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BRIEVEN OVER FRIESLAND. 

BARTHOLD GEORG NIEBUHR
1, was de zoon van den beroemden reiziger door 

Arabie CARSTEN NIEBUBR, wiens werken ook in onze taal overgebragt zijn. Hij 
wierd, den 27 Augustus 1776, te Koppenhagen geboren, doch bragt zijne jeugd 
te Meldorf in Zuid-Dithmarsen door, waar zijn vader, een Duitscher, een ambt 
had, van welke omstandigheid ik hier ook gewage, omdat N., in zijne brieven 
over Friesland, dikwijls in vergelijkingen tusschen Friesland en Dithmarsen 
treedt en uit het hier te Lande gevondene het daar te lande voorkomende tracht 
op te helderen of omgekeerd. — Met den gelukkigsten aanleg begiftigd, 
beantwoordde hij geheel aan het voornemen van zijnen kundigen vader, om 
hem tot eenen geleerde en staatsman te vormen, en de Europesche roem, dien 
hij zich verwierf, was het bewijs voor het welslagen dier pogingen. 

Doch hij was dien roem ook waardig; hij was toch een der grootste 
taalkenners die immer geleefd hebben. Zijn eigen vader schrijft van hem, in 
1807 (dus één jaar voor dat hij hier in Friesland kwam), "Mijn zoon was slechts 
twee jaren oud, toen hij in Meldorf kwam; van daar is 1) Duitsch als zijne 
moedertaal te beschouwen. Hij [p. 004] leerde, (op het Gymnasium), 2) Latijn, 
3) Grieksch, 4) Hebreeuwsch, verder te Meldorf 5) Deensch, 6) Engelsch, 7) 
Fransch, 8) Italiaansch. Gestrande boeken in onze streken gaven hem 
aanleiding 9) Portugeesch, 10) Spaansch te leeren. In Kiel en Koppenhagen had 
hij gelegenheid zich in het Fransch, Engelsch en Duitsch spreken en schrijven 
te oefenen. Bij den Oostenrijkschen Minister in Koppenhagen, Graaf 
LUDOLPH, een geboren Constantinopolitaan, leerde hij 11) Persisch en aldaar 
12) Arabisch, uit zich zelven. In Holland 13) Nederduitsch, in Koppenhagen 
nog 14) Zweedsch en wat IJslandsch. In Memel, gedurende het treurige jaar 
1807, 15) Russisch, in Riga 16) Slavonisch; verder 17) Poolsch, 18) Boheemsch 
en 19) Illyrisch. Reken ik hier het Platduitsch bij, zoo zijn het 20 talen. Vergeef 
mij, voegt de oude N. erbij, deze uitstorting van mijn hart, over mijnen zoon. Ik 
wilde daar niet mede pralen." In Rome begon N. nog later Servisch te leeren en 
in Amsterdam in 1808 leerde hij onze Friesche taal lezen, terwijl hij ook het 
Angel Saksisch verstond.2

Behalve deze taalkennis bezat hij groote kennis van de geschiedenis der oude 
volken: in het bijzonder was hij geheel en al te huis, in hunne staatkundige 
inrigtingen, hunnen handel, landbouw en letterkunde. En deze kennis was niet 
oppervlakkig, maar drong door merg en been heen, zoo als zijne schriften zulks 

                                                           
1 Zie de: Abhandlung über NIEBUHR'S philologische Wirksamkeit von Dr. K. G. JACOB. 
Leipzig l839, (vertaald door M. J. C. G. BOOT. Leeuwarden 1842), p. 3 ook voor het 
volgende. 
2 Nachgelassen Schriften. Hamburg 1842, p. 105. 
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aanwijzen. Van jongs af aan toch, had hij een onwederstaanbare drift naar 
grondigheid en een afkeer van allen op schijn steunende glans. Bovendien was 
hij er verre van af een kamergeleerde te zijn, want eerst in Denemarken en later 
in Pruissen bekleedde hij verschillende financieele en staatkundige 
betrekkingen; hij deed zelfs, om zich hiervoor te vormen, in 1798—99, eene reis 
door Engeland en Schotland, en het was juist zijne betrekking als Pruissisch 
afgezant aan het hof van LODEWIJK NAPOLEON in 1808, die hem gelegenheid 
gaf, de volgende brieven te schrijven en onze provincie te bezoeken. 

Zijne vrouw AMALIA BEEREND, met welke hij in 1800, gehuwd was, 
vergezelde hem op dezelve. 

Kort na zijne terugkomst te Amsterdam, wierd N., van wiens zending het 
hoofddoel het sluiten eener leening schijnt geweest te zijn, teruggeroepen en 
bleef hij als Pruissisch ambtenaar in verschillende betrekkingen werkzaam, tot 
dat hij in 1816 tot Pruissisch afgezant te Rome benoemd wierd, alwaar hij tot in 
1823 verbleef en toen, op eigen verlangen, naar Duitschland terug werd 
geroepen. 

Weldra vestigde hij zich te Bonn, waar hij door zijne voorlezingen enz., veel 
nut stichtte en tot groote roem aan die akademie verstrekte. Te vroeg aan de 
wetenschappen ontrukt, stierf N. aldaar den 2 Januarij 1831. 

Zoowel door ontdekkingen als geschriften heeft N. zich eenen onsterfelijken 
roem verworven; onder de eerste behoef ik slechts te herinneren het vinden en 
ontcijferen der instituten van GAJUS in eenen palimpsest op de Bibliotheek te 
Verona. Onder zijne geschriften behoef ik slechts op te noemen, de helaas 
onvoltooide "Komische Geschichte" die geheel nieuwe inzigten over vele 
belangrijke punten in de Romeinsche geschiedenis en oudheden bevat en die 
den baan voor zoovele belangrijke schriften over deze onderwerpen geopend 
heeft. 

Mr. J. D. 

Staveren in Friesland, 16 Julij 1808. No. 25, p. 1833. 
Reeds lang had ik levendig gewenscht Friesland, Groningen en Drenthe, de 
landen der onvervalschte oude Friesche natie te bezoeken en deze lang als 
onmogelijk bijna vergetene wensch, bekwam meer kracht, sedert ik, gedurende 
vele rustige oogenblikken bij mijn verblijf te Amsterdam, deze landen nader 
leerde kennen en het vooruitzigt had, dat wij dezelve op onze terugreis naar 

                                                           
3 Circular briefe aus Holland von 1808, te vinden in Nachgelassene Schriften B. G. 
NIEBUHR'S nicht philologischen Inhalt, Hamburg 1842. Sedert 1808 is veel in deze provintie 
veranderd en verbeterd ; dit houde men bij de lezing dezer brieven steeds in het oog. Zulks 
overal aan te wijzen kan voor den lezer der Prov. Friesche Courant onnoodig geacht worden.
 (J. D.) 
 

 4



Holstein zouden zien. De onbepaalde vertraging van mijne afreis deed mij 
echter vreezen, dat als dezelve eindelijk plaats had, het jaargetijde van het reizen 
in deze tamelijk onbereisbare provinciën verstreken zoude zijn, want al mogten 
ook de [p. 006] wegen hier, in den laten herfst, niet inpassabel zijn, hetgeen wel 
waarschijnlijk is, zoo kan men alsdan toch niet, als men wijs wil handelen, over 
de Zuiderzee gaan, en anders voert slechts een zeer groote omweg derwaarts. 
Wij hielden het daarom voor het raadzaamst die tijd er toe te besteden, die te 
Amsterdam toch slechts met nominale bezigheden zou verloopen, zoo dat mijne 
afwezigheid de onverschilligste zaak der wereld is. En daar wij ons alle 
gemakken op het strengst ontzeggen, en op de allergoedkoopste wijze reizen, — 
dat is met trekschuiten en beurtschepen, zoo beduiden de eigenlijke reiskosten 
niet zeer veel en de vertering naauwelijks meer als in Amsterdam, waar wij ons 
binnen de gewoonte van ons logement (wapen van Amsterdam) niet kunnen 
inkrimpen. Dat wij voor hetzelfde geld hier betrekkelijk, minder Sybaritisch 
leven als daar, heeft ook zijne goede zijde, want het komt mij dikwijls als een 
spel van het noodlot voor, dat ik even vóór eenen tijd, in welken men zich met 
het geringste zal moeten behelpen, gevaar loop mij geheel en al aan allen 
overvloed te verwennen. 

De voorbereidsels van onze kleine reis waren niet groot, maar hoe dezelve aan 
te vangen, was moeijelijk. Wij konden wel met een schip regt over de Zuider 
zee naar de Lemmer of naar Enkhuizen gaan, maar, bij onderzoek bleek ons, 
dat deze schepen wat te slecht ingerigt waren, zoodat de mogelijkheid eener 
lange zeereis over de aanlokkelijkheid van de goedkoopheid derzelve de 
overhand verkreeg. Wij besloten alzoo over Noord-Holland en Enkhuizen te 
gaan en dan verder op goed geluk af onzen weg te vervolgen. Hoe wij verder 
zouden komen wisten wij eigenlijk niet. Want de Amsterdammers bekommeren 
zich om deze gewesten in het geheel niet en een mijner kennissen heeft mij, in 
gemoede, over den dollen inval om zulke landen te gaan zien, waar niemand 
heenreist dan wien zaken daartoe dringen, uitgelagchen. Wij hebben dan ook 
reeds ongemakken doorgestaan, welke de weinige lust der aan gemakken 
gewende Hollander nog begrijpelijker maken, als zij het bij hunne weinige 
weetgierigheid naar alles wat niet aan de orde van den dag is, reeds uit zich 
zelven zijn moest. Des te vriendelijker zullen dus de Friezen eenen vreemdeling 
ontvangen, die uit zuivere belangstelling in hen en in hun land deze 
ongemakken niet vermeden zoude hebben, al had hij ze gekend. 

P. 185. Harlingen den 16 Julij 1808. 
Op vrijdag morgen om 10 uur scheepten wij ons op een beurtschip te 
Enkhuizen naar Staveren in. Wind en vloed was ons tegen, zoodat wij, onder 
bestendig laveren, over 3 Duitsche zeemijlen omstreeks 7 1/2 uur doorbragten, 
hoe fiks onze matrozen ook werkten. 
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M. (AMALIA) was niet wel en wij moesten het als een geluk rekenen, dat de 
hitte zich zeer gematigd had en dat het heerlijkste weder ons veroorloofde de 
kelderachtige kajuit te mijden, waar wij met onze reisgenooten ook in al te 
nauwe aanraking zouden gekomen zijn, alhoewel deze ons geenszins hinderlijk 
waren. De Hollanders zijn zeer nieuwsgierig en uiten dit onverholen door 
vragen op den man af gedaan; ik verhaalde mijne reisgenooten, die 
paardekoopers waren, dat ik een koopman uit Rusland was en stelde hen te 
vreden met verhalen, die zij mij gaarne met anderen betaalden. 

Staveren is eene zeer oude en voormaals beroemde, maar sedert de verzanding 
van derzelver haven bijna uitgestorvene plaats, welke eigenlijk slechts nog uit 
eene gracht en uit een in eene hoek daarop toeschietend straatje bestaat; het 
bevat kleine armoedige huisjes, wier aantal nog zigtbaar afneemt. Alleen een 
voor het uiterlijke der stad geheel niet passend knap stadshuis is het eenige 
gebouw, dat er goed uitziet. Vroeger was het stadje zeer trotsch op de sage, dat 
het de zetel der overoude Friesche koningen geweest is, hetwelk mogelijk is; en 
dat het onder de Hanzesteden eenen voornamen rang gehad heeft, hetgeen 
zeker is. — Over den naam der stad heeft men veel geëtymologiseerd en de 
regering heeft in een officieel stuk de voornamere schrijfwijze Stavoren 
aangenomen. Het wapen hetwelk uit twee ABTSSTAVEN

4 bestaat, had de ware 
afleiding zonder zwarigheid kunnen aanduiden, maar deze geeft te gelijk 
grooten twijfel aan den voorgegeven hoogen ouderdom, en laat aan deze stad 
geenen hoogeren ouderdom dan dien van andere Nederlandsche steden 
benoorden den Rijn. [p. 008]  

Hier vangen de ongehoorde Dijkwerken aan waarmede men den stroom, die 
zich op deze kusten geworpen heeft en noordwaarts af van deze stad tot 
Harlingen het land tracht weg te spoelen, met overgroote kosten weerstand 
biedt, en wel op eene streek ter lengte van 6 Duitsche mijlen. — Met 
uitzondering van eene bogt, over welke ik later spreken zal, schijnt hier in het 
geheel geen Voorland te zijn, zoodat de dijk met iederen vloed den kamp moet 
doorstaan, welke hier gelukkig niet zoo hoog klimt als aan onze stranden. Het 
oude Staveren, zegt men, dat in de golven begraven is en het tegenwoordige 
stadje, wordt slechts door overgroote werken behouden, welke het waarlijk niet 
waard zijn. 

Laat aangekomen waren wij gaarne nog verder tot aan de naaste meer 
aanzienlijke stad Bolsward gereisd, maar om den hooitijd waren er geene 
paarden te bekomen en wij moesten ons, bij dit mij zeer onaangenaam 
tijdverlies, nog met een armoedig nachtleger te vreden stellen. — Den 

                                                           
4 Dit is een zoogenaamd sprekend wapen; vroeger had Staveren een geheel ander wapen. Zie 
de zegels in de Vrije Fries, Dl. II, P. 32, Lt. A, Ao. 1246 en Lt. D, A°. 1415, waardoor deze 
bedenking tegen de oudheid van Staveren vervalt. (J. D.) 
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volgenden morgen wilden wij zeer vroeg wegreizen, zooals ook noodig was, ten 
einde ik mijnen brief van aanbeveling te Harlingen zoude kunnen afgeven, maar 
het was noch vroeg noch laat, want eerst om zes uren reden wij af. Van hier 
loopt namelijk geen trekvaart maar moet men rijden. Ons rijdtuig, hetwelk de 
eerlijke kastelein als de beste extra post in de stad roemde, was van eene, hier 
gewone, de Oost-Indische Hoeckris gelijkende constructie, namelijk eene van 
voren opene koets, met twee banken achter elkander, in welke men van voren bij 
den dissel ingaat en welke geheel van hout en met linnen overdekt op assen rust. 

De dikke kussens maken het zitten nog al dragelijk, maar met de grootste 
behendigheid kan men zich op het slechte steenplaveisel niet voor erge bonsen 
met het hoofd tegen de houten wanden vrij waren. — Intusschen maakte de 
gewenschte rijke kleistreek ons zoo opgeruimd, dat ik althans met ons voertuig 
niet ontevreden konde zijn; even zoo deed ons het gulhartige afscheid van den 
kastelein, die geheel op de wijze der (Marsch) kleiboeren ons de hand bood en 
die schudde, (een groet die het Hollandsche volk vreemd is), meer goed als 
betere bedden en meer genietbare kost ons gedaan konden hebben. 

De zeedijk is de kortste weg naar Harlingen. Ik koos echter eenen omweg van 
een klein uur om de oude stad Bolsward en den meer binnenwaarts liggende 
hoogen kleigrond te zien. Tot op twee uur van Staveren loopt de weg aan den 
voet des dijks, over welken in het dwars, even als bij ons in Dithmarschen, van 
tijd tot tijd houten hekwerken loopen, bij welker hekken5 kinderen of arme 
lieden de wagen op wachten. 

Regts loopt een zeer breed afwaterings-kanaal, op het welk kleine zeilbooten, 
maar geene schuiten varen. Het land had hier zigtbaar voorheen van 
dijkbreuken zeer geleden, hetgeen uit de kleine wielen en het afgebrokkeld 
aanzien der naaste landen duidelijk was, ten zij dit laatste door uitgraving 
ontstaan mogte zijn, hetgeen onvermijdelijk was, daar hier geen Voorland is. 
Alles ligt hier in het gras, maar de sterke bevolking van Friesland is daarom niet 
minder blijkbaar aan de talrijke dorpen en eene groote menigte verstrooid 
liggende boerenplaatsen, welke door hunne uiterlijke gedaante, hunne 
vereeniging van woonhuis en schuur, het hooge tot berging van het hooi 
opgetrokken dak en de lage muren geheel aan onze kleiboerderijen herinneren, 
echter zijn het hier allen brand- of steenen muren en de meeste plaatsen hebben 
pannen daken. Men ziet ook even zoo weinig boomen rondom de plaats, 
hetgeen een geheel ander gezigt als men in Holland heeft, oplevert, waar men 
zelden verstrooide boerenhuizen ziet, terwijl de dorpen regelmatig uit straten, 
gewoonlijk uit eene zeer lange bestaan en daar, - waar huizen staan, ook 
boomen geplant zijn. 

                                                           
5 In Holstein heet men dit ook heck. (Noot van den uitgever.) 
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Hindeloopen, een klein open stadje, ook ter naauwernood tegen de golven 
beschut, is slechts weinig aanzienlijker als Staveren. Verder op kwamen wij in 
eenen uitmuntenden en gansch niet kleinen koog. (Workummer-Nieuwland) 
Waarschijnlijk was hier voorheen de dijk doorgebroken en binnenwaarts gelegd, 
daarna echter als het verlatene land hooger aangeslibt was, en de stroom zich 
veranderd had, hernomen, want het land had hier zigtbaar eenen rijkeren en 
hoogeren bodem als het vroegere. Ook was het weiland op eenige plaatsen door 
koolzaadvelden afgebroken. Workum, hetwelk aan het einde van dezen koog 
ligt, is een aardig landstadje, dat welvarend schijnt te zijn, en welks welvaart 
door het aanleggen eener prachtige sluis zeker nog winnen zal. [p. 010] Even als 
bij de Katwyksche werken heeft men nu in de ongunstigste tijden nog moed 
gehad tot' iets wat men vroeger niet durfde aanvatten. 

Het is een zeer nuttig werk voor de binnenscheepvaart en waterlossing, maar 
het behoort tot die, tot welker daarstelling men niet zonder eene soort van 
gewetensangst besluiten kan, dewijl het arme Staveren zijne kleine verdienste 
van de doorvaart er geheel bij inschiet en geheel tot den bedelstaf vervalt. — De 
betere Friesche landsteden hebben een geheel origineel uiterlijk. De huizen zijn 
klein en daarbij sterk (massiv), de meesten hebben langs de geheele breedte aan 
de straat een houten kast (luifel). Dit is gewoonlijk een van de muur van het 
huis naar de straat eenigzins omhoog loopend vlak dak of paveljoen op houten 
wanden of ijzeren stangen ruslende. In het midden is een ingang open en aan 
ieder einde eene bank voor de huisgenooten. Dit hebben zelf nieuw gebouwde 
huizen, zoodat het schijnt, dat de oude huislijke en burengezelligheid nog niet 
voor het vage gezelschapsleven geweken is. Aldus ziet men de huizen ook in 
Bolsward, en te Harlingen en Franeker ten minsten nog dikwijls in de 
opstraten. 

De grachten zijn hier zeer smal in verhouding tot die der Hollandsche steden, 
en de sluizen (pijpen) zijn ten behoeve van de doorvaart der talrijke 
binnenschepen welke hunne masten kunnen laten vallen, zeer hoog gewelfd 
gebouwd. Vele van dezelve zijn met trappen voorzien en daarom voor rijtuig 
even ontoegankelijk als de talrijke smalle bruggen, welke overal de overburen 
lange omwegen uithalen. 

Deze bouwtrant is wel is waar niet sierlijk, maar het oud vaderlijke van 
dezelve bevalt beter als het even oud vaderlijke steenplaveisel, hetwelk onze 
ribben zoo gevoelig aantastte als men het slechts in de kleinste Duitsche stad 
konde ondervinden. De naar de gracht afloopende straten zijn voor de huizen 
met rijen groote, geheel ongelijke steenen, met kleine daar tusschen, gevloerd; 
deze laatste vervangen ook wel eens stukken hout of een regel tigchelsteenen en 
daar dit alles in geene jaren hersteld, maar sedert lang bijeen gelapt is, zoo wordt 
men immer berg-op berg-af geworpen. Gewoonlijk is ook slechts de eene zijde 
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van de gracht tot rijdweg bestemd en de andere met afwisselende figuren van 
bal- en baksteenen gedecoreerde straat afgesloten. 

Achter Workum wordt de klei steeds beter, blijft echter, in den regel, 
uitsluitend tot greidland bestemd tot aan de stad Bolsward. 

Deze oude Hansestad is op een weerd of terp gebouwd, waarvan het de naam 
ontleent. Even zoo zijn bijna alle Friesche kerken, een deel der dorpen en vele 
losliggende boerenplaatsen op terpen gebouwd, en de dikwijls in eenen 
kleibodem anders onbegrijpelijke hoogten van geheele velden herinneren u, dat 
nog veel meer zulke weerden en terpen voormaals bij stormvloeden eene geringe 
beschutting opleverden. Bolsward schijnt eene rijke en bloeijende plaats te zijn. 
Aan hare poort, want ofschoon geene vesting is het omwald, herinnerde mij het 
gewag maken van den Senaat en het volk van Bolsward, (eene formule, die ik 
daarna ook in andere Friesche steden op de poorten en openlijke gebouwen 
gezien heb) aan het hoofdonderscheid der voormalige regering der Friesche en 
Hollandsche steden; ofschoon ook deze eerste zich meer naar de reglementen 
der Hollandsche staatsregeling geschikt hadden en hunne Oudermannen reeds 
lang verloren hadden. 

In Holland spreken alle opschriften slechts van burgemeesteren en raad, 
onder den plegtigen titel van Consules et Senatus. 

Achter Bolsward op den weg naar Harlingen zagen wij kleine landhuizen, 
doch gering in getal en spoedig daarna, eenige zeer aardige, met ouderwetsche 
tuinen omgeven huizen, waarschijnlijk adelijke huizen of staten. 

Vermits toch hier in Friesland nimmer het leenstelsel bestond, de edelman 
nooit lijfeigenen en groote goederen bezat, maar steeds slechts de eerste onder 
de vrijen was, zoo kon men hier geene burgten verwachten. In Holland was de 
boer voorheen absolut nul in den staat, sinds de gemeene subsidien ingevoerd 
werden en de Land-stenden opgerigt wierden, want vroeger moest zich de 
Graaf in ieder district tot de vrije of zoogenaamde Wel Geboren Mannen 
wenden: — in Friesland was de grondbezitter inderdaad alles, want van vier 
stemmen had hij, Adel en Landman te gelijk, drie, de Steden slechts één." — 
Maar gelijk alles, overeenkomstig de omstandigheden, goed is, zoo was de 
Hollandsche Provinciale Staatsregeling daarom toch te prijzen, omdat de 
gansche kracht der Provincie in de steden en den handel berustte. Ook was de 
boer zoo te vreden, dat hij zich voor de onschendbaarheid [p. 012] der 
constitutie gaarne had laten doodslaan, welke hem niettemin van alle stem in 
den staat uitsloot, terwijl de steden over een weinig meer of minder gezag en 
niet zonder grond, hevig twistten. 

Reeds voor Bolsward, waren wij op eenen ouden binnendijk gekomen, zonder 
twijfel de ouden Friesche dijk, welke van Harlingen tot aan den Wijngrond liep 
en waarschijnlijk zijn wij ook daarna op denzelven gebleven, ofschoon hij, op de 
meeste plaatsen verder op, die gedaante en hoogte verloren had. 
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Achter dezen is het land als een overoude en jaarhonderden lang onbedijkt 
geblevene Marsch (aangespoelde bodem) zeer opgehoogd geworden, zoodat het 
mij voorkomt, als hadde ik nimmer zulk een hooge aangespoelde kleigrond 
gezien. Het is een kostelijke bodem en het bouwland neemt tot Harlingen 
steeds toe. Er is geen rijker tarweland of ook geen zuiverder en meer schoon 
gehouden veld te vinden. De talrijkheid der bevolking kwam ons bijna 
ongelooflijk voor, en ofschoon onze weg meest om de dorpen heen liep, zoo 
zagen wij toch genoeg om dezelve zeer fraai te kunnen noemen. 

Groningen den 22 Julij 1808. 
Men nadert Harlingen niet, zoo als alle Hollandsche steden, door eene rij 
tuinhuizen maar men rijdt den zeedijk, welke zich aan de zuidzijde aan de 
wallen aansluit, tot Onmiddelijk voor de poort. — Deze dijk is en moet, wegens 
de ligging der stad op dat punt waar de gansche kracht van den stroom het 
sterkste werkt, het meest versterkte deel der gevaarlijke kust, en daardoor een 
bewonderingswaardig werk zijn. Reeds van af deze zijde van Staveren is de voet 
des dijks met aaneengeschakeld zwaar paalwerk gedekt. Hier is het paalwerk 
drieledig: het buitenste in zee bestaat uit eene rij zeer hooge boven den gewonen 
vloed omstreeks 9 voet verheven palen, aan welken Onmiddelijk naar binnen 
andere een voet lagere geheid en met sterke klampen verbonden zijn. 

Achter deze, binnenwaarts, met eene tusschenruimte van 1 1/2 voet komt de 
laagste rij, die slechts ongeveer 4 voet boven den gewonen vloed verheven is, 
waarschijnlijk echter uit even lange palen beslaat als de buitenste; alleen zijn 
deze dieper ingeheid. 

De tusschenruimte is met zware steenen aangevuld, terwijl ook aan de 
zeekant groote granietblokken eene beschoeijing daarstellen. Dit paalwerk, van 
hetwelk zeewaarts zich groote hoofden uitstrekken, even als het landwaarts in, 
van tijd tot tijd, door dergelijke in regte hoeken daarop toeloopende dubbelde 
rijen palen stevig gemaakt wordt, ligt daar, waar het nog gelukt is de zee 
weerstand te bieden, aan den voet van de buitenste glooijing des dijks. 

De binnenste transversale paalrijen dienen ook daar waar het niet meer 
mogelijk geweest is de eerste buitenste te behouden. 
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opvult, c de derde binnen-paalrij en d—e de transversale. De gestippelde rondjes 
f zijn de buitenste maar of geheel vernielde of vermolmde palen, alwaar slechts 
de binnenste rij g behouden is gebleven, alsmede de daar voorliggende steenen. 
De glooijing des dijks is zeer groot en, naar oogenmaat, mag de breedte, van 
voet tot voet, bij eene oogenschijnlijke iets meer als 20 voet groote hoogte des 
dijks, ongeveer 10 roeden bedragen, namelijk over de oppervlakte berekend. 
Hierbij kan ik mij echter ligt verrekend en de maat te klein aangenomen 
hebben. Het middelpunt van den kruin is op ongeveer drie vierde der breedte, 
vermits de buitenste glooijing, van den voet des dijks afgerekend, eenen zeer 
kleinen hoek maakt. [p. 014] Maar voor de stad Harlingen, op Frieslands 
noord-westelijkst punt, heeft de stroom den dijk tot nabij de kruin weggespoeld, 
zoodat hier een van boven twee voet dikke bijna loodregte muur met sterk 
paalwerk, maar zonder steenkistingen aan den voet deszelven, de 
hoofdbeschutting uitmaakt. 

Hoe men dit, bij voortduring, behouden zal, dewijl aan den voet eene zeer 
groote diepte schijnt ontstaan te zijn, is mij onbegrijpelijk en de Land-drost, 
wien ik, te Leeuwarden, daarna vroeg, had ook niets anders als een vroom: "men 
moet hopen." Overigens schijnt het, volgens eene oude kaart, die ik daar zag, 
dat reeds voor anderhalf honderd jaar de gansche gevaarlijke streek dijks van af 
Staveren weinig of geen voorland had, zoodat het tot hiertoe gelukt is de 
grootste zwarigheden te overwinnen. Maar met welke inspanningen en 
millioenen kosten! 

Eenige honderd schreden voor de poort van Harlingen is op dezen dijk 
deszelfs stichter een gedenkteeken opgerigt. Tot aan den grooten 
(Allerheiligens) vloed van 1 Nov. 1570 bedijkten niet de gezamenlijke 
kwartieren, maar slechts de landeigenaars; het zij nu, dat, zoo als men in 
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Friesland verhaalt, dit de eigenaars der onmiddellijk aan den dijk liggende 
landerijen of de aangrenzende kerspelen te zamen waren. Het eerste is daarom 
waarschijnlijker, omdat zoowel in Friesland als in Groningen, waar aanwas van 
buitendijksland is, de naastliggende landeigenaars dit overwinnen even zoo ver 
en op die wijze, als hetzelve voor hunne stukken aanwast, en dus lusten en lasten 
naar gelijke regelen bepaald waren. Zoo was het ook in het oude Dithmarschen, 
vanwaar het komt, dat de oude familiebrieven bepalen, dat alle bloedverwanten 
tot hand- en span-diensten verpligt zijn, als den eigenaar de dijkslast te zwaar 
wordt; misschien heeft eene dergelijke verligting ook wel in Friesland, waar de 
familieband even zoo sterk was, dezen last dragelijk gemaakt. Intusschen 
ontstond daaruit slechts een zeer onvolkomen dijk, en de vreesselijke 
dijkbreuken en overstroomingen zijn in de oude Friesche Jaarboeken eene 
gewone zaak tot op den genoemden datum (1570) toe. 

Na dezen (Allerheiligens) vloed lag een groot gedeelte dijkeloos. De 
toenmalige Spaansche landvoogd, KASPER à ROBLES, Heer van Billy, een 
voortreffelijk bestuurder, ofschoon een hard en willekeurig man, veranderde de 
oude verordening ten gevolge der noodzaak, die men gevoelde en verpligtte de 
gezamenlijke klei-kwartieren, ieder naar hunne ligging, tot ten uitvoerbrenging 
eener algemeene met de behoefte overeenkomstige bedijking en voortdurend 
gemeenschappelijk onderhoud. Bedijken en kanalen te graven was zijne 
liefhebberij, waarom hij ook, niet alleen door bevel en vermaning, maar ook 
door premiën, uit zijne eigene beurs, den arbeid zoo bespoedigde, dat de 
Harlinger dijk, in drie maanden, voltooid was. 

Tot aandenken., rigtten hem de Staten, op de grenzen, tusschen de twee 
hoofddijk-graafschappen van Westergoo, ten zuiden van Harlingen, een 
gedenkteeken op, zijnde een tweehoofdige Terminus, met opschriften, hetwelk, 
voorde afzwering des konings van Spanje voltooid, daarna door toeval of 
ouderdom, (ik voor mij denk door eene gedwongene achteruitlegging des dijks,) 
verdwenen was, doch nu voor ruim 30 jaren weder hersteld is. Partijhaat heeft 
dit gedenkteeken niet uit den weg geruimd, want hoe militair streng de Heer 
van Billy ook ware, zoo voelde het land de wijsheid: zijner inrigtingen toch zoo 
diep, dat zijne nagedachtenis nog bij het volk met eere herdacht werdt. 

Harlingen is eene nog steeds bloeijende handelstad met meer als 9000 
inwoners, met eene nieuwe zich in meerdere armen in de. stad uitspreidende 
haven, welke, zoo als men begrijpen kan, door eene sterke sluis gesloten is. De 
handel bestaat hier bijna uitsluitend in den uitvoer van voortbrengsels van den 
rijken Frieschen bodem, vooral van Boter en Kaas; minder regelregt handelt het 
met het buitenland, want in het algemeen bekomen de Friesche kooplieden 
hunne buitenlandsche waren van Amsterdam. 

Het is een bewjjs voor de groote moeijelijkheid om eene gequotiseerde som te 
verdeelen, dat deze nog bloeijende stad, bij de thans (1808) uitgeschrevene 
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omslag, lager als het vervallene Hoorn en slechts de helft hooger als het geheel 
te gronde gegaan Enkhuizen is aangeslagen6. [p. 016]  

Harlingen is met eenen aardenwal, maar zonder buitenwerken versterkt. De 
huizen zijn net en wèl onderhouden; meest van eene gedaante en klein, hetgeen 
bewoners uit den middelstand aanduidt. Eenige grachten, te weten de oude bij 
de opvolgende uitleggingen der stad overgeblevene stadsgrachten, zijn niet, zoo 
als in de Hollandsche steden, door regelmatige en schoone rijen van gebouwen, 
in het oog loopend. Voorheen was hier ook eene krijgshaven, welke, wegens de 
betrekkelijke ondiepte voor den mond der haven, in de laatste tijden, zeer 
doelmatig, van hier verlegd is. Eene der stadskerken, welke voorheen tot een 
binnen de muren der stad getrokken dorp Almenum behoorde, ligt op een hoog 
terp en hier ziet men weder kerkhoven met grafsteenen, welke in Holland 
nergens gevonden worden; vermoedelijk wegens den zeer lagen bodem, vermits 
de Hollanders hunne dooden niet in water willen laten zwemmen.(?) 

Wij waren te laat van Staveren afgereden, als dat het mogelijk geweest ware 
om Harlingen nog zoo bij tijds te bereiken, dat ik hier, waar men om 1 uur eet 
en des Saturdags, na den eten, naar zijnen tuin gaat, mijne brieven van 
aanbeveling had kunnen afgeven. Daar toch zoude een vreemdeling, die toch, in 
het algemeen, slechts weinig kans heeft, goed ontvangen te worden, als een 
rustverstoorder aangezien worden. Wij waren alzoo op ons logement beperkt en 
daar was het een groot geluk, dat hier reeds de Engelsche gewoonte aanvangt 
om vreemden voor hun verblijf, ten minsten voor ontbijt en diner, eene groote 
ruime zaal aan te wijzen; want ons kamertje was somber en had 
gedruischmakende naburen. In deze zaal verlustigde ik mij met iets, wat ik in 
een logement het minste zoude verwacht hebben, het beschouwen van eenige 
voortreffelijke schilderstukken, welke men zeker voor eenen spotprijs konde 
koopen, want de waard vorderde slechts honderd gulden voor de drie schoonste 
portretten, welker levendige ronding, heerlijk coloriet en volkomenheid der 
draperie aan VAN DER HELST of P. BOLT herinnerd zouden hebben, ware het 
costuum niet van iets lateren tijd geweest. Een nog veel schooner historieel stuk, 
welks voorstelling ik niet ontcijferen konde, uit het schoonste tijdperk der kunst, 
schuilde in eene andere kamer; de tijdsomstandigheden leerden mij, om het niet 
voor den naar de waarde, geringen, prijs te koopen, waarvoor men het zeker 
konde bekomen. 

                                                           
6 Van Enkhuizens ellende hoorde ik, in Friesland, nog veel meer treurige omstandigheden als 
wij, bij ons verblijf aldaar, zien konden. Geheele zijdstraten, vermoedelijk de kleine grachten, 
welke wij zoo hoog met gras begroeid zagen, zouden onbewoond zijn en een zeer groot en 
prachtig huis voor, f 25O0-: verkocht zijn; een nog grooter konde geen kooper vinden, kortom 
Enkhuizen is het ware beeld van Corsoer, waar Graaf SCHIMMELMANN in zijne jeugd een 
huis voor 5 daalders kochte, maar terstond daarop eene rekening van eenige honderd daalders 
achterstallige lasten bekwam, waarop hij, bij deze grap, niet gerekend had. 
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Zondagmiddag, scheepten wij ons, om 4 uur, op eene trekschuit naar 
Franeker in. Eene korte reis van 1 1/2 uur en aangenaam door het rijke land, 
den schoonen dag en de vrije lucht in het vaartuig, waarin wij slechts eene 
Friesche boerin met haren kleinzoon en een wel opgevoed jongman uit 
Harlingen aantroffen, hetgeen ons des te aangenamer was, daar hier geene 
afzonderlijke roef was. Gaarne neem ik mijne plaats in den stuurstoel om met 
den schipper te keuvelen en daar de Friezen en Hollanders zeer spraakzaam zijn 
en mij het Hollandsen eindelijk zoo tamelijk wel afgaat, (hetwelk zwaarder valt 
als men zoude gelooven), zoo vind ik bij deze gesprekken, met het doel om het 
volk te leeren kennen en iets van het land te hooren, mij nooit zonder iets op te 
doen. De Hollanders zijn, geloof ik, zoo weinig bijgeloovig als het een volk zijn 
kan; de levendige Friezen schijnen het in den hoogsten graad Ie zijn. Mijn 
schipper vertelde mij althans vele verhalen van de wonderbare magt eens 
duivelbanners, welke aan de trekvaart woonde, en daar juist verscheidene 
personen op weg waren om hem te bezoeken, zoo bleek het mij, dat hij niet de 
eenige bijgeloovige was. — Voor Harlingen liggen benevens, eenige weinige 
landhuizen, geen gering aantal tigchelwerken en kalkbranderijen. Hier vindt 
men meer bouw- als greidland. 

Franeker is een aardig stadje met 3500 inwoners, met wallen omgeven en vol 
knappe huizen in of langs nette straten en grachten, maar zoo slecht geplaveid 
als het kleinste landstadje (1808). Intusschen is dat in Leeuwarden ook niet veel 
beter (1808) en men moet zich niet door Holland verwennen laten. Professor 
WASSENBERG, een geleerd Philoloog en mij, op deze reize, des te interessanter, 
om zijne onderzoekingen over de oude Friesche taal en oudheden, wiens 
kennismaking het doel mijner reize naar Franeker of ten minsten van mijn 
toeven in dit stadje was, had zich, in de vacantie, door de kermis naar 
Leeuwarden verlokken laten, zoodat ik door zijne afwezigheid zeer teleur 
gesteld werd en veel vrees kreeg voor dergelijke [p. 018] meerdere 
teleurstellingen. Daar de laatste schuit al naar Leeuwarden was weggevaren, zoo 
konden wij des avonds niets beters doen als om de stad te doorkruizen. Een oud 
Gothisch gebouw met eenen meerdere verdiepingen hoogen toren en bij uitstek 
sterke muren en gewelven trok mijne opmerkzaamheid zeer tot zich; maar tot 
mijne spijt konde ik het slechts van buiten bezien. Het is eene van de vroeger in 
Friesland zoo menigvuldige Stinsen of vaste huizen der Edelen," die in de 14de en 
15de eeuw, zoowel in de steden als op het platte land, in groot aantal gebouwd 
wierden, van welke, voor 50 jaren, nog vele voorhanden moeten geweest zijn, 
die echter nu alle, op eenige weinige na, verdwenen zijn. Deze stins biedt 
wederstand aan den tijd,7 door welken slechts de bovenste verdieping van den 

                                                           
7 Later is ook deze toren enz. afgebroken. Eene fraaije afteeking van Botnia-huis berust bij 
het Friesch Genootschap. J D. 
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toren vernield is en hare bruikbaarheid en de sterkte harer muren weert den 
moker des afbrekers van zich. Men heet het Botnia-huis, maar in de wandeling, 
naar deszelfs bestemming, tot welke het is nedergezonken, het Koffijhuis. 
Overigens beviel ons in Franeker zeer de schoone allee op de wallen en eene 
andere Toor de poort, waar de harddraversbaan is: verder het rijke land, op 
hetwelk men, benevens op deszelfs bijna tallooze dorpen, van de wallen 
nederziet en de algemeen te vindene schoonheid en frischheid der kinderen, van 
welke het op de straten wemelde, alsmede de groote vriendelijkheid en het 
uiterst goede voorkomen der inwoners van eiken ouderdom of stand. — De 
Friezen, zoowel mannen als vrouwen zijn een schoon volk, groot, zeer wel 
gebouwd, krachtvol en levendig. M. merkte op, dat men slechts blaauwe oogen 
bij hen zag, hetgeen mijn wat kippiger gezigt niet zoo overal kon beoordeelen. 
De vrouwen, zelfs de geringere, zijn zeer schoon van vel en kleur en gelijken 
sprekend, zoowel in vorm van gelaat als in gelaatstrekken de Engelsche 
vrouwen. Ook zijn Friezen en Engelschen van oudsher slechts eene natie, en het 
zuivere oud-Friesch is in den grond gelijk met het zoogenaamd Angel-Saksisch. 
Buitengewoon schoon zijn de kinders. 

Assen, in het Landschap Drenthe den 23 Julij 1808. 
In een ongelukkig oogenblik, had ik, te Harlingen, den wensch geuit eene dier 
harddraverijen te zien, die in Friesland in alle steden gehouden worden. De 
Friesche paarden zijn van een voortreffelijk ras en wel meest koetspaarden, die 
groote kracht en taaiheid bezitten; derzelver eigenaardigheden en de daaraan het 
meest verwandte Noord-Duitsche rassen kan ik, uit hoofde van eene voor eenen 
man zeker smadelijke onkunde, niet uitmaken. Sedert de revolutie van 1795, 
heeft men echter, helaas! eene reeks van jaren het nakomen der voormalige 
wetsbepalingen en verordeningen tot behoud van het zuivere ras geheel 
verwaarloosd, zoodat het, volgens het oordeel van eenen kenner, in het 
algemeen zeer ontaard en het zuivere schoone bloedras zeer zeldzaam geworden 
is. Een groot verlies voor het land, voor hetwelk de uitvoer van paarden en 
rundvee ccri even beduidend voorwerp is als dat van deszelfs voortbrengsels; 
vermoedelijk echter wilden de revolutionairen eene dier — aristocratie weren. 
— Oorspronkelijk welligt ter opwakkering der paardefokkerij en tevens om den 
toeloop naar de jaarmarkten grooter te maken,: laten de Friesche steden, 
gedurende de kermis, eene hard-draverij houden, waarbij eene met goud of 
zilver rijk gemonteerde zweep, als een niet zeer idealische zege-prijs, wordt 
aangeboden. 

Juist op Maandag, toen wij ons op weg naar Leeuwarden begaven, was de 
eerste dag der jaarmarkt van deze hoofdstad der provincie, en de dag der 
harddraverij. Daarheen stroomden nu, van alle kanten der provincie, ja zelfs 
diep uit Groningerland, duizenden van stedelingen en boeren; ook de adel blijft 
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dan niet te huis op zijne Staten. Als wij ons dus, om 8 uur, (te Franeker) bij de 
Leeuwarder schuit bevonden, hadden wij het ongeluk de roef verhuurd te 
vinden en moesten er toe overgaan om eene plaats in het ruim, anders alleen 
voor den grooten hoop bestemd, te nemen. Dit viel evenwel, met betrekking tot 
het gezelschap, beter uit, als wij konden hoopen, dewijl velen, wier bijzijn ons in 
de roef niet onaangenaam zoude geweest zijn, zich insgelijks daarheen moesten 
begeven. Intusschen vulde zich deze plaats door de, van tijd tot tijd, van den 
oever intredenden, dermate, dat ik mij naar buiten begaf. M. echter, die in den 
aanvang eene luchtige [p. 020] plaats had, wierd daarvan verdrongen en leed 
zeer van de hitte. Daar waar slechts eene plaats was, waren, op het laatst, 
menschen, zoowel voor als achter op de schuit, ja niet minder dan 50 passagiers. 
Mij ging, in de open lucht, de tijd aangenaam om, door de onafgebrokene 
opvolging van heerlijke landerijen, rijke weiden, groene beemden of bouwland 
met alle vruchten van den vetten bodem, Tarwe, Raapzaad, (hier en in Holland 
Koolzaad geheten), en allerlei koorn of peulvruchten onzer kleistreken beplant; 
ook kanariezaad word hier gebouwd, hetwelk ik mij niet herinner, sedert mijn 
verblijf in Engeland (1798-99), in het groot, verbouwd te hebben gezien. De 
bevolking is zoo groot, dat ik op eene plek, waar bovendien nog het uitzigt langs 
den geheelen horizont niet vrij was, 12 kerktorens telde; men moet echter hier 
bij voegen, dat van oudtijds hier, in Friesland, bijna alle dorpen eene kerk 
hebben, van welke meer als eene, in sommige streken zelfs vijf tot eene Parochie 
(Kerspel) gecombineerd zijn, zoodat bij beurten in iedere kerk gepredikt wordt; 
waarneming door Vicarissen schijnt men hier niet te kennen. — Zeer lief maar 
eentoonig is deze streek, die zonder voorwerpen is, welke de opmerkzaamheid 
tot zich trokken, als men namelijk geen gewag van de tigchelovens en 
kalkbranderijen, welke Franeker aan deszelfs oostzijde heeft, wil maken. Deze 
Friesche kanalen staan niet stil zoo als de Hollandsche, maar worden 
eenigermate door den vloed en nog meer door de beduidende afwateringen in 
beweging gebragt, hetgeen dezelve reeds veel aangenamer maakt, daar een 
stilstaand water toch een treurig, gezigt is. Landhuizen ziet men bijna in het 
geheel niet en de Staten kan men naauwelijks onderscheiden of moeten zeer 
zeldzaam zijn. 

In Friesland bestond, zooals ik reeds gezegd heb, nimmer het leenstelsel, en, 
ingeval de Edelman meerdere boereplaatsen bezat, zoo bezat hij ze daardoor 
met geene andere regten als een ander eigenaar. Aan Tiendvelden valt in het 
geheel niet te denken. Ofschoon deze ook in die provinciën waar voorheen het 
Leenstelsel en de Lijfeigenschap sterk heerschten, betrekkelijk zeer gering 
waren, b. v. in Gelderland en Overijssel. Mij, wien immer het gemoed beklemd 
wordt bij het gezigt van groote, aan bijzondere persoden behoorende sterktes, 
welke zonder leenpligtigen niet bestaan kunnen, mij ontbreekt niets daar waar 
geene kasteelen zijn. 
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Hoe schoon, dat nu ook dit land mogte zijn, zoo was het mij, mijnes 
vrouwshalve, doch zeer aangenaam, dat wij, onder het bolwerk van Leeuwarden 
door, de gracht invoeren, waar wij aan wal moesten gaan. Wij hadden geen 
voorgevoel van hetgeen ons te wachten stond, want tot hiertoe hadden wij 
steeds, zonder moeite, logis in de logementen bekomen. Nu wierden wij echter 
bij 5 à 6 logementen, van het beste beginnende, afgewezen, want alles was tot 
op het kleinste hoekje opgevuld. Eindelijk, steeds dieper afdalende, geraakten 
wij onder dak in een zoogenaamd Veerhuis; (het Harlinger Veerhuis) eene 
herberg voor uit de schuit aankomende of afreizende lieden. Onze kamer was 
niet grooter en ter naauwernood zoo hoog als de zijd-kajuiten op de Kieler 
paketbooten, onder de pannen, en slechts door een houten beschot van eene 
andere kamer afgescheiden, waar lieden van allerlei slag logeerden. Doch wat 
zouden wij doen? Terstond verder te reizen, dat was niet uit te staan; want op 
mijn verblijf te Leeuwarden berustte mijne geheele hoop Friesland te leeren 
kennen. Met toestemming van mijnen goedaardigen waard, die wel in zag, dat 
zijn kamertje slechts een pis-aller was, ging ik daarna nog bij andere herbergen 
van deur tot deur rond, maar er was niets beters, ja zelfs niet eens zoo veel, te 
bekomen. Wij moesten ons alzoo geduldig arrangeren en wisten, dat men zulke 
ongemakken het best te boven komt en ze zich het gemakkelijkst maakt, als 
men ze van de belagchelijke zijde beschouwd. De lieden uit het Veerhuis waren 
inderdaad ook goedaardige menschen; zij gaven alles wat zij konden. De actieve 
kasteleinsche geleek sprekend op mijne voormalige goede Londensche waardin, 
hetgeen mij eene aanbeveling voor haar en haar huis was. Voor ons verblijf, over 
dag, wees men ons eene vrij knappe kamer onder in huis aan, waar men zeer 
goed konde zitten, mits men de vensters aan de eene kant, waar schollen in de 
zon lagen, zorgvuldig digt hield en als men de binnenkomende gasten van zich 
af kon houden, hetgeen eene veel grootere plaag was, waarbij echter de kastelein 
alles deed, wat in zijne magt was. Intusschen moesten wij hier, den eersten 
middag, aan eene soort van table d'hole met eenen Amsterdammer 
modekoopman, twee zijner dames en met eenen Luikerwaler kramer, die nog 
wel wat van eenen geringeren stand was, dineren, hetgeen eene harde pil was 
om te slikken, ofschoon eigenlijk slechts bij inbeelding, want de menschen 
gedroegen zich zeer fatsoenlijk. [p. 022] In de eenvoudigheid hares harten vroeg 
de kasteleinsche of wij ook verlangden, dat onze bediende met ons eten zoude of 
het niet kwalijk namen als hij met ons at? Holland is anders niet het paradijs der 
bedienden. Men noemt ze knecht, hetgeen mij immer wat aanstootelijk was, te 
meer daar den onzen de lof toekwam boven zijnen stand beschaafd en een beter 
lot waardig te zijn. 
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Amsterdam den 28 Julij 1808. 
Leeuwarden, hetgeen de Hollanders Leewarden, de Friezen echter L i wêrden 
(de middelste lettergreep kort en de L zamengesmolten) (mouillirt), uitspreken 
is eene aanzienlijke en bloeijende stad. Hare bevolking wierd voorheen op 
15000 inwoners aangegeven, terwijl zij mij toeschijnt eerder in toenemende 
bloei als in verval te zijn; ten minstens heeft zij zich buiten de oude in de 
Spaansche oorlogen aangelegde wallen uitgebreid, hetgeen ik nog bij geene 
andere Nederlandsche stad gezien heb. Veeleer zijn bij de meeste deze wallen 
thans te ruim, vermits destijds bijna al de steden tot zelfs de kleinste, gedurende 
den tachtigjarigen oorlog, hare voormuren uitleiden, welke ruimtens zich toen 
met gebouwen aanvulden, die echter, bij verloop van tijd, te talrijk voor de 
inwoners wierden, bijzonder sedert het rampzalige jaar 1780, met hetwelk de 
bloei van Holland deszelfs innerlijke levenskracht verloor. Bij den welstand der 
inwoners van deze hoofdstad van Friesland gebeurt het zelden, dat meerdere 
huisgezinnen een huis te zamen bewonen; men woont ruim en daarom zoude 
men, naar de stad, eene grootere bevolking verwachten als werkelijk het geval is, 
vooral omdat het digt bebouwd is. Intusschen kan men voor de opgegevene 
getallen hier nog minder als vroeger inslaan, daar de Friezen zich niet willen 
laten tellen, waarvan ik bij Dockum een half komisch, half tragisch voorbeeld 
zal aanvoeren. Dat Leeuwarden door kanalen doorsneden is spreekt van zelf. Zij 
schijnen echter, met uitzondering van dat hetwelk door de stad heenloopt, niet 
voor scheepvaart bestemd te zijn, waarschijnlijk zijn het de bij elkander 
opvolgende uitleggingen overgeblevene stadsgrachten. Even genoemd 
hoofdkanaal, hetgeen eene geregelde binnenlandsche Scheepvaart van af 
Harlingen en de Zuiderzee tot in Oost-friesland mogelijk maakt, is zeer 
belangrijk, groot en diep en wordt van aanzienlijke schepen bevaren, onder 
welke ik eenige, naar oogenmaat, wel op 30 à 40 lasten schatte; alle hebben 
eenen mast, die men kan laten vallen en zijn tegelijk het huis der geheele 
schippersfamilie, welk men, uit man, vrouw, kinderen, honden en katten 
bestaande, op het verdek ziet. Prachtige huizen ziet men in Leeuwarden in het 
geheel niet, ofschoon eenige zeer bevallige van nieuweren bouwtrant; de beste 
zijn overigens ouderwets, en dat van eene der eerste adelijke familien der 
provincie, aan welke ik aanbevolen was is oud-vaderlijk, somber en niet in het 
oog vallend. De publieke gebouwen uit de 16e eeuw zijn groot en imposant, 
volgens den smaak dier tijd, maar bont geschakeerd en alles behalven verheven, 
zooals de Gothische gebouwen. Onder deze heeft de hoofdkerk behoort, welke 
echter zooals een groot aantal kerken in Nederland, het bovenste gedeelte van 
derzelver toren verloren heeft8 en waarvan ik het inwendige niet wilde zien, daar 

                                                           
8 De S. plaatst hier de Oldehover-toren, zonder spits en kerk, verkeerdelijk bij de Groote of 
Jacobijner kerk. 
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de revolutionaire barbaarschheid de monumenten der oude stadhouderlijke linie 
van Friesland verstrooid had, ongedachtig, dat twee van deszelfs stadhouders, in 
den Spaanschen vrijheidsoorlog, voor het gemeenebest gesneuveld waren. 

Met allées is Leeuwarden zeker nog rijker voorzien als andere Nederlandsche 
steden; de wal, — want iedere Friesche stad versterkte zich, — de cingel zijn 
schoone wandelplaatsen en eene arm van het hoofd-kanaal, binnen de stad, is 
met dubbelde breede allées bezet. — Het is wel eene stad, in welke men, onder 
de levendige openhartige Friezen, aangenaam een paar dagen kan doorbrengen, 
mits men niet, zoo als wij, jammerlijk in eene harington gepakt is. Mij viel dit 
echter op verre na niet zoo lastig als mijne M. en zij leed, in verhouding, des te 
meer omdat, ik veel buitens huis zijn moest, wilde ik eenigzins het doel mijner 
reize bereiken, hetgeen mij ook gelukt is. — De inwoners van Leeuwarden 
bestaan, behalve de verschillende kleinere en grootere standen benevens de 
handwerkslieden, uit den adel, welke hier grootendeels den winter doorbrengt 
en uit zeer welgestelde kooplieden, die echter, zoo als ik reeds bij Harlingen 
aangemerkt heb, grootendeels zich slechts met den uitvoer der [p. 024] 
landsprodukten bezig houden. De oude renteniers zijn hier nog meer naar den 
kelder gegaan als in de provincie Holland, vermits de oude obligaties van het 
land, welke wegens de groote rijkdom slechts 2% gaven thans niets eens 3% bij 
verkoop gelden, sinds alles anders geworden is. 

Ik had eene aanbeveling aan eenen zeer respectabelen koopman en aan eene 
der eerste adelijke families. In Holland zelve, was ik met mijne 
aanbevelingsbrieven in de ... steden, welke wij op onzen vroegeren togt 
bezochten, niet gelukkig geweest. De Friezen hebben den naam zeer schuw en 
nog meer terugslootend als de Hollanders jegens vreemdelingen te zijn, van 
welke zeer weinigen tot hen komen en zeker geen enkele zich onder hen 
nederzet. Ook spreekt men hier, zelfs onder den adel, zeer weinig Fransch. Dit 
alles echter schrikte mij echter niet af en ik deed alle moeite om met dit volk 
bekend te worden, met evenveel vertrouwen op goed gevolg als levendigen 
wensch op welslagen. Met een edel, trotsch en driftig volk, hetwelk zich jegens 
vreemdelingen met terugstootende koelheid en zelfs met onverholen afkeer 
gedraagt, maakt hij, welke in zin en neigingen met hetzelve harmonieert, na het 
eerste kwartiertje, even zulke snelle vorderingen tot vertrouw- en hartelijkheid 
als de eerste kennismaking stroef en zuur is. 

De familie VAN LIJNDEN aan welke de heer DE SMETH mij aanbevolen had, is 
eigenlijk geene Friesche familie, maar daardoor hier te lande woonachtig 
geworden, doordien de oude Baron VAN LIJNDEN, door zijn huwelijk, goederen 
in deze provincie verkregen had; want het is een geslacht uit Gelderland, de 
groote kweekschool van den adel, welke alle provinciën daarvan voorzien heeft. 
Intusschen heeft hij zoo lang hier geleefd, dat hij en de zijnen inderdaad 
genationaliseerd zijn geworden. Ik was eigenlijk aan zijn edeles zoon 
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aanbevolen, welken de oude vader te Leiden eene zeer streng geleerde 
opvoeding heeft laten geven en hem zelf den Doctorshoed in de regten heeft 
laten nemen, hetgeen, als eene onder den adel zeldzame zaak, den jongen man 
veel naam gegeven heeft en hem wel daarom de eere verschaft mag hebben een 
der Curatoren van de Friesche Akademie geworden te zijn; eene waardigheid, 
voor welke hij mij, — als het geoorloofd is na groote genotene gastvrijheid dit te 
uiten, — nog wat te jong scheen te zijn. Bij een langer verblijf had ik hem 
Voorzeker wel van eene zijde, op welke hij zich het voordeeligst geloond zoude 
hebben, leeren kennen; maar Friesland spookte mij geheel en al in het hoofd, 
terwijl het een dagelijksch verschijnsel is, dat men in de specialia van zijne 
eigene landsgeschiedenis of toestand minder als in andere vakken onderrigt is, 
zoodat ik het hem niet euvel, kon duiden, dat hij mijne vragen meer lastig als 
interessant vond. Er behoort voor hen, wier jeugd in de tijden van den 
ondergang der oude staatsregeling viel, toen derzelver kennis alle praktisch nut 
verloor, eene eigenaardige rigting des geestes toe, om zich zelven de 
begoocheling op te dringen als bestond zij nog en ze als zoodanig naauwkeurig 
na te vorschen. Het laat zich echter denken, dat de interessante kennis hiervan 
voor het naaste geslacht reeds geheel verloren zal zijn, en dat dit geene kennis 
van iets anders zal hebben, als van de gelijkvormige inrigtingen, die gansch 
Europa minder aangepast zijn als wel, dat Europa in dezelve ingepast is. 

De jonge VAN LIJNDEN deed echter, bij uitstek, zijn best om den wensch van 
den mij aanbevelenden vriend in zijnen geheelen omvang te voldoen. Hij 
maakte mij met den Landdrost en eenen eerwaardigen ouden geleerde bekend, 
en noodigde mij om bij zijnen vader te dineren. Deze is inderdaad een zeer 
respectabel grijsaard. Hij bekleedde voor 1795 hooge regerings-posten, zoowel 
in de Staten-Generaal als in de Staten van Friesland en ik geloof, zoo ver men 
uit eene zoo korte kennismaking oordeelen kan, dat hij als een zeer verstandig, 
welwillend en braaf man, bij eene staatsregeling zoo als de Friesche was, voor 
zijne ambten zeer geschikt zal geweest zijn. 

Na de revolutie, die in Friesland, (ofschoon de revolutionaire-partij niet zeer 
talrijk was en, volgens het oordeel der revolutionairen van andere provinciën, 
eene keese strekking had, daar zij eene Foederative staatsregeling met 
Democratische grondstellingen, zoo als in Amerika, wilde), een veel 
boosaardiger karakter als in ergens eene andere provincie aannam, verloor de 
oude Baron niet alleen al zijne ambten, gelijk te denken was, maar heeft, met 
het grootste deel zijner medeleden uit de Staten van Friesland, ook zes weken in 
eene criminele gevangenis moeten verblijven. Er stroomde wel is waar geen 
bloed; doch dit danken de uitgekipte slagtoffers aan de bescherming der 
Fransche generalen, bij wien, zes maanden na ROBESPIERRE'S val, eene diepe 
indruk der gruwelen van een [p. 026] schrikbewind nog te levendig was, als dat 
zij de oprigting van guillotines zouden toegelaten hebben, naar welke de 

 20



Nederlandsche revolutionairs even zoo begeerig omzagen als de Duitsche 
toeschouwers van het afgrijsselijk treurspel; zoo als ik mij zulks, niet zonder 
bitter te worden, kan herinneren. 

Op ons diner, was mijnentwegen genoodigd een zeer interessant man, de 
heer SCHELTINGA, voormaals raad in het Hof van Friesland, die ook bij de 
revolutie zijne belrekking verloor en dezelve naderhand nooit weder heeft willen 
aannemen, ofschoon hij, als een zoowel om zijne kundigheden als om zijn 
verstand en onpartijdigheid geëerd regter, later daarom dikwijls is aangezocht 
geworden; hij is een echte Republikein van den ouden stempel en, een groot 
kenner van zijn land. Van hem bekwam ik inderdaad talrijke en gewigtige 
bescheiden en wij wierden spoedig vrienden. Ook WASSENBERG, welken ik bij 
zijne betrekkingen te Leeuwarden ook reeds weder te vergeefs had opgezocht, 
kwam, opdat ik allen zag, welke ik gehoopt had, dat mij berigten over Friesland 
konden mededeelen. Deze laatste was niet onze dischgenoot, maar (zoo als wij 
het ons uit onze kleine steden [in Dithmarsen?] nog herinneren), aangediend en 
binnengelaten, terwijl wij nog aan tafel zaten, wierd hij door den ouden baron 
bij het gezelschap genoodigd en nam zijne plaats tusschen ons in; het is een 
levendig en als een Hoogduitscher vriendelijk, oud geleerde, een enthusiast voor 
de oude Friesche taal, maar minder bekommerd om mij belangrijker punten, 
zoodat het verlies van hem niet te huis getroffen te hebben, geringer was. 

Des voormiddags, hadt de jonge VAN LIJNDEN mij aan den Land-drost, den 
heer VAN ANDRINGA DE KEMPENAER, gepresenteerd, wiens, sedert de 
Koninklijke regering daargesteld ambt ongeveer de functiën van eenen Prefect 
in Frankrijk bevat, evenwel bevrijd van de treurige bezigheid der Militaire 
conscriptie, welke in Holland niet ingevoerd is, terwijl ook de Koning besloten 
schijnt alles te beproeven om hare invoering noodeloos te maken. De Land-
drost ontving ons op het Provinciale hof, niet zonder pompe van huissiers, en 
dewijl zoo even zitting der Departementale raad geweest was, in groot uniform; 
maar dit plegtige en voorname uiterlijke bragt geen hinder aan eene zeer 
welwillende ontvangst toe, noch aan het zeer liberale aanbod, (een zoodanig als 
slechts een niet alledaagsch ambtenaar doen kan, die werkelijke geheimen van 
datgene onderscheidt, wat ieder gaarn weten mag), om, wanneer ik eenigen tijd 
blijven wilde, mij alle data tot kennis der provincie te verschaffen, welke ik mogt 
verlangen; een aanbod, waarvan ik helaas geen nut konde trekken, daar al de 
tijd, welken ik voor mijne reis durfde nemen, slechts kort kon zijn; welken tijd, 
al had ik ze, zonder verzuim van andere wezenlijke pligten, kunnen verlengen, 
doch om Ms. wege niet durfde uitrekken, daar ons logis zoo ellendig was……. 
Maar dit wisten de vriendelijke Friezen niet en een aanbod, hetwelk zoo ligt op 
de proef kon gesteld worden, had alzoo ware waarde. Des avonds bragten wij 
nog eene visite aan het orakel der provincie, den eerwaardigen tachtigjarigen 
WIERDSMA, schrijver van een helaas! onvoltooid werk betrekkelijk de oude 
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Friesche wetten, hetgeen hij moede was, dewijl zijn vriend en medearbeider 
BRANTSMA stierf. Hoe gaarne bevond ik mij in het kleine bezoekkamertje van 
den grijsaard, met de witte met kleine schilderijtjes versierde wanden en het 
ouderwetsch huisraad, waar hij, in zijnen arbeid begraven, te schuldeloos en te 
eerwaardig als dat eene partij hem had kunnen krenken, stil en onbekommerd 
zijn nuttig en opgeruimd leven had doorgebragt. Men kan hem woordelijk het 
orakel der provincie noemen, want zoo lang oude regten en privilegiën golden, 
even zoo lang was WIERDSMA steeds de uitlegger van alles ouds en verborgens. 
Maar dat orakel verstomt nu in hoogen ouderdom, en reeds de Land-drost had 
mij gewaarschuwd van eene zamenspraak niet te veel te verwachten, daar het 
geheugen den grijsaard in den loop des gespreks fopte. Dat gevoelde hij zelf ook 
en zeide, dat het beter was, dat ik hem schriftelijk vroeg, opdat hij welbedacht 
zoude kunnen antwoorden en daartoe schreef hij mij zijn adres op, dat ik, 
zonder schroom, gebruiken zal. Echter al mogten de vruchten uit dit gesprek 
met hem, — dat over overoude tijden liep, — niet rijk zijn, zoo deed ik toch bij 
hem eenen belangrijken historischen vond in een der oude wetboeken, welke 
hij, zoowel in handschriften als in overoude drukken, van mijn bezoek 
verwittigd, als zijne grootste merkwaardigheden, bij elkander gelegd had, te 
welen, het bewijs, dat Ditmarschen een Friesch en geen Saksisch land is. Doch 
daarvan een andermaal.  [p. 028]  

De nationale kleeding is zoo schoon, dat het jammer is, dat enkele, zelfs van 
den rijksten burgerstand, dezelve laten varen om zich naar de mode te kleeden. 
Ik geloof, dat men hier afbeeldingen der nationale costumes kan bekomen en 
deze zullen in eenen oogopslag aanschouwelijk maken, wat ik moeijelijk 
beschrijven kan en slechts, in een verward beeld, kan teruggeven. 

Het meest in het oogloopend is het hoofdsieraad. De haren, kort genoeg 
gesneden, zijn bedekt door eene ronde naauwsluitende, het hairbos in deszelfs 
ganschen omtrek van het voorhoofd tot den nek volgende en een weinig 
overschrijdende kap van zwarte of graauwe zijde; over dit kapje omsluit een 
gouden beugel het achterhoofd, zoo als in Noord-Holland, alleen met dit 
onderscheid, dat het hier over de ooren aan beide zijden het breedste en meest 
afgerond is en boven den nek het smalst. Aan de slapen zijn, in plaats der 
leelijke, vierhoekige platen, fijne, in bloemenvorm of andere willekeurige, 
smaakvolle gedaanten gearbeide knoppen en gouden beweegbare spelden, welke 
de platen aan het hair en onder de kap vastmaken. Dit is de algemeene 
Nationale dragt; alleen het armere volksgedeelte heeft deze platen van zilver en 
gaat dagelijks, zonder ander tooisel, over deze kap. In vollen opschik, dragen 
echter ook de vrouwen uit het volk daarover een groot kantentooisel of muts, 
geheel van gelijken sneed maar uit slechtere kant of grof neteldoek, met eenen 
bloemrand. Bij de rijken bestaat deze muts uit een binnents van fijn geborduurd 
neteldoek met eenen breeden rand van zeer fijne kant, welke op den rug tot aan 
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de schouders afhangt, zoodat het geheel bijna eene ovale gedaante heeft; men 
begrijpt echter, dat dezelve niet naauw om het hoofd sluit. 

Kleine gezigten worden door deze kap al te gemasqueerd maar aan de uit de 
kluiten gegroeide Friezinnen staat dit hoofdtooisel zeer aardig en haar blank vel 
en schoone teint passen zeer wel bij de blinkend witte kant. 

Onder den naam van Zonhoed, dragen zij (1808) daarover eenen enormen 
strooihoed, zeker, in doorsnede, gelijk aan eene kleine theetafel, en rond, 
behalve, dat de achterkant, even zoo als zulks in het vierde deel van eenen cirkel 
door eene koorde plaats heeft, afgesneden is. Deze hoed heeft eenen zeer 
kleinen bol, bijna op deszelfs uitersten achterkant, waar door dezelve op bet 
hoofd rust, zijnde het bolletje niet veel hooger als de buitenste rand, daar de 
hoed allengs van dezen tot aan den rand van het bolletje afdaalt. Van binnen is 
deze met fijn bloemsits gevoerd, welke voering ook boven over den rand een 
paar vinger-breed heen loopt, terwijl een breed daarover genaaid lint, hetwelk 
midden op de borst nedervalt, meer dient om er den hoed, van tijd tot tijd, 
gemakshalve aan te dragen, als om denzelven een zeker fatsoen te geven. Ook 
deze waarlijk niet fraaije hoed is aan alle standen gemeen; het is echter een 
voortreffelijk middel om de schoone teint te bewaren, in welke, benevens in een 
geheel frisch uiterlijk, de Friezinnen bij hunne nichten over zee niet ten 
achteren staan, zoodat hij ten minsten niet doelloos is. De boerenvrouwen 
dragen dikwijls strooihoeden van den vorm eenes manshoeds en de dames 
andere hoeden van meer modische gedaante; maar men zal dikwijls adelijke 
dames met den oud-modischen hoed zien. 

Het rijke hoofdtooisel word somwijlen door eene strook met brillanten dwars 
aan het voorhoofd of aan de slapen opgesierd. — Ik heb deze proeve van 
beschrijving ter liefde der nationaliteit gedaan; deze ook alleen vermag mij tot 
eenen beschrijver van kleeding te maken. — De overige eigenaardige dragt kan 
ik nog minder beschrijven. Zij bestaat algemeen uit een jak met lange mouwen, 
hetwelk bijna tot de knie afhangt en over hetwelk eene schort gebonden is. Bij 
de boerinnen uit sits; bij de aanzienlijkeren, met ongeveer dezelfde snede, uit 
neteldoek; ook deze kan eene zeer bevallige gedaante aannemen en de 
Friezinnen schijnen er zeer op bedacht te zijn geweest, om de Nationale dragt, 
met behoud der grondtrekken, schooner te maken.9

Amsterdam 1 Augustus 1808,  
De zonen van den koopman aan wien ik aanbevolen [p. 030] was, zijn zeer 
aangename, openhartige en levendige jonge menschen, met welke ik des te 

                                                           
9 Blz. 107, (No 16, 29 Mei 1808,) beschrijft N. de kleeding van eenen Noord-Hollandschen 
boer en telt onder deszelfs kleedingstukken op "een lang vest van Blaauwe Fries," waarbij hij 
vraagt : zoude dit weefsel deszelfs naam daarvan niet ontleend hebben, doordien het bij de 
Friezen een Nationaal fabrikaat geweest is ? 
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gemakkelijker kennis maakte, daar zij vloeijend en zuiver Engelsch spraken, 
zoodat ons gesprek vlugger van de hand ging als het geval zoude geweest zijn, 
wanneer ik mij had moeten inspannen, om Hollandsche zinnen bij elkander te 
verzamelen en fraaiheidshalve de platte gorgelende Hollandsche uitspraak na te 
bootsen, welke nog een weinig erger (?!) klinkt als bij mijne kinderlijke 
pogingen, om, onder uwe leiding, (N’s vader) de uitspraken der Arabische 
keelletters, bijzonder der Ain, uit te brengen, bij welke mijne moeder het zoo 
kwalijk kreeg, dat zij uit de kamer ging. — Zij waren zoo, uit den grond van 
hun hart, bereid om mij in alles van dienst te zijn, wat ik tot vervulling van het 
doel mijner reize maar mogte wenschen; zij waren in hun geheel gedrag, zoo 
door en door het evenbeeld mijner Schotsche vrienden op het land, dat ik mij 
niet vergenoegde met hunne schrandere antwoorden op allerlei vragen, maar 
ook bij hun aandrong, met het verzoek, om mij den toegang tot eene 
boerenplaats te verschaffen. Eene aanbeveling, zeide de jongste, zoude niet 
voldoende zijn, want de Friesche boeren zijn niet alleen schuw maar zelfs vol 
afkeer jegens vreemdelingen. Dit had hij zelf ervaren, toen hij, na zijne 
opvoeding buitenlands voltooid te hebben, naar huis en op het kantoor zijns 
vaders was teruggekomen. De zaken van hun huis vereischten, om met een 
aantal boeren om te gaan, welke zij hunne produkten, die ten uitvoer 
buitenlandsch dienen, afkoopen. Maar hij was de boeren vreemd geworden, 
zijne uitspraak scheen veranderd te zijn en zij wilden, in den beginne, volstrekt 
niets met hem te doen hebben; daar zij echter toch bevonden, dat hij zijnen 
broeder, (welken zij, daar hij te huis gebleven was. als eenen echten landsman 
aanzagen), sprekend gelijk was, zoo bekwamen zij allengs wat, ofschoon er 
langen tijd verliep, eer zij hem geheel vertrouwden. Hij wilde ons dus zelf 
begeleiden en ons twee boereplaatsen laten zien, eene bouw- en eene greidplaats. 

Des Woensdags morgen bragt hij ons daar heen. Onze weg liep tot op 
ongeveer een half uur van de stad en deze is thans voortreffelijk, maar niet, 
zooals in Holland, door puin, in ieder jaargetijde, droog en berijdbaar gemaakt, 
maar als eene onveranderde kleigrond, des winters even zoo vreesselijk slecht als 
onze kleiwegen en slechts met sterke Friesche kleipaarden passabel. — Van 
Staveren naar Harlingen is ten minsten een groot gedeelte van den weg langs 
den dijk, gepuind en deze zal ook, in ieder jaargetijde, goed zijn; wel is waar, is 
het daar gemakkelijker zulks te doen, omdat men het puin, met weinige kosten, 
uit de provincie Holland bekomen kan, waar veel gebouwd en in eenige 
vervallene steden veel omvergehaald wordt, terwijl men het zelve van alle 
plaatsen te water kan aanvoeren. Het kan zijn, dat in Friesland zelf minder 
gebouwd wordt en daar de huizen verstrooid liggen, zoo is de aanvoer misschien 
te kostbaar. Maar waarom bedient men zich niet van de tigchelwerken, daar 
toch de weg van Hoorn naar Enkhuizen klaar bewijst, dat men dure bestrating 
even zoo goed in den klei als in anderen grond kan gebruiken? 
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Wij ontmoetten onderweg 
den boer, welken wij het eerst 
bezoeken wilden en die ter 
markt reed. Het was zeer goed, 
dat onze vriend ons begeleidde, 
want bij ons toespreken, bleek 
het ons, dat hem ons bezoek 
zoo ongevallig was, dat wij het 
liever hadden achterwege 
moeten laten. In weerwil zijner 
afwezigheid, konden wij toch 
het gebouw, de innerlijke 
inrigting, de molkenkelder, 
enz. zien, terwijl wij bij eenen 
anderen boer op geene 
vriendelijker ontvang durfden 
hopen. Gezien hebben wij 
slechts dat, wat wij voor oogen 
hadden, maar verder niets 
vernomen, vermits op de eene 
plaats alleen de vrouwen en op 
de andere het gezin te huis was, 
welke allen zich het hoofd niet 
braken met een bepaald 
nadenken over datgene, wat zij 

mechaniek gewoon waren te doen, zoodat ik u van de eigenaardigheid des 
landbouws in deze streken, in het geheel niets melden kan, 

Intusschen kan men wel aannemen, dat dezelve zeer weinig en welligt in het 
geheel niet van dien onzer zwaarste kleistreken afwijkt. Men ziet hier 
gewoonlijk dezelfde produkten verbouwen, in verhouding evenwel meer 
aardappelen als bij ons en het is opmerkelijk, dat deze Friesche klei-aardappelen 
voortreffelijk geacht worden, veel meer als die uit zandstreken, zoodat het de 
buitenlands gezochte Hollandsche aardappelen zijn. Zij worden echter wat later 
rijp als die op zandgrond gepoot; want terwijl zij bij ons verblijf, ter 
naauwernood bloeiden, zoo hadden wij te Amsterdam, sedert het begin van 
Julij, reeds dagelijksch volkomen rijpe aardappelen op tafel gezien. Het volgende 
plan zal het u gemakkelijk maken, om [p. 032] de zamenstelling van eene 
Friesche boereplaats met die van onze kleiplaatsen te vergelijken. Ik teeken u die 
uit, waar de melkerij de hoofdzaak is; de bouwplaats is in het gebouw weinig, 
alhoewel, zoo als van zelf spreekt, in eenige hoofdpunten, verschillend. Deze 
greidplaats, het eigendom van een vroom gesticht, is een zeer oud gebouw en op 
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eenen der hoogste weerden, (het Hoogterp, ten O. van Leeuwarden?), die ik 
hier gezien heb en die men in Friesland terpen noemt, (hetgeen ook een oud 
Deensch woord is), gebouwd.  

Zulk een huis bestaat uit vier hoofddeelen. A is de hooischuur, in welke ik het, 
aan beide zijden, opgehoopte hooi met de letters k en eenen gestreepten omtrek 
heb aangeduid, alsmede de beide groote deuren met a en b; Uit dit gedeelte gaat 
men links, gelijk ook van buiten, door de deur c, in den stal B, waar regts, op de 
afgepunte ruimte h de paarden, (want onze boer is ook een paardenkooper), en 
links g, de koeijen, twee aan twee, staan. De grond is hier, even als in A, geheel 
met tigchelsteenen gevloerd, zoowel de middengang als de veestallen; deze zijn 
hooger en achter de koeijen is eene, omstreeks eene voet diepe goot, en de 
koeijen staan zoo, dat alle hunne uitwerpselen in deze goot afloopen. In ieder 
vak, voor een paar koeijen, is een dakvenstertje, zoodat het licht genoeg in den 
stal is. Op de plaats waar de koeijen zich nederleggen, is, om de knieën van 
hunne voorpooten te sparen, het plaveisel door eene laag klei afgebroken, 
hetwelk alle jaren vernieuwd wordt, terwijl de oude, waarschijnlijk sterk met 
salpeter doortrokkene klei weggenomen en op den mesthoop gebragt wordt; i is 
een afschutsel, waar de knecht slaapt. Men begrijpt, dat er een zolder boven den 
stal is. Het gedeelte C, bevat de melkerij; d is de keuken, welke eenen ingang 
zoowel in den stal als in het hof heeft. Hier is de haard l en de kamer des gezins, 
terwijl ook hier heiwerk, ten behoeve der melkerij verrigt wordt; e is de 
molkenkamer, welke, als een kelder, eenige trappen lager als de overige deelen 
des gebouws ligt en eenen zeer lagen zolder heeft. Vervolgens bij f in A is het 
rad der groote door paarden gedrevene botermachine, wier raderwerk enz. 
boven de molkenkelder is, terwijl de boterton (karnton, tjenne) in d ligt; zijnde 
een afgesneden schuins liggende kegel. De reinheid dezer vaten, der koperen 
emmers, van welken men zich algemeen bedient, zoo ook der vlakke koperen 
melkaden, in welke gewoonlijk, evenwel niet met uitsluiting van houten aden, 
de melk tot rooming weggezet wordt, zijn zooals men het in Nederland 
verwachten zoude. Uit de afgeroomde melk wordt eene zure melk-kaas bereid, 
die van geringe hoedanigheid en bij uitstek goedkoop is, te weten 15 à 20 
gulden het schippond, alzoo slechts l à 1 1/3 stuiver het pond, leverende 
evenwel, uithoofde der groote hoeveelheid, nog een beduidend artikel van 
uitvoer voor de provincie op. 

D is het woonhuis, een laag aan het hoofdgebouw gevoegd huisje van eene 
verdieping. De verdeeling der kamers is hier, naar eigen goeddunken, 
aangegeven; daar wij er zeer snel door heen gingen, en het mij moeite genoeg 
"kostte, uit mijn geheugen, een genoegzaam naauwkeurig plan van de boerderij 
zelve te ontwerpen. Want op de plaats zelve zulks af te teekenen, ging, zonder 
de lieden te verontrusten, niet aan, welke voorzeker daarbij eenig verderfelijk 
doel zouden vermoed hebben. — Op de greidplaats waren de kamers slechts 
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eenvoudig, en met groene en geele estrikken gevloerd; op de bouwplaats echter 
toonde men ons eene met een trap opgaande zeer net gemeubeleerde 
achterkamer, waarvan alle vensters geheel digtgesloten waren, hetgeen hier 
overigens in alle niet dagelijks bewoonde kamers, eene ter behoud der meubelen 
zeer vernuftig aangenomene gewoonte is10. De woorden pesel en dönse, had men, 
gelijk ik verwachtte, in het Friesch niet. Om het woonhuis heen ligt een tuin, 
die zeer verwilderd was, zijnde de boomgaard vol wild gras, dat voor de paarden 
afgesneden wordt. Aan ooft is geen gebrek in Friesland, hetgeen ook in Holland 
even overvloedig is als in Zuid Duitschland en, bij groote voortreffelijkheid, zeer 
goedkoop. Dit verzuim is nu wel eene groote nalatigheid der boeren, maar, dat 
zij overigens, hetzij langs de wegen of langs de velden, geene boomen planten, 
heeft zijnen goeden grond in hunne [p. 034] overtuiging, dat zij schade aan 
koorn en gras doen. — De akker-gereedschappen worden in een afzonderlijk 
gebouw bij de wagens en karren bewaard. De wagens hebben ook hier de 
gewone eenvoudige gedaante; zij zijn lang en zwaar; in het voorbijgaan, merk ik 
op, dat ofschoon het principe van het zamenstel der boerewagens hier hetzelfde 
als bij ons is, men toch hier geene korfwagens ziet, (slechts in Drenthe hebben 
wij eenen eenigen gezien), maar de zijden zijn met planken stevig digt gemaakt 
en de voormalige sporten, herkent men slechts nog aan de transversale ribben, 
die met de sporten overeenkomen. Van achteren zijn deze wagens met een zeer 
hoog, schuins oploopend, planken beschot gesloten. Men bedient zich echter in 
Friesland bij den veldarbeid van karren met twee raderen, van goede constructie, 
b. v. bij de hooitijden (?), waartoe zij door een opgelegd raam geschikt gemaakt 
worden (?) De ploeg was uit elkander genomen en zoowel ploegijzer (Schaar) als 
mes (?) (Messer) misten daaraan; zoodat ik mijne begeerte, om dezen te zien, 
niet geheel bevredigen konde. Dezelve heeft met den Oostfrieschen gemeen, dat 
de staart los van het voetstuk is, en in verschillende rigtingen op hetzelve kan 
vastgemaakt worden; maar het ijzer der ploegschaar en het strijkbord zijn twee 
verschillende stukken en het laatste loopt, in eenen stompen hoek, op het eerste 
toe. Dat men hier een Messer (Mes?) en geen rad gebruikt, kon ik, daar dit stuk 
er afgenomen was, slechts als hoogstwaarschijnlijk zeggen; want ik heb slechts 
dezen eenigen ploeg gezien. Mij bevestigt in deze meening, welke zich op de 
tusschenruimte der plaats voor dit werktuig en van die der schaar, onder 
anderen grondt, ook op de verzekering van eenen Groninger boer, dat hunne 
ploeg, (welke, volgens hem, den Frieschen gelijk was), met een messer (Mes?) 

                                                           
10 Later p. 254 (N°. 32) zegt N. Vijf uur van Assen (naar Meppel) hielden wij stil en zagen 
aldaar, voor het laatst het Friesche hoofdtooisel, en het in al deze Friesche gewesten gewone 
kamer ameublement, zijnde eene groote glazenkast, vol grof porceleinen of aarden, verglaasde 
dieren, met kunstige vederbloemen versierd; b. v. eene koe met eene roos van geverfde 
vederen, tusschen de hoorns, bouquetten van deze bloemen, allerlei Chineesch porcelein en 
honderd snuisterijen. 
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voorzien was. De raderen van dezen ploeg zijn van ongelijke grootte; het 
grootste, welks doorsnede slechts eenmaal zoo groot is als dat van het andere, 
loopt in de voren. Ik geloof, dat men dezen ploeg ook als de oude Friesche kan 
beschouwen, van welken de Oost-Friesche, door meerdere volmaking, is 
afgestamd, even zooals men ook de; bij ons gebruikelijke, welken men in het 
westen van Engeland, (het oude Westsex of Westsaksen), onder den naam van 
Devonshire ploeg, terug vindt, voor den Oud-Saksischen houden mag, en die, 
even als (der Haken?) in Mecklenburg, van Slavonische oorsprong is en in Azie 
te huis behoort. Ik wenschte wel, dat men op deze soorten van akkerbouw-
gereedschap opmerkzamer ware; men kan uit eene naauwkeurige navorsching 
van derzelver eigendommelijkheden, bijzonder zooals zij nog voor 100 jaar 
waren, eer men aanving, die van andere landen te leeren kennen en alles naar 
den ouden trant nog bestond, menige bijomstandigheid tot vaststelling der 
volkstammen opmaken. Aan het overige gereedschap eggen, enz., heb ik geen 
het minste verschil met het onze opgemerkt. Nog moet ik hier bijvoegen, dat de 
paarden voor dezen ploeg aan eenen krommen haak, die voor het werktuig 
uitspringt, aangespannen worden, welke aan de kromte van eenen herdersstok 
niet ongelijk is, en dat men er 4 à 6 paarden voorspant. Ik geloof waarlijk, dat er 
in de landbouwkunst bij de Friezen niet veel te leeren is. Wanneer het hun 
hierin evenwel aan volmaaktheid ontbreekt, zoo bewijst de groote reinheid 
hunner velden te meer hunne vlijt. Zij schoffelen hunne aardappelen uit de 
hand zoo zorgvuldig, dat het veld er als gewied uitziet. Zware bearbeiding en 
rijkelijke voeding des lands, schijnt bij hen, even als bij de oude Romeinen, de 
grondslag des landbouws te zijn, waarbij men vele verbeteringen 
(Improvements) kan ontberen. Zonderling is het, dat men hier in het geheel 
niets van tiefkleijen? (slatten!?) schijnt te weten, hoewel men het toch algemeen 
in het Hollandsche West-Friesland doet. Ik heb namelijk daarnaar vernomen en 
men heeft mij naauwelijks begrepen; ook ziet men het duidelijk de sloten aan, 
dat het in deze streken niet geschiedt. Evenwel ben ik niet op het Bildt geweest, 
het Gosen of Leotijnsche veld van Friesland, en daar deze ontzettend groote 
koog door West-Friezen bewoond wordt, zoo komt het mij waarschijnlijk voor, 
dat ik het daar zoude gevonden hebben, Vier weken zoude eigenlijk de kortste 
tijd zijn, dat men zich in Friesland behoorde op te houden; ik wenschte anderen 
daartoe op te wekken, daar het wel niet te denken is, dat ik hier terug kom. 

Nu nog het een en ander over de gesteldheid des lands, de verdeeling der 
eigendommen, de landmaten, verpachtingen, enz. — Wanneer men eene kaart 
van de Vereenigde Nederlanden bij de hand neemt en van Staveren af, 
benoorden de meeren, eene lijn tot op een half uur ten zuiden van de stad Sneek 
trekt, alsdan om deze stad met eenen gelijken radius ten oosten, en vervolgens, 
in [p. 036] eene regte lijn, tot op ongeveer even zoo ver ten zuiden van 
Leeuwarden; verder om deze stad heen, tot aan het kanaal, dat naar Dockum 
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loopt, en zuidelijk langs dit kanaal tot Dockum; verder van daar, langs de 
voortzetting van hetzelve tot Groningen, tot op ongeveer een half uur van deze 
stad; dan tot de Fivel of het stroompje, dat van Groningen naar Delfzijl loopt 
en, langs den oostelijken (?) oever van hetzelve, tot aan het vlek (Appinga) dam; 
verder in het Groninger Oldambt, langs de verschillende krommingen, welke, 
op vele kaarten, als de oevers der Dollart, na de groote overstrooming van 1277 
voorkomen, tol aan de voormalige grenzen van Oost-Friesland, bij de Nieuwe 
Schans, zoo heeft men, tot aan het zeestrand louter marsch, regts daarentegen 
meer of minder uitgestrekte klyngronden aan den voet eener hooge geest 
gelegen, ofschoon ook deze geest vol klyn is. Het woord marsch kent de Friesche 
taal niet, de geest kent men thans ook niet méér onder dezen naam, maar wel 
onder dien van wouden, hetgeen in Yorkshlre onvruchtbaar hoog land, beteekent. 
Intusschen kan men er naauwelijks aan twijfelen, of de oude Friesche taal bevat 
ons woord, hetgeen zich nog in de namen van vele dorpen, die niet ver van de 
klei afliggen, bewaard heeft, b. v.: Rinsumageest, Lutkegaast, enz.11 Over het 
ontstaan van deze bijzonder groote marsch, kan ik niet veel geschiedkundigs 
bijbrengen. Zeker is het, dat Leeuwarden, in de 12de eeuw, aan eenen zeeboezem 
lag; dat Dockum vroeger zich aan zee bevond, en dat Groningen, in de 
Middeleeuwen, eene zeestad was, tot welke zeeschepen van den toenmaligen 
bouwtrant kwamen; en het schijnt, dat het grootst gedeelte, zoo niet de geheele 
Friesche Marsch, oostwaarts van Harlingen, eerst van af de 11de en 12de eeuw is 
daargesteld geworden, toen de Vliestroom zich deszelfs tegenwoordigen mond 
gegraven had, terwijl hij vroeger, ten minsten een sterke arm van denzelven, 
oostwaarts stroomde. Waarschijnlijk hadden de Eems en Jahde ook destijds nog 
niet hunne duinen weggespoeld, zoodat de ommekeer dezer streken, ongeveer 
gelijktijdig met den ondergang van het oude Noord-Friesland, schijnt plaats 
gehad te hebben. Omstreeks denzelfden tijd was echter de watermassa der 
Zuiderzee, — vermoedelijk ook na het dieper worden van het Vlie, — 
ongehoord vermeerderd, en de westelijke oever is sedert afgenomen, of is slechts 
met groote moeite behouden gebleven. Dat de Dollart, voor de overstrooming 
van het jaar 1277, uit klyngrond bestond, daarvan geeft de geheele gesteldheid 
des lands in het oog springende bewijzen. Rondom de plaats, waar de oevers 
waren, voor dat er zich in de 16de eeuw eenige Marsch aldaar nedergezet hadde, 
(hetgeen sedert zoo verbazend is aangewassen, dat, binnen twee eeuwen, geen 
spoor meer van dezen zeeboezem zijn zal), is niets als klyngrond en een hoog 
klyneiland, hetgeen in dezen zeeboezem staande is gebleven en sedert 
aangewassen is, heet nog Monnikkeveen. Hier alzoo is de natuur weldadig in de 
gevolgen harer vernieling geweest, en heeft het weggespoelde land door 
oneindig beter vervangen. 

                                                           
11 Gaastmeer, Gaasterland (het hooge land.) 
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Iets ten N. O. van Harlingen, vangt de aanspoeling aan, die langs de Friesche 
kust vrij aanzienlijk, is, naar het oosten steeds toeneemt en langs de Groninger 
kusten, zeer groot is; het Reitdiep groeit geheel toe. De verandering der 
Wadden, op de nieuwe kaarten, laat geenen twijfel over, of de kusten zullen zich 
tot het eiland Schiermonnikoog uitzetten, reeds nu kunnen slechts schepen, die 
niet meer als drie voet diep gaan er doorkomen. Het buitendijks land, hetwelk 
men, volgens de Friesche uitspraak Bütendiïk en volgens de Groninger 
Buutendijk; alsmede in deze laatste provincie ook Queller noemt, is het 
eigendom van hen aan wier land deze slakken aanwassen, zonder eenige 
aanspraak op dezelve van den Staat, die, in ieder geval, zeer onbevoegd hiertoe 
zoude zijn; of der gezamenlijke, tot dijksonderhoud verpligte gemeenten, 
waarvoor veel te zeggen was. Dit privaat eigendom is echter nog een gevolg der 
oude inrigting, dat ieder privaat eigenaar, naar de grootte van zijn land, langs 
den dijk, ook dien dijk onderhouden moest en dit voordeel is gebleven, als men 
dit tot eene gezamenlijke last voor de ingezetenen van iedere door een bepaald 
gedeelte van den dijk beschutte Grietenij in Friesland en van ieder Kwartier in 
Groningen maakte. Het buitendijks land voor ieder dorp noemt men aldaar 
naar hetzelve, b. v. Warffummer kweller12, want hier in Groningen ligt een dorp 
Warffum, hetgeen kennelijk dezelfde naam als Warven in Dithmarschen is. Even 
zoo heet bij ons ieder buitendijks voor [p. 038] oude dijken liggend land naar 
het naaste dorp. Of het woord Queller zijnen oorsprong in den naam der 
merkwaardige alcalinische plant, zooals bij ons heeft, en of het buitendijksche 
zich even zoo door eene gelijke opvolging van gewassen vormt, heb ik niet 
kunnen vernemen; het beteekent althans niet, zooals bij ons, een voor den 
buitendijk ontslaan eiland, maar slechtweg het voorland van iedere 
dorpsgeregtigheid. 

No. 29, Amsterdam, den 7 Augustus 1808. 
De buitendijkslanden in Friesland en Groningen gelegen, worden zoo wel tot 
schapenweide als tot hooiland gebruikt. Hooi heeft ook hier eene hooge waarde, 
en hij, die groote streken lands bezit, geeft dikwijls de voorkeur aan deze, anders 
wel eens wisselvallige, ten nutte making. Zoo verkoopt b. v. de stad Groningen, 
als leeneigenares van het geheele Oldambt, het regt om gras op hare 
buitendijksche landen te maaijen: te weten, kort voor den hooitijd .... Al het 
buitendijksland is even goed als het andere land aan belasting onderworpen, te 
weten, men betaalt (1808) als verponding het 1/4 gedeelte der geschatte of 
werkelijke huur en als (Benutsungs steuer), d: i, voor het gebruik, hetzij men het 
van eenen anderen eigenaar gepacht heeft of zijn eigen land gebruikt, 10% van 
dezelve. Deze laatste belasting is een geschenk der laatste jaren; de eerste was in 

                                                           
12 In Friesland Nieuwland, b. v. Goutummer Nieuwland, enz. 
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Friesland, sedert vele geslachten, in dezelfde verhouding gebleven; in andere 
provinciën was zij veel lager. — Dit had ik over de Marsenen (kleistreken) te 
schrijven, bij welke ik immer gaarne vertoef als bij een zeldzaam voorbeeld, hoe 
de natuur, bij verloop van tijden, de latere geslachten rijkelijker beschenkt, en 
geenzins in zich zelve veroudert of verdort, daargelaten, hoe weinig dit 
verdorren en verouderen ons, in het oneindig kleine tijdbestek, dat wij kunnen 
waarnemen, ook in het oog zoude kunnen vallen. Van de Wijngronden en de 
hooge gaast kan ik weinig zeggen, daar zij immer regts van onzen weg 
verwijderd lagen en ofschoon zij ook van Leeuwarden af zigtbaar waren, zoo 
betrad ik ze doch niet eerder als bij Groningen. Merkwaardig zouden deze 
klyngronden voor eenen kundigen reiziger zijn b.v.; hunne door wijze vlijt en 
tallooze kleine kanalen mogelijk gewordene ten nutte making tot in de 
afgelegendste hoeken; hunne meesterachtige bearbeiding, want de Friesche 
baggelaarturf is de beste in het land; derzelver geschied- en natuurkundige 
onderzoeking; de vele in dezelve ontstane meeren, die door droogmaking 
eenmaal in bruikbaar land moeten verkeeren; de oorsprong dezer meeren, welke 
iaën voor een deel aan eenen aardbrand in eenen heeten zomer toeschrijft; de 
kolonisatie in vele geheel afgelegene veenstreken, die met het gelukkigste gevolg 
is uitgevoerd en waaruit rijke dorpen ontstaan zijn, zoo als b. v. in het 
Groninger Oldambt, waar de regering veel voortreffelijke zaken heeft 
daargesteld. 

Voor den staat, die van iedere ton turf vier stuivers, of van het last (schuit) 
vier gulden trekt, is deze immer die per indringende ten nutte making der 
veenen ook eene finantieele goudbron. Over het geheel bezitten de 
tegenwoordige Hollandsche belastingswetten vele leerrijke aanwijzingen voor 
eene regering, die, helaas! verpligt is, wat diep te moeten scheren. 

De landmaat is in Friesland en Groningen zeer verschillend, naarmate er klei-
, veen- of zandgrond is. In Friesland is de hoofdmaat: 1) De pondemate; eene 
eenheid, die in 20 schellingen of Einsen, (het oude Friesche woord voor 
Schelling), en welke Einse weder in 12 Penningen verdeeld wordt. Even zoo 
bediende men zich van het pond geld reeds in de overoude Germaansche tijden, 
(en zelfs reeds voor de groote volksverhuizing, welke het pond geld, onder den 
naam van Livre of Lira in Frankrijk, Italië en Catalonie invoerde), bij alle 
Germaansche stammen. Wien valt hier niet de zonderlinge gelijkheid met de 
Romeinsche landmaat in het oog, waar het Jugerum ook pond (as) genoemd en 
in 12 onzen verdeeld werd? Intusschen is dit bezwaarlijk meer als toevallig. De 
pondemate bevat 240 vierkante roeden; daarom zegt men gewoonlijk, dat 2 1/2 
pondemate gelijk aan eenen Rijnlandschen morgen is; dit is echter onjuist, want 
de Vriesche roede meet 15 Rijnlandsche voeten uit en de Rijnlandsche maar 12. 
Alzoo is eene pondemate 1/2 Rijnlandsche morgen. 2) Rijnlandsche morgens 
van 600 vierkante roeden a 12 voet zijn op het Bildt en misschien ook in eenige 
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andere dorpen gebruikelijk. 3) Een lopenstal of woordelijk eene plaats, (stal, oud 
Friesch) op welke men een loopen, d. i. een Hollandsche zak rogge, waarvan er 
36 op een last gaan, zaait; dit is slechts in zandgrond gebruikelijk. 4) Een mad 
mieden is de maat der lage graslanden, die in de [p. 040] klyngronden zijn 
overgewonnen en zoude zooveel beteekenen als op eenen dag door eenen 
goeden maaijer afgemaaid wordt. Men ziet dus bij de beide laatste maten, zooals 
bij ons op den zandgrond (gaast), schatting en geene meeting ten grondslag 
liggen. 5) Eene ploeging is eene schatting bijraming, maar over welke men mij 
niets zekers konde mededeelen; ik vermoede echter zeer, dat dezelve met de 
Angelsaksische Ploegmaat in verband staat. 6) Eene koegang zoude zooveel land 
zijn als eene koe tot weide en gras, gedurende een geheel jaar, noodig heeft; en 
dit is eene over oude Friesche maat, want ik vind reeds in de 8ste eeuw, in de gift 
van eenen Fries aan een klooster van zijne landerijen in Kennemerland, hetwelk 
destijds nog zuiver Friesch was, als maat aangegeven "terra novem vaccarum" d. i. 
een stuk land van negen koegangen. 7) In het Groninger Oldambt, hetwelk 
oorspronkelijk louter klyngrond was, tot de overstrooming van 1277 er eene 
scheur in maakte, welke zich daarna met de vetste klei heeft opgevuld, rekent 
men het land bij Deimaten d. i. Dagmaaijingen of mad miede, hetgeen ons 
(Dithmarsche) Demate zijn, met hunne ware en onweder-sprekelijke 
woordafleiding. Of de vlakke inhoud gelijk is kan ik niet zeggen. 8) In de drie 
kwartieren der Groningen Ommelanden heet de landmaat Grazen of Juk, welk 
laatste woord, zoo als mij door mijnen geëerden vader bekend is, ook in het land 
Wursten gebruikt wordt. Hier moet hij echter grooter zijn, want men schat 2 
Grazen = 3 Deimat. 9) Op de Groninger gaast, in Drenthe en Overijssel schat 
men het bouwland naar Mudden uitzaai. Deze mudden zijn kleiner als de 
Hollandsche, die ongeveer 3/4 ton inhouden, want er is onderscheid tusschen 
een Groninger en een Amsterdammer Mud, en een trekschipper zeide mij, dat 
van gene 33 op één last gaan. 

In Friesland bezit de adel dikwijls een beduidend aantal boereplaatsen, maar, 
zooals ik reeds gezegd heb, zonder dat van leen- of hefdienst, of iets dergelijks 
sprake is. Ook vindt men, behalven de eigenerfden of boeren, die hunne plaatsen 
in eigendom bezitten, vele huurders. Het getal der eigenerfden heeft zich, sedert 
de produkten zoo zeer in prijs gestegen zijn, zeer vermeerderd, want ieder, die 
kon, kocht eene hoeve. Zulk eene hoeve of boereplaats, heet in Friesland zathe 
en landen. Voormaals had de eigenaar er groot belang bij, om geene boereplaats 
weg te breken, hoeveel hij er ook bezitten mogte, dewijl naar een oud en wijs 
besluit, dat land slechts zoolang stem had, als het met een gebouw met eenen 
rookenden schoorsteen bezet was; terwijl men dit stemregt hooger aansloeg als 
geldelijk voordeel. Thans is dit voorbij en men zal de gevolgen voelen. De 
verhuringen worden gewoonlijk voor 10 jaren aangegaan. Het contract bepaalt 
gewoonlijk niets van de opvolging der vruchtverbouwing, maar gewoonlijk wel 
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hoe dikwijls en hoe zwaar bemest moet worden; verder is het den huurder 
verboden, mest of hooi op de plaats vallende te verkoopen. Daar het vierendeel 
boter, van 80 pond, zoolang de uitvoerhandel naar Engeland toegelaten was, van 
deszelfs ouden lagen prijs tot op 35 à 40 gulden geklommen is en zelfs f 30 
gegolden heeft, alsmede de kaas in evenredigheid, zoo is het land daardoor zeer 
rijk geworden, hetgeen het verlies op de landsobligaties geleden, zeker rijkelijk 
vergoed heeft. Ook kan men veilig beweren, dat noch eigenaar, noch huurder de 
vette koeijen opgegeten hebben. Allen leven even spaarzaam als vroeger voort en 
verzamelen krachten voor den kwaden dag, welke, wegens de onvermijdelijke 
verhooging der pachten, zeer erg zoude zijn. Deze kwade dag nu kwam in den 
vorigen winter, door het onbepaald verbod van uitvoer. De boter viel op f 14 en 
was onverkoopbaar. Deze slag was te plotseling en de verlegenheid, daar men 
het verdiende geld in landerijen en andere zaken belegd had, waaronder het vast 
zat, wierd zoo groot, dat, ofschoon het land oneindig meer had kunnen 
verliezen, zonder geruïneerd te zijn, het thans geheel onmogelijk voor velen 
wierd, belastingen en huur te betalen. Gelukkig stond de zorgdragende regering 
de uitvoer toe naar neutrale landen, evenwel onder eenen borgtogt van 
drievoudige waarde, dat de uitvoer niet naar Engeland geschiedde, en daarmede 
is terstond alle nood verdwenen. De boter staat weder op ƒ 30 à ƒ 33; ieder kan 
betalen wat hij schuldig is. Bij u, in Frederikstad, moeten, zoo wel uit Friesland 
als uit Noord-Holland, vele boterschepen aankomen, zooals de havenlijsten der 
uitzeilende aanwijzen. Om de verzoeking tot overtreding tegen te gaan, is het 
streng verboden, anders als in ballast terug te komen. Waarom staat uwe 
regering niet de uitvoer van uwe produkten, als koorn, koolzaad, enz., naar 
Holland onder gelijke bepalingen toe? Het koolzaad is hier zeer hoog in prijs en 
belooft geen goed beschot. [p. 042]  

Ook in de laatste jaren is de huur van eene pondemate best kleiland tusschen 
Franeker en Leeuwarden tot ƒ 22 à f 26 geklommen. Er is geen onderscheid in 
prijs, tusschen Bouw- en Greidland; dat de oude weiden ook hier niet 
omgebroken worden, ligt in den aard der zaak; eene pondemate goed kleiland 
wordt, als deszelfs gebruik niet bezwaard is, voor ƒ430 à ƒ500 verkocht, ja zelfs 
hooger. Veel land is nog voor oude lage pacht verhuurd. Erfpacht schijnt echter, 
zooals overal waar geene leen-roerigheid was, iets zeer zeldzaams te zijn. Eene 
plaats van middelmatige grootte, rekent men ongeveer 50 à 60 pondematen 
groot; deze grootte is echter zeer verschillend. 

De Friezen toch hebben talrijke huisgezinnen, en het geval uitgezonderd, dat 
er Fidei-commissen daargesteld worden, zoo verdeelt men het land, ten zij de 
oudste het moet uitkoopen. Van daar ontstaan vele afzonderlijke bezittingen van 
eenige pondematen, bijzonder van Weidland. 
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Dit is bijna alles, wat ik over dit onderwerp door vragen ben te weten 
gekomen, doch ook bij de knapste mannen van het vak blijft zulk een onderzoek 
steeds een gebrekkig stuk werk. 

Frieslands oudste staatsregeling was de meest vrije van die van alle 
Nederlandsche gewesten, en is zeer interessant. De Friezen waren zoo trotsch 
op dezelve, dat het hun spreekwoord was, om eene volmaaktheid uit te drukken, 
te zeggen, dat is op zijn elf en dertigst. Want het land was in 30 Grietenijen 
ingedeeld, welke jaarlijks ieder twee volmagten ten lands dage kozen, eenen 
adelijken en eenen eigenerfden; tot deze keuze stemden echter gemeenschappelijk 
al de stemgeregtigden, zonder onderscheid van geboorte. Deze Grietenijen 
waren, evenwel niet gelijkelijk, in drie Kwartieren, Oostergoo, Westergoo en 
Zevenwolden, verdeeld, van welke ieder bij meerderheid, eene collectieve stem 
uitbragt; de elf steden waren de vierde stem. De Grietslieden, die uit eene 
nominatie van drie, door den Stadhouder gekozen werden, waren regters in 
burgerlijke zaken, alle strafzaken behalven de correctionele policie, die ook bij 
den Grietman was, behoorden voor het algemeene landsgerigt, (het Hof.) Deze 
staatsregeling, welke de groote WILLEM I, uit de oude gewijzigd, deed ontstaan, 
had reeds veel overeenkomst met de staatsregeling van ons land; maar de 
overoude Friesche en Dithmarsche staatsregeling, ten tijde, dat dit laatste nog 
een gemeenebest was, (welke beide mij uiterst onvolkomen bekend zijn), 
schijnen bijna identisch te zijn. Friesland bestond destijds, (ik spreek van de 
tijden tot op het einde der 15de eeuw), uit drie verschillende onafhankelijke maar 
verbondene landen, die later de Kwartieren Oostergoo, Westergoo en 
Zevenwolden zijn geworden, tot het laatste behoorden toen ook nog Drenthe 
en Vollenhoven, ten minsten regtens, want metderdaad was bet reeds door de 
Utrechtsche Bisschoppen er afgescheurd. 

Een zelfstandig landschap heette in het Oud-Friesch een Zeeland en dit is de 
ware, zoo als ik geloof, geenen Hollander bekende oorsprong der naam van de 
provincie Zeeland, welke provincie, voor de Frankische verovering ook Friesch 
was, zooals de naam van Holland Friesch is en het Hoofdland aanduidt13; dit heb 
ik ook de Hollanders gedémonsteert, wien het Friesch zoo vreemd is, als het 
Groenlandsch en dat zelfs aan hunne geschiedvorschers. Ieder Zeeland was in 
Grietenijen verdeeld; wier hoofden men toenmaals nog regters noemde, terwijl 
de volmagten raden heetten. De abten waren medeleden van den raad; de steden 
waren nog niet afgezonderd, derzelver bestuur schijnt dat der Angelsaksische 
steden gelijk te zijn geweest, want, in plaats van Burgemeester en Raden, 
hadden zij Oudermannen tot bestuurders. Even zoo was Dithmarschen in 5 
Doften ingedeeld, iedere Dofte had eenen Schlüter tot regter, en de 48 heeren 
heetten in de oorkonden raden. De Friesche adel en de oud Dithmarsche Klufte 

                                                           
13 N. leidt dit af van Holle, hoofd. 
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en geslachten komen geheel overeen14. Had ik hier de noodige boeken gehad, 
dan was ik schoon op weg geweest, om deze oudheden op te helderen. Nooit 
voelde ik mij daartoe zoo opgewekt, als toen de eerwaardige WIERDSMA mij den 
ouden druk der Friesche wetten in handen gaf, en ik op het einde derzelve, al 
bladerende twee regels vond, die eene onschatbare historische merkwaardigheid 
(voor Dithmarsen) zijn. De druk is van het einde der 15de eeuw, als Friesland 
nog geenen vreemden heer erkende, en deze regels behelzen, volgens het 
opschrift, eene optelling der volken der 7 Friesche Zeelanden. [p. 044] Het eerste 
is het Noord-Hollandsche Westfriesland, het tweede Westergoo; het derde 
Oostergoo; het vierde Zevenwolden met Drenthe, Vollenhoven en Lingen; het 
vijfde, hel tegenwoordige Groningen en Ommelanden, het zesde Oostfriesland, 
wiens ten onderbrenging door inlandsche dwingelanden, bitter beklaagd wordt; 
de wetten heetten hetzelve het edele land, want aldaar was, in overoude tijden, de 
Upstalboom, d. i. de hooge boom, het middelpunt, het Romove der geheele 
Friesche natie; het zevende Zeeland bevatte Butjadingerland, Rustringerland …. 
Haedelve (Hadeln). Van alle deze landen, zeggen zij morrend, dat vreemde 
tirannen het schatpligtig gemaakt hebben; het laatst komt, Dithmers is eta fry; 
dat is, Dithmarschen is nog vrij. Van de Friezen benoorden den Eider maken zij 
geen gewag. En ofschoon dit zeer toevallig zijn kan, zoo versterkt het mij toch 
in de hypothese, dat' dit wel echte oude Angelen zijn kunnen, een broederstam 
der Friezen. Dat de thans zoogenaamde Angelen een soort van Deensch 
spreken, bewijst niets, want deze zijn reeds in de zevende eeuw, door de Deenen 
onder het juk gebragt. 

Eene onderzoeking van het oude Dithmarsche landregt van 1440, hetgeen in 
Westphalen's Monumenta inedita15 te vinden is, vergeleken met het Friesche 
landregt, zoude zeer veel leerzaams opleveren, Maar zoo gaat het vast immer, 
die tijd en lust heeft, dien ontbreeken de boeken. 

Het overoude Friesch wordt nog in oude geschriften gevonden. De platte 
landbewoner spreekt, met oneindig verschil, in onderscheidene streken, een 
daaruit afgeleid Jargon, hetwelk nog immer met het Angel-saksisch zeer verwant 
is. In Hinlopen, waar wij ons helaas! niet ophielden, en in twee naburige 

                                                           
14 p. 179 schreef N. (5 Julij 1808). De Friesche oude constitutie, is zeer merkwaardig; voor 
den Dithmarscher is zij interessant, daar zij de Gedeputeerden der gemeenten, Volmagten 
noemt. 
15 Reeds vroeger, (30 April 1808), p. 79 schreef N. Ik heb hier, in een voortreffelijk historisch 
staatkundig werk over de oude Staatsregeling van Holland, (van KLUIT ?) den sleutel voor de 
Constitutie van het oude republikeinsche Dithmarschen gevonden, voor zooverre ik mij uit 
de kronijken, de oude regten en gedrukte oorkonden, eene menigte enkele daadzaken 
herinnere. Ik behoef hiertoe nog: 1. Westphalen's Monumenta inedita. 2. Neocorus of Joh. 
Adolphi Dithmarsische Chronik, het plat duitsche origineel, gewoonlijk in twee banden, 
handschrift. 3. Hans Detleffs tho Windberghen, Kronike, de plat duitsche, niet de misvormde 
hoogduitsche overzetting. 4. Víthens Chronik. 
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dorpen, wordt het oud-Friesch nog het zuiverst gesproken; dit volkje zondert 
zich van alle anderen af en daar moet de taal inderdaad zeer zuiver zijn; als het 
waar is, dat Lord CHESTERFIELDS Zonen, voor 50 jaren, deze streken bezocht 
en de Friezen volkomen verstaan hebben. 

Een Hollander verstaat het zoogenaamde Boerefriesch in het geheel niet, 
ofschoon het door corruptie het Hollandsch reeds veel meer als de oude 
Friesche taal genaderd is. Ik heb het slechts eenmaal in de schuit van 
Leeuwarden naar Dockum hooren spreken en verstond het zoo tamelijk16. Mijne 
onvoorzigtigheid verstoorde echter dit interessant genot; want zoodra ik den 
stuurman eene vraag deed, hield hij en zijne medesprekers op in hun Dialect te 
spreken en gaven zich de moeite om Nederduitsch te spreken. 

Zij houden het gebruikmaken van hunne Nationale taal voor een blijk van 
onbeschaafdheid en gelooven, dat niet Friezen, die verlangen het te hooren, 
slechts met hen willen spotten. Hoe zonderling, dat als een geheel land, [p. 046] 
door invloed van buiten, deszelfs taal verandert, een klein district nogthans de 
oude bijna geheel zuiver bewaart, op hetwelk oogenschijnlijk ook de van buiten 
aangebragte omstandigheden even goed moesten werken. Even zoo hebben de 
Tzakonen het oude Dorische Dialekt bijna geheel zuiver behouden en spreken 
nog eenige dorpen Chaldeeuwsch en Syrisch. Er schijnt een beproevingspunt 
voor het behoud der Nationaliteit te zijn, voor hetwelk de meeste volken 
bezwijken; is men echter dit punt te boven gekomen, dan is de werking der 
volgende eeuwen gering. Komt dit uit eene grootere geschiktheid om het 
vreemde als behoefte te leeren, verbonden met eene innerlijke kracht om van het 
oorspronkelijke geenen afstand te doen? Of is het een stijf weerstand bieden aan 
het vreemde? 

In de steden wordt slechts Hollandsch, gesproken en al verstaat men de 
boeren, zoo antwoord men hun niet in hun dialect. Het Friesch-Nederduitsch is 
een zeer gemodificeerd dialect, wiens uitspraak bij alle ingeboren Friezen geheel 
van de Hollandsche afwijkt. Men spreekt b. v. de y niet ei maar i uit, hetgeen 

                                                           
16 N. had zich, kort te voren, te Amsterdam, op het bestuderen der Boerefriesche taal 
toegelegd, want p. 105, (Brief N°. 25., 27 Mei 1808.) maakt hij gewag van twee Friesche 
boeken opzettelijk tot behoud van de Friesche taal geschreven; het een in de 17de eeuw, door 
eenen Schoolmeester; het tweede, in de 18de eeuw, door eenen geestelijken. De inhoud, zegt 
hij, "is zeer onbeduidend, vooral dat van het laatste boek van den wel-eerwaarden heer 
ALTHUIJSEN." N. was voorzeker reeds daarom geen bevoegd regter om G. JAPIKS en 
ALTHUIJSEN te beoordeelen, omdat hij, en geene de minste kennis van de uitspraak der taal, 
waarin deze schreven, had, en het niet mogelijk was, in zulk enen korten tijd zich derzelver 
kennis zoodanig eigen te maken, dat hij tot de kern derzelven kon doorgedrongen zijn. Hij 
zegt dan ook zelf: "In den beginne, was mij alles onverstaanbaar, maar ik heb daaraan zoo 
lang gepeuzeld, totdat ik allengs de Grammatica en Analogie dezer overoude spraak er uit 
gevonden heb, en dezelve thans, zoo tamelijk, begrijpen kan, even zoo als ik vroeger met het 
Angel-saksisch gehandeld heb, en daar dit onderwerp nooit onderzocht is, beloonde het wel 
de moeite." J. D. 
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den vreemdeling veel gemakkelijker is; men zegt ook, waar ui geschreven wordt, 
niet eu maar ü (Mis, hüs). Ik zal dezen Frieschen brief met den Frieschen 
afscheidsgroet sluiten, die mij zeer bevalt: groetenis, gezondheid, en 't leste. 

N°. 15. 27 Mei 180817. 
(Nadat N. geschreven had, dat hij zich op de kennis van het Boerefriesch had 
toegelegd, vervolgt hij aldus:) 

"Ik wil hier slechts eenige resultaten van een onderzoek bijbrengen, waarvan 
gij mij het bewijs wel zult willen schenken. 

1.) De IJssel maakte in oude tijden, b. v. in de 7de eeuw, de grens tusschen 
Friezen en Saksen uit, zoodat al het land westelijk van dezen stroom, met 
uitzondering van een deel der Veluwe, tot Friesland behoorde, welks zuidelijke 
grens de Maas was. 

De Zuiderzee of, zoo als zij toen heette, de Vlie, (Lacus Flevus,) was nog 
maar eene binnenzee, en naar het noorden strekte zich Friesland tot aan het 
Sleeswijksche uit. Landwaarts in strekte het, op de meeste plaatsen, tot aan de 
groote Klijn- en Broeklanden, welke zich, van af Overijssel en Drenthe, door 
Westphalen tot aan het Graafschap Hoija uitstrekken. Deze waren de 
noordelijke grenzen van Westphaalsch Saksen en ik bevind, dat -het woord, 
hetwelk ik in Suhlingen hoorde en voor Friesch hield, werkelijk tot deze taal 
behoort18: Overijssel is alzoo zuiver Saksisch. 

2.) De oude bewoners van Braband, Vlaanderen, en het land tusschen Maas 
en Rijn vóór en onder de Romeinen, schijnen van denzelfden stam als de Friezen 
geweest te zijn. 

Maar in het laatste land en in de Betuwe zetten zich in de 4de eeuw, de 
Franken neder, en veranderden het Dialect nog meer als in de landen bewesten 
de Maas, waar zij niet zoo talrijk waren; intusschen had hunne heerschappij ook 
hier den grootsten invloed op de spraak. 

3.) Het Nederduitsch is geene oorspronkelijke taal, maar een door het 
Frankisch en Saksisch veranderd Friesch. 

De hoofdwoorden zijn origineele Friesche en behooren overigens in geen 
Duitsch Dialect te huis. Dit duiden onwedersprekelijk de partikelen aan, die in 
iedere taal het minst ontleend zijn en alzoo het karakteristieke van dezelve 
uitmaken. Alle Nederduitsche woorden die aan Deensche of Engelsche gelijk zijn en 
van Duitsche woorden afwijken, zijn Friesch. 

                                                           
17 P. 105, 106. Uit dezen vroeger geschreven brief, deelen -wij nog eenige zinsneden mede tot 
N's. gevoelen, over de vroegere uitgebreidheid van Friesland en van de Friesche taal 
betrekkelijk. 
18 N. doelt hier op eene plaats uit eenen brief uit Bentheim, 3 Maart 1808, geschreven p. 12, 
alwaar hij zegt: In Suhlingen was het Dialect vreemd; zouden de Friezen zoo diep landwaarts in 
gewoond hebben ? Men zeide aldaar dröttien Groschen, 
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4.) De Frankische inmenging ontstond door de verovering en nederzetting der 
Franken: de Saksische daardoor, dat het Nedersaksische in deze streeken van 
oudsher schrijftaal was. Vandaar komt de Nederduitsche orthographie, welke 
den Nedersaks fopt; want vele woorden worden, als van ouds, bij ons 
geschreven, maar geheel anders uitgesproken. Van daar, dat de klank u door oe 
wordt aangeduid. Men zegt mûd, hûd,blûd, mûder en schrijft als van ouds bij ons, 
moed, bloed, hoed, moeder. 

5.) In de 13de eeuw was de tegenwoordige Nederduitsche taal reeds 
voorhanden, doch de Hoogduitsche nader bijkomend als tegenwoordig. [p. 048]  

30. Amsterdam, 10 Augustus 1808. 
De hevige driften en het beraden (gedecideerde) karakter, waardoor zich de 

Friezen van de andere Nederlanders onderscheiden, hebben immer in hunne 
staatkundige partijschappen eene verbittering en woede gebragt, waarvan men 
zelfs in de provincie Holland geen voorbeeld kende. Want ofschoon wel 
niemand zijnen haat langer en dieper bewaart als een Hollander, en de razernij 
en gruwzaamheid van het Hollandsche graauw afgrijsselijk is, zoo verhinderde 
voorheen de vorm der staatsregeling in de provincie Holland eene zoo 
plotselinge en geheele verandering, dat de onderliggende partij, op eenmaal alle 
magt verloor; zij behield nog steeds krachten genoeg om zich persoonlijk te 
verdedigen, al heerschte zij niet meer, behalve in enkele gevallen, zooals in 
1787, toen de Stadhouder de magt bekwam de regering overal te veranderen. In 
Friesland was het, wegens de jaarlijksche verkiezingen, anders gesteld. De 
zoogenaamde patriotten hadden, in het zoo evengenoemde jaar, den haat 
hunner tegenstanders, door teugellooze besluiten en grove beleedigingen, tot het 
uiterste opgedreven en een onpartijdig oordeelveller moet toestemmen, dat 
deze, (de Orangisten), de zege op eene wijze misbruikten, dat alle hoop tot 
verzoening verloren ging. Als de verbannenen met de Fransche legers 
terugkwamen, gaven deze aan hunne, door het bijwonen der Fransche 
omwenteling nog meer boosaardig gewordene, woede toe: een ieder die tot de 
vorige regering behoorde werd als een Staatsverrader behandeld en de 
gevangenzettingen waren talrijk. Er is geen twijfel aan of het ter doodbrengen 
zoude bijna even talrijk geweest zijn, als de Fransche Gezagvoerders het 
toegestaan hadden. De geschiedenis der Hollandsche omwenteling van 1793 
wekt op zich zelve geene belangstelling, ja veeleer afkeer op; want haar ontbrak 
alles wat anders omwentelingen tot het interessantst gedeelte der geschiedenis 
maakt, de losbarsting van alle vroeger verholene driften. De eene partij toch 
werd door eene vreemde magt tot geheele lijdzaamheid gedwongen; de andere 
werd nu eens meer dan eens minder vrijheid toegestaan, zij werd geliefkoosd of 
mishandeld, al naardat luim of voordeel het medebragt. 
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De Friesche omwentelings-gezinden scheidden zich van de Hollandsche af, 
daar zij eene foederative Constitutie wilden hebben; zij werden gevangen 
genomen en zouden naar Guinea gedeporteerd worden, toen eene geringere 
factie dergenen, van wien zij zich afgescheiden hadden, in Parijs, (in Julij 1798), 
de vergunning kocht om eene nieuwe omwenteling te maken; waardoor de 
gevangene personen gered werden. Maar hun stelsel was eenmaal vernoemd 
geworden, en bij de elkander daarna opvolgende veranderingen zonken zij 
immer tot grootere onbeduidenheid af, zoodat zij thans (1808), welligt meer als 
in eenige andere provincie, magteloos en veracht zijn. Hun hoofd, een zekere 
DE BEER, een man van zeer goede familie en voorheen rijk, is thans in zulk eene 
diepe ellende, dat hij als daglooner arbeiden moet, eene omstandigheid, die 
evenwel voor zijne eerlijkheid en de opregtheid zijner gevoelens spreekt, want in 
weerwil van de algemeene onbaatzuchtigheid van het Hollandsche Volk, is toch 
hen, die rollen in de Revolutionnaire regeringen gespeeld hebben, hun aandeel 
aan die regering, wat hunne beurs betreft, in het algemeen zeer goed bekomen. 
Friesland was ook de eenige provincie in welke een gedeelte van den adel hevig 
revolutionair was. 

Den eersten dag van ons verblijf te Leeuwarden had het beroemde harddraven 
plaats. Want wedrennen kan men het niet noemen, dewijl het doel slechts is om 
over de voortreffelijkheid der koetspaarden te kunnen oordeelen. Van daar, dat 
in het geheel niet op de zwaarte van den ruiter acht wordt geslagen en de 
renbaan zeer kort is. Het lot bestemt welk paar van de gezamenlijk aangebodene 
paarden het eerst zal loopen; de overwinnaar blijft er aan en loopt tegen eenen 
anderen, en zoo voorts, totdat alle nummers zijn afgereden; en vermits de baan 
zeer kort is, zoo laat zich tegen de doelmatigheid van deze Wijze van handelen 
niets zeggen. Het is echter een gering vermaak dit wedrennen van koetspaarden 
aan te zien; ook is voor het gemak der aanschouwers niet het minste gezorgd; hij 
die zich op het krachtdadigst ruimte weet te maken heeft de beste plaats. Het 
slimste echter is, dat Haar de weilanden, in welke zich de toeschouwers langs de 
baan plaatsen, slechts één weg langs een smal pad en over een over de sloot 
geworpene plank bestaat, welks passage ons bijna duur te staan was gekomen. 
Eene partij namelijk, aan gene zijde, wilde naar [p. 050] stad terug keeren, 
terwijl wij op de plank tusschen deze, die op mij en tusschen anderen die op M. 
drongen, zoo in de klem geraakten, dat wij groot gevaar liepen in de sloot 
geworpen te worden. Eindelijk lieten zij, welke ons van achteren voorwaarts 
duwden, het slippen en wij retireerden. 

Ons plan was, des Woensdags namiddags, van Leeuwarden met de laatste 
schuit, om 4 uur, naar Dockum te varen, waar wij een beter nachtverblijf 
konden verwachten als het onze in het Harlinger Veerhuis was. Wij hadden de 
uitnoodiging van onzen jongen koopman aangenomen, nadat wij met hem van 
een bezoek op de beide boereplaatsen teruggekeerd waren, om bij zijne ouders 
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te dineren; want hij had het gewone etensuur op 1 1/2 uur aangegeven. Doch 
helaas! het familiemaal was, ter onzer eere, een feestmaal geworden, dat zeer laat 
begon, zoodat wij ons plan moesten opgeven. Doordien onze begeleider zich 
had moeten verwijderen, had het gezelschap minder aantrekkelijks voor ons. 
Het gesprek toch wierd geheel in het Nederduitsch gevoerd en daarmede kan 
M. volstrekt niet te regt. Zij spreekt dan de lingua franca, welke zij te 
Koppenhagen als Deensch sprak. Met het platduitsch maakt men zich in het 
geheel niet verstaanbaar, behalven in die Provincies, die in der daad een in het 
Nederduitsch overgaand plat-Duitsch spreken. Ik moet tot M.'s 
verontschuldiging zeggen, dat zij zeer zelden Nederduitsch hoort spreken en mij 
zelf is het verdrietelijk, dat ik het nog niet volkomen spreke: men merkt dat men 
oud wordt. — Wij verlieten alzoo het gezelschap zoo vroeg als het met fatsoen 
geschieden kon, onder voorgeven nog naar Dockum te willen rijden. Wij deden 
ook eene poging om een wagen te bekomen; maar dit was niet mogelijk, zoodat 
wij besluiten moesten om den nacht in onze trekkast over te zweten, met het 
bijkomende bezwaar van des anderen morgens vroeg, om 4 uur, aan het andere 
einde der stad, bij de schuit te moeten zijn; zoodat wij niet alleen slecht, maar 
ook zeer weinig sliepen. 

Ik heb u zoo lang in Leeuwarden opgehouden, dat gij welligt even zoo blij zijt 
als wij het waren toen wij ons des Donderdags morgens vroeg op weg begaven. 
Wij hadden Intusschen, vóór ons vertrek, nog een genoegen hetgeen men in 
geringe logementen zelden heeft, doordien de uiterst billijke rekening, 
naauwgezet en overeenkomstig het gebrekkige van hetgeen wij genoten hadden, 
gesteld was. 

Van de landstreek tot Dockum heb ik zeer weinig gezien, eensdeels dewijl het 
sterk regende, anderdeels dewijl de vermoeijenis op de kracht van hel 
voornemen om onderweg steeds wakker te zijn, opdat mij niets binnen mijnen 
gezigtkreits gelegen ontging, de overhand verkreeg, en mij in slaap deed vallen. 

Kort achter Leeuwarden heeft men regts het Gaastland en zoo blijft het; daar 
het kanaal bijna langs den rand van den klijngrond is gelegen, welke grond tot 
aan deszelfs oever zich uitstrekt; deze geest (gaast) wordt als zeer zandig 
beschreven. Dockum zelf ligt er digt aan of zelfs op dezelve; het is een klein 
stadje zonder iets bijzonder opmerkelijks en slechts in de geschiedenis 
merkwaardig als het oord van den marteldood van den H. BONIFACIUS. Wij 
moesten zoo snel door deze plaats gaan om eene andere schuit te bereiken, dat 
men naauwelijks regts en links om zich heen kon zien, laat staan de niet ver 
afgelegene bron (put) ons konden laten aanwijzen, bij welke die groote Brit 
omkwam en aan wier wonderdoend vermogen het volk nog, in stilte, gezegd 
wordt te gelooven. 

Van Dockum af hadden wij twee menschen als gezelschap in de roef, die mij 
echter over het land niet veel konden onderrigten. De een scheen een rentenier 
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te zijn en was een merkwaardig voorbeeld, hoezeer een stellige aanleg tot 
stompheid bij dit levensberoep gedijdt. Ik hield mij, ouder gewoonte, dus aan 
den stuurman, wiens klagen over het verlof van uitvoer, waardoor hem zijne 
boter duurder werd, een bewijs voor de oude stelling was, dat het onmogelijk is 
het allen naar den zin te maken; het drukte ook het zegel op de wijsheid van den 
oud Duitschen geest om alle standen collectief eene stem in de Standen-
vergadering te geven, in plaats van het razend revolutionair idee, hetwelk 
Amerika zal te gronde brengen, om de gansche bevolking volgens het getal 
hoofden, representeren te laten. — Dat de Friezen niet van deze volkstellingen 
houden, daarvan vernam ik bij gelegenheid, dat wij een plaatsje, Kollummer-
verlaat genoemd, doorvoeren, een merkwaardig voorbeeld. De Bataafsche 
revolutionaire regering (?) namelijk, liet het volk tellen, om geene andere reden 
als: deels uit nieuwsgierigheid, deels om daarna de Volksvertegenwoordiging bij 
hoofden te [p. 052] verdeelen. De Friezen echter roken Militaire conscriptie en 
het landvolk was overal weerspannig; zoodat men, in deze provincie althans, 
zeer weinig op het bekend gemaakte resultaat rekenen kan. In deze Oostelijke 
hoek was de afkeer het sterkste en men sprak af om bespottelijke opgaven te 
doen; de een was 80 jaren oud, de ander 90, een derde 100 jaar. De burger 
municipaal heeren, welke hunne waardigheid door deze grap zeer geschonden 
vonden, wilden eenigen grijpen en in de gevangenis laten zetten, waardoor een 
volslagen oproer ontstond. Het landvolk toog, eenige duizend man sterk, naar 
Dockum, doch zoo als het bij iedere opstand gaat, die het werk eener 
bijeenkomst en niet van innerlijke naar één hoofddenkbeeld werkende krachten 
is, een paar schoten verstrooide de zamengeloopen benden en deed hen 
wanhoopig vlugten. Doch het treurspel eindigde hiermede helaas niet, de 
aanvoerders werden voor het geregt en ten minsten een derzelven ter dood 
gebragt. 

Bij deze Kollumer sluis, of zoo als de binnensluisen met enkele deuren in 
Friesland om ze van zeesluizen, die zijlen genaamd worden, te onderscheiden, 
bij dit verlaat snijdt het kanaal in den klijngrond in; ja zelfs in eene streek van 
vooruitspringend hoogen zandgrond, waar een uit deze streken geboren NABOB 

van Batavie zijne ongehoorde schatten, door vruchtbaarmaking en verfraaijing, 
eenigermate ontzondigd heeft. Op dit gedeelte van onzen weg is de bevolking in 
vergelijking geringer in getal, en het getal dorpen kleiner als aan gene rijde van 
Leeuwarden. Te Stroobos aan de Lauwers, een thans bijna toegeslikt stroompje, 
dat vroeger als het Reitdiep nog een diepe zee-inham was, als een niet geringe 
stroom de Friezen ten Oosten en Westen scheidde, gingen wij op Groninger 
gebied in eene andere schuit over. 

………Niet minder als in smaak onderscheidt zich de Groninger 
physionomie en ligchaamsbouw van den echten Frieschen, hoewel niet 
voordeelig. Hij heeft niet de hooge gestalte en de krachtige blik, de uitdruk van 
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kracht en zelfbewustzijn; hij heeft veel eer iets slaps en fleemends (läppisch); hij 
lacht luid en nuchteren (albern), terwijl de Fries en Hollander of slechts 
glimlacht of met alle spieren des ligchaams lacht. Gij zult daarin veel gelijkenis 
met de geringere Holsteiners vinden. Aan dezer kleeding is ook de hunne gelijk; 
terstond over de Laauwers, vindt men boeren met blaauwe rokken; de Fries 
draagt zwarte. De dragt der vrouwen is aan de grenzen nog Friesch, wordt 
echter van daaraf steeds zeldzamer en de schoonheid der vrouwen houdt met de 
grenzen op (!?) Zoo heb ik in de stad Groningen niets als onbeduidende of zelfs 
leelijke kindergezigtjes gezien, in plaats der kleine Missen en Masters in 
Friesland (!?) 

Pag. 249. Het Hunnebed te Ballo is niet meer in zijn geheel en het doet mij 
zeer leed, dat wij niet in plaats van hetzelve, dat te Zuidlaren gezien hebben. 
Daar rust in eenen cirkel van groote steenen een veldsteen of liever een rotsbrok 
op vier andere kleineren, zoodat men daaronder weg kruipen kan. Dit is de 
vorm der oude altaren in het kerspel Albersdorf in Dithmarschen, volgens alle 
beschrijvingen. En dit is ook de vorm der steenzetting van Stonehenge19, en zelfs 
geloof ik, dat de middelste rij van het hunnebed van Ballo op de wijze van 
Stonehenge (bij Salesbury) en niet op die der Altaren van Zuidlaren en 
Albersdorf is geplaatst geweest, te weten een zeer groote steen op twee andere 
regtopstaande geplaatst. Hier is echter de opgelegde steen in het midden 
doorgezakt zoo als het ook bij vele groepen te Stonehenge geschied is. Ik houde 
alzoo al deze werken voor Oud-Friesche; want het verhaal, dat HENGIST 

VORTIGER bij een gastmaal binnen den steenkring van Stonehenge vermoord 
heeft, is een fabeltje en brengt geenen hinder aan de meening, dat de Friesche 
stammen dit Reuzen-gedenkteeken na hunne volksverhuizing in Brittannie 
opgerigt hebben (??) Waarom niet even goed na den 5den eeuw als een paar 
jaarduizenden vroeger? Want als men mij dit onwaarschijnelijk doet worden, 
dan wil ik nog liever in eens Reuzen tot oprigters hebben. In Dithmarschen is, 
of was ten minsten voor tijden, de sage dat de Elfen of Onderaardsche geesten 
onder deze altaren woonden, en nog na de verovering heeft het landvolk daar 
gaven geofferd. Ik vroeg onzen gids naar deze kleine gasten, of zij nog hier 
woonden, waar naar ik nog te nieuwsgieriger was, daar ik van de Volks-
mythologie der Friezen in het geheel niets heb kunnen gewaar worden. [p. 054] 
Maar hij wilde niets van dezelve weten; zonder dat ik raden konde, of men er 
niet aan gelooft, of dat hij mij verdacht, dat ik hem fopte20. 

                                                           
19 Men zie over dezelve: the most notable Antiquity of Great-Britain the Stone-Heng, 
restored bij J. JOKES-London. 1825. 
20 In het slot van brief No. 41, (den 17 Febr. 1809 te Amsterdam geschreven,) zegt NIEBUHR, 
over zijne terugreize naar Pruissen. "Ons blijven, (door den watervloed,) slechts twee wegen 
open, over Dordrecht naar Hollandsch- Braband en Dusseldorp en over de Zuiderzee naar de 
Lemmer, Friesland, Oldenburg en Bremen. De laatste weg zal zeer slecht zijn, als dezelve 
echter niet geheel en al impassabel is, zoo zullen wij aan dezen de voorkeur geven. Gaarne zie 
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ik ook de brave Friezen weder..." Of hij dit plan volvoerd heeft, is ons onbekend, doch zulks 
kan blijken uit de brieven No. 178 en volgende in Band I. p. 405, der mij thans nog 
ontbrekende Lebensnachrichten uber B. G. NIEBUHR, welke zich aan de Circular briefe aus 
Holland aansluiten. J. D. 
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