, 
den 5 Junij . . . . 375. 

H. Sententie van den Hove van 
Friesland, in de zaak van KEMPO 
e n TYERK OENYE o f CNIA C. S. , 
ei\chende van de Regering van 
Leeuwarden de som van 10,400 
Goudgl., als schadevergoeding 
voor de inneming en beschadi
ging van hunne ouderlijke stins 
ÏJniahuis; welken eisch het Hof 
niet ontvangbaai'verklaard-, en 
de stad van deze aanspraak 
ontheven heeft; dd. 1547, den 
15 Februarij . . . . 376. 

T. Consent- of Gunstbrief van de 
Stedelijke Regering van Leeu-
iraiden, waarbij de Stichting 
^an het St. Catharina- of Witte 

Plattegrond van den tegenwoor-
digen toestand der Stad, 1845, 

tegenover den Titel. 
PI. 1. Voorstelling van de ligging 

van Oud-Leeuwarden aan de 
M i d d e l z e e , omstreeks den 
jare 1200, . nevens bl. 32. 

PI. 2. Voorstelling van de ligging 
van Ond-Leeuwaï den en nabij 
gelegene dorpen, na het graven 
van do oersle Stadsgracht,! 

Wonnen-Klooster wordt toege
staan en bevestigd ; dd. 1523, 
den 22 Maart . . bl. 381. 

K. Overeenkomst van het Stedelijk 
Bestuur van Leeuwarden en de 
Kerkvoogden van Oldehove c. s. 
met Meester JACOB VAW AAKEW , 
betrekkel-ijk het bouwen van 
een nieuwen Toren en Kerk te 
Oldehove; dd. 1529, den 28 
Mei 382. 

L. Testament van AüCKPETESs-doch-
ter, de vrouw van LIEÜWE 
LiEüWEs-zoon, zijnde de Funda-
tiebrief van het Old Burger-
Weeshuis ; dd. 1531, den 13 
November 384. 

M. Commissie van Gedeputeerde 
Staten van Friesland voor 
Burgemeester ADJE LAMHERTS, 
kapitein en hoofd van de bur
gerij en de soldaten te Leeu
warden , om het Blokhuis voor 
de Staten te veroveren; dd. 1580, 
den 31 Januarij . . . 388. 

W. Request aan de Staten van 
Friesland van TACO VAN CAM-
JIINGHA q.q., verzoekende ver
goeding voor het vergraven 
land, dat tot Versterking van 
de stad Leeuwarden, ten be
hoeve van het Woorder- en 
Ooster-Ravelijn, van zijnen hof 
afgenomen i s ; dd. 1584, den 
24 April 389. 

omstreeks den jare 1400. 
nevens bl. 64. 

PI. 3. Afbeelding van de oude 
Kerk en den nieuwen Toren 
van Oldehove, zoo als die om
streeks 1550 bestonden, 

nevens bl. 168. 
PI. 4. Kaart van den toestand der 

stad Leeuwarden, omstreeks 
den jare 1550, nevens bl. 208. 

KAARTEN EN MATEN. 
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A . 
Aaken (Mr. Jacob van), eerste 
Bouwmeester van de Óldehoof, 
162, B 382. 

Aanleg (De) der stad, 15 , 27. 
Adel (Invloed van den) in Fries

land, 8 , 1.46. 
Adellijke Kasteelen te Leeuwar

den , 40 , 62, 101, 146. 
Adje Lammerts, Burgemeester, 

bemagtigt het Biokhuis, 232, A 
357, 359, B 388. 

Aed Levwerd (Het Huis : ) , 32 , 
6 3 , 151, 200, A 295, 305. 

Albrecht, Hertog van Beijeren , 
verovert Friesland, 54, 59, A 303. 

Albert, Hertog van Saksen , over
meestert Friesland, 105, 112. 

Amelandsdwinger (De), 241 , A 
360. 

Amelandshuis (Het) of Cammin-
ghahuis, 37 , 42 , 64 , 80, 87 , 
189, 195, 241 , A 344, 360, 
B 389. 

Amelandsstraat (De), 189. 
Andringahuis (Het) , 207 , 233. 
Anna-klooster (Het St.). Zie Be

gijnen-klooster. 
Anthonij-Gasthuis (Het St . ) , 6 3 , 

174, 200, 244, A 328, 361, 
B 373. 

Aremberg (De Graaf van), Stad
houder, 190, 218, 264. 

Arentstuin (De), 189, A 343. 
Auckama (Pieter Sijbrants), Oî-
derman, 87. 

Auckamahuis (Het), 4 1 , 64. 203. 

Aula Dei, Godshof of Oldehove 
2 0 , A 278. 

Aytta- of Montàmahuis(Het), 207. 
A 310, 352. 

B . 
Begijnen-klooster (Het Graauwe) 

95, 105, 108, 123, 180, 202 
258, A 306, 317. 

Begijnestraat (De), 77. 
Bestrating (De) van de stad, 65 

212, A 341. 
Bewoning (Eerste) van dit land 

13, A 277. 
Beijer (De) van het St. Anthonij-

Gasthuis, 175, 200. 
Bierkade (De) of Bierhaven, 65 , 

194, A 342. 
Bieroproor (Het), in 1487, 86. 
Bisdom (Het) Leeuwarden opge-

r igt , 215, 221, 227. 
Blankenburg (Het kasteel), 60, 
A 303. 

Biokhuis (Het) of kasteel, 109, 
190, 227—237, A 310, 356, B 388. 

Blokhuissteeg (De), 190. 
Bodems (Overzigt van den toe

stand des Frieschen), vóór en in 
de 12« eeuw, 10. 

Bodem (Opdelvingen in den) der 
stad, A 282. 

Boelema-Gasthuis (Het Ritske-), 
176, 197. 

Bolswardervaart (De), 120. 
Bontepapesteeg (De), 199. 
Boorndiep (Het). Zie Middelzee. 
Boterhoek (De), 188. 
Brand (Verwoestingen door) in de 
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stad, in 1392, 52 ; in 1483,83; 
in 1511, 127, 132; in 1568, 262. 

Brandwezen (Het) der stad, 84, 209. 
Breedstraat (De), 196. 
Brol (De), 64 , 65 , 112, 194,A 
343. 

Bruggen, 66. 
Bruno-munten van 1039—1047, 

A 288. 
Burgerijen (Het ontstaan der ) , 

10, 35. 
Burmaniahuis (Het), 26, 32, 43, 64, 

160, 188, 191 , A 282, 339. 

C. 
Cambuur (Achter), buitenbuurt , 

183 , A 337. 
Camminge (de villa) aan Gerrolf 

geschonken, A 286, B 365. 
Cammingha (De Kasteelen van het 
geslacht), 3 7 , 42, 101 , 196, 
199, 200, A 296, 343 , 345. 

Camminghaburg of Aed Levwerd, 
3 3 , 36 , 6 3 , 200, A 296, 305. 

Camminghaburg buiten de stad, 
3 7 , 60 , 7 3 , 105, 108, A 344. 

Camminghahorn, 199. 
Camstraburen, 183. 
Canga- of Cammingha-Muntslag, 
4 0 , A 289. 

Canselarij (De), 112, 114, 123, 
205 , 260, A 312, 314. 

Catharina-schans (De St . ) , 189, 
A 339, 

Christendom (Invloed der invoe
ring van he t ) , 6. 

Corheije (De Abtdij van), als be
zitter der kerk van Mjehove oi 
Leeuwarden, 30 , A 285—288, 
329, B 3 6 6 , 367. 

Cornelis Frederiks , tweede Bouw
meester van do Oldehoof, 165. 

Cruijsepijp (De) of Tuinster-wa-
terpoort, 190. 

Cunerus Petri , Bisschop van Leeu
warden, 2 2 1 , 226, 246. 

D . 
Dammen en Sluizen, 14. 
Dekemahuis (Het), 41. 
Dekemahof (Het), 184, 228. 
Dekens en Dekenschappen, 39, 66, 

A 302. 
Doelen. Zie Schutters-Doelen. 
Dom (De St. Vitus-), A 330. 
flnminikancr-lvÏQosfrr dor Pi'cdik-

heeren (Het), 3 8 , 5 3 , 9 1 , 1 0 3 , 
197, 243, 250, A 300, 362, B375. 

Duco-Martenapijp (De), 192. 
Dijken en Wegen, 14 , 15 , 50, 153. 

E . 
Ec (De stroom: de), 16, 27 , 4 6 , 

85 , Î17 , A 2 8 2 , 283 ,291 . 
Eewal (De), 62 , 85 , 204, A 282. 
Espelbachshuis (Het), 204 , A 35L 
Espels (Verdeeling van de stad in) , 

100, 191, A 308. 

F . 
Fiswerd (Het klooster). Zie Begij
nen-klooster. 

Fliestroom (De), 13, 44. 
Foxsteeg (De), 203. 
Franciskaner-klooster (Het). Zie 

Galileën. 
Franeker, 4 8 , 112, 119, A 281 , 

303 , 305, 312. 
Frankisch Bestuur (Het) in Fries
land, 7. 

Friesland (De bodem van), 10. 
Friesland (Ovcrzigt der geschiede

nis van) in de eerste eeuwen, 
3 ; —toestand in de 15e eeuw, 
75. 

G. 
Galg (De) en de Galgefenne, 72, 

102, 188. 
Galileën (Het klooster), 98, 105, 

108, 114, 122, 205, 256 , A 
307 , 3 1 1 , 313 , 316. 

Galileërkerk (De), 256, A 317. 
Gaudenten (De Geestelijke Orde 
der) , 131 , A 320. 

Geestelijke (De) Goederen der stad, 
244, A 361. 

Gelder (Hertog Karel van), 
135—138, 141. 

Gerrolf, in 839 door Keizer Lo-
dewijk met de villa Camminge 
begiftigd, A 286, B 365. 

Geweldige (De) Provoost, 256. 
Gilden en Broederschappen, 3 5 , 
A 326, 348. 

Godshof, Anla Dei of Oldehove, 
20 , A 278. 

Gracht (Eerste) en wal om de stad 
gegraven , in 1398 , 53 , B 372. 

Gracht (Nieuwe) en wal om de 
stad gegraven, in 1481—1496, 
R0—90, A 338, B 373, 374. 
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Greuns (De), vaart, 27, -49. 
Groeneweg (De), 188. 
Grondpachten, 4 1 , 4 2 , 62 , 145. 
Gysbertisten (De Geestelijke Orde 
der) , 131, A 320. 

I I . 
Halsregt (Der stad het) toegestaan, 

52 , 102, A 303. 
Haniahuis (Het), 6-4, 8 1 , 110, 
Harlingervaart (De) gegraven, 119. 
Heentiamahuis (Het), 64, 194. 
Heerengracht (De) of Tweebaks-

markt , 206. 
Heidenshuis (Het), A 335. 
Heinrikken en Marken, 34 , A 298. 
Hervorming (De) te Leeuwarden 

ingevoerd, 218, 225, 242. 
Hillamakamers (De), A 347. 
Hoek : oorsprong , 42 ; met Leeu

warden vereenigd , 68—74 ; be
bouwd , 80 ; kerk, 196, 250, 
A 299, 343. 

Hoeksterpoort (De), 5 8 , 8 9 , 189, 
240, A 360. 

Hof, hove, A 279, 280. 
Holdingahuis (Het), 200, A345,348. 
Hooghuistersteeg (De), 193. 
Hoogstraat (De Groote en Kleine), 

62 , 102, 199, 203. 
Huizen (Getal) der stad, 132. 
Huizum, 7 1 , 153 , 184, A 336. 
Huygenshuis (Het), 204, A 350. 

I . 
Invloed der Invoering van het 

Christendom, 6 , 23 , 34. 
Invloed der Kruistogten, 6, 8, 34. 
Ivo Johannes en Heer Ivo-straat, 
201. 

J . 
Jakobs-Gasthuis (Het St.) , 99 , 

168, 175, 193, 204. 
Jakobsstraat (De St . ) , 89 , 193. 
Jakobijner-kerk (De), 38, 53, 92, 

197 , 225 , 246, 252, A 344, 
B 375. 

Jelgerapoort (De), 58, en buurt 200. 
Jelgerhuis-state, 183. 
Jobs-leen (Het St . ) , 201, A 327. 
Juwsmahuis in de stad, 4 1 , 62 , 

64 , 190. 
Juwsmahuis beoosten de stad, 64. 

K . 
Kaak (De) of Pronkpaal. A 3 « . 

Karel de groote bestrijdt, over
wint en regeert, de Friezen, 4, 7. 
Karel (Prins) van Oostenrijk, la

ter Keizer Karel V, lieer van 
Friesland, 136 enz. 

Kasteelen (Adellijke) te Leeuwar
den, 4 1 , 62, 101. 

•—— of Stinzen der Ca mm in-
gha's te Leeuwarden, 33, 36, 37. 

Keimpemahuis (liet % 4 1 , 63 , 101, 
128, 198. 

Kelders (De), 22 , 2 3 , 65 , 194. 
Kerkstraat (De Groote en Kleine), 

62 , 6 3 , 77, 199, 202. 
Kleijcnburg, biiitenbuurt, 181 , 
A 337. 

Klokken (Invoering van de ) , A 
332. 

Klokken (De) van den Nieuweto-
ren , 169, 170, A 331, 

Kloosters (Getal) in Friesland, 
91 , 127. 

Kloostergoederen (De) der stad, 
243, A 361. 

Kogchelschans (De) , A 339. 
Korenmarkt (De), 80 , A 342. 
Krommejat (Het), 198, A 346. 
Kruidtoren (De) , A 312. 
Kruistogten (Invloed der ) , 6, 8 , 
34. 

Kurkmeer (De) of Kolkmeer, 
vaart, 27 , 183, A 284. 

L . 
Landshuis (Het), 251 , 257. 
Landwording, 12, A 276. 
Latijnsche Scholen (De), 149, A 

297, 323. 
Lazarushuis (Het), 178, A 318 , 

335. 
Leenen of Prebenden, A 328. 
Leeuwarden : de aanleg der stad, 

15, 27; — ontstaan, 29, A 299; — 
naamsoorsprong, 30 , A 290 ; — 
tot Stad verheven 33 ;— vermeer
derd aanzien , 3 9 , 4 1 ; — door de 
opslijking van de Middelzee van 
eene Zeestad eene Landstad ge
worden , 44 ; — vaarten en wegen 
der stad, 46—51;—bloei der stad, 
5 1 ; — aan de N.O.zijde ver
brand , 53 ; — met gracht , wal 
en poorten bevestigd, 53 ; — door 
Hertog Albrecht van Beijeren ver
overd , 59 ; — aan Gerrolt Cam-
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mingha geschonken, 60;—toestand 
der stad omstreeks 1400, 6 1 ; — 
aanzienlijk begunstigd, 66;—door 
de Schieringers ingenomen, 66;— 
wordt uitgebreid, ten gevolge der 
vereeniging met de parochien 01-
dehove en Hoek, 68—74, 7 7 ; — 
met nieuwe gracht, wal en poor
ten versterkt, 80—90 ; — door de 
Schieringers aangevallen, 83 ; — 
door hen veroverd, 8 7 ; neemt 
in aanzien en vermogen toe, 81 , 
103 ; — door den Hertog van Sak
sen bemagtigd, 105 ; — als Hoofd
stad van Friesland, 116; — ont
vangt vele Voorregten en Giften 
van Prins Karel van Oostenrijk, 
138;—toestand omstreeks 1550, 
186—213 ; — handelsbetrekkin
gen, 211 ; — Bisdom opgerigt, 
215 ; —versterkt , 237. 

Leenwarderadeel (De Grietenij), 
56 , 70, 7 1 , 140, A 336. 

Leprozcweg (De), 1 7 9 , 1 8 9 , 2 6 3 . 
Lodevvijk (Keizer) de vromeschenkt 

de villa Camminge aan Gerrolf, 
A 286, B 365. 

Loo (Boudewijn van), Koninklijke 
Rentmeester, laat het tegenwoor
dig Koninklijk Paleis bouwen, 261. 

Loopgraven (De), 189, A 309. 

M . 
Marken en Hemrikkcn , 34 , A 298. 
Martena (Duco), 192,228. 
Martenahuis op de Nieuwestad, 79, 

192. 
Martenahuis op de Tuinen, 80 , 

88, 190, B 374. 
Merode (Bernard van) , Stadhou

der, 243 , 254, 353. 
Middelen van gemeenschap der 

stad met Oostergoo en Wesfer-
goo, 48. 

Middelzee (De), 13, 15 , 27; ver-
landing, 44 , A 283, 284 ,293 . 

Minderbroeders-klooster (Het). Zie 
Galileën. 

Minnema (Frans), Olderman der 
stad, 195, A 297, 3 2 1 , 343. 

Minnemahuis (Het), 4 1 , 64, 80, 
82 , 195, A 298, 3 2 1 , 343. 

Misdadigers-kerkhof (Het), 257. 
Modder (De), 249 , A 305. 
Molens, Zie Windmolens, 

Montzima- of Ayttahuis, 207 , A 
310, 352. 

Munnekemunrstraat (De), 197. 
Munt (De), 40 , 6 7 , 114, 148, 

256, 2 6 5 , A 289, 293 , 302, 
313 , 322. 

Munten (Oude), te Leeuwarden ge
slagen , A 298, 293 , 313. 

in de Friesche Steden ge
slagen , A 313. 

ff. 
•Naamsoorsprong der stad, 3 0 , A 

290, B 369. 
Naauw (Het), 62 , 80 , 194. 
Nieuweburen (De), 77, 188, 196. 
Nieuwestad (De), 79, 192, A341. 
Nieuwetoren (De) gebouwd, 168, 

A 33 ! . 
Nieuweweg (De) langs den wal, 187. 
Nieuwland (Het), 46 , 78 , 183. 
Nieuwlandsvaart (De) , 47 ,119 , A 

314. 
Noorderdwinger (De), 241. 
Nijehove: oorsprong, 27, 29 , A 

282 ; — naam 30, A 284; —kerk , 
29, 62, 69, 198, 248, A 287, 
345. 

O. 
Offerplaatsen (Heilige), 22, 23. 
Oldehoofster Tigchelwerk (Het) , 

bij Schilkampen, 160, A 328. 
Oldehove: oorsprong, 18—24, A 

281 ; — a l s Dorp en Regtsstoel, 
24 , A 281 ; — naam, 30 , A 279, 
284;—Patronaatregt vandekerk, 
26, A 281 , 299 ; — uitbreiding, 
42; — kerk herbouwd, 43 ; — ver-
eenigt zich met Leeuwarden, 68— 
74; — voorgenomene stichting van 
eene nieuwe Kerk en Toren, 156— 
168 ; — Kerk en Toren, 201, 215, 
219, 223, 246, 253 , A 315, 325 — 
331. 

Orgels (Invoering van de) , A 
333. 

Ossemarkt (De), 112, 207. 
Oude-Doelesteeg (De), 171, 193. 
Oudewijfsteeg (De), 204. 
Oud-Galileën of Oude Galeijen, 

buitenbuurt, 183, A 317. 

F . 
Papinga- of Papemastins (De) , 42, 

64, 85, 201, B 373. 
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Peperstraat (De), 80, 194. 
Pestkamers (De Stads), 197, 2-49, 

251. 
Poorten (De Stads), 57, 89, 144. 
Poptakamers (De), A 347. 
Poptasteeg (De), 252. 
Poststraat (De), 204. 
Potmarge (De), 71 , 190. 
Pottebakkersplaats (De), 252. 
Privilegiën en Giften, door Prins 

Karel van Oostenrijk aan de Stad 
geschonken, 138—148. 

Pijlsteeg (De), 6 3 , 199. 
Pijlsteegskamers (De), 199, A 346. 
Pijnigtoren (De), A 312. 

E . 

Raadhuis (Het), 132 , 145, 204, A 
298, 304, 3 2 1 , 349. 

Regtsgebied (Het Stedelijk), 7 1 , 
140. 

Remigius Dirutius, eerst be
noemde Bisschop van Leeuwar
den, 217. 

Rennenberg (De Graaf van) , Stad
houder, 224, 228, 2 3 1 , 236, 
242. 

Riedstroom (De), -48, 119. 
Ritsumazijl (De), 47 , 4 8 , 119, 

A 314. 
Robles (Gaspar), Stadhouder, 228, 

237. 
Roehebrune- of Bontemanssteeg 

(De), 201. 
Rolkemahuis, 64 , 203 , 261. 
Ruiterskwartier (Het), 187, A 

338. 

S, 

Sacramentsstraat (De), 197. 
Saksen (Friesland onder de Her

togen van), 105—136. 
Schaumburg (Graaf Willebrord 
van) bemagtigt Leeuwarden, 105. 

Schavernek (Het), 192, A 340. 
Schenkenschans, 49 , A 314. 
Schieringers en Vetkoopers(Partij
schap der), 40, 52, 66, 76, 82, 
87. 

Sehilkanipen, buitenbuurt, 181, 
A 337. 

Schoenmakersperk, 200, A 348. 
Sclioorslcenen (Tnvoering van de), 

65, 8'i. 

Schotstraat (De), 62, 63 , A 304. 
Schutters-Doelen (De Stads), 170, 

188, 200, A 333. 
Sehwartzenbergshuis, A 348. 
Siercksmahuis, 101, 204, A 349. 
Sint Frederikssteeg, 198. 
Slatting (De) van de Ee, in 1504, 

117. 
Slotmakersstraat (De), 197. 
Sluizen en Dammen, 14. 
Sn eek ervaart (De), -49, 121. 
Spanjaardsdijk (De) of Leproze-

weg, 179, 263. 
Speelmansstraat (De), 197. 
Spellingen van het vaaard Leeu

warden, B 369. ^*58*-* 
Stad (Leeuwarden tot eene) ver
heven, 33. 

Staten van Friesland (Vergade
ringen der) te Leeuwarden, 66, 
67, 92,103, 198, 251, 267, A316. 

Statenhuis (Het), 267. 
Stavoren, 10, 36, 113, 186, A 
274, 276. 

Steden (Oorzaken van het ont
staan der) in ons vaderland, 
10, 34, A 274. 

Stederegt (Aard en oorsprong van 
het), 34, A 298. 

Steenboeten (De), 93 , 161. 
Stolberg (Graaf Hendrik van) , 

Stadhouder, 116, 119, 154, A 
344. 

Swette en Swettesloot (De), 4 8 , 
4 9 , A 315. 

T. 

Taniaburg, 64 , 86 , 183. 
Tautenburgh (Georg Schenck, 

Vrijheer van), Stadhouder, 150, 
154, A 316, 325. 

Terpen (De) opgeworpen , 13 , A 
277 ; — de Terpen , werden of 
warden, waarop de stad is aan
gelegd , 16. 

Tournooiveld (Het), 173. 
Tuinen (De), 80, 189. 
Turfmarkt (De), 206. 
Tweebaksmarkt (De), 77, 206. 
Tijesma- of Thijessematille (De) 
of Verwersbrug, 86, 189, A 325. 

Tijltjendam, 89. 
Tijnje (De), vaart , en Tijnjezet, 

27 , 49, 153. 



4 0 2 GESCHIEDKUNDIGE 

u. 
Uniahuis, .41, 64 , 106, 111, 

207, A 309, B 376. 
T . 

Vaarten en kanalen, 46 , 117. 
Veemarkt (De), A 341. 
Verlaat (Oud) in Rauwerd, 49. 
Verlaat (Het Stads), 188, A 314. 
Versterking van de Stad, 53 , 80, 

142, 186,237, A360, B 372, 389. 
Verwersbrug (De). ZieTijesmatille. 
Vetkoopers en Schieringers (Par

tijschappen der) , 40 , 52 , 66 , 
76, 82 , 87. 

Vierhuis (Het), A 335. 
Vischmarkt (De), 112, 195. 
Vitus (St.), Patroon der kerk van 

Oldehove, 162, A 329. 
Vleeschhuis of hal (Het Stads), 

132, 203 , A 349. 
Vliet (De stroom: de) , 16 , 27 , 

4 6 , 49 , 180, 189, A283 ,284 . 
Vliet (De voorstad: he t ) , 180, 

190, A 336, 337. 
Vrouwepoort (O. L.), 58 , 89 , 

188, A 359. 

W . 
Waag(DeS tads ) , 51 ,63 , 79 ,193. 
Wal (Eerste Stads) opgeworpen, 55. 

Tweede 81—90. 
Waltahuis, 64, 193 , A321. 
Wandeling om en door de Stad, 

omstreeks 1550, 185. 
Wapens (De) der Stad, A 297, 

343. 
Waterpoorten, 58, 90, 187, 190. 
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Weaze (De), 62, 80 , A 305. 
Weerd (De), 62, 77, 202. 
Weeshuis (Het Old Burger-), 177, 

202, 244, A 361, B 384. 
Wegenen Dijken, 14, 50,152, 155. 
Werden, waarden, wierden of 

terpen, 3 1 , A 277, 294, 305. 
Wiarda (Tjomme) sticht het Min

derbroeders-klooster, 98, A 306. 
Wilaard, buitenbuurt, 161 ,183 , 

A 299. 
Windmolens (Invoering van de), 

181, 184, 188, A 334. 
Wirdumerdijk (De), 79, 193. 
Wirdumerpoort (De), 58, 89, 

186, 240. 
Wissemastins, 63. 
Witte-Nonnen-klooster (Het Nieu

we of), 127, 199, 259, A 319, 
B 381. 

Wortelhaven (De), 195. 
Wyn- of Wyngiehornsterzijl (De) 
en Zijlsloot, 72, 184. 

Z. 
Zeelanden(Dezeven vrijeFriesche), 

5 , 75. 
Zoete-Name-Jezus-Gild (Het) en 

Ritske-Boelema-Gasthuis , 175 , 
189. 

Zoutkeet (De), 181, A 336. 
Zuid vaart (De) of Wirdumervaart, 

28 , 46, A 284. 
Zwarteweg (De) aangelegd, 

152—155, A 324. 
Zwolle (Arend van) sticht het 

St. Jakobs-Gasthuis, 100, 175. 

EINDE VAN HET EERSTE DEEL, 



De Uitgever, hoogst erkentelijk voor den bijval , welken 

dit werk door de gunst zijner geachte Stad- en Land-

genooten mogt ten deel val len, hoopt met de uitgave 

van de Eerste Aflevering van het Tweede Deel in Oc-

tober aanstaande gereed te zijn. 

Dewijl de Inteekening nog tot zoo lang blijft opengesteld, 

en er vóór die Eerste Aflevering eene Tweede Naam

lijst van Inteekenaren geplaatst zal w o r d e n , zoo ver

zoekt hij ieder, die op dit werk nog zou willen intee-

k e n e n , om hem vóór 1 September opgave van Naam 

en Betrekking te willen doen. 

De Binder gelieve de Kaarten en Platen nevens die bladzijden te 
plaatsen, welke hier vóór op bl. 396 zijn aangewezen. 

Bij het inbinden dit boek niet sterk te kloppen, en vooraf tusschen 
elke Kaart en Plaat een blaadje dim Postpapier te leggen, ten 
einde het overzetten te voorkomen. 

W. EEKHOFF, 

GESCHIEDKUNDIGE 

BESCHRIJVING 

•VAN 

LEEUWARDEN. 

I. 

W. EEKHOFF, 

GESCHIEDKUNDIGE 

BESCHRIJVING 

VAR 

LEEUWARDEN. 

I. 
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