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Het Rekenboek van het Hasker Convent 
(1500—1520). 

Door Dr. O. POSTMA. 

INLEIDING. 

Het Hasker Convent was een der kleinere friesche kloosters 
(van de orde der Reguliere Kanunniken); het lag te Haskerdijken 
in de gemeente Haskerland. Van zijn geschiedenis is niet veel 
bekend. 

Deze geschiedenis zou men kunnen laten beginnen met den 
kluizenaar Dodo, die na eerst in het klooster Mariëngaard te zijn 
opgenomen, naar Bakkeveen werd gezonden, waar dit klooster 
veengronden bezat. Hij bouwde daar een kluis en onderscheidde 
zich als kluizenaar door strenge zelfkastijding. Later werd hij 
door goddelijke openbaring er toe gebracht naar Haske te trek
ken, toen nog een „woeste streek", hoewel er een kerk was, in 
welke streek hij ook een aantal jaren als kluizenaar leefde en 
meerdere wonderen deed. Nadat hij in het jaar 1231 door het 
instorten van een muur of wand het leven verloren had, werd 
er door den priester Wibrand van de Haske en nog twee geeste
lijken, Siricus en Suffridus, met hun verwanten daar ter plaatse 
een klooster gesticht. Ongetwijfeld werden deze stichters daartoe 
gedreven door de bezieling die van den heiligen man was uit
gegaan J). 

Volgens Muller 2) was het Hasker Convent eerst een nonnen
klooster, Maria Rozendal genoemd, toen nog van de Augustiner 
orde, dat later een dubbelklooster werd (zoowel voor mannen als 
vrouwen) wegens overplaatsing van de monniken van Hasker 
Alterhus in Oppenhuizen naar hier. In 1402 was het een dubbel
klooster, blijkens een acte van dat jaar, waarin een prior en een 

x) Men vindt de geschiedenis van Dodo en de kloosterstichting in de 
Acta Sanctorum, Martii T. III p. 851. Verder een friesche vertaling in: 
Paden f en Fryslan f en dr. G. A. Wumkes, Boalsert 1932. 

a) S. Muller Hzn., De kerk-indeeling omstreeks 1550; I. het bisdom Utrecht, 
's Qravenhage 1921 (Geschiedkundige Atlas van Nederland) p. 520. 

1 
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prioresse genoemd worden. In den h i e r behandelden tijd was 
het een mannenklooster met een prior aan het hoofd. 

Het Rekenboek van het Hasker Convent hier bedoeld is een 
handschrift van dat klooster afkomstig en bewaard op het Rijks 
Archief te Leeuwarden. Het is een papieren handschrift (afme
tingen 29¾ bij ÏO¾ cm), dat in perkament gebonden is geweest, 
hetwelk echter voor de helft vergaan is. Ook de eerste en laatste 
bladen van het boek zijn wat gehavend. Het bevat of heeft bevat 
154 bladen waarvan echter een aantal niet beschreven zijn en 
een voor het grootste deel is verdwenen. 

Over het geheel is het wel duidelijk geschreven, behalve daar, 
waar door plaatsgebrek de regels te dicht opeen staan. Daarom 
is het echter nog niet steeds gemakkelijk leesbaar; de inkt is 
nog al eens verbleekt en in het voor het meerendeel in het latijn 
geschreven handschrift wordt nog al met afkortingen gewerkt1). 

Het boekje stelt waarschijnlijk de voornaamste boekhouding 
van het klooster voor in de jaren van 1500 tot 1520. Het is ge
schreven door een aantal personen, die achtereenvolgens in die 
jaren p r o c u r a t o r (administrateur) van het klooster waren. 
Dit zijn er minstens vijf, waarvan twee, broeder ûervasius die in 
1500 met het boek begint, en Jacobus Campis (van Kampen) 
meerdere malen een tijdlang procurator zijn. De laatste is broeder 
Bernardus, die ook in twee oorkonden van het jaar 1520 als 
zoodanig genoemd wordt2). 

Het handschrift bevat de volgende onderdeden: 
I. D e b i t a que d e b e n t u r c o n v e n t u i (lijst der vorde

ringen van het klooster) beginnende met 1500. Hierin vinden 
we de debiteuren aan het begin van het jaar vermeld met de 
gedane aflossingen in den loop van het jaar, echter onvolledig. 
De huurboeren vormen evenwel een aparte afdeeling. 

II. D e b i t a q u e t e n e m u r a l i i s (wat wij aan anderen 
schuldig zijn) ook van 1500 af. Hier zijn de crediteuren opgenoemd, 
met hetgeen hun is betaald, echter ook onvolledig. We vinden hier 
vooral de gehuurde knechten met het telkens opgenomen loon. 

III. R e c e p t a (ontvangsten), beginnende met 1501. Deze 
lijst bevat wel vrij volledig de ontvangen huren, de prijzen der 
ontvangen goederen enz. 

') Ik breng hier mijn dank aan dr. A. L. Heerma van Voss, waarnemend 
archivaris, voor de vriendelijkheid en het vernuft, waarmee hij mij hielp 
bij het ontcijferen van lastige woorden en woordverbindingen. 

a) Sipma, Oudfriesche Oorkonden, II, 297 en 298. 
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IV. E x p o s i t a (uitgaven) ook met 1501 beginnend. We 
vinden hier ook weer de prijzen, vastgesteld voor de naturalia, 
waarmee de boeren dikwijls de huur betalen en het loon aan de 
knechten betaald. We hebben dus in deze twee of drie maal 
voorkomende zaken eenige controle. 

V. R e g i s t r u m C o l o n o r u m (lijst der huurboeren); 
begint weer met 1500 (anno domini a u r e o quingentesimo). 
Hier vindt men de huurboeren genoemd, meestal met de huur 
die ze moeten betalen; verder wat ze nog van het vorig jaar 
schuldig waren (want dit komt dikwijls voor) en wat ze in geld, 
in natuurproducten en arbeid afbetaald hebben in den loop van 
het jaar. Het laatste geldt natuurlijk vooral voor de boeren die 
niet te ver weg wonen. 

Op de laatste bladzijden eindelijk nog enkele aanteekeningen. 
Vooreerst een contract van 1513 dat het klooster een zoon van 
den hoofdeling Taco Heemsteren ter opvoeding zal opnemen en 
dan een lijst van eenige legaten met als laatste post vermelding 
van een ruil van 7 pondematen meden in 15201). De deelen III 
en IV beslaan verreweg het grootste deel van het handschrift 
en zijn ook het belangrijkst, vooral deel IV. De jaren 1501—1520 
komen er echter niet volledig in voor. Er ontbreken de perioden 
van 1 Oct. 1504 tot 1 Oct. 1505 en van 1 Aug. 1510 tot 1 Juli 
1511, dus bijna 2 jaren. 

In het Rekenboek komen velerlei g e l d s o o r t e n voor. Het 
is niet gemakkelijk de waardeverhoudingen hiervan te vinden. 
De hoofdmunten, waarin de eindbedragen worden uitgedrukt, 
zijn de goudfloreen (ook renensis aureus of floreen de pondere 
genoemd) en de stuiver. 

De goudfloreen heeft 28 stuivers. Men zou nu kunnen denken 
dat met behulp van de in het rekenboek verrichte optellingen 
de waarde van de andere munten wel gevonden zou kunnen 
worden. Dit valt echter niet mee. Vooreerst zijn de optellingen 
blijkbaar dikwijls foutief (zooals in middeleeuwsche rekeningen 
veel voorkomt). Sommige geldstukken schijnen echter ook een 
veranderlijke waarde te hebben. 

Standvastig schijnen te zijn: 
1 ren. aur. = 28 st. 
1 fl. duc. ph. (philips gulden) = 25 st. 
I ren. dav. (davids gulden) = 24 st. 

0 Zie Sipma II, 305. 



4 

1 fl. curr. mon. (current gulden of carolus gulden) = 20 st. 
1 butje = -| st. of tenminste zeer dicht daarbij. 
Voor de hoorns gulden vond ik uit de optellingen waarden 

variëerende van 11 tot 17 st., meestal ± 12 st. In het hand
schrift wordt tweemaal de waarde uitdrukkelijk vermeld en wel 
eenmaal als 12 st. en eenmaal als 15 st. Ongeveer dezelfde varia
ties vond ik voor den clipeus (het schild)*); deze wordt eenmaal 
vermeld als zijnde 12 st. waard. Ik heb nu verder beide maar, 
als ik iets te berekenen had, op 12 st. gesteld. De corona antiqua 
(oude kroon) is volgens een opgave in het handschrift 26¾ st. 
(Volgens het Charterboek II p. 568 in 1526 in Friesland 35¾ st.). 

Verder zijn er nog eenige onzekere kleinere muntstukken: 
braspenning, brede en groot; 1 brede schijnt steeds = ¾- bras-
penning. Voor de braspenning vond ik voor dezen tijd in 1500: 
lf st. en in 1504: 1£ st., de brede zou dan worden van 1500 tot 
1504: f st. en daarna 6/s st.2) In lateren tijd vinden we opge
geven 1 braspenning = IJ st. (Halbertsma, Staring). 

Voor den groot (gros) wordt in 1502 in het rekenboek f st. opge
geven; deze zou dus toen gelijk zijn aan de waarde iets later voor 
de brede opgegeven. 

De gebruikte m a t e n en g e w i c h t e n zijn ook niet zeer 
vaststaande. Wij hebben, wat zuivel betreft, tonnen boter en 
(schip-) ponden kaas; een ton boter en een schippond kaas 
vormen samen een „marscip suvels".3) Deze behoorden beide 
een bepaald gewicht te hebben, daar herhaaldelijk van over- en 
onderwicht wordt gesproken. Dit zal wel geweest zijn wat voor
geschreven werd bij de Saksische Ordonnantie van 1504 (Ch. II 

*) S c h i 1 d is de letterlijke vertaling van c l i p e u s ; het is echter ook 
mogelijk dat k I i n k e r d hier beter is. Deze beide munten hadden de
zelfde waarde (misschien waren ze zelfs identiek) en in het Rekenboek 
wordt een paar maal een schuld aan cli. door een gelijk bedrag aan klin-
kerds afbetaald. Dat ze dezelfde waarde hadden blijkt ook uit oorkonden 
(zie Sipma II, 301) en bij Van der Chijs (Munten van Friesland, Groningen 
en Drenthe p. 618) maar hier voor vroeger tijd. 

z) Zie Charterboek l i p . 13 en p. 240. Het Rekenboek zelf geeft ook in 
1503: 1 brede = '/, st. 

3) De oorsprong van het woord „marscip" is niet geheel zeker. Het waar
schijnlijkst is dat het een verbastering is van „maetscip" ( = maatschap) 
en dat het een b i j e e n b e h o o r e n d e hoeveelheid goederen voorstelt; hier 
gelijke hoeveelheden boter en kaas, zooals ze ook in een boerenbedrijf onge
veer tegelijk geproduceerd zouden kunnen worden. Misschien is het minder 
algemeen bekend dat men ook van een „maerschip" of „maerschaep korens" 
sprak. In Groningen verstond men daaronder in dezen zelfden tijd wel 
1 mud gerst en 1 mud haver te zamen (de daar van ouds waarschijnlijk 
meest verbouwde graansoorten). 
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p. 44). De ton boter moest volgens het toen gegeven voorschrift 
300 pond wegen, evenzoo het schippond kaas. Daar hiermee 
allicht een gebruikelijke toestand bestendigd werd, zullen we 
dit ook maar voor de eerste jaren aannemen. Deze ponden zullen 
wel het toen voorgeschreven pond geweest zijn, het Keulsche 
pond, dat wij bij de invoering van het metrieke stelsel als friesch 
pond terugvinden, waarvoor in 1820 werd opgegeven 0,4912 kg 
en dat dus weinig verschilde van het Amsterdamsche pond 
(0,4941 kg), i) 

Het gewicht in kg van J ton boter (de latere „fierder") was 
dus 75 x 0,4912 kg = 150 x 0,4912 pond = 73,68 pond, dus 
nog al wat minder dan de latere 80 pond. 

De granen werden gekocht uitgedrukt in lopen, ton of last. 
Het lopen was van den saksischen tijd af tot kort voor onzen 
tijd toe de gewone korenmaat. De grootte werd ook in 1504 voor
geschreven toen bepaald werd dat men algemeen het lopen van 
Bolsward zou moeten gebruiken (zooals de el van Workum en 
het mengelen van Leeuwarden). In 1812 bij de invoering van 
het metrieke stelsel werd dan ook geconstateerd dat men o v e r 
al d e z e l f d e k o r e n m a a t had, die toen 83,445 1 groot 
bleek te zijn; 36 lopen was toen een last. We zouden dus wel ge
neigd zijn deze grootte ook voor de lopens uit het Rekenboek 
aan te nemen. We moeten echter opmerken dat een enkele maal 
in het Rekenboek sprake is van een Leeuwarder en van een Sneeker 
lopen; geheel schijnt men zich dus toch niet aan het voorschrift 
gehouden te hebben. In de latere jaren van het H. S. komt de 
t o n meer als graanmaat voor. Hoe groot deze was is niet erg 
duidelijk. Staring geeft op 1 ton = IJ lopen, de prijsverhoudin
gen zijn in het Rekenboek echter zoodanig, dat het er meer op 
gelijkt dat 1 ton ongeveer = 2 lopen zou zijn. 

Andere gegevens uit dezen zelfden tijd (de inventaris van 
het blokhuis te Leeuwarden bij het vertrek der Saksers) geven 
ook geen zekere uitkomst; toch schijnt er wel uit te volgen dat 
een last niet meer dan 18 ton heeft. Daar een last = 36 lopen 
schijnt dus moeilijk 1 ton == IJ lopen te kunnen zijn; 2 lopen 
maakt ook hier een goede kans. 

*) E. G. Westink en G. Folkertsma, Handboekje bij het gebruik der 
Vriesche maten en gewichten, Leeuwarden 1820. 
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A. BEZITTINGEN EN BEDRIJF. 

I. VERHUURDE LANDERIJEN. 

Het verhuurde land van het klooster bestaat uit boerderijen 
en losse landen, welke in het Registrum Colonorum worden op
gesomd met vermelding gewoonlijk van de huur die de boeren 
op moeten brengen en van de verschillende betaalde bedragen 
en verrichte diensten. De grootte van de hoeve wordt er meestal 
niet bij genoemd, waarschijnlijk is deze gewoonlijk niet eens 
zoo precies bekend. Eenige boeren te Jelsum dringen er reeds 
in 1500 op aan dat de plaatsen gemeten zullen worden en dat 
zij daarnaar zullen betalen, maar dit gebeurt in den eersten tijd 
nog niet. Van de losse landen wordt de grootte meest wel opge
geven, maar niet altijd de huur. Daar ook enkele malen naturalia 
als verplichte huur worden opgegeven, is het niet mogelijk 
de totale huur van al het land precies te berekenen. 

Ik schat deze echter voor de eerste jaren op bijna 320 fl. en 
voor de laatste op bijna 340 fl. De huur veranderde dus in deze 
jaren zeer weinig. Spoedig na de inbeslagneming van de klooster-
landen door de Staten van de Provincie waren de huren verge
leken met nu verdrievoudigd. In 1585 was de opbrengst n.1. 
1132-8-8 c.g.; hier zal echter het corpusland, in den tijd van het 
Rekenboek door het klooster zelf gebruikt, wel in begrepen ge
weest zijn. 

De dorpen, waar de plaatsen liggen, worden meestal niet aan
gegeven; alleen de namen van de plaatsen zelf of die der buur-
schappen. Zoo vinden we alleen Hyelsum (Jelsum) maar verder: 
Braerd, Sackum, Vlingahuus, Messingwier, Groet ter Laen, Klein 
ter Laen enz. Soms ook alléén de naam van den vorigen eigenaar 
(of huurder?): Jacob Wennes goet, Lewe Yeps goet enz. Braerd 
ligt onder Wirdum, Messingwier onder Akkrum, maar de meeste 
plaatsen zijn niet gemakkelijk terug te vinden. Die, welke in 
Oostergo liggen, kunnen met behulp van het Register van Aan
breng gecontroleerd worden; de meeste liggen echter in Zeven-
wolden. We moeten dan trachten ze terug te vinden in een register 
van 1580, waarin men de plaatsen van het klooster met de groot
te en deels met de geboden huursommen vindt opgegeven. Deze 
blijken dan te liggen te Jelsum, Wirdum, Akkrum, Haskerdijken 
en Oldehaske. 

Het is wel interessant de lijst uit het Rekenboek voor 1511 
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te vergelijken met het R. v. A. van hetzelfde jaar, voor zoover 
het gaat. Wij vinden dan te Jelsum: 

Registrum Colonorum R. v. A. 
Martinus Theodrici geeft 21 fl. Maerten Diricks zoen geeft 21 fl 

\ talentatumx) 6 st. van 53 pondemaat 

Doke geeft 22 fl. minus \ ta- Docka Hans zoen geeft 21 fl 
lentatum 14 st. van 54 p. 

Vidua geeft 32 fl. Dew Hermans zoen geeft 32 fl. 
van 80 p.2) 

Bocke op \ goed geeft 9 fl. Bocka Jutten zoen geeft 23 fl. 
Jacob geeft 3 fl. 14 st van lb\ p. 
Fredericus geeft 7 fl. Frederick Dowazoen geeft 

12 fl (?) van 30 p. 3) 

Volkomen overeenstemming is er dus niet. 
Te Wirdum komt het wel uit. In het Registrum Col. staat: Tepko 

dat 40 flo. lib.; in het R. v. A.: Tiepka Broers zoen geeft 40 fl. 
van 69 pondemaat. Er staat hier echter bij „taxeert" terwijl het 
toch ook de werkelijke huurprijs is. 

Van den duur der huurjaren blijkt niet veel; eenmaal wordt 
als huurtijd 1 jaar genoemd, eenmaal 5 en eenmaal 9 jaar. Ook 
blijkt niet op welke datums de huur betaald moet worden. Ter
wijl de boekhouding der inkomsten en uitgaven in den regel van 
1 Jan. tot 1 Jan. gaat, worden de knechten van Mei tot Mei 
gehuurd. De huurjaren der boeren zullen dus ook wel van Mei 
tot Mei loopen. In werkelijkheid wordt de huur echter op allerlei 
willekeurige tijdstippen betaald. 

Als p r o e v e v a n de b o e k h o u d i n g diene wat op-
geteekend staat van boer Hermannus te Jelsum in 1501: 

Hermannus dat annuatim 32 ren. aur. Item solvit 12 ren. 
aur. in foro Mathei. Item habemus tonnam butiri ab eo pro 8 

1) Er is 56 p., die voor 53 p. betaald wordt. N.I. 1 p. is vergraven en een 
stuk van 5 p., het huisstee, wordt voor 3 p. betaald; nu is de huur voor 
iedere 2\ p. op 1 fl. gesteld, dus 53 p. = 52J p. + \ p. = 21 fl. + J 
pondemaat (talentatum terre). Zoo is de 54 p. van Doke = 55 p. — 1 p. = 
22 f 1. — 1 talentatum; de \ boven schijnt dus foutief. 

2) Dit is een vergissing: D e w is de naam van de weduwe. 
3) De opgave in het R. v. A. is niet geheel duidelijk. 
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ren. aur. Item computavit 4 | ren. aur. de scatting quos exposuit 
ex parte nostra. Item computavi cum Hermanno ipso die dedi-
cationis nostre anno d. 1 et mortificatis omnibus de annis pre-
teritis et praesenti et facta sibi gratia id est 3 ren. aur. tenebatur 
tune 19 ren. aur. Item tenetur eciam die onderwicht scilicet 
15 pont id est 15 gros de tonna butiri. Item solvit 12 ren. aur. 
et oert. Item computavit 3 oert. de scatting feria 6a post ascens-
ionem domini et sic tenetur adhuc 6 ren. aur et die onderwicht. 

(Hermannus geeft jaarlijks 32 rijnsche goudguldens. Dan 
betaalde hij 12 r.g. op de Matheus markt. Dan hebben we van 
hem een ton boter voor 8 r. g. Dan heeft hij 4¾ r. g. in rekening 
gebracht voor schatting, die hij voor ons betaald heeft. Dan heb 
ik gerekend met Hermannus op den dag van onze wijding in 
het jaar 1 en nadat alles van de vorige jaren en van dit jaar ver
rekend was en hem iets geschonken was, namelijk 3 r. g., was 
hij nog 19 r. g. schuldig. Dan is hij ook nog het onderwicht n.1. 
15 pond schuldig dat is 15 groot van de ton boter. Dan betaalde 
hij 12 r. g. en een kwart. Dan heeft hij in rekening gebracht 
3 kwart voor schatting den 6en dag na hemelvaartsdag en zoo 
is hij nog schuldig 6 r. g. en het onderwicht *). 

Vooral in den eersten tijd betalen de boeren voor een belangrijk 
deel in graan en zuivel. Dat de producten niet altijd van de beste 
kwaliteit waren blijkt uit de rekening van 1500 van Tyaert van 
Ulingahuus, die in den zomer van 1501 2) een half „mersip 
suuels" leverde. De boter wordt hier lager getaxeerd „scilicet 
butirum fuit satis vile et immundum et porosum" (want de 
boter was nog al slecht en vuil en poreus (?)). 

De niet te ver van het klooster wonende boeren betalen hun 
huur ook gedeeltelijk door zwelen, slatten, mennen en anderen 
arbeid van hen zelf, hun vrouwen en hun kinderen. 

Zooals we zooeven zagen betalen de boeren ook wel eens voor 
het klooster de schatting. Misschien hebben we dus eenige kans 
uit dit Register iets naders te weten te komen over de s c h a t-
t i n g d i e in d e n S a k s i s c h e n t i j d m o e s t wor 
d e n o p g e b r a c h t . Deze zaak is n.1. ook na de onderzoekin
gen van Theissen nog volstrekt niet geheel duidelijk geworden 3). 
Theissen noemt het zelf „een zeer moeilijke zaak" en dat is het 

*) Dit kan alleen uitkomen als hij van het vorig jaar nog 14J r. g. was 
schuldig gebleven. Wij kunnen dit niet controleeren in de rekening van 
1500, omdat hij toen grootendeels in koren betaalde. 

2) De rekening loopt hier dus ver door! 
3) J . S. Theissen, Centraal gezag en Friesche vrijheid, Groningen 1907. 
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ongetwijfeld ook. Vooral de jaren van Î500 tot 1504 geven aan
leiding tot moeilijkheden. In 1500 werd aan den hertog als een
malig geschenk de 20e penning van alle renten toegekend. Albert 
verlangde echter ook den 12en penning, waarmee dan de be
volking zich er van zou vrijkoopen om tegen de Groningers te 
vechten. Maar werd deze ook betaald, en zoo ja, was het met 
één keer afgeloopen? In 1504 werd een bepaalde regeling ge
maakt, waarvan de bepalingen echter niet geheel duidelijk blij
ken. Volgens Schotanus schijnen de edelen den 21en penning van 
hun renten te moeten betalen, de geestelijken en kloosters den 
20en; van de overige renten zal 3 stuivers op den goudgulden 
betaald moeten worden. Ook Worp van Thabor zegt dat de 
edelen den 21 en, de geestelijken en kloosters den 20en penning 
moeten betalen, waarbij echter het land dat zij zelf gebruiken 
vrij zal zijn (Boek V, p. 57 en p. 59). Als hij echter iets later op 
de zaak terugkomt (p. 65) spreekt hij van een 21 en p e n n i n g 
van de geestelijke goederen, terwijl hij niet duidelijk is betreffen
de de vraag wie of 3 stuivers per floreen moet betalen: allen of 
alleen de niet-edelen, niet-geestelijken x). Het zou een studie op 
zich zelf zijn deze Saksische schatting kwestie eens uit te maken; 
wij zullen ons daaraan thans niet wagen. Wel heb ik nagegaan, 
wat er in dit opzicht uit het Rekenboek van het Hasker Convent 
valt af te leiden. Wij hebben hier echter een gebrekkig materiaal: 
de door de boeren voor het klooster betaalde schatting wordt 
maar zeer ongeregeld opgegeven. Dikwijls weten we ook niet 
uit welk jaar de schatting dateert, daar de boeren nog al eens 
met betalen achter zijn. Soms betaalt het klooster zijn belasting 
ook zelf, wij vinden de schatting dan niet in het Registrum 
Colonorum maar in de Exposita. 

Het resultaat van dit onderzoek is nu als volgt. In 1499 wordt 
een 100e penning en ook een 7e genoemd, maar slechts voor enkele 
boeren; (de 100e is welbekend en in 1498 ingesteld, van de 7e 
zag ik hier het eerst de vermelding). In 1500 en 1501 is de toe
stand zeer verward, daar men nog al eens met de schatting ten 
achteren is. In 1500 wordt alleen een paar maal de 12e penning 
genoemd. In 1501 wordt geen bepaalde penning genoemd, maar 

T) We vinden beide getallen 20en en 21 en ook in de officieele stukken 
(Afschriften van archiefstukken belangrijk voor de geschiedenis van Fries
land uit het tijdperk der Saksische hertogen; Afschriften Berns, R. A. 
Leeuwarden). In N°. 267 wordt de 20e en in N°. 436a de 21e penning voor 
de geestelijken genoemd. 
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een zeer varieerend bedrag betaald (van 1/6 tot 1j3ò van de huur 
of „rente"). Een paar maal is er ook nog een 7e penning bij, 
naar het schijnt van het vorig jaar. 

In 1502 is er wat meer regelmaat; het bedrag varieert van Vio 
tot 1/22. Meestal is het ongeveer de 20e penning (1/20). Het is 
echter ook eenige malen juist 3/56 wat zou voorstellen de helft 
van 3st. op de floreen. Nu is dit de schatting die algemeen voor 
de niet-edelen, niet-geestelijken was voorgeschreven, waarbij 
dan huurder en verhuurder ieder de helft moesten betalen. Het 
heeft er dus wel iets van dat de geestelijke goederen geheel met 
de andere gelijk gesteld zijn. 

In 1503 is het ongeveer als in 1502, er is echter nog een zoo
genaamde „bredeschatting" bij, die 2 breden op de floreen rente 
bedraagt. 

Deze bredenschatting is ongeveer gelijk aan de andere en 
wordt gevraagd ,,ad Ee to sloten". Deze twee belastingen 
samen bedragen gewoonlijk 1/a of 1/w van de huur; het eerste 
is dus weer ongeveer de 20e penning (maar natuurlijk ook 
ongeveer 3/66). 

In 1504 hebben we slordige gegevens, maar waarschijnlijk is 
de toestand als in 1503. Er is nu echter ook nog een aparte schat
ting van het klooster à fl 123-16, die, voor de helft ten minste, 
in eens te Harlingen betaald wordt. 

In 1505, 1506, 1507 alleen de 20e penning, met hetzelfde voor
behoud als boven; 8/s6 komt nu vele malen voor. In 1508, 1509 
weinig gegevens, maar waarschijnlijk hetzelfde. Van 1510 is 
niets bekend. In 1511 en 1512 maar enkele gegevens (VIT, VIS> 
3/56). In 1513 waarschijnlijk de 14e penning of 2 st. per floreen. 
Het jaar 1514 is een zwaar belastingjaar. Worp van Thabor zegt 
hieromtrent dat er eerst 3¾ st. per fl. rente betaald moest worden, 
dan 4 st., dan nog 6 st., dus in het geheel 13J st., waarbij nog 
andere bedragen kwamen zoodat men soms meer dan de rente 
(huur) betaalde. 

Inderdaad wordt er van verscheiden plaatsen 13 st. van 
de goudgulden betaald. Zoo b.v. vidua Dewe (de weduwe van 
Hermannus te Jelsum boven genoemd), die 15 fl. min 4 st. 
rekent „in exactione" (voor belasting). Daar de huur 32 fl. be-

15 X 28 4 416 
draagt is het aantal stuivers per floreen — = —— =13. 
Het is dus n i e t 13J zooals Worp van Thabor aangeeft. Een en
kele maal wordt zelfs ook uitdrukkelijk gezegd: „item computat 
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van scatting de quolibet flor. 13 st." Soms ook wordt de schat
ting als een dubbele beschouwd n.1. vooreerst een „oert" schat
ting, dus van 7 st. de fl. en dan een „4 st." schatting, waardoor 
het dus maar 11 st. van de fl. wordt. Zoo vinden we van Sake 
ter Laan, die 19 fl. huur betaalt, vermeld „Item computat de 
scatting 19 oert et 19 werf 4 st. est simul de scatting 1\ fl. mi
nus st." (19 x i fl. + 19 x 4 st. is in het geheel 1\ fl. minus 
1 st). Van 1515 zijn er weinig gegevens; hiervan zijn de helft 
V5 van de huur; van de verdere jaren zijn er zoo goed als geen 
gegevens meer. 

Als we het geheel nu overzien hebben we zeker weinig vastheid 
wat het telkens gevraagde percentage betreft, maar we krijgen 
toch wel den indruk dat een bepaald percentage van de w e r k e-
1 ij k e h u u r verlangd wordt. 

En nu is het wel zeer opmerkelijk dat deze zoogenaamde jaartax 
over het algemeen volstrekt niet evenredig was met de werke
lijke huur of rente zooals deze omstreeks 1510 werd opgenomen 
en in 1511 in het R. v. A. vastgelegd. 

Theissen zegt van de jaartax: „Hierbij was blijkbaar veel door 
onderlinge schikking geregeld en hield men zich hier en daar 
mogelijk meer aan gewoonten, zich aansluitende misschien nog 
aan de oude huslotha". 

Dat de jaartax voor de verschillende grietenijen en dorpen 
volstrekt niet evenredig was aan de rente, zooals deze in 1511 
bleek te zijn, volgt duidelijk uit de opgaven in het Charterboek 
(Ch. II, p. 14 e.v.). Beschouwt men b.v. de beide aan elkaar 
grenzende grietenijen: Leeuwarderadeel en Idaarderadeel dan 
vindt men dat Leeuwarderadeel 800 fl. aan jaartax betaalt, 
terwijl 3 st. perfl. van de rente zou bedragen 884 f 1. 16 st.; Idaar
deradeel daarentegen betaalt 200 fl., terwijl 3 st. per fl. slechts 
96 fl. 27 st. zou zijn. Sterker nog zijn de getallen voor Opsterland; 
dit moest 150 fl. betalen, terwijl 3 st. per fl. slechts 66 fl. geeft. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat deze afgeronde getallen 
de uitkomst van een compromis zijn: van Leeuwarderadeel werd 
eerst 1010 fl. gevraagd, van Idaarderadeel 331 fl. 2) Men ziet 
dat er heel wat „overvraagd" werd. 

Het is dus wel eigenaardig, dat deze groote verschillen, deze 
onevenredigheid, volstrekt niet aan den dag komen bij de schat-

l) Hiermee wordt dan het standvastige deel der bovenstaande schat
tingen bedoeld. 

a) Zie: Afschriften van Berns, N°. 432. 
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ting volgens dit Rekenboek door het klooster betaald. De goe
deren van het klooster liggen toch in 3 grietenijen: Leeuwardera-
deel, Utingeradeel en Haskerland; de bovengenoemde getallen 
voor Leeuwarderadeel: 800 fl. en 884 fl. 16 st., worden voor 
Utingeradeel: 200 fl. en 216 fl. en voor Haskerland: 142 fl. en 
117 fl., zoodat dus Haskerland naar verhouding veel hooger is 
aangeslagen dan de beide andere grietenijen. Dit komt echter 
niet tot uitdrukking in de in het Rekenboek opgegeven getallen; 
wij vinden geen systematische verschillen tusschen de percenten 
van de huur die in de verschillende grietenijen als belasting be
taald moeten worden. Men ziet: in het probleem vandejaartax 
is dat van de jaartax der geestelijke goederen nog een probleem 
op zich zelf. Verder blijft ook nog een interessante kwestie in 
hoeverre men bij het vaststellen van de jaartax zich heeft aan
gesloten aan de oude huslotha, waarvan de mogelijkheid door 
Theissen ondersteld werd. Eenigszins in die richting wijst het 
verschijnsel dat over het algemeen de armere grietenijen met 
zeer lage rentebedragen naar verhouding hooger in de jaartax 
waren aangeslagen dan de rijkere. Dit zou dan hiervan het ge
volg kunnen zijn dat het aantal schotschietende huizen in die 
grietenijen met laag rentecijfer naar verhouding van de rente 
grooter is. Van Leeuwarderadeel en Opsterland verhouden zich 
b.v. de rentebedragen ongeveer als 13 : 1; de aantallen stemmen 
in de beide grietenijen verschillen echter weinig, de aantallen 
schotschietende huizen dus waarschijnlijk ook weinig; de oude 
huslotha, mits voor ieder huis gelijk, zou dus ook bijna evenveel 
hebben opgebracht. Het is nu denkbaar dat dit de jaartax heeft 
beïnvloed zoodat de verhouding 13 : 1 werd gecorrigeerd tot 
800 : 150 = 1 6 : 3 . 

Dit verschijnsel geldt intusschen maar zeer in het algemeen; 
in elk geval blijft nader onderzoek gewenscht, waarbij men ook 
goed zal doen de jaartax voor de provincie Groningen in 1506 
vastgesteld in het geding te betrekken. 

II. EIGEN LANDBOUWBEDRIJF. 

Bij een gewoon boerenbedrijf zou het voor de hand liggen, om 
van het bedrijf iets te weten te komen, eerst naar de opbrengst 
der producten te kijken. Daar hier waarschijnlijk vooral voor 
eigen behoefte gewerkt wordt, zullen we de opbrengst uit de 
Recepta niet gewaar kunnen worden. We zullen echter in de 
Exposita kunnen zien, welke uitgaven waarschijnlijk ten be-
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hoeve van het landbouwbedrijf zijn gedaan en daaruit voor dat 
bedrijf onze conclusies trekken. 

Nu is het niet altijd even gemakkelijk te zien of iets voor het 
bedrijf of voor de huishouding is uitgegeven; duidelijk is het 
bij uitgaven voor maaien en zwelen en voor riven en schuppen, 
maar minder duidelijk bij „arbeidsloon" en cupen of hoepen. 
Wij moeten ons echter zoo goed mogelijk trachten te helpen en 
merken dan in de eerste plaats op dat er geen uitgaven voor land
bouw in den eigenlijken zin, voor bouwboersbedrijf, zijn behalve 
een enkele maal 6 groot voor het maaien van haver. We kunnen 
dus besluiten dat het een zuiver veehoudersbedrijf was. De groot
te van het bedrijf kan eenigszins blijken uit de uitgaven voor 
het maaien gedaan. Het bedrag hiervan schommelt tusschen 
228 stuivers (in 1501) en 408 st. (in 1506), terwijl eenmaal (in 
1515) blijkt dat 1 man voor 1 dag maaien 8¾ st. krijgt. Als we 
het totale bedrag in 1515 betaald (393J st.) hierdoor deelen, 
krijgen we als grootte van het hooiland 46 dagmad. We zouden 
ook het gemiddelde maailoon (341 st.) hierdoor kunnen deelen 
en krijgen dan 40 dagmad; laten we als waarschijnlijkste waarde 
de halve som: 43 dagmad nemen of 64¾ pondemaat. Het klooster 
zal dus misschien ongeveer 120 pondemaat land in gebruik ge
had hebben x). 

De monniken doen verder allerlei soort van uitgaven die voor 
zulk een bedrijf met zuivelbereiding noodig zijn. Vooreerst voor 
de v e r z o r g i n g v a n v e e en l a n d worden gekocht: een 
crodewagen, cret2), scoppen, een greep, een leppe, halsbaghen, 
helsteren, roskam, touw, een kua ketingh. Er wordt geld uit
gegeven voor het beslaan van paarden en het wasschen van 
hun hoeven, voor teer om de schapen er mee in te smeren; voor 
het scheren der schapen en het snijden van de varkens. Wat 
meer in het bijzonder den hooioogst betreft, zoo geeft men geld 
uit voor een seyn, voor riven, hooivorken, voor allerlei onder
deden van wagens: wagenbuken, wagenrongen, slachters en raden. 

Wat de z u i v e l b e r e i d i n g in het bijzonder betreft, 
koopt men een karn, molden, cupen, vatten, balien, situlae 
(emmers), ollae (potten) en men laat de molden crammen of 

') N o o t bij de c o r r e c t i e . Deze zwak gefundeerde schatting is 
zeker te laag; er is hier ook alleen aan het behoorlijk gecultiveerde land 
gedacht. Bij den verkoop der kloosterlanden in 1638 en 1644 blijkt het 
land, toen als corpus bekend staande, voor fl 27-8-16 te zijn aangeslagen. 
Volgens het floreenregister van 1700 zou dit overeenkomen met 325 p. 

a) In 1515 wordt 8 st. betaald voor g r o e p maken. 
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bynden (dus het waren houten „aden") en de ketel van den 
mulsor (melkmeester) wordt gerepareerd. De melkmeester is 
waarschijnlijk meestal een leekenbroeder die een paar knechten 
onder zich heeft. Naast den mulsor is er nog een braxator (brou
wer) en een cocus (kok), deze laatsten behooren echter meer tot 
de „huishouding". 

Voor het landbouwbedrijf worden behalve de vaste knechten 
ook nog losse arbeiders gehuurd, vooral in den oogsttijd. Wat 
die vaste knechten aangaat, zoo zegt de procurator Gervasius 
in 1501: „conduxi" (ik heb gehuurd) Gheerke, Getghe (die spe
ciaal knecht van den melkmeester genoemd wordt) en „Yetghe 
maiorem ad omne opus" (groote Yetghe voor alle werk). Het 
loon van deze drie knechten is respectievelijk per jaar: 5 schild 
en 3 paar schoenen, 1\ schild en de schoenen, die hij noodig 
heeft, en 11 schild en 2 paar schoenen. Wij zullen dus ook hier 
een schild op 12 st. rekenen. 

Wat groote Jetse, die het meeste verdient, met zijn 11 x 12 st. 
deed, moge eenigszins blijken uit het volgende: „Dan heb ik 
gehuurd groote Yetghe voor alle werk van Mei van het jaar 1 
tot Mei van het volgende jaar en hij zal verdienen 11 schild cur-
rent geld en twee paar schoenen. Dan gaf ik hem 10 st. op de 
pinkstermarkt. Dan nog denzelfden tijd 5 butje. Dan gaf ik 
hem 8 st. den zaterdag na Vincula Petri *) om een hemd te 
koopen. Dan 5 butje denzelfden in September. Dan heeft hij 
van Nicolaas gekregen een lap witte stof voor een broek voor 8 st. 
en voerlaken. 2). Dan gaf ik hem den dag na Lebuini n.1. op 
Bricii \\ st. 3) Dan gaf ik hem 5 butje in de vasten. Dan een groot 
voor coveldoeck 4). Dan 2 st. voor haken en garen. Dan 5 schild 
voor een lap zwarte stof, twee ellen. Dan 18 st. aan denzelfden 
tot voerlaken, 3 ellen. Dan heb ik gerekend met hem en toen 
was ik hem nog \\ schild schuldig. Dan gaf ik hem 6 st. Dan 
gaf ik hem 5 st. voor schoenen 6). Dan gaf ik hem voor de markt 
(of kermis) 7 st. en zoo was alles betaald. Dan heb ik hem toen 
nog 6 groot gegeven". 

Een belangrijke rol zoowel voor landbouwbedrijf als voor 

*) Vincula Petri is 1 Augustus. 
2) „Pannum album pro caligis pro 8 st. et voder laken"; „caligae" zullen 

wel broek en kousen tegelijk voorgesteld hebben. Kousen of sokken komen 
niet voor. 

3) 13 November. 
4) „Covel" is een mantelkap. 
6) Hij had dus aan zijn 2 paar niet genoeg. 
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huishouding speelde nog Johan „Scicker" of „Schicker; deze is 
handlanger bij koop en verkoop van vee en bij het huren van 
werkvolk. Hij gaat met veulens naar Sneek of naar Balk en met een 
paard naar Groet Auwert (Aduard), maar helpt ook met zijn doch
ters mee in den hooioogst en spint wollen garen. In de latere 
jaren heeft hij ook een kleine boerderij van het klooster in huur. 

Het vee wordt voor een deel ook wel eens elders in den kost 
besteed; eenmaal wordt 2 fl. 4 st. betaald voor weidegeld te 
Rauwerd, eenmaal 6 fl. te Wanperveen en een ander maal 14 
horn gl. en 8 st. te Wapsterveen *). Er is de eerste jaren een 
schaapherder die de schapen van het klooster hoedt „in Papinghe" 
Ik heb niet kunnen uitmaken waar deze plaats lag; of het een 
kleine buitenboerderij was? 2) De „pastor ovium" ook wel „opi-
lio" genoemd blijkt er een paar jaar met een kloosterbroeder te 
hebben samengewoond. 

W a t b r a c h t nu h e t b e d r i j f op? Was de opbrengst 
voldoende voor eigen behoeften in zuivel, vleesch en melk of 
niet? (Het noodige graan moest, zooals we zagen, volledig inge
kocht worden). Over de opbrengst wordt ons niets medegedeeld, 
we kunnen de vraag alleen indirect beantwoorden door te verge
lijken de producten die gekocht worden (speciaal van de huur-
boeren) en die verkocht worden. Ik heb dit gedaan voor de eerste 
3 jaren en gevonden dat er iets meer verkocht wordt dan inge
kocht in vee, boter en kaas. Dan wordt er bovendien wel vet, 
spek en leer verkocht. De producten waren dus meer dan vol
doende voor de eigen behoeften. 

Wat den hooioogst betreft, we zouden wel gaarne willen weten 
d e n t i j d v a n m a a i e n , z w e l e n en m e n n e n , maar 
deze wordt ons niet opgegeven, alleen de maand waarin het loon 
betaald wordt, wordt vermeld. We krijgen dus geen duidelijk 
inzicht van de tijden der verschillende bewerkingen; we kunnen 
alleen wel met zekerheid zeggen wanneer het maaien enz. is af-
geloopen. Natuurlijk vinden we ook weer dat alles later was dan 
tegenwoordig. Het valt ons nog niet eens tegen als we vinden 
dat in 4 van de 18 behandelde jaren het maaien reeds in Juni 
is afgeloopen, 12 maal eerst in Juli en 2 maal eerst in Augustus. 
De geheele hooioogst is in 5 van de nu 17 genoemde jaren afge-

J) Wanneperveen ligt in Overijssel, Wapsterveen in Drente, beide niet 
ver van Steenwijk. Een vergissing van den schrijver is echter ook mogelijk. 

2) Waarschijnlijk lag het niet zoo ver weg. In Sipma I, 309 is sprake van 
„Papingha brede waer" in Haskerland gelegen. 
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loopen in Juli, 11 maal in Augustus en 1 maal in September1). 
Daar er slechts eenmaal van September sprake is, werd er dus 
maar één keer per jaar gemaaid; men wist niet van een 2e of 
zelfs 3e snede 2). Wat de maaiers betreft, er wordt maar enkele 
malen gezegd, waar ze van daan komen; eenmaal wordt Sneek 
en eenmaal Akkrum als plaats van herkomst genoemd. Verder 
blijkt niets van een rondgaan der maaiers bij verschillende boe
ren; alles schijnt meestal achter elkaar af te loopen. 

III. ANDERE INKOMSTEN. 

Naast de genoemde bronnen van inkomsten: de huur der ver
huurde landerijen en de opbrengst van het veehoudersbedrijf 
is er nog een derde, twijfelachtige en zeker geringere, n.1. de 
winst bij verkoop van aangekochte goederen d.w.z. de opbrengst 
van den handel. Wij zagen al dat er vrij wat producten van de 
veehouderij verkocht werden; hierop k a n verdiend zijn. 

Maar er werden ook allerlei andere zaken verkocht. Zoo werd 
er nog al wat bier en wijn verhandeld en een enkele maal visch; 
ook verhuren van een praam is een bron van inkomsten. 

Bij sterfgevallen levert het klooster soms doodkisten (tumbas 
defunctorum) of het hout daarvoor, zijnde 4 planken (asseres). 
Eén jaar was er een groot bedrag aan kerkelijke inkomsten, die 
anders zoo goed als ontbreken (tenzij men de kisten en een 
enkele begrafenis mocht meerekenen). Dit is het jaar 1515 waarin 
een groot aantal missen voor gestorvenen moest worden gelezen. 
Daar een post hiervoor overigens in het boek volledig ontbreekt 
en er dat jaar, behalve eenige twijfelachtige, 56 zulke posten 
voorkomen, moeten we wel aannemen dat 1515 een rampjaar 
is geweest. Men is eerst geneigd aan den zwarten hoop te denken, 
die dat jaar in den strijd tusschen de Saksers en de Gelderschen 
Friesland voor een groot deel plat brandde, maar in verband 
met het feit, dat er veel vrouwen en ook priesters bij waren, 
moeten we wel aannemen dat er dit jaar een ernstige ziekte 
geheerscht heeft. Inderdaad vinden we dan ook dat er in 1515 

') Om te vergelijken met onzen kalender moeten we er 10 dagen bij op
tellen. 

2) Ik vond echter in een Rekenboek van het klooster Selwerd bij Gro
ningen: „Item van etgroe tho meien betaelt IJ daler und 2 st." Dit was na 
den 24en Aug., het zal dus een 2e snede geweest zijn, waarop ook etgroe 
wijst. (1561). 
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in Friesland de pest heerschte, in het bijzonder in hevige mate 
te Workum *). Daarentegen lezen we in de Exposita van het 
Rekenboek in 1514: „Menthie Altes fl. aur. de ton cervisie tem
pore pestis". We moeten dus haast wel aannemen dat de pest 
beide jaren in Friesland was. 

B. DE HUISHOUDING. 

I. DE BEHOEFTEN WAARIN VOORZIEN MOEST WORDEN. 

Waren voor het voorafgaande de gegevens in verschillende 
onderdeden van het handschrift te vinden, voor de inrichting 
van het huishouden zijn we bijna geheel op de Exposita aan
gewezen. 

Het eerste waarmee we ons nu zullen bezighouden is de 
w o n i n g en de i n r i c h t i n g d a a r v a n . 

Voor het h u i s worden gekocht: steen, hout, riet en kalk, 
maar ook enkele malen estrikken en pannen. Verder allerlei 
soorten van spijkers: schotspijkers, handspijkers, tengnagelen 
en groote „runghen". Voor den arbeid maakt men gebruik van 
den timmerman, metselaar („steenmesseler"), rietdekker, glazen
maker en smid. Slechts een paar malen vond ik een pictor (verver) 
genoemd en voor hem werd waarschijnlijk aangekocht „loytwyt" 
en spaansch groen. Vermoedelijk zal men zich in plaats van verf 
te gebruiken dikwijls hebben beholpen met teer en kalk, die 
veel gekocht worden. 

Aan m e u b e l s en s t o f f e e r i n g wordt zoo goed als 
niets uitgegeven; in de eerste jaren 1501—1503 niets, later 
enkele malen iets voor matten; misschien kunnen we de „horden" 
ook nog gedeeltelijk daartoe rekenen, hoewel deze wel meest 
voor het vee gebruikt zullen zijn 2). Slechts enkele malen verdient 
de schriner of cistifex (kistenmaker) iets. Eenmaal wordt 4 st. 
voor een spegel en wel eens iets voor een prent uitgegeven. 

Andere v o o r w e r p e n v o o r h u i s h o u d e l i j k ge
b r u i k en voor de keuken worden wel veel gekocht. Veel man
den (b.v. van Tijs Corver), schotels, pannen, potten, messen en 
lepels; vorken worden nog niet gebruikt. Verder kandelaars, 
lampen, lantarens (meermalen hoorn voor een lantaren). De 

0 Afschriften Berns, N°. 404. 
2) In 1557 werden ook palen en h o r d e n gebruikt „om de modder uit 

het gemene diep daerover ende wt te werpen". 
2 
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kaarsen worden meest zelf gemaakt met behulp van vet of was 
en „keersgaarn". Voor de lampen wordt olie gekocht, n.1. „oleum 
raparum" (raapolie); de „oleum olivarum" zal wel voor de keu
ken of de tafel zijn. Voor den haard heeft men noodig tang en 
ketelhang; ketels kunnen nog al lang mee, ze worden meer ge
repareerd dan gekocht. Daarvoor zijn ketelboeter en koperslager. 
Veel meer geld dan voor deze zaken wordt toch uitgegeven aan 
e e t w a r e n en d r a n k e n ; deze uitgaven vormen de 
hoofdzaak van het budget. In de eerste plaats de granen en ver
wante voedingsmiddelen. Er worden ingeslagen de grondstoffen: 
haver, gerst, tarwe, rogge, erwten, boonen, lupinen, weenten (?), 
boekweit („boeckweente" zal wel boekweit zijn, misschien „ween
ten" ook?). Nu is het natuurlijk niet zeker hoeveel hiervan 
voor eigen voeding gebruikt wordt; ook voor de paarden en 
voor brouwen zal een deel bestemd zijn. De eigenlijke granen 
worden in de verschillende jaren in zeer verschillende verhouding 
gekocht; waarschijnlijk hangt dit samen met wat de huurboeren 
ter betaling van de huur brengen. In de eerste jaren leveren ze 
nog al veel natuurproducten. Rogge schijnen deze boeren (wonen
de op klei- of veengrond) weinig te verbouwen; deze wordt ge
kocht te Steenwijk en elders *). Hoeveel de aankoopen uiteen-
loopen blijkt b.v. voor de opeenvolgende jaren 1501 en 1502. 
Het eerste jaar koopt men voor 14 fl. aan haver, voor 44 fl. aan 
gerst, voor 8 fl. aan „zaden", voor 16 fl. aan tarwe, geen rogge 
en voor 6 fl. aan erwten en boonen; het tweede voor 19 fl. aan 
haver, voor 21 fl. aan gerst, voor 14 fl. aan tarwe, voor 66 fl. aan 
rogge en voor 2 fl. aan erwten en boonen. Wat de prijzen betreft, 
we hebben maar enkele malen de gegevens om deze uit te rekenen. 

In de eerste jaren kost een lopen gerst ± 8 st., een lopen tarwe 
12 st. In de latere jaren als men meest met tonnen rekent, een 
ton gerst ongeveer 15 st., een ton haver 12¾ st., een ton rogge 
23 st., een ton tarwe 30 st. Voor een lopen erwten wordt wel 
20 à 24 st. opgegeven en voor boonen 12 à 20 st. Een ton boter 
kost nog al eens ± 8 fl. 

Men liet het graan malen of maalde het zelf. Waarschijnlijk 
meest het eerste; een paar uitgaven hieromtrent zijn niet duide-

*) Een soort zaad dat enkele malen gekocht wordt is „ruue saet", het
geen ik eerst niet thuis kon brengen; b.v. „3 flo Dode pro ruuesaet et 
tritico" (1507). Toen ik echter naderhand zag dat te Selwerd „rueff koecken" 
voor de koeien gekocht werden, had ik geen moeite meer dit „ruue saet" 
als r a a p z a a d te herkennen. Het zal ditzelfde zaad zijn geweest dat 
abt Thomas als „roeuwe saet" kocht „voort vogeltien in de abdije". 
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lijk: wij lezen van vervoer van een molen van Sneek naar huis 
en daarna van sloopen van een molen (was het dezelfde of een 
andere?) Vast staat intusschen dat er maalloon betaald werd 
voor malen te Sneek, Rottum, Westermeer, Nes, Schoten en 
Aalsum (klooster). Men liet echter ook dikwijls gort malen, meest 
van gerst, maar soms ook van haver. Naast gort werd ook rijst 
gegeten. Hoewel we niet hooren van een bakker in het klooster, 
zal toch het brood wel meest in het klooster zelf gebakken zijn 
en dan meest als roggebrood *). Anders zou er meer brood ge
haald moeten zijn; er is nu slechts weinig sprake van gekocht 
brood (panes, pro pane triticio). 

Vaker wordt geld uitgegeven „pro cuneis" (voor weggen) 
maar dit is geen dagelijksch voedsel; deze worden gehaald bij 
feestdagen, vooral paschen, maar ook hemelvaartsdag en pink
steren (niet zooals bij onze „krystwiggen" met kerstmis)2) en 
voor zieken en zwakken. 

Meer tot de versnaperingen zullen behoord hebben de koeken, 
o.a. deventer, en de nog al dikwijls gehaalde oliekoeken. (20 st. 
voor deventer koke", „2 flor. phil. voor een virendel koeken", 
„6 st. pro een hondert olikoken" enz.)3). De kok scheen zelf een 
of ander in het klooster in trek zijnd gebak te bereiden van het 
dikwijls gekochtee „beghinen deech". 

Naast de plantaardige komen de dierlijke spijzen; in het kloos
ter (of in opdracht daarvan) worden runderen, schapen en var
kens geslacht. Het vleesch wordt meest gezouten gegeten. Voor 
kerkelijke feesten en voor zieken en zwakken wordt echter nog 
al eens iets besteed „pro carnibus recentibus" (voor versch 
vleesch). 

Waarschijnlijk werd er echter nog wel zooveel visch als vleesch 
gegeten. Visch wordt in groote verscheidenheid en bij groote 
hoeveelheden gekocht. Zeker werd er veel meer visch gegeten 
dan tegenwoordig; ik geloof niet dat dit alleen op rekening van 
de vele vastendagen gesteld kan worden. Genoemd worden: 
haring, schol, bot, tong, aal, kabeljauw, schelvisch (merlijn, 
witinck), zalm, elft, lambotis (?). Dan bij kleine hoeveelheden 
„piscibus recentibus" (versche visch) wat wel meest zoetwater-

') Het is wel mogelijk dat de brouwer tevens bakker was, dit kwam wel 
meer voor. 

2) In het klooster Selwerd werd echter met Kerstmis wel wittebrood 
gekocht. 

3) Deze oliekoeken kunnen echter ook veekoeken geweest zijn, hoewel 
de prijs daarvoor wat laag is. 
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visch geweest zal zijn. Daarbij vischte men zelf ook: er worden 
schakels en „foickstocken" gekocht. 

Er wordt tegelijk 4 ton bokking gekocht (15 flor. pro 4 tonnis 
allecum); ook visch uit Noorwegen (12 fl. pro bergolicis piscibus). 
Men eet ook een enkelen keer mosselen en vrij dikwijls „zeespek" 
(3 flo. duc. phil. pro lardo marino", „5 copens flor. myn \ oert 
voor | tonne sespeck"). Dit zeespek zal spek van bruinvisschen 
of zeehonden geweest zijn dat in dien tijd op de vischmarkten 
werd aangevoerd x). 

Reeds genoemd zijn boter en kaas; vermeld moet nog worden 
dat men zoowel schapen- als koeienkaas gebruikte. Vrij dikwijls 
worden eieren gekocht en wordt geld uitgegeven „pro avibus" 
(voor vogels) al of niet „pinguibus" (vet). Welke vogels het 
waren blijkt niet. Van de groenten worden genoemd: caula (kool), 
buiskool, woertelen en sypel. Van vruchten: appelen, peren, 
castanyen, noten („18 st. voor 6 dusent noten"); verder de zuid
vruchten: vijgen en rozijnen, deze beide zeer veel bij honderd 
pond tegelijk, amandelen en citroenen. 

Bij de bereiding der spijzen gebruikt men: zout, azijn (veel), 
olijf- en raapolie, honig en suiker( zeer zelden). Specerijen worden 
zeer veel genoemd; dikwijls vinden wij „pro speciebus", wat 
specerijen of geneesmiddelen kan beteekenen: „pro coquina" 
geeft het eerste, „pro infirmis" zal gewoonlijk wel het laatste 
aangeven. In het bijzonder worden vermeld: peper, gember, 
komijn, anijs, nagelen, mosterdzaad, zoethout. 

De voornaamste drank was bier, waaraan nog al iets werd 
uitgegeven 2). Toch brouwde men zelf ook: er was een „braxator" 
en men kocht hop. Er werd echter nog vrij wat bijgekocht vooral 
hamburger, bremer en haarlemer bier. Van de wijnsoorten wor
den genoemd rijnsche wijn, romenije en bastert; meestal ver
nemen we echter niet den plaats van herkomst. Sterke dranken 
worden nog niet genoemd. Deze schijnen echter op komst te 
zijn, in het reeds genoemde rekenboek van Oldeklooster van 
1572—1580 wordt nog al dikwijls brandewijn gekocht. 

Wat de k 1 e e d i n g betreft, soms werden de stoffen gereed 
gekocht, soms liet men zelf weven. Vooral de zusters van Aalsum, 
maar ook wel die van Steenkerk kregen veel opdrachten om voor 

x) Nog in de jaren van 1560—1570 had een der huurders van het klooster 
Sion te Peasens de verplichting jaarlijks aan het klooster twee zeehonden 
te leveren. 

2) Gedeeltelijk toch ook om het weer te verkoopen. 
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het Convent te weven. Heel wat geld, maar ook wel boter en 
kaas werd aan de zusters betaald „pro textura" of „pro textione". 
Het gold linnen, maar ook wollen stof. Eenmaal wordt gezegd 
dat de zusters de wol van 2 jaar van het convent gekregen hadden 
om er laken van te weven. Minder vaak wordt geld voor spinnen 
uitgegeven; of de zusters de wol ook eerst sponnen? Ook wordt 
wel geld voor vollen en scheren uitgegeven. Van gewone beroeps
wevers in den omtrek blijkt niet. 

In het algemeen wordt er veel meer linnen stof gekocht dan 
wollen; natuurlijk is er echter een deel hiervan noodig voor 
beddegoed en tafellinnen. Eenmaal wordt iets uitgegeven voor 
katoenen stof: „7 st. pro versteyn pro fratribus" (Juni 1516). 
Eigenlijk wordt maar zeer zelden uitdrukkelijk gezegd dat een 
„pannus laneus" (lap wollen stof) gekocht wordt, maar we 
zullen wel mogen aannemen dat, als er van gekleurde stof gespro
ken wordt, het ook wol is. En we vinden vermeld grijze, zwarte, 
roode, groene en blauwe stoffen; ja we mogen zelfs misschien 
een witte lap nog wel als wol beschouwen *). De gewone prijs 
voor linnen doek is 2 tot 3 st. per el en voor wollen laken 6 st. 
tot 16 st. per el. Het laken komt van Leiden, Hoorn en Zwolle. 
Van het linnen blijkt nog al eens dat het voor hemden bestemd 
is. Van de wollen stoffen blijkt het doel meestal niet. Soms echter 
is het laken noodig voor een broek („pro caligis" of „pro boxsen"), 
voor een kap of voor een wambuis, dat echter ook wel van leer 
gemaakt wordt. Een enkele maal vinden we een tunica of een 
taberd vermeld (japon, jas, rok, mantel). Waarschijnlijk werden 
bij de stof ook de hulpmiddelen voor het maken der kleeren 
meestal gekocht en aan den snijder (sartor) ter hand gesteld. 
We zien n.1. nog al eens garen, haken, gespen en naalden ge
noemd. 

Evenzoo ging het den schoenmaker voor wien men hennep 
koopt, dat gesponnen wordt, en pek. Er wordt veel geld uitge
geven „pro calceis" (voor schoenen), ook wel met dubbele zolen. 
Ook worden wel eens ijzeren zolen gekocht, of dit ook voor schoe
nen is? Behalve „pro calceis" vinden we ook „pro sandalijs" en 
„pro ligneis sandalijs". Deze sandalen schenen daar ter plaatse ge
maakt te worden blijkens de vermelding „de scissione lignearum 
sandaliarum (voor het snijden van houten sandalen). Men zou 
hier aan klompen kunnen denken, maar deze vinden we in de 

x) Dit blijkt ook uit den prijs. 



22 

16e en 17e eeuw in Friesland zoo goed als niet genoemd. Mr. 
Boeles vermoedt dat het „trippen" geweest zijn (muilen met 
houten zooien). 

Wat de hoofddeksels betreft, er wordt soms een hoed („hwt") 
gekocht, maar vaker een „pilleus", wat gewoonlijk als „muts" 
wordt vertaald; een „pilleus stramineus" zal echter toch wel 
een stroohoed genoemd mogen worden. 

Ten slotte de b r a n d s t o f .Als zoodanig wordt vooral turf 
gebruikt; men vindt deze in de nabijheid, zoodat hier niet zoo
veel gebruik behoeft gemaakt te worden van koemest als toen, 
en veel later nog, in de kleistreken het geval was. Het rijke 
Oldeklooster blijkt in iets latertijd (1555) nog wel degelijk „diden" 
of dompen (turven van koemest) als brandstof gebruikt te heb
ben. We hebben maar te denken aan den „dydcloit", den op-
gestapelden hoop diden „op ten hoystael staende", waarheen 
de aangevallen leekenbroeder zich terugtrok toen hij door een 
anderen met den dood bedreigd werd *). 

In het Rekenboek van het Hasker Convent wordt herhaalde
lijk geld uitgegeven voor „torfdelven" of „pro fossoribus cespi-
tum", voor „thigers" (trekkers), verder voor torfmennen, torf-
heinen (denk aan dier-heinen), loghen, cloten (een cloot opbouwen) 
enz. Ook wordt nog al eens turf van huurboeren in betaling aan
genomen. Toch wordt ook wel eens brandhout gekocht; zoo 
6 st., 5 st., 4 st. enz. voor „scansen" (skânskneppels) en ook tal
hout wordt gekocht. 

II. BEHEER EN ADMINISTRATIE. 

De procurator was, zooals gezegd is, de voornaamste beheerder. 
In deze betrekking schijnen de broeders elkaar te hebben afge
wisseld. We kunnen hierover niet met zekerheid oordeelen, daar 
het register niet volledig is. Deze gapingen schijnen vooral hier
door te zijn veroorzaakt, dat dan de prior procurator was en niet 
den tijd had volledig boek te houden 2). In deze 20 jaren is het 

') Men vindt deze geschiedenis in: M. Schoengen, Akten en Bescheiden 
betreffende deCist. abdij Bloemkamp (Aren. v. h. Aartsb. Utrecht, Dl XXXI) 

2) In de Exposita vinden we op 1 Aug. 1510: „Item hic vacat Annus in 
quo prior fuit procurator"; en in 1504: „Hic vacat unus annus, qui non 
est scriptus in hoc libro quo prior et Alexander fuerunt in officio". In 1505 
werd toen weer Gervasius gekozen: „Ego frater Qervasius electus in procu-
ratorem computavi ex registro fratris nostri Alexandri . . . ." (Dit register 
ontbreekt dus). 
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echter wel zeker dat achtereenvolgens als procurator fungeer
den: Gervasius, de prior, Alexander, Gervasius, Petrus Colonie, 
Gervasius, Jacobus Campis *), frater .Bernardus. 

Natuurlijk heeft bij gewichtige zaken de prior de leiding. Prior 
en procurator sluiten samen voor het klooster contracten (Sipma 
II 297 en 298); soms wordt bij een landruil ook gesproken van 
den prior „myt syn ghemene heeren ende conventwalen" (Sipma 
II 305). In Sipma II 326 treedt de prior alleen als gevolmachtigde 
van het convent op. 

In andere kloosters treedt de hofmeester of kelner op in de rol 
van den procurator. In Sipma I 359 treden de abt en kelner van 
Klaarkamp samen op, soms is het ook de kelner alleen. De kelner 
int ook in andere kloosters de huur en houdt het rekenboek, zoo 
in het klooster Sion. Weer in andere kloosters houdt de abt zelf 
boek, zooals in het meermalen genoemde Oldeklooster en in het 
Groningsche klooster Selwerd. 

Naast de geestelijke broeders zijn er leekebroeders (laici, 
conversi), vastgehuurde vaklieden en knechten. Het is moeilijk 
tusschen deze groepen de grenzen te grekken; de eersten heeten 
„fratres" maar niet altijd wordt die titel er bij genoemd. De 
knechten en vaklieden (de schoenmaker b.v.) worden steeds 
gehuurd, de knechten ook wel door den mulsor (melkmeester). 
Ook echter wordt wel weer de mulsor zelf gehuurd, en dan tegen 
hooger loon dan de knechten. Naast den genoemden Johan Schic-
ker is er ook een tijdlang een zekere Albertus Commensalis 
(inwoner) die timmerman van zijn vak is en dan met den „schic-
ker" het werk deelt, zoodat de „inwoner" meer het huishoudelijke 
en de „schicker" meer het landbouwkundige deel voor zijn 
rekening krijgt. Naast de genoemde mannen worden ook eenige 
vrouwen vermeld vooral voor zwelen en wasschen. 

De procurator is veel voor zaken op reis. Allerlei waren worden 
namelijk, soms in het groot, in verschillende steden aangekocht. 
Zulk een reis zien we b.v. plaats hebben in Aug. 1501 blijkens 
de Exposita. Eerst waarschijnlijk met eigen vaartuig naar Sneek, 
dan per schip van Sneek naar Kuinre (dit kost 5 butje); evenzoo 
wordt 5 butje verteerd „in domo Petri junioris". Dan voor 5J st. 
van Kuinre naar Kampen. Hier wordt een „tonna librorum" 
in het schip gebracht (een ton met boeken). Van Kampen reist 
men naar Zwolle, waar voor 40 st. 1 oert messen gekocht worden. 

>) Naar de hand te oordeelen is dit de eerstgenoemde prior weer. 
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Van Zwolle gaat de reis naar Deventer, van waar uit even een 
uitstapje naar Zutfen gemaakt schijnt te zijn; wij lezen echter 
alleen van 3 | butje voor de terugreis. In Deventer wordt van 
alles gekocht: „13 st. pro fabrefactis" kan allerlei industrie
producten voorstellen, verder worden genoemd binddraad, 
manden, messen, schotels, zwart laken, specerijen, een lamp, 
vaten, kruiken, glazen, kaarsgaren, planken voor doodkisten, 
weer 19 st. „diversis fabrefactis" enz. 

Dan voor 4 st. naar Zwolle terug, waar hop en doek gekocht 
worden, en vervolgens weer over Kampen naar huis. De vracht 
van de te Deventer gekochte waren naar huis („usque hus") 
kost 20 st. 

In Maart 1502 wordt een reis naar Steenwijk gedaan om rogge 
en was te koopen. In Augustus weer naar Steenwijk voor rogge, 
doek, weggen, „cleyn rogghen" en diversen. Deze tocht schijnt 
met paard en wagen te zijn gedaan, ten minste er wordt 8 st. be
steed om te Steenwijk paarden te laten beslaan. In November 
1502 gaat de convers Nycolaus naar Amsterdam om wijn, bok
king, olie, zout, azijn en medicijnen te koopen. In December 
gaat Wilhelmus naar Deventer voor linnen, rijst, amandelen, 
koeken, wierook. 

In November 1503 reist de procurator met een anderen broe
der naar Amsterdam, per schip over Stavoren en Enkhuizen en 
langs den zelfden weg terug. Te Amsterdam wordt weer wijn 
gekocht (een aem voor 8 curr. gl.) rozijnen (102 pond voor 43¾ st.), 
4 vaten bokking voor 8 phil. gulden, voor 6 curr. gl. aan ge
droogde visch enz. Het vervoer der goederen schijnt over Sloten 
te geschieden, waar 25 st. tol voor den wijn betaald werd. 

De grootste reis van alle is die van den convers Wilhelmus 
naar Antwerpen „pro speciebus". We vernemen daarvan echter 
geen bijzonderheden. Hier tusschen door telkens reizen naar 
Sneek, Akkrum en Leeuwarden voor zaken. In de laatste stad 
heeft men een vaste herberg, gehouden door Katrijn Dodes, 
waar ook vaak de boeren van Jelsum en Wirdum de huur komen 
betalen. 

Dan allerlei tochten naar andere kloosters; veel naar Aalsum, 
waar de zusters voor het convent weven, naar Steenkerk, Luin-
kerk, Groendijk, Thabor en zelfs naar Aduard, waarmee ook 
zaken worden gedaan. 

Opmerking verdient dat we in dit opzicht van het convent 
in het begin der 16e eeuw een geheel ander beeld krijgen dan 
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van het Oldeklooster volgens abt Thomas rekenboek uit de 
laatste helft van de 16e eeuw. 

Daar heeft men niet die geregelde zakenreizen naar de grootere 
marktplaatsen. Alles schijnt meer in kleinere hoeveelheden in 
het naburige Bolsward gekocht te worden, veel meer dan hier in 
het toch ook gemakkelijk te bereiken Sneek. We mogen hier, 
dunkt me, wel een overgang in zien van meer middeleeuwsche 
naar nieuwere toestanden. Ook de handel met andere kloosters 
is dan zeer verminderd. 

Als uiterlijk beeld van deze verandering vinden we het latere 
Rekenboek in het nederduitsch geschreven, terwijl het oudere 
nog, op vele bepaalde termen na, latijn was; ook het schrift is 
in dien tijd geheel veranderd. 

C. ENKELE BIJZONDERE ZAKEN. 

I. ZIEKEN. 

Voor de zieken worden heel wat medicijnen gekocht, meestal 
aangeduid met „pro diversis speciebus pro infirmario", waaruit 
tevens blijkt dat er een ziekenzaal of ziekenhuis was; soms met 
„pro medicinis". Er blijkt echter gewoonlijk niet waaruit die 
geneesmiddelen bestonden. Een enkele maal wel en dan is het 
meestal zoetigheid; b.v. „bras pro rosé honich pro fratre nostro 
Nycolao", „brede pro sukerkandi pro priore nostro infirmo", „l¾ 
st. pro soetholt pro infirmario". Eenmaal: „5 st. pro anicis pro 
infirmis". Dikwijls wordt ook voor zwakken en zieken wijn en 
bier gekocht (wij zagen reeds de ton bier in den tijd van de pest, 
maar dit is misschien meer voor de gezonden bedoeld), verder 
ook licht verteerbare spijzen en versnaperingen als weggen en 
rozijnen. Tot de voornaamste geneeskundige praktijken behoorde 
het aderlaten, waarvoor geregeld geld werd uitgegeven. In den 
daarop volgenden tijd wordt dan ziekenvoedsel gekocht om aan 
te sterken: „9 st. pro carnibus recentibus in diebus minutionis" 
(9 st. voor versch vleesch in de dagen van het aderlaten, — eigen
lijk bloedvermindering —), 3 st. voor weggen in dien tijd, 12 st. 
voor bier. Soms geschiedde deze bewerking in het voorjaar, soms 
in het najaar. 

Van geneeskundige behandeling blijkt overigens weinig; het 
is niet uit te maken wat er bedoeld wordt met „ \ ren. aur. pro 
medicatione cruris Petri coci" (¾ rijnsche goudg. voor de genees-
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kundige behandeling van het been van Petrus den kok). In enkele, 
waarschijnlijk ernstige, gevallen ging men naar een piskijker te 
Sneek. We lezen: „5 st. schicker quos promeruit cum urina 
prioris et semel Snekis eundo" (5 st. aan (Johan) Schicker die 
hij verdiende met de urine van den prior en eenmaal naar Sneek 
te gaan). Daar hier niet duidelijk uit blijkt dat Johan m e t de 
urine naar Sneek ging, moge nog een later citaat volgen: „1 st. 
fratri Bernardo pro . . indic..1). urine in Snekis". Kort 
na den eersten post vinden we in de Exposita: „15| st. voor bier 
voor de gasten (consumatoribus) van den nieuwen prior"; of dus 
de ziekte spoedig een noodlottig einde genomen heeft? 

II. GASTEN. 

Er schijnt ook aan het convent de gelegenheid geweest te 
zijn, zooals dikwijls bij kloosters, gasten te herbergen: eenmaal 
wordt er gesproken van een „camera hospitum" (gastenkamer) 
en eenmaal van een „hospicium". De beheerder van dit hotel is 
Wilhelmus hospitarius of later Petrus gastwaare; eenmaal blijkt 
ook de schoenmaker Wessel het „gastwaren" te hebben waar
genomen. Vele uitgaven worden ten behoeve der gasten gedaan, 
als voor wijn, bier, weggen, boter, maar ook voor huishoudelijke 
voorwerpen als aarden potten, glazen en kannen. Aan den ande
ren kant blijkt niet veel van opbrengst door betaling der gasten 
tenzij een deel van de verkochte wijn en het bier hiertoe gerekend 
moet worden. Verder wordt er enkele malen iets ontvangen voor 
maaltijden. Eigenaardig is dat de fraters zelf ook betalen in hun 
eigen gastkamer: „6 st. consumpsimus in camera hospitum". 

Het is trouwens met het betalen der verteringen heelemaal 
een vreemde zaak. Natuurlijk betaalt men zijn vertering bij 
den vasten hospes Albert te Sneek en de vaste hospita Katrijn 
te Leeuwarden, maar ook dikwijls wordt consumptie berekend 
bij bevriende personen en inrichtingen en bij kooplieden waar 
iets gekocht wordt. Zoo: „4 st. consumpsi in hospitale prope 
Snekis" of „8 st. consumpsi to Aelsum" (2 kloosters), maar zelfs: 
„2 st. pro cervisia in domo decani" (2 st. voor bier in het huis 
van den deken) of „7 st. in domo Wilhelmi pastoris in Roerder-
huys in emsione equo ab eo" (7 st. in het huis van pastoor Wilhel-

*) Dit woord kon ik niet ontcijferen, maar ook zoo is wel duidelijk dat 
frater Bernardus met de urine naar Sneek ging. 
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mus te Roordahuizum toen ik een paard van hem kocht). Hier 
was toch zeker een vrije dronk op zijn plaats geweest. 

Verder valt het op dat de broeders niet zuinig waren met 
fooien; „pro bibale" (voor drinkgeld) en „pro ancilla" (voor de 
meid) wordt nog al eens iets uitgegeven. 

III. LIEFDADIGHEID. 

Voortdurend komen bedragen „propter deum" (om gods 
wille) in de uitgaven voor; dit is de gewone uitdrukking voor 
liefdadigheidsgiften. Bijna nooit is er echter een verdere aan
duiding bij. 

Waarschijnlijk kan men de uitgaven „pro infirmis", voor de 
zieken, ook voor een groot deel tot de liefdadigheidsgiften reke
nen en misschien ook wel voor een deel de uitgaven voor de 
gasten. 

Maar in hoeverre kunnen hiertoe nog gerekend worden de 
uitgaven aan de apostaten (afvalligen)? Wij vinden zulke uit
gaven nog al eens. Zoo in 1512: 6 flo. hor. oert. aan onzen apos
taat; in 1514: 16| st. aan apostaat Jacob, 2\ st. aan apostaat 
Stephanus, 6 st. aan apostaat Peter brouwer, 3 flo. hor. (in 
kleeren) aan Jacob. Hieruit blijkt zeker wel een milde opvatting 
ten opzichte van hen die den geestelijken staat verlieten. 

Hoe men in vriendschap scheidde blijkt uit een aanteekening 
op een andere plaats in het boek. Wij lezen daar dat de procu
rator heeft gekocht een bed met beddegoed van IJsbrandus 
„qui apostatavit a nobis" (die van ons afvallig is geworden) voor 
5 hoorns gulden, waarvan hem bij zijn vertrek een philips gulden 
is uitbetaald. 

Het overige liet hij in het klooster achter („dus 3 horn. gl." 
zegt de procurator, waarbij hij derhalve 2 horn. gl. = 1 ph. gl. 
stelde of 1 horn. gl. = \2\ st.); dit schonk hij aan het klooster 
„si obierat in terra aliena" (als hij mocht komen te overlijden in 
den vreemde). Bij deze transactie waren „Arien kystmaker" en 
„Mento sartor noster" als getuigen gevraagd. 

IV. UITGAVEN VOOR KERKELIJKE DOELEINDEN. 

Evenmin als het gemakkelijk was te onderscheiden tusschen 
uitgaven voor het landbouwbedrijf en voor de huishouding, 
is het eenvoudig de uitgaven voor kerkelijke doeleinden van die 



28 

voor de huishouding te scheiden. Duidelijk behooren tot de eerst
genoemde de uitgaven „pro sacramentis" of „pro oblatis" (voor 
de heilige ouwels) „pro vino pro missis" en „pro thure" (voor 
wierook), welke telkens terugkomen. Eenigszins twijfelachtig 
is echter de zeer dikwijls komende post „pro cera" (voor was) 
en die „pro oleo". Duidelijker zijn weer „pro lotione ornamento-
rum" (voor het schoonmaken der sieraden) „vor lynt pro ecclesia" 
en misschien „pro calice" (voor een kelk). Enkele posten, alleen 
met „pro ecclesia", zullen betrekking hebben op het onderhoud 
van de kerk. 

Voor een deel zullen ook tot deze rubriek gerekend kunnen 
worden de uitgaven „pro imaginibus" (voor prenten) en die voor 
boeken, die nog al eens voorkomen. De namen der boeken wor
den echter maar een enkele maal gegeven zooals „24 st. pro 
summa angelica" (een breviarium). 

We kunnen ten slotte ook hiertoe rekenen de kosten van de 
visitatie van het klooster, b.v „coronam antiquam, ren. davidis 
et 5 st. visitatoribus (1502) of „2 ren. aur. minus 1 st. visitatori-
bus" (1503) en dikwijls herhaalde uitgaven „pro ordinibus" of 
„ad ordines". Waarschijnlijk is met deze „ordines" bedoeld de 
wijding, tot verschillende graden, door den bisschop of diens 
plaatsvervanger, van geestelijken en die het moeten worden. Op 
de laatsten zal slaan: „3 ren. aur. juvenibus (aan de jongelingen) 
pro ordinibus", op de eersten: 3 „flor. horn. fratribus (aan de 
broeders) pro ordinibus" of meer in het algemeen „4 st. cuidam 
clerico pro ordinibus". Het zal grootendeels reisgeld zijn. 

Wellicht is de grens die we hier moeten stellen al overschreden 
als we nog de posten noemen: „28 st. pro tonna cervisiae calendis 
sacerdotum" (28 st. voor een ton bier op de kalende-bijeenkomst 
der priesters) en „25 st. pro tonna cervisia in domo Judoci in 
electione novi pastoris" (25 et. voor een ton bier in het huis van 
Judocus bij de verkiezing van een nieuwen pastoor). 

En hiermee zullen we dan afscheid nemen van het Hasker 
Convent. 



Een Friesch gezin in den patriottentijd. 

Door J. H. GOSLINGS—LYSEN. 

Op 5 Februari 1753 werd te Harlingen, waar zijn Vader Secre
taris van de Admiraliteit was, als tweede kind en eerste zoon, 
Coert Lambertus van Beyma geboren, die onder de Friezen heeft 
behoord, welke in 1787 naar Frankrijk hebben moeten uitwijken 
en die eenige maanden in St. Omer, als Commissaris van den 
Koning van Frankrijk, de regeling van het verblijf der aldaar 
vertoevende vluchtelingen onder zijn beheer heeft gehad. Uit 
deze en de daarop volgende jaren heeft hij den naam gekregen 
van een vrij ongemakkelijk heethoofd en, nu we in de gelegen
heid zijn uit de papieren van zijn geslacht iets te vernemen om
trent zijn jonge jaren, is dat wellicht wel zoo boeiend, dan eruit 
op te diepen, wat zijn zienswijze is over dien Franschen tijd, toen 
zijn gekibbel met zijn vroegeren vriend Johan Valckenaer zoo
veel stof heeft doen opwaaien. 

De jeugdige Coert werd met zijn vriendje R. reeds op negen
jarigen leeftijd naar kostschool gezonden en wel naar de school 
van den Heer (Brendeà) Brandes in Oudewater. 

In een brief van 14 October 1761 van dezen aan den Heer 
van Beyma staan de condities. Het „pensioen" bedraagt jaar
lijks „voor bed, tafel, bewasschen, bestoppen en instructien 
ƒ 230.— & 4 ducaten voor intree & tafelservies. Dans á cate-
chiseerlessen daarbuijten". Voorts wordt in den brief mede
gedeeld, dat de jongens aan linnengoed van alles acht stuks 
op zijn minst moeten meebrengen. Hoewel het in de bedoeling 
lag hen er met Maart d.a.v. heen te zenden, verzoekt de kost
schoolhouder dit tot na de Pinkstervacantie, die vier weken 
duurt, uit te stellen, daar er nu nog te veel leerlingen zijn, waar
van echter in Mei verscheidene de school verlaten. Waarschijn
lijk was dus de Pinkstervacantie wat wij de groote vacantie 
noemen. Uit dezen kostschooltijd dateert een brief van Dr. Jacob 
Ploos van Amstel uit Amsterdam aan zijn vriend van Beyma, 
na een bezoek aan hem van de beide jongens, waaruit we het 
volgende citeeren. 
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„UHWûeb. zult zekerlijk van Bakker, de bode — niet van de 
„Hemel-Goden maar van de Admiraaliteit —gehoord hebben, 
„dat uw Zoontje en Jonker R. in eenen volmaakten welstand 
„bij mij ter kermis gekomen zijn: zij hebben zich zeer wel gedraagen 
„en. . . niet minder gediverteerd, want hun vertrek, dat gisteren, 
„zijnde Maandag, geweest is in gezeltschap van den Heer Brandes 
„zelven, is niet zonder traanen storten toegegaan, en zij hebben 
„mij op het laatste oogenblik, dat de schuit van de wal voer, 
„nog om den hals gevloogen; zij hebben ook alles gezien, dat ik 
„der moeite waardig oordeelde, bestaande in de comedie, goche-
„laar, koordendansser enz. behalven dat zij op andere avonden 
„bij eenige mijner goede vrienden uitgenodigd zijn". 

Ingesloten heeft hij een brief van Coert aan zijn ouders die 
hij van Amsterdam uit geschreven heeft. Jammer genoeg wordt 
deze er niet bij aan getroffen. Het komt mij waarschijnlijk voor, 
dat deze en latere brieven, die nog van kinderlijken aard zijn, 
even als die uit zijn studententijd, vernietigd werden wanneer 
ze niet tevens een zakelijken inhoud hadden. 

Over een vorigen brief uit Amsterdam schrijft Ploos van 
Amstel, dat Coert hem geheel zelf gesteld heeft en dat hij hem 
ook niet heeft gelezen „zodat uw verzoek om hem eens uit zijn 
eigen harssens te laaten schrijven voldaan was, eer ik het wist". 
De ingesloten brief, schrijft hij, is slechts kort uitgevallen, omdat 
de jongen een zweer aan zijn vinger kreeg; zijn ouders behoeven 
zich echter niet ongerust te maken, want hij heeft hem, toen 
hij rijp was, doorgesneden en binnen twee dagen zal het genezen 
zijn. „Zo hij er niets aan doet" vervolgt onze dokter, die tevens 
verboden heeft er in Bodegraven een chirurgijn bij te halen 
„want die mogt pecuniae causa het altemet met pleisters en 
„zalven erger maaken; het is genoeg, dat ik veel geld aan de 
„operatie zal verdienen". 

Men bemerkt aan alle kanten hoeveel genoegen de schrijver 
heeft gehad in het bezoek van de beide schooljongens en hoe hij 
hen bestudeerd heeft. „Coertje is ook veel vetter en dikker dan 
„toen hij naar 't school ging en zeer spraakzaam geweest, schoon 
„niet zo uiterlijk vrolijk als R." Hij hemelt Coert nogal op, maar 
over het vriendje is hij minder te spreken, want hij noemt hem 
wel een aardig en levendig kind, „doch mede één van die lieden, 
„welke het best te vrede zijn, als zij hun zin hebben: dien in 
„alles niet kunnende krijgen toont hij een groote koppigheid." 
Een voorbeeld hiervan was, dat de jongen, die met „fontein-
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werkjes" een ander nat gemaakt had, zoo boos werd toen deze 
hem op hun beurt „zijn witte, schoon reets besmoeselde koussen 
„nat maakte,... dat hij niet wildebijwoonenhetvertoonenvan 
„de fraaiste toverlantaarn, die ik durf zeggen, dat in de geheele 
„waereld is". De gastheer ziet er echter van af, R.'s ouders hier 
opmerkzaam op te maken, daar deze, zooals alle ouders, zooals 
hij zegt, zeer sterk met hun zoon vooringenomen zijn. Den kost
schoolhouder heeft hij het echter wel meegedeeld en deze zal 
hem nu voortaan in niets meer zijn zin geven. 

Ploos' eindoordeel over de jeugdige gasten is: „Coertje komt 
„mij solider van verstand voor, doch R. alzoveel om in de waereld 
„te verkeeren." 

Waar het hier kinderen van negen en elf jaar betreft doet 
ons vreemd aan, wat nog volgt: „Ik heb voor deeze reis de jonge 
„heeren niet in de speelhuizen gebragt; zij waren 's avonds 
„altoos te slaaperig". Gelukkig maar, en laten we hopen, dat 
ze in den volgenden kermistijd, waarin ze weer gevraagd zullen 
worden, ook 's avonds te moe zouden zijn om hun gastheer te 
volgen in de inrichtingen, die hij hun dan wil laten zien en die 
we kiesheidshalve maar niet bij den naam noemen. 

De brief eindigt met een verzoek hem eens wat van de jacht 
te zenden; hij heeft iets uitgevonden dat het wild voor bederven 
bewaart, terwijl „(zij) evenwel tog wegrotten". Hij maakt het dus 
zijn vriend gemakkelijk om voor de door zijn zoon genoten 
gastvrijheid wat terug te doen. 

Julius Matthijs van Beyma vermoedt in zijn antwoord, dat hij 
Coert te veel in de hoogte steekt, maar Ploos van Amstel wijst 
dit terug in een brief van 31 December 1762 „Dat ik UHWGeb. 
„met het leeren van uw zoon minder flateere dan UHWGeb. 
„zich verbeeldt, is van deezen week nog gebleken uit een brief 
„dien hij mij schreef en welken ik in den eersten opslag meende 
„van Brandes zelve te zijn". Hij heeft hem aan vrienden laten 
zien en deze konden zich haast niet voorstellen, dat hij „van een 
jongetje van zijne jaaren was"; den brief zal hij bewaren om 
later te kunnen zien hoe hij vordert. 

Den eersten keer, dat we echter in een brief van Ploos van 
Amstel weer iets over Coert hooren, is pas in 1773 en dan is het 
heel wat anders. Hij verzoekt dan den Heer van Beyma zijn 
zoon te vragen een som, die deze voor hem in Maastricht ont
vangen heeft, zoo spoedig mogelijk af te dragen. Tevergeefs 
heeft hij hem dit zelf verzocht, doch taal noch teeken van hem 
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gehoord. Waarschijnlijk beleefdheidshalve voegt hij er aan toe, 
dat de aanmaningen Coert niet bereikt zullen hebben; in diens 
archief zijn ze ook niet aangetroffen. Aangezien deze brief van 
PI. v. A. de laatste is, die we gevonden hebben, ligt de veronder
stelling voor de hand, dat dit voorval op zijn minst een verkoeling 
in de vriendschapsbetrekkingen heeft gebracht. 

Hoe lang Coert op de kostschool te Oudewater is geweest, 
weten we niet, maar in brieven van November en December 1770 
uit den Haag aan zijn ouders doet hij de groeten van den Heer 
en Juffrouw Brandes, waaruit zou zijn op te maken, dat hij daar 
toen logeerde of eenigen tijd in den kost was; in ieder geval is de 
vriendschap dus aangehouden. In 1766 vinden we hem terug 
in Friesland; hij was toen met zijn jongeren broer Eduard Marius 
in huis bij Ds. Nota te Peins, dus in de buurt van zijn ouderlijk 
huis, Kingmastate te Zweins. We weten dit uit een brief dien 
hij in het eind van zijn leven aan zijn kinderen richt „Ik woonde 
„destijds bij Ds. Nota te Peins, Aukje (zijn latere vrouw Aukje 
„van Poutsma) was toen een volwassen meisje, ik een school
jongen van 15 à 16 jaren." 

Ds. Nota leidde de jongens voor de academie op. Coert is van 
goeden aanleg: Ds. Nota verklaart na korten tijd, dat hij in het 
Fransch zoover is, dat hij hem daarin niets meer kan leeren; 
hij kan het o.a. onderhouden, door de thema's van zijn broer te 
corrigeeren. „Om hunne ambitie tot de letteroefeningen meer 
„en meer gaande te maken" neemt hij ze mee naar oraties te 
Franeker, hoewel hij veronderstelt, dat zij er weinig van begrijpen 
zullen. 

14 September 1769 wordt Coert Lambertus van Beyma als 
student ingeschreven in Franeker. Uit dien tijd is er slechts één 
brief van Coert bewaard, geschreven onder den indruk van een 
studentenrelletje waarin hij een rol had gespeeld, naar zijn 
meening echter buiten zijn schuld. Hij vertelt dan, dat, toen hij 
met een paar andere studenten aan het wandelen was, zij ergens 
voorbij kwamen, waar glazen werden ingegooid. Zonder dat hij 
zich van kwaad bewust was, werd onze vriend van achteren door 
„Promotor en twee assistenten" gegrepen en „in 't huijsje ge-
bragt". De vrienden hadden eerst niet gemerkt wat er met hem 
gebeurde, maar niet zoodra hadden ze het gehoord of zij kwamen 
met de bedoeling om hem te ontzetten bij de plaats van opslui
ting; de conversatie geschiedde door het open raam. Coert was 
echter zoo verstandig om hun dit af te raden en daarop gingen 



33 

de anderen naar den Rector en verkregen, dat de „Promotor" 
gelast werd hem te ontslaan. Achterna vertelt hij nog, dat hij 
wel een steen in zijn hand had gehad, maar met de bedoeling 
deze in het water te gooien, omdat hij bang was er over te vallen! 
Vermoedelijk echter heeft het muisje geen staartje gehad, althans 
in de jurisprudentie van den Senatus Judicialis van de Franeker 
Hoogeschool vinden we er niet over gerept. 

September 1774 vertrekt onze student naar Leiden, want zijn 
ouders hopen op deze wijze zijn neiging voor Aukje van Poutsma 
te bestrijden. Dit resultaat werd echter niet bereikt. Voor zijn 
ouders ongemerkt kon hij nu met haar correspondeeren, waar 
bij zijn vrienden Ulrich Jan Huber en Steven Carel van Muijden 
als postillons d'amour optraden. 

De bedoeling is, dat hij een jaar te Leiden zal blijven en dan 
promoveeren, maar in een brief, waarin de zending van een bed 
met toebehooren wordt aangekondigd, schrijft vader van Beyma 
naar aanleiding der viering van het op handen zijnde lustrum, 
al eenigszins ironisch: „maar ik twijfele of ze door Uwe promotie 
„wel zal geïllustreert worden, want naar ik presumeere zullen 
„Uwe denkbeelden nu ten dien opsigte wat verandering onder-
„gaan hebben." Hier blijkt echter, dat er geen dwang op Coert 
wordt uitgeoefend wat zijn studie betreft. Trouwens, de vriend
schappelijke toon in de gevoerde correspondentie treft telkens 
weer; buiten enkele wat deftig aandoende zinswendingen, zou
den de brieven in dezen tijd geschreven kunnen zijn. 

Het zelfde is het geval met sommige vrienden brieven. Zoo 
schrijft van Muijden, die een brief aan Aukje moest bezorgen: 
„De brief aan UEd. lief schepseltje heb ik besorgt... gelukkige 
„brief sult UED in het afsenden seker wel gedagt hebben, 
„die nu door haar lieve vingertjes staat aangeraken te worden, 
„een geluk, dat de schrijver niet mag overkomen." Het klinkt 
ietwat sentimenteel, maar daarvoor heeft hij reden, want hij is 
minder gelukkig in de liefde. Zijn uitverkorene woont in Utrecht 
en blijft op zijn brieven het antwoord schuldig, zoodat hij nu 
besloten heeft het op te geven en aan zijn vriend vraagt hem 
eens een Friesch meisje te noemen „twijffel niet of onse smaaken 
„sullen over dese materie heel wel overeenkomen". Coert raadt 
hem echter aan nog eens aan het meisje te schrijven, zooals we 
uit een volgenden brief zien, waarin Carel antwoordt den raad 
te hebben opgevolgd doch zonder resultaat. Voor het andere 
plan is Coert niet te vinden; Carel begrijpt niet waarom: „Ik 
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„kan mij niet begrijpen waerom UED dol soudet sijn indien 
„UED hier in Vriesland een Juffr. bedagt en mij haer naem 
„schreef laetende verder aan mij over of sij lief in mijn oog was 
„en of ik er alles na mijn sin behaaglijk in vond. Neen geenzints, 
„mijn vriend, kan ik sulks vinden: in contrarie versoek ik UED 
„sulks nog". 

Maar het zou heel anders loopen. In een brief van een maand 
later schrijft hij eerst, dat men hem uit Utrecht gemeld heeft, 
dat het meisje zijner keuze hem onwaardig was, maar aangezien 
hij zijn zinnen er al van af had gezet, laat hem dit koud. Er was 
echter nog een andere reden om er gemakkelijk overheen te 
komen. Een hunner vrienden Frederick de With leed aan de 
„kindersiekte" en werd opgepast door twee zusters Bekka en 
Annatje. Dagelijks komt hij zijn vriend bezoeken en ontmoet 
dan ook de meisjes. Eens op een nacht, had hij met de beide 
meisjes gewaakt, maar het duurde niet lang of „de beminnelijke 
Annatje" viel op haar stoel in slaap en zakte na een poos scheef, 
zoodat hij erop toevloog en haar in zijn arm nam, waarin hij 
haar meer dan een kwartier vast hield. „Ach mijn lieve Beyma, 
„wat gongen er raare dingen om in 't binnenste van mijn hart 
,,'k sag een van natuur mooij gesigt, op haar wangetjes, die altijd 
„rood sijn, lag nu een lief blosje, waar nabij waren een paar 
„schaarlake roode lipjes die vaneen gescheide op twee geschaa-
„keerde reijen wit ijvoore tanden het gesicht verleende, dan viel 
„weder mijn amoureus oog op haar blanke hals en boesem". 
En dan, zeker voelend, dat hij wat erg lyrisch wordt, volgt wat 
nuchter ,,'k sal nu maar swijgen, eer het nog gekker word". Voor 
zoover we op maken kunnen uit den verderen brief, die helaas 
door vervuren nogal geleden heeft, werd dagelijks de genegen
heid grooter, maar hij durfde zich niet declareeren, maar toen 
hij hoorde dat het meisje een „galant" had, waarvoor ze echter 
weinig voelde, besloot hij den stap te wagen. De beslissing viel 
op een wat ongewone manier. Op een avond hebben ze een feestje 
bij een contubernaal van de With en, daar de genegenheid van 
Carel voor diens zuster niet ongemerkt was voorbij gegaan, werd 
hij veroordeeld er „31 glasen op leeg te drinken, eijndelijk de 
„amoureuse Muijden was dronken". Vermoedelijk omdat hij 
op grond van dezen toestand niet meer wist wat hij deed, ging 
hij raad vragen b i j . . . . „de juffers". Maar deze schenen dat niet 
zoo vreemd te vinden. Zij gaven hem den voor de hand liggenden 
raad om naar bed te gaan en Annatje liet hem uit. „Toen wij 
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„tot voor aan de deur gekomen waren, daer had je het gedonder 
„in de glasen, ik flapte het hooge woord er uijt en hoe dronken 
„ik ook was 'k wist wel dat ik niet afgeslage wierd." Den vol
genden morgen ging hij er om elf uur heen; zijn vriend lag te 
slapen „en daer hadden wij de repetitie van het gesegde van de 
„voorgaande avond met eenige particulariteijten daar bij." 
Helaas is de With nu langzamerhand zoover, dat hij de ver
pleging van zijn zusters niet meer noodig heeft en deze reizen 
af. Over de liefdesgeschiedenis vinden we niets meer in het archief; 
van elders is echter bekend, dat Anna niet met van Muijden huwde. 

Een geheel andere toon spreekt uit de brieven van den anderen 
postillon d'amour, Ulrich Jan Huber; deze voelt zich door de 
wijze waarop hij de brieven ontvangt bezwaard, want Coert heeft 
de onbeschaamdheid, de aan hem gerichte stukken in te sluiten 
bij brieven aan zijn vader of zijn broer. „Daarom, als gij mij een 
„zendt voor Aukje, zend hem mij dan apart, ik wil zeer geern 
„ervragt voor betalen: men geeft dog zoo menig sestehalv onnut uit, 
„ik wil 't dan ten minsten tot uw nut wel doen." Hij zegt dan 
precies hoe het briefverkeer moet gaan en besluit: „wat zegje, 
is Huber niet voorsigtig! waaragtig ja." Uit pure voorzichtigheid 
gaat het bezorgen van een brief niet overvlug. 26 Februari heeft 
hij er een voor Aukje ontvangen van Coerts broer Eduard; aan
gezien hij pas in Leeuwarden geweest is, kan hij zonder op te 
vallen er niet dadelijk weer heen; het zal tot 7 Maart moeten 
wachten, maar dan gaat hij er eenige dagen heen en zal den brief 
persoonlijk aan Aukje ter hand stellen; als het op den eenen dag 
niet lukt, dan wel op een anderen. 

In een anderen toont Huber zijn goed hart, als hij uit
voerig schrijft over de ziekte van „mijn goede brave oude hospes" 
de man was anders in de beste handen en wel van Professor Camper, 
die vermoedde, dat hij „aan de steen laboreerde"... „Hij gaf mij 
„nog een zegenwensch en begon te schreijen. Ik heb U dit geschre-
„ven dewijl gij veel van hem hield, hij was ook een braav oud man." 
Het eind van den brief is van geheel anderen aard, want daarin 
verhaalt hij hoe een van de studenten tegen een slager te Blija 
„brandewijn gezopen" heeft.. . . „en welk een victorie voor hem 
„hij heeft den kaerel doodgesopen". Een andere keer leest hij 
Coert de les want; „jij bent daar nu onder mijn opzigt weg". 
Hij heeft rare dingen van hem gehoord en waarschuwt: „ligt-
missen, ligtmissen, jongetje, houd en draagje toch wel". . . „draag 
zorg, Court, dat ik geen klagten van UE hoore." 
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Misschien heeft de waarschuwing ingeslagen, want een zekere 
Rietvelt schrijft Coert korten tijd later uit Bergen op Zoom 
„UED schrijft mij dat zig niet al te wel te Leijden diverteert, 
„zulks spijt mij zeer, dog het verwondert mij niet, want iemant 
„die zo sterk aan een zo beminnelijk voorwerp geattacheert is, 
„als UED, kan zig nooijt in een andere plaats wel amuseeren". 

Men ziet; het engagement is een publiek geheim en het gaan 
naar Leiden heeft het beoogde gevolg „uit het oog uit het hart" 
niet gehad. Ten slotte zijn de ouders gezwicht en hebben de 
jongelui elkaar gekregen. Onder de brieven bij gelegenheid van 
hun huwelijk dat in December 1780 gesloten is, vinden we onder 
de plechtige felecitatie van een tante Burmania het volgende 
P.S. „Ik raade mijn Neef seer sterk aan van sig onder de goede 
„orders van Nigt Aukie bij continuatie neer te geeven, dan dunkt 
„mij dat 't wel gaan sal". En aldus is geschied. 

II. 

Elders J) werd het leven van dit echtpaar en hun kinderen 
geschetst, doch, ofschoon uit den aard der zaak een gezin, dat 
jaren in ballingschap leeft, meer wederwaardigheden doormaakt 
dan de thuisgeblevenen, voor dezen bleef emotie toch ook niet 
geheel uit. 

Als 24 September 1787 Coert en Aukje met hun beide zoontjes, 
denzevenjarigenJuliusMatthijsendenvijfjarigen Petrus Johannes, 
uit Friesland moeten vluchten, blijven op Kingmastate, behalve 
de ouders en een tante, hun zoon Eduard en hun dochter Fokel 
achter. 

In de eerste maanden lezen wij wel klachten over het weinige 
bezoek, dat deze ontvangen, maar dat zich dadelijk na het ver
trek voor Fokel een drama was begonnen te voltrekken, kan men 
dan uit de brieven uit Friesland nog niet opmaken. 

Fokel was verloofd met Lamoraal R. wiens Oranjegezindheid 
buiten twijfel stond; of zich tusschen de jongelieden behalve 
in politieke gezindheid nog andere geschillen geopenbaard heb
ben, is niet na te gaan, wel, dat de verloving reeds een keer was 
verbroken geweest. In den tijd echter van de vlucht van haar 
broeder, was de datum van het huwelijk reeds vastgesteld op 
12 November, doch in een brief van 28 Februari 1788 verhaalt 

') Bijdr. v. Gesch. en Oudheidskunde Vilde reeks. 1933. 
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zij hoe dit is afgesprongen. Fokel zou haar a.s. man in Leeuwar
den ontmoeten in de laatste week van September; even voor het 
vertrek ontving zij echter bericht, dat hij van de trappen ge
vallen was en daarna last had gekregen van „een oud ongemak" 
en hij verzocht haar hem niet op te zoeken „om de aandoening". 
Nog geen week later stelt hij haar voor „om van malkander af 
te zien" op grond van zijn gezondheid; hij schrijft erbij met zijn 
zuster naar Rijs te vertrekken. Het jonge meisje kan zich hierbij 
echter niet zoo maar neerleggen. Zij verhaalt, hem herhaaldelijk 
geschreven te hebben, dat geen staat van gezondheid hen schei
den kon, en bij hem te willen komen, waarop zij steeds afwijzende 
antwoorden kreeg, zoodat ze hem eindelijk te kennen heeft ge
geven niet te gelooven, dat gezondheid de eenige reden was, 
waarop hij in een brief van 4 Februari eindelijk ronduit ver
klaarde haar niet te willen trouwen. Fokel heeft daarop geant
woord, dat zij „zijn afscheid aanneemt", ze vraagt echter geen 
uitwisseling van brieven. Een beetje troost het haar, dat zijn 
familie op haar hand is, een zekere „Pim" heeft haar na den 
brief van 4 Februari gezegd „wij kunne het U nu niet langer raade 
„om meer gedult met hem te neemen, laat de keerel loope" en 
van zijn zuster vermoedt ze, dat deze hem wel zal verlaten; deze 
was zeer met de verloving ingenomen geweest, mede omdat men 
vreesde voor een ander huwelijk en in haar verdriet insinueert 
Fokel zelfs, dat men hem in de familie „hoe eerder hoe liever 
in de kist" zag. 

Het teleurgestelde meisje, dat haar eerste jeugd al voorbij 
is (ze werd dat jaar negenentwintig) gaat voor wat afwisseling 
naar Leeuwarden, waar haar broer Eduard een „intrek" voor 
haar gehuurd heeft. Het huis der van Beyma's in de Groote 
Kerkstraat was nl. juist in dien tijd verhuurd aan den Prins van 
Waldeck, generaal commandant over de militie. Vader van 
Beyma, voor wien in die dagen iedere vermeerdering van in
komsten gewenscht was, want men kon allerlei maatregelen 
verwachten tegen de patriotten, toonde zich in een zijner 
brieven hierover zeer verheugd. Het huis was verhuurd voor 
450 gulden en bovendien had de prins „de meubelen van 
het zaal en alle de stoelen van de daagskamer" overgenomen. 
Voor dien werd het huis gebruikt door de meisjes van Poutsma, 
nichtjes der van Beyma's en zusters van Coerts vrouw Aukje 
van Poutsma, welke bewoning tot voordeel had, dat zij toezicht 
konden houden op de meubels van hun zuster en zwager, die daar 
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stonden, en waarover een sequester zou worden aangesteld. Dit 
toezicht houden bestond hoofdzakelijk hierin, dat ze zooveel 
mogelijk in veiligheid brachten; het zilver, het linnen en het bed-
degoed was al weg, de boeken en de wijn zouden volgen, want, zooals 
Eritia van Poutsma naar St. Omer schrijft: „het sou ons begroo
tten, als die klanten haar vroolijk souden maaken met U wijn". 
Zij konden het dan beter zelf op de gezondheid van het afwezige 
gezin opdrinken, vindt ze. 

Vroeger had zij al eens geschreven, dat ze een bezoek ontvan
gen hadden van den Prins van Waldeck, waarover Aukje haar 
verwondering te kennen had gegeven en ze legt nu uit, dat het 
niet was „om onse mooije tronij, maar om ons hus te sien". Van 
de overtollige meubels wordt boelgoed gehouden, dat ruim 400 
gulden opbrengt; Fokel schrijft hierover: „de menschen meen-
„den, dat er 40 bedden verkogt wierden en ziet, zij vonden geen 
„een", iets wat ze zeker vergeten is, als ze een poos later een 
ander boelgoed becritiseert: „wat was dat een boelgoed, in het 
„geheel vier bedden, geen een goede deeken en zoo alles na propor
t i e , zoodat geen mensch zig begrijpe kan, waardat zij in gekookt 
„hebbe, of uit gegeeten". 

De Prins van Waldeck heeft voor Eritia en Clara van Poutsma, 
een intrek gehuurd „bij de lange Piep" en daar Fokel woont 
boven Randolf in de Witte Zwaan, wonen ze dicht bij elkaar, 
beide op de Nieuwstad. Ze zijn dikwijls samen en schrijven 
vaak gezamenlijke brieven, die naar Coert en Aukje gaan en 
die natuurlijk de nieuwtjes uit de Friesche hoofdstad vermelden. 
Van een jonge vrouw — de naam wordt niet genoemd, maar ze 
schijnt nogal eens van zich te doen spreken — die het huis be
woont der van Heemstra's in de Weerd, vertelt Fokel, dat ze van 
den morgen tot den avond menschen ziet en een danspartij van 
tachtig genoodigden heeft gehad, die duizend gulden heeft ge
kost, en Eritia schrijft „men seijdt dat Marta Glynstra sal 
„trouwen met de offisier Swarts en dat om freule Himstraa gaadijng 
„maaken R. (Fokels vroegere verloofde) en nog twee andere". 

Clara van Poutsma heeft dergelijke ervaringen als Fokel, 
haar zuster maakt althans in een brief uit dien tijd de opmerking 
„de vrijjer van C.(lara) speelt naa mijn gedagten eenseer gekke 
„rol: het was geheel klaar en alles bepaald, doe moest hij uijt 
„de stad om beesijgheeden en sou met een dag of vier weer-
„koomen; het is nu al 14 geleeden en heeft er nog niet geweest; 
„sijheefthemtweemaalgeschreeven, en krijgt ook geen andtwoordt, 
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„maar verwagt hem of een brief van uer tot uer; ik versoek dijt 
„tussen ons te houden". 

Over uitgaan schrijven zij in dien tijd nooit in tegenstelling 
met het paar in Frankrijk, zoodat Fokel schrijft, dat moeder 
vreest, dat Aukje geen tijd zal hebben voor het lezen van hun 
brieven wegens al de „partheijen, bals, dinees, soupeesen dante 
kappen comme il f au", maar gebrek aan stof hebben ze nooit in de 
politiek. Clara weet wel, hoe zij zou doen, als ze't voor het zeggen 
had, ze geeft als oplossing aan de hand: „met ons vaderland (kan) 
„gehandelt worden als met mijn naajdoos, als die in de war is 
„dan gaa ik heen en smiet het er alles uit goed en kwaad en dan 
„zet ik het goede weer daar het hoort en het quade doe ik er uit 
„en zoo is het veel beeter als met die verschikkingen want dan 
„blieft er nog wel eens wat in, dat uit de doos moest". Fokel 
houdt het altijd „met de ondergaande parteij" en de dienstboden 
doen in letterlijken zin een duit in het zakje, want nadat verteld 
is, dat Clara's keukenmeid Antje „een goudooriser" op heeft, 
volgt er „mijn Naantje heeft haares over voor de weerkomst van de 
Patriotten". 

Vanwege hun politieke gezindheid krijgen de meisjes weinig 
bezoeken en daarom zullen de brieven uit St. Omer wel een wel
kome afleiding gegeven hebben niet het minst, als er verhalen 
over de kleine neefjes in stonden. Men krijgt dan niet den indruk, 
dat de jeugd in die dagen zoo weinig in te brengen had, als ons 
van die van onze grootouders verteld wordt! 

Zoo schrijft Coert eens over zijn jongste spruit „Pee draagt 
„zedert drie maanden zeer grote zorg voor een hen, die niet (dan) 
„kreupel gaan kan, dog die veeltijds bij hem op de kamer is. 
„Hij had van de middag teveel rijst op zijn bord, dat hij aan de 
„kip wou geeven. Dit gaf gelegenheid om hem te vragen wie hij 
„liefst (had), de kip of Jul. Hij antwoorde met kinderlijke op-
„regtheid: de kip". De jongens gaan met plezier naar school, 
in die mate zelfs, dat er tranen komen, als ze denken niet te 
mogen gaan „Aukje meende dat er Saturdags geen school... was; 
„Julius meende het anders en begon van de morgen deerlijk te 
„schreijen, dat hij niet na school mogt; het wierd hem gepermit
teerd om met de knegt te gaan zien, en ziet, hij won het disput". 
Ze hebben vriendjes en vriendinnetjes in de buurt, loopen vrij 
bij elkaar in en uit en eten dikwijls hun boterhammen bij elkaar. 
Zelfs hadden ze een paar nachten „de klugt", zooals hun Vader 
schrijft, twee meisjes „stil op het bed te neemen, zodat de klanten 
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„nu met hun vierenslapenen mijne twee zoons ieder een maitreshou-
„den, comme c'est la mode du pays". Aukje heeft omstreeks dien 
zelfden tijd op een mededeeling van haar broer Petrus, dat hij 
zooveel nieuwe liedjes kende en die wel bij hen wilde komen 
zingen, geantwoord: „daarom behoeft hij hier niet te koomen, want 
„ik heb hier alle dagen een jong heer aan huis, die het heel mooij 
„doet, zoodat zijn gezang daar zeer bij af zou vallen". Geen 
wonder, dat Fokel, die een duvel is (Spook is haar huiselijke 
naam), daarvan het hare zegt „Maar Aukje wat jong heer zingt 
„daar altijd bij u, dat word mij daar al te Vrans. De neeven 
„ieder een matres, madame un sirviteur tres humble, arme 
„Court, wat zal die stumper het drok kreige, als hij hier komt, 
„om zijn huisgesijn weer op het oud Vries te gewennen." 

Fokel heeft reden tot opgewektheid, want haar vriend is weer 
tot haar terug gekomen: in een brief van 25 Mei doet zij verslag 
van de wijze waarop en begint met de inleiding, dat ze wat bij
zonders te vertellen heeft. „Hoe dunkt mij, hoor ik u zeggen, 
„betreft het een Heer, is L. weer terug gekoomen, maar neen, 
„Riet (Eritia) heeft mij geschreeven, dat die om een ander vrijde. 
„Wag wat zusje, ik zal het u eens in order vertelle". Ze verhaalt 
dan, hoe ze een week geleden een brief kreeg „van een Freulijn", 
die haar verzocht eens in de stad te komen, daar zij haar iets 
gewichtigs te vertellen had. Zij gaat met Clara naar haar intrek 
en staat daar de af gezante te woord; deze bleek te pleiten voor 
haar neef Lamoraal, die blijkbaar berouw gekregen had — „ik 
teegenwoordig altijd vrolijk spotte daar wat mee" — en ze ging 
niet op de onderhandelingen in. De jonge man geeft het echter 
niet op en zendt nu zijn secretaris (waarschijnlijk is bedoeld zijn 
grietenij-secretaris). Deze vertelt haar, dat Lamoraal zich den 
heelen winter zoo lusteloos getoond had, dat hij hem eindelijk 
had aangemoedigd zijn hart eens uit te storten. Het resultaat 
hiervan is zijn bezoek, waar bij hij blijkbaar welsprekender pleit 
dan tante, tenminste Fokel geeft hem de boodschap mee, dat 
Lamoraal haar mag schrijven, maar onder „vreemde hand", 
want er wordt toch al zooveel gepraat. En dan komt de ver
loving wederom in orde, hoewel, zooals ze schrijft „onse zaaken 
„niet beeter zijn, als in September". Haar Vader, die anders 
bijna nooit over de particuliere aangelegenheden van zijn dochter 
schrijft, merkt nu op „L. moet wel veel liefde voor mijn Spookje 
„hebben, geconsidereert onse omstandigheden en haare zoo cor-
„daate patriottische sentimenten". De familie is er zeer mee 
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ingenomen, dat „het huwelijk gevraagt" is, vooral grootvader 
Burmania, maar de medaille heeft ook een keerzijde. Fokel gaat 
zich erover ongerust maken, hoe het gaan zal met de Oranje
klanten, als de andere zijde overwinnen zal; men hoort sommi
gen, speciaal vrouwen „wraak wraak" roepen „en dat nog wel van 
zulke, die er direct niets bij geleeden nebbe". De buitenwereld 
maakt het haar ook niet gemakkelijk: „ook worde zommige 
„menschen al wat agterhouden bij mij" en men vraagt haar „hoe 
ik het maake zou met mijn sintimenten". 

Onder stoelen en banken schuift Fokel in ieder geval haar 
politieke gevoelens niet; zoo vertelt ze eens, dat zij met den 
dominee en diens vrouw naar de bruiloft geweest is van een neef 
van hun timmerman waar „21 Keesen en Keesinnen" waren. 
Bij de maaltijd was roode en witte wijn geschonken en daar het 
feest van 11 tot 11 duurde kan men veilig aannemen, dat er ook 
over politiek gesproken werd. 

Clara schrijft wel is waar, dat Fokel heeft beweerd, dat een 
vrouw zich niet met politiek moet bemoeien, terwijl zij vindt, 
„dat wij niet onkundig in de zaaken van ons vaderland moesten 
„zijn" en er veel over leest, maar als Fokel dit epistel te zien 
krijgt, schrijft ze er onder „Ik denk dat uwe mij beeter kent, 
als Clara mij in dese brief beschrijft". 

De troebele tijden brengen noggeengebrek mee. Eduard en Fokel 
worden zoo dik „als worsten", Eritia wordt „de groote schrok" 
genoemd en over een inwonende tante schrijft vader Julius, dat 
zij „eet en drink en slaapt en knort op elk, die dan niet bij haar 
„is". Hoewel we dikwijls hooren, dat de Poutsma's op Kingma-
state zijn, een enkele maal komen de Beyma's ook op Driesumer 
Terp bij hen, bij een van welke gelegenheden de ijdelheid van 
den ouden heer gestreeld wordt. „Ik moet er vandaag jeugdig 
„uijtzien, want hier met de fourgon het hek inrijdende wedde 
„Antje met Neev Johannes, dat het Eduard was en verloor de 
„coffij" en dienzelfden dag, toen de schoolmeester van Rinsuma-
geest een pen voor hem versneed, zei deze, dat hij „mijn broeder 
„C. L. beter dan mij kende, wat dunkt U?" 

Clara schrijft nu zelf ook over haar teleurstelling in de liefde. 
„Wat de zaak van die „zeekere persoon en mij aangaat, die hou-
de ik voor geheel afge„daan, doordien ik door die persoon op een 
zeer slegte wijse be„handelt ben". 

Voor Fokel is dan de onzekerheid waarschijnlijk ook alweer 
begonnen; hoe ditmaal de zaak in zijn werk gegaan is, wordt 
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ons niet duidelijk, wel, dat de inleiding dezelfde is, want weder
om valt Lamoraal van de trappen en hoogstwaarschijnlijk komt 
de verbreking der verloving ook ditmaal van zijn kant. Ten
minste Eritia licht de familie in, dat ze er al lang een zwaar 
hoofd in had: „Die heer kreeg al teveel belet om te koomen (het 
„lietje seijdt een braave jaager vreest geen kou)" en over Clara 
schrijft ze „met onse suster is het ook op het tou blijven sijtten, 
„ik wenste wel, dat het haar ook beijde uijt de gedagten was". 

Wederom geeft een verblijf in Leeuwarden wat afleiding. In 
een harer brieven schrijft Fokel het volgende verhaal: „Mevrouw 
„Zwarsenberg woont op Muntenburg en komt niet veel 
„uit, maar heeft een hisstorie gehad, die veel gerugt gemaakt 
„heeft en met reeden. Boulangie zijn vrouw was in de kraam 
„van een zoon, dien vroeg zij, hoe het kint voer; hij: heel wel 
„Mevr. maar het is een leelke jonge; zij: dat kan ik niet geloove; hij: 
„wel Mevr. komt het eens zien, een vrouw die zulke mooije 
„kinders heeft kan er over oordeele; zij: wel mijnhr. ik ver-
„draag geen inpertinensies van een majoor B.; hij: Mevr. ik 
„zeg de waarheid, maar Asbeck, die aan de andere kant zat, zei: 
„Mevr., Bou. maakt U een compliment en dat waar is; zij: je 
„moet zwijge, en teegen Bou.: Zwarzenberg heeft nog wel een 
„koppel pisstoolen tot U dienst en als die het niet doet, dan 
„ben ik zelve gereet, ik ben de dogter van de overste Burmania... 
„Haar man, die daar na gedagten niets van gehoord hadde, 
„heeft op het boelgoed van de Grietman op glaasen (sic) pistoolen 
„gebooden dat vrij wat gelag veroorzaakte". 

Men kan zich indenken, hoe zulke verhalen aan alle kanten 
bekeken werden onder het handwerken, waarvan men ook in 
Frankrijk soms de resultaten ziet, tenminste wij lezen in een brief 
van Fokel van 13 Juni 1789: „Ikwiste hieruit het niets beduident 
„Vriesland geen aardigheid te zenden aan een Vranse dame en 
„ik wilde dog iets zende, waarop ik drok begonnen ben om dese 
„blonde voor U en de beurs voor Court te maaken en niets wee
lende voor de kinders doe heb ik daar de twee stuivers voor in ge-
„daan, gaaren hadde ik de beurs vol ducaten gestopt, maar 
„helaas, ik had er geen een." 

Er wordt van allerlei gezonden, meest kleeren en wintervoor
raad; over een strijkijzer wordt telkens gecorrespondeerd, maar 
daar komt geen schot in, omdat de vervaardiger op het Blokhuis 
zit. En dan komen ze nog niet dadelijk aan de beurt, want als 
hij hieruit ontslagen wordt met een zware geldboete, verhoogt 
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hij ieder ijzer met twee stuivers „om zoo weer aan zijn geld te 
„kommen, en alle Keesen koope zoo, dat hij het heel drok heeft". 

In het begin van 1790 komt Fokel op een nieuwe intrek „bij 
de Nieuwe Piep" „boven de metselaar Bruinsma, een beste Kees". 
Eritia gaat eens poolshoogte nemen, hoe ze daar zit „Tante Riet 
„heeft mij geshreeven, dat zij Donderdag bij mij quam, ik zal 
„ze braaf plage. H. Hiemstra heeft aan zijn moeder verklaart, 
„dat hij zooveel geneegentheid voor haar hadde, en daarop 
„heeft de oude vrouw haar verzogt dese winter te logeeren, maar 
„Riet hadde daar geen lust aan." 

Een plan, dat Fokel eens in St Omer zal gaan kijken, gaat 
niet door, omdat Martha Swart—Glinstra, die met haar mee 
zou gaan tot Maastricht, zwanger wordt en dus de tocht niet 
durft ondernemen, en er schijnt geen ander reisgezelschap te 
vinden te zijn. 

In dien zomer wordt nogal wat beroering gewekt, doordat 
een boodschapper, dien zij vaak gebruiken om brieven of goed 
over te brengen „uijt de Lemster beurtman geligt en in hegtenis 
„gebragt is". Men vreest nu voor de veiligheid der correspondentie, 
maar bovendien ware de mogelijkheid van verlies van het met 
hem gezonden pakje daarom zoo te betreuren, omdat daar zil
veren horloges van de oude tante inzaten voor de jongens. Som
migen zochten er alleen concurrentie achter, maar Coert schrijft 
gehoord te hebben, dat „Sije" de aangehoudene, bij den procu
reur in Dokkum geweest is, en later, dat er een vrouw achter 
zit; hoe, valt er niet duidelijk uit op te maken, alleen, dat deze 
een vriendin van bekende Oranjeklanten was. De kinderen maken 
zich niet al te ongelukkig, misschien hebben ze den aard hunner 
moeder, die in die dagen: naar aanleiding van den politieken toe
stand schrijft: „Het is dogeen zaak, daar niet aan of af te doen is, 
en daarom dunkt mij, dat het best is, om er zoo maar staadigjes op 
heen te leeven." Natuurlijk is men ook op Kingma verlangend om 
te weten hoe het gaat met het pakje „Oude tante verlangt 
„magtig na tijding dat de orlogies in de lieve jonkjes haar hantjes 
„zijn. Apropo heeft Jul nog zulke mooije hantjes? Ik hoor Pee 
„begint veel op Eduard te gelijkken, zoodat hij nogal een mooije 
„jonge is" schrijft Fokel, waarop Aukje antwoordt: „Uwe vraagt 
„mij of Jul nog zulke mooije hantjes heeft, ik geloof ja, dog zij zijn 
„tegenwoordig vrij wat verbrand, door al dat werken in de tuin, 
„Pee kan ik niet zien, dat anders veel op broer Eduart gelijkt 
„dan alleen dat wanneer hij lagt de trek van de mond gelijk i s . . . 
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„Coert heeft mij gezeit dat ik wat moest schrijven over moije en 
„leelijke jongens, en met hem maar eerst beginnen, dit heb ik 
„nu niet willen doen, dog dat kan ik van hem schrijven, dat hij 
„er zeer gezont en frijs uit ziet, en als hij bij en kalverrug, 
„of doperten met nieuve haaring zit dan zijn porsie zeer wel kan 
„bergen". Over dat tuinwerk heeft ze vroeger al eens geschreven, 
dat het succes niet overweldigend was, met drie hoveniers: de 
beide jongens en een kip. 

Grootvader dankt voor de inlichtingen over het uiterlijk van 
de kleinzoons en ook voor de mededeeling betreffende de „teeke-
„nen van gezondheijd, die hun Vader bij een kalverrug, op dop-
„ertjes en nieuwen haring geeft." 

En om nu op de horloges terug te komen: deze komen einde
lijk, hoewel het doosje opengemaakt is, toch in goede orde aan; 
het bedankje ontgaat ons helaas, want dat zal aan tante zelf 
gezonden zijn, en van deze zijn, voor zoover bekend althans, 
geen stukken bewaard. Denkelijk hebben Juul en Pee wel een 
knipseltje gezonden als tegenbeleefdheid, want daarover komt 
een en andermaal wat in de brieven voor. Ze zijn niet altijd even 
mooi, zooals grootvader eens constateert „maar dit onder ons". 

Dat de opvoeding niet al te streng is, komt in allerlei uit; 
soms, omdat Aukje schrijft, haar hoofd niet bij een brief te kun
nen houden, omdat dan de een, dan de ander iets te vragen heeft, 
een ander maal, als hun Vader over den rommel schrijft, die ze 
op tafel gemaakt hebben, door de kinderen zelf geconstateerd, 
als ze op de vraag,of ze ook wat aan de grootouders te zeggen hebben, 
antwoorden: „de groeten en dat we de tafel vol prullen hebben." 
Juul begint ook al te lezen en als hij eens ziek is en er met een 
stijven nek zoo „houten" uitziet, dat ze er allemaal om moeten 
lachen, vergeet hij de narigheid door het lezen van een boek ge
titeld „de vrouw is baas", waarvan ons de naam van den auteur 
helaas onthouden wordt. 

Het laatste nieuws uit Friesland is, dat op Heremastate bij 
de de Swarts een kleine geboren is. Van het begin af gaat alles 
naar wensch, tenminste Fokel gaat met den kraamheer naar 
Franeker naar de comedie en een feest, waarvan we dan hooren, 
dat het op dit buiten gegeven zal worden, zal wel ter eere van de 
eerstgeborene zijn, ofschoon het programma wat vreemd aandoet. 
Er zal nl. opgevoerd worden „Merope, treurspel van Voltaire; 
misschien is het nastukje „Krispijn Filosoof, van onsen vriend 
S.S." meer toepasselijk van aard. Voor het feest komen op 
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Kingmastate, behalve de Poutsma's, de heer Schrader, Mieke 
Burmania uit Weidum en Tjallingh van Sixma over. Deze laat
ste naam komt langzamerhand meer voor in de brieven; de week 
voor de logeerpartij komt hij ook al eten en Fokel, die misschien 
de plagerijen al aan ziet komen schrijft zelf maar vast „is het 
„geen groot werk met die Jonker?" 

Haar vader noemt diens naam zoo terloops ook wel eens, 
maar zegt verder ook niets over hem als mogelijken pretendent 
van zijn dochter; wel is de toon van de brieven in dien tijd aan
merkelijk luchtiger. 

Een grappig voorbeeld vinden we hiervan in een brief van 
4 September 1790: „Auckjen schreev wel twee jaaren geleeden, 
„zoo wij meenen, van hemden voor Coert, omdat het doek wat 
„grof was, moesten oom Johannes en oom Pee, (broers van Auk-
,,je) die eerst eens vuijl dragen, dan wierden ze wat gerost, maar 
„dit hebben die beijde oomen nog niet gedaan, zij hadden er 
„niets tegen, zij wilden het gaarne doen, och, ja! maar zij kon-
„den niet, zij waaren er niet toe in staat, om deese zeer gewigtige 
„reden, die bij ijder weldenkend mensen ook voldoende zal ge-
„acht worden: de hemden waaren nog niet genaaijd en dit alweder 
„om de suffisante reden, dat ze nog niet geknipt waaren. Ja, 
„vraag maar Auckjen, waarom waaren ze tog nog niet geknipt? 
„Wel kindlief, omdat het doek nog niet gebleekt was — vraag 
„nu niet verder, ik meen er niet op te antwoorden, het is mij 
„genoeg, dat ik de beijde oomen buijten schuld gesteld heb, en 
„wil mijn Auckjen meer ligt in deese zaak hebben, misschien 
„vind zij die in de laatste briev van Clara". 

Hoewel Coert in hoofdzaak schrijft over politiek, valt hij nu 
en dan ook wel eens in een dergelijken toon. Zoo vinden we in 
een brief van 30 November van dat jaar de volgende anecdote. 
Het betreft de benoeming door den koning van Frankrijk van 
den advocaat du Port tot zegelbewaarder, die een zijner ministers 
persoonlijk aan den benoemde moet gaan overbrengen. Men wijst 
de lakeien een hoog huis; „Hij stapt uit de koets en gaat op de 
„eerste verdieping, klopt aan een deur, dog daar woont een 
„kleermaker; hij vraegt na zijn man, de kleermaker zonder om 
„te zien, roept „plus haut"; hij komt op de tweede etage, klopt 
„aan een deur, vind een waschvrouw aan de tobbe; hij vraegt 
„na Mr. du Port, men antwoord „plus haut"; hij komt op de 
„derde, vind daar een kind en vraegd weer, dog dit antwoord 
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„alweer „plus haut"; hij komt op de vierde etage, klopt aan, de 
„deur geopend zijnde vraagt hij na Mr. du Port en krijgt ten 
„antwoord „C'est moi". De minister zegt dan, dat de ander wel 
een heel hooge woning gekozen heeft, waarop de nieuwbenoemde 
zegelbewaarder zegt: „Je doute, si les ordres du Roi ont jamais 
„été porté si haut par un ministre avant vous". 

In den zomer van 1791 wordt eindelijk gevolg gegeven aan 
het plan, dat Aukje met de kinderen Friesland zal bezoeken en 
het geeft opeens een heel andere samenstelling aan het huisgezin 
op Kingmastate. 

Men kan zich voorstellen hoe vooral de jongens genoten zullen 
hebben; hun moeder had nogal wat bezwaren gehad, om haar 
man alleen te laten, maar hij moest juist in dien tijd in Parijs 
zijn, wat wel invloed op de beslissing zal gehad hebben; de kin
deren echter konden hun hart ophalen aan het buitenleven, 
zonder zich bezorgd over de eenzaamheid van hun vader te 
maken, aan wien ze door Aukje laten mededeelen „dat zij regee-
ren met de oomen". Vooral van de paarden en het rijtuig hebben 
ze genoten; daaraan hadden ze in Frankrijk ook de herinnering 
behouden, althans in een van de brieven vinden we uit naam 
van de jongens, die kwamen „binnenspringen", toen Coert aan 
zijn vader schreef, het verzoek om de chais en het witte paardje 
over te sturen. Pee wou ook het zwarte, maar toen Juul hem 
overtuigd had, dat hij dat toch niet aankon, zag hij daar maar 
van af. Te Zweins wordt echter ook de studie niet vergeten, 
want hun meester is meegekomen, tenminste, op een vraag van 
Aukje, voor ze op reis gingen, of er bezwaar tegen was, dien 
mee te nemen, is het antwoord geweest, dat ze wel een plaats 
voor hem hadden, als ze echter in Friesland zijn, wordt zijn 
naam nooit genoemd. 

Het valt ons op, dat er ook nooit geschreven wordt over be
zoeken van Sixma, behalve op het eind van hun verblijf door 
den gastheer die zegt, dat deze riem voor de terugreis ondernomen 
wordt liet beloven „om zoo de tijd het toelaat nog een dag met 
„de boel bij hem (in Minnertsga) te komen". 

Grootvader en tante Fokel brengen hen tot Antwerpen, waar 
Coert zijn gezin afhaalt, zoodat deze dan zijn vader en zijn zuster 
ook terug ziet. 

Curiositeitshalve volgt hier een aanhaling van een gedeelte 
van een brief op de terugreis uit Zwolle geschreven op 27 Au
gustus 1791. 
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In Amersfoort hebben ze gegeten met het gezelschap van de 
Arnhemsche en de Amsterdamsche wagen, waar zij het volgende 
verhaal hoorden: De Prins had de heerlijkheid Borculo ge
kocht en de boeren uit den omtrek vonden, dat er een laan moest 
zijn, die op het huis toeliep; zij maakten een weg en hakten 
een 1500 denneboomen van naburige buitens om, in hoofdzaak 
van het Zuideras „en zetten ze op hunne laan, die dus binnen 
„korten (tijd) klaar was, maar van geen duur zal zijn, want zij 
„hadden geen wortel, en de boeren zullen ergeeneaengebonden 
„hebben: die lomperts hadden om quasi deese boomen niet ge-
„stoolen te hebben" er vooraf een briefje opgeplakt met de 
woorden: „Boom ik koop U; als ik geld heb, zal ik U betalen". 

Een deel van de reis hebben ze gedaan met een wagen „daar 
„hoepen op waaren, om een zeijl over te spannen, 't geen ons 
„voor de regen moeste dekken, volgens belofte van den Comis-
„saris, dog geen woord hield". Over dien Commissaris, waar ze 
ook gesoupeerd en gelogeerd hebben, was Vader Beyma toch al niet 
erg te spreken, ten minste hij vermeldt over dat bezoek niets dan 
„ellendig"; of dit op het eten of de ligging slaat, is niet duidelijk. 

In den tijd, dat zij in Friesland is, schrijft Aukje eens terloops 
over het huwelijk van Clara met van Knijff: deze verhouding is 
dus weer in orde gekomen; erg er mee ingenomen is de familie 
niet. Waarschijnlijk is het huwelijk kort na haar weggaan vol
trokken en slaat daarop een zin in een brief van Fokel:„Rietis 
„de dag na het trouwen al na huis gegaan" en een paar weken 
later: „Zij (Clara) is nogal vrolijk en raad alle menschen het 
„trouwen aan". 

En degene bij wie Clara een gereed oor vindt is Fokel. Zij vraagt 
op 5 December aan haar broer of deze ook iets heeft tegen Sixma 
als zwager, ze heeft hem eerst bedankt, omdat ze niet wilde 
trouwen, maar gaat er gaandeweg meer neiging toe gevoelen. 
Op 16 December vertelt ze dat de „vrijeri" „nog drok" aan den 
gang is en op de 23ste „het Ja is er eergister uitgekoomen". 
Ze heeft een beetje het gevoel, dat men haar uit zal lachen, 
dat ze na haar ervaringen van vroeger, en vooral, omdat ze nog 
zoo kort geleden geschreven had, dat trouwen ellende was, nu 
toch in het huwelijksbootje zal stappen, maar ze had wel een 
hart van steen moeten hebben, als ze zich was blijven verzetten. 

Coert verneemt „met zeer veel satisfactie, dat Spookje eindelijk 
een huwelijk gaat ondernemen" zijn vrouw heeft dan zeker geen 
tijd tot een felicitatie en in een volgenden brief loopt het ook 
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nog op niets uit. Coert geeft haar nl. den begonnen brief voor dat 
doel over, als hij even uit moet, maar ze kan de woorden niet 
vinden en zet dan maar gauw neer „daar koomt de kaarel aan, 
nu kan ik niet meer" en de „kaarel" helpt als een braaf echtgenoot 
zijn vrouw en zet onder den brief „mijn wijf zegt, ik ben haar 
„oover het mat gekoomen, anders geloof ik zou ereene welspree-
„kende felicitatie aan onze lieve Spook en haaren Bartel bij-
„gekoomen zijn". 

De gelukwensch van Aukje volgt eindelijk, maar „een cierlijke 
„redevoering dat is buiten mijn boekje". Ze heeft een practisch 
bezwaar tegen het voorgenomen huwelijk, maar dat is dan ook 
het eenige, nl. dat tante nu niet meer zooveel kousen voor de 
jongens zal kunnen breien. Maar, vermaant ze zich, geen zorgen 
voor den tijd. Een van hun vrienden, vertelt ze in denzelfden 
brief heeft een theekistje gekregen met de woorden „gedult 
Kees"; ook dat houden zij zich vaak voor. Dat zij niet eerder 
kwam tot schrijven, was mede, omdat ze ziek geweest is; ze 
had nl ,griep een ongemak, dat hier omgaat, het scheelt 
„mij weinig hoe de naam is, maar ik weet, dat het zeer lastig is". 
Bovendien hadden de jongens kinkhoest, waarvoor ze het vol
gende geneesmiddel kregen „¾ pond suikercandij, 4 loot siroop, 
„een half loot gengber in poeder, gesmolten met wat fontein-
„water". 

Bartel van Sixma was niet met uiterlijk schoon bedeeld, ten
minste Coert vindt, dat zij een braaf man krijgt „en dit is veel 
„beeter als een mooij man" en de a.s. schoonvader heeft van een 
vriend aan wien hij verteld had, dat Bartel „een goed caracter, 
„maar geen bevallig voorkomen" had, ten antwoord gekregen: 
„een man is mooij genoeg, als hij maar minder lelijk is dan een aap". 

4 Februari 1792 deelt hij mee: „morgen zullen de jonge luijden 
„afgekondigd worden eenvoudig met hunne naamen zonder 
„wijders". Inderdaad vermeldt het trouwboek van Zweins op 
5 Februari „Hebben na Wettige aangevinge haar Eerste Voorstel 
„gehad Bartel Douma van Sixma van Minnertsga en Fokel Ber-
„ber van Sweins; en haar 2de tot Peins den 12 dito en haar 3de 
„tot Sweins den 12 dito en toen op dato getrout alhier tot Sweins". 

Over de huwelijksvoltrekking hooren we niets. Men kan ver
moeden, dat Fokel een kapje van gaas droeg, want een model 
hiervan is op haar verzoek uit St. Omer gezonden. Aukje heeft 
het met een vriendin geknipt en de maten erbij genoteerd. Als 
zij hierover wil schrijven onder een brief van haar man, brengt 
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ze het niet verder als „Waarde suster" en dan nog na de uitleg
ging over de maten door haar gedicteerd in Coertshand: „Coert 
vraag ik om een pen en die geeft mij een als een stok. Adieu". 

Maar, al valt schrijven haar zwaar, de kunst van knippen 
verstaat ze wel, tenminste spoedig daarop wordt haar om een 
patroon van een bedjak gevraagd. Dit dreigt tot een misverstand 
aanleiding te geven, want Fokel schreef over „een gaasen bed
jak". Aukje, die dit erg onsolide vindt „een gaasen bedjak? wel 
„wat wonderlijk stuk is dat?" begint met „wat bruin te kijken" 
en denkt, dat Fokel haar voor den gek hield. Maar manlief „die in 
„dit geval wat doorsigtiger (sic) was als ik, dagt dat men geern 
„een fatsoen wou hebben en van ander goed het te zwaar zou 
„zijn". 

Hooren we niets van een feest in Friesland, in St. Omer trac-
teert moeder de vrouw op warmen wijn en de jongens hebben ter 
eere van oom en tante „allebeij een knipje gedronken". Groot
vader vindt dat maar zoo-zoo, maar troost zich met de gedachte, 
dat, als ze het alleen bij huwelijken van ooms en tantes doen, het 
wel met hen los zal loopen. 

Als de jonggehuwden een poos in Minnertsga zijn, komt er 
een brief aan Coert van Bartel, met de beschrijving van hun aan
komst. Zij werden opgewacht door Aaltje Tresling, (een vriendin 
ook van Coert, want ze schrijft de groeten onder den brief) en als 
eenige feestelijkheid was er een eigengemaakt vuurwerkje van 
de „domestiken". Zijn vrouw is er van het eerste oogenblik af 
al gewend geweest en de menschen in de buurt, waarmee ze 
heeft kennis gemaakt, hebben alle zeer met haar op. En dan ver
volgt hij: „verzoeke aan U vrou te zeggen, dat mijn lief Spookje 
„zig in haar nieuw gouvernement wonderwel na haare lessen 
„gedraagt". Ze kan ook niet anders, daar zijn schoonzuster van 
Cornjum „op het zelvde aambeelt slaat en haar lessen van de 
„zelvde natuur geeft". (Aukje heeft haar nl. den raad gegeven haar 
man dadelijk op de plaats te zeten, waar ze hem „denkt te hou
den"). 

De jonge vrouw zet ook wat onder den brief. Na acht weken 
gehuwd te zijn geweest hebben ze nog geen van beiden berouw. 
Ze heeft het goed met het personeel getroffen: de keukenmeid 
is er 10, de binnenmeid 7 jaar geweest. Bartel doet heelemaal 
niet alles wat zij wil, maar daar is hij des te beter om. En ze 
eindigt met de aanmoediging vooral te komen logeeren: er is 
plaats genoeg. 

4 
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Aukje kan natuurlijk niet nalaten op de opmerking van Bartel 
nog eens terug te komen en schrijft: „dat tante S(pook) ook lessen 
„ontfangt van haar andere suster is mij zeer aangenaam ik 
„hoop, dat se er een nuttig gebruik van zal maaken". En, als we 
dan tenslotte nog vermelden, dat een volgende brief van Fokel 
vermeldt „wij hebbe geen reeden om niet vrolijk te zijn en veel 
om het al te zijn", kunnen we op ouderwetsche wijze consta-
teeren: „eind goed, al goed". 

(R. A. in Friesland: 
Archieven van Kingmastate en van 

Coert Lambertus van Beyma). 



Wandeling 
langs de oude grafsteenen, liggend op de kerk
hoven rondom de drie kerken en torens van de 

Parochie's in de gemeente Het Bildt. 

Door S. J. HOOGLAND. 
Rustend landbouwer. 

Het is ruim zes jaren geleden, dat op een prachtigen zo
mersenen Augustusdag van het jaar 1929, mijn vriend Sannes, 
hoofd der school te Kooten, en ik naar het dorp St. Jacob trokken 
met het doel aldaar op het oude kerkhof — dat sedert het jaar 
1875 niet meer in gebruik is — de inscripties van de oude graf
steenen, waarvan sommige er al langer dan 300 jaren hadden 
gelegen, op te schrijven. Bijna al die steenen waren in zeer ver
waarloosden toestand, en hetgeen er op stond was bij sommige 
zeer moeilijk te ontcijferen, maar, bijgestaan door den grafdelver 
Vis, die thans te St. Jacob deze functie nog waarneemt, en die 
gewapend was met staalborstel en schuursteen, gelukte het 
Sannes, die over jongere oogen beschikt en daarom de oudste 
steenen voor zijn rekening nam, terwijl ik enkele van lateren 
tijd opteekende, verscheidene van die inscripties tot klaarheid 
te brengen, en daardoor de personen, wier namen er op voor
komen — en die door de gemeenschap, ja zelfs door degenen, 
die van hen afstammen, vermoedelijk geheel zijn vergeten — 
niet geheel aan de vergetelheid prijs te geven. 

Hieronder volgen nu de namen der personen, wier ontzielde 
lichamen voor lang vervlogen jaren aan de schoot der aarde zijn 
toevertrouwd, benevens datum en jaar van hun geboorte en 
overlijden. Tengevolge van de verwaarloozing is het niet on
mogelijk, dat een of ander cijfer door ons niet geheel volgens de 
werkelijkheid is opgeteekend, ik verzoek dus bij het ontdekken 
van een vergissing beleefd opgave daarvan. Ik zou nu met de 
vermelding van de inscripties der grafsteenen kunnen beginnen, 
waaraan ik enkele bijzonderheden omtrent hier rustende per
sonen, welke ik hier op 't Rijksarchief kon opdiepen, zal toe
voegen; maar alvorens hiertoe over te gaan, wil ik nog het 
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opschrift van een gedenksteen, die in den noordermuur van de 
kerk is geplaatst, meedeelen. 

Boven in den steen staat het wapen van het Bildt en daar 
onder het volgende: 
„ Deze kerk en toren zijn gesticht in het jaar 1843 onder toezigt 
„eener Commissie uit de Land-Eigenaren van het Oud Bildt te 
„St. Jacobi Parochie bestaande uit: Dirk Annes Wassenaar en 
„Wilke Johannes Rooda, Volmachten; Beert Arjens Kuiken en 
„Jan Arjens Osinga, Kerk en Armvoogden. Andries Stinstra 
„Burgemeester te Franeker; Jan Freerks Hoekstra, Koopman te 
„Harlingen; Gerrit Willems Wassenaar, Secretaris der Commissie 
„en Ontvanger der Oud-Bildt omslagen en Sipke Klazes de 
„Bildt Gemeente Schrijver. Toen Grietman van het Bildt was 
„ Jhr. van Andringa de Kempenaer en Secretaris Oebele Braunius 
„Oeberius. 

„De eerste steen is gelegd door Arjen Jans Osinga en de bou-
„wing volbracht, volgens het plan en onder het opzigt van 
„Thomas Romein, Architect te Leeuwarden, door de Aannemer 
„Hendrik Wouda van Drachten." 

Op dezen steen kan men, bij goed toekijken, zien, dat het ge
deelte waar staat: „Toen Grietman van het Bildt was Jhr. 
van Andringa de Kempenaer en Secretaris, Oebele Braunius Oe
berius," eens is vernieuwd. 

Tot toelichting hiervan diene de volgende mededeeling: 
De landen gelegen in het waterschap „Het Oud Bildt" — dat 

ten noorden tot grens den Oudebildtdijk heeft, die van Oude-
bildtzijl tot het westelijke deel der gemeente loopt — behooren 
alle onder het ressort van de drie dorpen St. Jacob, St. Anna en 
Vrouwen Parochie. Vóór 1860 had ieder dorp zijn eigen ont
vanger, aan wien de aanslagen, die per morgen (92 Are) werden 
geheven, moesten worden betaald. Zooals op den steen staat 
vermeld, was voor het dorp St. Jacob, ontvanger Gerrit Willems 
Wassenaar. Van de door de eigenaars bijeengebrachte gelden wer
den destijds ook betaald het tractement vanden predikant en dat 
van het hoofd der openbare school. In het jaar 1858 waren er 
enkele buiten de gemeente Het Bildt wonende eigenaren, die 
weigerden verder hunne omslagen te betalen. Hiertoe behoorde 
ook Jhr. Tjaard van Andringa de Kempenaer, die van 1834 tot 
1855 burgemeester der gemeente Het Bildt is geweest, en eigenaar 
was van een groot aantal morgen land, gelegen in voornoemd 
waterschap. 
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Van die weigering kwam het tot een in dien tijd zeer gerucht
makend en langdurig proces, dat ten slotte door de eigenaars, 
die hadden geweigerd te betalen... . werd gewonnen! 

Dit vonnis gaf in de drie dorpen natuurlijk een heele conster
natie. 

Hoewel de eigenaren, die in de gemeente Het Bildt woonden, 
niet ongenegen waren te betalen, kwamen zij toch voor een veel 
hoogeren omslag te staan, wilden ze althans hun predikant en hun 
schoolmeester behouden, en die hoogere uitgaven brachten de 
gemoederen in beweging en stemden tot bitterheid en haat. In 
de notulen van de vergadering van de volmachten van het 
waterschap Het Oud Bildt, gehouden in het jaar 1861, welke 
vergadering gepresideerd werd door Johannes Scrinerius Potter 
van Loon, destijds burgemeester van Het Bildt, kan men iets 
van die haat en bitterheid bemerken. Ik las daarin o.m., dat 
Dirk Annes Wassenaar (wiens naam ook op den gedenksteen 
voorkomt) met het voorstel kwam om den naam van Van An-
dringa de Kempenaer van den bovenvermelden steen te ver
wijderen. De voorsteller achtte toelichting van zijn gedaan voor
stel overbodig, daar ieder der aanwezigen wel zou begrijpen, 
waarom het voorstel was ingediend. Over de voorgestelde maat
regel ontspon zich een kleine discussie. De voorzitter en nog 
een paar aanwezigen verklaarden er zich tegen, maar het 
voorstel werd ten slotte met overgroote meerderheid aan
genomen. In latere jaren waren de gemoederen zeker wat 
gekalmeerd, althans de naam staat nu weer op den steen, maar, 
zooals ik reeds zeide, het is nog wel te zien, dat de naam er af 
geweest is. — Hierbij ook nog de mededeeling, dat, volgens 
notulen, de aanbesteding van het maken van een kerk en toren, 
volgens het plan van den architect Romein, in de maand Januari 
1843 had plaats gehad en dat laagste inschrijver was H. Wouda 
van Drachten voor /21.700. 

Ten slotte nog eenige bijzonderheden over de personen, wier 
namen op den steen voorkomen. De beide eerstgenoemden waren 
beiden landbouwers. Dirk Annes Wassenaar woonde op 't Oost
einde van het dorp St. Jacobi Parochie en was bij zijn landbouw
bedrijf tevens graankoopman. Hij was van 1851—1860 lid 
van den Raad der gemeente Het Bildt. Bij het begin van 't 
jaar 1884 is een godsdienstige herdenking gehouden van het 40-
jarig bestaan der kerk. Van al de personen op den steen vermeld, 
was toen Wassenaar alleen nog in leven. Hij overleed 17 Decem-
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ber 1887, ruim 95 jaren oud, na bijna 74 jaar getrouwd te zijn 
geweest met Lijsbeth Walings Brouwer. Deze overleefde hem 
nog ruim een jaar; zij werd 97 jaar en 2 maanden oud. 

Wilke Johannes Rooda woonde op de Ie boerderij west van 
den Koudeweg en zuid van den Oudebildtdijk. Van 1839 tot 
1855 had hij zitting in den Raad der Gemeente 't Bildt. Rooda 
overleed onder St. Jacob, 5 October 1867, in den ouderdom van 
bijna 80 jaren. 

Beert Arjens Kuiken woonde mede ten zuiden aan den Ouden-
bildtdijk, op de Ie boerderij ten oosten van den Kadalsterweg. 
Thans staat hiervan alleen nog het huis; de schuur is in latere 
jaren afgebroken. Kuiken overleed 27 April 1854, bijna 46 jaren 
oud. 

Jan Arjens Osinga was landbouwer ten zuiden van het dorp 
St. Jacob, niet ver van den weg: Wier—Mooie Paal. In het jaar 
1841 — op 24-jarigen leeftijd — gekozen tot lid van den Raad 
der gemeente Het Bildt, bleef hij deze functie waarnemen tot 
aan zijn overlijden op 12 Januari 1878, van 1854 tot 1872 was 
hij wethouder. 

Andries Stinstra en Jan Freerks Hoekstra behoorden tot de 
buiten de gemeente Het Bildt wonende eigenaren van het water
schap Het Oud Bildt; op den steen staat reeds vermeld, welk 
ambt deze heeren bekleedden en waar ze woonden. 

Gerrit Willems Wassenaar was landbouwer op de 2e boerderij 
ten westen van den Koudeweg en ten zuiden van den Middelweg, 
genaamd „Noordzigt". Wassenaar was van 1812—1816 ad
junct bij de Maire en van 1827 tot 1854 lid van den Raad der 
gemeente Het Bildt, waarvan de laatste 13 jaren assessor, en 
tevens was hij ook vele jaren aaneen lid van van de Provinciale 
Staten van Friesland. Hij overleed, juist één dag na zijn verjaar
dag, 15 September 1854, oud 73 jaar. 

Sipke Klazes de Bildt was — volgens de inscriptie op den 
steen — gemeente-schrijver, waarmee bedoeld wordt dat hij 
secretaris van Kerk en Armvoogden was. De Bildt was van 
beroep landbouwer en woonde op de boerderij „Groot Mahu" 
in den Westhoek (O.B. Dijk) onder St. Jacob. Hij overleed aldaar 
16 Maart 1850, oud 45 jaar. 

Jhr. van Andringa de Kempenaer was — zooals reeds is ge
zegd — van 1834—1855 Burgemeester van de gemeente Het 
Bildt en tegelijk ook lid van den Raad dier gemeente. ZEd. was 
vele jaren ook lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en 
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van de Provinciale Staten van Friesland en Ridder in de orde 
van de Nederlandsche Leeuw. Hij overleed 23 Maart 1870, oud 
bijna 64 jaar. 

Oebele Braunius Oeberius was van 1828 tot 1829 notaris te 
Heeg, daarna van 1829 tot 1854 notaris te St. Anna Parochie. 
In 1835 werd Oeberius tevens benoemd tot secretaris van de 
gemeente Het Bildt. Deze combinatie van notaris en secreta-
sir duurde tot het jaar 1851, toen de nieuwe gemeentewet dit 
niet meer toeliet. Oeberius behield het notarisambt, en be
dankte voor het secretariaat, maar in plaats hiervan, werd hij 
gekozen tot lid van den Raad der gemeente. Dit lidmaatschap 
heeft maar drie jaar geduurd, daar ZEd. 21 September 1854 
kwam te overlijden, oud ruim 51 jaar. 

Arjen Jans Osinga was zich zijn eervolle handeling vermoede
lijk nog niet bewust, toen hij den eersten steen van de kerk legde. 
Hij was, naar ik meen, op 1 September 1840 geboren en dus vrij 
zeker nog geen drie jaar oud. Hij werd op lateren leeftijd land
bouwer op dezelfde boerderij, waar ook zijn vader woonde, (zie 
boven) en overleed aldaar, bijna 43 jaar oud. 

Van Thomas Romein, den architect van Leeuwarden en van 
den aannemer Wouda van Drachten weet ik geen bijzonderheden 
mee te deelen. 

Thans wil ik een aanvang maken met het vermelden van de 
grafsteenen en begin dan met de oudste. 

N°. 1. Een heel oude steen tegen den noordermuur der kerk 
met het randschrift: A° 1596 den 3 Octobris sterf de Eersame 
Joris Aerrienszôon A° 1606 *) sterf de Eerbare 
Martien Aerriens huisfrou va Joris Aerriens, out 79 jaren. 

N°. 2. Een bijna even oude steen ligt ten westen der kerk; 
het randschrift luidt: Anno 1599 den 15 Maij sterf de Eerbare 
Lambcken Offers de huisfrov van Mr Aerrien Aerriens Schoon-
Hooven out 65 jaar. (Deze Arien Schoonhoven was chirurgijn en 
heelmeester te St. Jacob). 

N°. 3. Ten zuidoosten der kerk ligt ook zoo'n groote dubbel 
breede steen met het randschrift: A° 1611 den 4 Augustij sterf 
den eersame Claes Stevensz de Jonge out 62 jaer. A° 1631 de 
11 Septembris sterf de eerbare Antje Harrentsd, sijn wijf, out 
in haar 77e jaar. 

2) Waar stippels staan is het opschrift onleesbaar. 
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Was op de eerste 2 steenen hetgeen binnen het randschrift 
stond onleesbaar, (alleen vertoonde zich nog een cirkel met uit-
gekapte wapenfiguur in 't midden, en op de 4 hoeken, de 4 levens
tijdperken: jeugd, volwassenheid, grijsheid en dood), op dezen 
3en steen stond binnen het randschrift nog te lezen: 

A° 1604 den 4 Junijis sterf de eersame Willem Claesz olt sinde 
20 jaren en hier begraven, A° 1604 den 17 Septembris sterf de 
eersame Hendrick Claesz olt 23 jaar en leit hier begraven. Den 
5 September 1775 is in den Heer gerust de eersamen Ontfanger 
Pijter Clasen oud ruim 63 jaren. Den 19 Augustus 1782 is in den 
Heere gerust oud 66 jaar. 

Toelichting: Pieter Clasen huwde volgens het trouwboek van 
St. Jacob, op 1 Maart 1739 met Neeltje Willems, zoodat op de 
stippellijn vermoedelijk moet staan: Neeltje Willems Weduwe van 
Pijter Clasen. Zijn naam komt met die van Reinier Clasen, Waling 
Beerte Kuiken en Aarien Boijens Wassenaar voor op de toren
klok, die, volgens een mededeeling van den grafdelver Vis, in 
't jaar 1754 te Amsterdam is gemaakt. 

De jongelingen Willem en Hendrik Claesz zullen vrij zeker 
kinderen geweest zijn van het eerstgenoemde ouderenpaar: Claes 
Stevensz de Jonge en Antje Harrentsd. In welk jaar dit echtpaar 
is getrouwd, kan ik niet meedeelen. Er bestaan bij enkele Bildt-
sche families nog oude geslachtsregisters, waarin Steven Huigen 
— geboren in de 2e helft van de 15e eeuw — als de oudste be
kende stamvader van de Bildtkers wordt genoemd. Deze Steven 
Huigen nu is de betovergrootvader van den hierboven genoemden 
Claes de Jonge. Diens vader, Steven Clasen, had vijf zonen, de 
oudste noemde hij Claes, no. 2 Jacob staat bekend als de 
stamvader van het uitgebreide Bildtsche geslacht „Kuiken" 
no. 3 Lourens, no. 4 Willem en no. 5 de jongste zoon werd even
als de oudste weer Claes genoemd; maar de eerstgeborene werd 
nu Claes Stevens de Oude en de jongste Claes Stevens de Jonge. 
Ongetwijfeld zullen er op Het Bildt nog vele personen wonen, 
die van bovengenoemde personen afstammen. Uit de reeds ge
noemde geslachtregisters blijkt, dat er van Claes de Oude meer 
nakomelingen bekend zijn, dan van Claes de Jonge; van eerst-
genoemden stamt o.a. af de bekende Bildtsche familie Wasse
naar. 

N°. 4. (nabij N°. 3) A°. 1641 de 1 Augustij is in de Heere 
gerust, de Eersame Jan Jaspers out in 't 47e jaer. A° 1631 de 
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8 Apriles sterf de Eerbare Jannickie Willemsd. de huisvrouw 
van Jan Jaspers, out 34 jaer. 

N°. 5. (west van de kerk). A°. 1649 den 22 Februarij's sterf 
de eerbare Maerthie Baertoutsd. out 75 jaer en leit hier begraven. 

A°. 1638 den 4 Maij sterf de eerbare Gaetske Gellisd, de huis-
frou van Willem Dirck Arriens, out 32 jaren en leit hier met 4 
kinderen begraven. 

A°. 1654 de 1 April is in den Heere gerust de eersame Jonge-
lingh Gale Willems out omtrent 21 jaar en hier begraven. 

A°. 1655 de 22 Octobris is in den Heere gerust de eersame 
Dirck Willems out omtrent 29 jaar en hier begraven. 

A°. 1656 den 30 Maart is in den Heere gerust de eersame Baer-
tout Willem Dircks out 22 jaer en hier begraven. 

A°. 1660 den 29 Januarijs is in den Heere gerust Maertie Wil
lem Dircks out 31 jaer en hier begraven. 

Toelichting: Willem Dirck Arriens schonk aan de Ned. Herv. 
Kerk in het jaar 1663 twee zwaar zilveren, fraai gegraveerde 
avondmaalsbekers, welke nog in bezit van de gemeente zijn1) 
Toevallig had ik eens enkele posten opgeteekend uit de in
ventaris der nalatenschap van Claas Aerts Wassenaar over
leden in het voorjaar van 1775, wiens grafsteen hierna ook 
besproken zal worden. In dien boedel kwam o.m. voor een 
zilveren beker, waarop stond: Dirk Arjens en Maertje Bar-
touts. Anno 1606. Dit jaartal zal het trouwjaar geweest zijn 
van de personen wier namen op de beker staan. Deze Maartje 
Bartouts is dus de persoon wier naam op den grafsteen 
staat. Het trouwboek van St. Jacob — aanwezig op het Rijks
archief alhier — is aangelegd Januari 1650. Als nummer 1 staan 
daarin vermeld, als getrouwd op 6 Januari 1650: Steven Aarts 
van Vrouwen Parochie en Achie Willems, dochter van Willem 
Dirck Arjens uit den Westhoek onder St. Jacob. De Westhoek 
is het westelijke gedeelte van Oudebildtdijk en wordt nog zoo 
genoemd. Vrij zeker, oefende Willem Dirks daar het landbouw
bedrijf uit en de naam van zijn vrouw wordt als No. 2 op den 
grafsteen hier boven vermeld. Van de vier daarop genoemde 
kinderen is degene, die October 1655 overleed, volgens het trouw-

•) De inscriptie op een dezer bekers luidt als volgt: 
De Drinck Becker der Dancksegginge Dien wij Danckseggende Drincken 

Is die niet DeGemeynschap Des Bloedts.Christi: Een: Cor. 10 : Vers 16. Ver
eert ter eeren Qode's de Oereformeerde Gemeente Jesu Chrijsti. 

Aen Jacobi Prochije. 
De eene beker draagt het jaartal 1662; de andere is uit 1663. 
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boek van St. Jacob, aldaar 7 Maart 1652 gehuwd met Maartje 
Geverts van Vrouwen Parochie in den Zuidhoek. 

De verwantschap van de personen, wier namen op de oude graf
zerk voorkomen, is dus als volgt: De eerstgenoemde was de 
grootmoeder, de 2e hare schoondochter en de vier kinderen, die 
dan volgen, waren kinderen van n°. 2 en kleinkinderen van 
n.° 1. 

No. 6. A° 1618 de 22 Maart sterf de eerbare Pietie Pietersd: 
huisfrou van Jan Heinsz, olt 55 jaer. A° 1618 de 6 Junij sterf 
de eersame Jan Heinsz olt 55 jaer en leggen hier beide begraven. 
Op dezelfden steen: A° 1713? den 26 Julij sterf de eerbare 
jonge dochter: Pietie Aeriens Jonker oud 18 jaer. 

Toelichting: Pietie Aeriens (laatstgenoemde) zal vrij zeker en 
kleindochter geweest zijn van de eerstgenoemde Pietie Pietersd. 

In de bij nummer 5 genoemde inventaris der nalatenschap 
van Claas Aarts Wassenaar werd o.m. ook genoemd een zilveren 
geboortelepel met wapen, waarop de letters P. A. J. 1725 staan. 
Deze letters zijn dezelfde als de beginlettrs van den naam van 
de hier bovengenoemde Pietje Arjens Jonker, telt men haar 
leeftijd, bij haar overlijden, bij het jaartal op de lepel, dan komt 
men op 1743. Nu hadden wij na zeer veel moeite er 1713 van ge
maakt, maar uit bovenstaande is vrij zeker aan te nemen, dat 
het overlijdensjaar 1743 moest zijn. Dan klopt alles precies en 
is de bedoelde lepel de geboortelepel geweest van bovengenoemde 
Pietie Arjens Jonker. 

N°. 7. A°. 1621 de 7 Augustij sterf de eerbare Trin Hendricks-
do., Willem Claesz wif, out 29 jaer. 

A° 1628 den 8 Apriles sterf de eersame Willem Claesz olt 45 
jaer en 3 maanden. 

N°. 8. A° 1666 den 13 Decembris is in den Heere gerust de 
eersame Steven Pieters out 32 jaar en is den 17 Decembris alhier 
begraven. 

A°. 1714 den 7 Februaris overleed Walingh Walings oud 
64 jaer. 

A°. 1750 den 2 Februaris sterf Antie Jans de Vries, in leven 
huisvrou van Waling Beerts Kuiken, oud 26 jaer en 46 weken. 
— Klaas Hendriks Westra. 

Toelichting: nummer 8 is vrij zeker een familie-steen. De eerst-
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genoemde is vermoedelijk de schoonvader van Walingh Walings, 
deze trouwde 12 December 1675 met Antje Stevens beiden van 
St. Jacob. Op de naamlijst van landeigenaren van het jaar 1698 
komt ook de naam van Walingh Walings voor. In de kerkeraads 
vergadering van Juni 1705 werd Walingk Walings tot ouderling 
gekozen. Waling Beerts Kuiken (vermoedelijk een kleinzoon van 
Walingh Walings) en Antje Jans de Vries zijn, volgens het trouw
boek van St. Jacob, aldaar gehuwd 16 Januari 1746; hun huwe
lijksgeluk heeft dus weinig langer dan vier jaar geduurd. Over 
Klaas Hendriks Westra, kan ik niets meedeelen. 

No. 9. (noordzijde der kerk) A°. 1667 den 25 Februaris is 
in den Heere gerust de eerbare Aechie Dirckz huisvrouw van 
Gerben Jans en leit hier begraven. 

A°. 1765 is zo wij nedrig verhopen in den Heere gerust de eer
bare Gaasje Beerts Kuiken in leeven huisvrou van Tijmen Taekes 
oud ruim 53 jaar en leit alhier begraven. 

A°. 1741 den 26 April is in den Heere gerust de eerbare Maertie 
Walings, de huisfrou van Gerben Rinderts, oud in haar 52ste 
jaar en leit hier begraven. 

Toelichting: In het trouwboek van St. Jacob staat vermeld, 
dat in het jaar 1661 op 14 April zijn getrouwd: Gerben Jans 
weduwnaar en Jelder Tiallinghs van Firdgum, bij hem als 
dienstmaagd wonende. Of dit dezelfde Gerben is als de hierboven 
genoemde, durf ik niet te verklaren; is hij dit wel, dan blijkt 
daaruit, dat het door ons opgegeven overlijdensjaar van Aechie 
Dircks niet juist is opgeteekend. 

Gaasje Beerts Kuiken trouwde voor den len keer op 22 Fe
bruari 1739 met Reinder Gerbens, waarvan drie kinderen Beert, 
Maartje en Cornelis Reinders; na den dood van Reinder her
trouwde Gaasje op 2 November 1755 met Tijmen Taekes, waar
van ook nog drie kinderen, genaamd Waling, Neeltje en Arjen 
Tijmens. Volgens het floreen-cohier hadden Gaasje en haar 
eerste man nog al een tamelijk groot aantal morgen land in bezit, 
dat in eigendom overging op de drie kinderen uit het eerste 
huwelijk. Volgens een aan mij door den grafdelver Vis gedane 
mededeeling, was er in vroegere jaren ook een grafsteen van 
Gaasje's tweeden man, Tijmen Taekes, op het kerkhof geweest 
(deze is volgens het floreen-cohier in 1788 overleden). In later 
jaren kwam deze steen voor een huis in het dorp te liggen en 
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werd als stoep gebruikt. Vis wist zich nog uit zijn jongelingsjaren 
te herinneren, dat er het volgende vers opstond: 

„Sta wandelaar, sta stil bij deze blauwe zerk, 
„Hier onder leit een eer, een pijlaar van Gods kerk, 
„Die Neerlands vrijheid mind', en tartte vele slagen, 
„Wiens werkzaam levensdeel veel roem kwam weg te dragen. 
„Gedaan is nu zijn werk, hij rust in aardrijks schoot, 
„Maar ach mijn waarde vriend, mijn Jonathan is dood". 
Het echtpaar dat het laatst op dezen grafsteen wordt genoemd, 

n.1. Gerben Rinderts en Maartje Walings, was, zooals uit het 
trouwboek blijkt, op 12 Mei 1715 te St. Jacob getrouwd; beiden 
waren — volgens een mededeeling bij 't huwelijk — van daar 
afkomstig. Het is dunkt me niet onmogelijk, dat de laatstgenoem
de Gerben een kleinzoon was van eerstgenoemden. 

N°. 10. A°. 1641 den 2 Januaris is in den Heere gerust de 
eerbare Maria Adriani Schoonhoven huisvrou van de Eerwaarde 
Ds. Nicolaas Regneri Salverda. Bedienaar des H.E. tot Riedt, 
out 67 jaren. 

Toelichting: Deze overledene is vrij zeker een dochter van het 
echtpaar, dat bij nummer 2 staat vermeld. Haar man, Ds. Regneri 
Salverda, werd als proponent te Finkum beroepen in 1608. 
Hij bleef daar tot 1614, toen hij op 11 April van dat jaar ver
roepen werd naar Ried. Hier bleef hij tot zijn overlijden, op 
(volgens grafsteen) 4 Juni 1646, oud omtrent 63 jaar. Ik ver
moed, dat Ds. Salverda van uit zijn laatste standplaats zijn 
vrouw bij haar ouders te St. Jacob zal hebben leeren ken
nen. 

N°. 11. A°. 1689 den 2 Februaris is in den Heere gerust de 
eerbare en deuchtsame Antie Jans de Huisvrou van Harrent 
Pitters, out in haar 73ste jaer en leit hier begraven. Op het rand
schrift stond: A°. 1669 den 18 Septembris is in den Heere gerust 
de Eersame Dirck Harrents out in 't 19e jaer. 

Toelichting: Volgens het trouwboek van St. Jacob zijn Har-
rent Pieters en Antje Jans aldaar getrouwd 20 Augustus 1665. 
Er staat bij vermeld dat Harrent toen weduwnaar was en 
Antje weduwe van Jan Scheltes. 

N°. 12. A° 1649 den 1 Julij is gesturven de eersame Dirck 
Claesz Stevens out ende leit hier begraaven. 
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Op den rand stond: A°. 1744 den . . Maij is in den Heeregerust 
de eersame- verder alles onleesbaar. 

N°. 13. Van den grafsteen die nu volgt, was de inscriptie 
geheel vernield om de steen te gebruiken als gootsteen. Het 
volgende kon nog worden genoteerd: 

A°. 1614 op den 6 Februaris is gesturven out omtrent 
20jaer. —A°. 1775 den 7 Maart sterf Walingh Beerts in 
zijn 61ste jaer. 

Toelichting: Zooals reeds bij N°. 8 is gezegd, huwde Walingh 
Beerts Kuiken op 16 Januari 1746 Antje Jans de Vries, die in 
1750 reeds is overleden. (Zie bij N°. 8). Waling Beerts Kuiken was 
vrij zeker een broeder van Gaasje Beerts, bij N°. 9 vermeld. Hij 
was kerkvoogd van de Herv. Gem. te St. Jacob en in die 
kwaliteit staat zijn naam op de oude torenklok. 

N°. 14. A°. 1698 den 9 December is in den Heere gerust de 
eersame Abe Lourens out in 't 66 ste jaer ende leit hier begraven. 

A°. 1712 den 30 April is in den Heere gerust de eerbare Maertie 
Steevens de Huisvrou van Abe Lourens out in 't 73ste jaer en 
leit alhier begraven. 

Toelichting: Het huwelijk van Abe Lourens en Maertie Steevens 
is gesloten te St. Anna Parochie op 27 Juni 1658. Maertie was 
daar op 10 Maart 1639 geboren, als dochter van Steven Dircks 
en Trijntje Aarts, die op 26 April 1625 daar getrouwd waren. 
Uit het stemcohier van 1655 blijkt, dat Abe Lourens eigenaar 
was van de helft eener boerderij in den Westhoek op 't Nieuw 
Bildt. Deze boerderij, door hem bewoond, werd later in brand 
gestoken door een dienstmeid, die daarvoor ter dood werd ge
bracht. 

N°. 15. Nog één oude steen — de laatste vermoedelijk uit de 
17e eeuw — waarop in het randschrift nog gelezen kon worden: 
Marij Winsd. Weduwe van Aeriens Sijmens out 63 jaren. Al het 
andere is uitgewischt; de tijd heeft alles versleten. 

N°. 16. A° 1704 den 17 Decembris is overleden Neeltje Steevens 
in leeven huisvrouw van Hendrick Willems out in haar 43ste jaer. 

Toelichting: In het trouwboek van St. Jacob vond ik aange-
teekend, dat Hendrick Willems Janzoon en Neeltje Stevens 
Pieters dochter beiden van St. Jacob, aldaar 26 Maart 1682 zijn 
getrouwd. 
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Volgens het stemcohier was Hendrick Willems in 't jaar 1698 
mede-eigenaar eener boerderij, gelegen op 't Nieuw Bildt onder 
St. Jacob. 

N°. 17. A°. 1769 den 5 Novembris is overleden den Eersamen 
Cornelis Clasen Schierhuis, oud in zijn 73 ste jaar. 

Toelichting: Cornelis Clasen Schierhuis trouwde 28 December 
1727 met Maartje Sjoerds, beiden van St. Jacob. Volgens het 
stemcohier was de familie Schierhuis eigenaar en gebruiker eener 
boerderij te St. Jacob, groot 41 morgen. Deze boerderij stond 
in den hoek, ten oosten van de Kadalster weg en ten noorden 
van den Middelweg, dicht bij en ten oosten van het dorp St. Jacob 
en wordt — naar ik meen te weten — nog wel de Schierhuisplaats 
genoemd. 

N°. 18. Den 28 December 1776 is in den Heere gerust, de 
Eersame Dirck Annes, Coopman in granen, oud 49 jaar 8 maan
den 2 weken en 6 dagen. Den 28 Augustus 1798 is overleden 
Tettie Dirks Weduwe Dirck Annes oud 73 jaar en 8 maanden. 

Toelichting: Dirk Annes en Tetje trouwden te St. Jacob 26 
Januari 1749. 

Op Dirk's grafsteen staat zijn beroep ook vermeld n.1. „graan-
koopman". Deze Dirk Annes is de-bet-oud-overgrootvader van 
den thans in St. Jacob wonenden en bekenden graankoopman 
Beert Pieters Wassenaar. Gedurende bijna twee eeuwen is dit 
bedrijf door die familie aldaar uitgeoefend, daar, naar ik meen, 
ook Beert 's vader, grootvader, overgrootvader en betovergroot
vader (allen van vaderszijde) dit beroep hadden gekozen. De 
afstammelingen van Dirk en Tetje namen vermoedelijk in 1812 
den familienaam „Wassenaar" aan, althans bij 't overlij
den van Tetje in 1798, verscheen er een overlijdensadvertentie 
in de Leeuwarder Courant, door den oudsten zoon alleen met 
„Anne Dirks" onderteekend. In die jaren gebeurde het nog 
maar zeer zelden dat een sterfgeval per advertentie bekend werd 
gemaakt. Toch gebeurde dit bij het overlijden van Tetje. Wegens 
de curiositeit geef ik deze advertentie, in de origineele spelling 
hier weer: 

„Heeden nademiddag om half drie uuren, trof ons eenen aller-
„gevoeligsten slag; 't behaagde den Vrijmagtigen God, aan wien 
„de afmeeting onzer daagen bestemd zijn, onze veel geliefde 
„Moeder Tetje Dirks, weduwe wijlen Dirk Annes, in Leeven 
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„Graankooper alhier, in den Ouderdom van 73 Jaaren en 8 
„Maanden, na een Ziekte van slegts zes Daagen, uit deeze on
rustige Waereld in een Volzaalig en beeter Leeven, zoo wij 
„hoopen, te hebben overgebragt. — Des Overleedenens zorg-
„draagende Moederlijk hart, en haare Christelijk en beminlijk 
„Caracter, zal bij ieder die haar kende, genoegzaam kunnen 
„worden afgeleid, hoe zielaandoenend dit Sterfgeval voor ons 
„zij; verzoekende uit dien hoofde van Condoliantie Brieven 
„verschoond te worden. „St. Jacobi Parochie den 28 Augustus 
„1798. 

„Anne Dirks. Meede uit naam van verdere Erfgenaamen." 

N°. 19. Den 31 Augustus 1787 is overleden Neeltje Dircks 
huisvrouw van Cornelis Wops oud 35 jaar en 47 weken. 

Toelichting: Cornelis en Neeltje zijn vrij zeker in't voorjaar 
van 1772 getrouwd, ofschoon dat op het Rijksarchief alhier niet 
definitief kan worden vastgesteld, daar het trouwboek van St. 
Jacob van 1772 tot 1811 ontbreekt. Neeltje was een dochter van 
het echtpaar hier boven onder N°. 18 vermeld. 

In het floreen-cohier van 't jaar 1788 staat Cornelis Wops 
vermeld als gebruiker van 33 morgen land, gelegen onder St. 
Jacob en eigen aan de stad Franeker. Op 't stemcohier staat 
vermeld dat Cornelis Wops eigenaar eener boerderij was, groot 
30¾ morgen, bij hem zelf in gebruik. 

N°. 20. De drie steenen die thans volgen, liggen aan de noord
zijde der kerk, en zijn alle drie van Wassenaars; zij dragen van 
boven een in sierlijk lofwerk geplaatst wapen, waarvan de figuren 
echter weer zijn afgehouwen; bij N°. 20 staat om het wapen: 
Deze steen is gelegd door Claas Aarts Wassenaar. Er onder staat: 
A°. 1769 den 19 April is in den Heere gerust Trijntje 

oud twee jaar. 
Toelichting: Claas Aarts Wassenaar (bij N°. 5 heb ik zijn 

naam ook genoemd) was 27 October 1754 getrouwd te St. Anna 
met Maartje Bentes Proost, geboren 18 September 1735 
en dochter van Bente Walings Proost en Lijsbeth Johannes Kuik. 
Claas Aarts was gemeente ontvanger te St. Anna en oefende 
tegelijk het landbouwersvak uit. Hij was eigenaar van een 
3 à 4 tal op het Bildt gelegen boerderijen, waarvan één nog in 
het bezit is van een afstammeling van Claas. Het geboorte- en 
het overlijdensjaar van Claas is niet definitief vast te stellen. 
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Op den grafsteen zullen deze jaartallen wel hebben gestaan, 
maar alles is uitgewischt. Volgens de, na zijn dood, opgemaakte 
inventaris is hij vermoedelijk in 't voorjaar van 1775 overleden. 
Zijn ouders: Aart Arjens Wassenaar van St. Jacob en Brechtje 
Jans van Finkum, trouwden te St. Jacob 11 December 1718. 
Claas zal dus ongeveer op 55-jarigen leeftijd zijn overleden. Zijn 
vrouw hertrouwde 13 September 1778 met Hoite Peisel. Zij 
overleed in 't voorjaar 1801 te St. Anna Parochie en is daar 
vermoedelijk begraven. 

N°. 21. Om het wapen op dezen steen staat: Deze steen is 
gelegd door Jan Aarts Wassenaar: Onder het wapen staat: A°. 
1761 den 6 Maij is in den Heere gerust de eerbare IJtje Bentes 
in leven Huisvrou van Jan Aarts Wassenaar en was oud in haar 
28 h.g.ste jaar en legt alhier begraven. 

Toelichting: Jan Aarts Wassenaar en IJtje Bentes trouwden 
te St. Anna 15 Juni 1755 en werden boer en boerinne op de plaats 
op het eind van de Oudebildtdijkstervaart, ten zuiden van den 
O.B. Dijk onder St. Jacob. Een gevelsteen op deze boerderij 
„Wassenaar State", draagt de volgende inscriptie: 

„Jan Aarts Wassenaar heeft dit gebouw laaten maaken; en 
„Brechje Jans Wassenaar zijne dochter, heeft de eerste steen 
„geleit, in 't jaar 1778". 

Jan Aarts was een volle broeder van Claas Aarts, en IJtje 
Bentes eene zuster van Maartje Bentes, zoodat de personen, 
genoemd onder nos. 20 en 21 dubbele familie waren. Het geboorte-
en het overlijdensjaar van Jan, benevens zijn naam, was op den 
grafsteen niet meer te lezen. Jan en IJtje kregen maar één kind, 
en wel een dochter, genaamd Brechtje, geboren April 1761, 
even later is haar moeder — volgens den grafsteen hier boven — 
overleden. De bij N°. 20 genoemde Claas Aarts en de bij N°. 21 
genoemde Jan hadden geen andere broers, noch zusters. Dit 
blijkt ook uit een inscriptie op een gevelsteen van een boerderij 
die aan den Noordkant van den Oudebildtdijk onder St. Jacob 
staat en thans bewoond wordt door den Heer H. A. Bierma. 
Op deze steen staat: Aart Aarjens Wassenaar en Brechje Jans, 
„zijn wijf. Klaas Aarts Wassenaar en Jan Aarts Wassenaar 
hunne beide Zoons. Anno 1758." 

N°. 22. Op dezen steen was het wapen nog zichtbaar. Om het 
wapen staat: Deze steen is gelegd door Klaas Arjens Wassenaar. 

A°. 1807 verder is alles onleesbaar. 



Jhr. Tjaard van Andringa de Kempenaer (geb. 1806) 

D. A. Wassenaar (geb. 1792) 
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J. A. Osinga (geb. 1817) 
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Toelichting: Klaas Arjens Wassenaar was getrouwd met de 
eenigste dochter van Jan Aarts Wassenaar en IJtje Bentes, 
genaamd Brechtje. Datum en jaar van hun huwelijk zijn mij 
niet bekend. Hun huwelijk bleef kinderloos. Brechtje is ge
boren te St. Jacob, in April 1761, en aldaar overleden op 4 April 
1807, welke jaartallen vrijzeker op den steen hebben gestaan, 
benevens de naam en jaartallen van geboorte en overlijden van 
haar man Klaas Arjens Wassenaar, die op ruim 69-jarigen leef
tijd, op 30 October 1833, is gestorven. Klaas was een zeer ver
mogend man. In de bibliotheek van het Friesch Genootschap is 
nog een lijst aanwezig uit het jaar 1810, waarop de namen van 
de 600 in Friesland wonende hoogst aangeslagenen in de be
lasting voorkomen. De eerste 30, die op die lijst worden genoemd, 
zijn in volgorde de zwaarst belaste. Klaas Arjens komt onder 
N°. 17 op die lijst voor. Wassenaar was assessor van de grietenij 
Het Bildt, volmagt van het waterschap het Oud Bildt, en lid 
van de Provinciale Staten van Friesland. Hij en zijn vrouw 
waren boer en boerinne op de boerderij Wassenaar-State van zijn 
schoonvader, hier boven genoemd. Volgens overlevering vermaakte 
hij zijn groot vermogen aan een kleinzoon van een zijner broers, 
die denzelfden naam had als hij, n.1. Klaas Arjens Wassenaar. 

N°. 23. Anne Dirks Wassenaar geboren 7 September 1765 
en overleden 15 November 1843, te St. Jacobi Parochie, oud-
graanhandelaar aldaar. 

Klaasje Beerts Kuiken, Weduwe Anne Dircks Wassenaar, ge
boren 5 September 1770, overleden 4 October 1851 te St. Jacobi 
Parochie oud 81 jaar en 4 maanden. (Hier onder stond nog:) 

„Toen eerst mijn oog het licht aanzag, 
„Lag ik al bloot voor dezen slag 
„Die mij onlangs getroffen heeft, 
„En eens zal treffen al wat leeft". 

Toelichting: Anne Dirks was een zoon van dengene, die bij 
N°. 18 wordt genoemd. Evenals bij zijn vader wordt ook op zijn 
grafsteen het beroep vermeld. Hij stelde een geslachtsregister 
samen, dat nog bij de familie wordt bewaard. Aan het einde 
daarvan schreef hij in 1790, dat hij nog ongehuwd was. Hij heeft 
dat toen echter niet lang meer volgehouden, daar zijn huwelijk 
in 1791 voltrokken moet zijn. Zijne vrouw Gaasje Beerts Kuiken 
was een dochter van Beert Reinders en Neeltje Cornelis Kuiken, 
deze trouwden te St. Jacob 17 Januari 1768. 

5 
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N°. 24. A°. 1784 den 21 Maart sterf Boijen Klaassen Wasse
naar, in leven huisman onder St. Jacobi Parochie, oud 50 jaar. 

Toelichting: Deze is getrouwd 19 Maart 1769 met Jannigje 
Reinders. Boyen's geboortedatum is niet precies vast te stellen, 
omdat hij vóór 1748 is geboren en de doopboeken van St. Jacob 
eerst met 1748 beginnen. Hij is een zoon van Claas Boijens en 
Neeltje Jans. Deze zijn te St. Jacob getrouwd 31 Maij 1744. 
Volgens deze huwelijksinschrijving moet er in onze opteekening 
van Boijens grafsteen een fout zijn. Was hij in 1784 overleden, 
dan kon hij niet 50 jaar zijn, maar hoogstens 40. Was hij 50 
jaar toen hij stierf dan kon hij niet in 1784 overleden zijn, 
maar moest dat 1794 worden. Boijen's vader Claas Boijens 
schonk in 1761 aan de kerk te St. Jacob een gebrandschilderd 
glas waarop zijn familie-wapen en naam staan. Het wordt be
waard in het Friesch Museum. 

N°. 25. Rustplaats van Klaas Boijens Wassenaar, in leven 
Erfgezeten te St. Jacobi Parochie, Assessor van de Grietenij 
Het Bildt, Dijks-Volmacht van het Nieuw Bildt en Echtgenoot 
van Trijntje Wassenaar. Geboren 30 Mei 1781, overleden 8 Januari 
1841 na een Echtvereeniging van ruim 28 jaren. (Hier onder 
stond nog:) 

„Beweend door Echtgenoote en telgen, 
„Ligt hier zijn stof in d'aard ter neer. 
„De dood kwam 't lichaam te verdelgen, 
„En 't keerde tot zijn oorsprong weer". 

Toelichting: Klaas Boijens Wassenaar was een zoon van den 
onder n°. 24 genoemden Boijen Klaassen Wassenaar 24. De 
door hem waargenomen openbare betrekkingen worden op 
den grafsteen vermeld. Hij trouwde 26 Maart 1812 met Trijn
tje Spekman, het huwelijk werd onder 't Fransche bestuur te 
St. Jacob in de herberg voltrokken. Op den grafsteen staat dat 
de naam zijner vrouw Trijntje Wassenaar was, maar haar familie
naam was „Spekman", wat ook op haar grafsteen, welke onder 
n°. 26 volgt, staat. 

N°. 26. Rustplaats van Trijntje Hendriks Spekman Weduwe 
Klaas Boijens Wassenaar, Geboren den 21 Januari 1791, Over
leden 16 April 1865. 
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Toelichting: Trijntje, vrouw van N°. 25, is na haar mans 
overlijden op de boerderij blijven wonen en had bij de arme 
bevolking de naam van „De goeie Boerinne", omdat zij voor die 
klasse van menschen een weldoenster was, wier hulp nooit te 
vergeefs werd gevraagd. 

N°. 27. Rustplaats van Boijen Klazes Wassenaar, Echt
genoot van Maartje Sjoerdt Hoekstra, Erfgezeten onder St. 
Jacobi Parochie en lid van den Raad der Gemeente Het Bildt. 
Geboren 29 November 1820, Overleden 13 December 1851 na 
een Echtvereeniging van 8¾ jaar. (Hieronder stond 't vogende 
vers:) 

„Rust zacht, o dierbre in den schoot van 't graf, 
„Dien wreede smart, hier 't zoet der rust bleef weigeren, 
„Wij staan in diepe rouw, den dood U af, 
„Maar denken wij, na 't doorgeworsteld steigeren 
„Des hoogen noods: Thans waakt een Englen wacht 
„Voor zijne rust, en schudt de peluw zacht, 
„Hoe gaarne we U ook hadden in ons midden. 
„Dan paar'd' het hart, schoon ook ten doode krank, 
„Aan diepen weemoed, zacht gevoel van dank. 
„En Gode stil, zien we opwaarts en aanbidden " 
Toelichting: Boijen Klazen Wassenaar was een zoon van de 

personen, genoemd onder n°s. 25 en 26, en kleinzoon van N°. 
24. Boijen en Maartje waren boer en boerinne op de plaats 
„Molenschot" aan den Koudeweg onder St. Jacob. Na den 
dood van Boijen hertrouwde Maartje met Eeltje Haitzes 
Bonnema. 

N°. 28 Rustplaats van Jannigje Klazes Wassenaar. Geboren 
den 13 Juni 1829, overleden 20 Maart 1863, Echtgenoote van 
Hartman Johannes van Aisma. 

Toelichting: Jannigje was een dochter van de personen ge
noemd onder de nos. 25 en 26 Haar man en zij waren eerst 
boer en boerinne op het Bildt. Van Aisma was van 1864—1871 
burgemeester van de gemeente Het Bildt, hij overleed 28 Au
gustus 1871. 

N°. 29. Rustplaats van Jarig Ouwes Koning, Geboren 10 
November 1823, Overleden 24 April 1854, Landbouwer onder 
St. Anna Parochie. 
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„Stort weezen vrij een traan, op Vaders lijk gesteente, 
„Zij beiden rusten hier, die U zoo teer beminden. 
„De dood die ze U ontnam, heeft hier hun stof vereend, 
„Hun beter deel zult ge eens daarboven wedervinden". 
Toelichting: Jarig Ouwes Koning en Antje Klazes Wassenaar 

trouwden 6 Mei 1847 en vestigden zich op een nieuwe boerderij 
op het Nieuw Bildt onder St. Anna, althans in den gevel van 
het huis zit nog een steen waarop de volgende inscriptie: „21 
Juni heeft Klaas Walings Wassenaar, kleinzoon van Klaas Boijens 
Wassenaar en Trijntje „Hendriks Wassenaar—Spekman, de eer
ste steen aan dit gebouw gelegd. Anno 1846". 

Een der voorvaderen van Jarig Ouwes Koning, die een telg 
was van het te St. Jacob wonende geslacht Koning, was wal-
vischvaarder op Groenland en daar hij vermaard was als har
poenwerper, kreeg hij den bijnaam van: „Koning der Harpoe
niers". Toen het later in gebruik kwam een familienaam te voe
ren, namen zijne afstammelingen, volgens overlevering, naar aan
leiding daarvan den naam „Koning", aan. In verband daarmee 
wijs ik op een gevelsteentje in eene boerderij aan den Koudeweg, 
welke in ± 1845 door een lid van het geslacht Koning werd be
woond. Dit steentje vertoont twee walvischkaken, waartusschen 
het jaartal 1574 en de namen Claes Barthouts en Neeltje 
Jans. 

N°. 30. Rustplaats van Antje Klazes Wassenaar, geboren 
19 December 1824 Overleden 4 Februari 1852, Echtgenoote 
van Jarig Ouwes Koning, na een Echtvereeniging van vier jaar 
mij nalatende drie kinderen. 

„Weent kind'ren bij dit graf, 't maakte U tot halve weezen, 
„Uw Moeder rust er in, gij ziet ze op aard niet meer, 
„Doch zoo ge Uw vader eert, bemint, en God blijft vreezen, 
„Dan ziet ge Moeder eens, daar in den hemel weer". 
Toelichting: Op den grafsteen worden drie kinderen vermeld 

waarvan het jongste al was overleden toen de vader stierf. Antje 
was een dochter van de personen, vermeld onder de nos. 25 
en 26. 

N°. 31. Den 2 December 1849 overleed Jantje Annes Wasse
naar, oudste dochter van Anne Dirks Wassenaar en Tjerkje 
Boijens Wassenaar, oud 14 jaar. 
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„Haar levens geest vlood heen, nog nauwelijks aan 't gloren, 
„Het stof viel neer in 't graf, den worm ten prooi beschoren, 
„Maar de edele, reine geest, begaaft met vele en kostbre schatten. 
„Zweefde opwaarts naar omhoog, haar beteren post te aan

matten". 
Toelichting: Jantje's vader was een achterkleinzoon van de 

bij nummer 18 genoemden en een kleinzoon van degenen die 
bij 23 worden genoemd. Hare ouders waren destijds boer en 
boerinne op de plaats op 't Nieuw Bildt vóór den Koudeweg. Op 
den gevelsteen van deze huizinge staat: „Dit huis is gebouwd 
voor: Arjen Boijens Wassenaar Dijks Gedeputeerde van het 
„Nieuw Bildt en zijne vrouw Klaasje Klazes Kuik en de Kin
deren met namen: B. A. W., T. A. W., K. A. W., en M. A. W.", 
en daaronder het Wassenaars wapen. Jantje's moeder, Tjerkje 
Boijens Wassenaar, was een dochter van de eerstgenoemde 
dezer kinderen, n.1. Boijen Arjens Wassenaar. Omstreeks 1900 
is de boerderij verkocht. 

N°. 32. Den 29 Maart 1874 is overleden en in dezen graf
kelder bijgezet Tietje Tjeerds Lettinga, Echtgenoote van Dirk 
Annes Wassenaar, oud 24 jaar, en een Kind. 

Toelichting: Dirk hield bij 't overlijden van Tietje één zoon 
over, genaamd Anne. Dirk is ruim 54 jaar later als weduwnaar 
overleden, n.1, in Aug. 1929. Zijn eenige zoon Anne was toen 
ook al gestorven. Dirk was eigenaar van een zathe die ten zuiden 
van O.B. Dijk onder St. Jacob staat; deze is na zijn dood ver
kocht aan den huurder Andries Hoogterp. Als eene bijzonderheid 
zij hier vermeld, dat, toen deze boerderij in het jaar 1875 werd 
vernieuwd, er bij de eerste steenlegging vier geslachten tegen
woordig waren. Op den steen, die in den gevel van de huizinge is 
geplaatst, staat het volgende: „Den 8e Juni 1875 is de eerste steen 
van dit gebouw gelegd door: Anne Dirks Wassenaar, in tegen
woordigheid van deszelfs Overgrootvader Dirk Annes Wassenaar 
Sr. en deszelfs Grootvader Anne Dirks Wassenaar en deszelfs 
Vader Dirk Annes Wassenaar Jr., en gebouwd door Feike du 
Houx." 

De overgrootvader is degene, wiens naam op den gedenk
steen van de kerk staat. De grootvader is degene, wiens dochter 
onder N°. 31 wordt vermeld als te zijn overleden en de vader is 
degene, wiens vrouw hierboven bij N°. 32 wordt genoemd. Bij 
de familie papieren van bovengenoemden Dirk Annes Wassenaar 
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Jr. (overleden Augs. 1929) was ook een kunstige penteekening, 
als omlijsting van het volgende versje: 

„Men schreef den zesden Maart voorwaar 
„In zeventienhonderd zeeventachtig jaar, 
„Toen Neeltje Walings, een teeder spruit gewis 
„Tot 's ouders vreugd geboren is. 
„De twee, die haar moeder baarde 
„Was hun geen minder schat op aarde. 
„Er was al ruim vier jaar verstreken 
„Twee dagen langer als drie weken. 
„In wintermaand, neem dit in acht 
„Is Lijsbert Walings voortgebracht". 

De in bovenstaand vers genoemde twee zusters waren dochters 
van Waling Lammerts Brouwer en Aafje Beerts Kuiken. Neeltje 
— wier grafsteen hier onder volgt — was later getrouwd met 
Dirk Minnes Jongerhuis en Lijsbert huwde 9 Febr. 1811 met den 
meer genoemden D. A. Wassenaar Sr. 

N°. 33. Rustplaats van Liesbeth Klazes Wassenaar, geboren 
24 December 1854, overleden 14 November 1861. 

Toelichting: Zij was eene dochter van Klaas Arjens Wassenaar 
en Aafje Dirks Wassenaar. Deze Liesbeth was een nicht van 
Jantje bij N°. 31 vermeld, doordat Lijsbeths moeder een zuster 
was van jantjes vader. Liesbeths vader Klaas Arjens Wassenaar 
werd erfgenaam van den bij N°. 22 genoemde K. A. Wassenaar, 
en zijn vrouw, Liesbeths moeder, was een dochter van de boven
genoemde D. A. Wassenaar Sr. 

N°. 34. Rustplaats van Jantje Pieters Stender, vroeger 
echtgenoote van Boijen Arjens Wassenaar, overleden te St. 
Jacobi Parochie den 15 October 1848, in den ouderdom van 59 
jaren, vrouw van Beert Arjens Bos. 

Toelichting: Jantje — geboren op Ameland — trouwde op 
18-jarigen leeftijd met den 43-jarigen Boijen Arjens Wassenaar. 
Deze overleed 15 Maart 1832 en is te St. Jacob in de kerk be
graven. Jantje hertrouwde 14 Aug. 1834 met den 28-jarigen 
Beert Arjens Bos, landbouwer te St. Jacob. 

N°. 35. Rustplaats van Klaasje Boijens Wassenaar, in leven 
Echtgenoote van Oebele Braunius Oeberius, Notaris en Secretaris 
van 't Bildt, overleden te St. Anna Parochie den 27 October 
1836, in den ouderdom van slechts 28 jaar en 9 maanden. 
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Toelichting: Klaasje Boijens was eene dochter van de bij N°. 34 
genoemde Jantje Pieters Stender en haar eersten man Boijen 
Arjens Wassenaar. Oeberius en Klaasje trouwden 17 Augustus 
1828 te St. Anna Parochie, hij was toen juist benoemd tot 
notaris te Heeg. 

N°. 36. Rustplaats van Boijen Wassenaar Oeberius, Ge
boren te Heeg den 18 Aug. 1829, Overleden te St. Anna Parochie 
6 November 1844. 

Toelichting: Hij was een zoon van het bij N°. 35 genoemde 
echtpaar: Oebele Braunius Oeberius, notaris te St. Anna en 
Klaasje Boijens Wassenaar. 

N°. 37. Rustplaats van Wijbe Mebius, Geboren te Olde-
boorn 14 April 1784 en alhier overleden 13 November 1857. 

Toelichting: Na sedert 1806 als leeraar in de Hervormde ker
ken van de gemeenten: Rottevalle, Jelsum en Reitzum werk
zaam te zijn geweest, bekleedde hij dit ambt van 20 April 1828 
tot aan zijn dood toe, in de gemeente St. Jacobi Parochie. 
Mebius heeft gestaan: te Rottevalle van 27 Juli 1806—27 Oct. 
1811; te Jelsum van 24 November 1811—1 December 1822; te 
Reitsum van 8 December 1822—13 April 1828; te St. Jacob van 
20 April 1828 tot aan zijn dood. 

N°. 38. Rustplaats van Johanna Christina Russing, Echt-
genoote van Ds. W. Mebius, Geboren te Achlum 5 Februari 
1788, Overleden alhier 30 Januari 1849. 

Toelichting: Johanna was een dochter van Petrus Bartholo-
meus Russing en Cornelia Vedder. Russing was van 1781— 
1794 predikant te Achlum en daarna van 1794—1825teOoster-
Nijkerk. Hij was 26 Augustus 1756 te Wezel geboren en overleed 
op Camstraburen onder Leeuwarden 18 April 1826. 

N°. 39. Theodorus Ernestus Mebius in leven boekhandelaar 
te St. Jacobi Parochie, Geboren te Reitzum 5 April 1825 en alhier 
overleden 24 November 1856. (Ongehuwd). 

N°. 40. Rustplaats van Maria Mebius, Geboren te Jelsum 
den 9 September 1816, Overleden 25 Maart 1843 te St. Jacobi 
Parochie. (Ongehuwd). 
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N°. 41. Rustplaatsen van IJtje Wilkes Rooda geboren 1830, 
overleden 1830, Tietje enz. kinderen van Wilke Johannes Rooda 
en Metje Cornelis Bil. 

Toelichting: Deze vrij groote steen dekte vermoedelijk een 
grafkelder. De inscripties, die er verder op stonden, waren onlees
baar door verwaarloozing. 

Wilke Johannes Rooda en Metje Cornelis Bil trouwden te 
St. Anna Par. 6 Sept. 1827. Wilke was toen weduwnaar van 
Sjieuwke Rutgers Kuiken. De data van hun overlijden zullen 
vrij zeker ook op den steen vermeld geweest zijn. Op bladzijde 4 
heb ik Wilkes naam al genoemd, daar deze ook op den ge
denksteen in de kerk staat. 

N°. 42. Rustplaats van den WelEdelen Heer Botte Wigle 
Schultetus Aenëe, Geboren te Paramaribo 13 October 1792, 
Overleden te St. Jacobi Parochie 28 Juni 1856. 

Toelichting: Botte Aenëe was geneesheer te St. Jacob. Hij 
trouwde aldaar voor den len keer met Maartje Gosses de Boer 
op 8 Juni 1815. Maartje overleed 23 Aug. 1828. Aenëe hertrouwde 
2 Maart 1829 met Aaltje Jans Twijnstra, die weduwe was van 
Arjen Jans Osinga. Na den dood van Aaltje (7 Aug. 1846) trouw
de Aenëe voor de 3e maal (16 Jan. 1850) met de 22 jarige Anna 
Pieters Schaaf. Zijn grafsteentje ligt vóór de kerk. 

N°. 43. Rustplaats van Dirk Beerts Wassenaar, hier geboren 
den 26 October 1857, overleden 2 Maart 1874; zoon van Beert 
Dirks Wassenaar en Grietje Pieters Wassenaar. 

Toelichting: Dirk was een neef van nos. 31 en 33 en achter
kleinzoon door zijn vader van n°. 23. 

N°. 44. Een klein grafsteentje, waarop stond: Arjen Cor
nelis Vis, Overleden Februari 1853. Hier doodgraver. 

Toelichting: Arjen Cornelis Vis was geboren in het jaar 1778. 
Hij trouwde in 1801 met Doetje Pieters de Jong en werd in het 
jaar 1819 benoemd tot doodgraver en dorpsomroeper. De om
roeper gebruikte destijds bij die functie een trom, thans wordt 
daar een schel voor gebruikt. Vis heeft die beide functies tot 
aan zijn dood toe waargenomen. Hij is de overgrootvader van 
Cornelis Arjen Vis, die thans het ambt van grafdelver te St. 
Jacobi Par. waarneemt op het kerkhof dat in het jaar 1875 in 
gebruik werd genomen. 
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N°. 45. Rustplaats van Sjieuwke J. Hoekstra. Geboren 24 
Maart 1843, Overleden den 14 Juli 1870. Die in mij gelooft zal 
niet sterven in eeuwigheid. 

Tolichting: Sjieuwke was de Ie vrouw van Anne Gerrits Nauta 
destijds boer te St. Anna Par. Zij was eene dochter van Jan Jans 
Hoekstra en Beeuw Hijlkes Visser. 

N°. 46. Barteld Posthumus de Jong en Catharina Swalue 
diep treurende Ouders, maar als Christenen hopende op een 
ontmoeting aan gindsche zijde des grafs, vertrouwende hier 
het stoffelijk overschot van hun lievelingen (volgden de namen 
der kinderen welke onleesbaar waren). 

Toelichting: Barteld Posthuma de Jong was in 1836 chirurgijn 
en vroedmeester te St. Jacob. Dat ambt moet volgens over
levering van zijn vrouws vader op hem zijn overgegaan. 

N°. 47. Rustplaats van (Naam of namen on
leesbaar) en van den Heer Mientje Roelofs Tjepkema in leven 
GrondEigenaar in St. Jacobi Parochie en aldaar overleden den 
31 Januari 1855 in den ouderdom van 49 jaren. (Op dit graf 
lag een breede steen boven een gemetselden kelder, die in zeer 
zeer vervallen toestand verkeerde). 

Toelichting: Mientje Roelofs Tjepkema was destijds boer aan 
den Oudenbildtdijk onder St. JacobiParochie. Hij was op 16 
April 1805 te N.B. Dijk onder Vrouwen Parochie geboren, waar 
zijn vader werkman was. Hij trouwde de Ie maal op 25 Mei 1828 
met Geertje Martens Wassenaar van St. Jacob; na den dood van 
deze (16 Mei 1837) trouwde hij voor den 2en keer met Sjoukje 
Roelofs Fopma, 17 Aug. 1837; toen ook Sjoukje kwam te over
lijden, huwde hij voor de 3e maal met Jetske de jong. Bij Mientjes 
overlijden waren er drie kinderen, waarvan één uit het 2e en twee 
uit het 3e huwelijk. 

N°. 48. Rustplaats van Arjen Beerts Bos huisman van Antje 
Klazes de Groot overleden te St. Jacob 19 April 1830, oud 58 
jaren. 

Toelichting: Arjen Beerts Bos was van beroep landbouwer. 
Hij was de vader van Beert Arjens Bos, die gehuwd was met 
Jantje Pieters Stender, bij N°. 34 vermeld. 

N°. 49. Rustplaats van Waling Klazes Crab, Overleden te 
St. Jacobi Parochie 13 October 1841 oud 9 jaar. 
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Toelichting: In de overlijdens acte staat vermeld, dat Waling 
8 jaar was en dat hij een zoon was van Klaas Jans Crap, koorn-
molenaar en Amarins Walings Bos. 

N°. 50. Rustplaats van den WelEdelen Heer W. de Jong 
in leven Hoofdonderwijzer der Jeugd, sedert den jare 1827 te 
St. Jacobi Parochie, en aldaar overleden op den 17 October 1852 
in den ouderdom van bijna 53 jaren, Echtgenoot van J. J. 
Postutna. 

Toelichting: Wopke de Jong kwam van Drachten en begon 
op 1 Januari 1827 te St. Jacob zijn functie op een jaarlijks tracte-
ment van 300 gulden. De Jong beoefende ook de dichtkunst en 
omstreeks 1840 werd er een bundel gedichten van hem uitgegeven. 
In de Leeuwarder Courant van 20 Februari 1838 komt een adver
tentie voor, waarboven staat: „Wonder op Zee". De hardrijders 
in Friesland worden daarin uitgenoodigd om aan een hardrijderij 
deel te nemen, die 21 Februari 1838 op zee, aan de kust van 't 
Bildt, zal plaats hebben. De prijs zal bestaan uit een stuk be
werkt zilver van /20 waarde en de premie uit 10 gulden. De 
hardrijderij schijnt doorgegaan te zijn, want in de Leeuwarder 
Courant van 6 Maart 1838 komen eenige door Wopke de Jong 
gemaakte dichtregelen voor, met den titel: Het IJsvermaak op 
Zee, aan de kusten van het Bildt, ter gelegenheid van den Wed
strijd op Schaatsen 21 Februari 1838. De Jongs weduwe overleed 
op 11 Dec. 1869. 

N°. 51. Rustplaats van Pieter Douwes de Boer, Echtgenoot 
van Neeltje Jarigs Schenkius. Geboren 16 Februari 1807, Over
leden 22 April 1875. 

Toelichting: Pieter de Boer was van beroep gardenier of klein-
landbouwer. Hij trouwde met Neeltje Jarigs Schenkius 16 Januari 
1835. Neeltje overleed te St. Jacob 14 Juli 1886. 

N°. 52. Rustplaats van den Heer Jan Casper Philip Ie Maire, 
in leven Rijks Ontvanger te St. JacobiParochie, en aldaar over 
leden 17 Juni 1848. 

Toelichting: Ie Maire, geboren te Leeuwarden 1808, zoon van 
Jean Ie Maire en Johanna Bergsma, bleef ongehuwd. 

N°. 53. Rustplaats van Neeltje Walings Brouwer Echt-
genoote van D. M. Jongerhuis, overleden te St. Jacobi Parochie 
27 Juni 1829 in den ouderdom van ruim 42 jaar. 
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Toelichting: Neeltje's naam is in het vers, vermeld bij N°. 32, 
genoemd. Zij is getrouwd (vermoedelijk te Menaldum) met 
Dirk Minnes Jongerhuis, die van beroep bierbrouwer was. Deze, 
te Menaldum geboren, is 8 Mei 1842 te St. Jacob overleden, 
oud 55 jaar. 

N°. 54. Rustplaats van Afie Dirks Jongerhuis, overleden te 
St. Jacobi Parochie in den bloeienden leeftijd van 9 jaren, 9 
maanden en 3 dagen op 2 Jan. 1830. 

(Dochter van bovengenoemde ouders). 

N°. 55. Dirkje Willems Kuiken, overleden 13 Mei 1834 in 
den ouderdom van 34 jaren, in leven echtgenoote van P. J. 
Hiemstra. 

Toelichting: Pieter Jans Hiemstra en Dirkje Willems Kuiken 
trouwden 11 November 1815. Pieter was timmerman van beroep. 
Hij is in het jaar 1849 overleden. Er wonen nog afstamme
lingen van hem op 't Bildt, waarvan enkele 't zelfde beroep uit
oefenen. 

N°. 56. Jantje L. Fijlstra geboren 21 Juli 1802, overleden 5 
Maart 1870. 

Toelichting: Jantje stierf als weduwe van Job Gerbens Wasse
naar die in 1852 is overleden. Job en Jantje waren 4 Mei 
1828 getrouwd. 

N°. 57. Rustplaats van Jan Jans Kaper, geboren te St. 
Jacobi Parochie 7 April 1818, overleden 4 September 1870, in 
leven gardenier aldaar. 

Toelichting: Jan was een zoon van Jan Dirks Kaper en Maartje 
Jans de Klein. Hij overleed ongehuwd. 

N°. 58. Hier rust het stoffelijk overschot van Neeltje Hen
driks Koning, Weduwe van Marten Wijbes Kramer, geboren 
23 April 1804, overleden 14 November 1865. 

Toelichting: Marten en Neeltje trouwden te St. Anna 28 
Maart 1824. Marten was koopman van beroep. 

N°. 59. Rustplaats van Gelfsche Roelofs Schuiling overleden 
29 December 1855 oud 33 jaar, diep betreurd door hare Echt
genoot Rutger Klazes Andringa. 

N°. 60. Rustplaats van Klaas Tjeerd Andringa, overleden 
den? Oct. 1855, in den ouderdom van 76 jaar. 



76 

N°. 61. Naast nummer 60 ligt nog een steen, waarvan de 
inscriptie niet meer is te lezen. Vrij zeker is dat het graf van 
Rutger Klazes Andringa die te St. Jacob was geboren op 3 Juni 
1814 en overleed te Firdgum op 20 Augustus 1858. 

Toelichting: Rutger en Gelfsche waren getrouwd 31 Mei 1845, 
zij woonden eerst te St. Jacob en zijn toen naar Firdgum (Dijks-
hoek) verhuisd. Gelfsche was een dochter van Ds. Roelof Schui
ling predikant bij de Doopsgezinde gemeente te O.B. Zijl, waar-
Gelfsche 9 Juli 1822 was geboren. 

Klaas Tjeerds Andringa was boer onder St. Jacob en getrouwd 
met Antje Rutgers. 

N°. 62. Rustplaats van Sijbren Fokkes de With echtgenoot 
van IJttje Dirks Dijkstra, overleden te St. Jacobi Parochie den 
23 October 1866 in den ouderdom van 38 jaren. 

Toelichting: Sijbren was van beroep bakker; zijn vrouw IJtje 
overleefde hem 43 jaren; zij stierf 2 Mei 1909, oud 73 jaren. 
Sijbren en IJtje waren 25 Juli 1861 getrouwd. 

N°. 63. Rustplaats van Maartje Fokkes de With, echtge-
noote van Gerrit Pieters Post, geboren 24 November 1821, over
leden 26 Febr. 1851. 

Toelichting: Maartje was een zuster van S. F. de With ge
noemd onder N°. 62; zij trouwde met Post op 14 Mei 1846. Op 
11 Maart 1864 hertrouwde hij met Jannigje Pieters Schaaff. Post 
was door zijn beroep in wijden omtrek bekend, hij was n.1. 
paardenkoopman, kastelein en veearts. Als veearts genoot hij 
een groote reputatie. Eveneens had Post de acte van hulponder
wijzer van den 3en rang. Hij overleed te St. Jacob 13 Juli 1891, 
oud 74 jaren. 

N°. 64. Rustplaats van Jantje Fokkes de With overleden 
3 Mei 1850 in den ouderdom van 21 jaar en 6 maanden. 

Toelichting: Jantje is ongehuwd overleden. De personen ge
noemd onder nos. 62, 63 en 64 waren kinderen van Fokke Hen
driks de With, bakker van beroep, en Jannigje J. Kuiken. 

N°. 65. Rustplaats van Klaas Willems Koning, Echtgenoot 
van Ettje Gijsberts Heeringa, geboren den 3 November 1835, 
overleden 23 Maart 1870. 

Toelichting: Klaas was een zoon van Willem K. Koning en 
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Lijsbert D. Jongerhuis en dus van moederszijde vermoedelijk 
een kleinzoon van Dirk Minnes Jongerhuis en Neeltje Brouwer. 
(Zie bij N°. 53.) Klaas was timmerman van beroep. 

N°. 66. Rustplaats van Trijntje M. Tjepkema Echtgenoote 
van Gerrit G. Postma, Geboren den 2 Februari 1843, Overleden 
20 Juni 1875, na een Echtvereeniging van bijna 12 jaren. 

„Hier in dit stille graf. 
„Ligt zij nu zonder weenen, 
„En met het stof gepaard, 
„Vergeten? Neen! verdwenen". 

Toelichting: Deze overledene was de laatste die op 't oud 
kerkhof te St. Jacob werd begraven. Zij was een dochter van 
Mientje Roelofs Tjepkema en zijn tweede vrouw Sjoukje Roelofs 
Fopma. Trijntje was 30 Mei 1861 gehuwd met Arjen Beerts 
Kuiken; deze overleed 6 October 1862, waarna zij te Ferwerd 
op 9 September 1863 hertrouwde met Gerrit Gerrits Postma. 

Ziedaar, lezers, de naamlijst der personen, van wie wij een graf
steen met inscriptie hebben gevonden. De steenen, genoemd 
onder de nos. 53—66, hadden wij bij ons bezoek in 1929 
overgeslagen, maar de inscripties zijn mij later door den graf
delver Vis ter hand gesteld. Toen wij in 1929 het werk op het 
kerkhof hadden volbracht, kwam de vraag bij mij op, waar toch 
de steenen gebleven waren van de vroeger te St. Jacob overleden, 
bekende personen, wier zerken wij op onze wandeling om de 
kerk niet hadden aangetroffen en die vrij zeker een steen op hun 
graf hadden gehad. Ik dacht b.v. aan mannen als Gerrit Willems 
Wassenaar en Beert Arjens Kuiken; Cornelis Theunis Crap en 
vele anderen. Toen ik Vis naar dit feit vroeg, antwoordde 
deze, dat de grafzerken van de door mij genoemde personen 
vrij zeker onder de modder waren verdwenen. Eenige jaren ge
leden was op het noordwestlijk gedeelte van het kerkhof een 
pad gemaakt en bij die gelegenheid waren er verscheidene stee
nen onder den grond geraakt. Op den noordoosthoek was een 
transformatorhuisje gebouwd en ook bij dat werk waren er 
steenen zoek geraakt. Het was gebeurd en er viel niets aan 
te veranderen, maar wij hoorden deze mededeelingen toch met 
leedwezen aan, omdat oude grafsteenen voor de historie nog 
van groote waarde kunnen zijn. 

Het was in den nazomer van 1934 — vijf jaar later dus — dat 
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ik in gezelschap van Vis nogmaals het kerkhof bezocht, maar 
met verbazing zag ik, hoe de situatie in die vijf jaar aldaar was 
veranderd. Tegen den noordermuur der kerk was een tamelijk 
groot gebouw verrezen, dat, naar ik meen, dienst moest doen als 
catechisatie- en vergaderlocaal. Door dezen aanbouw zijn weer 
een groot aantal grafsteenen vernietigd of althans aan het oog 
onttrokken. Ik neem de vrijheid daarvan hier enkele te noemen 
en wil dan beginnen met den gedenksteen in den Noordermuur der 
kerk, waarover ik in den aanvang van mijn verhaal heb gesproken, 
Van dezen steen nu is door het nieuwe gebouw weinig of niets 
meer te zien. Ik heb niet aangeteekend, welke grafsteenen niet 
meer aanwezig waren (ik kon dat ook niet doen, want 't gebouw 
was al in gebruik genomen), maar onder de vloer van 't nieuwe 
gebouw zijn met meer andere ook de zerken verdwenen, welke 
ik onder de nummers 29 en 30 heb genoemd. Deze steenen waren 
tot aan 1929 door de familie van de personen, wier namen 
er op voorkwamen, bijzonder goed onderhouden, zoodat men er 
van kon zeggen: ze zijn nog zoo goed als nieuw. En nu , 
voor altijd verdwenen! Maar dat is het ergste m.i. nog niet. Van 
de openbare straat, ten oosten het kerkhof, heeft men naar 't 
nieuwe gebouw een voetpad aangelegd van grafsteenen, 
die van de graven, waarop ze behoorden, zijn afgenomen. De 
meeste liggen met de inscriptie naar beneden; enkele, met het 
opschrift naar boven; o.a. heb ik de zerk N°. 66, die ik het 
laatst heb genoemd, van dat pad af opgeschreven. Ten slotte nog 
de mededeeling dat de steenen, die ik onder N°. 18 en 19 heb 
genoemd — en die er in 1929 al ± 150 jaar hadden gelegen en 
toen nog onbeschadigd waren — ook waren verlegd, meer naar 
den noordkant. De eene lag nu in vele stukken naast den anderen, 
die nog goed leek. Het zou me geloof ik niet moeilijk vallen om 
nog meer gevallen te noemen, maar 't is genoeg, de lezer zal 
wel hebben begrepen, dat ik 't een en ander met leede oogen heb 
aangezien. Het bleek me, dat men in St. Jacob niet veel piëteit 
voor de grafzerken heeft gevoeld, maar het is ook duidelijk, 
dat wij in 1929 een goed werk hebben verricht door op dat 
gebied te redden wat er te redden viel *). 

*) De beschrijving der grafsteenen, liggend op de kerkhoven van St. An
na- en Lieve Vrouwen-parochie, is in bewerking. 





Hij deed, door kracht van taal, het ftoutst vooroordeel zwichten, 

Terwijl hij 't ongeloof voor 't licht der waarheid won; 

Door ware godsvrucht groot, getrouw aan zijne pligten, 

Vertoonde hij de deugd als reine vreugdebron. 

Treurt, vrienden, magen, treurt; LOBRIJ werd u ontnomen! 

Treur, vaderlandfche kerk; die leeraar is niet meer! 

Juicht, eng'len, juicht; gij zaagt tot u dien Godsvriend komen! 

Juicht, vrienden, magen, juicht; gij vindt hem zalig weer! 

Is. AN. NIJHOFF. 

Ds. N. LOBRIJ 
Predikant te Leeuwarden van 1810 tot 1818 



Brieven uit Leeuwarden van 1810—1812 

Door R. VISSCHER. 

In het begin der 19e eeuw stond te Leeuwarden de zeer geachte 
predikant, ds. Nicolaas Lobry, die enkele jongelieden ter vol
tooiing van hunne opvoeding bij zich aan huis nam. Een dezer 
jongens was Isaac Anne Nijhoff, die zich later naam heeft ge
maakt als boekverkooper, uitgever en historicus *). Als knaap 
van 14 jaar kwam hij bij ds. Lobry in huis en hield gedurende de 
bijna drie jaar, welke hij in diens gezin doorbracht, — n.1. van 
het eind van Juli 1809 tot het eind van Maart 1912, — eerst uit 
Gorinchem en daarna uit Leeuwarden, geregeld briefwisseling 
met zijne ouders, die in Arnhem woonden. Deze brieven, als 
bijlage afgedrukt in het werk van Wouter Nijhoff: „De Arnhem-
sche boekverkoopers en uitgevers Nijhoff, geschiedenis en biblio-
graphie", geven een aardigen kijk op het huiselijk en geestelijk 
leven te Leeuwarden in dien tijd; en, daar het werk van den heer 
Nijhoff niet in den handel is en slechts in een beperkt aantal 
exemplaren voor familie en vrienden werd gedrukt, wil ik er 
hier gaarne, met zijne toestemming, een en ander uit meedeelen. 

In Juli 1810 nam ds. Lobry een beroep van Gorkum naar 
Leeuwarden aan. Op zijn verzoek stemden de ouders van Isaac 
Anne Nijhoff er in toe, dat deze met hem mee zou gaan, ofschoon 
zij den afstand een bezwaar achtten. De reis daarheen duurde 
toch niet minder dan dertig uur, en de vader schrijft dan ook: 
„Isaac, gij moet gelooven, dat het voor ons eene groote resolutie 
is, U zoo ver van ons af te laten gaan". De tocht ging over Am
sterdam; vandaar per beurtschip naar Harlingen, waar ds. Lobry 
een „wonnevracht" of extra-schuit voor de verdere reis afhuurde. 
Te Leeuwarden aangekomen, werd het gezelschap allervriende
lijkst ontvangen door een neef van ds. Lobry, den apotheker 
Harkema, bij wien Isaac later ook dikwijls aan huis kwam. Het 
gezin betrok een huis in de Gloppe van de Weerd (nu Gloppe no. 8). 

•) Van zijne hand verscheen o.m. het uitvoerige werk: Gedenkwaardig-
heden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegeven oorkonden 
opgehelderd. 

6 
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Isaac schrijft daarvan: „De meeste kamers zijn met groote 
ruiten, en behangen. Er zijn twee zolders en twee kelders, waar 
nooit water in komt en staat op vrij goeden stand." Het huis deed 
300 gld. huur. Doch, al waren de kelders watervrij, ds. Lobry 
gaf er later de voorkeur aan een ander huis te bewonen, waartoe 
hij in 1811 het perceel, thans Uniabuurtno. 8, voor 4000 gld. aan
kocht. 

Isaac kreeg een gunstigen indruk van Leeuwarden; hij vond 
„de cingels overheerlijk en de stad zelve redelijk fraai". Ook wa
ren er meer en aangenamer wandelingen dan te Gorkum. Toch 
betreurt hij het, dat er in den omtrek zoo weinig hout is, „geen een 
„ordentelijk boschje". Later echter schrijft hij: „Ik geloof, 
„dat ik dezen zomer hier wel zal kunnen wandelen; over het ge-
„heel bevalt het mij hier op den duur allerbest". Wat hem bij 
aankomst terstond opviel, dat waren. . . . de hoeden der vrou
wen. Hij schrijft: „Ik wenschte wel, dat gij eens op een Zondag 
„hier waart om dan de gekke opschik der vrouwen te zien. De 
„meesten hebben dan hoeden op van stroo met een zeer kleine 
„bol en een rand, die 2 à 3 maal zoo groot is als de randen van de 
„meiden-hoeden bij ons. Die hoeden ziet men in het geheel niet 
„des weeks, maar alleen Zondags. Allen, zelfs meiden en boerin-
„nen hebben dan gouden oorijzers; anders dragen sommigen ook 
„wel zilveren". 

Den 7en October hield ds. Lobry zijne intrede met eene preek 
over Mattheus 13 : 45 en 46. „Er waren wel 2500 menschen in 
„de kerk; veertien dagen en drie weken te voren hadden de men-
„schen aan den koster reeds plaatsen besteld, met veel moeite 
„heb ik nog een goede gekregen". Mevrouw Lobry schrijft eenige 
dagen later: „Wat de gemeente betreft, dezelve is voor het uiter
l i jk vrij Godsdienstig en men kan zijne denkbeelden zonder 
„vrees voor verkettering hier onbewimpeld voordragen; de har-
„monie onder de predikanten is zeer wel; dit zijn allemaal zaken, 
„die Leeuwarden voor een predikant aangenaam maken". AI 
zal Isaac meestal den dienst in de Ned. Hervormde Kerk hebben 
bijgewoond, bezocht hij toch een enkele maal de Menniste-kerk, 
o.a. op een dag, waarop vier mannen en twee vrouwen werden 
gedoopt, waaronder ook zijne vrienden, „Mijnh. en Juffr. van 
„der Plaats. Dat doopen geschiedt daar vrij wat deftiger en 
„stichtelijker dan in onze kerken", vond hij. „De Domeni deed 
„regte mooie aanspraken aan de doopelingen en ik geloof niet, 
„dat dit volgens een formulier geschiedde". Ook gaat hij eens 
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naar de Waalsche kerk: „er waren maar 18 menschen in de 
„kerk". 

Onder de uitstekende leiding van ds. Lobry, die toezicht op 
zijne studiën hield en hem in verschillende vakken, o.m. in het 
Latijn en in de natuurkunde onderwijs gaf, ontwikkelde de jonge 
Nijhoff zich snel. Engelsch leerde hij bij den heer Slothouwer; in 
het teekenen kreeg hij les van Eelke Jelles (Eelkema), wiens 
vruchten- en bloemstukken nog zeer gewaardeerd worden. Deze 
nam tien stuivers voor de les en kwam daarom slechts ééns in de 
week. Daar Eelkema doofstom was, leerde hij Isaac ook op de 
vingers spreken. „Hij is een zeer vrolijk, artig mensch". 

Ook voor uitspanning bleef er tijd over. In verschillende ge
zinnen werd hij vriendelijk ontvangen, zooals bij den apotheker 
Harkema, den apotheker Haverschmidt, den heer Ladenius, 
en den advocaat van der Plaats, die hem ook met andere jonge
lui in kennis brachten. Zoo noodigde mr. van der Plaats hem met 
een ander jong heer op een avondboterham „waarbij wij eenige 
„electrische proeven namen van den heer Canton, die weinig om-
„slag behoeven en waarmee wij ons zeer gediverteerd hebben". — 
Een ander maal schrijft Isaac: „ Ik ging den 2den Kerstdag 's mid-
„dags tegen theedrinkenstijd naar de Haverschmids, daar merkte 
„ik, dat een heel gezelschap verwacht werd van menschen, die ik 
„allen kende, ik maakte complimenten en wilde gaan, maar moest 
„blijven. Ik bleef ook en wilde om half zes gaan; ik moest blijven 
„en een glas wijn drinken; ik bleef al weer en wilde om half negen 
„gaan, maar moest een haas mee blijven eten, dat ik ook 
„gaarne deed en gaauw thuis ging zeggen. Krijgt ge ook 
„nog al eens hazen? Wij hebben er hier aan huis al tweemaal 
„een gehad". 

Dikwijls ontving hij van deze vrienden uitnoodigingen voor 
concerten, nuts-avonden en de wekelijksche bijeenkomsten van 
Physica, waarvan hij gaarne gebruik maakte. Van de muziek, 
welke op die avonden ten beste werd gegeven, schrijft hij niet an
ders dan: „de muziek was regt mooi en er werd ook fraai gezon-
„gen". Meer is hij getroffen door de sieraden der dames: „nooit 
„zag ik zooveel peerls en juweelen bij elkander als op dien avond; 
„men ziet daar nog geheel de oude Friesche pracht". De nuts-
avonden bevielen hem blijkbaar beter. Deze werden eens in de 
drie weken gehouden. Op 21 Nov. 1810 schrijft hij: „Dezen 
„avond ben ik met den heer Harkema naar eene vergadering van 
„het Dep*, tot nut van 't algemeen geweest. Daar hield zekere 
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„heer Suringa x) een uitnemende redevoering over de ware groot
heid van den mensch en werd er superber muziek gemaakt; er 
„was een ontzagchelijk groot gezelschap van Heeren en Dames. 
„Daar de heer van der Plaats hier ook lid van is, zal ik er dezen 
„winter wel eens meer komen". Daarin vergiste hij zich niet: hij 
hoorde er den heer Karsten 2), inspecteur van den waterstaat, 
die eene beschouwing over den sterrenhemel ten beste gaf; dr. 
Vitringa Coulon, die over het instinct der dieren las; den heer 
van der Wal, die over den roem, welke ons Vaderland aan de 
vrouwen verschuldigd is, sprak („Gij moet weten, dat die gezel
schappen van het Nut bijkans half uit vrouwen bestaan"); — 
den heer W. H. Suringar, die eene „allerschoonste rede hield over 
„de verbeeldingskracht", welke hij toepasselijk maakte op de 
uitreiking van een medaille aan een man, die den vorigen winter 
een kind uit het ijs had gered. „De man wilde iets zeggen, toen 
„hij de medaille ontvangen had, maar hij schreide zoo, dat hij bij-
„kans geen woord kon uiten; van de ouders van het kind had hij 
„geen anderen dank gekregen dan dat de vader ,hem eenige we-
„ken daarna bij toeval op straat tegenkomende, tegen hem zeide: 
„A propos, gij hebt laatst mijn kind uit het water gehaald, geloof 
„ik; ik bedank er U voor". 

De bijeenkomst van Physica woonde hij met bijzonder genoe
gen bij. Toen hij voor de derde maal door den heer van der Plaats 
werd geïntroduceerd, deelde de secretaris hem mede, dat hij, 
volgens de wet van dit gezelschap, voortaan niet meer als vreem
deling toegelaten kon worden; hij moest lid worden, wat insloot, 
dat hij dan ook op zijne beurt een voordracht zou moeten houden. 
Dit nam hij aan. „Ik zal er dus den 7den December waarschijnlijk 
„een voorlezing doen, een eigen opstel dan, mogelijk wel over de 
„aardbevingen. Ik zie er niets tegen op, want dat gezelschap is 
„zoo sterk niet; het bestaat, geloof ik, maar uit 12 of 15 personen 
„en ik weet wel, bij de meesten kan ik mij niet vergelijken, maar 
„daar zijn er toch ook wel onder, waar ik wel tegen op kan en die 
„toch ook op hun beurt voorlezingen moeten houden". Den 15en 
Februari 1812 hield hij daar nog eens een voordracht en wel, over 
de zee. — „Bij die voorlezing had ik de eer, dat mijnheer de in
specteur Karsten, die thans te Groningen woont, mij hoorde; ik 

!) W. H. Suringar, geboren in 1790. 
2) J. Wiedeman Karsten, geboren in 1775; schrijver van eene Hand

leiding tot de kennis der meetkunde, en van eene Noodzakelijke aardrijks
kunde in dienst der stadsscholen in Leeuwarden. 
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„schrikte waarlijk, toen ik hem zag binnenkomen, maar van 
„achteren ben ik er toch blijde om". Ook natuurkundige proeven 
werden op Physica genomen: „er zijn nu een paar malen mooye 
„proeven gedaan met de zoogenaamde volkanische kolom, die 
„mij regt veel plaisier deed; ik heb er ook een paar fiksche schok-
„ken mee gehad". 

Een enkelen keer woonde hij een ontleedkundige les van dr. 
Vitringa Coulon bij. „Zeker Dokter Vitringa Coulon, een aller-
„bekwaamst mensch, houdt hier in eenige winteravonden, uit 
„enkele liefhebberij, openbare ontleedkundige lessen op een lijk. 
„Op sterk aanraden van Dr. Lobry, die er eenige malen geweest is, 
„ging ik er voorl. Vrijdag heen; er werd toen een gedeelte der 
„hersenen ontleed en tevens gehandeld over het stelsel van Gall. 
„Het was de laatste avond, dat Coulon dat lijk onder handen had, 
„want het begon reeds te bederven; maar hij verwacht er eerst
daags een ander, daar hij weer op dezelfde wijze een gedeelte van 
„ontleden zal". 

Naast al deze intellectueele genoegens vond hij ook ontspan
ning in wandelingen en tochtjes in den omtrek. Zoo ging hij, kort 
na zijne aankomst in Leeuwarden, met den heer en mevr. Lobry 
en mejuffr. Harkema naar „een boer van hare kennis ter visiete. 
„Dat zijn hier allemaal heele heeren. Er hingen o.a. gordijnen 
„naar den eersten smaak en er stond een mooye nieuwerwetsche 
„bureau, zooals gij er geen hebt, Vader. Er is hier digt bij een 
„buurt, die men het Bildt noemt, daar vindt men in bijna alle 
„boeren-huizen een forte-piano of kabinet-orgel". Een ander maal 
bezoekt hij met een vriend het Tolhuis, „waar men eens heen 
„kan wandelen en thee en wijn krijgen kan". Of hij gaat met 
vrienden uit visschen bij Wirdum en Idaard. Dat neemt den hee-
len dag: 's morgens om 3 uur trekken zij er op uit en komen 's a-
vonds 9 uur thuis. Zij eten bij een boer en vangen 6 groote snoe
ken, eenige baarsjes en karpers, een paar blijen en een zeelt! Met 
ds. Lobry maakte hij tweemaal een tochtje naar Groningen, 
waarover hij met veel lof schrijft. Hij woonde er o.m. eene lezing 
van het Groningsch Natuurkundig Genootschap bij, waar een 
horlogemaker een door hem zelf vervaardigd werktuig vertoonde, 
„waarop verscheidene stukken omtrend de loop van de Aarde 
„en Maan allerduidelijkst werden aangetoond". Ook naar Fra-
neker nam ds. Lobry hem mee: zij wandelden heen en kwamen 
met de schuit terug. De jonge Nijhoff was opgetogen over Eisin-
ga's planetarium. Te Franeker was men zeer terneer geslagen 
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door het besluit tot opheffing van de academie. „Gij kunt niet 
„begrijpen", schrijft hij, „hoe akelig al de menschen te Franeker 
„zijn over dat berigt van de Academie, want dat stadje zal daar 
„geheel door te gronde gaan", — en later: „Te Franeker hebben 
„al de professoren na Nieuwjaar onverwacht order gekregen om 
„direct op te houden". — Zijne heerlijkste reis was echter 
die naar Arnhem, waar hij in 1811 zijne vacantie door
brengt. Hij gaat onder geleide van ds. Lobry, daar zijne 
ouders hem zoo'n verre reis als van Leeuwarden naar Arnhem 
niet alleen willen laten doen. De tocht gaat van Leeuwarden 
naar de Lemmer, vandaar per schip naar Vollenhoven, dan 
te voet naar Zwol en ten slotte met den Zwolschen wagen naar 
Arnhem. 

Soms maakt hij melding van een of andere gebeurtenis, welke 
Leeuwarden in beroering brengt, als: „de oplating van een vrij 
„grooten luchtbal, welke op eengroot uur van de stad is neerge
komen" ; een brand in de Hoogstraat, waarbij een huis geheel af
brandde en twee andere sterk beschadigd werden; een anderen 
brand op den Eewal, welke door vijf spuiten werd gebluscht; 
een storm, die op 9 November 1810 woedde en waarbij van een 
Engelsch oorlogschip „veertig man en een stuk kajuit te Harlin-
„gen zijn komen aandrijven"; de harddraverij en de feesten, welke 
gehouden werden ter eere van de geboorte van den zoon van Na
poleon. Daarvan vertelt hij: „Dezen middag heb ik hier eene 
„harddraverij bijgewoond, ter eere van het Koningjevan Rome. 
„Een en twintig paarden dongen om den prijs en deze bestond 
„in een gouden zweep ter waarde van 2000 francs, omtrent 900 
„gld. Zij werd den berijder van het overwinnend paard plegtig in 
„tegenwoordigheid van den Generaal, die hier resideert en van 
„de Departementale- en Stadsregeering ter hand gesteld, die 
„ook allen bij het rijden tegenwoordig waren en zich in eene tent, 
„die daartoe voor hen was opgeslagen, bevonden. Toen de zweep 
„uitgerijkt was, reed de overwinnaar op hetzelfde paard, dat 
„haar gewonnen had, er de geheele stad mee rond. De overwon
nenen toonden zich volstrekt niet nijdig tegen den overwinnaar, 
„maar waren zelfs vriendelijk tegen hem, zelfs op het oogenblik, 
„dat hij de zweep ontving, hetgeen mij wel verwonderde. Gister 
„is de geheele stad geïllumineerd geweest. Vandaag harddraverij, 
„morgen groot bal en soupé bij den Prefekt en zoo is er de geheele 
„week door alle dagen wat, ik denk niet, dat men het te Arnhem 
„zoo brillant maken zal. Ds. Lobry heeft gisterenmorgen (tot 
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„tekst) gehad, dat er in den zoon van Jerobeam iets goeds was 
„voor den Heere". 

De moeilijkheden en zware lasten, welke het Fransche bewind 
meebracht, vinden natuurlijk ook weerklank in deze correspon
dentie. Zoo schrijft Isaac over de conscriptie; over de duurte van 
de tabak: — „Hebt gij braaf tabak opgedaan, Vader? de oude ta-
„baksverkoopers zijn hier nog tot 's nachts 12 uur aan het ver-
„koopen geweest; hunne huizen werden oudejaarsavond (1811) 
„als bestormd en zij zijn meestal daarin uitverkocht"; — over 
een inval in hun huis van acht douaniers, die gedurig hunne sabels 
in den grond staken om te zien, of er iets in de bleek verborgen 
kon zijn, „zij lieten de onderlagen uit de bedstee in de kraam
kamer nemen, omdat er een kelder onder was"; over de moei
lijkheid van het verkrijgen van paspoorten; zelfs over de natio
naalverklaring van de goederen van de Duitsche orde. 

Over het algemeen is het een gelukkige tijd voor Isaac Anne 
Nijhoff geweest, dien hij te Leeuwarden doorbracht. Doch ook 
droeve dagen maakte hij met het gezin van ds. Lobry door. Den 
9en November 1810 stierf diens tweede vrouw, Jansje Adema, 
bij de geboorte van een dochtertje. Zij was, zooals uit hare brie
ven blijkt, eene lieve, zorgzame vrouw. Den 30en September 
daarop overleed hare moeder, die bij den predikant inwoonde. 
Zoo vlogen de jaren onder lief en leed snel voorbij en keerde de 
jonge Nijhoff in Maart 1912 naar zijne ouders in Arnhem terug, 
waar hij bij zijn vader in den boekhandel kwam. Veel heeft hij 
te danken gehad aan de uitstekende opvoeding, hem door ds. Lo
bry, die hem zeer genegen was, gegeven. Deze overleed te Leeuwar
den op 22 Maart 1818. 



Leeuwarden 1435—1935 

Door Mr. P. C. J. A. BOELES. 

De herdenking van het vijfhonderd-jarig bestaan van grooter 
Leeuwarden leverde een rijke historische oogst op, die stellig 
de aandacht verdient van ieder die belang stelt in de geschie
denis van Friesland in het algemeen en van zijn hoofdstad in 
het bizonder. 

De herdenkingsweek (2—7 Sept. 1935) met talrijke feesten, 
waarvan de historische optocht wel het hoofdnummer vormde, 
had een zeer geslaagd verloop, waarop het „Algemeene Co
mité" met groote voldoening kan terugzien. De herdenking 
bleef evenwel niet beperkt tot het houden van feesten. Zoo ver
schenen er drie gedenkboeken, die elk op zijn wijze een overzicht 
willen geven van de ontwikkeling van Leeuwarden door de 
eeuwen heen en waarop hieronder nader wordt teruggekomen. 
Ook het Friesch Genootschap liet zich niet onbetuigd en orga
niseerde in zijn Friesch Museum eene historische tentoonstelling 
van Oud-Leeuwarden, die duurde van 5 Augustus tot 1 October. 

De opening van deze tentoonstelling was min of meer het 
begin der herdenking en zoo moge hier ter inleiding van ons 
overzicht volgen hetgeen door ons bij die gelegenheid is gezegd 
als vervanger van den uitstedigen voorzitter van het Friesch 
Genootschap, Mr. P. A. V. baron van Harinxma thoe Slooten, 
en tevens in onze hoedanigheid van conservator en wnd. direc
teur van het Friesch Museum. 

I. TOESPRAAK BIJ DE OPENING DER HISTORISCHE TENTOON
STELLING, OP 5 AUG. 1935, IN HET FRIESCH MUSEUM. 

Dames en Heeren, 

De voornemens om het vijfhonderd-jarig bestaan van grooter 
Leeuwarden te vieren waren voor het Friesch Genootschap als 
oudste historische vereeniging in Friesland, gevestigd en opge-
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richt te Leeuwarden, eene welkome aanleiding om op zijn gebied 
mede te werken en wel door het inrichten eener historische 
tentoonstelling, waartoe zeker geen instelling meer bevoegd en 
geen instelling beter in staat geacht kan worden, dan juist dit 
genootschap, dat reeds meerdere historische tentoonstellingen 
heeft georganiseerd en in zijn museum daarvoor eene veilige be
huizing kan bieden, beschikt over ter zake kundige krachten. 
Wanneer men de vraag stelt: wie het initiatief heeft genomen 
voor de herdenking van het 500-jarig bestaan: een gezonde 
koopmansgeest, die wars van den druk der eeuwige malaise, niet 
bij de pakken neer wil zitten, behoefte heeft zich eens uit te 
leven en die weer iets aandurft, met blijde energie, of dat het 
initiatief is geboren uit een werkelijk historisch besef, dat er 500 
jaren geleden iets zeer bizonders plaats had in de geschiedenis 
der stad, zoo belangrijk dat wij het ons thans trotsch en dankbaar 
dienen te herinneren. Wanneer men die vraag stelt, dan is het 
niet gemakkelijk daarop een juist antwoord te geven. 

Waarschijnlijk hebben beide elementen samengewerkt. Mocht 
echter god Mercurius den eersten stoot aan de herdenking heb
ben gegeven, dan heeft hij een historischen geest in Leeuwarden 
wakker geschud, die zóó groot en indrukwekkend is, dat hij 
alle, zelfs hoog gespannen verwachtingen verre en verre overtreft. 

Ik denk hier o.a. aan hetgeen reeds is uitgelekt omtrent de 
historische feesten, die in September zullen worden gehouden 
en een kijkspel beloven, dat hier nauwelijks zijn weerga had. 
In het bizonder denk ik echter aan het feit dat er weldra niet 
minder dan drie gedenkboeken voor ons zullen liggen, waarvan 
één reeds is verschenen en twee hunne voltooiing naderen. 

Men zou dit getal echt friesch kunnen noemen, en zeggen, dat 
blijkbaar iedere groep of iedere historische instelling, naar eigen 
inzicht wil herdenken. Wij wenschen er liever in te zien een 
edele historische wedstrijd, een uiting van onweerstaanbaren 
historischen drang, bij velen, om zich in het mooie verleden van 
Leeuwarden in te denken en zijnerzijds iets bij te dragen, dat 
daarvan getuigt. 

Het Genootschap, als zoodanig, is bij geen dezer gedenk
boeken betrokken, maar van de medewerkers aan het officieele 
gedenkboek zijn er vier lid van het bestuur van het Genootschap, 
zij het dan ook, dat zij ditmaal niet als zoodanig hunne historische 
gaven zullen ontplooien. Ik heb een spotter hooren zeggen, dat 
na deze golf van historische belangstelling, na dezen stroom van 
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bijdragen in de gedenkboeken, er in de eerste jaren wel niets meer 
over de geschiedenis van Leeuwarden gezegd zal kunnen worden. 
Dit is natuurlijk wat overdreven, want in een korte spanne tijds 
is dit onderwerp zeker niet uit te putten. De te verwachten 
bijdragen zullen veelzijdig en nieuw licht werpen op tal van on-
derdeelen der stedelijke geschiedenis en daarbij dikwijls verder 
gaan dan de strikte geschiedkundige plaatsbeschrijving. Maar 
door de veelheid der bijdragen van min of meer zelfstandig 
werkende krachten, waarvan meerderen slechts tijdelijk hunne 
aandacht aan de stad en een bepaald onderdeel der geschiedenis 
kunnen geven, zullen de gedenkboeken iets anders brengen dan 
b.v. de bekende G e s c h i e d k u n d i g e p l a a t s b e s c h r i j -
v i n g v a n L e e u w a r d e n , door W. Eekhoff, die een ge
sloten geheel vormt, bezield door één geest, die zich jaren lang 
in deze materie had ingewerkt. Dit werk is gelijk bekend in 
denzelfden trant uitnemend vervolgd door onze oud-archivaresse 
Mej. R. Visscher, voor den tijd nà 1846. 

Wanneer ik den naam noem van Wopke Eekhoff, dan kan 
ik in deze herdenkingsdagen niet nalaten een eerbiedige hulde 
te brengen aan de nagedachtenis van dezen autodidact, gelijk 
hij zich zelf placht te noemen, die ongetwijfeld mag heeten dé 
geschiedschrijver van Leeuwarden. Mannen als Eekhoff zijn 
witte raven. Hij miste een academische opleiding, maar bezat, 
wat de academie niét kan geven, een zeldzame aanleg en flair, 
een heilig vuur, dat meer bereikt dan in het vermogen ligt van 
vele geschoolde krachten. Er is bijkans geen onderdeel der Frie-
sche en plaatselijke geschiedenis, waarbij men Eekhoff niet ont
moet en verschillende van zijne geschriften zijn bij gelegenheden 
als deze nog onze eerste vraagbaken. 

Bizonder verdienstelijk voor den tijd waarin het verscheen, 
het jaar 1846, voldoet echter zijn geschiedenis der stad Leeuwar
den niet meer geheel aan de eischen van onzen tijd, ook wat 
betreft de illustratie. Ik koester dan ook de hoop, dat de ver
nieuwde belangstelling in de historie onzer stad moge leiden tot 
de bewerking van een nieuwen Eekhoff, waarin dan de kostelijke 
bijdragen der gedenkboeken, samenvattend zouden kunnen 
worden verwerkt. 

Vooral de oudste geschiedenis eischt herziening en hiermede 
nader ik de tweede hoedanigheid, waarin ik heden optreed en 
tevens de tentoonstelling zelf, die op het punt staat geopend te 
worden. 
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Mijne beschrijving der geschiedenis van Friesland had ik in 
1927 doen eindigen bij den aanvang der elfde eeuw. Van Leeu
warden was, op één uitzondering na, in het toen behandelde 
tijdperk nog geen sprake. Bij de inrichting der tentoonstelling 
en van den catalogus moest evenwel de vroeger gestelde grens 
van circa 1000 na Chr. worden gepasseerd en de oudste af deeling, 
betreffende Leeuwarden vóór 1500, eischte orienteering in zijn 
vroegste historie. Dit onderdeel was in hooge mate boeiend en 
bracht in den catalogus een korte inleiding tot die oudste af-
deeling. Er liggen daar, in die vroege geschiedenis, eenige klippen, 
waarop reeds velen zijn gestrand, ook archivarissen. Nog geregeld 
blijken die klippen gevaar op te leveren. Ik meen dus goed te 
doen, door deze gevaarlijke zone op nieuw van een waarschu
wingsbord te voorzien. 

Het betreft een groep vervalschte geschiedbronnen, die bijkans 
door iederen historicus, die over Leeuwarden schreef, worden 
aangehaald. Eekhoff, Van der Chijs, van den Bergh, Verwijs, 
Colmjon en Buitenrust Hettema, om slechts de oudere gene
ratie te noemen, hebben die bronnen aangehaald. Het gevaar is 
dus groot, dat men argeloos hun voorbeeld volgt. Het zijn enke
le vermeende geschiedbronnen van het klooster Corvei in West-
falen. Het C h r o n i c o n C o r b e j e n s e , valschelijk op
gemaakt door J. F. Falcke of door Paullini en de A n n a l e s of 
F a s t i C o r b e j e n s e s, van 1144—1159. Wattenbach, in 
zijn onvolprezen werk „ D e u t s c h l a n d s G e s c h i c h t s -
q u e 11 e n", dat in 1893 reeds een zesde uitgave beleefde, heeft 
voor deze bronnen gewaarschuwd, maar dat mocht dikwijls niet 
baten. 

Die valsche bronnen spelen gemeenlijk een rol wanneer de 
bekende echte giftbrief van Lodewijk den Vrome aan Gerolf, 
van den jare 839, aan de orde komt. Gerolf wordt begiftigd met 
vastigheden, die liggen in het hertogdom Friesland en wel in 
W e s t e r g o , in villa Cammingehunderi en in andere naburige 
dorpen of villae. De naam Cammingehunderi wijst op den eer
biedwekkende ouderdom van het van Cammingha geslacht en 
daar dit geslacht in en om Leeuwarden meerdere burchten of 
stinzen had, heeft het niet aan pogingen ontbroken om in Cam
mingehunderi den oorsprong van Leeuwarden te doen zien, hoe
wel Leeuwarden in O o s t e r g o en niet in Westergo ligt. Ik 
zal daarop verder niet ingaan, maar wijs er slechts op, dat men 
op zoek naar de ligging van Cammingehunderi geen beroep mag 
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doen op het valsche Chronicon Corbejense, z.g. uit de 12e eeuw. 
Het klooster Corvei heeft gelukkig ook echte geschiedbronnen, 

die voor de oudste geschiedenis van onze stad groote beteekenis 
hebben. Het zijn de „ M o n u m e n t a C o r b e i e n s i a", in 
1864 uitgegeven door Philippus Jaffé. 

De toenmalige archivaris-bibliothecaris van Friesland, de 
bekende Dr. Eelco Verwijs, vond in deze uitgave aanleiding 
tot het schrijven van een nog steeds belangrijke studie over 
„De A b d i j v a n C o r v e i en d e k e r k v a n L e e u -
w a r d e n." Men denke er alleen om, dat hij de voormelde val
sche bronnen, na eenige kritiek, als betrouwbaar aanvaardt. 
Overigens spelen die valsche bronnen bij hem geen grooten rol. 
Verwijs was een voortreffelijk stilist en als historicus stond hij 
wellicht op een hooger plan dan Eekhoff. Zijn blik werd ook niet 
belemmerd door het chauvinisme, dat den Frieschen auteurs wel 
eens in richtingen drijft, waar de wensch de vader is der con
clusie. 

In die zoo juist aangehaalde uitgave van Jaffé, komen enkele 
brieven voor van den abt Wibaldus, die er o.a. in 1149, bijna 300 
jaren vóór den datum, dien wij thans herdenken, over klaagt, 
dat zijn voorganger de rechten van het klooster Corvei op de kerk 
van Leeuwarden, in den brief „LINWERT" geheeten, heeft 
verkocht. De naam van Leeuwarden komt met eenige variatie 
voor. In twee andere brieven schrijft Wibaldus over de „par-
rochia LIENWARD", en de kerk van „LINWARD". Die kerk, 
die let wel in de parochie Leeuwarden lag, was geen dorpskerkje, 
want er waren reeds vier priesters aan verbonden, die door Wi-
bald tegen 2 Februari 1149 gedagvaard werden. Zij hebben 
daaraan geen gevolg gegeven en later blijkt weinig meer van 
relaties tusschen Corvei en Leeuwarden. 

Welke was nu, die reeds in 1149 zoo groote kerk van Leeu
warden, liggende in de gelijknamige parochie? Eekhoff zegt, dat 
was de kerk van Nijehove, die gestaan heeft dicht bij de tegen
woordige groote kerk. Velen hebben zonder eenige motiveering 
deze opvatting overgenomen. 

Nu is het, de overheerschende positie van Leeuwarden ten 
aanzien der omgeving in aanmerking genomen, reeds onver
klaarbaar, dat deze plaats zijn bestaan zou beginnen met als_ 
oudste kerk Nijehove, wat toch kennelijk een tegenstelling is 
met een ouder „Oldehove". In werkelijkheid was het dan ook 
anders. 
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De kerk van Linwert en van Corvei was niet de aan onze Lieve 
Vrouwe Maria gewijde kerk van Nijehove, maar de aan Sint Vitus, 
den beschermheilige van Corvei, gewijde kerk van Oldehove. 

Maar zal men zeggen, Oldehove is toch eerst eeuwen later, in 
1435, met Leeuwarden vereenigd. Zeker, doch alleen wat de uit
eindelijke gelding van het stadsrecht betreft en men vergete niet, 
dat Oldehove kerkelijk reeds eerder tot Leeuwarden behoorde, 
evenals Hoek. Dit wordt niet alleen uitdrukkelijk gezegd in een 
oorkonde van 1432, maar men kan op de tentoonstelling een 
fraaie reproductie zien van een brief uit 1386, in het Rijksarchief 
te Utrecht, waar Wijbrandus Alardi zich noemt: p e r s o n a 
e c c l e s i e S a n c t i V i t i L y e w a r d e n s i s , d.i. pastoor 
van den St. Vituskerk te Leeuwarden. En wij weten allen, dat de 
St. Vituskerk, de kerk van Oldehove en niet van Nijehove was. 

Blijkbaar heeft dus de kerk van Oldehove, de oudere, wellicht de 
oudste kerk van Leeuwarden, aanvankelijk alleen St. Vituskerk 
geheeten; later, in tegenstelling met Nijehove, werd de naam Ol
dehove. Dat „Hove" kan op zich zelf wel slaan op de begraaf
plaats, die met de kerk min of meer annex was. 

Wat er in 1435 gebeurd is, zal in het officieele gedenkboek 
van bevoegde zijde wel nader uiteengezet worden. Het ging toen 
voornamelijk over de grenzen van het stadsrecht. Peter Kam-
mingha en die van Aldahovestra hebben er zich toen voorgoed aan 
onderworpen, zoodat die datum thans terecht wordt herdacht. 

Dit ter inleiding van de oudste afdeeling der tentoonstelling, 
die o.a. bestaat uit oude oorkonden en de vroegste Leeuwarder 
munten uit de 11e eeuw, waarvoor verder verwezen kan wor
den naar den catalogus. 

* * * 

Op de tentoonstelling is nu eens voor het eerst bijeengebracht 
wat er in den loop van vele jaren door het Friesch Genootschap 
betreffende Leeuwarden in zijn Friesch Museum is verzameld, 
aangevuld met de beste deelen der Stedelijke Kunstverzameling 
ten stadhuize, voornamelijk bestaande uit topografische teeke-
ningen, prenten en schilderijen. 

Bizondere aandacht is voorts geschonken aan de herinneringen 
aan het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden en zijne bewoners, de 
Friesche Stadhouders, vanaf Willem Lodewijk, die in Friesland 
nog lang niet voldoende bekend zijn, en hunne gemalinnen. Dit 
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Hof verleende aan Leeuwarden veel luister; het deed de kunst 
bloeien, zooals kan blijken uit de prachtige stadhouder-portretten 
door den Leeuwarder meester W ij b r a n d de G e e s t , welke 
het Rijksmuseum te Amsterdam zoo welwillend afstond, met 
machtiging van den desbetreffenden minister. 

Ik zal mij thans onthouden van een verdere bespreking van de 
tentoonstelling. Een rondwandeling is daarvoor veel beter ge
schikt. Er is naar gestreefd om kunst en historie te vereenigen. 

De tijd der rommelige oudheidkamers is, althans in goed 
geleide musea, voorbij. Om het verleden tot de bezoekers te doen 
spreken, dient rekening te worden gehouden met hetgeen zij bij 
een normaal bezoek in zich kunnen opnemen. Een enkel goed 
schilderij of meubel kan een indruk geven van een geheele periode. 
Maar dan dient het ook karakteristiek en representatief te zijn 
en zóó geplaatst te worden, dat het opvalt. Dit leidt tot vermij
ding van overdaad, want bij groote volledigheid ziet men allicht 
van wege de boomen het bosch niet. 

Vele dingen, die reeds lang aanwezig waren, zullen thans, als 
documenten voor de Leeuwarder beschavingsgeschiedenis, voor 
het eerst opgemerkt en begrepen kunnen worden. Daarom was 
de organisatie der tentoonstelling een wel inspannend, maar toch 
steeds boeiend werk. Dat het ook blijvende waarde heeft kan o.i. 
niet betwijfeld worden nu de gegevens als het ware in den cata
logus zijn vastgelegd. Er rest mij nog de aangename taak om het 
bestuur van deze stad en ook aan deszelfs archivaris, Mr. van 
der Minne, namens het Friesch Genootschap grooten dank te 
betuigen voor de welwillende medewerking. 

Het zelfde geldt voor de overige inzenders, waaronder de Com
missaris der Koningin in Friesland, die toestond, dat de eetzaal 
in het vroegere Stadhouderlijke paleis, tijdelijk beroofd werd 
van zijn fraaie portretten; het Oranje Nassau Museum in den 
Haag, de heeren van Wageningen en N. Ottema. 

Drs. Wassenbergh wordt bedankt voor den prettigen bijstand 
en Mej. Visscher voor de keurige ordening der Leeuwarder drukken. 

Moge deze tentoonstelling er toe bijdragen den naam van 
onze goede stad hoog te houden. 

II. DE HISTORISCHE TENTOONSTELLING VAN OUD-LEEUWARDEN. 

Na de inleiding nog slechts een enkel woord. De tentoonstelling 
behoort alweer tot het verleden. Zij werd bezocht door ongeveer 



95 

3000 personen en van den catalogus, die in tien groepen ver
deeld, met 383 nummers een toelichting gaf, werden de 700 voor 
verkoop beschikbare exemplaren uitverkocht. 

Ten einde een indruk vast te leggen van het tentoongestelde 
en van de inrichting der expositie zijn hier twee foto's gerepro
duceerd, waarvan de eerste een hoek laat zien van de gecombi
neerde oudste afdeelingen. 

De hier beproefde groepeering eischt eenige toelichting. Op 
een der algemeene vergaderingen der leden van het Friesch 
genootschap heeft de heer Douwe Kalma, naar aanleiding van 
het verschijnen van een nieuwe editie van de „Gids door het 
Friesch Museum" eens de vraag gesteld: waarom alle afdeelingen 
of lokaliteiten van dat museum niet even systematisch, naar 
tijdsorde, waren beschreven en ingericht als de archaeologische 
verzamelingen uit Friesland afkomstig. 

Op deze vraag, die getuigde van waardeering voor de inrich
ting en bewerking der oudste afdeelingen, moest worden geant
woord, dat de aard der lokaliteiten van het telkens ter herber
ging van binnen komende groote schenkingen of legaten uit
gebouwde museum, een opstelling, als door den heer Kalma 
gewenscht, moeilijk gedoogde. 

Het zou te ver voeren op dit interessante en door den Neder-
landschen Oudheidkundigen Bond wel eens in het algemeen 
aan de orde gestelde vraagstuk, dat ook betreft de scheiding 
van verzamelingen van geschiedenis en kunst, nader in te gaan. 
Maar de aandacht moge er nu op gevestigd worden, dat bij deze 
tentoonstelling „Oud Leeuwarden" enkele samenhangende cul-
tuurgroepen zijn opgesteld, die den bezoeker indrukken wilden 
geven van de sfeer van de beide vroegste perioden: Leeuwarden 
vóór 1500 en Leeuwarden in de 16e eeuw. Iets dergelijks is 
beoogd met het zaaltje, waarin geschilderde portretten der 
Friesche stadhouders waren bijeengebracht. 

De eerste afbeelding toont links een gedeelte der oudste groep, 
bestaande uit vroege siertegels, zeer fraaie specirnina van mid-
deleeuwsch vaatwerk, een houten altaargroepje uit de 15e eeuw, 
een merkwaardige kist met ijzeren beslag uit dienzelfden tijd en 
een geschilderd portret van Wybe Sjoerds van Grovestins, beter 
bekend als „Scherrene Wijbe (geschoren Wijbe)", een bekende 
persoonlijkheid uit de 15e eeuw, waaromheen de legende vele 
fantastische verhalen heeft doen groeien. 

Op den anderen wand domineert uit de groep Leeuwarden in 
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de 16e eeuw het fraaie portret van Rienck van Kammingha, om
streeks 1552 geschilderd door Adriaen van Cronenburg, met als 
achtergrond de Kammingha-burg te Kamminghaburen bij 
Leeuwarden, welke buurschap in 1435 met Oldehove onder het 
stadrecht van de stad kwam te staan, indien althans de des
betreffende oorkonde, waarvan slechts een ongezegeld stuk 
getuigt, werkelijk bezegeld is. 

Kunst en historie kunnen aldus hand aan hand gaan, wanneer 
de keuze van hetgeen voor tentoonstelling in aanmerking komt 
zich beperkt tot het allerbeste. Met wat slechts als historisch 
studiemateriaal belang heeft behoeft men den doorsnee-bezoeker 
niet te verontrusten. Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat 
tot de oudste groep nog behoorden enkele vroege munten, oor
konden, en zegelstempels, met afdrukken, welke laatsten een zeer 
bizondere tak van middeleeuwsche kleinkunst vertegenwoor
digen: het fraaie werk der stempelsnijders, dat de soms veel-
staartige oorkonden zoo bezienswaardig maakt. 

Het schilderstuk (afb. 2), voorstellende een groep van prinsen 
van Nassau met twee pages en een negerbediende, vormde door 
zijn afmetingen (2.32 + 3.29 M.) en goede kwaliteit, het hoofd
moment van de afdeeling portretten van Friesche stadhouders. 
Van links naar rechts volgen: 

1°. Hendrick van Nassau—Siegen (1611—1652), een jongere 
broeder van graaf Willem Lodewijk; 

2°. Hendrik Casimir I, Stadhouder van Friesland (1632—40); 
3°. Georg Frederik van Nassau—Siegen, oudere broeder van 

no. 1; 
4°. Willem Frederik, stadhouder van Friesland (1640—64); 
In den catalogus (no. 177) is reeds opgemerkt dat het rechter

gedeelte van dit doek kennelijk geïnspireerd is op het bekende 
portret van Koning Karel I, in 1635 geschilderd door Anthonie 
van Dijck, thans hangende in het Louvre te Parijs. Het stuk zal 
omstreeks 1640 geschilderd zijn en herinnert meer aan het werk 
van Nicolaas Wieringa, dan aan de kunst van Wijbrand de 
Geest1). 

') Dr. Hofstede de Groot dacht aan W. de Geest. Zie W. Martin, Frans Hals 
en zijn tijd, 1935, blz. 448 en noot 441; Kurt Bauch. Jacob Adriaensz. Bakker, 
1926. S. 62, noot 36. 
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III. DE GEDENKBOEKEN. 

Leeuwarden 1435—1935. Gedenkboek uitgegeven in opdracht 
van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, Leeuwarden 
1935. N. V. Noord Nederl. boekhandel. 

Frysk Tinkboek. Ljouwert 1435—1935. Dokkum 1935, Firma 
J. Kamminga. 

Mr. J. Algera. Leeuwarden door de eeuwen heen. Geill. onder 
leiding van M. Braaksma en met een voorwoord van Dr. G. A. 
Wumkes. Harlingen 1935. 

De drie gedenkboeken verschenen in omgekeerde volgorde 
als waarin zij boven aangehaald werden. Het eerstgenoemde 
kwam uit op 2 November 1935. 

Dit o f f i c i e e l e g e d e n k b o e k der V.V.V. is een 
kloek deel geworden, dat typografisch uitstekend verzorgd mag 
heeten. De samenstelling der redactie waarborgde reeds, dat de 
inhoud oorspronkelijk werk zou zijn, geen compilatie van min of 
meer verouderde geschriften. Door dergelijk degelijk werk wordt 
onze kennis van oud-Leeuwarden stellig ten zeerste verrijkt. De 
nieuwe archivaris van Leeuwarden, Mr. v a n d e r M i n n e , 
debuteert hier met een stuk over de u i t b r e i d i n g v a n 
L e e u w a r d e n in 1435. De behandeling van dit onderwerp 
mocht stellig niet ontbreken nu deze uitbreiding het fundament 
der herdenking werd. De samenvoeging van Oldehove en het 
gebied van Peter Kammingha met de stad Leeuwarden, onder 
één stadrecht, heeft niet in één enkel jaar haar beslag gekregen. 

Meerdere oorkonden, de eerste van 1426, hebben op dit onder
werp betrekking. Zeer serieus wordt de inhoud en beteekenis 
daarvan door den heer van der Minne nagegaan en toegelicht. 

Moeilijk was het stellig om duidelijk te maken, welke betee
kenis is te hechten aan deze uitbreiding van het Leeuwarder 
stadrecht in 1435. Volmaakt duidelijk is het ons hier nog niet 
geworden. Voor een goed deel ligt dat aan de schaarschte der 
bronnen en de omstandigheid, dat de staatkundige toestanden 
in de middeleeuwen zoo geheel anders waren dan tegenwoordig. 
Dat het stadrecht voortaan zou gelden voor een uitgestrekter 
gebied dan voorheen, staat vast; maar dit sluit nog niet in, dat 
er hetzelfde plaats had als tegenwoordig geschiedt, wanneer een 
deel van eene naburige gemeente met een stedelijke gemeente 
tot één geheel vereenigd wordt, zooals b.v. het geval zal zijn als 
Huizum bij Leeuwarden wordt getrokken. 

7* 
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De populaire voorstelling is dat de stad Leeuwarden — in 
dit verband vaak ten onrechte „Nyehove" genoemd — Oldehove 
en Hoek cum annexis d.i. het gebied, waarin Peter Kammingha 
de lakens uitdeelde, vóór 1435, drie van elkaar onafhankelijke 
deelen vormden. Oldehove en Hoek noemt men nu eens parochies 
dan weer dorpen. Mr. van der Minne wees er reeds op dat pa
rochies als zoodanig niet met een stad tot één geheel vereenigd 
kunnen worden. Om de kwestie zuiver te stellen dient men iets 
verder terug te gaan dan in het hier besproken artikel geschiedde. 
Wij zien dan dat volgens de boven (blz. 90) aangehaalde brie
ven van abt Wibaldus van Corvei reeds in den jare 1148 in de 
„parrochia Lienward" of Leeuwarden, ook wel genoemd 
„Linwert", een kerk lag, waarop Corvei rechten kon uitoefenen, 
die door den vorigen abt waren verkwanseld, misschien wel aan 
het geslacht Burmania. Wibaldus is ter dege op de hoogte, wat 
voor ons zijn brieven zoo betrouwbaar en belangrijk maakt, 
en hij houdt aan de getrouwe christenen, die behooren tot voor
melde parochie, voor, dat van de vier priesters, die in „uwe" 
kerk prebenden bezitten, noch geen enkele bij hem, Wibaldus, 
gekomen is, in zijn hoedanigheid van abt en dat deze evenmin 
het bezit van die kerk, die tevens „de onze" genoemd wordt, 
van ons gekregen hebben. 

Met deze kerk, die dus lag in de parochie Leeuwarden, is on
getwijfeld bedoeld de aan St. Vitus, den beschermheilige van 
Corvei gewijde kerk van Oldehove en niet de toen waarschijnlijk 
ook nog niet bestaande kerk van Nijehove, gewijd aan onze Lieve 
Vrouwe Maria, gelijk Eekhoff aannam en velen na hem. De eenige 
reden voor laatstgemeld vermoeden kan zijn, dat men dacht dat 
Oldehove vóór 1426—35 buiten het gebied van Leeuwarden lag, 
gelijk dat thans b.v. met Huizum het geval is. Men lette, zelfs 
na de studie van Eelco Verwijs, niet op de brieven van abt Wi
baldus en vergat ook dat nog in een brief van 1386 de pastoor 
van de thans met name genoemde St. Vituskerk zich presenteert 
als: persona Sancti Viti L y e w a r d e n s i s . 

Hoe kon nu Oldehove — wat het eigenlijk was staat in de oor
konden niet vermeld — in 1435 met Leeuwarden onder één 
stadrecht vereenigd worden, wanneer het te voren reeds bij 
Leeuwarden behoorde? Kerkelijk behoorde het reeds vóór die 
vereeniging bij Leeuwarden. Dat staat met zoovele woorden o.a. 
in de oorkonde van 1432 en het blijkt ook uit de boven aan
gehaalde oudere stukken. Dit wil meer zeggen dan dat Oldehove 
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tot het dekanaat Leeuwarden behoorde, want Wibaldus zegt, 
dat de kerk in de parochie Leeuwarden lag. 

Nu is de parochie Leeuwarden nà 1149 vermoedelijk gesplitst 
in meerdere parochiën naar gelang er naast de St. Vituskerk 
andere kerken verrezen en tevens zal binnen de grenzen der oude 
parochie Leeuwarden de marktplaats Leeuwarden, die reeds 
munten had ten name van Bruno III (1038—57), allengs een 
stad geworden zijn. 

Hoezeer nu de middeleeuwsche rechtstoestanden van de onze 
verschilden blijkt wanneer men in de oorkonde van 1426 stuit op 
de merkwaardige woorden, dat de meergemelde vereeniging van 
Oldehove, die Hoek en de stad Leeuwarden, onder één stadrecht, 
o.a. geschiedde uit overweging: „dat da riocht ende da steda wel 
wr een se" d.i. dat het wenschelijk is dat het recht van de stad 
zich zoover uitstrekt als de stad zelf. Met andere woorden: de 
stad kon zich uitstrekken buiten de grenzen van zijn rechtsgebied, 
dat, zooals wij deze akte van 1426 opvatten, zich destijds be
perkte tot het terrein binnen de stadsgracht. De buitenbuurt 
Oldehove en wellicht ook de Hoek ca. konden dientengevolge 
deel uitmaken, behooren bij de stad Leeuwarden, zonder dat het 
stadrecht daar in allen omvang gelding had. Men denke ook aan 
de publiekrechtelijke positie van heerschappen als Peter Kam-
mingha en de Burmania's. 

Het stadrecht was evenmin homogeen. Over onderdeelen werd 
b.v. onderhandeld met de „Leppa". Waar wij nu maar niet 
verder op ingaan. 

In dit licht bezien wordt de positie van de St. Vituskerk van 
Oldehove als oudere of oudste kerk van Leeuwarden, met reeds 
vier priesters in 1148, veel duidelijker, dan wanneer die kerk tot 
1435 toe beschouwd wordt als de kerk van een dorp Olde
hove. De tegenstelling Oldehove-Nijehove is ook alleen goed te 
verklaren indien beide kerken, met hunne kerkhoven, na elkaar 
in één zelfde plaats, n.1. binnen Leeuwarden, zijn verrezen. 

Bij de volgende bijdragen, dienen wij wat korter stil te staan. 
Dr. H e e r m a v a n V o s s , waarnemend rijksarchivaris, 

geeft een waardevol overzicht der geschiedbronnen betreffende 
Friesland in de 15e eeuw en knoopt daaraan vast eenige alge-
meene beschouwingen. De middeleeuwen behooren tot de moei
lijkste perioden der Friesche geschiedenis en ieder die zich aan de 
bewerking van dien tijd wil wagen, vindt hier een zeer deskundige 
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loods, die hem den weg wijst naar de bronnen en die waarschuwt 
zoodra oppassen geboden is. 

De a m b a c h t s k u n s t in h e t o u d e L e e u w a r 
d e n i s h e t onderwerp dat de heer N. O t t e m a voor zich 
uitkoos. Zijne uitvoerige en prettig geschreven verhandeling 
heeft enkele punten gemeen met onze „Beschrijving der Leeu
warder monumenten" (Bulletin Nederl. Oudheidk. Bond 1912) 
en is als het ware een goed geïllustreerde en met veel liefde voor 
het onderwerp gegeven toelichting tot hetgeen men op dit gebied 
in de particuliere verzameling van den schrijver en in het Friesch 
Museum kan aantreffen. 

De heer Ottema haalt wel eens wat ver uit en de door hem 
afgebeelde oudheden zijn niet alle uit Leeuwarden afkomstig, 
maar veel is daar toch werkelijk vervaardigd of aanwezig geweest. 

Bladert men den catalogus der tentoonstelling „Oud-Leeu-
warden" door dan valt nog wel het een en ander op, dat in den 
trant van de reeds zeer veel gevende studie van den heer Ottema 
voor ruimere toelichting in aanmerking komt dan in een catalogus 
mogelijk is. Wij denken o.a. aan de afdeeling gedenk- en gevel-
steenen, die uiteraard te Leeuwarden zelf vervaardigd zullen 
zijn. 

Bij dit artikel sluit zich aan een studie van de hand van den 
Dr. W a s s e n b e r g h over de d e c o r a t i e s c h i l d e r s 
d e r 18e e e u w en het stadhuis te Leeuwarden. Dit stuk, dat 
een zeer speciaal onderwerp zeer gedetailleerd behandelt, geeft 
van het werk der schilders, die te Leeuwarden werkten of wier 
kunst aldaar vertegenwoordigd was uiteraard geen algemeenen 
indruk. Niet alleen aan het beste en goede maar ook aan 
het werk en de levensbijzonderheden der mindere goden is volle 
aandacht gewijd, ook bij de illustraties van deze bijdrage. Hier
door leidt de ruim verluchte en ongetwijfeld nieuwe gegevens 
brengende studie bij den lezer waarschijnlijk tot eenige onder
schatting van het peil der inrichting van deftige huizen in Leeu
warden, in de 18e eeuw. Zoo gewaagde een overigens zeer te 
waardeeren beoordeeling in het Leeuwarder Nieuwsblad naar 
aanleiding van dit artikel: van het hopeloos cultuur-verval 
waartoe Frieslands hoofdstad in de 18e eeuw gezonken was. 

Deze conclusie lijkt voorbarig. De geschilderde behangsels 
b.v., vervaardigd voor het oude hoofdgebouw van het Friesch 
Museum, waarvan afb. 32 een o.i. te kleine afbeelding geeft, 
kunnen bekijk velen en in de hal van Museum Stania-state te 
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Oenkerk zijn geplaatst eenige paneelen geschilderd behang, 
afkomstig uit een huis op de Nieuwestad te Leeuwarden, die 
gesigneerd zijn door een der beste decorateurs uit de tweede helft 
der achttiende eeuw, J. Andriessen, die ook de Amsterdamsche 
grachtpaleizen versierde. Dit was wel geen Leeuwarder meester, 
maar het gaat hier ook over het cultuurpeil te Leeuwarden. 

Deoud-archivaressevanLeeuwarden,Mej. R. Visscher lever
de met talrijke bizonderheden een belangrijke beschrijving van het 
van oorsprong zeer oude ziekenhuis van het St. Anthonij Gasthuis; 
terwijl Mevrouw Mr. G o s l i n g s Li jsen een interessante kijk 
geeft op het Friesche hofleven in de 17e en 18e eeuw. Zoo worden 
wij volledig ingelicht omtrent den gang van zaken en etiquette 
bij de maaltijden aan meerdere tafels, in den tijd van den Stad
houder Willem Frederik, die in 1652 huwde met Albertina Agnes, 
een dochter van prins Frederik Hendrik en Amalia van Solms. 
Treffend is voorts geteekend de hoveling Hessel Vegelin van 
Claerbergen, wiens gehechtheid aan het Friesche Hof duidelijk 
uitkomt in zijn brief van 1711 aan Maria Louise. Deze uit Frie
sche familie-archieven voor het eerst bekend gemaakte gegevens 
zijn samenhangend verwerkt en doen het Friesche Hof waarlijk 
voor ons leven. 

Tijd en ruimte ontbreken om de overige, stellig elk in haar 
soort belangrijke bijdragen van dit gedenkboek te bespreken. 

Dr. L a b o u c h e r e schrijft over het oorspronkelijke 
bouwplan van de Oldehove; de lector S i p ma over de taal 
van Leeuwarden. Aan het slot toont hij een ruimen blik te hebben 
op de beteekenis van Leeuwarden voor de Friesche zaak. Men 
hoort dat wel eens anders van de Friesche chauvinisten! 

De heer A. P. O o s t e r h o f heeft het over de stadsmuziek, 
Dr. G. J. O 11 e n over de Leeuwarder veemarkt. De korte 
tijd van voorbereiding liet hem niet toe uitvoering te geven aan 
het aanvankelijke voornemen om eene historisch-economische 
beschouwing te geven. Moge hij daar nog eens den tijd voor weten 
te vinden. De directeur van gemeentewerken, Ir. C. C. v a n d e r 
V1 i s, daartoe bij uitstek bevoegd, besluit de reeks met een be
knopt overzicht van de stadsontwikkeling, die toont dat Leeu
warden tot de vooruitgaande steden behoort en dat zij vooral 
voor den laatsten tijd met trots kan wijzen op zeer verbeterde 
verkeerswegen. 

Het „ F r y s k T i n k b o e k, L j o u w e r t 1435—1934" 
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is van bescheidener omvang dan het officieele gedenkboek en 
bevat een tiental bijdragen. Beide boeken vullen elkaar aan. Ver
handelingen als van Ir. Rienks over Leeuwarden met zijn dijken 
en afwatering, van G. J. Veenstra over oude gebouwen; Prof. 
Brandsma over de Groote kerk en de Bonte papen; van W. 
Hielkema over het (Gerechts)hof van Friesland; van Mr. Hoog
land over de stad en de landbouw: van J. H. Brouwer over Leeu
warden en de Friesche literatuur en eindelijk van S. J. van der 
Molen over de Leeuwarder molens, al deze onderwerpen zijn in het 
officieele boek niet behandeld en omgekeerd behandelt het 
„Tinkboek" niet de in het gedenkboek verwerkte stof. Men ziet 
dat de bron wel zoo rijk is, dat twee verschillende groepen van 
onderzoekers er zich van kunnen bedienen zonder elkaar al te 
zeer in de wielen te rijden. Slechts drie, tot dusverre niet genoem
de bijdragen in het „Tinkboek": van Dr. van der Wielen over 
het ontstaan van Leeuwarden; van H. Algra over de stadhouders 
te Leeuwarden en van Drs. K. Fokkema, over de Friesche taal 
en Leeuwarden, vinden tot zekere hoogte paralellen in de bij
dragen van de heeren Ottema en Sipma en van mevrouw Gos-
lings—Lysen in het gedenkboek. De heer Ottema schreef n.1. 
in zijn aanloop tot de ambachtskunst ook iets over de vroege 
geschiedenis der stad, een onderwerp, dat in anderen vorm 
eveneens op het tapijt komt in het stuk van Ir. Rienks. 

Dit laatste, waarin de Leeuwarder terpen besproken zijn geeft 
interessante gegevens betreffende de hoogte waarop sommige 
deelen der stad liggen. De heer Rienks, onderdirecteur van ge
meentewerken, heeft daarmede goed werk verricht, al heeft hij 
ons niet er van kunnen overtuigen, dat de terpen waarover 
eenerzijds de Groote Kerkstraat en Kleine Hoogstraat en ander
zijds de Groote Hoogstraat loopt, aanvankelijk één geheel vorm
den, één terp, die later door eene opzettelijke doorgraving, ter-
plaatse van de Eewal, gescheiden zou zijn in twee gedeelten. 
Wij hebben de artikelen in het „Tinkboek" met groote belang
stelling gelezen en moeten volstaan met het maken van enkele 
opmerkingen, die men gelieve op te vatten als teeken van be
langstelling; want in het algemeen moge gezegd worden, dat wij 
groote waardeering hebben voor het vele dat in deze bijdragen 
geboden wordt. 

De heeren van der Wielen (blz.7) en Rienks (blz. 25) zeggen 
beide ten onrechte, dat de eerste Leeuwarder stadsgrachten ge
graven zijn in het jaar 1398. 
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Dit steunt op een bekende oorkonde (Sipma II no. 193), van 
1498, die, zooals Mr. Telting reeds in zijn proefschrift vaststelde, 
door Eekhoff ten onrechte honderd jaar te vroeg gedateerd is. 
Deze oorkonde betreft nu ook niet de oudste gracht, want reeds 
in de bovenaangehaalde oorkonde van 1426 is er sprake van een 
stadsgracht. 

De heer Veenstra bespreekt (blz. 54) de bekende gevelsteen 
in het huis van heer Greidanus in de Groote Kerkstraat, met de 
voorstelling van een soort stins met het wapenschild van Leeu
warden en het onderschrift „AED LEVWERD". Onder deze 
steen zit een tweede met inscriptie „1171 vernieuwt 1762." Van 
deze steen wordt gezegd, dat hij hier in 1762 geplaatst moet zijn, 
het karakter van het werk zou dit verraden. Ik zou zeggen de 
heer Veenstra weet wel beter en ik vermoed, dat hij zich zeer 
slordig heeft uitgedrukt. Immers geeft Gabbema in 1701 reeds 
een afbeelding van dezen steen, die kennelijk wat het onderste 
gedeelte betreft, waarop alleen het jaartal 1171 prijkte, in 1762 
vernieuwd is. 

Dit is niets nieuws x). Wij willen er echter nogmaals de aan
dacht op vestigen, dat blijkens het werk n.1. lettertype en schild-
vorm, de oorspronkelijke steen ,waarvan het bovenstuk bewaard 
bleef, vervaardigd is omstreeks het vierde kwartaal der 16e eeuw 
(1575—1600). 

L e e u w a r d e n d o o r de e e u w e n h e e n v a n Mr. 
A 1 g e r a, geschreven op verzoek van den uitgever, is een be
knopt, overzichtelijk werkje geworden over de geschiedenis van 
Leeuwarden. Blijkens het slotwoord onthield de schrijver, die 
verbonden is aan de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, zich 
van de raadpleging van handschriftelijke bronnen. Noten ter 
aanduiding der geraadpleegde boeken zijn weggelaten, omdat het 
werk geen wetenschappelijke pretensies heeft. In de plaats daar
van treedt een handige literatuurlijst. Van belang zijn vooral de 
talrijke en soms omvangrijke reproducties van plattegronden, op 
flinken schaal, en andere topografische prenten en teekeningen 
en van portretten, waarbij veel aandacht is geschonken aan 
personen, die in de 19e eeuw op den voorgrond traden. In een 
tweede editie op kunstdrukpapier komen deze reproducties soms 

') Bulletin Ned. Oudh. Bond 1912, blz. 76, met afbeelding; Vrije Fries, 
1934 blz. 73, met afbeeldingen. 
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beter tot hun recht dan in de eerste. Jammer is, dat tegenover 
blz. 56 wederom de bekende teekening van Pieter Saenredam van 
1655 is afgebeeld, als voorstelling van h e t d e r d e L e e u 
w a r d e r r a a d h u i s , het oude Auckamahuis, dat van 1618— 
1715 bij de gemeente in gebruik was. Dr. Waller Zeper heeft in 
1924, in het Oudheidkundig Jaarboek, reeds overtuigend aan
getoond dat het op de teekening van Saenredam voorkomende 
prachtige bouwwerk nimmer te Leeuwarden gestaan heeft en 
veeleer een ontwerp is geweest voor de verbouwing van het 
stadhuis te Haarlem. Men raadplege slechts de Leeuwarder 
plattegrond van 1660, die een geheel andere voorstelling geeft 
van de Auckama-stins. 

Overigens blijft deze publicatie een geschikt handboekje dat 
„up to date" gehouden is. 



Verdere Boekbespreking. 

K. J. van den Akker. Van den mond der oude Middelzee. Uit
gave van de Friesche Maatschappij van Landbouw. Leeu
warden, 1934. 
Geruimen tijd geleden verschenen in het Friesch Landbouwblad, onder 

een schuilnaam, artikelen met het opschrift „Van den mond der Middel-
zee, schetsen over het oude boerenleven en bedrijf". De schrijver bleek 
te zijn het eerelid van de Friesche Maatschappij van Landbouw, de heer 
K. J. van den Akker, vroeger landbouwer te Wier, thans als zoodanig 
rustend te Berlikum. De eerste twee schetsen: „Ierdappelôfleverje mei de 
tonne" en „Bargeslachtsje" waren geschreven in het Friesch, zeker voor 
onderwerpen als hier behandeld werden en zouden worden, de passendste 
taal. De redacteur van het Weekblad echter, bemerkende, hoe belang
wekkend die stukken, èn om hun inhoud èn om hun onderhoudenden ver
haaltrant, zouden zijn ook voor Friezen, die hun eigen taal niet kunnen 
lezen — en zoo zijn er nog! — ja zelfs voor niet-Friezen, drong er bij den 
schrijver op aan de volgende schetsen — het zou een 21-tal worden — 
in het Nederlandsch te stellen. Deze liet zich, al kostte het besluit hem 
moeite, overreden; hij kan zich troosten met de gedachte, dat hier het 
doel het middel mocht heiligen. 

In de gezinnen der landbouwers en veehouders werden de schetsen 
gretig gelezen. Geen wonder. De schrijver kon, wat in het Friesch heet: 
„smout fortelle". Dan: hun eigen dagwerk, hún bedrijf, hun maatschap
pelijk en hun gezinsleven was het, dat hij beschreef. De ouderen onder 
hen zagen zich zelf geteekend, hoe zij op akker en weide, in stal en schuur, 
hadden gearbeid en laten arbeiden, hoe zij omgingen met magen en dorps-
genooten, handeldreven met schippers en kooplieden. De werktuigen, 
die zij gehanteerd, de werkwijzen, die zij toegepast hadden, de maten en 
gewichten, die zij — opdat een looze koopman hen niet zou verschalken 
of zij het hem niet konden doen — hadden gebruikt, werden in hunne 
herinnering teruggeroepen. Hun, en allen, die het lazen, werd duidelijk, 
welk een vaardigheid niet alleen, maar ook welk een schat van kennis 
er noodig was, om dat boerenbedrijf, ook in zijn ouderwetschen vorm, te 
beoefenen en te leiden en om een volwaardig boerenarbeider te zijn. Daar
bij: toestanden werden niet enkel beschreven, ook beoordeeld. Eigen 
inzicht omtrent het bedrijf werd kenbaar gemaakt, dat over maatschap
pelijke toestanden en zeden niet verzwegen. Zoo kwam onder het verhaal 
niet alleen de vroegere landbouwer, ook de oeconoom, zelfs — doch hoe 
kan het anders bij een Fries? — de moralist aan het woord. Zoo werd 
beschrijving op ervaring rustende beschouwing; zoo vertellen, het geven 
van wenken, getuigenissen van een bezonken oordeel, door menigen ouderen 
Fries beaamd en voor de „jongerein" het overdenken waard. 

Werden de schetsen met zooveel graagte gelezen, dit gaf de Friesche 
Maatschappij van Landbouw aanleiding te besluiten het mogelijk te maken, 
dat zij, na hare voltooiing in boekvorm werden uitgegeven en in het boek 
ook werden opgenomen teekeningen van den Frieschen schilder Ids 
Wiersma, die het beschrevene goeddeels uit eigen aanschouwing had ge
kend en met vaardige hand kon weergeven, en photo's van den heer Kin-
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derman, die enkele gebouwen, werktuigen en landschapjes, welke nog 
bestaan om spoedig te verdwijnen, in beeld wist te bewaren. 

Een loffelijk besluit van genoemde Maatschappij. In de eerste plaats 
voor de Friesche boeren, die daardoor in de gelegenheid worden gesteld 
in dezen, ook voor hen benarden tijd een boek in bezit te krijgen, dat hun 
eigen bedrijf en leven uit eene welhaast afgesloten periode, beschrijft. 
Echter ook voor wie in het verleden en in ons gewest belangstellen. Zoo 
niet het minst voor leden van het Friesch Genootschap. In tweeërlei op
zicht: uit oogpunt van taal- en uit dat van geschiedkunde. Inderdaad 
ook voor wat betreft het eerste. Want het boek bevat, mede in het overi
gens in het Nederlandsch geschreven deel, een aantal Friesche woorden, 
uitdrukkingen, benamingen van werktuigen, handgrepen en handelingen, 
die zelden worden gehoord en voor eiken beoefenaar van het Friesch 
belangwekkend zijn. Meer echter nog wat aangaat het laatste. Immers 
het boek geeft door een ooggetuige eene beschrijving van een stuk Fries
land, dat spoedig grootendeels tot het verleden zal behooren, en van dat 
bedrijf, dat van al de in Friesland beoefende verweg het belangrijkste is. 

Het Friesch Genootschap, met hulp van eene door de Friesche Mpij. van 
Landbouw ingestelde commissie, is bezig het doode materiaal van dat bedrijf 
in zijn vroegeren vorm te verzamelen en heeft reeds veel kunnen bijeen
brengen in het mede daartoe ingerichte Stania-State te Oenkerk. Leven 
zal dat materiaal pas kunnen krijgen door kennis en die kennis zal tijd
genoot en nakomeling niet het minst kunnen putten uit Van den Akkers 
schetsen. — Mede daarom diende op dit boek in het tijdschrift van het 
Friesch Genootschap de aandacht gevestigd. S. CUPERUS. 

H. Bolt. Geschiedenis van Sint-Geertruidsleen te Abbega 
(1508—1933). Met stamlijst . 
Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel, provisoren van 

bovengenoemd leen, zonden ons ter recensie een exemplaar der geschie
denis van het leen, bewerkt door den heer H. Bolt, adjunct-commies ter 
gemeente-secretarie. 

Den 9 Juli 1508 werd dit leen in het leven geroepen bij het testament 
van den heer Goffa Attama, pastoor te Oosterend. De inkomsten zouden 
bestaan uit een rente van zestig „hornties" guldens en op dit leen moest 
telkens een priester benoemd worden, die zoo mogelijk diende te behooren 
tot de naaste familie van den erflater. 

Na de hervorming, tot 1869, was het een theologisch studie-leen. In 
1869 werden gedeputeerden van Friesland met het toezicht op dit leen 
belast en op hun instigatie kreeg het voortaan eene algemeene weten
schappelijke bestemming; zoodat ook aanstaande artsen en juristen voor 
hun studie steun van het leen konden ontvangen. 

In 1511 behoorden tot het leen landerijen te Abbega ter grootte van 
59 pondemaat. In de vorige eeuw was er één leensboerderij, terwijl in 1932 
een tweede boerderij werd aangekocht, groot ruim 29 H.A. Het spreekt 
van zelf, dat de opbrengst van deze boerderijen in den allerlaatsten tijd 
zeer gedaald is. 

De heer Bolt heeft in zijn geschrift o.a. mededeeling gedaan van alle 
tot het leen betrekkelijke stukken en voorts in de noten een uitgebreide 
literatuur vermeld, waardoor zijn geschiedkundig overzicht eene wel
kome aanvulling beteekent van de niet overvloedige geschriften omtrent 
de Friesche leenen. BOELES. 

A. Wassenbergh. L 'ar t du por t ra i t en Frise au seizième siècle. 
Leyde, Leidsche Ui tgeversmaatschappi j , 1934. 

Aan dit proefschrift zou bepaald onrecht gedaan worden, indien beweerd 
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werd, dat het met de deur in huis valt. Het tegendeel is eerder het geval. 
Op den Nederlandschen lezer moet het zelfs eenigszins een zonderlingen 
indruk maken, dat een geschrift, over het portret in het 16e-eeuwsche 
Friesland, aanvangt met een geografisch overzicht vanaf de 7e eeuw en 
in het tweede hoofdstuk de geschiedenis van Friesland begint met den 
komst der Romeinen onder aanvoering van Drusus. 

De verklaring zal wel zijn, dat deze inleidingen gevraagd werden door 
den Parijschen promotor, voor wien Friesland kennelijk tot dusverre 
een uiterst vaag begrip was, zooals, tot den jongsten oorlog, voor ons 
Harrar en Addis Abeba. 

Aan éénheid zou het boek gewonnen hebben, indien de auteur zich ter 
inleiding had kunnen concentreeren op een karakteristiek van Friesland 
in de 16e eeuw; want daar komt het hier op aan. Nu staan de gegevens 
dienaangaande wat verspreid en sommige punten van belang zouden iets 
nader uiteengezet hebben kunnen worden: b.v. de (p. 27) al te beknopt 
aangeduide 16e-eeuwsche, in Friesland overgebleven werken der zerk
houwers, bouwkundigen, enz. 

De zeer talrijke en niet onbelangrijke renaissance-grafzerken in de Friesche 
kerken vormen immers reeds een merkwaardige paralel naast de reeks 
hier behandelde geschilderde portretten, bijna uitsluitend van adellijke 
personen, wier beeltenissen men tegelijker tijd op deze zerken vereeu
wigd ziet. 

De schrijver heeft terecht aandacht geschonken aan de invloeden van 
buiten af, die in de provincie Friesland in de 16e eeuw merkbaar waren. 
Nu de behandelde portretten, op één uitzondering na, niet gesigneerd en 
dus van onbekende meesters zijn, diende te worden onderzocht in hoe
verre men met lokale en uitheemsche richtingen te maken had. 

Het haast spreekwoordelijk geworden isolement van wat thans provin
cie Friesland heet, deed zich in de 16e eeuw ongetwijfeld veel minder 
gelden dan in de 15e eeuw. Reeds het feit, dat in die 16e eeuw de Friesche 
taal van den officieelen zetel werd verdrongen door het Nederlandsch, 
spreekt boekdeelen. 

Het Spaansche gezag deed zich vanaf den tijd van Karel V zeer krach
tig gelden. Geen wonder dat de heer Wassenbergh in het uitgebreide en 
vaak voor het eerst door hem gefotografeerde portretten-materiaal al 
spoedig twee verschillende groepen meende te kunnen constateeren (blz. 
45), waarvan de eene, uit aesthetisch oogpunt de slechtste, aan lokaal 
werk, de andere, van betere kwaliteit, aan de portretten in Holland en 
Vlaanderen herinnerde. Toevallig is bijna tegelijk met de hier bespro
kene, van de hand van Dr. A. B. de Vries, als Utrechtsche dissertatie, een 
studie verschenen over „Het Noord-Nederlandsch portret in de 2e helft 
der 16e eeuw", die in staat stelt de Friesche portretten te vergelijken met 
de gelijktijdige uit Holland en Utrecht. Een der belangrijkste resultaten die 
Dr. Wassenbergh bereikte is zeker wel, dat hij van al die onbekende mees
ters, althans één en nog wel een der besten, bekend heeft weten te maken 
als te zijn A d r i a e n v a n C r o n e n b u r g , afkomstig uit Schagen 
in Noord-Holland, een milieu waaromtrent uit de dissertatie van Dr. de 
Vries nadere gegevens zijn te putten. Enkele portretten van Cronenburg 
zijn met zijn naam geteekend, waarvan twee in Friesland bleven en enkele 
anderen in het Prado te Madrid bewaard worden. 

Uitgaande van deze gesigneerde portretten heeft Dr. Wassenbergh nog 
een twintigtal andere aan A. Cronenburg meenen te kunnen toeschrijven. 
In sommige gevallen kunnen wij die toekenning terstond onderschrijven. 
Het gesigneerde portret van Qerrolt van Cammingha van 1552 is reeds 
door de bijkomstigheden zóó verwant aan dat van Rienk van Cammingha, 
in het Friesch Museum, dat twijfel uitgesloten is. 
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Hetzelfde geldt van het portret van Hette van Hemmema, wiens stoere, 
echt Friesche kop zoo goed is getypeerd en van dat van Gerland van 
Hemmema, gezien tegen een nis, die terstond aan de portretten in het 
Prado-museum doen denken. Maar daargelaten of alle toeschrijvingen aan 
Cronenburg zijn te aanvaarden, in elk geval hebben wij thans de beschik
king over een ruimere basis van vergelijking, dan tot dusverre aanwezig 
was. 

Ook het feit, dat een uitgebreid materiaal op voortreffelijke wijze voor 
het eerst werd afgebeeld is reeds een groote verdienste van het hier in het 
kort behandelde proefschrift. 

Van deze portretten zijn meerdere te zien in de zalen van het Friesch 
Museum en in de van Cammingha-zaal van museum Stania-State te Oen-
kerk. BOELES. 

C. J. Guibal. Democratie en oligarchie in Friesland. Tijdens 
de republiek. Assen. Van Gorcum en Co. N.V. 1934. 
Deze te Groningen verdedigde dissertatie werpt nieuw licht op een 

bepaald tijdperk der staatkundige geschiedenis van Friesland en wijdt 
vooral aandacht aan het eigenaardige stemrecht der grondbezitters, dat 
democratisch van oorsprong, door de mogelijkheid om het stemrecht te 
verkoopen, tot een oligarchisch gebruik van dit stemrecht leidde. Dr. Gui
bal schetst ons duidelijk hoe de regeering was ingericht en welke mis
bruiken aan dat gezag kleefden. 

Het jaar 1748, dat met het Reglement Reformatoir veel verbetering 
bracht, werd tot eindjaar der studie gekozen. 

Hoe de openbare ambten bij onderlinge contracten werden verdeeld, 
wordt treffend beschreven en toegelicht door enkele in de bijlagen afge
drukte voorbeelden. De lijst der bronnen wijst op veelvuldig onderzoek in 
het rijks-archief en het stedelijk archief te Leeuwarden en in het van 
Sminia-archief in de bibliotheek van het Friesch Genootschap. 

BOELES. 


