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DR. S. A. WALLER ZEPER 

geb. Leeuwarden 29 November 1874 

overl. aldaar 4 Januari 1937 



In Memoriam Dr. S. A. Waller Zeper. 

door Dr. A. L. HEERMA VAN VOSS. 

Op 4 Januari 1937 overleed in het Diaconessenhuis te Leeu
warden de oud-Rijksarchivaris in Friesland, Dr. Sybrand Allard 
Waller Zeper. 

In Frieslands hoofdstad zag hij, afstammeling uit een aldaar 
sinds eeuwen gevestigde en bekende Doopsgezinde familie, 29 
November 1874 het levenslicht. Op achtjarigen leeftijd reeds 
verliet hij met het ouderlijk gezin, dat zich daarna achtereen
volgens te Haarlem, Noordwijk-Binnen, Loosduinen en Katwijk 
vestigde, zijn geboorteplaats. Hij liep het Haagsche gymnasium 
af en deed in 1895 zijn intrede op de Leidsche Hoogeschool. 
Toen hij deze, na het doctoraal-examen in de Ned. letteren 
met goed gevolg te hebben afgelegd, verliet, was bij het Neder-
landsche archiefwezen, dat hij zich als toekomstig dienstvak 
had gekozen, van een afzonderlijke wetenschappelijke archiva
ris-opleiding hier te lande nog geen sprake. Zeper was een der 
weinige vakgenooten, die ze, in die dagen reeds, toch deelachtig 
werd: door het Fruin-fonds daartoe in staat gesteld, volgde 
hij te Parijs een semester de colleges aan de Ecole des Chartes. 
In het vaderland teruggekeerd, deed hij 1 September 1902 zijn 
intrede in 's Rijks archiefdienst: hij werd aangesteld als adjunct
commies bij het Rijksarchief te Utrecht, waar hij bijna 57a 
jaar onder de strenge, doch zeer deskundige leiding van Mr. S. 
Muller Fz. werkzaam was. In Februari 1908 ging zijn harte-
wensch in vervulling: hij werd in gelijken rang benoemd te 
Leeuwarden. Aldaar werkte hij gedurende 13 jaar als weten
schappelijk ambtenaar onder den Rijksarchivaris Mr. J. L. 
Berns en klom als zoodanig op tot hoofdcommies-chartermees-
ter. Gedurende deze periode arbeidde hij met Friesche hardnek
kigheid aan zijn proefschrift, dat is uitgegroeid tot een lijvig 
boekdeel van zeer bijzondere beteekenis voor de speciaal-studie 
van het aanvangstijdperk der Hoeksche en Kabeljauwsche 
twisten: „Jan van Henegouwen, heer van Beaumont; bijdrage 
tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der 14e 
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eeuw", waarop hij in 1914 te Leiden promoveerde. Met ingang 
van 1 Mei 1921 werd hem het Rijksarchivariaat in Drenthe 
opgedragen; toen kort daarop Mr. Berns den Rijksdienst ver
liet, werd Zeper — 't is hem een grievende teleurstelling ge
weest! •— nog niet geroepen, de leiding van het Friesche Rijks
archief op zich te nemen en drie jaar heeft hij zich te Assen 
eenigermate een balling gevoeld. De bezuinigingsmaatregelen 
van 1924 intusschen, die het Rijksarchief wezen zwaar troffen 
en o.m. aan het zelfstandig onder wetenschappelijke leiding 
voortbestaan van het depot te Assen een einde maakten, brach
ten voor hem de vervulling van zijn ideaal en 1 April 1924 deed 
hij als opvolger van Dr. H. A. Poelman zijn intrede als chef 
in de Kanselarij. Althans gelijkvloers: — wederom een deceptie 
voor hem! — aan de combinatie Rijksarchivaris-Provinciaal 
Bibliothecaris, die onder zijn beide voorgangers bestaan had, 
werd van hoogerhand een einde gemaakt. Negen jaar heeft 
hij in Friesland de rijksarchieven onder zijn beheer en, als 
provinciaal inspecteur, de gemeente- en waterschapsarchieven 
onder zijn toezicht gehad. Helaas openbaarde zich bij hem op 
den duur in steeds sterkere mate een ongemak aan een der 
knieën, waardoor hij, aanvankelijk slechts wat minder goed 
ter been, zich tenslotte vrijwel niet meer verplaatsen kon en 
in Augustus 1933 genoodzaakt was, ziekteverlof aan te vragen 
teneinde elders geneeskundige hulp te zoeken. Niets heeft 
echter mogen baten en hij was gedoemd zijn laatste levens
jaren, die nog bovendien door zeer tragische familieomstandig
heden overschaduwd werden, als invalide in zijn woning door 
te brengen, waar hij zich gelukkig nog aan wetenschappelijken 
arbeid kon wijden. Het Rijksarchief heeft hij na zijn verlof-
aanvrage niet teruggezien en met ingang van 1 Februari 1935 
verkreeg hij op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn functie. 
Tragisch levenseinde voor deze voorheen zoo levenskrachtige, 
opgewekte en ambulante persoonlijkheid! 

Schetsen wij thans in 't kort Zepers langdurige relaties met 
het Friesch genootschap. Na zijn ambtelijke vestiging te Leeu
warden deed hij er in 1908 als lid zijn intrede en 22 October 
1915 werd hij door de ledenvergadering als bestuurslid gekozen 
in de vacature-Rengers. Als zoodanig is hij sindsdien telkenmale 
periodiek herkozen en tot zijn dood toe heeft hij (ook tijdens 
zijn verblijf te Assen) deel uitgemaakt van het bestuur der 
vereeniging, die hem meer dan eenige andere ter harte ging. 
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Niet steeds heeft hij (evenmin als elders) daar kunnen berei
ken, wat hij zich met de idealistische en grootsch opgezette 
wijze van voorbereiding, die hem zoo eigen was, voornam tot 
uitvoering te brengen en teleurstellingen waren ook in deze 
functie in ruime mate zijn deel, doch zijn aangeboren optimisme 
deed ze hem te boven komen. — In December 1915 trad hij 
op als bibliothecaris, zulks als opvolger van Dr. T. J. de Boer 
(1894—1897) en Mr. P. C. J. A. Boeles (1897—1915), die in 
deze functie reeds belangrijk werk hadden verricht *•). Mede 
door krachtigen aandrang van zijn zijde is de inrichting der 
boekerij door doelmatiger opstelling van kasten, aanleg van 
electrisch licht en bijeenplaatsing der handschriften belangrijk 
verbeterd. Zelf heeft hij voltooid de systematische catalogus 
van de belangrijke collectie buiten-Europeesche reisbeschrij
vingen van het Genootschap, die in het Princessehof in bruikleen 
met de soortgelijke verzameling van den heer Ottema als een 
geheel is ondergebracht. Zijn ambt belette hem, regelmatig 
zelf de werkzaamheden in de bibliotheek ter hand te nemen, 
doch onder zijn leiding werden in de jaren 1924—1927 door 
Mej. E. Pull de systematische en alphabetische catalogi herzien 
en bijgewerkt. Wat de handschriften betreft: Zeper zette de 
door Mr. Boeles begonnen beschrijving voort, daarbij scherp 
onderscheidende tusschen handschriften in engeren zin en 
archivalia. Den door hem vervaardigden inventaris der Bur-
mania-Eysinga-collectie kan men vinden in deel XXVII van 
de Vrije Fries. Op zijn aandrang ook is het omvangrijke Sminia-
archief gedurende de jaren 1928—1933 in de Kanselarij gedepo
neerd, teneinde aldaar op deskundige wijze te worden geordend 
en beschreven. In de jaren 1933—1936 heeft hij zich aan de 
bibliotheek niets gelegen kunnen laten liggen en verving Mr. 
Boeles hem als waarnemend-bibliothecaris, terwijl in 1935 
steller dezes als conservator der handschirften is opgetreden. 

Voorts heeft Zeper van 1916 tot 1928 deel uitgemaakt van 
de redactie van de Vrije Fries, in welke periode de deelen XXV— 
XXVIII het licht zagen. 

In Augustus 1925 vertegenwoordigde hij het Genootschap 
op den Friesentag te Jever; in de jaarvergadering van 1929 
hield hij een causerie over de reis van graaf Floris IV naar 

') Men vgl. het overzicht van Mr. Boeles in de Vrije Fries XXVIII, 
pag. 338 v.v. 
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Franeker in 1233 en in hetzelfde jaar vervulde hij een winter
avondspreekbeurt te Franeker met als onderwerp: de inval van 
graaf Willem IV in Friesland in 1345. — Tenslotte dienen 
gememoreerd te worden zijn bemoeiingen om te komen tot 
den druk van de studentenalba van Hoogeschool en Athenaeum 
te Franeker. Had hij zich deze oorspronkelijk gedacht als feest-
uitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Genootschap 
in 1927: toen dit plan moest worden opgegeven, heeft hij zich 
niettemin zeer veel moeite gegeven voor de voorbereiding van 
de verschijning ervan op een later tijdstip. Nadat hij er in 
geslaagd was, een belangrijk bedrag ten behoeve der uitgave 
bijeen te brengen, heeft hij zich gezet aan de technische uitvoe
ring, die mede tengevolge van de verergering van zijn lichame-
lijken toestand helaas in steeds trager tempo voortgang kon 
hebben. Wanneer echter dit veelomvattend werk voltooid zal 
zijn, zal Zepers naam er onafscheidelijk aan verbonden zijn. 

Van zijn pennevruchten vermeld ik hier alleen de op Fries
land betrekking hebbende. Allereerst dient dan genoemd hoofd
stuk XV van zijn bovengenoemde dissertatie („Die reyse up 
die Vriesen"), waarin de mede reeds genoemde expeditie van 
graaf Willem IV in 1345 uitvoerig geschilderd wordt. — Een 
achttal bijdragen, waaronder de inventaris der Burmania-
Eysinga-collectie (zie boven), verschenen in de jaargangen 
XXIII, XXIV, XXVI en XXVII van de Vrije Fries, kan men 
bij elkander vermeld vinden op pag. 136 van het XXXste deel 
van dit tijdschrift, waarin voorts nog van zijn hand te vinden 
is: „Van liefde coemt groot lijden". — In de XXVIIste en 
XXVIIIste jaargangen van het Nederlandsch Archievenblad 
kan men eenige kleinere bijdragen van hem aantreffen, deels 
van chronologischen aard en ontleend aan door hem beschreven 
Friesche kloostercharters. Ik noem: „Naar aanleiding van 
Wexalia = Terschelling" (XXVII, pag. 141), „Varia uit de 
oorkonden van Aalsum" („Keste", „Assertor" en „Chrono
logica") in dl. XXVIII, pag. 114—117 en „Chronologica" en 
„De archivaris in de titulatuur" aldaar, pag. 207/208. Voorts 
wijdde hij in hetzelfde vakblad (dl. XXX, pag. 18/19) een „In 
Memoriam" aan zijn oud-chef, Mr. J. L. Berns en deed in deel 
XXXVI verslag over het ernstige brandgevaar, dat de Kanse
larij 13 Maart 1929 bedreigde (pag. 118 v.v.). In laatstbedoelde 
jaargang (pag. 189 v.v.) komt nog een bijdrage: „Puzzle of 
vervalsching" van Zepers' hand voor. — In het 49ste deel 
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van het Archief v./h. Aartsbisdom Utrecht knoopte hij aan de 
publicatie van „Een aflaat voor de conventualen van Aalsum" 
historische bijzonderheden betreffende dat klooster vast. — 
Het volgende jaar verscheen van zijn hand in het Jaarboek 
van den Oudheidkundigen Bond (4e afl. van 1924) een ge-
illustreerde bijdrage over „Het Auckamahuis eertijds te Leeu
warden", waarin hij voorgoed poogde af te rekenen met de in 
binnen- en buitenland foutief te boek staande uitlegging van 
een teekening van Saenredam, die, naar hij aantoont, niet „het 
derde Raadhuis van Leeuwarden" voorstelt, doch vermoede
lijk een verbouwings-ontwerp voor dat te Haarlem *). — Ik 
eindig mijn opsomming met een eveneens geïllustreerd artikel 
over „Descartes et Franeker" in het Bulletin de 1'Alliance 
Française en Hollande van April 1929. 

Met Waller Zeper is — ik memoreerde het reeds op 8 Januari 
1937 aan zijn graf — een warmvoelend mensch heengegaan met 
grooten wetenschapszin en belangstelling op allerlei gebied. 
Zeldzaam omvangrijk was zijn parate kennis ook buiten zijn 
archief- en bibliotheekterrein. De kunst (in 't bijzonder wel de 
Japansche), de politiek, het spellingvraagstuk, de Groot-Neder-
landsche beweging: dit alles had zijn bijzondere aandacht, 
doch vóór alles heeft het Friesch Genootschap in hem een 
groot vriend en een belangstellend medewerker verloren. Dat 
hij deze vereeniging een warm hart toedroeg, is wel laatstelijk 
nog gebleken uit de belangrijke legaten, die hij het Friesch 
Museum heeft toegedacht. De aanschouwing van de fraaie 
collectie familieportretten, die daarvan deel uitmaakt, zal 
den naam Waller Zeper levendig houden bij komende genera
ties van Genootschapsleden: de huidige bewaart een persoon
lijke herinnering aan Dr. S. A. Waller Zeper, den weinig op 
den voorgrond tredenden man van geest en humor, voorkomend 
voor een ieder die zijn hulp inriep en vol attenties voor zijn 
vrienden en kennissen. 

') Tevergeefs echter; vgl. de Vrije Fries XXXIII, pag. 104. 



Over het friesche boerenhuis in de 16e en 17e eeuw 

Door Dr. O. Postma. 

INLEIDING. 

In 1916 verscheen, uitgegeven door het Friesch Genootschap, 
het baanbrekend werk over het friesche boerenhuis van den heer 
K. Uilkema. Sedert dien is er over het boerenhuis in Friesland — 
want van een „friesch boerenhuis" wordt ook buiten die pro
vincie gesproken — weinig van beteekenis geschreven x). De 
heer Uilkema heeft de sedert verloopen jaren gebruikt voor een 
breed opgezet onderzoek van het boerenhuis voor geheel Neder
land. De uitkomsten hiervan zijn voor een deel neergelegd in een 
hoogst belangrijk werk, in het jaar 1933 voorloopig afgesloten, 
met den titel: „Het ontstaan der huistypen in Nederland, Dl. I" 
(gecyclostileerd, niet in den handel). Het Friesch Genootschap 
is zoo gelukkig hiervan een exemplaar te bezitten, waarvan ik 
voor deze studie dankbaar gebruik gemaakt heb. In dit werk 
wordt behandeld het boerenhuis in Limburg, Noordbrabant en 
Noordholland, maar niet in Friesland, al geven de uitkomsten 
voor Noordholland zeker ook voor Friesland waardevolle aan
wijzingen. 

Ongetwijfeld zou de heer Uilkema, indien hij thans weder de 
provincie Friesland zou behandelen, zijn uitkomsten van het 
jaar 1916 niet onveranderd handhaven. Dit eerste werk n.1. hoe 
verdienstelijk ook, schiet in een belangrijk punt te kort, in zoo
verre dat het een afzonderlijk huistype aanneemt voor de bouw
boerderij en de greidboerderij, zoodat er volgens dat boek „sedert 
lang vervlogen tijden in Friesland twee scherp gescheiden huis-

') Toen dit artikel reeds geschreven was, kwam mij in handen „Das 
friesische Bauernhaus, seine Verbreitung und Entwicklungsgeschichte von 
dr. Kurt Junge" (Heft 12 der Schriftenreihe des Niedersächsischen Heimat-
schutzes), Oldenburg 1936. Dit belangrijk werk geeft een zeer goed overzicht 
over de verschillende vormen van het friesche boerenhuis in alle friesche 
streken en over het verband daartusschen. Ik kon er in verschillende op
zichten nog gebruik van maken. 
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typen hebben bestaan", welke ook niet tot één gemeenschappe-
lijken oervorm zouden zijn terug te brengen. 

Ik hoop in deze studie aan te toonen dat dit onjuist is en dat 
het huistype van de oude greidboerderij, zooals Uilkema het 
beschrijft, ook dat voor de bouwstreek geweest is *). In het al
gemeen zal dit onderzoek, dat voornamelijk op archiefstudie 
berust, naar ik vertrouw het genoemde werk eenigszins kunnen 
aanvullen. In dat werk toch zijn wel de in de archieven aan
wezige kaarten gebruikt, maar overigens schijnen weinig oude 
stukken te zijn benut. Nu wil echter het ongeluk dat in Friesland 
deze kaarten niet ver genoeg in den tijd teruggaan om er veel 
uit te kunnen afleiden. Men vindt er slechts zelden een boerenhuis 
uit de 17e eeuw op afgebeeld en voorzoover mij bekend is geen 
enkel uit de 16e eeuw. 

De andere schriftelijke bronnen der archieven bevatten echter 
meer; de 17e eeuw geven zij vrij volledig en daarbij een niet 
onaanzienlijk deel van de 16e. Daarbij bevatten zij gegevens over 
een groot aantal huizen, zoodat wel elk geval zeer weinig geeft 
maar de totaliteit belangrijke conclusies toelaat. Dit geldt niet 
alleen voor het huistype maar tot zekere hoogte ook voor de 
materialen en verschillende bijzonderheden van de huizen. 

Schrijver dezes heeft zich vooral beziggehouden met de ar
chivalia van de 16e en 17e eeuw. In dien tijd valt de overgang 
van het oudfriesche huis (Uilkema's greidboerderij) naar het 
thans nog voorkomende friesche boerenhuis bestaande uit voor-
eind en schuur of binnenhuis, middelhuis en schuur (kop, hals 
en romp) waarbij een enkele maal de hals ontbreekt. In zijn 2e 
boek bij Noordholland noemt Uilkema dit de vroege stolp. 

Later, in Friesland waarschijnlijk iets na 1700, in Noordholland 
weinig na de vroege stolp, komen dan de huizen, die Uilkema in 
zijn eerste boek de friesche stelphuizinge en in zijn tweede de 
nieuwe of recente stolp noemt2). 

De hier gebruikte archiefstukken bestaan vooral uit de Wees-
en Inventarisatie-boeken der nedergerechten (grietenijen, steden 

') Ik heb dit ook reeds trachten aan te toonen in het boekje „De fryske 
boerkerij om 1600 hinne", Snits 1926, en naar het schijnt niet zonder 
succes. Ten minste verschillende duitsche schrijvers hebben mijn opvatting 
tot de hunne gemaakt, het laatst de zooeven genoemde dr. Kurt Junge. In 
dit boekje konden echter slechts weinig woorden aan het boerenhuis gewijd 
worden, zoodat een eenigszins uitvoeriger behandeling zeer gewenscht 
schijnt. 

2) Wij zullen deze beide boeken verder aanduiden met U I en U II. 
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en eilanden). Deze nemen een aanvang op zeer verschillende 
tijden. Voor Leeuwarderadeel beginnen ze in 1535 om echter 
weer te eindigen in 1543; dan komen de jaren 1566—1567 en dan 
1569 enz. Daarna komt Kollumerland voor de jaren 1549—1560, 
waarna een hiaat tot 1595; vervolgens zijn de boeken vrij vol
ledig aanwezig. Van de steden begint Franeker in 1540 en Leeu
warden in 1550; uit den aard der zaak hebben we echter voor 
ons doel aan de steden niet zoo heel veel. 

Slechts de kleinste helft begint in de 16e eeuw. Ook de uit
voerigheid der opgaven loopt zeer uiteen. Soms vinden we alleen 
vermeld „'t huys" of „huysinge ende schuire"; dikwijls echter 
worden ook de onderdeelen genoemd. Het uitvoerigst is de be
schrijving in Leeuwarderadeel, Westdongeradeel en Kollumer
land; hieruit zullen we dan ook de meeste gegevens nemen. 

Naast deze boeken zullen we natuurlijk ook de beschikbare 
kaarten raadplegen. Verder kunnen we ook gegevens gebruiken uit 
Groningen, Noordholland en defriesche kuststreken in Duitschland. 

I. HET OUDFRIESCHE BOERENHUIS. 

1. Het huis in het algemeen. 

Het oudfriesche boerenhuis is een lang, smal gebouw van 
voor tot achter weinig in breedte en weinig in hoogte verschillend. 
In ouden tijd was de plattegrond een zuivere rechthoek en waar
schijnlijk ook de hoogte van den nok van voor.tot achter gelijk. 
Dit blijkt uit de opgravingen door dr. Van Giffen in verschillende 
terpenuitgevoerd, in het bijzonder de laatste opgravingen teEzinge. 

Het voorste deel van het huis dient ter bewoning, het achterste 
voor het bedrijf (bereiding van boter en kaas, dorschen van het 
graan en stalling van het vee). De breedte der huizen, tenminste 
van het achterhuis, is weinig veranderlijk en wordt bepaald door 
de afmetingen van een dubbele rij stallen met tusschengelegen 
gangpad. In de door UI gegeven plattegronden is die breedte 
ongeveer 8 meter. De lengte is zeer veranderlijk en hangt af 
van het aantal stallen, dus van de grootte van de plaats. Ieder 
stal, dus ook ieder vak van het huis (aangevende den afstand 
tusschen 2 gebinten van het veehuis) is volgens die plattegronden 
ongeveer 2 m. breed *). 

*) Eenmaal vond ik voor de breedte van een vak 7 voet aangegeven 
(Kollumerland, Q4,15Nov. 1617); neemt men aan dat dit houtvoeten waren, 
dan was dit toen 7 x 2,96 dm = 2,07 m. 



9 

Het langste door mij gevonden huis (te Stiens in 1608) telde 
26 vakken, was dus waarschijnlijk ongeveer 52 m. lang *). 

De sporen der door dr. Van Giffen blootgelegde huisresten 
gaven nog al eens als breedte der oude huizen ± 7 m aan, het
geen dus niet al te veel verschilde van de genoemde 8 m. Ook bij 
deze huissporen varieerde de lengte zeer. Als grootste lengte 
vond hij ruim 23 m. 

Dit oudfriesche huis wordt door de Duitschers dikwijls lang
huis genoemd 2). Deze naam is ook wel teekenend en gemakkelijk; 
er moet echter in het oog gehouden worden, dat is onze streken 
onder „langhuis" gewoonlijk niet het geheele huis verstaan werd 
maar het achterhuis of veehuis alleen. Dit blijkt uit talrijke be
wijsplaatsen. 

Vooreerst bij de kloosters. Hier wordt in de 16e eeuw voort
durend gesproken van het langhuis als een der bedrijfsgebouwen. 
In Oldeklooster blijkt men in 1555 een melkhuis en een langhuis 
te hebben; in het laatste werd gemolken, daar stonden dus de 
koeien 3). In Gerkesklooster wordt bij den verkoop in 1580 apart 
verkocht „het melckenhuys metten melckencamer" en „het 
langhuis", dan „het vrouwenhuys en waschhuys"4). In Vrouwen
klooster wordt gesproken van „het langhuys oft coehuys", enz.5). 
Het langhuis werd echter ook wel gebruikt als dorschhuis en als 
woning der knechten. 

Later bij gewone boerderijen wordt het langhuis dikwijls als 
onderdeel van het boerenhuis genoemd. Vooral in Westdongera-
deel komt dit veel voor. Zoo lezen we in 1625 te Hiaure: „'t huys 
aldaer ter plaetse lanck sestien vack gedistingueert in binnen
huis, keucken ende lanckhuis" 6) en in. 1626 een huis verdeeld in 
„binnehuis, keucken, pueskuecken ende langhuis" 7). Het blijkt 
duidelijk dat het veehuis bedoeld is. 

Ook bij tichelwerken had men „langhuizen". Zoo in 1559 

») Leeuwarderadeel M10, 1 Febr. 1608 (R. A. Leeuwarden). 
2) Dr. Kurt Junge noemt het „Fachhaus" in tegenstelling met het latere 

„Gulfhaus". Dit „Qulfhaus" kan dan nog een typisch friesch boerenhuis 
met vooreind of een stolp zijn. De naam „vakhuis" is niet slecht. 

3) M. Schoengen, Akten en bescheiden betreffende de Cistercienser abdij 
Bloemhof, Archief v. d. gesch. v. h. Aartsbisdom Utrecht , Dl. X X I X p . 
105 e.v. 

á) en 6) Zie Qed. Staten 2 ; Financiën, X I I . 1. A. Vrouwenklooster, B. 
Gerkesklooster. (R. A. Leeuwarden). De archiefstukken zonder verdere 
aanduiding bevinden zich ook op dit Rijks Archief. 

") Westdongeradeel Q7, 8 Oct. 1625. 
' ) Ook Q7. 
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onder Leeuwarden, wanneer er eerst een „lanck tichelhuys" van 
± 17 vak genoemd wordt en dan nog „een lanck huys van 
omtrent twaleff fack" *). Toch is er wel eenige waarschijnlijkheid 
dat soms misschien het geheele boerenhuis „langhuis" heette. 
Dit zou het geval kunnen geweest zijn als we in 1751 te Grouw 
vinden: „drije pondemate in de sathe het langhuis genaamt". 
Volgens J. Winkler (Fr. Woordenboek IV) waren er sates van 
dien naam ook onder Franeker, Burgwerd en Morra. 

2. Kwam dit huistype zonder schuur ook voor in de bouwstreek? 

Dit is met de vorige aanhalingen uit Westdongeradeel nog niet 
geheel bewezen, daar het zou kunnen zijn dat er naast de genoem
de oudfriesche huizen nog een afzonderlijke schuur tot de boer
derij behoorde. Inderdaad was dit voor het huis van 1626 het 
geval, daar er op volgt: „noch een schuire ter zijden lanck vier 
vack" 2). Nu mogen wij echter waarschijnlijk wel aannemen dat 
in dezen tijd het niet noemen van een schuur het ontbreken 
bewijst. Dit kan blijken uit het feit dat in dat geval ook nooit 
de schuur als plaats van bewaring van eenig deel van den in
ventaris voorkomt. De plaats te Hiaure is dan een zuiver oud-
friesch boerenhuis. Maar in elk der grietenijen Leeuwarderadeel, 
West- en Oostdongeradeel, Kollumerland en Achtkarspelen vindt 
men er vele zoo. In hoeverre deze grietenijen gedeeltelijk of geheel 
tot de bouwstreek gerekend mogen worden voor dien tijd kan 
eenigszins blijken uit de verhouding van het aantal paarden en 
koeien van de inboedels. Ik vond voor die verhouding in Leeuwar
deradeel 1:6, de Dongeradeelen 1 : 4, Achtkarspelen 1: 3, 
Kollumerland 1 : 2¾. Misschien kunnen we dus het noordelijk 
deel van de eerste grietenij en de andere geheel tot de bouwstreek 
rekenen. 

Wat Leeuwarderadeel betreft kan dan gezegd worden dat van 
de 35 huizen door mij genoteerd tusschen 1535 en 1570 slechts 
3 zijn, waarbij een lyts huis vermeld wordt, 1 met een berg, maar 
geen enkel met een schuur. Van 1570 tot 1590 zijn er met schuur 
nog slechts 6 op de 100; eerst met ongeveer 1675 komen de schu
ren in de meerderheid. 

Iets meer positieve gegevens over de huizen vindt men in het 
volgende. In 1577 te Stiens: „een huys staende in de wielen op 

*) Inventarisatieboek van Leeuwarden Y2 (Q. A. Leeuwarden). 
') Meestal echter wordt de schuur in „gollen" uitgedrukt. 
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Bethlehemer landen, lanck 11 vack waervan die vier binnen 
gesoldert zyn"1). De 7 ongezolderde vormen dus het buitenhuis; 
het schijnt inderdaad een gewoon oudfriesch huis te zijn. In 1579: 
„huys van 15 vack met een cleyn huys ende een berch van 5 
roeden" 2). Hier blijkt verder dat de vakken niet alleen voor het 
vee gebruikt werden maar ook om graan te bergen; er volgt n.1. 
„6 vacken weyt boven de balken ende 2 onder d'balcken", „een 
schoune waerinne syn 18 weyde koorn" enz. Het graan wordt 
dus deels in het langhuis, deels buitenshuis bewaard; het gaat 
zonder schuur. In 1580: een huis lang omtrent 11 vak met een 
molkenkamer; hier vinden we 3 vak haver, 1 vak coorn en een 
„weyde coorn in den hynxtestall" 3). Verder „int lanckhuyss" 
wagen, ploeg, eg enz. Vermoedelijk worden onder deze vakken 
verstaan de vakken aan één zijde van het huis ze zullen dus met 
stallen gelijk staan. 

Op dezelfde wijze, vinden we in Westdongeradeel: een huis 
lang 15 vak „gedistingueert in voorhuys, keucken, dorschhuys 
ende achterhuys" met een „vijff roede hoyberch" (1612)4). Dan 
lezen we nog: „4 weyden haver in den huyse op 2 stallen". Dan 
in Kollumerland: een huis te Kollum „op torp", „is lanck van 
voor tot achteren met het binnenhuys een ende twintich facken 
met drie opgaende gewels... weesende boven het binnenhuys 
ende d'koocken met pannen ende het achterhuys aen d'eene sijde 
geheelycken met dack, d'ander syde onder die dracholten met 
pannen ende boven met dack gedeckt"; dan een „hoyberch van 
6 roeden" en een klein wagenhuis (1628)5). Deze 3 opgaande 
gevels, voor-, midden- en achtergevel, welke in Kollumerland 
dikwijls genoemd worden, geven duidelijk het oudfriesche huis-
type aan. Wij kunnen hiermee voorloopig wel als bewezen aan
nemen dat dit type ook in de bouwstreken voorkwam; verdere 
aanhalingen met een ander doel hieronder volgende, zullen dat 
steeds duidelijker maken. 

3. Indeeling van het huis. 

Hieromtrent is uit het vorige al het een en ander gebleken. Het 
geeft als hoofdindeeling die in: kamer, karnvertrek, veehuis 

») Leeuwarderadeel M4, 2 Aug. 1577. 
2) Leeuwarderadeel M6, 14 Oct. 1579. 
3) Leeuwarderadeel M6, 17 Nov. 1580. 
*) Q l , 19 Aug. 1612. 
ä) P8, 14 Maart 1628. 
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(keamer, tsjernherne, bûthús). Daarbij was er gewoonlijk een 
melkkamer (molkenkeamer), die vooral op 3 manieren aange
bracht kon worden: in een zijdelingsche uitbouw, in een uit
legging van het voorhuis naast de woonkamer, in een kelder
ruimte onder het voorhuis. Het eerste vinden we in dezen tijd 
het meest vermeld; toch hebben we ook reeds in 1620 te Holwerd 
in een oudfriesch huis een kelder met opkamer: „voorhuys 
staende op een kelder van drie facken, een keucken, een pues-
koecken ende 't achterhuys" (samen 16 vak)x). Uilkema zag in 
het verschijnsel, dat de schutting tusschen tsjernherne en bût
hús in oude huizen niet geheel tot boven doorliep, een aan
wijzing dat deze twee eertijds één geheel gevormd hebben. Ook 
het woord tsjernherne wijst hier volgens hem op. 

Nog vroeger zal ook de muur of schutting tusschen kamer en 
tsjernherne ontbroken hebben, zoodat het geheele huis één ruimte 
vormde. Dat deze afscheiding echter al vroeg voorkwam blijkt 
uit het feit dat Van Giffen te Ezinge in de oudste terplagen reeds 
huizen met overblijfselen van zulk een afscheiding tusschen de 
afdeelingen voor de menschen en het vee aantrof. 

Wij zullen thans nagaan wat er in onze stukken te vinden is 
omtrent een geringere indeeling dan de gewone in drieën. 

Als er slechts binnenhuis en buitenhuis genoemd worden 
behoeven we dit niet altijd als een bewijs te beschouwen dat er 
maar 2 afdeelingen waren. Wel zal dit het geval geweest zijn bij 
een klein huis als te Stiens in 1589: „het buyten ende binnen 
huys tsaemen 7§- vack" 2). Ook is er veel kans op een geringer 
aantal afdeelingen als er maar weinig vakken een zolder hebben, 
zooals een huis te Weisrijp in 1558 „een huys op goffinga state 
tot Wielsryp lanck twaleff fack" en „wesende 't foerste fak in 
't voorsc.huys gesoldert" 3). 

Ook is het waarschijnlijk bij een primitief huis als dat te 
Finkum in 1567 op pastorielanden staande „groot omtrent 9 
vacken redelick olt zijnde in leem ende reyt rontsomme geleyt 
zijnde" 4). Volkomen zekerheid hebben wij bij een huis van 1556 
te Bozum, dat tusschen 2 personen verdeeld wordt zoodat de 
eerste, Sibe, „den ene heelft sal untfanghen ende als eygen possi-
deeren het voirhuys met een fack vant achterhuys hen tot het 

]) Westdongeradeel Q5, 9 Febr. 1620. 
») Leeuwarderadeel M7, 20 J a n . 1589. 
3) Hennaarderadeel I I , 24 Oct. 1558. 
*) Leeuwarderadeel M l , 4 Jun i 1567. 
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bint daer die kernweghe aen gespickert is welcke bint mettet 
gehele achterhuys sal gaen ten eygendoem van Jan Bocke zn" x). 
Hier geschiedt het karnen dus in het bûthús, er is geen afzon
derlijke tsjernherne. Zeer solide is de afscheiding der onderdeden 
gewoonlijk in Kollumerland. Dikwijls vinden wij daar vermeld 
dat het huis 3 steenen gevels heeft. De middengevel kan dan 
tusschen voorhuis en keuken of middelhuis zijn, maar ook tus-
schen keuken en achterhuis. Als het voorste deel 9 of meer vakken 
heeft, wat voorkomt, zal het wel tusschen keuken en achterhuys 
zijn. 

Niet altijd zijn er 3 opgaande gevels; ook nog al eens is er 
achter een gevel met „huive" of „cap" en een zeer enkele maal 
ook vóór (dus deels muur, deels dak). Ook zijn er wel eens 
4 opgaande gevels; dan zijn dus alle 3 hoofdafdeelingen door 
muren gescheiden. 

Meer dan de gewone 3 onderdeelen vindt men nog al eens ge
noemd in Westdongeradeel. 

We treffen hier dikwijls huizen aan in 4 afdeelingen verdeeld: 
voorhuis, keuken, dorschhuis, achterhuis of voorhuis, keuken, 
poeskeuken, achterhuis; of zelfs in 5: voorhuis, keuken, poes
keuken, dorschhuis, achterhuis. Het laatste vinden wij bij een 
huis van 17 vak in 1612. Daar er nog bij staat „die melckencamer 
besyden lanck omtrent 4 fack" mogen we wel aannemen dat het 
dorschhuis niet bezijden is uitgebouwd, wat anders ook wel 
voorkomt. 

Enkele malen zijn deze verschillende onderdeelen niet alle 
recht achter elkaar aangebouwd; dan wordt er gesproken van 
een „kruishuis". In noordfriesche streken is deze bouwwijze 
zeer algemeen. De beteekenis wordt verduidelijkt door een om
schrijving van 1648: „huys streckende van het oosten eerstelijck 
tot in het westen ende dan sich keerende tot in het zuyden als 
in een winckel haeck" te Lekkum 2). Trouwens de uitgebouwde 
molkenkamers, en soms ook dorschhuizen, geven er dikwijls een 
hoekigen vorm aan. 

Wat de lengte dezer onderdeelen betreft, deze loopt zeer uiteen. 
Meestal worden deze lengten niet afzonderlijk opgenoemd, maar 
enkele malen toch ook wel. Ik heb genoteerd van 1560: 4 | vak 
met pannen, 14J vak met riet, de keuken mee. De 4|- vak stelt 
hier dus het binnenhuis voor. Van 1583: voorhuis en keuken 

>) Baarderadeel Cl, 28 April 1556. 
2) Leeuwarderadeel M20, 6 Juni 1648. 
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samen 11 vak, achterhuis 12 vak; van 1602: voorhuis van 4J vak, 
achterhuis 14 vak; 1614: voorhuis 9 vak, achterhuis 14 vak; 
1641: binnenhuis 5 vak, keuken en afterhuis samen 15 vak; 1660: 
binnenhuis 6 vak, pueskueken 3 vak, langhuis 9 vak enz. De 
lengte van het binnenhuis varieert van 2 tot 11 vak. Als er meer 
dan 5 zijn, zullen we wel mogen aannemen dat er meer dan een 
vertrek mee aangegeven wordt. 

De lengte van de uitgebouwde molkenkamer is meestal 3 of 
3½ vak. Hij wordt echter nog al eens gecombineerd met een 
poeskeuken of keeshuis; de lengte is dan soms wel 6 of 7 vak. 

4. Gebruik der onderdeelen. 

Indien de inboedel steeds was opgegeven naar de plaats, waar 
deze zich bevond, zou men in het gebruik der verschillende 
onderdeelen van het huis een uitstekend inzicht kunnen hebben. 

Dit is echter maar zelden het geval en nooit volledig; men 
begint er mee, maar houdt het niet vol. De verdeeling is over 
het algemeen naar den aard der goederen: vaste goederen, 
„bedwerck", „tynwerck", „potwerck", koperwerk, ijzerwerk, 
houtwerk enz. 

Het voorhuis of binnenhuis was natuurlijk een woonkamer 
(zoo goed als nooit meer dan een naast elkaar zooals in andere 
streken wel). In 1616 vond ik voor het eerst een opkamer ge
noemd. De daarop volgende keuken of middelkamer zal ook 
meestal wel een woonvertrek geweest zijn; dit blijkt uit het 
meubilair. Hier zijn evenals in het binnenhuis bedsteden. Hier 
was ook dikwijls de karn met wieg en de kaasketel geplaatst. De 
karnmolen kwam eerst omstreeks 1675. Een poeskeuken of 
„poescamer" was er meestal niet, zoo deze er was, zullen daar 
in den regel wel het karnen en kaasmaken hebben plaats ge
vonden. Een enkele maal wordt dit uitdrukkelijk vermeld. 

De namen van het dorschhuis en de molkenkamer spreken voor 
zich zelf. Nu het achterhuis of buitenhuis (veel later eerst „buit-
huis"). In de eerste plaats werd hier het vee gestald; in het 
algemeen was er een dubbele rij stallen, al was de eene, alleen 
al om het „hooivak", niet geheel volledig. Dit geldt ook voor de 
bouwstreek. 

Zoo hebben wij te Jelsum in 1543 een huis van 15 vak, waarin 
geplaatst kunnen worden 24 koeien, 6 enterdieren en 5 paarden. 
Nu is voor kamer en keuken het minimum wel 5 vak samen, 
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waarbij er voor het achterhuis 10 vak zou overblijven. Een enkele 
rij stallen is dus lang niet voldoende om het vee te plaatsen. In 
Kollumerland vinden we in 1596 een huis van 6 vak vóór en 9J 
vak achter. Een enkele rij stallen geeft plaats voor 19 stuks vee; 
er zijn echter 12 koeien, 3 vaarzen, 3 hokkelingen, 3 paarden, 
3 veulens en 6 „suipcalvers". In 1612 in dezelfde grietenij een 
huis van 3 vak vóór en 10 vak achter; er zijn evenwel 14 koeien 
met jongvee en 9 „arbeitspeerden". In 1616 is er een huis van 
14| vak met 27 beesten, 6 kalveren en 5 paarden. 

In Westdongeradeel in 1614 een huis van 11 vak met 23 beesten 
en een van 14 vak met 27 beesten. 

Een rechtstreeksch bewijs hebben we in Oostdongeradeel 
in 1582, waar we vermeld vinden dat 2 stallen „aan de eene zijde" 
onder de balken met „coorn" gevuld zijn *). 

Het achterhuis werd namelijk volstrekt niet alleen gebruikt 
voor het vee, ook voor het bewaren van graan en landbouw-
werktuigen. Wij zagen daarvan reeds verschillende voorbeelden. 
Hier volgen er nog eenige. 

In 1647 vinden we te Kornjum: „boven de balcken langs 
huys vol koorn, Int buyte huys 2 fack haver, 2 koestallen met 
haver, de peerdestal vol koorn, eenige koestallen vol met koorn" 2. 
Als verdere bewaarplaatsen op deze zelfde boerderij: een schoune 
haver, een schoune haver en boonen, 2 gollen koorn int dorsch-
huys, boven het hoy op de berg eenig griemang en orten. Men 
ziet dat het hoog tijd werd bij deze boerderij een schuur te bouwen. 

Het dorschhuys stond hier naast het huis „op het oost". Op 
dezelfde wijze te Metslawier in 1605, waar we lezen: „Drie stal 
vol onder balcke ongedorschen somercoern", „omtrent een halff 
stal vol onder balcken met ongedorschen rogge", „Een vak vol 
rogge boven balcken", „Vierdehalff vack weyt boven balcken" 
„Een half vak somercoern boven balcken" „Drie weyde groene 
erueten boven 't hooy In de berch", „Vier weyde bonen boven 
de berch", „Een scheune rogge coern ende haver aen eenscheune", 
„Een scheune zomerkoorn alleen" 3). 

In Kollumerland in 1616: „7 facken onder met haver ende 
boven met rogge, haver en orten"; dan nog een berg met orten en 
een berg met hooi4). 

0 II, 26 Oct. 1582. 
2) Leeuwarderadeel M20, 30 Sept. 1647. 
3) Oostdongeradeel 13, 9 Sept. 1605. 
*) P5, 12 Oct. 1616. 
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Zelfs al is er een schuur dan wordt toch nog wel een deel van 
het graan in het langhuis geborgen. Zoo in Westdongeradeel in 
1622, waar we vinden „ongeveerlyck 70 weyden hoy in de schuire 
ende een ende twintich weiden wintercoorn int lang huis" *). 

5. Bouwstoffen voor de huizen gebruikt. 

In de 16e eeuw zijn er nog enkele huizen, waaraan geen steen 
gebruikt is. Wij troffen zoo een reeds aan te Finkum. Als we 
verder lezen (in 1537, ook in Leeuwarderadeel) van een huis 
van 11 vak, dat 20 koeien bergt en maar op 20 ggl. geschat 
wordt, mogen we ook wel aannemen dat er weinig steen aan 
gebruikt is. Nog in 1605 vinden we een te Veenwouden „ronts-
omme met leem ende boven met reyd gedeckt" en in 1615 te 
Westergeest „huys op de dyckdellen in liem getimmert". Dit 
laatste zijn echter kleine huizen. Iets royaler zijn de huizen met 
alleen een steenen gevel. 

Vaker echter komt het voor dat het vooreind van steen, het 
achtereind van hout, leem of horden gemaakt is. Zoo te Wommels 
in 1563: „ t huys lanck synde willich 9 facken . . . met stien 
vuytseyt het buytenhuys, nochtans drie vacken aan deen syde 
int buytenhuys met stien"2). Te Spannum in 1565: 't „huys 
lanck 12 facken hebbende te syden vuyt een molckencamer" 
beide met steenen wanden „hen tott het buytenhuys toe" 3) en 
ook te Spannum hetzelfde jaer: „'t huys met stienen ende houten 
wanden als dat behoort ende staende es" 4). Te Stiens in 1569: 
„het principael huys voer met steen gemetselt groet omtrent 
12 vacken"6). 

In Kollumerland in 1551 vinden we een huis van 23 vak geheel 
met steenen wanden maar met een eenvoudiger schuur: „ Item een 
schuyre met een gewei lanck 6 groete ffacken met lemen ende 
horden wanden ende stroe gedect" 6). Zoo verklaart zich ook de 
naam klee (vlechtwerk) voor het achterhuis, die ik vond in een 
Proclamatieboek van Leeuwarden (1592); in verband daarmee 
zal staan de uitdrukking „mette servetuyt van een steedt ende 
kledrift" in hetzelfde boek. 

1) Q7, 14Aug. 1822. 
2) Hennaarderadeel II , 17 Maart 1563. 
s) I I , 27 April 1565. 
4) 11,3 Aug. 1565. 
6) Leeuwarderadeel M3, 8 Nov. 1569. 
•) PI, 4 Mei 1551. 
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Soms komt het ook voor dat bij het metselen, inplaats van 
kalk, leem gebruikt wordt. Zoo in 1569 te Stiens: „het principael 
huys met steen ende rontsomme in leem gemetselt groet wesende 
14 vacken" *) en in 1567 ook te Stiens: „weesende 't huis lanck 
17 facken . . . leggende in steen, 't binnenhuys met calck en 't 
buyten huys met leem" 2). 

In dezen tijd komt het nog al eens voor dat de steen van het 
huis eigendom van den landheer is, het overige van den bewoner. 

Nog slechter materiaal vinden we somtijds vermeld bij een 
varkenshok of een wagenhuis. Het komt n.1. voor dat deze van 
„dompen" (mestturven) gemaakt zijn. 

Zoo in 1616 te Kubaard onder het hoofd „hoy, stro ende 
brandinge": „Een wagen huys van dompen". 

In den eersten tijd zijn de huizen gewoonlijk geheel met „dack" 
(riet) gedekt, een enkele maal met stroo. Later heeft men ge
woonlijk op het vooreind pannen en op het achterdeel riet. Dik
wijls echter hebben langhuis en schuur beneden eenige rijen 
pannen (b.v. „beneden de drachholten"). In Kollumerland zijn 
echter iets na 1600 de huizen ook wel eens geheel met pannen 
gedekt, de schuren inbegrepen. 

Ten slotte moet opgemerkt worden dat het hier besproken 
oudfriesche huis waarschijnlijk vrijwel overeenkwam met het 
door Uilkema in Uil beschreven oud noordhollandsche huis 
zooals hij het vond op oude kaarten uit de 16e eeuw; echter met 
dit verschil dat daar het hooi meer in de achterste vakken van 
het huis werd geborgen, hier buitenshuis bewaard werd. 

II. HET GEWONE FRIESCHE BOERENHUIS. 
SCHUUR MET VOOREIND (BINHUIS). 

1. Algemeene opmerkingen. 

Dit is het huis, dat op het oudfriesche huis volgde en tot op 
onzen tijd nog langs de kust van Noordholland tot in Oostfries
land voorkomt. Het kan beschreven worden als volgt. Het be
staat uit een vooreind, waarin een of meerdere vertrekken 
achter elkaar (in het laatste geval samen binhús en milhús vor
mend), en dikwijls de kelder of molkenkeamer onder of naast het 
binhús. Daarachter een schuur, waarin het veehuis (bûthús) en 

>) M3, 29 Dec. 1569. 
2) Ml, 27 Mei 1567. 

2 
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ook wel de molkenkeamer en tsjernherne, als deze niet in het 
vooreind zijn ondergebracht. Deze schuur is gewoonlijk breeder 
en hooger dan het vooreind en heeft naast het bûthús ruimte 
voor berging van hooi en graan in de „gollen" en dikwijls een 
dorschvloer. 

Dit huis komt voor in bouw- en greidstreken al is er wel eenig 
onderscheid in de lengte van het voorhuis dat in de bouwstreken 
over het geheel langer is dan in de greidstreek, waarboven dan 
graanzolders. 

Het bûthús heeft niet meer als regel een dubbele rij stallen, 
daarvoor is er dikwijls een klein bûthús bijgekomen loodrecht op 
het groote. 

In de weidestreken is aan dit huis dikwijls voorafgegaan een 
oudfriesch huis met er naast geplaatste berg, in de bouwstreken 
zulk een huis met er naast gebouwde schuur (vooral in Kollumer-
land). Een omzetting overeenkomstig met die in de weidestreek 
vinden we in de geschiedenis van het Noordhollandsche huis, 
een overeenkomstig met die in de bouwstreek in die van het 
Groningsche. 

Hoe in Noordholland de berg eerst tot blokschuur wordt en 
daarna met de woning een geheel gaat vormen vinden we duide
lijk bij U II beschreven. Daar in de friesche greidstreken de be
schrijving der huizen in de inventarissen te beknopt is, kunnen 
we niet nagaan of de schuren die we hier in den oudsten tijd 
aantreffen ook afzonderlijk stonden of onmiddellijk als een ge
heel met het vooreind gebouwd zijn. In de bouwstreken kan men 
de ontwikkeling beter nagaan. 

2. De overgangsvorm: oudfriesch huis met aparte schuur. 

In Kollumerland treffen we, als de inventarissen beginnen, 
in 1550 reeds schuren aan; zoo: „Een huys met een duershuys 
ende schuyre staende opt oosteynde van 't huys opten vuyter-
dick" en „Item een huys staende by de oude dyck opt convent 
van adwerts lant met drije stenen geuelen . . . . met een schuyr 
opt oost van tafterhuys ende melckencamer opt west met een 
swyne schott after an tvoorscr. huys" *). 

Uit de beschrijving blijkt vrij duidelijk dat de schuur afzon
derlijk staat; indirect volgt dit ook uit de nadrukkelijkheid 

») PI, 16 Aug. en 29 Aug. 1550. 
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waarmee naderhand wordt medegedeeld dat huis en schuur 
één geheel vormen. 

In 1601: „Het sterfhuys . . . . is groet doergaende van voorn tot 
achteren achtien fack, met drie opgaende gevels, wesende het 
voorhuys geheel met pannen gedeckt, noch een bargehock met 
een stenen geuell aen den achtergeuel opgemeltselt groot omtrent 
anderhalff fack. Item een schuyre opt oost vant achterhuys groot 
drie gollen, alles van eecken holt exempt d'spanten, met pannen 
gedeckt ende aen beyde einden ende een zijdt met utleninghe" *). 

Nog in 1602 eerst een huis van 15 vak met 3 opgaande gevels 
en dan „Die schuire weesende vier gebynten, drie gollen, d'eene 
zijdt met een wtlaghe, eecken houtwerck met een cleine loop 
stal" 2). 

Ik vestig hier den aandacht op de „utleninghe" van de eene 
en de „wtlaghe" van de andere schuur; soms ook is het een uit
lading of uitkibbing. Deze woorden hebben naar het schijnt alle 
dezelfde beteekenis. 

Welke is die beteekenis? Ik heb lang geaarzeld tusschen twee 
opvattingen: beteekent dit eenvoudig dat er een buitenstijlruimte 
is (dus hetgeen een schuur onderscheidt van een gesloten berg of 
blokschuur) of beteekent het dat de buitenstijlruimte verbreed is 
met verplatting van het dak of van het onderste deel van het 
dak? 

Voor het eerste pleit dat in Noordfriesland en in Nedersaksen 
veelal onder „kubbing" of „utkubbing" een buitenstijlruimte 
verstaan wordt, ook zonder afplatting; voor het tweede dat men 
bij ons tegenwoordig onder „uitlegering" of „aflegering" een 
uitbreiding der buitenstijlruimte met verplatting van het dak 
verstaat. Men treft dit nog aan bij de „hoarnhouten" der oudere 
bûthuzen. Ook elders in ons land is volgens U II „aflaat" het 
verbreede deel van een schuur door gewijzigde gebintenconstruc-
tie verkregen; maar . . . . „afhalen" beteekent weer een berg van 
buitenstijlruimte voorzien. 

Ik heb mij ten slotte bij de eerste opvatting neergelegd, vooral 
op de volgende overwegingen: 1. in de jaren van 1600 tot onge
veer 1640 wordt de „uitlegging" dikwijls als haast tot de schuur 
behoorend genoemd; „met zijn vuytladinge", „met die vuyt-
ladinge", „met de vuytcibbinge nae eysch vant werck", „met zijn 
behoorlijke vuytladinge" zijn de gebruikte formules. 

>) P2, 2 Juli 1601. 
2) P2, 24 Jan. 1602. 
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2. Dikwijls lezen we ook „rondom met vuytladinge" enz. het 
lijkt niet waarschijnlijk dat men zoo vaak aan alle kanten een 
verplatting van het dak zou hebben; 3. eenmaal vinden we 
„een schuyre van 4 gebynten sunder vuytladinge" en eenmaal 
„een schuyr van 3 gebynten aen d'eene syde met syn utladinge 
ende d'ander syde gehelijcken open sonder utladinge"; hier 
schijnt ook buitenstijlruimte beter dan „aflegering". 

Het komt mij voor dat we het zoo moeten opvatten dat deze 
periode de tijd van overgang vormt van de blokschuur tot de gewone 
schuur. 

Omstreeks 1640 is de overgang volbracht, dan wordt verder 
niet meer over „vuytladinge" gesproken omdat vrijwel alle 
schuren hier gewone schuren met buitenstijlruimte geworden 
zijn. Daarmee is niet gezegd dat er geen „aflegering" in den 
tegenwoordigen zin voorkwam; integendeel bij de langhuizen 
zal deze regel geweest zijn en als de schuren de veehuizen mee 
bevatten, zullen deze ook zeer dikwijls een aflegering gehad 
hebben. Wanneer er dan van „utledinge" gesproken wordt is 
het dus wel een aflegering. 

Den hier geschilderden toestand, een langhuis of vakhuis met 
schuur er naast, treffen we ook veel in Westdongeradeel aan; 
veel overeenkomst hiermee heeft ook de bouwwijze zooals we 
die naderhand in Groningen beschreven vinden. 

Wij lezen omtrent die zoogenaamde „groningsche schuur" bij 
Dijkema1) het volgende: „Die schuur was een laag gebouw met 
stroo gedekt. Niet in 't benedenste gedeelte, maar in 't boveneinde 
der schuur was de paardenstal, en vóór de krib liep het dorsch-
blok. In het koehuis stonden twee rijen runderen. Aan de tegen
overgestelde zijde van den paardestal was het koornhok, voor 
gedorscht koren. Tegenover den dorschvloer was eene deur, die 
geleidde naar de bijschuur (dorschschuur) welke afzonderlijk ge
bouwd was. Dit was de eigenlijke korenschuur, die door eentus-
schenruimte van de dorschschuur gescheiden, met straatsteenen 
gevloerd was, waar het koren werd ingevoerd. Het koren werd uit 
de korenschuur met de kiep (eene soort van draagbaar) in de 
dorschschuur gedragen. Des Zaterdags werd er voor eene week 
dorschens koren in de dorschschuur gebragt, en op den zooge-
naamden koebalk gelegd — Wanneer men door de achter- of 

*) H. Dijkema, Proeve van een Geschiedenis der Landhuishouding en 
Beschaving in de Provincie Groningen, Groningen 1851, p. 403. 
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koedeur het huis binnentrad, dan moest men eerst over de dorsch-
leg gaan, alvorens in het woonhuis te komen. Het woonhuis was 
mede ondoelmatig en zonder smaak ingericht. In 't achtereinde 
van de schuur waren hokken voor varkens, kalver en schapen". 

Deze beschrijving munt niet door duidelijkheid uit, maar als 
men het door mij tusschen haakjes geplaatste woord „dorsch-
schuur" door het er boven geplaatste „bijschuur" vervangt, is 
het toch zeer goed te begrijpen. Deze bijschuur, die verder koren-
schuur genoemd wordt *), komt overeen met de schuur in boven
genoemde aanhalingen uit Kollumerland. De „groningsche 
schuur" is niets anders dan het oudfriesche boerenhuis, zooals 
we dat in onze provincie leerden kennen. „Een laag gebouw met 
stroo gedekt" met „een koehuis met twee rijen runderen"; men 
ziet het komt uitstekend uit. In het boveneind van het koehuis is 
de dorschvloer die ook dorschschuur genoemd wordt; in Fries
land heette het dorschhuis. In het benedeneind zijn de hokken 
voor varkens, kalveren en schapen. Waar het hooi geborgen 
wordt, blijkt niet; misschien in bergen of blokken. 

Deze groningsche schuur of langhuis met bijschuur heeft zich 
in Groningen langer gehandhaafd dan in de friesche bouwstreek. 
Dit blijkt uit de atlassen der stads- en provincieplaatsen van 
1720 à 1730 2) waarin vele boerenhuizen staan afgebeeld. Hierin 
komen nog vele langhuizen voor en het meest in bouwstreken. Deze 
hebben echter lang niet altijd een bijschuur naast zich; soms ook 
slechts een open bijschuur. Verder is deze bijschuur meestal 
haast congruent met het achterste deel van het hoofdgebouw, 
meer dan dit in Kollumerland het geval schijnt geweest te zijn, 
waar het eene gebouw in vakken, het andere meest in gollen 
gemeten werd. 

Langzamerhand werden deze boerenhuizen met groningsche 
schuur vervangen door wat in de prov. Groningen genoemd werd: 
„binnenhuis met Vriesche schuur", dat is het huis aan het begin 
van dit hoofdstuk beschreven. In de genoemde atlassen is dit 
nieuwe huis in het Westerkwartier al verreweg het meest voor
komende (bijna algemeen), in de andere deelen der provincie 
komen het oude en het nieuwe beide haast nog evenveel voor. 
Wij komen daarop aanstonds nog terug. 

Thans keeren we weer naar de prov. Friesland terug en willen 

*) Dr. Junge noemt haar in zijn vertaling van dit zelfde stuk direct 
„Kornscheune". 

2) Gemeente Archief en Provinciehuis te Groningen. 
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nog een overzicht geven van den tijd van optreden der schuren in 
verschillende deelen van de provincie. Misschien hebben we er 
het meeste aan als we trachten te vinden wanneer de huizen 
met schuren in de meerderheid zijn gekomen. Wij maken daarbij 
geen onderscheid tusschen het geval dat huis en schuur afzon
derlijk staan en het geval dat ze één geheel vormen. Niet overal 
zijn de gegevens voldoende om uit te maken welk der beide ge
vallen we telkens hebben. 

We vinden dan dat in de grietenijen Kollumerland, Achtkar-
spelen, Oost- en Westdongeradeel, samen als één geheel beschouwd, 
de boerenhuizen met schuur de meerderheid hebben in 1625 
ongeveer; in Leeuwarderadeel, Franekeradeel, Baarderadeel, 
Hennaarderadeel, Wonseradeel en Wijmbritseradeel gemiddeld 
in 1650; in Idaarderadeel, Rauwerderhem, Utingeradeel en Has-
kerland omstreeks 1700. 

Wij zien hieruit dat de schuren in de bouwstreek er het eerste 
zijn en in de lagere greidstreek het laatst. De tweede groep, die 
der klei-weidestreek in hoofdzaak, ligt daartusschen in; het is 
echter geen absolute regel dat meer bouwland een vroegere 
schuur geeft, want in die 2e groep komt Hennaarderadeel vóór 
1650 en Leeuwarderadeel er na. 

3. Het tvpisch friesche boerenhuis. 

Het ontstaan van dit huis kunnen we weer het beste in Kol
lumerland waarnemen. Wij vinden daar, 16 April 1606: „is groot 
bevonden het voorhuys twie fack ende het achterhuys, wesende 
in maniere van een schuyre gebout, drei gollen" *). Dit is de eerste 
maal dat duidelijk blijkt dat huis en schuur één geheel vormen; 
het geldt een klein plaatsje van 20 pondem. te Westergeest. In 
1613 vinden we genoemd een huis van 8^ vak en een schuur van 
3 gollen „in malcanderengebouuet ende die vuytladinge van dien"2). 
Wij moeten hieruit wel afleiden dat dit „ineen" bouwen toen nog 
iets nieuws was. 

In 1618: „Het binnenhuys met die coecken zijn lanck 5 facken 
daeraen een schuire van drei gebynten" 3). Afgezien van het 
woord „daeraen" blijkt ook wel uit het niet noemen van een 
achterhuis dat dit zich in de schuur bevindt. In 1621: huis lang 

>) P2. 
2) P4, 4 Juni 1613. 
») P5, 8 Maart 1618. 
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12 vak „ende zijnde die achterschuire in de 12 facken mege-
rekent" *). Daarna wordt slechts zelden meer uitdrukkelijk ver
meld of schuur en binnenhuis één geheel vormen of niet. 

In dat geval hebben wij nog het volgende middel om uit te 
maken of wij een aparte schuur of een „friesche schuur" hebben. 
Als het aantal vakken van het huis wordt opgegeven en dit is 
te klein om het veehuis te bevatten, dan moet dit laatste in de 
schuur zijn opgenomen; is het groot dan zal het wel een aparte 
schuur zijn. In tusschengevallen kan het nog twijfelachtig zijn. 
Zoo zien we bij het voorbeeld van 1618 uit de 5 vakken al dat 
het veehuis in de schuur is. Is er echter een huis van 23 vak met 
een schuur van 2 gollen, dan is dit vrij zeker een aparte schuur. 
Op deze wijze vinden we in Leeuwarderadeel nog wat eerder 
onze friesche schuren dan in Kollumerland. Namelijk op 30 
Maart 1602 te Goutum: „In den eersten seven vack huysinge 
staende op de landen van den gewesenen convente Bergum groot 
een en tachtich pondematen" waarbij „Een schuyr van twee 
gollen met zijn vuytladinge" 2). Deze 7 vak kan niet het veehuis 
voor de 21 melke koeien enz. bevatten; het veehuis moet zich dus 
in de schuur bevinden. Dus een friesch boerenhuis3). 

Zoo ook in 1605 te Wirdum, waar we vinden een huis van 5-¾-
vak en een schuur van 3 gebinten; in 1606 te Kornjum „huis 
met de schuire lang 15 vack" en in 1607 te Wirdum waar we een 
huis hebben van 5 vak met een schuur van 3 gebinten 4). 

En nu is het wel opmerkelijk dat in UI de schrijver vermeldt 
dat hij juist in Goutum en Wirdum verschillende zulke oude 
boerenhuizen gekend heeft. Een daarvan, te Goutum, dat hij 
uitvoerig beschrijft droeg op een der balken het jaartal 1581. 
Dit huis, in 1884 afgebroken, heeft dus veel kans in 1581 te zijn 
gebouwd. Maar ook de bovengenoemde huizen kunnen natuurlijk 
vrij wat ouder zijn dan het jaartal der inventarisatie aangeeft. 
Het zou niet vreemd zijn als deze huizen behoorden tot de door 
Uilkema bedoelde. 

In elk geval is het dus wel vrij zeker dat we in het laatste 
kwart van de 16e eeuw huizen van dit type in Friesland hadden. 
Een huis te Stiens in 1585 genoemd, heeft ook nog wel kans er 

0 P7, 20 April 1621. 
z) Leeuwarderadeel M10. 
s) Tenzij men zich het vee buitenshuis in een aparte schuur geplaatst 

denkt, wat wij niet waarschijnlijk achten. 
*) M10, 8 Jan. 1605, 11 April 1606 en 8 Sept. 1607. 
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toe te behooren: „een huys met een schuyre groot te saemen 
twintich vack; een melckencamer groot 3i vack" x). 

In Westdongeradeel hebben we waarschijnlijk een in 1614: 
„die schuyre groot van drie goll met drie camers, twee daeraen 
ende een molckencamer op hem selffs alleene ter noorden daer
aen" 2). 

U I noemt nog 2 boerderijen aan den Nieuwen-Bildtdijk 
waarvan hij foto's en een plattegrond geeft. Daar deze dijk is 
aangelegd in 1600 stelt hij, ten minste van de tweede, den tijd, 
waarin ze gebouwd is, op ongeveer 1600. Ik vermoed dat dit te 
vroeg gesteld is; men zal deze mooie groote huizen niet onmid
dellijk na de bedijking gebouwd hebben. De bedijking geschiedde 
door de pachters, die het land toen als buitendijksland gebruikten 
en op het Oude Bildt woonden. Zij zullen daar den eersten tijd 
wel zijn blijven wonen en geen nieuwe huizen gebouwd hebben, 
te meer daar ze de kavels meestal gemeenschappelijk gebruikten. 
Vermoedelijk zijn de huizen er eerst gekomen na den verkoop 
van het Nieuwe-Bildtsland in 1638 3). 

In de greidstreek vinden we de eerste schuur genoemd in 1594 
in Hennaarderadeel; we kunnen hier echter niet uitmaken of het 
afzonderlijke schuren zijn of schuren met binhuis aaneen. 

Wat de afbeeldingen van boerenhuizen op kaarten voorkomende 
betreft, de oudste zijn uit de 17e eeuw. Daartoe behooren een 
plaats met binhuis te Franeker van 1651, ook in U I afgebeeld, 
een te Franeker van 1669, te Wierum van 1659 en te Ternaard 
van 1664. Uit den zelfden tijd vindt men echter ook nog oud-
friesche of langhuizen, zoo een te Achlum van 1663 met een 
blokschuur er naast en een te Baard van hetzelfde jaar met een 
blokschuur er loodrecht op met klein verbindingsgangetje. Op 
een kaart van 1700 van Oudehaske ziet men nog een heele rij 
langhuizen, met hooiberg, met een blokschuur er naast of een er 
achter. Al deze kaarten bevinden zich in het Friesch Museum. 
Hierbij gaat een reproductie van gedeelten van 4 dezer kaarten. 

4. Het friesche boerenhuis"elders. 

Over dit huis in de prov. Groningen is reeds even gesproken. 
Wanneer het daar gekomen is, is niet zoo gemakkelijk na te gaan 

0 Leeuwarderadeel M7, 15 Oct. 1585. 
2) Q2, 21 Jan. 1614. 
s) Buma Archief, Portefeuille No. 19. Hierin vooral No. 41 en 54. (Bibl. 

Fr. Genootschap). 
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daar de verzegelingen der nedergerechten niet zoo ver terug gaan. 
De eerste maal dat ik het daar genoemd vond is in 1686 in het 
Gorecht: „een binnenhues met een freesge schuer" *). Spoedig 
na 1700 worden ze in verschillende deelen van de provincie ge
noemd, meest als „binnenhuis met vriesche schuire" of als 
„boereplaats met vriesche schuur". 

Deze naam wijst er op dat het een huistype is niet inheemsch 
in de provincie Groningen maar overgenomen van een der beide 
aangrenzende Frieslanden, het onze of Oostfriesland. 

Nu blijkt echter, zooals reeds is opgemerkt, uit de bovenge
noemde atlassen, dat het nieuwe type zeer veel meer voorkwam 
in het westelijkste deel der provincie dan in de overige deelen. 
We mogen dus wel aannemen dat de „friesche schuur" van ons 
gewest uit haar weg naar Groningen heeft gevonden. Zeer waar
schijnlijk is echter onjuist wat dr. Junge van Dijkema overneemt 
dat de „friesche schuur" reeds in het laatst van de 16e eeuw in 
Groningen in gebruik kwam. Dijkema verwijst hiervoor naar 
Feith „Het Groninger Beklemrecht", waar echter zoo iets niet 
te vinden is. 

In Oostfriesland schijnt het type eerder te zijn voorgekomen, 
zoodat men wel eens gemeend heeft dat het hier zijn oorsprong 
heeft gehad 2). Er wordt daarbij veel waarde gehecht aan het 
door Lasius3) gereproduceerde huis van 1551 van het Krongut 
Upjever, waarvan ik echter niet zeker ben of het wel het type 
geheel aangeeft4). 

Dan vinden we eenige huizen, die van dit type zouden kunnen 
zijn op een kaart, van Norden en omgeving van 1595, waarvan 
een reproductie bij dr. Junge. Een foto van een nog bestaand 
oostfriesch huis, dat haast wel een vroeg exemplaar van het type 
schijnt te zijn, vindt men in het interessante werk „Krine Klaasen 
van Olinga" van dr. G. D. Ohling n.1. het „Twixlumer Stamm-
haus" van 1594 5). Ook de beide huizen te Loquard van 1660 

') Recht. Arch. van het Gericht van Selwerd en den Rechtstoel van 
Sappemeer IJl (R. A. Groningen). 

a) Deze meening wordt uitgesproken door Saeftel; zie Fr. Saeftel, Hau-
barg und Barghus, Heide 1930 (p. 37 en 65). 

3) Otto Lasius, Das Friesische Bauernhaus, Strassburg-London 1885. 
*) Bovendien vermeldt dr. Junge dat hij in een acte van 1692 te Olden-

burg de schuur van Upjever heeft aangeduid gevonden als „Hollandische 
Scheur" (I.c. p. 66), waarbij Hollandsen als Nederlandsch moet worden op
gevat. 

6) Aurich, 1928. In Selbstverlag. Naar dr. Ohling zoo vriendelijk was mij 
mede te deelen, is echter de tegenwoordige schuur van deze boerderij uit 
veel later tijd. 
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en te Upleward van 1777 uit dit werk schijnen van dit type te 
zijn. 

Als we nu naar Noordholland zien, hebben we de moeilijkheid 
dat uit de kaarten niet altijd blijkt of we te doen hebben met een 
vroege stolp (ongeveer ons type) of een berghuis. Onder stolp 
verstaat U II een boerenhuis, waar koehuis, berg en deel onder 
één hoog gemeenschappelijk dak besloten zijn. Als de woning er 
buiten ligt, is het een vroege stolp; bij de recente stolp is de 
woning ook onder het zelfde dak gebracht. Bij een berghuis heeft 
men achter elkaar: woonhuis, stal en gesloten berg of blokschuur. 
Nu spreekt U II echter ook nog wel van berg als er een kleine 
buitenstijlruimte is. Op die manier is het wel eens moeilijk uit te 
maken of een huis op de kaart (altijd klein geteekend) een berg
huis of een vroege stolp, anders gezegd friesch boerenhuis, moet 
genoemd worden. Zoo noteert U 11 te Castricum in 1598 een berg
huis, waar m.i. ook sprake zou kunnen zijn van een friesch 
boerenhuis. U II vermeldt in Noordholland geen enkele vroege 
stolp vóór 1600. Wel vond hij op een kaart van omstreeks 1600 
een langhuis geteekend waardoor heen door den landmeter, die 
met de kaart reisde, met stippellijnen de omtrek van een stolp 
geteekend was, met het woord stolp er bij geschreven. Hier was 
dus iets na 1600 een nieuwe stolp verrezen, wat bevestigd wordt 
door een teekening van hetzelfde terrein door een lateren land
meter. Uilkema spreekt dan ook als zijn meening uit dat in het 
begin van de 17e eeuw de vroege stolp in Noordholland ontstond. 

Als we ten slotte het geheel overzien, valt het zeer moeilijk te 
zeggen waar het hier besproken typisch friesche boerenhuis met 
zijn vele namen het eerst voorkwam. Omstreeks 1600 was het in 
Noordholland, Friesland en Oostfriesland; in Friesland wel iets 
eerder ook. Toch zou het gewaagd zijn uit de hier bijgebrachte 
gegevens af te leiden dat in dezen aan Friesland de prioriteit 
toekomt, daar deze studie op alleen voor de prov. Friesland 
eenigszins volledig archiefonderzoek berust. 

De duitsche schrijvers van den laatsten tijd Itzen x) Siebs 2) 
en Junge bovengenoemd zoeken de plaats van ontstaan in West-
of Middelfriesland. De laatstgenoemde motiveert dit met de 
woorden: „denn es gibt nur hier Raumanordnungen, die den 
Entwicklungsgang zum Gulfhaus erkennen lassen. Dem gegen-

0 W. Itzen, Das Reiderländer Bauernhaus (Das Reiderland, Kiel 1930). 
s) B. E. Siebs, Zur Entwicklungsgeschichte des Friesenhauses (Nieder-

deutsche Zeitschr. f. Volkskunde, Jahrg. X, 1932). 
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über finden wir in den übrigen friesischen Gebieten Formen, 
die darauf schliessen lassen, dass die fertige friesische Gulf-
scheune oder gar das ganze Golfhaus dorthin überführt wurde" *). 

Op zich zelf lijkt mij dit niet geheel overtuigend. Voorloopig 
zou ik nog wel zooveel waarde willen toekennen aan zijn verdere 
mededeelingen dat ook in Reiderland — evenals we van Gro
ningen zagen — omstreeks 1700 een aantal plaatsen „ein Nye 
vriesche Schuir" krijgen en dat de oostfries Cadovius-Müller in 
1691 spreekt van „Heuser und Scheunen nach der holländischen 
Arth" 2)-

Verder onderzoek, vooral ook technisch, schijnt mij echter 
nog gewenscht. 

III. DE RECENTE STOLP (STJELP). 

Bij dit boerenhuis zijn de woonvertrekken met de bedrijfs
ruimten samen onder één dak gebracht. Eigenlijk behoort dit 
huis niet meer tot de friesche boerenhuizen in de 16e en 17e eeuw, 
waarvan in den titel van deze studie sprake is. In Friesland toch 
komt het eerst na 1700 voor; we brengen het hier slechts even 
ter sprake omdat het in Noordholland in de 17e eeuw reeds 
algemeen is geworden en bij ons ook spoedig na 1700 optreedt. 

De eenige opteekening uit de 17e eeuw in Friesland aan de 
stolp herinnerende, welke ik vond is van 1619 in Kollumerland: 
„huys staende upt nieulant is groot vier gebynten die schuire, 
met een camer ter zijden vuytgebout, zoe eecken als fuiren holt, 
met dack gedeckt" 3). 

Wanneer de kamer ter zijden eens de molkenkamer was, zou 
het als een stolp kunnen worden opgevat. 

U I vermeldt als oudste door hem in Friesland gevonden 
stjelp een boerenhuis aan de Nieuwe Schouw te Akkrum van 
1725, dat in 1916 nog bestond. Ook ik heb geen vroegere gevonden. 

De oudste, die ik in Groningen vond, was ook van ± 1725 in 
den Lintelopolder onder Nieuwe Schans, waarschijnlijk evenals 
de zoojuist genoemde in Friesland toen een nieuw gebouw. 

Schijnen deze stolpen dus in Friesland en Groningen zoowat 
in denzelfden tijd op te komen, in Noordholland zijn ze volgens 
U II al veel vroeger algemeen. Op een kaart van 1652 te Alkmaar 

•) i.c. p. 65. 
2) Zie ook onder *) op bladz. 25. 
3) P6, 30 Jan . 1619. 
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komen naast 42 vroege reeds 76 recente stolpen voor. De recente 
stolp schijnt in de omgeving van Hoorn den vroegen vorm zeer 
spoedig te volgen. Het bleek de geschikte vorm te zijn voor 
klein en gemiddeld bedrijf en dan vooral in streken met akker
bouw, waar zij zich het snelst ontwikkelde. 

Wat deze ontwikkeling aangaat, zoo is dus uit het oude 
noordhollandsche huis door 2 achtereenvolgende omzettingen de 
stolp voortgekomen („stolp" zonder meer is de recente; „vroege 
stolp" is een theoretische, nergens gebruikte naam). Ten eersten 
is de berg in het huis opgenomen, daarna is het vooreind verkort 
en verbreed en is met de schuur tot een geheel vereenigd. 

Er is geen reden om met de bewerkers van het Handboek der 
Aardrijkskunde van Schuiling *) de mogelijkheid open te houden, 
op het voorbeeld van Gallée, dat de stolp een oorspronkelijke, 
oude, friesche huisvorm zou zijn. Zij beroepen zich daarvoor op 
de reconstructie door Van Giffen gemaakt van huizen, door hem 
te Ezinge ontgraven. De gelijkheid van deze huizen met de stolp 
is echter slechts schijn, vooral bewerkt door de vrij willekeurig 
genomen hoogte der huizen. 

Ten slotte kunnen we nog als friesche huisvormen, die veel 
overeenkomst met onze stolpen hebben, noemen de Haubarg 
(eigenlijk = hooiberg) in Eiderstedt en Dithmarschen en het 
Barghus in den Wilstermarsch. 

Men kan rekenen dat deze huizen in die streken van ongeveer 
1630 af gebouwd zijn. Zooals reeds is aangeduid neemt Saeftel 
aan dat deze huizen hun oorsprong hebben uit Oostfriesland; 
Siebs daarentegen, oogenschijnlijk met meer recht, dat zij ge
bouwd zijn naar westfriesch (noordhollandsch) model. Hier is 
waarschijnlijk de stolp het eerst geweest en van hier uit heeft 
veel kolonisatie naar die streken plaats gehad. Junge neemt ook 
aan dat deze huisvorm uit Noordholland of Friesland is inge
voerd; voor Noordholland spreekt, meer nog dan de kolonisatie, 
het handelsverkeer en het van Holland uitgaande initiatief tot 
bedijking, voor Friesland zou spreken dat de plattegrond meer 
aan de friesche stjelp herinnert. Dan zou echter uit het friesche 
boerenhuis direct in die streken de stolp te voorschijn zijn gekomen 
voordat men er in Friesland toe kwam, wat Junge niet onwaar
schijnlijk acht, ongehinderd als men ginds was door de traditie. 

*) Nederland, Handboek der Aardrijkskunde door R. Schuiling, 6e verb. 
en verm. druk, Deel II, Zwolle 1936, p. 121. 



Aanteekeningen betreffende Friesche grietenij -
wapens. 

1. Opgaaf van bronnen. 
2. Het wapen van Menaldumadeel. 

Door Dr. J. C. TJESSINGA. 

Een onderzoek naar den oorsprong en de geschiedenis van 
het hierboven genoemde wapen en van enkele andere Friesche 
grietenijwapens heeft mij geleid tot resultaten, die misschien 
waard zijn, vastgelegd te worden. 

Het kwam mij gewenscht voor, aan de bespreking der wapens 
te doen voorafgaan een voorloopige, waarschijnlijk wel voor 
aanvulling en stellig voor uitvoeriger en degelijker toelichting 
vatbare opgaaf van geteekende en gedrukte bronnen, die, 
naast de oude zegels, bij de bestudeering der Friesche grietenij
wapens van dienst kunnen zijn. 

De noten onderaan de bladzijden zijn wellicht hier en daar 
wat uitvoeriger dan strikt noodzakelijk was. In de omstandig
heid, dat het terrein nog zoo weinig bearbeid is, moge een 
geldige verontschuldiging gevonden kunnen worden. 

Ik hoop, bij een volgende gelegenheid verdere grietenij
wapens te behandelen. 

1. Opgaaf van bronnen. 

A. De zwart op wit gedrukte kaart van Friesland van Adria-
nus Metius en Gerardus Freitag, gegraveerd door Petrus Har-
lingensis en gedateerd 1622, die vastgehecht is in de Chronique 
van Vrieslant van Pierius Winsemius van hetzelfde jaar. In 
den rand der kaart staan wapens, o.a. die van de grietenijen. 

Goede reproducties van de kaart vindt men in: A. Wassenbergh, 1'Art 
du portrait en Frise au seizième siècle, 1934, en in: It Heitelân, 1936, p. 
112/113. — Over de kaart: Mr. J. T. Bodel Nyenhuis en W. Eekhoff, De 
algemeene kaarten van de provincie Friesland, 1846, pp. 34 v. — Óver 
Winsemius: Mr. W. B. S. Boetes, Frieslands Hoogeschool enz., 1879, II, 
p. 151. — Over Metius: t.z.p., p. 70. — Over Petrus Harlingensis, oftewel 
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Pieter Feddes van Harlingen: W. Eekhoff, De Stedelijke Kunstverzame
ling van Leeuwarden, 1875, p. 286. 

Op de kaart zijn blank gelaten de schilden van Kollumerland, Dantu-
madeel, Tietjerksteradeel, Smallingerland, Barradeel, Hennaarderadeel 
en Aengwirden. Dit kan beteekenen, maar behoeft m.i. niet te beteekenen, 
dat deze grietenijen tot dusver, dus vóór 1622, geen wapens zouden heb
ben gevoerd. De kerkhervorming kan, niet minder dan een staatkundige 
omwenteling, een beeldenstorm ook op heraldisch gebied hebben veroor
zaakt. Verder schijnt het mogelijk, dat wapens, die na de reformatie blank 
zijn, in hun figuren herinneringen hadden vastgelegd aan personen, welke 
men om hun gezindheid of daden liefst spoedig vergeten wilde. Een stel
selmatig onderzoek naar wapens of zegels van de genoemde zeven griete
nijen, gebruikt vóór de hervorming, zal hier misschien licht kunnen ver
spreiden !). 

De graveur geeft bij de op de kaart afgebeelde wapens de metalen en 
kleuren niet aan door een punten-en-lijnen-stelsel, omdat zoodanig stelsel 
in 1622 nog niet algemeen bekend was. Hij arceert, maar dan met een 
zuiver artistiek doel, de balken in de wapens van Oostergo en Westergo, 
daarbij deze twee wapens met elkaar verwisselende. In de grietenijwapens 
treft men geen arceeringen aan. De korte streepjes in de balken van de 
Dongeradeelen en van Rauwerderhem zullen wel watergolfjes moeten 
verbeelden. 

B. Het Wapenboek Roorda, aanwezig in de Provinciale 
Bibliotheek, inhoudende o.a. een collectie van gekleurde Frie-
sche kwartier-, stads- en grietenijwapens en 262, wat de begin
letters der familienamen betreft alphabetisch geordende, wapens 
van Friesche adellijke families. 

J. Wenning Yz. Het handschrift Roorda, manuscript wapenboek einde 
16e of begin 17e eeuw, Ned. Leeuw, 1886, pp. 72 v. — J. A. Koopmans, 
Friesch Wapenboek, Ned. Leeuw, 1887, pp. 2 v. 

Titelblad en wapens van dit Wapenboek zijn geteekend en gekleurd 
door een uiterst bekwamen schilder. 

Bij de grietenijen zijn dezelfde schilden blank gelaten als op de kaart 
van Metius (bron A), met uitzondering van Aengwirden, waarvan hier 
het schild ingevuld is. 

!) Een merkwaardig voorbeeld van beeldenstorm, dat, naar ik geloof, 
tot dusver de aandacht niet heeft getrokken, meen ik te mogen zien in 
het verdwijnen met de reformatie van de engelen uit het wapen van Har
lingen. Het Harlinger wapen met de engelen trof ik aan in het oorspronke
lijke exemplaar der Conscriptio Exulum van 1584/1585 en in het afschrift 
daarvan van A. W.(?) Clant van 1719 (bron 1) op p. 142. Zie Dr. A. L. 
Heerma van Voss, De Conscriptio Exulum, in De Vrije Fries, deel 28, 
1926, pp. 148 (en 165) en 160 (en 166). De beschrijving van dit wapen 
luidt: Gevierendeeld; 1 en 4: in azuur een engel van goud; 2 en 3: in keel 
drie kruisjes van zilver (2 en 1). Kan de veronderstelling juist zijn, dat 
de reformatie deze afbeeldingen van den aartsengel Michaël(?) vervangen 
heeft door de thans aanwezige drie lelies? 

Ik moge er terloops op wijzen, dat de Conscriptio meer heraldische 
curiosa bevat. Zie in het oorspronkelijke exemplaar de wapens van: de 
Zevenwouden (prachtig primitief!), Sneek en Workum (gedeeld van goud 
en azuur), Stavoren (doorsneden van Jkeel en sinopel, zonder abtsstaven, 
want de abt is balling), IJlst (in goud een schip van sabel met roer). 
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De gebiedswapens niet alleen, maar ook de familiewapens zijn gedekt 
met gouden kronen van drie bladeren en twee parelpunten. Bij de familie
wapens rijzen de helmteekens uit deze kronen op. 

Wenning is met zijn dateering wat vroeg en in ieder geval te vaag. 
Vergelijking wat het punt blanke schilden betreft met de kaart van Metius 
(bron A) en de Beschrijving van Schotanus (bron C) schijnt het tijdperk 
van ontstaan te begrenzen tusschen 1622 en 1664. Nauwkeuriger datee
ring, los van de genealogie-Roorda, die achterin het Wapenboek staat, 
schijnt mogelijk. 

C. De wapens op de zwart op wit gedrukte grietenijkaarten, 
voorkomende in de Beschryvinge van de Heerlyckheydt van 
Frieslandt, enz., van Christianus Schotanus, uit het jaar 1664. 
De kaarten zijn van de landmeters Sjoerdt Atesz Haacma en 
Sijtse Gravius, aan welke later werd toegevoegd Bernhardus 
Schotanus à Sterringa, med. en math. student en derde zoon 
van den schrijver van het werk. 

Over de kaarten: Bodel Nyenhuis en Eekho]'f, pp. 44 v. — Over Chr. 
Schotanus: Boetes, II, p. 167. — Over het ontstaan der punten-en-lijnen-
stelsels: J. B. Rietstap, Handboek der wapenkunde, 1857, pp. 96—97. 

Is mijn gissing juist, dan staan afbeeldingen van Haacma en Gravius 
op de kaarten van Westdongeradeel en Baarderadeel. 

Niet alleen komen de wapens der grietenijen voor op de hier bedoelde 
grietenijkaarten, maar ook, in zeer klein formaat, op de kaarten der kwar
tieren, ingehecht achter pp. 184, 200 en 218, en op de kaart van het 
gewest, ingehecht achter p. 128. Enkele kleine verschillen van m.i. geringe 
beteekenis zijn aanwezig. 

Sommige grietenijwapens vertoonen gedeeltelijke arceering en wel die 
van de Dongeradeelen, Kollumerland, Dantumadeel, Rauwerderhem, 
Menaldumadeel, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde en Aengwirden. 
Ook hier (vergel. bron A) is de bedoeling een zuiver artistieke. Intusschen 
bewandelt de heraldische geschiedbeschouwing soms het kronkelpad, dat 
zij de artistieke arceering achteraf uitlegt als heraldische metaal- en 
kleuraanduiding volgens een punten-en-lijnen-stelsel, zoodat voor ver
gissingen de poort wijd wordt opengezet. Ik acht het mogelijk, om een 
voorbeeld te noemen, dat de voor onze grietenijwapens unieke groene 
schildkleur van de wapens der Dongeradeelen, die het Wapenboek Roorda 
heeft, verloren is gegaan door de horizontale arceering op de grietenij
kaarten der Beschrijving van Schotanus x). 

*) Een tweede bron van vergissingen is natuurlijk geweest het aanvanke
lijke naast elkaar bestaan van onderling afwijkende punten-en-lijnen-
stelsels. Voorbeeld: Uit de aangehaalde plaats bij Rietstap blijkt, dat de 
stelsels van Butkens, Gelenius en Lobkowitz de kleur keel door horizontale 
arceering weergaven. Blaeu arceert op zijn plattegrond van Harlingen 
van het midden der 17de eeuw het eerste en vierde kwartier en de kruisjes 
in het tweede en derde kwartier van het stadswapen horizontaal, daarbij 
vermoedelijk gebruik makende van een der genoemde stelsels. Maar Mr. 
L. Ph. C. van den Bergh interpreteert in zijn Grondtrekken der Neder-
landsche Zegel- en Wapenkunde, 1861, (tweede druk, in den derden druk 
van 1881 is de zaak in orde), pp. 95—96, blijkbaar deze arceering, zelfs na 
de officieele wapenbevestiging van 1818, als aanduiding van de kleur 
azuur. 
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D. De collectie grietenijwapens, als vlotte, in zwart uitge
voerde, niet gekleurde penteekeningetjes voorkomende op pp. 
937—941 van het handschrift, getiteld „Stamboek, opgemaakt 
door Sybolt van Adeelen van Cronenborgh", dat aanwezig is 
in de handschriftenverzameling van het Friesch Genootschap. 

Over dit Stamboek: Jhr. Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. van Hal-
mael Jr., Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren adel, 1846, 
(hieronder aangehaald als Stamboek zonder meer), Voorrede, p. V. 

De dateering van bron D levert deze moeilijkheid op, dat Stamboek I, 
p. 1, als sterfjaar van den auteur 1644 vermeldt, terwijl uit aanteekeningen 
op de pp. 20 en 859—930, inzonderheid 885, van de bron zelf, die in con
form handschrift gesteld zijn, te concludeeren is, dat het ontstaan valt 
in de jaren ongeveer 1670—1676. Ik meen voorloopig, mij aan deze laatst
genoemde jaartallen te moeten houden. 

In het schild van Tietjerksteradeel vindt men geen teekening, maar 
een inscriptie, luidende: „een schip met vischers die visch vangen." 

E. De wapens op de zwart op wit gedrukte grietenijkaarten, 
voorkomende in den Atlas van den reeds genoemden Bernhardus 
Schotanus à Sterringa, toen medicinae doctor binnen Leeuwar
den, die begonnen werd in 1682 en compleet in eerste uitgave, 
met gedeeltelijk gedateerde kaarten, verscheen in 1698. 

Over den Atlas en de kaarten: Bodel Nyenhuis en Eekhof f, pp. 46, 55, 
94—105. — P. van Eeghen, Het werk van Jan en Caspar Luyken, 1905, 1, 
pp. 388 v. Alleen de kaart van Wijmbritseradeel is, in den rechterbe-
nedenhoek, gesigneerd en wel met de namen der beide Luykens. — Over 
B. Schotanus à Sterringa: Eekhof f, Stedel. Kunstverz., pp. 120, 303. 

Ik veronderstel, dat Schotanus in den rechterbenedenhoek van de 
kaart van Menaldumadeel is afgebeeld. De familie had oude en zeer nauwe 
relaties met het dorp Schingen. Zie Mr. J. H. Beucker Andreae, Het ge
slacht der Schotanussen, in de Friesche Volksalmanak van 1849, pp. 61, 
62, 63. Kan juist zijn, dat op den achtergrond staan afgebeeld de ruïnes 
van het slot van Schingen? Zie Prentenkabinet Fr. Museum gekleurde 
teekening „'t Vervallen slot van Schingen, 1700" (Wobbema?). 

F. „Wapenkaart van Vrieslandt, Afbeelding van alle de 
wapenen der steden en grietenijen der provintie van Vrieslandt. 
Met alle eerbiedigheit opgedraagen aan zijne doorluchtigste 
Hoogheit Johan Willem Friso, door Godts genade, Prinse van 
Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Door zijne Hoogheits onder-
danigsten en ootmoedigsten dienaar François Halma. — W. 
de Geest pinxit. — F. Halma excud. cum Privil." 

Over de Wapenkaart en Wijbrand de Geest, den kleinzoon van den 
bekenden gelijknamigen schilder: Eekhof f, Stedel. Kunstverz., pp. 123, 
306. — Over François Halma: Eekhof f, De Stedelijke Bibliotheek van 
Leeuwarden, 1870, pp. 433 v. 

In het boek Het leven van Johan Willem Friso, bewerkt door Halma, 
1716, wordt in deel I, p. 7, op het jaar 1696, toen de Prins 9 jaren oud 
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was, vermeld: „Middelerwyle ging Prins Friso groote gangen in de letter
en alle andere-oeffeningen. Hij leerde" (onder meer) „telkenen, en de 
Wapen-schilden, enz. te onderscheiden." Dr. O. A. Wumkes teekent in 
zijn Stads- en Dorpskroniek van Friesland, deel I, p. 33, aan, dat de Wa-
penkaart voltooid was op 5 December 1710. 

De zwart op wit gedrukte kaart, die, naar ik meen, in slechts weinig 
exemplaren voorhanden en weinig bekend is, verdient de volle belang
stelling, omdat zij, voorzoover ik weet voor het eerst, bij de Friesche 
grietenijwapens voor de aanduiding van metalen en kleuren gebruik 
maakt van een consequent doorgevoerd, van het thans aanvaarde eenigs-
zins afwijkend, punten-en-lijnen-stelsel. Het zou van belang zijn, te weten, 
welke bronnen de makers van de kaart benut hebben. De neiging, om 
tot oude vormen, metalen en kleuren terug te gaan, is onmiskenbaar 
aanwezig. 

G. De wapens op de zwart op wit gedrukte grietenijkaarten, 
voorkomende in den herdruk van den Atlas van Bernhardus 
Schotanus à Sterringa, door François Halma in 1718 bezorgd 
met hulp van Johannes Hilarides. 

Over den herdrukten Atlas: Bodel Nyenhuis en Eekhoff, pp. 57, 104— 
106. — Over Halma: zie bij bron F. — Over de eigenaardige figuur van 
Hilarides: Eekhoff, Stedel. Kunstverz., p. 121. 

Heraldisch is van belang, dat Halma in de bestaande koperplaten van 
de grietenijkaarten voor de aanduiding van de metalen en kleuren der 
wapens het thans nog in gebruik zijnde punten-en-lijnen-stelsel liet in-
graveeren. In sommige opzichten heeft dit ongewilde en onverwachte 
gevolgen gehad. 

H. De gekleurde wapens, voorkomende op uit de hand 
gekleurde grietenijkaarten van den Atlas van Bernhardus 
Schotanus à Sterringa eerste druk (bron E) en tweede druk 
(bron G). 

Kaarten als hier bedoeld vindt men in lossen toestand o.a. in het Pren
tenkabinet van het Friesch Museum. 

Schotanus had in 1682 op zich genomen (zie Bodel Nyenhuis en Eekhoff, 
pp. 96 en 95), „op de kant" van „yder Atlaskaert, op fyn parquement", 
te stellen: „de Wapens van yder Grietenie met hare coleuren en verwen." 
Ik trof, zonder een speciaal onderzoek in te stellen, in het Prentenkabinet 
losse afdrukken op perkament van kaarten met niet-gearceerde wapens 
aan, maar deze waren ongekleurd. 

De Provinciale Bibliotheek bezit een gebonden prachtexemplaar van 
den herdrukten Atlas, indertijd eigendom van den Stadhouder, waarin 
o.a. alle grietenijwapens op bijzonder fraaie wijze uit de hand gekleurd 
zijn. Enkele verschillen van geringe beteekenis tusschen arceering der 
wapens op de niet-gekleurde kaarten en metalen en kleuren der wapens 
van dezen Atlas komen voor. 

I. De in de Provinciale Bibliotheek aanwezige, door A. W.(?) 
Clant in 1719 vervaardigde of voltooide copie van het hs. Con-
scriptio Exulum van 1584/1585, met gekleurde gebieds- en 
familiewapens. 

3 
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Zie het hierboven aangehaalde opstel van Heerma van Voss, pp. 160—162 
en 166. 

De copie der Conscriptio van Clant is de eenige, die naast de wapens 
der steden ook die der grietenijen afbeeldt. Een niet oninteressante vraag 
is, welke bronnen, die blijkbaar van ouderen datum waren, Clant gebruikt 
heeft, toen hij de grietenijwapens toevoegde. 

De wapens der navolgende grietenijen, eilanden en stad ontbreken: 
Tietjerksteradeel (p. 86 is uitgescheurd), Sneek (p. 104 uitgescheurd), 
Oaasterland (pp. 172 en 173 uitgescheurd), Aengwirden, Ameland, Het 
Bildt, Schiermonnikoog. De begeerte, om alle stads- en grietenijwapens 
af te beelden, blijkt hieruit, dat het wapen ook geteekend is, wanneer 
geen exules te vermelden waren. 

Onaf wat de kleuren betreft zijn de wapens van: Barradeel, Dantuma-
deel, Hennaarderadeel, Kollumerland, dat zijn grietenijen, welker schilden 
op de kaart van Metius en in het Wapenboek Roorda blank zijn gelaten, 
en Rauwerderhem. 

J. De grietenijwapens, voorkomende op de kaart van Fries
land van 1739, tot stand gebracht op initiatief en onder toe
zicht van Jhr. Johan Vegilin van Claerbergen, lid van de Ge
deputeerde Staten. 

Over de kaart: Bodel Nyenhuis en Eekhof f, pp. 61—64. — Over den 
Gedeputeerde: Stamboek, I, p. 392, tweede gen., nr 4; II, p. 272, aant. 
7. Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia, Nieuwe naamlijst van grietmannen, 
1837, p. 350. Eekhof f, Stedel. Bibl., p. 88. 

In het Friesch Museum te Leeuwarden hangt een exemplaar van de 
kaart en twee treft men aan in het Rijksarchief aldaar. Een van deze twee 
is bijzonder fraai uitgevoerd en heet te zijn het exemplaar van den Stad
houder. 

Op alle drie deze kaarten zijn de wapens uit de hand gekleurd over 
een punten-en-Iijnen-stelsel heen, dat met het thans in gebruik zijnde 
zoo goed als geheel overeenstemt. 

Het Archief der Provinciale Griffie bezit een ongekleurd exemplaar. 

K. De gekleurde afbeeldingen en de beschrijvingen der 
wapens, voorkomende op de Wapendiploma's, die aan de grie-
tenijbesturen zijn toegezonden bij gelegenheid van de officieele 
wapenbevestiging van 1818. 

Mr. W. J. d'Ablaing van Giessenburg, Nederlandsche Gemeentewapens, 
uitgegeven naar het officiële register ,1862, geeft uitvoerig weer de voor 
de wapenbevestiging genomen maatregelen en de daarbij gevolgde pro
cedure. 

De Hooge Raad van Adel heeft „van wege den Koning" en „gebruik 
makende van de magt aan denzelven verleend" de wapens der Friesche 
steden, grietenijen en eilanden, voorzoover mij gebleken is, bevestigd bij 
afzonderlijke „besluiten", alle gedateerd 25 Maart 1818, behalve het 
wapen van Idaarderadeel, dat, na briefwisseling tusschen Grietman, resp. 
Grietman en Raden, en Secretaris van den Hoogen Raad, bevestigd is 
bij besluit van 7 October 1818. 

Na 1818 is, wat de grietenijwapens, resp. wapens der landelijke ge
meenten, betreft, alleen het volgende voorgevallen. De wet van 28 Juni 
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1934, S. 334, heeft uit de gemeenten Schoterland en Aengwirden en een 
stuk van Haskerland een nieuwe gemeente gevormd, Heerenveen genaamd. 
Voor deze gemeente is een nieuw wapen vastgesteld bij K. B. van 24 
October 1935, nr 76. De wapens van Schoterland en Aengwirden hebben 
door de opheffing dezer gemeenten natuurlijk niet hun historische, maar 
wel hun actueele beteekenis verloren. Echter zijn beide gedeeltelijk over
gegaan in het nieuwe wapen van Heerenveen. 

2. Het wapen van Menaldumadeel. 

Als auteur van het grietenijwapen zou ik willen aanwijzen 
Tjerk (Tyarck) van Heerma, wonende te Berlikum, grietman 
van Menaldumadeel van 1613 tot 1639. 

De juistheid dezer aanwijzing blijkt uit een vergelijking van 
het grietenijwapen, dat voorkomt op de kaart van Metius (bron 
A), met het gevierendeelde Heermawapen, door den aangewezen 
grietman als familiewapen gevoerd, in verband natuurlijk met 
het feit, dat tusschen het tijdstip van het ontstaan van het 
laatstgenoemde wapen en het jaar 1613 niet een ander lid van de 
Heermafamilie in Menaldumadeel het grietmansambt bekleed 
heeft. 

Ik bespreek eerst het wapen van den grietman en daarna 
het grietenijwapen op de kaart van Metius, om zoo te komen 
tot de vergelijking. 

De oorsprong van het gevierendeelde Heermawapen is door 
Johs Wenning Yz. in een fraai uitgevoerde teekening met op 
21 April 1883 gedateerd bijschrift afgeleid uit de kwartieren 
Juwinga, Walta en Heerma van Johan van Heerma, grietman 
van Wonseradeel van 1541 tot 1561. Zie De Nederlandsche 
Leeuw, 1883, p. 38, en De Vrije Fries, deel 16, 1886, p. 49 *) 
De beschrijving van het wapen, zooals het door Wenning is 
voorgesteld, luidt als volgt: Gevierendeeld; 1 en 4: in goud 
drie (St. Jacobs-)schelpen van sabel (2 en 1); 2: in azuur drie 
ruiten van zilver (2 en 1); 3: in azuur twee eikels van goud 
naast elkander en daaronder een eikeblad van hetzelfde. Helm, 
helmteeken en helmkleeden ontbreken. 

Wenning merkt t.a.p. het volgende op: „Het 2e en 3e kwar
tier wordt in dit wapen ook wel eens anders gekleurd, nl. het 
2e in zilver drie blaauwe ruiten (2 en 1), en het 3e in zilver 
twee groene eikels, waaronder het groene eikenblad. Dit blad 
wordt ook wel eens weggelaten (zie o.a. Ferwerda, Aanzienlijk 
Wapenboek, Deel I, plaat 3)." 

•) Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia had reeds eerder op deze afleiding 
gewezen in De Vrije Fries, deel 8, 1859, p. 120. 
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Men treft het gevierendeelde Heermavvapen tweemaal aan in 
het origineele exemplaar der Conscriptio Exulum *), de eerste 
maal boven de namen van Tiaerdt en zijn ongehuwde broeders 
Ivo en Johan, zonen van Douwe, kleinzonen van Johan van 
Heerma, met als tweede kwartier: in zilver drie ruiten van 
azuur (2 en 1); de tweede maal boven de namen van Johan 
en Ivo, met als, heraldisch juister, tweede kwartier: in azuur 
drie ruiten van zilver (2 en 1); beide malen met het helmtee-
ken: een klimmende eenhoorn van zilver en helmkleeden van 
goud en azuur2). Met het tweede kwartier: azuur op zilver 
en met hetzelfde helmteeken staat het wapen enkele malen 
in het Lineageboek van Solckema 3). In zwarte lijnteekening 
komt het voor in het Stamboek van Adeeien van Cronenborgh 
(bron D) in de na p. 941 volgende alphabetisch gerangschikte 
collectie van familiewapens. 

Wenning teekent in zijn aangehaald bijschrift aan, dat het 
gevierendeelde wapen uitsluitend werd gevoerd door Johan 
van Heerma en diens nakomelingen 4). Inderdaad was nu Tjerk 
van Heerma, de grietman van Menaldumadeel, een afstamme
ling in de rechte lijn van Johan van Heerma, namelijk diens 
kleinzoon. 

Ook rechtstreeksche bewijzen, dat Tjerk het gevierendeelde 
Heermawapen persoonlijk gevoerd heeft, staan ter beschikking. 

In het Album amicorum van Hessel van Ostheim vindt men, 
blijkens De Vrije Fries, deel 13, 1877, p. 211, onder 18 de vol
gende inscriptie: 

„Twee harten in een geuoecht 
Dae beide zeer wel aen genoecht. 
Tyarck van Heerma. Lucia a Walta. 
Amicitie ipse posui. 
16. 9bris, Bolswardt. 1600." 

») Heerma van Voss noemt dit exemplaar in zijn aangehaald artikel hs. 
A en behandelt het op pp. 148 v. en 165. 

2) Hs. A der Conscriptio is niet gepagineerd. Tiaerdt van Heerma komt 
met zijn twee broeders voor onder de ballingen uit Bolsward. Het tweede 
wapen staat achterin het handschrift onder de rubriek „Wapens die hier 
vorens failleeren". — In bron I vindt men het wapen op pp. 121 en 122. 

3) Hs. D der Conscriptio. Zie Heerma van Voss, pp . 155 en 165. 
4) In dit verband kan worden opgemerkt, dat het, beladen met het 

hartschild Van Voss, tot op den huidigen dag wordt gevoerd door de 
familie Heerma van Voss/van Voss en wel met het tweede kwartier zilver 
op azuur en het derde sinopel op zilver. Voor de afstamming van dit ge
slacht uit Tjerks achterkleindochter Sophia Je tske van Heerma vergelijke 
men Stamboek, I, p . 196, negende gen., nr 2; II, pp . 131—132, aant . 65. 
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De bijgevoegde twee teekeningen worden aldus beschreven: 
„Het wapen, gekoppeld, regts het Heerma'sche wapen, gevie
rendeeld, I en IV in goud drie (2, 1) zwarte schelpen, II in 
goud drie (2, 1?) blaauwe ruiten, III in blaauw twee gouden 
eikels en daaronder een gouden druivenblad(î), en links een 
wapen in uitlatingsvorm, toonende in blaauw drie (2, 1) zilve
ren ruiten. Daarnevens staan twee roode harten onder eene 
kroon voorgesteld." 

In de tweede plaats kan hierop worden gewezen, dat Tjerk 
van Heerma als grietman met het gevierendeelde wapen ge
zegeld heeft. Hij deed dit o.a. in 1614 blijkens een stuk, aan
wezig in het archief Eysinga, en eenige malen in 1632 blijkens 
stukken, aanwezig in het archief Schwartzenberg, steeds met 
den eenhoorn als helmteeken. 

De bij dit opstel gevoegde afbeelding 1 geeft een dezer zegels 
met het gevierendeelde Heermawapen weer. De grietman noemt 
zich hier Tarquinius ab Heerma. 

Thans worde de aandacht gericht op het grietenijwapen van 
„Minnaldummadeel", voorkomende op de kaart van Metius 
(bron A). 

De beschrijving van dit wapen — zie de bijgevoegde afbeel
ding 2 — luidt aldus: Een liggende, omziende eenhoorn, verge
zeld in den rechterbovenhoek van een (St. Jacobs-)schelp, in 
den linkerbovenhoek van een ruit en aan de schildpunt van 
een eikel. Zooals bij de bespreking van de kaart van Metius 
reeds werd opgemerkt, duidt deze kaart geen metalen en 
kleuren aan. 

De vergelijking van het wapen van den grietman — afbeel
ding 1 — met dat van de grietenij — afbeelding 2 — is thans 
gemakkelijk te maken. Het helmteeken van het grietmans-
wapen, de klimmende eenhoorn, is als hoofdfiguur in liggende 
en omziende houding in het grietenijschild geplaatst. De figu
ren, die in de kwartieren van het grietmanswapen voorkomen, 
zijn in het grietenijwapen in dezelfde volgorde, in enkelvoud, 
als vergezellende bijfiguren rondom de hoofdfiguur gerang
schikt, zonder herhaling van de in het eerste kwartier voor
komende schelp en met plaatsing van den in het derde kwartier 
voorkomenden eikel aan de schildpunt. 

Naar mijn oordeel is hiermede het auteurschap van Tjerk 
van Heerma vastgesteld en tevens bewezen, dat het wapen 
van Menaldumadeel ontstaan is tusschen 1613 en 1622. 
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Een paar opmerkingen zijn te maken over de metalen en 
kleuren van het oorspronkelijke grietenijwapen. Deze zijn mij 
uit een gekleurde teekening niet rechtstreeks bekend, maar zij 
kunnen m.i. worden gereconstrueerd met behulp van de af
beelding van het grietenijwapen, die voorkomt in het Wapen
boek Roorda (bron B). Het gekleurde oorspronkelijke grietenij
wapen zal aldus beschreven kunnen worden: In azuur een 
omziende, liggende eenhoorn van zilver, vergezeld in den rech
terbovenhoek van een schelp van sabel, in den linkerbovenhoek 
van een ruit van zilver en aan de schildpunt van een eikel 
van sinopel. Ik kom op een en ander terug. 

Nadat tot dusver de totstandkoming van het grietenijwapen 
behandeld is, wend ik mij thans tot zijn geschiedenis. Terwijl 
enkele bronnen, een tweetal slechts, de oorspronkelijke vormen, 
metalen en kleuren trachten te handhaven, kan in het alge-
meene ontwikkelingsproces niets anders worden gezien dan een 
proces van verwording. Men heeft in den loop der tijden het 
wapen grondig verknoeid. 

Dit proces heeft zich afgespeeld in drie bedrijven. Eerst 
heeft men de karakteristieke figuren schelp en eikel vervangen 
door simpele klavers; vervolgens heeft men den zilveren eenhoorn 
met hoorn en al rood gekleurd, hem als het ware — gruwelijke 
opzet! — zijn huid van zilver afgestroopt; en eindelijk heeft 
men, en dat is haast even erg, den rooden hoorn nog weer 
eens anders geverfd en groen gemaakt. 

Eerst iets over schelp en eikel. Let men op de omtrekken 
dezer figuren, dan is, bij slordige reproductie, de degeneratie 
in klavers zeer wel mogelijk, vooral bij den eikel, maar ook bij 
de schelp. Zoo treft men reeds in het Wapenboek Roorda 
(bron B), dus korten tijd na het ontstaan van. het wapen, dezen 
overgang aan. De beschrijving van het grietenijwapen, zooals 
het hier staat afgebeeld, is deze: In azuur een liggende, om
ziende eenhoorn van zilver, vergezeld in den rechterbovenhoek 
van een klaverblad van sabel, in den linkerbovenhoek van een 
ruit van zilver en aan de schildpunt van een klaverblad van 
sinopel *). Het eenige wat van de schelp overgebleven is, is 
de kleur sabel van het klaverblad rechts boven. Men zal mogen 
aannemen, dat de teekenaar van het Wapenboek, of de maker 

0 Zie het bij bron B aangehaalde artikel van Koopmans, p. 4b: „het 
bovenste klaverblad zwart, het benedenste groen." 
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van zijn voorbeeld, die er blijkbaar, wat de klavers betreft, 
volstrekt geen bezwaar in zag, kleur op kleur te stellen *), 
gewerkt heeft naar een teekening, waarop een, slecht gerepro
duceerde, schelp van sabel en een, slecht gereproduceerde, eikel 
van sinopel voorkwamen. Hierboven is medegedeeld, dat de 
laatstbedoelde variant van het gevierendeelde Heermawapen 
bestond. Daarom heb ik bij de beschrijving van het gekleurde 
oorspronkelijke grietenijwapen voor de schelp de kleur sabel 
en voor den eikel de kleur sinopel aangegeven. 

Een laatste herinnering aan de schelp van sabel vindt men 
terug in het wapen, afgebeeld op de grietenjjkaart van „Menal-
dema deel" in de Beschrijving van Schotanus van 1664 (bron 
C). Zie afbeelding 3. Zooals vroeger opgemerkt, hebben 
arceeringen in de Beschrijving volstrekt geen kleuraanduidende 
beteekenis. Wanneer de klaver rechts boven horizontaal met 
dicht onder elkaar liggende strepen gearceerd is, dan maakt 
deze arceering niet deel uit van een overeengekomen punten-
en-lijnen-stelsel, maar bedoelt zij eenvoudig, een niet verklaar
bare en daarom een bijzondere aanduiding waard geachte don
kere kleur, in dit geval zwart, aan te geven. 

Het Stamboek van Adeelen van Cronenborgh (bron D) geeft 
op p. 939 het grietenijwapen met twee klavers weer. Metalen 
en kleuren worden niet aangeduid. 

Precies hetzelfde kan gezegd worden van het wapen op de 
grietenjjkaart in den Atlas van Schotanus (bron E). Een nieuw 
element is hier, dat de eenhoorn op een terras ligt. 

De Wapenkaart Halma (bron F), die, zooals werd medege
deeld, bewust naar oude vormen teruggrijpt, geeft het wapen 
van „Minnaldummadeel" weer met schelp, ruit en eikel. Zie af
beelding 4. Men kan hier duidelijk zien, hoe gemakkelijk de 
eikel in een klaver overgaat, als men den dop wat breeder 
maakt. De bijfiguren zijn alle drie /m/csschuin gearceerd. Ver
gelijking met de arceering der boomen en terrassen op andere 
wapens dezer Wapenkaart doet zien, dat hiermede sinopel 
aangeduid wordt. Ik kan niet verklaren, waarom de maker 
van de kaart schelp en ruit groen gekleurd wilde zien. Het 

l) Wij Friezen hebben inzake de toepassing van het juiste heraldische 
voorschrift een slechten naam. In Rietstaps Handboek staan wij op p. 325, 
samen met Duitschers en Polen en vóór deze, als verkrachters(l) van den 
regel gesignaleerd. 
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schild is horizontaai gearceerd, waarmede in het toegepaste 
stelsel azuur bedoeld wordt. De eenhoorn is van zilver x). 

Thans nadert het tragische oogenblik, waarop de eenhoorn 
zijn blanke kleur der door hem toch vertegenwoordigde on
schuld verliest en in het pak van den rooden hartstocht gesto
ken wordt. Bij den herdruk van den Atlas van Schotanus, 
bezorgd door Halma (bron G), wordt het nu nog gebruikelijke 
punten-en-lijnen-stelsel ingegraveerd in de wapenteekeningen, 
zooals zij op de van den eersten druk aanwezige koperplaten 
stonden. Het resultaat is het volgende (zie afbeelding 5): het 
veld is blank gelaten; de eenhoorn is verticaal gearceerd; de 
hoorn is gelaten zooals hij was; het terras is niet, de klavers 
zijn rechtsschuin en de ruit is horizontaal gearceerd. De regel 
„kleur op metaal" komt volledig tot zijn recht, maar het histo
rische kleurenbeeld is geheel verstoord. 

Het moet verwondering wekken, dat Halma, die de aan den 
Stadhouder aangeboden Wapenkaart zeer nauwkeurig gekend 
moet hebben, het wapen op de grietenijkaart van den Atlas, 
althans wat de arceering betreft, niet aan dat van de Wapen
kaart heeft aangepast. Verklaarbaar is het feit, dat hij in den 
Atlas de klavers gehandhaafd heeft. Hij zat natuurlijk met de 
bestaande koperplaten, waarop de klavers voorkwamen, en 
blijkbaar was het niet mogelijk, of bestond er bezwaar, in de 
wapens op die platen, wat de figuren betreft, ingrijpende wijzi
gingen aan te brengen. Maar dat gold niet voor de arceering, 
want deze was geen wijziging, maar een toevoeging. Gegeven 
evenwel de niet verklaarbare afwijking wat de arceering be
treft, hoe kwam de arceerende graveur van den herdruk er toe, 
den eenhoorn verticaal te arceeren? Heeft hij misschien ge
meend, dat de eenhoorn, evenals haas en vos, hert en hinde 
en hond in andere Friesche grietenijwapens, van keel behoorde 
te zijn 2)? Of was zekere gemakzucht in het spel? Inderdaad 
is het gemakkelijker, een in een blank veld staande figuur te 
arceeren dan de figuur blank te laten en het veld om de figuur 

*) Ook de Wapenkaart zondigt dus tegen den regel, lang nadat deze 
door De Rouck in 1645 op p. 54 van Den Nederlandtschen Herauld aldus 
was geformuleerd: „Soo dat metal op metal, oft coleur op coleur, in 't sor-
teeren der wapenen, naer de Ortographia of rechtstellinghe der coleuren, 
niet en mach ghebruyckt worden." 

2) De graveur heeft — zonde en jammer overigens! — eveneens rood 
gemaakt de beide, oorspronkelijk ook in een veld van azuur staande, in 
bron B zilveren en gouden, in bron I gouden, griffioenen in de wapens 
der Stellingwerven. 
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heen te arceeren, en inderdaad was bij de liggende houding 
van den eenhoorn de verticale arceering de gemakkelijkste. 
Of is dit de oplossing, dat het te kwader ure aangebrachte terras 
de geheele arceering in de war heeft gestuurd? Hoe het zij, 
de eenhoorn van zilver is in 1718 geworden een eenhoorn van 
keel!). 

Enkele opmerkingen thans over ce wapens op de met de 
hand gekleurde grietenijkaarten uit den Atlas van Schotanus-
Halrna (bron H). Twee losse gearceerde gekleurde kaarten, 
waarop, behalve de kaart zelf, ook het grietenijwapen gekleurd 
is, zijn aanwezig in het Prentenkabinet van het Friesch Museum. 
Op de eene kaart is de roode kleur van den eenhoorn uitge
vloeid, zoodat niet kan worden uitgemaakt, of de hoorn rood 
is. Op de andere kaart is de hoorn duidelijk rood. Op beide 
kaarten is het terras ongekleurd gelaten. Had men het groen 
gekleurd, dan was de groene klaver aan de schildpunt in het 
groen van het terras zoek geraakt. De klavers zijn groen en 
de ruit is blauw. 

Op precies dezelfde wijze is het wapen gekleurd, dat voor
komt in den Atlas van den Stadhouder. Zie bij bron H. 

Naar tijdsorde volgt thans het afschrift van Clant van de 
Conscriptio Exulum (bron I), dat echter min of meer naast den 
ontwikkelingsgang staat, omdat het de neiging heeft, terug te 
gaan op oudere bronnen. Het grietenijwapen staat afgebeeld 
op p. 168 in deze gedaante: In azuur een liggende, omziende 
eenhoorn van zilver, vergezeld in den rechterbovenhoek en 
aan de schildpunt van een klaverblad van sinopel en in den 
linkerbovenhoek van een ruit van zilver. De eenhoorn is zeer 
handig gecopiëerd uit de Beschrijving van Schotanus. 

Het grietenijwapen, dat men aantreft op de kaart van Vegilin 
van Claerbergen (bron J), vertoont, afgezien hiervan, dat sino
pel door linksschuine strepen wordt aangeduid, dezelfde arcee
ring als dat van de herdrukte kaart van den Atlas van Schotanus, 

>) De stelling, dat zilver het voor de voorstelling van den eenhoorn, 
symbool van kuischheid en blanke onschuld, aangewezen metaal is, wordt 
geheel bevestigd door de oudere en nieuwere heraldische praktijk. Ver
schillende proeven wijzen dit uit. Voor de Friesche heraldiek der 17de eeuw 
heb ik een proef genomen met het Wapenboek Roorda. In dit Wapen
boek staan ongeveer 260 Friesche familiewapens afgebeeld. 13 eenhoorns 
komen voor, waaronder 1 van azuur met hoorn van goud en 12 van zilver, 
te weten: 8 geheel van zilver; 3 van zilver met hoorn van goud; en 1 van 
zilver met hoorn van keel, als helmteeken van en uitnemend aangepast 
aan het wapen: in zilver een golvende schuinbalk van keel. 
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met deze toevoeging, dat in het onderste gedeelte van den 
hoorn sporen van verticale arceering zijn waar te nemen. Het 
wapen is op de mij bekende gekleurde exemplaren, over de 
arceering heen, uit de hand gekleurd als volgt: veld: ongekleurd 
(zilver); eenhoorn: keel; hoorn van den eenhoorn: keel; klavers: 
sinopel; ruit: azuur. Het terras is weer verdwenen. De toenmalige 
opvatting was dus: de hoorn van den eenhoorn is rood. 

Bij Staatsbesluit van 24 Februari 1806 werd Friesland ver
deeld in 15 districten *). Het zegel van het toen in het leven 
geroepen zevende district, dat bestond uit Menaldumadeel en 
Baarderadeel, is, o.a. aangebracht op een perkamenten band, 
op het Rijksarchief te Leeuwarden aanwezig. Hier herleeft 
zoowaar in de 19de eeuw de schelp uit het oude Juwingawapen! 
De lakafdruk is cirkelvormig. Vergezeld rechts boven van een 
schelp en links boven van een ruit, ligt de omziende eenhoorn 
op een terras, dat zich aan de onderzijde uitstrekt tot aan den 
cirkelomtrek. Onder den eenhoorn, dus op het terras, is geen 
bijfiguur, eikel, resp. klaver, aangebracht. 

Op 25 Maart 1818 heeft tenslotte de officieele wapenbevesti-
ging plaats gevonden (bron K); zie afbeelding 6, niet volledig 
geslaagd, omdat het origineel, het gekleurde Wapendiploma, 
door vocht geleden heeft. Toen heeft de Hooge Raad van Adel 
„vanwege den Koning de Grietenije van Menaldumadeel inge
volge het, door haar gedaan verzoek, bevestigd in het bezit 
van het navolgende Wapen: Zijnde van zilver, beladen met 
een liggende Eenhoorn van keel, gehoornd van synople, ver-
zeld in de regterbovenhoek en in de benedenhoek van een kla
verblad van groen, en in de linker bovenhoek van een ruit van 
lazuur. Het schild gedekt met een goude kroon." 

Met betrekking tot deze wapenbeschrijving moet in de eerste 
plaats het volgende worden opgemerkt. Zij is niet volledig. 
Onvermeld bleef het feit, dat de eenhoorn „omziende" is. Met 
den „benedenhoek" wordt voorts blijkbaar de schildpunt 
bedoeld. 

In de tweede plaats moet worden geconstateerd, dat zich 
thans in 1818 het noodlot over den eenhoorn in vollen omvang 
voltrekt. Men staat hier voor de voltooiing van het verwor
dingsproces van het wapen: de roode hoorn van den rooden 

*) Zie Mr. J. L. Berns, De archieven van het Hof Provinciaal en van de 
Gerechten der Grietenijen, Steden, Districten, Eilanden en Hoogeschool 
van Friesland, 1919, p. XVII. 
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eenhoorn wordt groen gekleurd, het dier wordt gepresenteerd 
als „gehoornd van synople". Dat is zoo gebleven tot op den 
dag van heden. Wel mag, met een variant op Goethe's Mignon, 
de klacht worden geslaakt: „Und keiner steht und sieht dich 
fragend an: Was hat man dir, du armes Tier, getan?" De kost
bare, wonderdoende hoorn, die prijkte op de tafel van middel-
eeuwsche vorsten, om daarmede vergiftige van niet-vergiftige 
spijzen te onderscheiden, wordt in 1818 met een giftig groene 
kleur bestreken! 

Hoe is men daartoe gekomen? 
Hierboven werd verondersteld, dat men zich door gemak

zucht heeft laten leiden, toen men een eeuw eerder, in 1718, 
den eenhoorn rood maakte. Bij het groen kleuren van den hoorn 
in 1818 heeft vermoedelijk overdreven nauwkeurigheid een 
rol gespeeld. De zaak zit, meen ik, zóó. In het wapen, dat staat 
op de grietenijkaart in den Atlas van Schotanus, was de ron
ding van den hoorn aangegeven door transversaal gerichte, dus 
rechtsschuin verloopende schaduwlijntjes. Met kleuraanduiding 
had dit hoegenaamd niets te maken. Deze werd pas aangebracht 
bij den herdruk, door Halma in 1718 bezorgd. Óp de herdrukte 
grietenijkaart is nu het lichaam van den eenhoorn verticaal 
gearceerd, maar de zeer dunne en, ter aanduiding van de ron
ding, reeds rechtsschuin gestreepte hoorn niet. Men heeft uit 
die rechtsschuine streepjes bij het vervaardigen van de gekleurde 
kaarten uit de eerste helft der 18de eeuw (bron H) volstrekt 
niet afgeleid, dat de hoorn een andere kleur zou moeten heb
ben dan het lichaam van het dier en groen zou moeten zijn. 
Zoowel lichaam als hoorn kleurde men rood, Anders in 1818. 
Toen heeft men blijkbaar gemeend, nauwkeurig te zijn door de 
rechtsschuine streepjes als kleuraanduidend op te vatten. Maar 
men is tenslotte toch niet nauwkeurig geweest, omdat men 
niet heeft onderscheiden heraldisch-technische arceering en 
grafisch-artistieke weergaaf van een schaduweffect*). 

Op het Wapendiploma zijn de kronkels van den hoorn aan
geduid door horizontale lijnen van iets donkerder groen. De 
eenhoorn heeft een boksbaard, een kort staartje als een bok 

0 d'Ablaing van Giessenburg heeft, na 1818 zeer consequent, in de in 
zijn boek voorkomende teekening van het wapen van Menaldumadeel 
een dubbele rechtsschuine arceering van den hoorn doen aanbrengen: 
een dikkere, om de kronkels, en een dunnere, om de kleur sinopel aan te 
duiden. 
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en gespleten hoeven. De rechter voorpoot is dubbelgevouwen, 
de rechter achterpoot is niet zichtbaar. Een terras is gelukkig 
niet aanwezig. De kroon, die het schild dekt, heeft vijf bladeren, 
drie grootere en twee kleinere. 

Na het voorafgaande zal het duidelijk zijn, dat naar mijn 
oordeel het wapen van Menaldumadeel aan verbetering drin
gend behoefte heeft. Men herstelle in de eerste plaats de blauwe 
kleur van het schild en voorts de figuren schelp en eikel, die 
in het wapen thuis behooren en in geen enkel ander Friesch 
gemeentewapen voorkomen. Schelp en eikel make men van 
goud. De schelp, omdat zij, zelf van sabel, in het oude gevie
rendeelde Heermawapen stond in een veld van goud; den eikel, 
omdat hij in dat wapen van goud was. De Walta-ruit blijve 
van zilver. Men herstelle, lest best, den zilveren liggenden, 
omzienden eenhoorn met den hoorn van zilverx). 

De beschrijving van dit verbeterde wapen zal dus luiden: 
In azuur een liggende, omziende eenhoorn van zilver (, ge
hoornd van hetzelfde), vergezeld in den rechterbovenhoek van 
een (St. Jacobs-)schelp van goud, in den linkerbovenhoek van 
een ruit van zilver en aan de schildpunt van een eikel van goud 
(met dop en steel van hetzelfde). Het schild gedekt met een 
gouden kroon van vijf bladeren (drie grootere en twee kleinere). 

Men kan zich, wat de onderdeden van den eenhoorn betreft, 
in hoofdzaak aansluiten bij de teekening van het Wapendiploma. 
De hoorn worde op het midden van de ruit gericht, den boks
baard teekene men bescheiden van afmetingen en de manen 
ruig. De rechter achterpoot zij gedeeltelijk zichtbaar2). 

Ten besluite zou ik deze vraag willen stellen: Heeft de wapen-
voorstelling een redelijken zin voor het gemeentebestuur, dat 

') Dit herstel kan bepleit worden ook op dezen grond, dat, na de op
heffing bij de Wet van 27 Dec. 1856, S. 148, van de gemeente De Mijl, 
Menaldumadeel de eenige Nederlandsche gemeente is, die een eenhoorn 
als schildfiguur voert — het stadswapen van Hoorn heeft een eenhoorn 
als schildhouder —, zoodat van dezen Frieschen eenhoorn verwacht mag 
worden, dat hij een waardig vertegenwoordiger van zijn geslacht zal zijn 
en zich niet zal presenteeren in dit rood-groene narrenpak. 

2) Bij de beschrijving van het grietenijwapen, zooals het in de bronnen 
voorkomt, is op de onderdeden van de gestalte van den eenhoorn niet 
ingegaan. De volgende verschillen komen voor: hoorn: glad of van kron
kels voorzien; boksbaard: aanwezig of niet aanwezig; hoeven: gespleten 
of niet gespleten; staart: boksstaart of golvende paardenstaart. De door 
de officieele heraldiek voorgeschreven leeuwenstaart wil bij ons niet groeien! 
Een terras, waarop het dier ligt, is volstrekt overbodig en maakt van de 
wapenteekening een plaatje. 
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het wapen voert? Ik beantwoord die vraag bevestigend. Een 
van de kenmerkende eigenschappen van het oeroude fabeldier, 
eenhoorn genaamd, is zijn onstuimige wildheid. Niemand kan 
den eenhoorn temmen, alleen een jonkvrouw is daartoe in staat. 
Wordt het dier deze gewaar, dan komt het nader en legt zich 
rustig neer. De liggende eenhoorn is de getemde eenhoorn. 
Daarom kan aan de voorstelling van den liggenden eenhoorn 
in het wapen deze beteekenis worden toegekend: Kalm beleid 
wint het van onberaden felheid *•). Dat daarnaast het wapen, 
in zijn herstelden vorm, de herinnering kan bewaren aan drie 
oude Friesche geslachten, de Juwinga's (schelp), de Walta's 
(ruit) en de Heerma's (eikel), zal als een voorrecht zijn te be
schouwen. 

») Zie bij Emile Gevaert, 1'Héraldique, son esprit, son langage et ses 
applications, 1923, de afbeelding op p. 39. Vergelijk het wapen der ge
meente Baarn en de daaronder staande zinspreuk: Vis temperata fortior. 



„Parlementaire Herinneringen — en memoriaal". 

Dagboek van Jhr. Mr. F. J. J. van Eysinga, minister van staat, 
lid en voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 

raadsheer in het Hof te Leeuwarden 
(31 December 1818—16 April 1901) 

door Jhr. Mr. W. J. M. VAN EYSINGA. 

In ons land met zijne bekende armoede aan gedenkschriften 
en dagboeken van personen, die eene rol in het openbare leven 
hebben gespeeld, mag het een verheugend feit heeten, wanneer 
op een zoodanig geschrift de aandacht kan worden gevestigd. 
Zooals de in het opschrift van dit artikel vermelde titel van het 
dagboek van mijnen Grootvader reeds aanduidt, bevat het in 
de eerste plaats parlementaire herinneringen *•). Deze nemen 
eenen aanvang als het éénendertig-jarige lid der volgens de nieuwe 
provinciale wet van 1850 gekozen Provinciale Staten van Fries
land op 30 September 1850 door zijne mede-statenleden naar de 
eerste kamer der Staten-Generaal wordt afgevaardigd. Het 
kamerlidmaatschap zoude ononderbroken voortduren tot Juni 
1894, terwijl de dagboekschrijver van 1880—1888 voorzitter der 
kamer was en in 1887, na de grondwetsherziening, benoemd werd 
tot minister van staat. Naast het kamerlidmaatschap was de 
schrijver, na eerst advocaat, kantonrechter en rechter te zijn 
geweest, van 1873-—1888 raadsheer in het Hof te Leeuwarden; 
voor het presidentschap van het Hof heeft hij bedankt, evenals 
voor het burgemeesterschap van Leeuwarden. Het dagboek is 
voortgezet tot vlak vóór den dood (16 April 1901); de laatste 
aanteekening is van 29 Maart 1901. 

Dat het dagboek opgezet is als een parlementair dagboek 
spreekt, behalve uit titel en inhoud, ook uit de indeeling, die 

') Het dagboek bestaat uit 83 of eigenlijk 84, in vier portefeuilles geborgen, 
losse foliovellen met bijgevoegde stukken, die betrekking hebben op de in 
elk vel behandelde zaken; het is in het bezit mijner Tantes W. C. G. en A. A. 
van Eysinga te Leeuwarden, die zoo vriendelijk waren mij er inzage van te 
geven en met wier toestemming dit overzicht wordt gepubliceerd. 



Jhr. Mr. F. J. J. van Eijsinga, 
geschilderd door P. de Josselin de Jong in 1899. 
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aanvankelijk volgens de zittingsjaren der Staten-Generaal plaats 
heeft; eerst later komt daarvoor het kalenderjaar in de plaats. 
In de eerste jaren wordt het parlementair karakter streng ge
handhaafd, zoodat bijv. eene gebeurtenis als het tweede huwelijk 
van den schrijver, op 1 Juni 1853, met Tjallinga Aurelia Wilhel-
mina Camstra van Weideren baronesse Rengers, er niet in ver
meld staat. Maar dan beginnen er geleidelijk ook andere mede-
deelingen in opgenomen te worden; korte aanteekeningen over 
familiegebeurtenissen, over vrienden, over de geregelde reizen 
naar den Haag of naar elders, over bijgewoonde diners of andere 
plechtigheden, over zeiltochten en dijkbelangen en tal van andere 
zaken. De eerst eenigszins uitvoerige opteekeningen over wat 
in de kamer geschiedde, worden dan korter; blijkbaar verwijst de 
schrijver in gedachten dikwijls naar de Handelingen. Het karakter 
van het dagboek verandert dus geleidelijk; na de eerste jaren 
wordt het een memoriaal, waarin de schrijver geregeld kort op-
teekent wat hem op een bepaald oogenblik getroffen heeft. 

Het dagboek behelst niets, behoudens eene heel enkele ter-
loopsche opmerking, over hetgeen aan het kamerlid worden 
vooraf is gegaan; de eerste jeugd op Sminia-State te Wommels, 
over welk huis de dagboekschrijver nog in 1873 met zooveel 
piëteit schrijft, als hij voor het eerst de plek terugziet waarop 
het eenmaal stond, maar sedert werd afgebroken; de jongens-
avonturen, zooals het bij vergissing opgesloten worden in den 
toren van Heringa-State te Marssum — het laatst in 1687 of 
1689 door eene Eysinga bewoond —, zoodat de knaap langs het 
klimop naar beneden moest klauteren1); de school- en catechi
satiejaren, eerst te Wommels, toen in Harlingen bij conrector 
Wijting, ten slotte te Kampen bij de heeren van Wijk; de aardige 
vriendschap en briefwisseling met het aardige nichtje Catharina 
van Eysinga 2) uit Beetsterzwaag, waar veel gejaagd en paard-
gereden werd; het musiceeren, hij op de viool, zij op de piano; 
de reis, die hij in 1836 met zijne tante van Eysinga-van Lynden 
en hare dochter, begeleid door kamenier Eke en eenen knecht, 
ondernam naar Zwitserland en Parijs, en waarover het nichtje 
na terugkeer te Beetsterzwaag aan haren neef schreef: „In-
tusschen heb ik dagelijks de aangenaamste herinneringen van 
de landen die wij bezocht hebben, en gul uit gezegd zoude ik niet 
droevig zijn indien ik dezelve nog in dit oogenblik doorzwalkte 

*) Persoonlijke mededeeling van den dagboekschrijver. 
2) In 1840 gehuwd met jhr. mr. P. de Beaufort en gestorven in 1857. 
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in plaats van hier zoo r u s t i g en e e n z a a m te zitten; dan 
wat zai ik zeggen? er is een tijd van begin en einde aan alle zaken 
en men doet het verstandigst steeds tevreden te zijn waar men 
zich bevindt"; de studiejaren, eerst te Franeker, waar de dag
boekschrijver corpspraeses was, daarna te Utrecht, waar hij op 
15 October 1841 op 21 stellingen promoveerde tot doctor in het 
romeinsch en het hedendaagsch recht *); de kennismaking en het 
huwelijk op 8 April 1842 met Johanna Henrië'tta Reinoudina van 
Boelens (gestorven op 10 Januari 1849); de reis met zijne jonge 
vrouw in den zomer van 1842 over Heidelberg naar Zwitserland 
en Noord-Italië; de geboorte van vier zoons uit dat huwelijk; 
de advocatuur te Leeuwarden, het kantonrechterschap te 
Irnsum; het secretarisschap der Friesche Ridderschap; het 
lidmaatschap der oude Provinciale Staten sedert 28 Juni 1844 
en de strijd, dien het jonge statenlid tegen den Gouverneur mede 
aanbond om dezen te beduiden, dat hij in de vergadering der 
staten geen stemrecht had 2). Over deze en zoovele andere zaken 
uit den tijd van vóór September 1850 houdt het dagboek vrijwel 
niets in. 

Het dagboek bevat voorts niets over de ondervindingen door 
den schrijver opgedaan in zijne rechterlijke betrekkingen. Men 

*) Drie dezer stellingen mogen hier afgeschreven worden. Vooreerst 
stelling VII, luidende: „Si nostri Codicis Civilis auctores, Codicis Nap. dis-
positionem art. 2101 No. 5 occurrentem, in nostrum Cod. Civ. art. 1195 
No. 6 transferre voluerunt; vocem m a î t r e s de p e n s i o n male 
verterunt: „ K o s t s c h o o l h o u d e r s " (Indiende samenstellers van 
ons Burgerlijk Wetboek de bepaling, die voorkomt in art. 2101 No. 5 van 
den Code Napoléon, in art. 1195 No. 6 van ons Burgerlijk Wetboek hebben 
willen overbrengen, hebben zij de uitdrukking „maîtres de pension" ten 
onrechte vertaald in „Kostschoolhouders"). In hoeverre aan deze stelling 
zekere moeilijkheden, die de dagboekschrijver blijkens de briefwisseling 
met zijn nichtje met de heeren van Wijk te Kampen gehad heeft, ten grond
slag liggen, heb ik niet kunnen vaststellen! — Stelling XIX, luidende: 
„Cives exterae civitati, nee ob crimen erga eam admissum, dedendi sunt" 
(Eigen onderdanen mogen niet aan eenen vreemden staat uitgeleverd wor
den, zelfs niet voor een misdrijf tegen dien staat gepleegd), houdt verband 
met eene hier te lande vóór 1848 bekende strijdvraag. — Stelling XXI, 
luidende: „Non probanda videtur sententia eorum, qui putant, usum 
machinarum ad Ievandos labores, nocere prosperitati publicae" (Niet juist 
schijnt de meening van hen, die van oordeel zijn dat het gebruik van ma
chines teneinde door dit gebruik den arbeid te verlichten de openbare wel
vaart schaadt), verplaatstons naar den tijd der aanvangende groote industrie. 

2) Vgl. over deze kwestie Thorbecke's „Brief aan een lid der Staten van 
Gelderland over de magt der Provinciale Staten uit Art. 220 der Grondwet" 
van 20 December 1842, Leyden 1843, blz. 7—9; ook Thorbecke's „Aan-
teekening op de Grondwet", tweede uitgave, tweede deel, Amsterdam 1843, 
blz. 56—57. 
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krijgt den indruk, dat hij het in strijd met zijn ambtsgeheim 
heeft geoordeeld hierover ook maar iets aan te teekenen. In de 
kamer heeft hij herhaaldelijk over het rechtswezen, vooral de 
rechterlijke organisatie, het woord gevoerd. 

Ook over landbouvvaangelegenheden en eigen landbezit houdt 
het dagboek zeer weinig in. Slechts met een enkel woord wordt 
vermeld 's schrijvers in 1874 voltooide groote inpoldering tus-
schen de Koevorde en den straatweg van Sneek naar Lemmer, 
waardoor ongeveer 320 H.A. „buitenland" tot vruchtbaar in
gepolderd land werd gemaakt; tal van plaatsen verrezen erop 
en in 1896 werd de polder door het sneeker landbouwcongres 
bezocht. Wanneer, kort na de voltooiing van den Koevorder-
polder, de drooglegging van de Zuiderzee in de eerste kamer ter 
sprake komt en de dagboekschrijver er op wijst hoe er binnen-
dijks nog zooveel in te polderen valt zonder groote kosten, ver
meldt hij daarbij echter niet de eigen binnendijksche inpoldering 
(2 Juni 1875). Het dagboek zwijgt geheel over de ontginning 
van de Schetten te Legemeer, ondernomen niet alleen ter land-
verbetering, maar ook vooral als werkverschaffing in de moeilijke 
crisisjaren 1885—1900. 

Wat het dagboek vermeldt zijn feiten; beschouwingen of 
uitvoerige beschrijvingen komen er hoogst zelden in voor; op 
ééne belangrijke uitzondering op staatkundig gebied zal nader 
ingegaan worden. Een sterfgeval, het in een nieuwjaar overgaand 
jaareinde, dat voor den dagboekschrijver tevens beëindiging van 
een levensjaar beteekende, kon wel aanleiding zijn voor eene 
terugblikkende beschouwing, een nieuw ministerie voor eene 
van verwachting. Maar afgezien hiervan, behelst het dagboek 
zooals gezegd slechts feiten. 

Het zijn in hoofdzaak vijf zaken, waardoor de „Parlementaire 
Herinneringen" van belang zijn uit staatkundig oogpunt. Voor
eerst de plaats, die de schrijver innam temidden der staatkundige 
stroomingen van zijnen tijd en dan, in aansluiting daaraan, zijne 
verhouding tot den grooten staatsman Thorbecke. Voorts de 
gebeurtenissen van het begin van 1868, die het parlementair stel
sel vestigden en waarin de dagboekschrijver eene rol van be-
teekenis heeft gespeeld. Dan het aandeel, dat deze als voorzitter 
der eerste kamer gehad heeft of niet gehad heeft bij de drie 
ministerieele crisissen, die tijdens zijn voorzitterschap plaats 
hebben gehad in 1882, 1883 en 1886. Tenslotte het aandeel, dat 

4 
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hij als oud-voorzitter der kamer heeft gehad bij de eerste minis-
terieele crisis, die de Koningin-Regentes geroepen werd op te 
lossen, in 1891. 

Bij elk dezer vijf punten wordt hier stilgestaan. 
Al is het waar, dat in 1850 en eerstvolgende jaren in ons land 

nog geen sprake is van een uitgewerkt partijsysteem, zooals dat 
tenslotte geleid heeft tot de evenredige vertegenwoordiging, een 
feit is het, dat toen toch reeds — aldus het begin der „Parlemen
taire Herinneringen" — „hier te lande, maar vooral in de pro
vinciën Groningen en Friesland twee partijen tegen over elkander 
stonden, de zoogenaamde conservatieve partij en de zooge
naamde liberale partij". De eerstgenoemde wordt a.v. gekarak
teriseerd, dat zij „niets anders was dan de zoodanige, die wenschte 
voorttegaan, op den eens ingeslagen weg, die evenzeer als iedere 
andere het goede wilde, maar waarvan velen zich nog niet kon
den neergeven onder datgene wat de geest des tijds in het leven 
had geroepen — die eenigermate verblind en doof alsnog niet 
aan de onverbiddelijkheid van dien tijdgeest geloofden — en 
die bovendien, en hierin lag vooral hare fout, niet geheel was 
vrij te spreken van de beschuldiging dat zij met eene zekere 
sleur en als het ware uit gemakkelijkheid den ouden weg volgde, 
en althans schijnbaar er tegen had om eenen nieuwen inteslaan" 
(folio 1, blz 1). Van de liberale partij wordt gezegd, dat zij even
zeer als de conservatieve „te weinig licht onderstelde — domperig-
heid — bij hare tegenpartij, zelve lijdende was aan de tegen
overgestelde kwaal — van verblinding door overmaat van licht" 
(folio 1, blz. 1). 

Naast deze twee partijen moet in Friesland nog eene derde 
bestaan hebben, de zgn. aristocratische partij, op wier voordracht 
het volgens het dagboek was geweest, dat de schrijver candidaat 
was gesteld voor de nieuwe Provinciale Staten der wet van 1850 
(folio 2, blz. 1). De veronderstelling is misschien niet gewaagd, 
dat in deze aristocratische partij te zien zijn de leden der na 
1813 ingestelde, in 1848 rechtens verdwenen, maar tot 1885 als 
vereeniging voortlevende Ridderschap, wier secretaris de dag
boekschrijver gelijk reeds bleek was geweest. 

De liberalen hadden de meerderheid in de staten en het was 
dus door hunnen steun, dat de schrijver en zijne twee friesche 
mede-senatoren, de heeren van Swinderen en van Andringa de 
Kempenaer, werden gekozen. Als verklaring van het feit, dat de 
links georiënteerde staten drie „leden der eerste familiën der 
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provincie", drie aristocraten dus, kozen, geeft de dagboekschrijver 
op, dat naar de meening der staten „de een hierom, de andere 
daarom aanbevelenswaardig was om de provincie in het eerste 
collegie van den staat te vertegenwoordigen" (folio 1, blz. 4). 

AI is de keuze van den dagboekschrijver dus mede uitgegaan 
van de liberale partij (folio 1, blz. 4), de wijze waarop hij deze 
evenals de conservatieve partij, gelijk zooeven reeds herinnerd 
werd, schetste, duidt er al op, dat hij geen partijman was. In 
verband met zijne eerste verkiezing tot kamerlid teekent hij 
zelfs aan, dat hij nimmer eenig deel heeft genomen aan eenige 
vereeniging, bijeenkomst of kiesbesogne der liberale partij, ter
wijl hij het blijkbaar vanzelfsprekend vindt, dat hij wèl kwam 
op iedere bijeenkomst der zgn. aristocratische partij (folio 2, 
blz. 1). De dagboekschrijver is er zich volkomen van bewust, dat 
men hem begon te tellen onder de zgn. „slijmgasten". Maar dat 
kon hem niet deren : „ . . . . op het gevaar af van geteld te worden 
onder hen van wie men triviaal zegt, dat zij aan twee kanten 
willen vreten — verklaar ik gaarne, dat mijn politiek programma 
steeds was, en naar ik vertrouw steeds zal blijven, — n i e t t e 
z e e r t e h e c h t e n a a n h e t o u d e en z i c h n i e t 
t e l a t e n m i s l e i d e n d o o r h e t n i e u w e " (folio 2, 
blz. 1). 

Groote gematigdheid en on-partijdigheid in den letterlijken 
zin des woords kenmerken inderdaad de houding van den dag
boekschrijver. Als in April 1856 de liberale vereeniging Vooruit
gang hem candidaat stelt voor den Leeuwarder Raad, teekent 
hij aan: „Hoezeer op zich zelve deze voordragt mij niet tegen
stond, heb ik gemeend in de L(eeuwarder) Courant van 8 April 
eene advertentie x) te moeten plaatsen, dat ik voor de candidature 
bedankte 1° om wezenlijke verschillende drukten — en 2° omdat 
de voordragt was eene manifestatie van de liberale zijde tegen 
over de andere — en dit laatste was eene grief, ik heb niet tegen 
eene aanbeveling der liberale zijde, doch wel als dit is eene mani
festatie tegenover de andere. Ik heb nimmer gewild tegenover 
eene partij te staan, mijn standpunt heb ik getracht zuiver en 
onpartijdig te handhaven, aannemende het goede —• en ver
werpende het in mijne oogen, niet doelmatige, onverschillig van 
welke zijde het komt. Alleen zoolang ik mij op dat standpunt kan 
bewegen, zal ik er mij toe laten vinden, om in eenige vertegen-

*) De advertentie is blijkbaar op raad van 's schrijvers vader geplaatst. 
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woordigende vergadering zitting te houden" (folio 9, blz. 3). 
Toen hij toch gekozen werd, bedankte hij. Ook op godsdienstig 
gebied is hij, hoewel overtuigd christen, zeer gematigd; het 
dagboek teekent telkens met instemming aan uitlatingen van 
anderen, die denzelfden geest ademen, zooals in hetzelfde jaar 
1856 eene van den koning van Zweden. 

Het ligt geheel in de lijn van iemand, die zijne plaats temidden 
der staatkundige stroomingen van zijnen tijd zag zooals de dag
boekschrijver dat deed, dat bij het bepalen van zijn standpunt 
ten opzichte van eenige aangelegenheid, die beraadslaagd werd 
in de eerste kamer, telkens en telkens weder den doorslag geeft 
datgene, wat door de „redelijkheid", door de „rechtvaardigheid" 
geboden schijnt. Deze geesteshouding is den dagboekschrijver 
bijgebleven tot in zijnen hoogen ouderdom. Toen in 1892 de jonge 
Koningin met Hare Moeder het eerste bezoek aan het Noorden 
zoude brengen, liet de dagboekschrijver vertrouwelijk aan de 
Regentes weten, dat er redenen waren, die met het laatste bezoek 
van Koning Willem III aan Groningen verband hielden en die 
hem thans deden van oordeel zijn, dat Groningen en niet Fries
land de eer van het eerste bezoek zoude mogen hebben (folio 77, 
blz. 3). En niemand, die ooit zoude beweerd hebben, dat de 
schrijver van het dagboek zijn eigen gewest niet zeer hoog stelde. 

Als vanzelf dringt zich de vraag op: hoe stond de on-partijdige 
tegenover den grooten staatsman Thorbecke? Wanneer in zijne 
„Parlementaire Geschiedenis van Nederland" (1849—1891) 
Rengers, die een zwager van den dagboekschrijver was, dezen 
in het jaar 1888 noemt „oud-Thorbeckiaan" (II2, blz. 351), dan 
heeft hij stellig gelijk. Maar evenzeer is het waar, dat de dag
boekschrijver aanvankelijk zeer kritisch tegenover Thorbecke 
stond. Zijne gevoelens jegens den staatsman hebben blijkbaar 
eene ontwikkeling ondergaan en al laat het dagboek zich hierover 
niet met stelligheid uit, zoo mag men toch misschien aannemen, 
dat eerst de gebeurtenissen van 1868, wellicht ook reeds de af
scheiding van van de Putte en de zijnen in 1865, of ook reeds 
het tweede ministerie-Thorbecke, den schrijver aanleiding werden 
zich volledig Thorbeckiaan te voelen. 

Aanvankelijk stond de aristocraat-dagboekschrijver met zijne 
lange familietraditie van regeeren, sceptisch tegenover de vraag 
of de homo novus, en dan nog wel een „prof", „de Thor", zooals 
zijn studenten hem gedoopt hadden en zooals hij tot kort voor 
zijnen dood in het dagboek genoemd wordt, wel een goed staats-
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man kon zijn. Terwijl in de allereerste jaren Thorbecke in het 
dagboek nauwelijks genoemd wordt, leverde diens houding tijdens 
de April-beweging stof tot vrij krasse critiek. 

De dagboekschrijver was het blijkbaar wèl eens met het 
standpunt van het eerste ministerie-Thorbecke, dat toen eenmaal 
het concordaat van 1827 opgeheven was, de grondwet van 1848 
— wier tekst den grondslag van zoo menige redevoering van den 
dagboekschrijver in de kamer vormde — medebracht, dat de 
bisschoppelijke hiërarchie hier te lande vrijelijk kon worden 
ingevoerd. De protestantsche beweging daartegen had ook 
geenszins zijne instemming en het is mede aan zijnen invloed te 
danken, dat de leeuwarder kerkeraad zich veel gematigder uitliet 
dan de utrechtsche, die in deze zaak vóórging, gewild had. Maar 
ook het ministerie was niet zonder schuld: „De belangen van het 
land, in betrekking tot den Pausselijken stoel, waren niet zoo
danig behandeld als met de waardigheid van het land overeen
komt — al erkent men met mij, dat de bemerkingen daarop 
vooral zoo niet geheel den vorm betreffen — bovendien was het 
alternatief in het adres 1) der ministers gesteld te kras, en de 
koning konde wel niet anders, dan het gevraagde ontslag ver-
leenen" (folio 5, blz. 2). 

Of de val van het ministerie „op zichzelf", d.w.z. afgezien van 
de machinaties, die hem veroorzaakt hadden, „een ramp is voor 
de natie, is niet dadelijk zeker, en ik geloof dat die toch te voor
zien was, zooniet bij de behandeling der armenwet, dan bij die 
op het onderwijs, omdat die minister 1° bewezen had geen 
wezenlijke staatsman te zijn, door de formes ten opzigte van de 
kroon niet genoegzaam te observeren en 2° bij de behandeling 
van de genoemde wetsvoordragten, meer dan waarschijnlijk geen 
bemiddelend standpunt zoude hebben gevonden tusschen, de 
zich meer en meer characteriserende partijen (de liberale 2), de 
Groeniaansche en de R.C. partij) in de tweede kamer" (folio 5, 
blz. 3). Men ziet het, de kritiek was niet zacht: Thorbecke geen 
wezenlijk staatsman! 

') Met dit adres is bedoeld het rapport van den ministerraad, waarbij de 
koning voor het dilemma werd gesteld om òf van ministerie te veranderen 
òf allen twijfel en misverstand omtrent het te Amsterdam bij de overreiking 
van het protestantsche adres gegeven antwoord op de meest uitdrukkelijke 
wijze door eene ronde, openbare verklaring weg te nemen. 

2) Nog in 1856 spreekt de dagboekschrijver over „de liberale-constitu-
tionele partij" (folio 9, blz. 4);" vgl. dr. K- E- van der Mandele, Het Li
beralisme in Nederland, proefschrift Rotterdam 1933, blz. 52. 
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Maar het zoude verkeeren. Blijkbaar hebben de twee mannen 
elkaar beter leeren kennen. Als in 1863 tijdens zijn tweede mini
sterie Thorbecke in Friesland komt om den nieuwen spoorweg 
naar Harlingen, waarover de dagboekschrijver zoo dikwijls in 
de kamer had gesproken, te berijden, zoude hij bij hem hebben 
gelogeerd, hadde de tijd het toegelaten; nu kon hij slechts blijven 
dineeren (31 Juli 1863). In Januari 1866 verzocht Thorbecke 
tesamen met den minister van justitie Olivier zijn ontslag op 
grond van het bekende conflict met den minister van koloniën 
Fransen van de Putte. Wegens de promotie van zijnen oudsten 
zoon moet de dagboekschrijver dan juist naar Holland; van 
Leiden gaat hij naar den Haag. Op 2 Februari teekent het dag
boek dan het volgende aan: „Crisis. Te 's Hage ontmoette ik 
den Thor. In de vigilante van het spoor komende zag ik hem 
loopen op het Tournooiveld — hij kwam van zijn departement — 
kalm en waardig als altijd stond het hem tegen in v o l l e 
k r a c h t de zaken te moeten overgeven, ofschoon verschillende 
manoeuvres hem sedert lang deze ontknooping reeds hadden doen 
voorzien" (folio 26, blz. 3). Blijkbaar was in den loop der jaren 
het oordeel van den dagboekschrijver over Thorbecke gewijzigd; 
en als deze laatste op 4 Juni 1872, na eene lange ongesteldheid, 
sterft, teekent het dagboek aan: „7 Juny. De Eerste Kamer 
bijeengeroepen. Reeds vroeger bevestigden zich de berigten 
omtrent den min gunstigen toestand van Thorbecke, en op den 
4 Juny s'av. 9 ure had de groote man zijne zoo hoogst belangrijke 
levensloop geëindigd — In den rand: „THORBECKE overleden!" 
— 7 Juny naar 's Hage. Den volgenden dag tegenwoordig ge
weest op de gewoone begraafplaats, waar de begrafenis van den 
grooten Thorbecke plaats vond — door v. Bosse, Jolles en Dullert 
werden de uitstekende hoedanigheden van den overledene 
waardig herdacht. De wensch was dat de plegtigheid zoo eenvou
dig mogelijk mogt plaats hebben, daarom was er dan ook be
leefdelijk voor bedankt dat de koning zich daarbij zou laten 
vertegenwoordigen — desniettegenstaande getuigden de duizend
tallen van uit het geheele land samengekomen van den diepen 
indruk en de bijzondere deelneming die deze plegtigheid inboe
zemde. — Verder werd al spoedig medegedeeld dat het denkbeeld 
om eene dotatiewet voor de twee dochters aantebieden, van den 
koning was uitgegaan" (folio 44, blz. 1—2). 

Wat in de derde plaats uit staatkundig oogpunt van belang is 
in het dagboek, is de rol, die de schrijver gespeeld heeft aan het 
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eind van den constitutioneelen strijd, die het zgn. nationale 
ministerie-van Zuylen-Heemskerk in de jaren 1866—1868 ge
voerd heeft tegen het parlement, strijd die misschien geïnspireerd 
is geworden door Bismarck's voorbeeld in Pruisen, maar die in 
Nederland geëindigd is met de zege van de volksvertegenwoor
diging. Het parlementaire stelsel heerschte vanaf dat oogenblik 
in ons land volledig en zonder tegenspraak; daarbij beteekent 
kamerontbinding beroep op het volk, zoodat als dit eenmaal 
gesproken heeft, het pleit beslecht is. 

De feiten, die tot deze belangrijke staatkundige evolutie geleid 
hebben, zijn bekend. Na den val van het kortstondige ministerie-
Fransen van de Putte, was in Juni 1866 een nieuw bewind op
getreden met mr. P. Mijer als formateur en minister voor de 
koloniale zaken, die juist toen stonden in het middelpunt der 
belangstelling. En nu wordt reeds in September de formateur 
tot gouverneur-generaal benoemd! Op voorstel van mr. Keuche-
nius keurt de tweede kamer op 27 September de gedragslijn van 
het kabinet ten opzichte van de uittreding van den minister van 
koloniën af. Reeds den volgenden dag wordt de kamer ontbonden. 
De kroon zelf grijpt bij de verkiezingen in door de proclamatie 
van 10 October 1866 Staatsblad 165, iets dat vrij algemeen be
treurd wordt als een partij kiezen tusschen de ontbonden kamer 
en het ministerie, hetwelk na mr. Mijer's uittreden een ministerie
van Zuylen-Heemskerk geworden was. Opmerkelijk is het, dat 
de dagboekschrijver deze kritiek niet deelt; hij acht blijkens eene 
aanteekening op den stemmingsdag — 30 October — de pro
clamatie „zeer kalm en voor geene partij in het minst stuitend" 
(folio 29, blz. 3). Trouwens de dagboekschrijver stond aanvanke
lijk niet vijandig tegenover het ministerie, wel kritisch, welke 
houding toenam, zooals o.a. kan blijken uit vergelijking der 
kamerrede van 7 Juni 1866 met die van 25 April 1867. 

In November 1867 verwerpt dan de tweede kamer de begroo
ting voor buitenlandsche zaken als uiting van gemis aan ver
trouwen in minister van Zuylen. Terwijl het daarop gevraagde 
ontslag van het ministerie niet aanvaard wordt, wordt de tweede 
kamer op 2 Januari 1868 andermaal ontbonden. In de op 25 Fe
bruari bijeengekomen nieuwe kamer spreekt Thorbecke op 2 
Maart zijne meesterlijke rede uit, welke culmineert in de vraag: 
„Welk groot, dringend, allesoverwegend Landsbelang nood
zaakte tot de ontbinding?". Op 23 Maart wordt het debat over 
deze vraag gesloten door de aanneming van de motie-Blussé, 
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dat geen landsbelang de tweede ontbinding had gevorderd. Als 
dan op 28 April 1868 de begrooting van buitenlandsche zaken 
van minister van Zuylen wederom wordt verworpen, is „de 
mogelijkheid eener derde ontbinding bij deze, door het gevoel 
harer onmisbaarheid bedwelmde, regeering niet uitgesloten", 
gelijk Rengers het in zijne „Parlementaire Geschiedenis" uit
drukt (II2, blz. 43). 

Het is in dit voor onze staatkundige geschiedenis zoo belang
rijke tijdsgewricht, dat eenige leden der niet ontbonden eerste 
kamer, waaronder de dagboekschrijver, de hoofden bij elkaar 
steken. Was thans niet de tijd gekomen, dat de eerste kamer haar 
gewicht in de schaal behoorde te leggen, opdat het zeer gewaagde 
en voor het koninklijk gezag schadelijk bedrijf van het „nationale 
bewind" een einde zoude nemen? 

Hier staat men voor het éénige onderwerp, ten opzichte waar
van het dagboek zijn karakter van korte aanteekeningen niet 
handhaaft en vrij uitvoerig wordt. Het geeft een helder beeld 
van hetgeen achter de senaats-coulissen is gebeurd, en bijzon
derheden die van elders niet bekend schijnen. Het belang der 
zaak rechtvaardigt het afdrukken der belangrijkste gedeelten 
uit het dagboek, die betrekking hebben op het uiteindelijk 
initiatief der heeren Cremers (Groningen), van Eysinga (Fries
land), van Swinderen (Friesland), Nobel (Gelderland) en Hein 
(Zuid-Holland) om de kamer bijeen te doen komen teneinde 
een adres aan den koning aan te bieden naar aanleiding van 
„eene buitengewone spanning in het land, grootendeels teweeg 
gebragt of versterkt door beslissingen die in de Tweede Kamer 
zijn gevallen, en door besluiten van Zijne Majesteit onzen ge-
eerbiedigden Koning, die daaraan zijn opgevolgd" *). 

Te beginnen met 25 Februari 1868 teekent de dagboekschrijver 
het volgende aan: 

„25 February. O p e n i n g der kamers. De ministers van 
Binnen!. Zaken Heemskerk en van fin. Graaf Schimmelpenninck 
maakten de commissie uit daartoe door den koning aangewezen. 

De toon der openingsrede was zeer verzoenend, en stak zeer 
af bij die van de vorige opening nà ontbinding door wijlen Borret 
gehouden. 

Hoewel de leden der Eerste kamer geene speciale oproeping 
hadden bekomen, waren dezelve in grooten getale bijeen, en 

') Vgl. voor de stukken en besprekingen de vergaderingen van de Eerste 
Kamer van 5—15 Mei 1868, blz. 17—46. 
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hielden wij in de antichambre onzer kamer, dadelijk na afloop 
eene officieuse bijeenkomst. Eene correspondentie tusschen 
Cremers, Joost van Vollenhoven en mij, was daartoe de aan
leiding. V. Swinderen gaf mede de stoot en opende de bijeenkomst. 
De vraag was, zal de kamer bijeenkomen — art. 10 van het 
Reglm. v. orde geeft aan vijf leden de bevoegdheid dit te provo
ceren, alsdan zou moeten worden uitgemaakt, of de kamer zich 
met een adres tot den koning zal wenden. Dit vond velerlei 
tegenspraak, bovendien was de zaak niet voorbereid, en het 
bleek min raadzaam daarop verder te insteren. Na een paar uren 
beraadslaagd te hebben, ging de bijeenkomst uiteen . . . . " (folio 
32, blz. 2). 

„ . . . . Interpellatie-Thorbecke. Reeds in eene der eerste bij
eenkomsten vroeg Th. verlof tot eene interpellatie, hoofdzakelijk 
over de redenen, die tot eene tweede ontbinding hadden geleid. 
Deze interpellatie neemt reusachtige proporties aan. Maandag 
den 2den [Maart] begonnen wordt dezelve des Zaterdags g e-
s c h o r s t , het langdurig debat leidde tot eene motie van den 
Heer de Bosch Kemper, om Maandag de discussien te sluiten, deze 
werd verworpen — daarna stelt de Heer Blussé van Oud-Alblas 
voor, om dit te doen onder de verklaring dat g e e n l a n d s 
b e l a n g de ontbinding heeft gevorderd " (folio 32, 
blz. 2—3). 

Deze motie wordt met 39 tegen 35 stemmen aangenomen. „Het 
Ministerie bleef evenwel op zijn post — vroeger heette de motie — 
een „wantrouwen" thans een „dispuut" —". (folio 32, blz. 3). 

„ Algemeene Beschouwingen op de staatsbegrooting 
schenen eene formeele oorlogsverklaring te moeten zijn — 
Inmiddels was er eene correspondentie hangende vooral tusschen 
Cremers, Jordens, Hein en mijn persoon — om zoodra de crisis 
mogt intreden den pres* te verzoeken (art. 10 R.v.O.) eene 
zitting te beleggen, om uittemaken of de kamer zich al dan niet 
met een eerbiedig adres tot den koning zou wenden. 

April 13 1868. De kamer was opgeroepen. De Indische Be
grooting voor 1868 was in de 2de kamer met algemeene stemmen 
aangenomen en werd teregt als eene spoedeischende zaak aan
gemerkt." (folio 32, blz. 4 en folio 33, blz. 1). 

„(April 14 1868) De stemming in de Kamer was niet aange
naam, er was totaal gebrek aan vertrouwen — telken morgen 
vergaderden wij ten huize van van Swinderen en het voorstel, 
dat aldaar opgemaakt werd luidde als volgt: 
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„De ondergeteekenden, leden van de Eerste Kamer der Staten 
„Generaal hebben de eer voortestellen, dat de Kamer besluite: 
„in eene voordragt aan den Koning, overeenkomstig art. 113 
„G.W. aantebieden, eerbiedig haar oordeel uittedrukken, over 
„den tegenwoordigen toestand des lands, en over hetgeen haar 
„daarin raadzaam schijnt". 

Wij hadden daarin gaarne eenige leden gehad van eene andere 
kleur, doch de een had dit de ander dat, en het bleek meer en 
meer dat zij niet wilden, dat er iets geschiede — De onder
teekenaars waren Cremers, V. E., v. Swinderen, Nobel en Hein. 
Eene der bijeenkomsten werd bijgewoond door v. Beeck Vollen-
hoven — deze begon op bedenkelijke wijze, medetedeelen dat 
de kamer gevaar liep ook ontbonden te worden, en dat het van 
belang was, dat zij er bleef om bij alle eventualiteiten erger te 
verhoeden — doch toen deze en andere bezwaren geen effect 
deden, gaf hij den goeden raad, om het voorstel althans eenigzins 
meer beteekenend te maken, waaraan gevolg gegeven is", (folio 
33, blz. 1—2). 

„ . . . . Onze brief tot oproeping naar aanleiding van art. 10 
v. h. Regiem, v. orde lag gereed te 's Hage — op den 28 April 
werd het lilde Hoofdstuk der Begrooting weder afgestemd en 
verklaarden de ministers, bij monde van Mr. Heemskerk 's Ko-
nings welmeenen deswege te zullen inwinnen — Het kwam mij 
voor, dat ons plan moest uitgevoerd worden, de casus positie 
kon niet zuiverder gesteld worden, ik telegrafeerde onmiddelijk 
aan Cremers, die mij dan ook antwoordde, dat hij nog dien avond 
last had gegeven, het verzoek tot bijeenroeping intedienen — 
dit geschiedde den volgenden morgen ten 9¾- ure — door den 
logementhouder Zuur, waar het stuk gedeponeerd was geweest. 
— In den rand: Oproeping door vijf leden art. 10 Regiem, van 
orde. — 

Blijkens de oproeping-circulaires is daaraan nog denzelfden 
dag door den voorzitter voldaan tegen 5 Mei. — In den rand: 
Mei 4 —. Op 4 Mei ben ik met Cremers per boot naar 's Hage 
gereisd. Door eenige vertraging arriveerden wij tegen 7 ure. 
Onmiddellijk namen wij bij het spoor eene vigilante, en reden 
daarmede naar het huis van den President [mr. Philipse], waar 
wij vernamen dat v. Swinderen en Hein (Nobel had juist zijne 
schoonzuster v. Pallandt verloren) reeds van onze vertraagde 
reis hadden kennisgegeven. 

Wij werden daar zeer koel ontvangen, eerst toen wij den inhoud 



59 

mededeelden, en daaruit bleek, dat de positie der kamer er in 
geen opzigt door gecompromitteerd kon worden, werd het wat 
gemakkelijker, bovendien zeide hij, dat hij nog liever gewenscht 
had het voorstel s'avonds ten half elf te ontvangen, dit scheen 
hierin te zitten, dat men (vooral van de zijde der Ministers) 
wenschte te weten wat de inhoud was. 

Den volgenden morgen in de vergadering was de belangstelling 
zeer groot en alle tribunes zeer bezet. 

Reeds dadelijk bij de prise en consideration werd er op ge
werkt, om het voorstel te enfonceren. Deze ging echter met 
26 tegen 11 door. 

In de afdeelingen werd het voorstel nog al kwaad behandeld, 
en het verslag luidde dan ook, dat de g r o o t e meerderheid 
er zich tegen had verklaard. 

Bij onze memorie van antwoord, deden wij ons best de be
zwaren weg te nemen en het gelukte ons in die mate dat de ver
werping plaats had met 18 tegen 16 stemmen — 1 lid verklaarde 
nog in de pauze vóór te zullen stemmen, dan had er staking 
plaats gehad — wij prefereerden dezen afloop — ons doel was 
voldoende bereikt. De toestand des lands was besproken — 
herhaling van ontbinding nadrukkelijk afgekeurd, zelfs door 
vier tegenstemmers, die zich geheel in onzen geest hadden uit
gelaten zoodat wij eigenlijk konden aannemen eene morele 
meerderheid te hebben gehad — daartegen over staat evenwel 
dat de vijf absente leden stellig zouden hebben tegengestemd — 
Alvorens de eerste zitting aanving gaf de president officieus in 
de antichambre te kennen namens den koning, dat aan Mr. v. 
Reenen de opdragt was geschied een nieuw ministerie te for
meren. 

Te s'Hage vertelde men, dat twee oude ratten der kamer een 
derde voorgespannen hadden, met twee lammertjes achter aan 
— althans dit verhaalde Nobel*). Hoe dit zij — de zaak liep goed 
af en schier overal deed men regt wedervaren aan onze bedoeling 
— maar het bleek, dat het voorstel om tot een adres te geraken, 
van zoodanig omslagtigen aard is, dat er wel niet spoedig weder 
zoodanig voorstel zal volgen — De [houding] van Sassen wrerd 

') De „twee oude ratten" zijn blijkbaar de heeren van Swinderen en de 
dagboekschrijver. De „derde oude rat", die er voorgespannen werd en die 
in de kamer in hoofdzaak het woord deed, was de heer Cremers. De drie 
genoemde kamerleden uit het Noorden zaten reeds sedert 1850. De „twee 
lammertjes" kunnen moeilijk anderen geweest zijn dan de heeren Nobel en 
Hein, die eerst sedert 1862 resp. 1865 kamerlid waren. 
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daaraan toegeschreven dat hij niet gevraagd was geworden aan 
het voorstel medetedoen. Bovendien was de algemeene opvatting 
dat er onder de Catholijken iets schuilde, wat, dit was niet te 
vinden," (folio 33, blz. 2—4). 

Uit dit, voor het dagboek zeer uitvoerige, relaas blijkt, dat 
reeds eind Februari 1868, toen de nieuwe tweede kamer na de 
tweede ontbinding bijeen kwam, drie van het vijfmanschap, 
de heeren Cremers, van Swinderen alsmede de dagboekschrijver, 
met de gedachte omgingen om de eerste kamer bijeen te doen 
komen. Toen de begrooting van buitenlandsche zaken op 28 
April door de tweede kamer was verworpen en de Regeering 
verklaard had deswege het welmeenen van den Koning te zullen 
inwinnen, achtte de dagboekschrijver het oogenblik gekomen om 
het plan tot uitvoering te brengen en krachtens artikel 10 van 
het Reglement van Orde de kamer bijeen te doen komen. Hij 
seinde dienovereenkomstig uit Leeuwarden aan mr. Cremers, 
die den voorbereidenden maatregel trof, waardoor de voorzitter 
der kamer reeds op 29 April het voorstel der vijf kamerleden tot 
het bijeenroepen der kamer ontving. De bijeenkomst werd ge
steld op 5 Mei en inmiddels hield de kamervoorzitter de Regee
ring op de hoogte van hetgeen gebeurde. De Regeering trok 
blijkbaar hare consequenties uit het eigener autoriteit bijeen
komen der kamer, die zich tot op dat oogenblik zoo gereserveerd 
had gehouden. Reeds op 7 Mei deelde minister Heemskerk aan 
de kamer mede, „dat reeds aan een bekend staatsman — den 
heer van Reenen — de opdracht tot de vorming van een nieuw 
kabinet was gedaan, en het was blijkbaar der meerderheid van 
den senaat niet onwelkom zich door deze mededeeling een ge
schikt motief tot non-interventie te zien aangeboden", aldus 
Rengers (II2, blz. 44). Bij de verdediging van het voorstel van 
het vijfmanschap in de eerste kamer was het, gelijk reeds gezegd, 
in hoofdzaak mr. Cremers, die het woord voerde. 

In zijn gewest is het optreden van den dagboekschrijver in 
deze aangelegenheid zeer gunstig beoordeeld en in de friesche 
couranten werd de wensch uitgedrukt, dat hij met algemeene 
stemmen zoude worden herkozen bij de op handen zijnde perio
dieke verkiezing „om mijn moed en zeldzame verdiensten!!" 
(folio 34, blz. 3). Inderdaad bracht een zeer groot aantal staten
leden hunne stem op den dagboekschrijver uit, doch deze moest 
tot 1873 wachten eer hij met algemeene stemmen zoude worden 
gekozen. 
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Uit de jaren van het voorzitterschap der kamer (1880—1888) 
brengt het dagboek uit den aard der zaak allerlei bijzonderheden, 
die men van representatieven aard zoude kunnen noemen; maar 
zij blijven op dezelfde korte en zakelijke, men zoude kunnen 
zeggen laconieke, wijze medegedeeld als die, welke de eerste 
dertig jaren van het dagboek kenmerkt. „Het zal wel schikken", 
was het bescheid, dat kamerleden, die zich ongerust maakten 
over de agenda, plachten te ontvangen x). 

Wat uit staatkundig oogpunt belangrijk is uit dezen tijd, zijn 
de drie ministerieele crisissen, die er in voorvielen. Vooreerst 
de crisis van 1882, die eindigde met het aanblijven van het 
ministerie-van Lynden van Sandenburg. Dit aanblijven was in 
overeenstemming met het twee malen herhaald gezamenlijk 
advies der voorzitters van de beide kamers en van den vice-
president van den Raad van State, wien de Koning verzocht 
had schriftelijk van advies te willen dienen. Over de procedure 
gevolgd bij deze crisis bevat het dagboek een aantal aanteeke-
ningen met bijgevoegde bescheiden. Werden bij hare oplossing 
de daarvoor het meest in aanmerking komende hoogwaardig-
heidsbekleeders gehoord, interessant met het oog op de weinige 
vastheid der crisisprocedure is het feit, dat bij de crisis van 1883, 
die leidde tot het ministerie-Heemskerk, en die van 1886, wier 
gevolg was handhaving van dat ministerie, uit het dagboek niet 
blijkt, dat ook toen de voorzitter der eerste kamer werd geraad
pleegd. 

Toen de crisis van 1888 op te lossen viel, was de dagboekschrij
ver reeds afgetreden als voorzitter der kamer. Daarentegen zoude 
hij wederom geraadpleegd worden bij de daaropvolgende wisse
ling van ministerie, de eerste crisis, voor wier oplossing de Ko
ningin-Regentes zich gesteld zag. Na den voor het ministerie-
Mackay niet gunstigen uitslag der verkiezingen, had dit in Juli 
1891 zijn ontslag gevraagd. Op 24 Juli werd de dagboekschrijver 
naar het Loo ontboden, waar hij den volgenden dag een lang 
onderhoud met de Regentes had. Op den daaropvolgenden dag 
werd de opdracht tot vorming van een ministerie gegeven aan 
mr. van Tienhoven. Het onderhoud is in „Uilenspiegel" ver
eeuwigd door eene plaat, Dokter v. E. op ziekenbezoek bij de 
Nederlandsche Maagd voorstellend, terwijl toen het nieuwe be-

x) Mededeeling van mr. A. J. van Royen, vice-president der Arrondisse-
ments-rechtbank te Amsterdam, den zoon van mr. A. J. W. van Royen, die 
van 1880—1889 commies-griffier der eerste kamer was. 
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wind was geformeerd, hetzelfde blad de Nederlandsche Maagd 
voorstelde tesamen met den dagboekschrijver het ministerie 
ontvangend. Bij de behandeling van het adres van antwoord 
op de troonrede keurde het tweede-kamerlid van Kerkwijk het 
op 22 September 1891 af, dat bij deze crisis niet, zooals ge
woonlijk — maar blijkbaar niet in 1883 en 1886! —, de drie 
presidenten geraadpleegd waren geworden. 

Wat de eigen redevoeringen betreft, werd reeds opgemerkt, dat 
de dagboekschrijver daarover niet lang uitweidt; slechts in de 
allereerste jaren is het dagboek op dit punt iets uitvoeriger. Bij 
eene algemeene politieke rede als die van 25 April 1867 tegen
over het ministerie-van Zuylen-Heemskerk teekent het dagboek 
slechts aan: „gesproken bij algemeene Beschouwingen" (folio 30, 
blz. 1). Ten deze vindt dus het dagboek zijne onmisbare aan
vulling in de Handelingen der Staten-Generaal. 

Overziet men de parlementaire redevoeringen van den dag
boekschrijver *) in haar geheel, dan blijkt, dat hij zich vooral in 
de eerste decenniën niet onbetuigd heeft gelaten, al was hij geen 
veelspreker. Als president beperkte hij zich tot het leiden der 
vergaderingen en tot het uitspreken van eenige gelegenheids
redevoeringen. In de laatste jaren heeft hij slechts een paar malen 
gesproken. 

Het gebied, waarop de dagboekschrijver in de kamer placht te 
spreken, is vrij nauw omlijnd. Niet dikwijls heeft hij aan groote 
politieke debatten deelgenomen. Voorbeelden zijn de reeds ge
noemde reden van 7 Juni 1866 en 25 April 1867, waarbij hij welis
waar zijn vertrouwen aan het „nationale bewind" niet ontzegde, 
doch toenemend kritisch afwachtend er tegenover stond; zij 
zijn te beschouwen als voorspel tot het initiatief der vijf mannen 
van begin 1868. Ook de op èène na laatste kamerrede, die van 
26 Januari 1892, bewoog zich op algemeen politiek terrein; zij 
sprak ingenomenheid uit met het ministerie, aan welks wieg de 
spreker had gestaan, echter afgezien van den minister van oorlog 
Seyffardt, in wiens plaats hij liever den minister van het vorige 
kabinet, Bergansius, had behouden. Wellicht is in deze kritiek 
eene echo te hooren van het gesprek met de Koningin-Regentes 

*) Het doorlezen der parlementaire redevoeringen is zeer vergemakkelijkt 
door een afschrift in drie deelen, dat er van gemaakt is door jhr. mr. T. A. 
M. A. van Humalda van Eysinga. Dit afschrift bevindt zich ook in het bezit 
der dames van Eysinga te Leeuwarden. 
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van 25 Juli 1891, waarbij de kolonel Seyffardt eene rol had 
gespeeld. 

Op belangrijke onderwerpen als de Indien of het onderwijs 
komt de dagboekschrijver zelden te spreken, wat niet wegneemt, 
dat hij in 1866 in de onderwijskwestie „ook nog zoowat een veeg 
kreeg" van Groen van Prinsterer, waarmede wel zal gedoeld zijn 
op hetgeen deze opgemerkt had op blz 177—178 van het tweede 
deel zijner „Parlementaire Studiën en Schetsen" (1866). Ge
trouwe uitvoering van het Indische regeeringsreglement werd 
op 7 Juni 1866 genoemd als eene der voorwaarden, waaronder 
hij het nationale ministerie van Zuylen-Heemskerk begroette. 

Ook over buitenlandsche zaken voerde de dagboekschrijver 
zelden het woord, al wordt over belangrijke gebeurtenissen op 
dat gebied, bijv. de oorlogen van 1859, 1866 en 1870, maar ook 
over tal van andere, in het dagboek geregeld en soms vrij uit
voerig gesproken. De drang van Frankrijk naar den Rijn wordt 
in eerstgenoemd jaar aardig geïllustreerd door een grapje van 
den pruisischen gezant in den Haag, die gezegd had: „ça me fait 
mal aux reins" (folio 16, blz 3). Slechts tegenover den minister 
van buitenlandsche zaken van der Maessen de Sombreff heeft de 
schrijver zich niet kunnen weerhouden zakelijke kritiek uit te 
oefenen (28 December 1863); na verwerping zijner begrooting 
trad de minister af. 

Meer dan eens heeft de dagboekschrijver gesproken voor de 
belangen van den kleinen man, die ook blijkens het dagboek 
telkens zijne belangstelling hadden. Zoo toen hij op 26 Juni 1854 
bij een accijnswetje op het gemaal zijn standpunt afhankelijk 
stelde van de vraag, welken invloed de wet zoude hebben op den 
consument, welks belangen hij hooger stelde dan die van den 
producent. In soortgelijken geest sprak hij op 24 December 1873 
over den accijns op het zout, terwijl hij spoedig daarna, op 1 Juli 
1874, met warmte sprak vóór het wetsontwerp van van Houten 
op den kinderarbeid. Hier is de man aan het woord, die, zooals 
reeds werd vermeld, tijdens de landbouwcrisis van het einde der 
eeuw land liet ontginnen als werkverschaffing. 

Het terrein, waar wel de grootste belangstelling van den 
schrijver van het dagboek lag, betrof kerkelijke zaken, en nog 
meer religieuse zaken, al sprak hij het uit, dat deze laatste niet 
in de kamer thuishoorden; maar soms kwamen zij als vanzelf 
toch ter sprake! Hier is men op het gebied, waar misschien het 
meest eigene van mijnen Grootvader lag: hij was vóór alles een 
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zeer godsdienstig man. Als hij bij de behandeling van de wet op 
de kerkgenootschappen (1853) zijne vreugde er over uitspreekt, 
dat „zoo groot een deel der natie getoond heeft de grootste waardij 
te hechten aan datgene, wat boven de schatten des tijds verheven 
is, de vrijheid van godsdienst en van geweten" (7 September 
1853); als hij tegen de wet stemt o.a. omdat zij niet noodig was, 
zelfs niet tegenover de ongelukkige pauselijke woorden, die 
aanleiding tot de wet waren geworden, „alsof die woorden, door 
wien ook gesproken, drie eeuwen zouden wegcijferen uit de ge
schiedenis der volkeren en ongedaan maken hetgeen geschied is; 
alsof de op nieuwe en hechte grondslagen gevestigde vrijheid 
der burgers, vrijheid van godsdienst, vrijheid van geweten, 
daardoor zouden worden omvergestooten; . . . . alsof eindelijk 
de eerste regel van alle recht: jus suum cuique tribuere et alterum 
non laedere gevaar liep op den bodem van Nederland miskend te 
worden"; of als hij bij de verdediging van het ontwerp, dat de 
doodstraf beoogde af te schaffen, op 13 September 1870 ver
klaarde „niet te kunnen begrijpen hoe men onder het licht van 
het Evangelie, dat overal en bovenal verzoenende en vergevende 
liefde ademt, eene straf kan verdedigen, die zoo lijnrecht in-
druischt tegen alle begrip van genade en vergiffenis"; dan kan 
de anders zoo rustig zakelijke, warm en welsprekend worden. 
Hier was hij op zijn best, hier sprak zijne diepe religiositeit. 

Maar de man, die zoo talrijke kerkelijke ambten heeft bekleed 
en zoo goed thuis was in het kerkelijk administratief recht, 
getuige bijv. zijne doorwrochte rede over de armenwet (26 Juni 
1854), getuige ook zijn herhaald spreken over het toenmalige aan 
den grondeigendom verbonden kerkelijke stemrecht in Friesland, 
het Floreenstelsel, wist ook, dat in ons land kerk en staat nu 
eenmaal met vele banden aan elkander verbonden waren. De 
met overtuiging telkens en telkens bepleite scheiding van Kerk 
en Staat moest dus „met behoedzaamheid en beleid" verwezen
lijkt worden (29 December 1854). Ook hier spreekt de gematigd
heid van het jonge kamerlid. Vele jaren later, op 14 Juli 1886, 
zoude hij als voorzitter der Kamer, nog eenmaal uiting geven 
aan zijne overtuiging, dat geloof en staatsbestuur niet dooreen-
gemengd moeten worden. 

Zijn christendom moet er een geweest zijn vrij van dogmatische 
binding. Het blijkt sprekend uit een vrij lang gedicht „Jezus 
blik en Petrus traan" uit 1852, dat men misschien niet zoude 
zoeken in den bundel ter aanbeveling van eene christelijke 
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bewaarschool te Leeuwarden, welks slot het vormtx). Zijne 
vrijzinnigheid ook op godsdienstig gebied kan mede blijken uit 
zijne medewerking in 1884 met zestien anderen aan den om
zendbrief, die geleid heeft tot de bekende leidsche vertaling van 
het Oude Testament van 1899 en 1900. 

Het is niet anders dan te verwachten, dat de man, die zoo lang 
tot de rechterlijke macht heeft behoord, in de Kamer dikwijls 
gesproken heeft over onderwerpen, die met het rechtswezen 
verband houden. In eene zijner allereerste redevoeringen, op 
16 Juni 1851, bij een initiatief-voorstel tot het verleenen van 
schadevergoeding aan de leden der voormalige eerste kamer, 
achtte de spreker het gewenscht voor zich en voor zijne mede
leden goed te doen uitkomen, dat hij die schadevergoedings
kwestie op het Binnenhof anders te bezien had dan als hij als 
rechter zoude gedaan hebben: „Deze beschouwing toch wil ik 
vooropzetten: dat onze toestand hier niet is de toestand van den 
rechter, die de geschreven wet alleen mag raadplegen en van 
wiens uitspraak men menigmaal mag zeggen: summum jus, 
summa injuria, maar dat wij ons hier bewegen op het terrein van 
den wetgever, die niet alleen, behoudens de meest stricte inacht
neming van alle grondwettelijke voorschriften, moet letten op 
het recht alleen, maar ook nog te rade kan gaan met de billijk
heid". Deze gedachte, die meer dan eens terugkomt in de uit
latingen van den dagboekschrijver in de kamer, is kenmerkend 
voor den tijd, toen onze wetboeken nog jong waren; zij is ken
schetsend ook voor den maatstaf der billijkheid, die als een roode 
draad door alle redevoeringen van den dagboekschrijver heen 
loopt. Onder de vele onderwerpen nopens het rechtswezen, die 
hij besproken heeft, worde hier nog vermeld zijn herhaaldelijk 
pleiten voor eene goede administratieve rechtspraak, bijv. op 
28 December 1854. 

Het ligt al mede voor de hand, dat het friesche eerste-kamerlid 
placht te spreken over zaken, die met den Landbouw verband 
houden: veeziekten, jacht; ook de tienden, al verzuimde hij niet 
er op te wijzen, dat deze in Friesland nooit bestaan hadden. En 
dan hadden natuurlijk zaken, die in het bijzonder zijn gewest 

l) „Laat de kinderkens tot Mij komen. Een woord over de zorg voor 
kinderen in het algemeen en over de christelijke bewaarschool in het bij
zonder" (Leeuwarden, G. T. N. Suringar, 1582). Mej. R. Visscher, secreta
resse van het Friesch Genootschap was zoo vriendelijk mij op dit geschriftje 
opmerkzaam te maken. 

5 
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betroffen, in hooge mate zijne aandacht. Eenige, zooals het 
Floreenstelsel, werden reeds genoemd. Daarnaast is bijv. te 
vermelden het Dokkumer Grootdiep (31 October 1856), van 
welke verbeterde kanaalverbinding men zich voorstelde, dat zij 
aan de kustvaart door de Wadden eenen veiligeren weg zoude 
schenken door binnendoor te kunnen varen door de Dokkumer 
Nieuwe Zijlen tot Harlingen. De havenverbetering van laatst
genoemde plaats, ook die van Lemmer, had de voortdurende 
aandacht van den schrijver van het dagboek. Eerstgenoemde 
bezorgde hem en zijnen frieschen medeleden eene inhaling met 
vlaggen en muziek toen de kamer de verbetering had aange
nomen (1870). Dikwijls sprak hij over den aanleg van spoor
wegen; het eerste treinbezoek aan Harlingen tesamen met mi
nister Thorbecke, in Juli 1863, werd reeds vermeld, en als het 
aan hem had gelegen, was men naar Stavoren gestoomd over 
Bolsward. 

Het dagboek met zijne geregelde reizen uit Leeuwarden naar 
den Haag vormt eene sprekende illustratie van de ontwikkeling 
van het verkeerswezen in ons land. Ging aanvankelijk de reis 
tot Harlingen, Lemmer of Kampen per as, en dan verder per boot 
naar Amsterdam, waar na eene, soms moeilijke doorkruising der 
stad de trein naar den Haag werd genomen, in de koude Decem
bermaand 1855 wordt het blijkbaar praktischer geacht per 
rijtuig van den Haag naar Rotterdam te rijden, dan per trein 
naar Arnhem, vanwaar Leeuwarden over Apeldoorn per rijtuig 
werd bereikt. 

In December 1860 heeft een terugtocht plaats, waarover de 
schrijver van het dagboek zelf aan het woord moet gelaten 
worden: „Reis naar huis. Zaturdag 29 Dec. per eerste trein met 
Mevr. van Amerongen naar Utrecht *), ik verder tot Arnhem, 
koud en veel sneeuw — de brug te Zutphen gedeeltelijk onbruik
baar dus per pont — in de herberg over de brug — akeliger ge
dachtenis ontmoette ik nog den veldwachter de Hoop uit Twello. 
— s'Nachts 2 ure te Zwolle — den volgenden dag aldaar gewacht 
tot 4 ure voor dat de diligence vertrok, in 5 uren tot Meppel — 
fataal weder — om 9 uur van Meppel — bij Walinga s'nachts 
ten 4 ure de diligence nog door de sneeuw gewerkt — bij de Schoo-
ter brug was dit echter onmogelijk, alstoen anderhalf uur ongeveer 

') Blijkbaar nog over Rotterdam, daar de lijn Gouda-Den Haag eerst 
in 1870 is geopend, vgl. mr. J. H. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der Ne-
derlandsche Spoorwegen, 1907, blz. 243—247. 
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daar gestaan voordat er beweging kwam, alstoen de polderdijk 
gewandeld naar Schoot — van daar heeft Hepkema getracht mij 
met den proponent Gunning te brengen naar het Heerenveen 
alwaar wij evenwel loopende zijn gearriveerd — aldaar mijn ver
jaardag gevierd, goed gehad, ter kerke geweest enz. — den 
volgenden dag was er evenmin gelegenheid noch voor rijtuigen 
noch zelfs voor voetgangers en met den harden sneeuwstorm 
was er geene reden om beterschap in dezen te verwachten — 
vandaar dat ik een paar flinke kerels zag te bekomen — en met 
dezen ving ik des voormiddags tien ure de reis naar Leeuwarden 
aan, mij niet stoorende aan alhetgeen men daartegen inbragt. 
Tot aan Akkrum konden wij nog hier en daar gebruik maken van 
de schaatsen, vanaf daar alles te voet regt uit regt aan — de 
straatweg was onbruikbaar en op sommige plaatsen tot de hoogte 
van een huis digtgesneeuwd. s'Avonds voor vijf ure kwam ik 
frisch en wel thuis, en vond het gezelschap nog aan tafel. Vooral 
verheugde ik mij dit besluit genomen te hebben, toen ik later 
vernam dat drie mijner collega's vier dagen te Meppel hebben 
moeten blijven, zoodat hunne reis, acht dagen heeft geduurd". 

Het is een groote vooruitgang als in 1865 *) voor het eerst de 
Centraal stoffiger nagedachtenis tot Zwolle kan worden benut 
en in 1868 Heerenveen, weldra ook Leeuwarden uit het Zuiden 
per trein bereikt kan worden. Het ideaal is bereikt als de reis 
over Stavoren-Enkhuizen mogelijk wordt (1885). 

Naast deze binnenlandsche reizen naar den Haag met vele 
ingeschakelde familie- en vriendenbezoeken, vooral in het 
utrechtsche en in Overijsel, vinden de zomerverblijven in eigen 
land of even over de grens — te Twello, Huis ter Heide (Fr.), 
Aken, Oosterbeek, Bentheim, de Vuursche, Ardennen, de Steeg, 
Zandvoort, Apeldoorn, Santpoort — hunne geregelde aantee-
kening in het dagboek. Te Oosterbeek, waar men in den warmen 
zomer van 1868 veel genoot van de medegenomen paarden en 
rijtuigen, was men, kort voor diens dood, tesamen met Jacob 
van Lennep. Al had deze nog niets van zijnen geest verloren, hij 
zag slecht, wat niet belette, dat hij toch nog kon domineeren 
met den dagboekschrijver. Op eenen middag springt van Lennep 
plotseling op van het speeltafeltje en spoedt zich naar buiten. 
De dagboekschrijver hem achterna. „Wat alleraardigste meisjes 
loopen daar!", was de verklaring van het gebeurde. Blijkbaar 

') Het laatste stuk der lijn Utrecht-Zwolle was reeds 6 Juni 1864 ge
opend; vgl. mr. J. H. Jonckers Nieboer, op. cit. blz. 243. 



68 

had hare lieftalligheid verscherpend op van Lennep's gezichts
vermogen gewerkt *). 

Ook verdere buitenlandsche reizen vinden geregeld hare aan-
teekening. Zoo wordt in 1862 Londen en Parijs bezocht, in 1867 
de parijsche wereldtentoonstelling. In 1873 gaat men naar 
Zwitserland en herinnert het dagboek aan de reizen daarheen 
uit de jonge jaren; in het Berner Oberland gaat het per draag
stoel en vijf paarden o.a. van Meiringen over den Grooten Scheid-
egg naar Grindelwald; in Luzern logeert men in hetzelfde hotel 
als Thiers, en wil de getrouwe knecht Pieter van der Kooy na 
de koffers te hebben uitgepakt een wandelingetje gaan maken 
en denkt daarvoor even den Pilatus op te klauteren. In 1885 
wordt de familie in Heidelberg bezocht, waar de peetkleindochter 
wordt gedoopt. In 1889 bezoekt men de vlootrevue bij Spithead. 
En zoo gaat het voort. In latere jaren pleegt men 's zomers te 
gaan naar Schlangenbad en 's winters naar Cannes. 

Maar men is geneigd al deze reisaanteekeningen cadeau te 
doen, als men er voor in de plaats had het journal over de zwit-
sersche reis van 1836, dat wèl in de brieven van het aardige 
nichtje uit dien tijd genoemd wordt, maar dat mij niet onder de 
oogen is gekomen. 

Het dagboek maakt melding van allerlei gebeurtenissen in 
het Koninklijk Huis en van ontmoetingen met leden van dat 
Huis, in het noorden, in den Haag of elders. Hoewel Koning 
Willem III slechts één jaar ouder was dan de dagboekschrijver 
en uit den aard der zaak aanrakingen geregeld plaats hebben 
gehad, zoo duidt toch niets in het dagboek er op, dat de twee 
mannen elkaar nader zouden zijn gekomen. Anders was het 
met Koningin Emma. Telkens blijkt uit kleine trekjes in het 
dagboek, hoe de gave van het winnen van harten, die deze zeer 
bijzondere vorstin met Prins Willem I zoozeer gemeen had, ook 
den dagboekschrijver getroffen heeft van den aanvang af; als 
de Koningin art langs den besneeuwden Vijverberg en het 
Voorhout en „de groeten der wandelaars, op gracieuse wijze, 

J) Dit kleine détail werd den schrijver dezer regelen persoonlijk door 
zijnen grootvader medegedeeld. Over de ontmoeting der twee families schreef 
van Lennep aan zijnen zoon Willem: „ . . . onze Friesche buren van Eysinga 
zijn zeer aangename menschen: Mevrouw vooral is allerliefst: die zijn hier 
en g r a n d s s e i g n e u r s , met gouvernante, zes kinderen, bonne, 
koetsier, paarden en twee rijtuigen, de laatste drie artikelen vooruitge
zonden". (Jhr. dr. M. F. van Lennep, Het Leven van Mr. Jacob van Lennep, 
tweede druk, II, blz. 299, 1910). 
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beantwoordt" (1881), als de schrijver de Koningin bij de beëedi-
ging als Regentes op 20 November 1890 binnengeleidt, als het 
eerste galadiner plaats vindt, waarbij de jonge Koningin aanzit 
(23 Februari 1891). Meer dan eens heeft de Regentes den dag
boekschrijver geraadpleegd. 

Dat het dagboek geregeld inlicht over gebeurtenissen uit het 
leven van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid
en Taalkunde, dat sedert 1879 onderdak heeft gevonden in het 
mooie 18e eeuwsche familiehuis van den schrijver in de Koning
straat te Leeuwarden, waar thans in de bestuurskamer het por
tret van den oud-voorzitter door P. de Josselin de Jong hangt, 
spreekt vanzelfx). 

Alles wat friesche cultuur betreft heeft zijne warme belang
stelling. Plechtigheden op dat gebied woont hij geregeld bij; zoo 
de reunie van oud-franeker studenten in het oude universiteits
stadje in 1867; de herdenking der Halbertsmas te Grouw in 
1875 en 1879, waar hij met hetzelfde gemak eene tafelrede hield 
in het friesch als hij dat zoo noodig in eene vreemde taal deed; 
het herdenkingsfeest van den leidschen hoogleeraar Elias Annes 
Borger te Joure in 1884. Als in 1894 het Frysk Selskip vijftig 
jaren bestaat, wordt er moeite gedaan om Waling Dijkstra eene 
koninklijke onderscheiding te doen verkrijgen; maar het moet 
de Broederorde van den Nederlandschen Leeuw zijn, wordt den 
schrijver van het dagboek uitdrukkelijk medegedeeld; mocht 
deze „niet worden verleend, maar die van Oranje-Nassau, dan 
is 't mooye er af, ook voor de Dynastie en de Regering. Die orde 
neemt het publiek niet aan als echte munt, maar als „neimakke"". 
De door den schrijver bij een der ministers ondersteunde aan
vrage wordt ingewilligd en Waling Dijkstra werd op 31 Augustus 
Broeder der Orde van den Nederlandschen Leeuw. 

In zeker opzicht sluit het eerste deel van Troelstra's Gedenk
schriften aan bij het dagboek. Het congres der Eerste Inter
nationale in den Haag (1872); de beginnende landbouwcrisis, 
zich o.a. uitende in ontevredenheid der ingelanden van het 
waterschap De Zeven Grietenijen en Stad Sloten, die de „groote 
heeren" onder de volmachten door anderen vervangen zien 
willen, „revolutie in den Zuidwesthoek van Friesland", zooals 

*) Eene photographie naar het tweede exemplaar van het portret, in het 
bezit der dames van Eysinga te Leeuwarden, is aan dit artikel toegevoegd. 
In De Vrije Fries van 1914 (XXII) komt op blz. 117 v.v. een artikel over 
het huis en zijne eerste bewoners voor door mr. P. C. J. A. Boeles. 
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het in het dagboek luidt (1879); ordemaatregelen, die de presi
dent der eerste kamer in overleg met de regeering en den burge
meester der residentie had te nemen met het oog op betoogingen 
voor „Algemeen Stemregt" bij de opening van de Staten-Gene-
raal; de eerste socialistische verkiezing voor de tweede kamer in 
Schoterland; al dit beginnen van eenen nieuwen tijd, de „Wor
ding", Troelstra duce, vindt in het dagboek zijne plaats. 

Het is de vraag, of een dagboek vol zelfbespiegeling, dáárom 
het innerlijk wezen van den samensteller wel altijd met duide
lijke trekken behoeft weer te geven. En omgekeerd zoude een 
schrijver als Maurois uit korte aanteekeningen als die van ons 
dagboek, van den samensteller een beeld kunnen teekenen, 
pakkend door gelijkenis en leven. Hij zoude dan stellig niet 
voorbijgaan aan de woorden, die bij het heengaan van een ge
liefd kindje of bij het sterven der ouders vloeiden uit 's schrijvers 
pen; aan de onkreukbare beginselvastheid klinkend uit het 
aanstippen van een laatste gesprek met eenen oom, waarop 
hier in te gaan niet zoude strooken met den hoogen aard van 
den schrijver. Hij zoude aangeknoopt hebben aan jeugdher
inneringen, die doen gevoelen welk een ontvlambaar hart de 
jongen had, dezelfde die in zijne jeugd veel musiceerde, die 
nooit vergat aan te teekenen wanneer hij mooie muziek had ge
hoord, die tot in zijnen hoogen ouderdom kon improviseeren 
voor den vleugel, en die zulk een roerend gedichtje kon schrijven 
voor zijne vrouw bij het vijftigjarig huwelijksherdenken. Hij 
zoude stilgestaan hebben ook bij de warme belangstelling in den 
breeden familie- en vriendenkring, zijnen eenvoud ook, in elk 
opzicht; niet in het laatst bij de zelfstandigheid en gematigdheid, 
bij de redelijkheid en rechtvaardigheid, de beginselen die hem 
leidden in alles en hem gemaakt hebben tot de „zeer merk
waardige persoonlijkheid met grooten invloed" zooals mr. P. C. 
J. A. Boeles hem gekenschetst heeft. (De Vrije Fries XXVIII111 

blz. 342, 1927). 

Eén kant van den man, die zichzelf waarschijnlijk nooit 
overschat heeft en die altijd gedaan heeft wat de hand te doen 
vond, komt in de korte opteekeningen van het dagboek telkens 
en telkens sprekend naar voren: hij was een echte buitenman, 
met ongeveinsde liefde voor de natuur. 

Op de schaatsen was hij in zijn element; dat bleek reeds uit 
den avontuurlijken tocht in 1860. In 1890, dus op 72-jarigen 
leeftijd, teekent hij na eenen rit naar Wartena met eenen zijner 
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zoons en zijne jongste dochter aan, dat dit wel de laatste keer zal 
zijn geweest, dat hij op schaatsen heeft gestaan. 

Van elke jacht, waaraan deelgenomen werd, werd aanteeke-
ning gehouden met nauwkeurige vermelding van den buit. En 
hoevele malen is het eerste kievitsei niet vermeld — eenmaal 
reeds op 16 Maart — met vindplaats en schenker erbij, en ook 
de oude van dagen, aan wie het geregeld vereerd werd, behalve 
het allerlaatste in Maart 1901, waarvan de schenker, de com
missaris der Koningin, uitdrukkelijk had gestipuleerd, dat de 
ontvanger het zelf moest genieten. 

En dan het zeilen met den „Stavo", eenen mooien boeier van 
oud model, waarvan thans eenige onderdeelen nog te zien zijn 
in het buitenmuseum van het Friesch Genootschap op Stania-
State te Oenkerk. De proef tocht in 1855, het aanschaffen van 
nieuwe zeilen, tallooze tochten met de zoons, soms buiten de 
provincie en op de Zuiderzee; hardzeilen op Oostergoo (Grouw), 
voor Harlingen of op de Sneekermeer, verscheidene malen bijge
woond door Prins Hendrik, te wiens eere Oostergoo's voorzitter 
in 1869 een diner gaf en wiens gast hij in 1865 geweest was bij 
een zeilfeest te Rotterdam, wiens opvolger als beschermheer van 
Oostergoo hij mede zoude worden in 1888. Het was ook met de 
presidentspet van Oostergoo op, dat de minister van staat de 
Regentes en de Koningin op Haar eerste bezoek aan Friesland 
in 1892 aan boord van den „Stavo" op de Sneekermeer ontvangt. 
Als in 1897 's beschermheers zoon Cees in het bestuur vervangen 
wordt door zijnen jongsten zoon Willem, seint het bestuur, dat 
het lidmaatschap ervan „alsnog in de familie Eysinga blijft 
permanent". 

Wanneer zijn vader ouder wordt, gaat de schrijver van het 
dagboek boerendag houden op het Huis ter Heide, gelegen op 
den driesprong, waar de recht op den toren van Langweer aan-
loopende Breedijk den ouden kronkelenden zandweg van Joure 
naar het Gaasterland bereikt en waar beginnen de bosschen, die 
's schrijvers voorvader jonker Jan Vegelin, — de man van het 
door den dagboekschrijver in 1899 uitgegeven „Dagverhaal van 
1748" !) en van de uitstekende geschriften over Verveeningen, 
de man ook van de talrijke inpolderingen in zijne grietenij Donia-

") „Een dagverhaal van jhr. Johan Vegelin van Claerbergen, omtrent de 
troubelen van het jaar 1748", bewerkt door G. H. van Borssum Waalkes en 
uitgegeven door jhr. mr. F. J. J. van Eysinga (1899). Niet in den handel. 
Druk van Wed. J. R. Miedema & Co., Leeuwarden. 
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werstal, inpolderingen, die zooals boven gezegd, door den achter
achterkleinzoon zouden worden voortgezet — op zoo uitnemende 
wijze heeft aangelegd. Herhaaldelijk wordt de boerderij-herberg 
Huis ter Heide in het dagboek genoemd; toen de schrijver in 
1860 volmacht werd van Frieslands grootste waterschap, de 
Zeven Grietenijen en Stad Sloten, en in hetzelfde jaar het Huis 
ter Heide nieuw was opgetrokken *), logement vóór, boerderij 
achter, werden er twee kamers voor den schrijver gereserveerd; 
eene droevige gebeurtenis had voor de naaste familie de bekoring 
van Osinga-State te Langweer •— het indrukwekkendste landhuis 
in Friesland volgens Craandijk in zijne „Wandelingen door 
Nederland" (1882) — doen verdwijnen. In 1871 stelde de schrijver 
van het dagboek den toenmaligen burgemeester van Doniawer-
stal in de gelegenheid aan den boschrand een buitenhuis te 
bouwen, „Boschoord" geheeten. Toen de bewoner in 1897 over
leden was en buitenlandsche reizen voor den bijna tachtigjarige 
bezwaarlijk begonnen te worden, is hij zijne laatste zomers op 
dat Boschoord gaan doorbrengen. Daar heeft hij temidden van 
de Vegelin-bosschen aan zijnen levensavond kunnen genieten 
van het prachtige friesche landschap, van zijne liefde voor de 
natuur, die spreekt uit zoo menige bladzijde van zijn dagboek. 

Als de dagboekschrijver eind Augustus 1853 naar den Haag 
moet om er als rapporteur op te treden over de liquidatie der 
April-beweging, de wet tot regeling van het toezicht op de kerk
genootschappen, dan weet hij niet, dat juist dàn van Harlingen 
door Friesland naar het oosten rijdt de brandenburgsche land
jonker, die in steeds stijgende mate de oogen der wereld op zich 
zoude doen vestigen en waarvan de dagboekschrijver op 13 Sep
tember 1870 in de kamer, met getemperde bewondering, getuig
de, dat hij „het zoover gebracht heeft — om er niets meer van te 
zeggen —, dat hij eenen tijd lang een constitutioneel land zonder 
budget heeft kunnen regeeren": Bismarck. Maar wat hem uit 
het hart gegrepen zoude zijn geweest, was hetgeen Bismarck 
toen, op 27 Augustus 1853, uit Norderney schreef aan zijne 
vrouw: „Ich schrieb Dir zuletzt aus Amsterdam, vorher aus 
Brussel. Seitdem habe ich ein reizendes Ländchen gesehn, West-
Friesland; ganz flach, aber so buschig grün, heckig und jedes 
nette Bauerhaus für sich im Wäldchen, dass man sich nach der 
stillen Unabhängigkeit sehnt die da zu wohnen scheint " 

') Eene photographie naar eene teekeriing van het oude Huis ter Heide uit 
1854 is aan dit artikel toegevoegd. 
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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. 

(Vervolg). 

Het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te St. Anna-
Parochie is, blijkens het opschrift boven de zandsteenen poortjes, 
die de vroegere toegangen omlijsten, in 1682 door den invloed 
van den grietman Willem van Haren gesticht. Aan de noordzijde 
werd een grafkapel met kruisgewelf voor deze familie aange
bouwd. Zij is door een fraai koperen hek van het kerkruim ge
scheiden. De kerk heeft een achtkantigen vorm; de hoeken zijn 
door pilasters versterkt. Het dak is bekroond met een houten 
klokkentoren. Het interieur bevat fraaie uit den stichtingstijd 
dateerende eikenhouten meubelen. Op 23 November 1932 is 
ter gelegenheid van de viering van het 250-jarig bestaan der 
kerk, door den destijds aldaar gevestigden predikant Ds. Boiten, 
een herdenkingsrede uitgesproken, welke in druk is verschenen. 
Hieraan zijn enkele historische bijzonderheden betreffende het 
kerkgebouw toegevoegd, welke door den heer Sannes, toen 
hoofd der school te Kooten (Fr.), zijn opgediept. Deze heeft 
ook de meeste inscripties van de grafsteenen, die rondom de kerk 
liggen, ontcijferd. Zij volgen hier: 

N°. 1. 
Vraagt gij o Wandelaar, wie hier begraven ligt, 
Hij was een vriend van Deugd, van Godsdienst en van Pligt, 
Een wreede ziekte deed op 't onverwachts hem sneven, 
Maar hij, door God bewaakt, rijpt hier ten beter leven. J. N. 

ALBERTUS VAN LOON 
in leven Klerk ter Secretarie van het Bildt, werd geboren aan 
de Oldemarkt den 29 Maart 1771, en overleed te St. Anna 
Parochie den 4 Februari 1803. 
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Toelichting: Deze Albertus van Loon was een jongere broeder 
van Jan, Everhardus en Sjoerd van Loon, allen te Oldemarkt 
geboren, als zoons van het echtpaar Jan van Loon en Rikje 
Glastra, die in 't jaar 1757 in bovengenoemde plaats waren 
getrouwd. Zij vestigden zich in 't laatst van de 18e eeuw in 
de gemeente Het Bildt. Na het overlijden van Albertus ver
scheen in de Leeuwarder Courant, waarin destijds slechts zeer 
zelden overlijdensberichten voorkwamen, onderstaande adver
tentie: 

„De Vrijmagtige Albesteller, aan wien de regeling van onze 
„ondervindingen en de afmeeting van onzen leeftijd staat, deed 
„ons heeden avond 5 uur, op de allersmertelijkste wijze treffen, 
„door het treurig ofsterven van onzen waardigen en beminden 
„jongsten Broeder Albertus van Loon, in Leeven Clercq ter 
„Secretarie van 't Bildt, die den 29 der aanstaande Lentemaand 
„eerst 32 Leerjaaren telde; na door een zwaare Zinkings Ziekte 
„aangetast te zijn, welke met veertien dagen tot een kwaad
aardige Rotkoorts te zijn overgegaan, door den Dood, na de 
„Eeuwigheid wierde opgeroepen. 

„Neevens de met mij weenende aanverwanten, schreije ik in 
„den Overleedenen den allerbraafsten Broeder, en eenen hulp-
„vaardigen en vriendhoudenden metgezel na: Ach! dat zijn 
„onsterfelijk deel, in de Zalige Gewesten der Heerlijkheid moge 
„aangeland zijn; en dat dit zoo onverwagt Afsterven aan veele 
„nablijvenden die daarvan kennis dragen moge geheiligd worden, 
„om hen vroegtijdig voor de Eeuwigheid te bereiden. — Van 
„deelneming onzer Vrienden en Bekenden houden wij ons, 
„zonder Brieven van Rouwbeklag, overtuigd. 

„St. Anna Parochie den 4 Februari 1803. 
„Everhardus van Loon. Mede uit naam van zijn Broeders." 

N°. 2. Attje Potter Jouwsma, in leven huisvrouw van den 
Notaris Everhardus van Loon, werd geboren te Eestrum den 
11 Maart 1776, overleden te St. Anna Parochie den 7 April 1828 
en ligt alhier begraven. 

Toelichting: Attje Potter Jouwsma was een dochter van Ouwe 
Jouwsma en Tetje Potter echtelieden te Eestrum. Zij was de 
2e echtgenoote van Everhardus van Loon, met wien zij op 
16 Juni 1799 in den echt trad. Uit dit huwelijk is Johannes 
Potter van Loon op 25 April 1800 geboren. Deze werd later 
burgemeester van Appingedam. 
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N°. 3. Everhardus van Loon, Secretaris van de Grietenij 
Het Bildt en Notaris te St. Anna Parochie, werd geboren te 
Oldemarkt 1 Februari 1762. Overleden te St. Anna Parochie den 
6 Februari 1840. De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot 
zegening zijn. 

Toelichting: Everhardus van Loon was vermoedelijk de eerste 
van de vier gebroeders,genoemd bij N°. 1, die zich in de gemeente 
Het Bildt vestigde. Hij was onderwijzer te Noordwolde, en werd 
in 't begin van 1783 benoemd tot hoofd der openbare school te 
St. Jacobi Parochie. Vóórdat hij zijne nieuwe betrekking aan
vaardde, trad hij te Noordwolde 10 Augustus 1783 in het huwelijk 
met Femmigje Lourens Bovenkamp, geboren aldaar 7 October 
1757 en overleden te St. Anna Parochie, December 1797. Van 
Loon bleef gedurende dertien jaar hoofd der school te St. Jacob. 
In October 1796 werd hij benoemd tot secretaris van de gemeente 
't Bildt, waarop hij als onderwijzer bedankte. Op 26 Maart 1801 
volgde zijn benoeming tot notaris, met standplaats St. Anna 
Parochie, welke betrekking destijds met die van secretaris ver-
eenigbaar was. Als notaris had hij een uitgebreide en drukke 
praktijk. Hij overleed 6 Februari 1840. Zijne beide kleinzoons, 
de broeders Jacobus en Johannes van Loon (de laatste noemde 
zich Scrinerius Potter van Loon) waren lange jaren lid van de 
Provinciale Staten. De eerste werd later ook lid van de Gedepu
teerde Staten; de laatste eerst burgemeester van 't Bildt en 
daarna notaris te Dronrijp. 

N°. 4. A° 1741 den 6 Maart is in den Heere gerust de eerbare 
Elske Jacobsd, de huisvrouw van Bartel Harmens, out 57 jaar 
en leit alhier begraven. In 1743 den 29 Januari is in den Heere 
gerust de eersame Bartel Harmens out 68 jaar en leit hier be
graven. (Op denzelfden steen staan nog opschriften van 1788 en 
1795, doch deze zijn niet meer te ontcijferen.) 

Toelichting: Het huwelijk van bovengenoemd echtpaar heb 
ik in het trouwboek van St. Anna Parochie niet kunnen vinden, 
wel dat van hun zoon Harmen Bartels, die te St. Anna 12 Mei 1737 
met Trijntje Piebes trouwde. Bij hun huwelijk staat vermeld, 
dat Harmen mr. molenaar was. Op 17 Mei 1748 werd deze 
Harmen benoemd tot diaken te St. Anna. 

N°. 5. Een oude steen, waarvan het randschrift onleesbaar 
is. Daar binnen staat: In 1833 den 19 Juni is overleden Meindert 
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Tjebbes Walburg, oud 58 jaar. A° 1818 den 6 September is over
leden Aaltje Meinderts Walburg, oud 17 jaar. 

Toelichting: Meindert Tjebbes Walburg was boer, onder 
St. Anna Parochie (Zuidhoek). Hij trouwde op 4 Mei 1800 met 
Aafje Piers Tanja. Deze stierf op 1 Mei 1816 en hij hertrouwde 
(12 Oct. 1818) met Renske Bartels Kuik, wed. van Piebe Piers 
Tanja. Walburg was destijds voor het dorp St. Anna Parochie 
volmacht van het waterschap het Oud-Bildt. 

N°. 6. Rustplaats van Oebele Braunius Oeberius, in leven 
secretaris der Grietenij, later lid van de Gemeenteraad van 
Het Bildt en notaris te St. Anna Parochie. 

Geboren aldaar den 22e Februari 1803, overleden 21 Sept. 1854. 
Toelichting: Oeberius was van 1828 tot 1829 notaris te Heeg; 

daarna van 1829 tot 1854 notaris te St. Anna Parochie. In 1835 
werd hij tevens benoemd tot secretaris van de gemeente Het 
Bildt. Deze combinatie van de ambten van notaris en secretaris 
duurde tot het jaar 1851, toen de nieuwe gemeentewet dit niet 
meer toeliet. Oeberius behield het notarisambt, en bedankte 
voor het secretariaat, maar in plaats hiervan werd hij gekozen 
tot lid van den raad der gemeente. Oeberius trouwde eerst 
(17 Augs. 1828) met Klaasje Boijens Wassenaar en daarna 
(29 April 1839) met Anna van der Ploeg. 

N°. 7. Rustplaats van Anna van der Ploeg, Weduwe van 
Oebele Braunius Oeberius, geboren te Leeuwarden den 11 October 
1792, overleden te St. Anna Parochie den 20 Februari 1862. 

Toelichting: Anna was de 2e vrouw van Oebele Oeberius. Zij 
was een dochter van Sake van der Ploeg en Trijntje Abes, die 
beiden overleden waren toen haar huwelijk (29 April 1839) met 
Oeberius werd voltrokken. 

N°. 8. Rustplaats van Jan Braunius Oeberius, geboren te 
St. Anna Parochie den 24 Augustus 1834 en aldaar overleden 
den 29 September 1852. 

Toelichting: Jan was een zoon van Oebele Braunius Oeberius 
(N°. 6) en Klaasje Boijens Wassenaar. 

N°. 9. Rustplaats van den Eerzamen Teunis Klazes Stolte 
in leven Assessor van het Bildt en Volmagt van 't Nieuw Bildt, 
te St. Anna Parochie overleden 30 Januari 1841, oud 69 jaar. 
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Toelichting: Stolte was van af 1827 tot aan zijn overlijden 
lid van den raad der gemeente 't Bildt en daarvan de laatste 
8 jaar tevens assessor. Hij was van beroep timmerman en trouwde 
30 Juli 1809 met Ytje Cornelis van Gelder. Na haar overlijden 
(9 Mei 1810) hertrouwde hij 13 Mei 1819 met Marijke Johannes 
Gorter. 

N°. 10. In hoogen ouderdom lei zij het leven af, 
Haar geest rust bij den Heer, 
Haar lichaam in dit graf. 

Marijke Johannes Gorter, huisvrouw van Teunis Klazes Stolte, 
geboren den 28 Dec. 1775, overleden 21 Nov. 1858. (Hieronder 
volgde nog een 8 regelig vers dat onleesbaar is). 

N°. 11. Rustplaats van Jacob Jans Lont, geboren den 
11 September 1811, Overleden den 15 Juli 1871, Echtgenoot 
van Trijntje Bouwes Bakker. 

Toelichting: Jacob Lont was landbouwer en woonde aan de 
Nieuwebildtdijk (Zuidkant) op de eerste boerderij oost van de 
Zwartehaan,. — Hij trouwde met Trijntje Bakker op 14 Mei 
1835. Hij was volmagt der Bildtpollen, ouderling van de Chr. 
Ger. Gemeente en lid der commissie van de Bijzondere school. 

N°. 12. Rustplaats van Everhardus van Loon Jz., Volmagt 
van de Bildt-Pollen en Landbouwer aldaar, geboren te St. Anna 
Parochie 25 Augs. 1823 en van zijne Echtgenoote Sjoukje Everts 
Siderius geboren te Nieuwe Bildtzijl 27 September 1821, gehuwd 
te St. Anna Parochie 17 Mei 1844 en aldaar overleden, de man 
23 Augustus en de vrouw 8 October 1862. Van hunne 9 kinderen 
zijn hun zoontje Klaas geboren 27 Dec. 1848 overleden 11 Febru
ari 1850 en hun dochtertje Everharda, geboren 30 Sept. 1862 
en overleden 2 October 1862, mede alhier begraven. 

Toelichting: Zooals op den grafsteen wordt vermeld, bewoon
den Everhardus en Sjoukje op de Bildt-Pollen de boerderij die 
bij het Polwegje staat, dat van af den Nieuwebildtdijk tot den 
zeedijk loopt. Everhardus was een kleinzoon van Everardus 
hier onder N°. 3 vermeld. 

N°. 13. Rustplaats van Evert van Loon geboren te St. Anna 
Parochie 31 Januari 1847, overleden aldaar 31 Mei 1871. 
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N°. 14. Rustplaats van Adriaantje van Loon geboren te 
St. Anna Parochie 22 Mei 1855, overleden aldaar 3 Juni 1872. 

N°. 15. Rustplaats van Jan Everhardus van Loon, geboren 
te St. Anna Parochie 27 Maart 1845, laatst gewoond hebbende 
aldaar, doch overleden te Amsterdam 28 Juni 1872, en op zijn 
verzoek alhier begraven. 

Toelichting: Jan was boer op de zathe d'Avila, west van het 
dorp St. Anna Parochie en zuid van den Middelweg. 

N°. 16. Rustplaats van Femmigje van Loon geboren te 
St. Anna Parochie 27 Janu 1857, Overleden te Baard 31 Mei 1873. 

Toelichting: Femmigje overleed ten huize van een getrouwde 
zuster, die destijds te Baard woonde. 

N°. 17. Rustplaats van Klaas van Loon geboren te St. Anna 
Parochie 19 Dec. 1852, overleden aldaar 3 Februari 1875. 

Toelichting: De personen, genoemd onder nos. 13—17 waren 
allen kinderen van Everhardus van Loon, genoemd onder no. 12. 

N°. 18. Rustplaats van Roelof Hessels Hommena, geboren 
te Finkum den 24 Febr. 1791, alhier overleden den 15 Januari 
1854, in leven beroemd vervaardiger van Gezigt- en Natuur
en Sterrenkundige werktuigen. 

Toelichting: Zooals op zijn grafsteen vermeld staat, was 
Hommema in zijn tijd een beroemd werktuigkundige. In het 
22e deel van het tijdschrift: De Vrije Fries, schrijft Dr. G. A. 
Wumkes van hem, dat hij eerst timmerknecht te Leeuwarden 
was en later zich ontplooide tot werktuigkundige onder inspiratie 
van zijn genialen oom Arjen Roelofs. „ In zijn woonplaats Berlikum 
werkte hij met Sieds Rienks aan den grooten Leidschen telescoop, 
herstelde hij klokken en horloges, sleep van vensterglas brillen, 
een zeer gezochte koopwaar vooral bij de z.g.n. „fijndoeks-
poepen", die ze in hun mars verder aan den man brachten, 
maakte bliksemafleiders en sloeg uit metalen platen graan-
zeven, die beter voldeden dan de ouderwetsche kalfsleeren. In 
1824 werd hij met tegenzin boer te St. Anna Parochie aan den 
Langhuisterweg (noord). De helft van de pronkkamer liet hij in
richten tot een werkplaats en inruimen voor draaibanken, slijptafel 
en telescopen. Daar begon toen het slijpen en polijsten en metaal-
gieten opnieuw. Met de boerderij wilde 't niet best, ook al door 
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de slechte tijden. En toen omstreeks 1840 een hypotheek werd 
opgezegd, besloot hij de zathe te verkoopen. Hij begon nu in 
het dorp een grutterij, waarmede betere zaken werden gemaakt. 
Tegen de „eest" had hij ook daar weer een afzonderlijke werk
kamer met smidse, waar hij dagelijks met allerlei uitvindingen 
bezig was. Hij electriseerde zelfs de hengsels zijner melkemmers 
om de katten het snoepen af te leeren. Zijn stoutmoedigheid 
grensde aan het roekelooze. Hij was altijd de eerste, die over het 
nog brooze ijs naar Leeuwarden reed. En als het onweerde moest 
de „donderdraak" op. Eens kreeg hij zoo'n toevoer van electrici-
teit, dat vuurstroomen van een paar voet lengte uit het koord 
schoten. Zijn vriend Piebe Geerts Gelder, die hem hielp, deed 
een misgreep, zoodat de ontlaadtang hem uit de hand sloeg en 
zulke vlammen op hem afschoten, dat hij bedwelmd achterover 
viel. Hommema behield echter zijn tegenwoordigheid van geest. 
Hij wist met een handbeweging het koord te verplaatsen en nu 
sloegen de vuurstralen als pistoolschoten in het water af. 

Met al zijn stoerheid en stroefheid kon hij toch ook zoo echt 
kinderlijk zijn. Dan zat hij bij de kinderen te tooveren en te 
goochelen, dat 't een lust was. Dan bracht hij zijn electrische 
batterij in werking en liet de scheepjes varen en de bellen klinken." 
Tot zoover Dr. Wumkes. Laat mij er nog bijvoegen dat Roelof 
Hommema een zoon was van Hessel Lolkes Hommema en 
Lijsbeth Roelofs en dat hij op 4 April 1816 in het huwelijk is 
getreden met Trijntje Willems Wassenaar, wier grafsteen hier 
volgt. 

N°. 19. Rustplaats van Trijntje Willems Wassenaar in leven 
Echtgenoote van Roelof Hessels Hommema, geboren te Finkum 
31 Dec. 1790, overleden te St. Anna Parochie 2 Januari 1861. 

Toelichting: Trijntje was een dochter van Willem Gerrits en 
Grietje Klazes Wassenaar. Deze woonden op de boerderij gelegen 
onder Finkum, juist ten oosten van de Vrouwbuurstermolen. 
De moeder is een telg van het Bildtsche Wassenaar geslacht. De 
naam Wassenaar is later door haar man, die eerst in 1811 de 
naam Wielinga had aangenomen, gevoerd. Op 8 Jan. 1811 over
leed te Vrouwen Parochie een getrouwde zuster van Trijntje, 
Maartje geheten. Zij was de echtgenoote van Sjoerd Cornelis 
Koopal. In hare overlijdens acte wordt zij Maartje Willems 
Wielinga genoemd, maar na dezen heeft de familie steeds Was
senaar geheeten. 
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N°. 20. Rustplaats van Pietje Feikes Dokter, Echtgenoot 
van Harmen Cornelies Ferwerda, geboren 31 Juni 1805, over
leden 9 Augs. 1863. 

Toelichting.: Harmen en Pietje waren 25 Augs. 1842 getrouwd. 
In hun huwelijksacte staat, dat Harmen mr. verwer was. Pietje 
was een dochter van Feike Gerbens Dokter en Ypina Christina 
Lochnaar. Bij het verversschap hadden Harmen en Pietje een 
kruidenierswinkel in St. Anna Parochie welken winkel zij tot 
grooten bloei wisten te brengen. 

N°. 21. A° 1768 den 11 Januari is in den Heere gerust de 
Eerbare Jarig Lambarts (verder onleesbaar) in leven 
huisman (verder onleesbaar). 

Toelichting: In het trouwboek van St. Anna Parochie vond 
ik vermeld, dat op 17 November 1737 aldaar waren getrouwd: 
Jarig Lammerts, Mr. Bakker en Knierke Walings. Vermoedelijk 
heeft dus op den steen gestaan: Jarig Lambarts ,,man", of Echt
genoot van Knierke Walings, in leven huisman te St. Anna 
Parochie. Volgens een annonce in de Leeuwarder Courant van 
April 1779 heeft Knierke nog 11 jaar na den dood van haar man 
op de boerderij gewoond. Ik lees daar: „Dr. H. Andreae secre
t a r i s van 't Bildt, zal Vrijdag den 9 April 1779, des 's morgens 
„te 9 uur ten huize van Knierke Walings weduwe wijlen Jarig 
„Lammerts op het Nieuw Bildt onder Anna Parochie bij boel-
„goed verkopen: 8 a 10 peerden, 11 koebeesten, 16 schaapen, 
„een wintervarken, 3 beslagen wagens, 2 nieuwe eerdkarren, 
„1 landrol, 2 ploegen, 6 eggen, voorts keern, melkemmers en 
„wat verder te voorschijn zal worden gebracht." In het trouw
boek staat dat Jarig van beroep „bakker" was maar de grafsteen 
spreekt al van „huisman" wat in dien tijd „boer" beteekende, 
zooals uit het boelgoed blijkt. 

N°. 22. A° 1706 den 14 Januari is in den Heere gerust de 
Eersame Hans Hendriks van Best? (onleesbaar) en leit hier met 
3 kinderen begraven. 

N°. 23. A° 1743 den 3 Mertij is gestorven Gaatske Hijlkes 
in leven huisvrouw van Hans Hendriks out 72 jaar en 10 maanden 
en leit hier begraven. 

Toelichting op de nummers 22 en 23. Het is mij niet gelukt 
in het trouwboek van St. Anna Parochie het huwelijk te vinden 
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van de personen hierbij genoemd. Wel heb ik gevonden: le dat 
Hans Hendriks 21 November 1686, na voorafgaande belijdenis 
tot lid van de Hervormde Gemeente werd aangenomen; 2e dat 
op 7 Maart 1687 Hans Hendriks een zoon liet doopen — genaamd 
Willem — waarbij de vader als getuige optrad; 3e dat eerst op 
14 Februari 1704 Gaatske Hijlkes huisvrou van Hans Hendriks 
Beetzel met meer anderen, na voorafgaande belijdenis tot lid 
van de Hervormde Gemeente te St. Anna Parochie aangenomen 
werd. Gaatske was volgens 't oud doopboek van St. Anna 
Parochie gedoopt 17 Juli 1670 als dochter van Hijlcke Pijtters, 
schoolmeester te St. Anna Parochie, en Antje Rienxs. Dit 
echtpaar is 28 October 1660 te St. Anna Parochie als lid
maten ingeschreven. In plaats van den naam van Best, die bij 
N°. 22 slecht leesbaar was, zal wel moeten staan „Beetzel", 
welke naam in het boek der lidmaten duidelijk geschreven staat. 
Men leze dus bij N°. 22 op den grafsteen niet „van Best" maar 
„Hans Hendriks Beetzel." Welk beroep deze man te St. Anna 
Parochie heeft uitgeoefend, heb ik nergens kunnen ontdekken. 

N°. 24. Rustplaats van Arnoldus Wassenbergh geboren te 
St. Anna Parochie den 6 December 1842 en overleden den 
20 Februari 1853 (verder onleesbaar). 

Toelichting: Arnoldus was een zoon van Dirk Wassenbergh 
en Grietje Roelofs Hommema. Dirk was een zoon van Ds. Arnol
dus Wassenbergh die van 23 October 1825 af tot aan zijn over
lijden 3 Maart 1864, predikant bij de Herv. Gem. te St. Anna 
was. Grietje was een dochter van de personen onder nos. 18 en 
19 hierboven genoemd. Na den dood van Arnoldus verschenen in 
de Friesche Volks Almanak, van 1 Januari 1854, twee gedichten van 
Grietje die diep bedroefd was over den dood van haar eenig kind. 

N°. 25. A° 1818 den 10 Maart overleed Tettje Teunis weduwe 
van Klaas Philips Stolte. 

Toelichting: De overledene, die onder dezen grafsteen rust, 
was de moeder van Theunis Klazes Stolte, hier boven bij nummer 9 
vermeld. 

N°. 26. Rustplaats van Cornelia Catharina Themmen 
Weduwe van den WelEdelen Heer Jan Aiberts Schepers, ge
boren te St. Jacobi Parochie 25 Maart 1798, overleden te St. 
Anna Parochie 11 Maart 1863. 

6 
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Toelichting: Jan Alberts Schepers werd 1 Januari 1807 
schoolmeester te St. Jacobi Parochie en heeft dat ambt aldaar 
ruim 19 jaar waargenomen. Op 25 Januari 1826 werd hij be
noemd tot Rijks-ontvanger. Hij is driemaal getrouwd geweest: 
1° met Dirkje Æbes Wigersma, 2° 1 Juli 1820 met Klaaske 
Wiegers Grafstra en 3° met haar wier naam hier op den grafsteen 
staat, of neen, 't was dit maal niet een steen, maar een ijzeren 
plaat die op het graf lag en waarop de inscriptie nog zeer duidelijk 
was te lezen. 

N°. 27. Een dubbele steen, waarin boven een wapen heeft 
gestaan (vermoedelijk het Wassenaars wapen) en daaronder drie 
inscripties: 

1°. Den 13 November 1831 is overleden Pieter Arjens Wasse
naar, in leven landbouwer onder St. Anna Parochie in den ouder
dom van 30 Jaren en 40 weken en legt alhier begraven. 

2°. Den 20 December 1829 is overleden Aaltje Pieters 
Wassenaar in den ouderdom van 3 jaren en 39 weken en ligt 
hier begraven. 

3°. 1828 den 15 September is in den Heere Gerust Jannechie 
Hendriks de Vries in den ouderdom van 26 Jaren 28 weken en 
3 dagen. 

Toelichting: Pieter Arjens Wassenaar en Jannechie de Vries 
waren te St. Anna Parochie 22 Mei 1825 getrouwd. Zij waren boer 
en boerinne aan den Oudebildtdijk onder St. Anna Parochie, 
le plaats west van de Noorderweg. Pieter was een telg van het 
echte Wassenaars-geslacht. 

Jannechie de Vries was geboren te Wier 28 Febr. 1802. In het 
doopboek van Wier wordt zij genoemd: Janneke, dochter van 
Hendrik Dirks de Vries en Jannechie Pieters Wijngaarden. 

N°. 28. Rustplaats van Roelof Foppes van der Meij Echt
genoot van Trijntje Sjoerds de Groot, in leven Landbouwer en 
Lid van den Gemeente Raad van het Bildt. Geboren te Ferwerd 
17 Februari 1813 en overleden teSt. Anna Parochie 20 Maart 1861. 

Toelichting: Roelof en Trijntje waren te Ferwerd getrouwd 
22 September 1831 en werden boer en boerinne aan den Zuiderweg 
onder St. Anna Parochie op de boerderij, waarvan de huizinge 
met het eene eind op den weg staat. Roelof van der Meij was 
van 1848—1851 af en later nog van 1859 tot aan zijn overlijden 
lid van den raad van de gemeente Het Bildt. 
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N°. 29. Rustplaats van Tiete Reinders de Jong in leven 
Lid van den Gemeente Raad van het Bildt, Geboren 12 Mei 1799 
onder Vrouwen Parochie, Overleden 30 September 1863 te 
St. Anna Parochie, Weduwnaar van Sijbrigje Jans Vierssen. 

N°. 30. Rustplaats van Sijbrigje Jans Vierssen in leven 
Huisvrouw van Tiete Reinders de Jong. Geboren te Rinsuma-
geest 19 Februari 1805, Overleden te St. Anna Parochie 10 April 
1856. 

Toelichting: Tiete en Sijbrigje zijn 8 Maart 1829 te St. Anna 
Parochie getrouwd en werden boer en boerinne ten oosten het 
dorp St. Anna Parochie op de zathe „Maria State", ten zuiden van 
den Middelweg. Tiete Reinders de Jong was van af 1851 tot aan 
zijn overlijden 1863 lid van den raad der gemeente Het Bildt 
en volgens zijn overlijdensadvertentie in de Leeuwarder Courant 
was hij ook Gecommitteerde der Onderlinge Brandwaarborg 
Maatschappij in het voormalig regterlijk kanton Hallum. Hij 
overleed volgens die annonce zeer onverwacht. 

N°. 31. Rustplaats van Renske Tietes de Jong, geboren te 
St. Anna Parochie 30 November 1829 en aldaar overleden den 
26 December 1868, geliefde Echtgenoote van Rinze Klaazes de 
Groot. 

Toelichting: Rinze en Renske zijn te St. Anna Parochie ge
trouwd op 5 Maart 1863, en bewoonden later een boerderij aan 
den dijk tusschen Berlikum en Beetgum onder St. Anna Parochie. 
Bij haar overlijden liet zij drie jonge kinderen — 2 zoons en 
1 dochtertje—achter, waarvan de jongste pas 4 weken oud was. 

N°. 32. Rustplaats van Reinder Tietes de Jong geboren te 
St. Anna Parochie den 24 Juli 1837. Hij ontsliep in den bloei des 
levens, onverwacht, tot diepe droefheid zijner geliefde betrek
kingen, den 22 Januari 1863. 

Toelichting: Reinder was een ongehuwde zoon van de personen, 
genoemd onder nos. 29 en 30. Hij zou in Mei van het jaar 1863 
getrouwd zijn. 

N°. 33. Rustplaats van Aaltje Tietes de Jong geboren te 
St. Anna Parochie 25 Febr. 1846 en aldaar overleden 11 December 
1869, Echtgenoote van Johs. Wilkes Rooda. 

Toelichting: Johs. Rooda en Aaltje Tietes waren 7 Mei 1 868 
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getrouwd, hun huwelijk was dus van korten duur. In haar over-
lij densacte staat dat haar man Johs. Rooda van beroep „koop
man" was. De steenen Nos. 29 tot en met 33 liggen alle bij elkaar 
bij 't pad aan den zuidkant. 

N°. 34. Rustplaats van Froukje Cornelis Krol Echtgenoote 
van Dirk Everts Siderius, overleden den 29 Mei 1867 in den 
ouderdom van 42 jaar en 10 maanden. 

Toelichting: Dirk en Froukje zijn te St. Anna Parochie gehuwd 
den 11 Mei 1854. Dirk was van beroep gardenier. 

N°. 35. Den 13 Nov. 1862 ontsliep Johs. J. Faber in den 
ouderdom van bijna 57 jaar. Sedert Mei 1828 Mr. Bakker alhier. 

Toelichting: Johs. was ongehuwd en te Vrouwen Parochie ge
boren, als zoon van Jacob Faber en Eeke Wiersma. Deze laatsten 
waren de grootouders door haar moeder van de bij de oudste 
St. Anna-Buursters nog wel bekende kasteleinske, Eeke van 
Kammen—Boorsma. 

N°. 36. Rustplaats van Dirk Arjens Lont, (verder onlees
baar, behalve het jaartal „1860".) Er zal hebben gestaan: 
geboren 5 Mei 1783 te St. Anna Parochie, overleden 19 December 
1860 te Hallum. Echtgenoot van Jetske H. Spekman. 

Toelichting: Dirk Lont en Jetske trouwden te St. Anna 
Parochie 7 April 1814 en werden toen boer en boerinne in den 
Zuidhoek onder St. Anna Parochie. In het jaar 1851 — bij de 
invoering van de nieuwe gemeentewet — werd Dirk Lont ge
kozen tot lid van den raad der gemeente Het Bildt, welk lid
maatschap maar één jaar duurde, daar hij zich in 1852 als rustend 
landbouwer te Hallum vestigde. Hij is als boer op dezelfde plaats 
vermoedelijk opgevolgd door zijn zoon Arjen. 

Thans beginnen wij met onze laatste wandeling en wel op 
het kerkhof te Lieve Vrouwen Parochie. Ook deze begraafplaats 
is gelijk de beide vorige in het jaar 1875 voor 't laatst gebruikt. 

De kerk te Vrouwen Parochie — die langwerpig is met een 
scherpen toren op 't westeind —, draagt drie opscheiften: 

1°. (Boven den ingang aan den westkant): 
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A° 1670 is deze Kerk Ter eeren Gods en ten dienste van Sijne 
Gemeente aen dese Parochie Gebout. Ten tijde als Jhr Willem 
van Haren Gedeputeerde Staet van Vrieslant, was geweest 
18 jaren Grietman op der Bildt, in wiens name de eerste steen 
geleit is den 19 April. 

2°. (In den Zuidmuur): 1670 den 19 April is de eerste steen 
vân dese kercke geleght, uyt name vâ de Grietman deser Grietenie, 
door Nicolaus Joannis Walewijçk van der Meij, 't Soontje van 
D° Joannis van der Meij, predikant aen dese Prochie en is de 
eerste predikatie in dese Kercke door gemelde Predikant gedaen 
op den 23 April 1671. 

3°. (Boven de deur aan den oostkant): 
Hier straft en zegent men: Hier wordt elk ziel genood 
In deese vierschaar moet All vrolijk zijn of beven 
Hier is het Huijs, waarin Wij leeren van de dood 
Als een herbooren saad Te treeden tot het Leeven. 

Hieronder volgen de inscipties op de grafsteenen. 
N°. 1. Rustplaats van den Eersamen Jan Foekes Rienks, 

in leven waardig landbouwer, oud ruim 37V2 jaar, laat na een 
bedroefde Weduwe Marijke Siebes de Boer met 2 hulpbehoevende 
kinderen. Het gemis wordt algemeen betreurd. 

Vrouwen Parochie 6 September 1870. 
Toelichting: Jan en Marijke bewoonden de boerderij ,geiden-

rust" staande juist ten westen van Oudebildtzijl en zuid van 
Oudebildtdijk, waar Jan 22 Februari 1833 ook was geboren. Na 
den dood van haar man is de weduwe naar Stiens gaan wonen 
en daar een kruidenierswinkel begonnen. 

N°. 2. Rustplaats van Tjeerd Tijssen Polstra, in leven land
bouwer te Oudebildtzijl en lid van den Raad der Grietenij van 
het Bildt, overleden te Oudebildtzijl den 17 September 1843 
in den ouderdom van bijna 60 jaar, man van Dirkje Dirks 
de Groot. 

Toelichting: Het huwelijk van Tjeerd en Dirkje werd 29 Juni 
1811 te Vrouwen-Parochie voltrokken. Zij werden boer en boer-
inne te Oudebildtzijl, ten zuidoosten van 't dorp. Tjeerd Polstra 
was van 1837 af tot aan zijn overlijden (1843) lid van den raad 
der gemeente Het Bildt. Toen in Febr. 1825 de zeedijk doorbrak, 
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moet Polstra zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt door het 
water voor de Sluis te O.-B. Zijl te keeren. 

N°. 3. Rustplaats van Marten Johannes de Groot, Overleden 
den 25 Augustus 1813, oud 29 jaren, Echtgenoot van Maartje 
Sjoeds Schaaf. 

Toelichting: Marten was 4 Januari 1784 geboren en trouwde 
met Maartje 22 April 1810. Hij liet twee kinderen na, Johannes 
ruim 2 jaar en Boukje Martens de Groot ruim een half jaar. 
Toeziende voogd over deze kinderen werd Tjeerd Tijssen Pol
stra, hiervoor onder nummer 2 genoemd, wiens vrouw een half
zuster was van Marten. Maartje hertrouwde 30 Oct. 1819 met 
Douwe Alderts Bekius, weduwnaar van Sijtske Doekes Siderius. 

N°. 4. Rustplaats van den Heer Paulus Zubli, in leven Rijks 
Ontvanger alhier, geboren te Haarlem den 4 Augustus 1797, 
overleden den 10 Janu 1847, sedert 13 Februari 1825 Echtgenoot 
van Sijbregje Lieuwes van Albada. 

N°. 5. Rustplaats van Klaas Arjens Wassenaar, geboren 
12 Februari 1795, overleden 24 November 1858, Echtgenoot van 
Saapke R. Rienks. 

N°. 6. Rustplaats van Saapke Rienks Rienks, Echtgenoote 
van Klaas Arjens Wassenaar geboren 12 Februari 1799, over
leden 9 April 1861. 

Toelichting: Klaas en Saapke trouwden 3 September 1826 
en bewoonden de boerderij ten westen van Attesweg en zuid 
van O. B. Dijk. Deze boerderij, die van oudsher aan het ge
slacht Wassenaar toebehoorde, is tot op heden het eigendom 
van de familie gebleven. De hierboven bij N°. 5 genoemde Klaas 
is ook een telg van het echt Bildtsche Wassenaars geslacht. Hij 
was een broer van Pieter Arjens Wassenaar, wiens grafsteen 
genoemd is te St. Anna-Parochie (N°. 27). Hij is van 1844 af 
tot 1851 lid van den raad der gemeente Het Bildt geweest. 
Saapke was een dochter van Rienk Thijssen Rienks, die vol
gens overlevering gebruiker was ván een viertal boerderijen, 
waardoor hij een zeer werkzaam leven gehad moet hebben. 

N°. 7. Rustplaats van Jan Andles Palsma in leven Oud 
Wethouder van de Gemeente Het Bildt, Volmagt van het Oud-
Bildt, erfgezeten landbouwer te Vrouwen Parochie, overleden 
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5 Augustus 1863 in den ouderdom van 71 jaar en 6 maanden. 
Toelichting: Polsma is ongetrouwd gebleven. Hij was zeer 

gefortuneerd.Hij woonde op de boerderij ten westen het dorp 
Vrouwen Parochie, ten zuiden den Middelweg en oost van den 
Zuiderweg. Hij was van 1829 af tot 1861 lid van den gemeente
raad en van 1834 tot 1861 wethouder van het Bildt. Van 1836 
tot 1860 was hij tevens ook secretaris-ontvanger van het water
schap „De Bildtpollen". 

N°. 8. Rustplaats van Feike Joukes van Schepen, in leven 
landbouwer, Overleden 12 December 1864 in den ouderdom 
van 69 jaar. 

Toelichting: Feike van Schepen woonde op de boerderij ten 
oosten van Vrouwen Parochie, en ten zuiden van den Middelweg, 
op dezelfde plek waar thans de nieuwe boerderij van Hoogland 
staat. Feike is tweemaal gehuwd geweest. Op den leeftijd van 
26 jaar trouwde hij als boerenknecht met Kinke Aukes Oostringa, 
oud 48 jaar, boerin, geboren en wonende te Vrouwen Parochie. 
7 jaar later, hertrouwde hij als boer met de dienstbode Renske 
Pieters Tuininga, 23 jaar, zoodat het blaadje nu precies omge
keerd was. 

N°. 9. Rustplaats van Jan Rienks van der Leij, in leven 
geneesheer te Vrouwen Parochie, overleden 2 Juni 1856. (Wat 
er meer op den steen staat, is onleesbaar, maar ik vermoed 
dat er gestaan heeft: oud bijna 64 jaren, Echtgenoot van Botje 
Alderts Bekius.) 

Toelichting: Jan van der Leij en Botje trouwden 25 April 
1813 te Vrouwen-Parochie, in welk dorp hij zich toen vestigde 
als plattelandsheelmeester of, zooals het toen ook wel werd 
genoemd en ook in zijn huwelijksacte staat, chirurgijn. Kort na 
hun huwelijk werd van der Leij gedwongen naar het leger in 
Duitschland te vertrekken. Hij was nog afwezig, toen op 25 
Januari 1814 hun zoontje werd geboren. De jonggeborene werd 
volgens zijn geboorte-acte, aangegeven door zijn beide groot
ouders: Rienk Jans van der Leij, chirurgijn en vroedmeester te 
Ferwerdx) en Aldert Douwes Bekius, boer van beroep en lid van 
't gemeentebestuur van het Bildt, wonende te Vrouwen Parochie. 

') Dit kind, Rienk Jans van der Ley, werd later heelmeester te Hallum, 
daarna burgemeester van Ferwerderadeel en lid van de Gedeputeerde Staten 
van Friesland. 
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N°. 10. Hier rust in des aarden schoot 
Sijtske Boukes Tacoma, veel beminde Echtgenoot 

van Sijbren Sijbrens Tijmstra, geboren den 6 Februari 1829, 
overleden den 22 October 1857. 

Liefde was haar leven, 
En vriendschap alleen, 
Mag zij nù zijn in 't leven 
Naar den eeuwigheid heen. 

Toelichting: Sijtske was te Pingjum geboren als dochter van 
Bouke Hessels Tacoma en Janke Sikkes Bruinsma. Sijbren en 
Sijtske trouwden in het jaar 1849 en werden boer en boerinne te 
Witmarsum, vanwaar ze in 1854 vertrokken naar de gemeente 
't Bildt. Zij kwamen te Vrouwen Parochie op de 2e plaats, 
(thans Jensma), west van den Zuiderweg aldaar en zuid van 
den Middelweg te wonen, maar de vreugde was kort van duur, 
daar zij al spoedig daarna overleed. 

N°. 11. Den 7 Januarij 1822 is te St. Anna Parochie over
leden Grietje Johannes Gorter, oud 54 Jaren, Echtgenoote van 
Dirk Everts Siderius, nalatende tien kinderen. (Hierop volgt 
een vierregelig vers, dat echter niet meer te lezen is). 

Toelichting: Dirk en Grietje — deze laatste volgens haar 
overlijdensacte te Wier geboren als dochter van Johannes Leen-
derts Gorter en Eeke Jarigs Schenkius — trouwden te Vrouwen 
Parochie 9 Augustus 1789 en bewoonden aan den Nieuwebildtdijk 
de le boerenplaats ten oosten van het strandhuis van het water
schap „De Bildtpollen", alwaar — volgens overlevering — Grietje 
in de regenbak is verdronken. Dirk hertrouwde 9 October 1823 met 
Lijsbert Walings Wenselaar, naaister van beroep. De huwelijks
vreugde heeft maar kort geduurd, aangezien Dirk Everts Siderius 
op 16 November 1824 overleed, oud 58 jaren. Volgens zijn over-
lijdens acte woonde hij toen niet meer aan de N. B. Dijk, maar 
te St. Anna Parochie. Naast den grafsteen van Grietje liggen nog 
twee steenen; het is niet onmogelijk dat de namen van Dirk 
Everts en zijn 2e vrouw hierop gestaan hebben, maar 't is niet 
meer te lezen; de tand des tijds heeft alles versleten. 

N°. 12. Rustplaats van Jarig Piers Tanja, in leven lid van 
het Grietenijbestuur van het Bildt en Volmagt van Vrouwen 
Parochie, overleden den 21 November 1827, in den ouderdom 
van 57 jaar, Echtgenoot van Maartje Johannes Gorter. 
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No. 13. Rustplaats van Maartje Johannes Gorter, Weduwe 
van Jarig Piers Tanja, Overleden te Vrouwen Parochie 19 
Januari 1857 in den ouderdom van 84 jaren, 7 maanden en 8 dagen. 

Toelichting: Jarig Piers Tanja en Maartje Johannes Gorter 
trouwden te St. Anna Parochie 1 April 1798. Tanja was van af 
1816 tot aan zijn overlijden lid van den raad der gemeente 
't Bildt. Hun huwelijk bleef kinderloos; zij waren boer en boerinne 
aan den Oudebildtdijk, onder Vrouwen Parochie, de 2e boerderij 
west van Attesweg. Maartje was een zuster van Grietje Johs. 
Gorter (zie no. 11.) 

N°. 13. Rustplaats van Gerlof Renzes de Beer, (de inscriptie 
was verder zeer moeilijk te lezen; er zal hebben gestaan: Geboren 
te Finkum 23 Mei 1785, Overleden onder St. Anna Parochie 
26 Febr. 1863, eerst Weduwnaar van Sijtske Alderts Bekius, 
daarna van Trijntje Alderts Bekius). 

Toelichting: Gerlof huwde eerst op 17 Mei 1817 te Finkum 
Sijtske Bekius, geboren te Vrouwen Parochie op 2 April 1790, over
leden te Finkum 1 April 1823 en hertrouwde op 19 October 1826 
aldaar met Sijtske's zuster, Trijntje, geboren te Vrouwen Parochie 
op 6 Sept. 1792, overleden onder St. Anna Parochie 3 October 
1855. Gerlof de Beer woonde eerst te Finkum en vestigde zich 
op 12 Mei 1834 als boer in den Zuidhoek onder St. Anna Parochie 
op de l e boerderij oost van den Langeweg, zuid van den Middel
weg, in 't land, met reed naar den Langeweg. Gerlof was een 
zoon van Rinze de Beer en Antje de Beer, die te Finkum ge
trouwd zijn. Het is niet onmogelijk, dat Sijtske en Trijntje 
Alderts Bekius beiden op het kerkhof te Vrouwen Parochie zijn 
begraven, maar hunne namen zijn niet meer op de grafsteenen 
te lezen. 

N°. 14. Rustplaats van Eeke Jarigs Gorter in leven Echt-
genoote van Arjen Hendriks Palsma, overleden 11 December 
1850 in den ouderdom van 26 Jaren 5 maanden en 23 dagen. 

„Kan van Godsvrucht, Christlijk leven, 
„Met ouderliefd' en moedermin 
„Hiernamaals Hemelvreugde geven 
„Dan was het Sterven haar gewin." 

Toelichting: Arjen Palsma en Eeke waren boer en boerinne 
aan den O. B. Dijk onder St. Anna Parochie. Hun huwelijk werd 
11 Dec. 1845 te Menaldum voltrokken. De Leeuwarder Courant 
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van dien tijd bevatte de volgende advertentie: Getrouwd te 
Menaldum den 11 Dece 1845 A. H. Palsma van Beetgum en 
E. J. Gorter van St. Anna Parochie. Bij haar dood, in 1850, liet 
zij twee kinderen na. 

N°. 15. Rustplaats van Jarig Johannes Gorter overleden den 
15 December 1859 in den ouderdom van 93 Jaren, Echtgenoot 
van Boukje Sijbrens de Haan te Lieve Vrouwen Parochie. 

N°. 16. Rustplaats van Boukje Sijbrens de Haan Weduwe 
van Jarig Johannes Gorter, overleden te Vrouwen Parochie den 
21 October 1865, in den ouderdom van 79 jaren. 

Toelichting: Jarig en Boukje waren de ouders van Eeke onder 
no. 14 vermeld. Zij zijn op 15 Augustus 1823 beiden voor den 
len keer getrouwd; volgens hun huwelijksacte was Jarig toen 
57 jaar en Boukje 37 jaar oud. Jarig was toen reeds boer aan 
den Oudebildtdijk onder St. Anna Parochie, op dezelfde plaats 
waarop thans weer een Jarig woont, wiens betovergrootvader 
de eerstgenoemde Jarig was. Deze was de eenige broeder van de 
hierboven genoemde Grietje en Maartje Johannes Gorter en 
van Marijke die te St. Anna Parochie begraven ligt en bijna een 
maand vroeger dan Jarig overleden is. 

N°. 17. Rustplaats van Jacob Attes Wiglama, landbouwer 
onder Vrouwen-Parochie, geboren 26 September 1799, over
leden 5 October 1851. 

Toelichting: Jacob was ongehuwd en woonde met zijn broeder 
Johannes — die, naar ik meen, ook ongehuwd was — op de 
2e boerderij west van Attesweg en zuid van Oudebildtdijk, als 
ik me hierin niet vergis. Jacob was een zoon van Atte Klazes 
(Wiglama) en Sjoukje Johannes (Gorter). Deze trouwden te 
Vrouwen Parochie 28 November 1788. 

N°. 18. Rustplaats van Boukje B. Zandstra Echtgenoote 
van Douwe A. Stap, overleden 24 September 1848 in den ouder
dom van 52 jaren. 

Toelichting: Douwe A. Stap en Boukje Zandstra trouwden 
te St. Anna Parochie 26 April 1838. In hun huwelijksacte staat 
dat Douwe van beroep schoenmaker was. 

N°. 19. Rustplaats van Wijbe Ates Slim. (Er zal hebben 
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gestaan — het opschrift was verder onleesbaar — „geboren te 
Vrouwen Parochie 28 April 1766 en overleden aldaar 27 De
cember 1845. Eerst weduwnaar van Antje Sipkes Heslinga, 
daarna van Jannigje Gerbens Dokter.)" 

Toelichting: Toen Wijbe Slim op 26 September 1811 hertrouwde 
met Jannigje Gerbens Dokter, weduwe van Arjen Cornelis Bakker, 
wordt er in hun huwelijksacte bij vermeld, dat Wijbe van be
roep „gaarder der onbeschrevene middelen "was. In zijn over-
lijdens-acte heet hij rentenier te Vrouwen Parochie. 

N°. 20. Rustplaats van Trijntje Sijbes Sijbesma, geboren te 
Lieve Vrouwen Parochie den 13 Januari 1804, overleden aldaar 
den 21 October 1840, huisvrouw van Gerben Gerbens de Jong. 

N°. 21. Gerben Gerbens de Jong landbouwer en cichorei-
fabrikant te Oude Bildtzijl, aldaar geboren 6 December 1801 
en overleden den 23 September 1854. 

Toelichting: Gerben de Jong en Trijntje Sijbesma zijn 24 Mei 
1827 te St. Anna-Parochie gehuwd. Zij werden boer en boerinne 
op de 3e plaats ten oosten van Attesweg en ten zuiden van den 
Oudebildtsdijk. Na den dood van Trijntje hertrouwde Gerben 
de Jong (29 Maart 1845) met Geertje Roelofs Westra, weduwe 
van Willem Gerrits Wassenaar destijds, boerinne op de Bildt-
pollen, noordwest van Nieuwebildtzijl. 

N°. 22. Rustplaats van Johannes Rienks van der Leij, in 
leven Echtgenoot van Maria Louiza Joha, geboren 26 Januari 
1800, Overleden 28 September 1856. 

N°. 23. Rustplaats van onze dierbare moeder Maria Louiza 
Pieters Joha, Weduwe Johannes Rienks van der Leij, geboren 
6 April 1800, overleden 24 Maart 1875. 

Toelichting: Johannes van der Leij en Maria Joha zijn te 
Ferwerd op 23 Sept. 1819 getrouwd. Johannes was een jongere 
broeder van Jan van der Leij, hierboven onder nummer 9 ver
meld. In hun huwelijksacte staat, dat Johs. van beroep koopman 
was. Zij vestigden zich na hun huwelijk te Vrouwen Parochie, 
waar Johannes de eerste jaren jenever-brander en later grossier 
wordt genoemd. Johannes was een zoon van Rienk Jans van 
der Leij, chirurgijn te Ferwerd en Hiltje Daams Gelder, en Maria 
een dochter van Pieter Aukes Joha en Maria Joha, boer en 
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boerinne te Reitsum. Vrij zeker was deze vrouw de laatste, die 
op 't Oud Kerkhof te Vrouwen Parochie werd begraven. 

N°. 23 en 24. Twee fraai bewerkte steenen, liggende nabij 
den ingang op het oosteinde van de kerk. De steenen bedekken 
de graven van Ds. J. P. Auwen en zijn Echtgenoote Stijntje 
Hendriks Smit. De inscriptie op deze steenen is door verwaar-
loozing moeilijk te lezen. Er liggen misschien wel een acht à 
tiental steenen op dit kerkhof, waarvan de letters geheel zijn 
verdwenen en die door een deskundige hand zelfs niet weer 
hersteld zouden kunnen worden. Ik geloof niet, dat dit het geval 
is met de grafsteenen van Ds. Auwen en zijn vrouw; deze zijn 
m. i. in een staat, dat zij door een steenhouwer geheel hersteld 
zouden kunnen worden. Ik hoop, dat door dit schrijven, het 
initiatief daartoe genomen moge worden. Ds. Jan Pieters Auwen 
werd in 1792 of '93 te Groningen geboren. Hij was een zoon 
van Jan Auwen en Ettje Jans Mulder. Ds. Auwen was kandidaat 
te Visvliet in Sept. 1818. Vandaar naar Vrouwen Parochie be
roepen, deed hij zijne intree hier den 11 Juni 1826. In den ouder
dom van ruim 56 jaar overleed Auwen op 4 April 1849. Zijne 
echtgenoote Stijntje Hendriks Smit was 8 Augustus 1845 over
leden, oud bijna 49 jaren. Zij was in 1796 geboren te Bonda in 
Oost-Friesland. Zij was volgens haar overlijdensacte een dochter 
van Hendrik Peter Smit en Folkerdina Daverman. 

N°. 25. Rustplaats van Antje Lieuwes Wiersma, Echtge
noote van Gerlof Cornelis Jensma, geboren 10 April 1825, over
leden 24 Maart 1873. 

Toelichting: Gerlof en Antje vestigden zich na hun huwelijk 
te Vrouwen Parochie, als boer en boerinne op de le plaats west 
van Vrouwen-Parochie en ten noorden van den Middelweg. Antje 
was te Holwerd geboren, als dochter van Lieuwe Jans Wiersma 
en Dettje Tjeerds Eisma. In haar overlijdens-advertentie in de 
Leeuwarder courant staat dat zij, toen Antje overleed, bijna 
27 jaren getrouwd geweest waren. 

N°. 26, 27 en 28. Rustplaats van Roelof Roelofs Schuiling, 
gedurende een tijdperk van 45 jaren Doopsgezind Predikant te 
Oudebildtzijl. Geboren te Hoogezand 28 April 1783, overleden 
te Oudebildtzijl 12 Juli 1871; en van zijne Echtgenoote Klaaske 
Thijsses Rienks geboren te Hallum 22 December 1795, overleden 
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te Oudebildtzij! 30 Juni 1842; en van zijne Moeder Elisabeth 
Roelofs Meihuizen, weduwe van Roelof Hendriks Schuiling, ge
boren te Delft 17 Februari 1745, overleden te Oudebildtzijl 
15 December 1829. — De Kleinkinderen. 1927. — 

Toelichting: Bij het begin van 1927 lag de oude steen op het 
graf van bovenstaande personen aan stukken, en door verwaar-
loozing was de inscriptie geheel onleesbaar. De kleinkinderen, 
die in bovengenoemd jaar nog in leven waren, hebben toen ge
zamenlijk een nieuwen steen met bovenstaande inscriptie op 
het graf geplaatst en een klein bedrag aan geld vastgezet om 
uit de rente daarvan, den steen in de toekomst te onderhouden, 
welk onderhoud de Doopsgezinde gemeente van Oudebildtzijl 
op zich heeft genomen. 

N°. 26. Roelof Schuiling was eerst bij zijn vader — die te 
Hoogezand landbouwer was •— werkzaam, en begon eerst op 
20-jarigen leeftijd te studeeren voor predikant, welk ambt hij 
in 1812 bij de Doopsgezinde gemeente te O. B. Zijl aanvaardde. 
In 1817 nam hij een beroep naar Hindeloopen aan. Na zijn 
vertrek werd Oudebildtzijl met Hallum gecombineerd en werd 
Schuiling opnieuw door de vereenigdé gemeenten beroepen, welk 
beroep hij aannam. Na afwezigheid van ongeveer een jaar keer
de hij naar O.B. Zijl terug en is er gebleven als predikant 
tot 1858 en later, als emeritus, tot aan zijn dood. Na zijn over
lijden dichtte de heer S. K. Sipma, in leven secretaris-boek
houder van zijne gemeente, eenige verzen ter zijner gedachtenis, 
waarvan hier een paar coupletten volgen: 

,,'k Zie hem nog in mijn verbeelding, 
„Naar het oostlijk Hallum gaan, 
„Met een tweetal van zijn telgen, 
„Schreppende achter vader aan. 
„Stevig, stond hij in zijn laarzen, 
„Moedig, ging hij steeds voorop, 
„Onder d'arm, 't korte stokje, 
„Met den wit ivoren knop. 
„Nooit verzaakte hij die reizen, 
„Uit wat oord de wind ook woei; 
„Mogt de hagel 't groen verplett'ren, 
„Regen tegen 't glasraam klett'ren, 
„Hij trotseerde, stout en krachtig, 
„Voor zijn post, het stormgeloei. 
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„In den Vriendenkring gezeten, 
„Hing hij niet den Preeker uit; 
„Staat -, natuur- en volkenkunde, 
„Hiermee, werd de kout gekruid. 
„Ook wel gaf hij schoone verzen, 
„Vrucht van Neerlands dichtrenrij; 
„En dan sprak hij mild en vloeiend, 
„Steeds gevoelvol, altoos boeijend, 
„En, de flinke, fiere houding, 
„Bragt zijn voordragt waarde bij. 

N°. 27. Klaaske Rienks was een dochter van Thijs Rienks 
Rienks en Trijntje van Egten, boer en boerinne op de zathe 
„Zeldenrust", juist ten westen van Oudebildtzijl en ten zuiden 
van Oudebildtdijk. Klaaske trouwde met Ds. Roelof Schuiling 
op 22 December 1814, juist op haar 19e verjaardag. Als eene 
bijzonderheid zij hier nog meegedeeld, dat met toestemming 
van den toenmaligen assessor, Reinder Tietes de Jong, het huwe
lijk van Ds. Schuiling en Klaaske voltrokken werd in de groote 
voorkamer van de bovengenoemde boerderij „Zeldenrust". De 
slechte bijna onbegaanbare wegen van dien tijd — verharde wegen 
waren er nog niet — en daarbij de korte dagen, zullen aan 
't besluit vermoedelijk niet vreemd zijn geweest. 

N°. 28. Elisabeth Roelofs Meihuizen was de moeder van 
Ds. Roelof Schuiling. Toen haar echtgenoot, Roelof Hendriks 
Schuiling — die landbouwer te Hoogezand was — in 't jaar 
1828 overleed, vertrok zij naar haar eenig kind, Ds. Roelof 
Schuiling. Roelof Hendriks Schuiling en Elisabeth Roelofs 
Meihuizen waren 24 December 1780 te Hoogezand gehuwd. Zij 
was — door haar vader — een kleindochter van het bekende 
echtpaar Samuel Peter en Barbara Frij, die in 1714 wegens 
geloofsvervolging uit Zwitzerland vluchtten en zich in de pro
vincie Groningen vestigden. Samuel Peter nam hier in Nederland 
den familienaam Meihuizen aan, zoodat hij als de stamvader van 
het in Nederland wonende geslacht Meihuizen kan worden, 
beschouwd. 

N°. 29, 30 en 31. Rustplaats van Foeke Thijsses Rienks en 
zijn 2e Echtgenoote Eeke Jans Sterkenburg; benevens Tietje 
Rinzes van Gelder le Echtgenoote van Bienze Foekes Rienks. 
(De data van geboorte en overlijden zijn verder onleesbaar). 
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Toelichting: N°. 29. Foeke Thijsses Rienks was geboren te Oude-
bildtzijl in April 1802. Hij was een zoon van Thijs Rienks Rienks 
en Ytje Bienzes, boer en boerinne op de zathe „Zeldenrust", hier 
boven bij nummer 27 reeds vermeld. Foeke trouwde eerst op 
24 Mei 1829 met Trijntje Pieters Koopmans, uit Holwerd, die 
— na het leven geschonken te hebben aan een zoon, Thijs ge
naamd — in Augustus van 1830 overleed. Foeke hertrouwde op 
5 April 1832 met Eeke Jans Sterkenburg, en overleed op 21 
April 1842, op dezelfde boerderij, waarin hij geboren was, in den 
ouderdom van 40 jaren. De weduwe bleef met vijf jongens achter, 
waarvan één uit het 1° huwelijk en waarvan de jongste pas een 
maand oud was. In October 1838 kregen Foeke en Eeke drie-
lingen (jongens), die echter alle drie ook jong overleden zijn. 

N°. 30. Eeke Jans Sterkenburg werd in het jaar 1807 te 
Blija geboren. Zij was een dochter van Jan Anes Sterkenburg 
en Tetje Jacobs Twijnstra. Eeke overleed 8 September 1846, 
,,op Zeldenrust", vijf weezen achterlatende, waarvan één uit 
haar mans eerste huwelijk. 

N°. 31. Tietje Rinzes Gelder werd in 1837 geboren. Zij was 
een dochter van Rinze Beerts Gelder en Sijtske Sijbes Sijbesma 
en trouwde in Mei 1860 met Bienze Foekes Rienks. Zij vestigden 
zich als boer en boerinne op de Bildtpollen onder St. Anna 
Parochie. Tietje overleed, bijna 28 jaar oud, op 8 Maart 1865, 
haar man één zoontje nalatende. 

N°. 32. Grafstede van Yetske Johannes Hoitsma, waarde 
Echtgenoote van Johannes Pieters Hoogland, geboren 11 Maart 
1797 en overleden 14 Augustus 1860. 

N°. 33. Rustplaats van Bienze Johannes Hoogland waarde 
zoon van Johannes Pieters Hoogland en Yetske Johannes 
Hoitsma, geboren 4 November 1830, overleden 24 October 1859. 

N°. 34. Rustplaats van den Eersamen Sjouke Johannes 
Hoogland, zoon van Johannes Pieters Hoogland en Yetske 
Johannes Hoitsma, ten tijde echtelieden dezer plaats, oud circa 
34x/2 jaar. Vreeslijke kwaal beneemt plotseling zijn dierbaar 
leven; het gemis is smartelijk. Vrouwen-Parochie 27 Juli 1870. 

Toelichting: N°. 32 Yetske Johannes Hoitsma trouwde op 
Zondagmiddag, 21 Mei 1820, met Johannes Pieters Hoogland. 
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Het jonge echtpaar kwam op de Koningstreek te Oudebildtzijl 
wonen, waar Hoogland het vak van cichoreidrooger uitoefende 
en tevens des zomers handel in schapen dreef. Zij hebben op 
O. B. Zijl ± 10 jaar gewoond en werden toen boer en boerinne 
op de zathe „Overzicht", aan den Nieuwe-bildtdijk onder Vrouwen 
Parochie. Op dezelfde boerderij woont thans een hunner achter
kleinzonen, Gerben de Jong. Het jaar van hun vertrek van O. B. 
Zijl naar de N. B. Dijk is mij niet met zekerheid bekend. Vast 
staat — volgens een onderteekening — dat mijn grootvader 
in October 1831 al aan de N. B. Dijk op „Overzicht", woonde. 

N°. 33. Bienze was een ongehuwde zoon van bovengenoemd 
echtpaar; hij overleed, volgens zijn overlijdensadvertentie, na 
een kortstondige ziekte. 

N°. 34. Sjouke was ook ongehuwd. Op zijn grafsteen wordt 
vermeld, dat hij plotseling stierf. Hij leed aan vallende ziekte en 
kreeg een aanval van die kwaal juist toen hij naast een sloot 
liep. Hij viel in het water en verdronk. Het graf hunner moeder 
(no. 32) ligt op 't kerkhof tusschen die van hare beide zoons in, 
maar tusschen de nos. 32 en 34 is nog één grafruimte open. Het 
is natuurlijk de bedoeling geweest, dat de echtgenoot van Yetske 
daarin zou worden begraven, maar daar het kerkhof rondom 
den toren in 't jaar 1875 gesloten werd en hij de sluiting nog 
vijf jaar overleefde, werd hij op het nieuwe kerkhof begraven. 
Ten slotte nog de mededeeling, dat Johannes Pieters Hoogland 
en Yetske Johannes Hoitsma de grootouders waren van schrijver 
dezes en dat ik genoemd werd naar den jongsten broeder van 
mijn vader (no. 34). 

Hiermee is mijne wandeling langs de oude grafsteenen, liggend 
op de kerkhoven rondom de drie kerken en torens van de Pa
rochies in de gemeente Het Bildt, afgeloopen. Vooral te Vrouwen 
Parochie vond ik meermalen steenen, waarvan de inscriptie 
geheel was versleten; en tot mijn spijt, moeten die worden over
geslagen. Ook waren er, waarvan het opschrift gedeeltelijk 
onleesbaar was; dezulke heb ik met behulp van geboorte-, trouw
en overlijdensboeken op 't Rijksarchief alhier en op de secretarie 
van de gemeente 't Bildt, bijgewerkt. 



De oudste bron van het Stadfriesch. 

door P. VAN DER MEULEN 

H e t v e r m a a k d e r S l a g t e r i j of Geschiedkundig 
verhaal van de Hedendaagsche handelwijze, bij zommige 
Friesche Stedelingen gebruikelijk, aangaande het koopen en 
verzorgen van hun Slagtvee, tot voorraad tegen den aannade-
renden Winter; de manier van het zelve te slagten, enz. alles 
vervat in eenen B o e r t i g e n B r i e f van den 19 Novem
ber 1768, geschreven in eene platte Leeuwarder taal, door een 
geboren Inwooner dier Stad, (onder den naam van Pieter Wel 
Te Vreden) [A. Jeltema], en gezonden aan deszelfs Schoon-
broeder in de Zevenwouden. 

Aldus luidt de titel van het „tractaatje", dat beschouwd 
moet worden als het oudste „monument" van de Leeuwarder 
volkstaal. Het wordt in de verschillende publicaties over het 
Stadfriesch genoemd. De schrijvers (Wumkes, Winkler, Sipma) 
maakten daarbij gebruik van den 4en druk, in 1823 bij den 
uitgever Johannes Proost te Leeuwarden verschenen, ongeveer 
20 jaar na den dood van den schrijver. 

In de bibliotheek van het Friesch Genootschap te Leeuwar
den bevindt zich echter nog een exemplaar van den 2en druk, 
uit het jaar 1768, door Jeltema zélf (hij was drukker) uitgegeven. 

Uit het feit, dat in het jaar der verschijning tenminste 2 
oplagen zijn verschenen, mag worden geconcludeerd, dat het 
werkje wél in den smaak is gevallen. Exemplaren van den 
len en 3en druk schijnen niet meer te bestaan. 

In de Provinciale Bibliotheek van Friesland wordt echter 
nog een „handschrift" van het „Vermaak" bewaard. Bij opper
vlakkige kennismaking kan de indruk worden gevestigd, dat 
we hier hebben te doen met den origineelen brief van Pieter Wel 
Te Vreden. Dit kan echter het geval niet zijn, hetgeen bij ver
gelijking met den 2en en 4en druk blijkt: 

1°. het handschrift wijkt op enkele plaatsen én van den 3en 
én van den 4en druk af: 

7 
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a. Het bijw. „zelfs", dat in het Leeuwarder dialect „sels" 
luidt, komt in beide drukken (bl. 4, reg. 10) voor in den vorm 
„zeis". Het hs. échter heeft „zelfs". Dit is duidelijk een ver
warring met het Hollandsch. 

b. In plaats van „Slagterachtige diskoersen" (bl. 4 midden) 
heeft het hs.: „Slagtachtige diskoersen". 

c. Voor „disse wigtige reden" in de beide drukken heeft het 
hs. „disse gewichtige reden". 

d. Op bl. 5 (4e dr. — ook in 2en dr.) staat: 
. . . . ; darom zei ik de eere hefwe, om j o u r i s k u ' t 

en k r e k t t e v e r t e l l e n , hoe ikker ankomen bin. 
In het hs. is het onderstreepte gedeelte weggelaten. 
e. Het hs. heeft een keer „wyde", waar de druk „wude" 

vertoont. Reeds eerder verbeterde de schrijver van het hs. een 
vergissing „wyde" in „wude". Deze laatste vorm is de juiste. 

/. Eén keer vergeet de schrijver een t n.1. in den zin: „'t Spek 
smaakt goed." 

De gevallen a. en c. wijzen op verwarring met het Neder-
landsch, de andere onjuistheden vloeien voort uit de slordige 
wijze van „overschrijven"! 

2°. het handschrift wijkt af van den 2en druk, maar stemt 
op die plaatsen overeen met den 4en druk. 

a. In hs. en 4en dr. staat „Pasbod" in plaats van „Pasbo.d" 
(De stip tusschen o en d duidt aan, dat de r niet is gedrukt, 
omdat de Leeuwarders op die plaats geen r uitspreken). 

b. Een onverklaarbare plaats in hs. en 4en dr. blz. 5 is in den 
2en druk minder duister: 

. . . . en doe ik daar van deen kam, raakte ik anne praat 
met drie kammeraten, di met my die zelde avens jast hadden, 
oos; is an, in 't gelach; 

2e druk: o o t j i s an 1 ) . 
c. Jeltema schrijft (2e dr.) „heene" (adv. heen), in hs. en 

4en dr. vinden we den onjuisten vorm „henne". 
/. Hs en 4en dr. hebben het onjuiste: „een glop kokend 

water". In den 2en dr. vinden we „een golp". 
g. Ten slotte nog een slordigheid in hs. en 4en dr. waardoor 

de beteekenis van den zin onduidelijk is geworden: 
Als Pieter graag een rijmpje „over de Slagterij" uit het hoofd 

wil leeren, stuurt de vreemdeling hem „de andere daags en 

') Waarschijnlijk: voor een vierde deel (oord = £). 



99 

Boek op riemen, nog dikker as Kats, dar it ston, en zoo waar it; 
„dar it in ston" lezen we in den 2en druk. 

Het komt mij niet noodzakelijk voor de andere kleine on
juistheden en afwijkingen te vermelden. Ook zonder dat acht 
ik voldoende bewijsplaatsen geleverd te hebben om te conclu-
deeren, dat: 

a. de 2e druk, door Jeltema zélf verzorgd, de zuiverste tekst 
bevat; 

b. de 4e druk slordig is bewerkt; 
c. het hs. niets anders is dan een afschrift van den 4en (c.q. 

3en) druk. 
A n n e J e l t e m a leefde van 1727—1804. „Als jongeman 

werkte hij op de drukkerijen van Koumans, Ferwerda en de 
Chalmot, tot hij zelf drukker en uitgever werd (1767). Hij had 
de gave om voor elke gelegenheid van den dag een rijmpje te 
maken, dat er bij het volk goed inviel" (Wumkes: B o d d e r s 
yn 'e F r y s k e S t r i i d , blz. 353, 363, 387). „Een rijmelaar, 
evenals honderden van zijn tijdgenooten" noemt Johan Winkler 
hem en inderdaad, beteren naam verdient hij niet. Bij het 
doorlezen van zijn „ M e n g e l d i c h t e n " krijgt men geen 
hoogen dunk van 's mans gaven. Zijn groote voorbeelden zijn 
Poot en Cats; een enkelen keer waagt hij zich zelfs aan een 
gedicht „in den trant van J. van Vondel". 

Wumkes is van meening, dat Jeltema de Leeuwarder volks
taal waardeerde. Ik acht dit oordeel onjuist. 

Als Brederode in zijn „Spaenschen Brabander" Jerolimo 
sprekend invoert, levert hij een caricatuur van de Brabantsche 
volkstaal. Wie zou hier van waardeering willen spreken? 

Als de Friesche toneelschrijvers de Leeuwarder volkstaal 
door sommige personen laten gebruiken, dan is hun bedoeling 
het Stadfriesch te bespotten. Het Friesche auditorium ver
maakt zich ten koste van „het stadsch". 

Een soortgelijke „waardeering" meen ik op te merken in 
verschillende uitlatingen van Jeltema. 

Hij heeft zijn „Boertigen Brief" geschreven „in een platte 
Leeuwarder taal" „welke de Inwooners van Frieslands Hoofd
stad, (zonder zich om het sierlijke der sprake te bekreunen) door 
de wandeling gewoon zijn te spreken". Het is de taal van „het 
Gemeene volk", want, zoo meent hij ter geruststelling te moeten 
opmerken, „beschaafde Burgers, en wel inzonderheid Lieden 
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van rang spreken hier het Nederduitsch zoo goed als in eenige 
andere Provincie, zelfs beter". 

De drukker-uitgever-poëet Jeltema, natuurlijk behoorende 
tot de „beschaafde Burgers c.q. Lieden van rang", verwaardigt 
zich echter nu en dan, de „platte Leeuwarder taal" te gebrui
ken. Hij laat in die gevallen echter niet na, zijn „opdracht
gevers" te noemen. In het „Vermaak der Slagterij" is dit Pieter 
Wel Te Vreden, die ook nu en dan in de Mengeldichten om het 
hoekje komt gluren en wel als een van „de Leeuwarder Straat
taal-Geleerden" ( M e n g e l d i c h t e n , uitg. Proost 1825 
bladz. 130 noot). 

Het éénige Leeuwarder „gedicht", een bruiloftszang, schreef 
hij „uit naam van Hunlieder Dienstmeiden, Feikje en Hitje In 
Leeuwarder Straattaal". Deze taal past dan ook zeer goed bij 
de geestelijke „standing" der dienstboden, die gul bekennen, 
dat ze wel bedreven zijn in vele huishoudelijke bezigheden, 

Maar weete niet beter als een Jeud of een Heiden 
De fauten zo krekt uit de Varsen te scheiden 
Want (zo ze naast een dag mennig nog zeiden) 
Gien ien van hoor beiden 
Het ooit te Franeker *) woond, en ook niet te Leyden l): 

(Mengeldichten I uitg. Jeltema 1779 bl. 37). 

Jeltema's „waardeering" voor de volkstaal is dus, zacht uit
gedrukt, eenigszins verdacht en van geheel anderen aard dan 
die van Johan Winkler. 

Moeten Cats en Poot beschouwd worden als de bewonderde 
voorbeelden voor Jeltema's rijmkunst, van Effen is dat onge
twijfeld geweest voor zijn proza. In zijn artikel „De t a a l 
v a n L e e u w a r d e n " heeft lector Sipma verband gelegd 
tusschen „Het vermaak der Slagterij" en „Thijsbuurs Os" uit 
Van Effens Hollandsche Spectator (Gedenkboek Leeuwarden 
1435—1935 bl. 199). De overeenstemming tusschen beide ver
handelingen is zeer opvallend, én naar vorm èn naar inhoud. 

Zooals reeds werd opgemerkt is „Het Vermaak der Slagterij" 
evenals „Thysbuurs Os" een „boertige brief". 

Het onderwerp van beide verhandelingen is de huisslachting. 
Thijsbuur is een toevallige liefhebber. Z'n baas heeft hem over-

2) J. zinspeelt hier op de aanwezigheid van een academie. 
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gehaald ook een deel van een os (een voet = 1/4) in te slaan. 
Pieter Wel Te Vreden heeft den hartstocht voor „de Slagterij" 
geërfd. Z'n grootvader en vader deden het geregeld. Het schijnt 
in de 18e eeuw een gebruik te zijn geweest, vooral bij de meer 
gegoeden, ja, het was een middel om den welstand af te meten. 

Zoo dichtte Jeltema b.v. op een „afgebeelden Os", geslacht 
te Leeuwarden op den 1 Februari 1773 (Mengeldichten uitg. 
Jeltema I 30), waaruit blijkt, dat het dier, met strikken en 
kransen versierd „als tot een blijden dans" langs grachten en 
straten werd geleid. Dit gebruik is nog niet geheel verdwenen. 
In Dokkum zag ik meermalen, dat slagers een bijzonder vette 
koe, eveneens fraai uitgedost, door het stadje voerden, alvorens 
ze het dier gingen slachten x). 

Thijs en Pieter gaan als kenners (Thijs' vader is beenhak-
kersknecht geweest!) naar een boer om zaken te doen. Nadat 
er fink geborreld is, wordt de koop gesloten. Jeltema geeft 
aan dit deel van het verhaal een locaal karakter: „de Nijêtoo'n 
speulde just ketier over negenen" toen hij „de Wuddemer-
poo.t uitgong". 

In de beschrijving der nu volgende tooneelen, de komst van 
de koe, het tepronk zetten vóór het huis, de slachting en ver
deeling van het vleesch, zijn verschillende plaatsen aan te 
wijzen, waar Jeltema duidelijk van Effen navolgt. Enkele 
opvallende voorbeelden: 

A. T h i j s b u u r s Os 

Hij zou me niet beter na men 
zin gepraat hebben, al had hij 
teugen me gezeid: Thijs, daar 
is een daalder. 

— en hoewel ze eerst teugen 
den avond kon geslagen wor
den, was ze voor thienen al 
aan men stoep vast gebonden. 

B. H e t V e r m a a k d e r 
S 1 a g t e r ij 

. . . .en dar waar ik zoo blied 
om, al hadden ze my een Daal
der geven 

Wij bonnen de Koe anne leu
ning van mien stoepe vast. 

') [Een voorstelling van deze rondleiding met trommelslag is o.a. ge
graveerd op een Leeuwarder gildepenning van 1712; Dirks pi. CXVIII no. 
42. Red.] 
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A. 
Nadat ik een klokje voor de 

vermoeitheid en kou genomen 
had, versleet ik den ganschen 
ochtend met over men onder
deur met een pijpje in de mond 
te leggen. 

tZelfde wierd gedaan van alle 
de buurlui (het betasten van 
den os) waarvan de meeste zeer 
voldaan scheenen, hoewel zom-
mige met een vies bakkes, en 
een schuddende kop heen gin
gen, doch dat waren maar nij
dige schurken, die ik groote lust 
had, om de waarheid te zeggen, 
een klap voor haar smoel te 
geven. 

Ik telde ieder kartier uurs 
en had ik en orlosi gehad, tzou 
altijd in mijn handen zijn ge
weest. 

Met duivels gewelt wou ik 
het beest zelfs kuisschen (neer
slaan) en hoewel 't m' of wierd 
geraden, wou ik er niet van 
afstaan. 

Ze mosten me dan de bijl 
geven en ik nam 't koetje zoo 
gewis, dat het beest aan d'eene 
kant en ik aan d'ander teugens 
de grond bruiden. Maar hoewel 
ik me mit de bijl wat bezeert 
had an me linkerbeen.... 

B. 
Ik dogte, bistou mankeliek, 

ikke niet mar stak en piep inne 
brand en gong overe onderdeur 
leggen. 

Veulderhande praatjes hoor
de ik van dis en gene, die voor
bij gongen; dar waren goed bij, 
die mij niet jamk lije mogten 
en teugen-en-ander gromden: 
Kiek, hij wil ook al met doen... 

De luden, dider verbij gongen 
zaggen nou en dan ris om, en 
dar waren ook goed bij, di mij 
die eere lang niet gunden, want 
nidige minsken en kniesooren 
vient men overal. 

Nou ik kenje niet zegge, hoe 
biester as ik na die tied ver
langde; as ik en Heloosje hat 
hadde, ik zudet de heele ge-
duurgen inne hannen houden 
hefwe. 

en doe stelde ik voor, om it 
Beest zeis voore kop te hou
wen: en ofze my dat al of rie
den, ik bleef 'er liekwel op 
gezet; 

Ik nam dan het Beesje zoo 
wis, dat wij mette eerste slag 
beide tegeliek teugen de grond 
an bruiden; 't is waar, ik be
zeerde my en bitje an mien iene 
knibbel, mar dat telde ik nix 
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Als het dier is geslacht, gaan Thijs en Pieter aan het wedden. 
Ze hebben allebei geluk, want de slager geeft hun een knipoogje. 
De schoolmeester maakt de berekening op, die zeer gunstig 
uitvalt, 's Nachts worden beide „gelegenheidsslagers" door een 
droom gekweld. 

Genoeg voorbeelden, om aan te toonen, dat Jeltema geen 
oorspronkelijk werk verrichtte. In de détails laat hij zich kennen 
als een goed verteller, zij het soms wat ruwer dan Van Effen. 
Hij heeft het blijkbaar niet noodig geoordeeld zijn „bron" te 
vermelden. 

Leeuwarden, Febr. 1937. 



De inpoldering van de Wargaster Meer 
en Paulus Jansz. Kley 

door Dr. A. L. HEERMA VAN VOSS. 

In de Leeuwarder Courant van 29 Oct. 1935 deelde de heer S. 
Lootsma te Zaandam iets mede omtrent zijn pogingen om ter ge
legenheid van het derde eeuwfeest van den Wargaster Meerpolder 
in geschrifte of anderszins het een of ander dienaangaande vast te 
leggen. 

Daarbij kwam ook aan de orde de grafsteen van Paulus Jans Kley, 
een der voormannen bij de bedijking en drooglegging van de voormalige 
Wargaster Meer. De heer Castelein te Huizum wees eenige dagen 
later terzelfder plaatse op een bericht in de Leeuw. Ct. van 3 Mei 1758, 
betrekking hebbende o.m. op dien steen, welke men tot voor kort 
kon aantreffen op het erf van den landbouwer Kooistra tegenover 
de kerktoren van Aegum. 

Aanvankelijk was geen goede oplossing mogelijk om naar aan
leiding dezer publicaties door het geven van een waardiger plaats 
aan deze grafzerk den pionier der drooglegging en dit feit zelve beter 
dan tot dusverre aan de vergetelheid te ontrukken. Het Friesch Ge
nootschap heeft de zaak intusschen niet losgelaten en — vooral dank 
zij het initiatief van zijn bestuurslid Not. Ottema — zal een ieder 
weldra den grafsteen van Kley, opgesteld aan den openbaren weg 
door den Meerpolder, als eenvoudige herinnering aan een der Friesche 
droogmakerijen uit de 17de eeuw kunnen bezichtigen. 

Mogen onderstaande regelen er toe bijdragen, dat voor deze materie, 
waarover in onze provincie tot dusverre weinig of niets in druk ver
scheen, de belangstelling worde aangewakkerd. 

In tegenstelling tot de geschiedenis der Noord-Hollandsche 
droogmakerijen, die dan ook van veel grooter omvang en be-
teekenis zijn, moet die der Friesche grootendeels nog geschreven 
worden. Een onderzoek naar de dienaangaande bewaarde bron
nen bewees mij al spoedig, dat zulks geen verwondering be
hoeft te wekken: het materiaal ligt niet direct voor de hand 
en moet van alle kanten bij stukjes en beetjes worden samen
gebracht. 

De octrooien, die door de Staten van Friesland in de jaren 
1610—1657 achtereenvolgens werden verleend voor het droog
leggen van de Workumer Uiterlanden, de Staversche Meer, 
Atsebuerer en Chernser Meeren, de Wargaster Meer, de Jorna-
huister Meer, de Heenmeer en de poelen bij Grons en Gersloot, 
de Wiel bij Laaxum, het (Ate-)meertje bij Ferwoude en de Storte-
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meer zijn ternauwernood meer terug te vinden en een Staten-
resolutie van 30 Sept. 1682 (Charterb. V, fol. 1204) bewijst, dat 
reeds toen b.v. de dateering dier octrooien, die blijkbaar weinig 
zorgvuldig geregistreerd waren, van officieelen kant onjuist werd 
opgegeven. Dat van de Wargaster Meer wordt er in gesteld op 
12 Oct. 1633, terwijl uit het onderstaande duidelijk zal worden, 
dat het meer dan een jaar vroeger is verleend. 

Winsemius deelt in zijn beschrijving van Idaarderadeel (uit
gegeven 1622) mede: „Tusschen Warregae ende Aegum is gelegen 
„een vischrijck meerken ghenaemt Warregae Nyemeer daermen 
„secht ghevangen te worden de beste visch in Vriesland." 
Veel meer is er, naar ik meen, niet in de bronnen te vinden over 
dit „meerken", dat dan toch altijd nog een oppervlakte van 
bijna 500 pondematen besloeg. Dat het rijk was aan visch, 
wordt bevestigd in de door den heer Lootsma t.a.p. medege
deelde overlevering, die voortleefde in de familie Hornstra te 
Aegum, als zouden tijdens de droogleggingswerkzaamheden op 
een nacht de in hun broodwinning bedreigde Wirdumer visschers 
den reeds gelegden dijk hebben doorgestoken. Intusschen: het 
inzicht, dat de drooglegging van het meer grooter algemeen nut 
beloofde dan de vischvangst kon verschaffen, heeft de Friesche 
Staten er blijkbaar toe gebracht, daarvoor octrooi te verleenen. 

Het oudste bericht dienaangaande werd aangetroffen in het 
kerkvoogdijrekeningboek van Wirdum van 1602—„1633", waar
in 26 April 1634 werd geregistreerd een besluit van „edeluyden, 
„eygenerfden en gemeene huyslieden" van dat dorp d.d. 28 Mrt. 
1631, waarbij zij hun goedkeuring hechtten aan de voorgenomen 
bedijkingen drooglegging van Warregaester Meyr en kerkvoogden 
machtigden, met de „dijekers" een accoord aan te gaan betref
fende de aangrenzende dorpslanden. — Op naam van den 
Amsterdamschen koopman Pouuels Jansen Cley c.soc. is ver
volgens vóór 2 Aug. 1632 het bedoelde octrooi verleend. Zulks 
kon slechts indirect blijken en wel uit een overeenkomst tusschen 
de „participanten" van laatstgenoemden datum, die helaas even
min in extenso is te achterhalen, aangezien het hypotheekboek 
van Idaarderadeel van 1623—1636, waarin ze geregistreerd was, 
thans in het rechteriijk archief der grietenij ontbreekt. Gelukkig 
echter heeft de ijverige historiespeurder Not. Andreae het gekend 
en er excerpten uit gemaakt, die thans onder de handschriften 
van het Friesch Genootschap berusten (Coll. Andreae, Varia IX). 
Zoo zijn ons dan althans de namen der acht ondernemers be-
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kend t.w. behalve Paulus Jansen Kley (over wien aan het slot 
nader): Julius Dominicus van Hottinga, grietman van Barradeel, 
Dr. Joannes van Velsen, secretaris van Leeuwarderadeel en vijf 
Leeuwarder burgers: Pyter Andries Tiara, Pyter Joosten Beens-
ma, Christiaen Lourens, Cornelis Jacobs Jeruzalemer en notaris 
Anne Doeckes Rheen, ieder voor een achtste deel. Men ziet: de 
Friezen hadden in aantal de overhand: financieel intusschen 
voerde, zooals nader blijken zal, Amsterdam de boventoon. 
Reeds bij deze overeenkomst verbonden de vier andere Leeu
warders zich, ook het aandeel van Jeruzalemer in de bedijkings-
kosten te zullen voorschieten en 3 Juni 1634 sloten de laatste 
en zijn vrouw Dieuken Pieters een leening bij Kley ten bedrage 
van 7450 Car. gld., rentende 6% en terug te betalen na zes 
maanden „in de Wisselbanck tot Amsterdam praecijse als 
„wisselgelt", zulks „tot restitutie van den gelde, die wij tot de 
„bedijckinge van de Warregaester Meer opgenomen hebben 
„gehadt." — Slaat men de hypotheekboeken van Leeuwarden 
en Idaarderadeel op, dan kan men daarin, behalve deze schuld
bekentenis, een groot aantal akten uit de jaren 1632—1634 
aantreffen, waarbij Tiara, Lourens en Beensma (die reeds 
einde 1632 overleed, waarna zijn weduwe Pytie Wybes Hooch-
lander in zijn plaats trad) in en buiten de provincie bedragen 
van 300 tot 2200 Car. gld. à 5J, 6 en 7% ter leen opnamen, 
veelal met hun (toekomstig) meerpolder-bezit als onderpand. — 
Notaris Rheen stond financieel blijkbaar al niet veel sterker: 
in 1636 werd de nalatenschap van hem en zijn vrouw Joanna van 
Loon onder beneficie van inventaris aanvaard door Foeckien 
Gedions, zijn moeder, en Maycke van Haselbergh, wed. Jan 
van Loon, Joanna's grootmoeder. Dit blijkt uit 's Hofs sententie 
No. 19 van 3 Febr. 1646, toen inmiddels Tiara zich eveneens in 
staat van faillissement bevond. Zijn crediteuren spraken Kley 
aan terzake van een door dezen in 1636 van Rheens erfgenamen 
overgenomen perceel van 29 pondematen in de „Wargaster Meer" 
en hadden reeds in de jaren 1643—1645 Tiara's eigendommen al
daar geëxecuteerd. Kley voert in die procedure aan, dat hij Rheen, 
Lourens en Tiara tot een totaal bedrag van bijna 1200 Car. gld. had 
voorgeschoten. In een verrekeningsproces tegen den grietman van 
Hottinga, waarin het Hof vonnis wees op 27 Oct. 1647 (No. 55), 
becijfert hij, dat hij boven zijn eigen aandeel van 8000 Car. gld. in 
de bedijkingskosten ruim 773 Car. gld. had voorgeschoten, waarvan 
dus 7/8 ten laste zijner medeparticipanten moest komen. 
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Kregen we aldus zijdelings eenig inzicht in den financieelen 
opzet der inpolderingswerkzaamheden, die met name den 
meesten Leeuwarder deelnemers weinig voordeel bracht, om
trent de techniek ervan zijn we helaas bij gebreke van bronnen 
veel minder goed ingelicht. Het is ons b.v. niet bekend, of 
deskundigen als Leeghwater en Benningh, die terzelfdertijd 
in Noord-Holland werkzaam waren, hier met raad of daad 
hebben medegewerkt. Wederom van terzijde vernemen we af 
en toe iets over het tot standkomen van den nieuwen polder, 
waarvan een samenvatting thans moge volgen. 

3 Mei 1633 waren de, vermoedelijk in den zomer van 1632 
aangevangen, werkzaamheden nog aan den gang: toen sloot 
het bovengenoemde drietal een leening met hun aandeelen 
in de „vuit te drogene meer" als onderpand. Ruim drie maanden 
later zal de droogmaking vermoedelijk beëindigd zijn geweest 
en zeker was dat op 18 Oct van het zelfde jaar het geval. Toen 
toch namen de Leeuwarders weer eens geld op, ditmaal „tot 
„steur ende reddinge van onse aengefangene ende rede voltogene 
„bedijcken en vuitdrogen van Wargaester Meer." Intusschen 
viel er toen uiteraard nog heel wat te doen vòòr de drooggelegde 
meerbodem inderdaad in cultuur kon worden gebracht. In 
een request aan de Staten van 1637, waarop ik nader terugkom, 
betoogden Paulus Jans Cley c.s., dat de werkzaamheden toen 
eerst waren beëindigd en dat gedurende vijf jaar een groot 
aantal ingezetenen der provincie daaraan hun brood hadden 
verdiend: drie groote molens waren gebouwd, dijken aangelegd, 
vaarten en slooten gegraven; nadere gegevens krijgen we helaas 
niet. Ook andere gebouwen waren er inmiddels blijkbaar verrezen: 
reeds in 1634 gaf Tiara een schuldbekentenis af voor 500 Car. gld. 
„ . . . .imploieert . . . . tot mijn bouwerij soo wel aen landt ende 
„schuyre staende binnen dyck in Warregaestermeer...." en 
een jaar later stond hij bij een Harlinger houtkooper in de schuld 
voor 350 Car. gld. wegens geleverd hout tot opbouw van een 
schuur in Wargaster Meer. — Ook Kley had er blijkbaar een 
plaats gesticht, waarop hij zijn oomzeggers de echtelieden Jacob 
Willems en Tryntie Hedzes als meiers had geplaatst: dezen 
bleven hem in 1638 een som gelds schuldig wegens aankoop van 
koeien en paarden en twee jaar later, na „gaerrekening" op 
23 Nov. 1640, ruim 700 Car. gld. achterstallige huur van land 
en door hen bewoonde huizinge in den Meerpolder. 

Met diverse autoriteiten hadden de bedijkers inmiddels voor 
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en na te maken gekregen. Reeds 28 Aug. 1633 werd ten overstaan 
van een commissie uit Ged. Staten door hen een overeenkomst 
aangegaan met den grietman van Leeuwarderadeel en gemachtig
den der ingezetenen van Wirdum, waarbij zij zich verbonden, 
de ringsloot „voorzoover respondeerende neffens de dorps-
„landen" te zullen onderhouden en haar bij de eerste opgraving 
of zuivering desgewenscht wijder en dieper te maken. Het volgen
de jaar kwam een regeling tot stand tusschen „heemraden en 
„mede-participanten van de Wargenster Meyr" ter eenre en 
Edo van Eysinga, pastor en kerkvoogden van Wirdum ter andere 
zijde inzake schadeloosstelling voor een bij den aanleg van 
„ringsloot, dijk, reyd en aangewas" gebruikt stuk grond op 
Heckmieden. — In Idaarderadeel namen 19 Mei 1634 de ge-
zamelijke dorpsvolmachten op zich, de Wargastervaart te 
slatten tot op den ouden grond toe van Aegumer Set tot Aegumer 
Hop en van Wargaster Hop tot Hempenser Meer, zoodra „de 
„heeren van de Wargastermeer" zouden beginnen de ringsloot 
te reinigen, waaromtrent een overeenkomst met hen getroffen 
was. Ten overstaan van een commissaris uit Ged. Staten werd 
ruim drie jaar later opgelost een slattings-geschil tusschen die 
volmachten en de participanten, toen tot zeven — slechts 
zes teekenden — gereduceerd: Tiara behoorde er toen nog bij, 
evenals Kley, Lourens en de weduwe Beensma; voor van Velsen, 
die overleden was, kwamen zijn minderjarige kinderen in de 
plaats, het aandeel van Jeruzalemer was, naar ik vermoed, 
in handen gekomen van zijn crediteur Kley, evenals in 1637 
ruim 24 pondematen van van Hottinga — deze bezat toen nog 
ruim 37 pond, blijkens 's Hofs sententie d.d. 27 Oct. 1646 
(No. 58) —• en, naar wij reeds zagen, een deel van het bezit 
van Rheen, terwijl Harmen Dirx, oud-burgemeester van Leeuwar
den, die in 1636 eveneens | kavel van de erven-Rheen gekocht 
had, de rij der aandeelhouders sloot. Deze verbonden zich dan 
3 Oct. 1637 tegenover de grietenij-volmachten, ten eeuwigen 
dage te zullen „opslooten de Nieuwe Heerewaert" gelegd om 
het O. van de meer van Warregaester Hop tot Aegumer Hop 
op een boven-wijdte van 24, beneden-wijdte van 18 en diepte 
van 6 koningsvoeten en de westelijke ringsloot desgelijks op 
resp. 18, 12 en 6 voet, met behoud van vrijkomende aarde en 
modder. 

Eenige jaren later deed zich een niet oninteressant geschil voor 
met den eigenaar van Groot- en Klein-Palmerastate, Goslick 
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van Heerma. Het Hof deed 15 Juli 1646 (sent. No. 11) in hooger 
beroep uitspraak in deze kwestie, waarbij 't om 't volgende ging. 
De ingelanden, zich noemende ingezetenen van en floreen-
schietenden te Warga, stellen, dat een rijdweg loopende van de 
hooge dijk naar Sneek en Bolsward langs Goutum en de Clamp 
tot Poelsterset, waarlangs slooten die werden geschouwd door 
den grietman van Idaarderadeel en mede onderhouden door de 
inwoners van Warga, ook over de vaart naar Grouw publiekelijk 
in gebruik placht te zijn bij genoemde dorpsbewoners, doch 
thans door gedaagde Heerma tusschen de bedoelde staten on
rechtmatig met een hek versperd was, terwijl hij de slooten liet 
dichtgroeien, waardoor hun terreinen in en buiten de meer vrij
wel onbereikbaar geworden waren. Heerma verweerde zich door 
aan te voeren, dat van een publieke weg hier geen sprake kon 
zijn: ze liep n.1. dood op zijn terrein, waarover slechts drie of 
vier plaatsen recht van reed en drift konden doen gelden. Boven
dien, waarom zou hier in 't bijzonder Warga rechten kunnen 
doen gelden? De meer of „het aangewas" ressorteerde onder 
verschillende dorpen. En eindelijk: waartoe recht van reed te 
verleenen naar een drooggelegd meer, terwijl de van ouds be
staande waterwegen erheen intact gebleven waren? Het Hof 
dacht er intusschen anders over, maakte uit, dat de weg in kwestie 
een gemeene dorpsweg was, waartoe gedaagde mede-onderhouds
plichtig was en dat hij de ingelanden niet mocht hinderen in 
't rijden, drijven en gaan. 

We dienen thans eens na te gaan, hoe 't er met de exploitatie 
der nieuw gewonnen landerijen uitzag in den aanvang. Ook 
dienaangaande staan ons slechts weinige, en dan vermoedelijk 
nog opzettelijk eenigszins somber gekleurde, gegevens ten dienste. 
De polderadministratie is n.1. eerst van 1730 af in originali 
bewaard. — Ik kom nu terug op het in 1637 door de partici
panten bij de Staten ingediende request. Daarin herinneren zij 
eraan, dat hun bij het octrooi in 1632 voor den tijd van 50 jaar 
vrijdom van floreen was verleend. De drooglegging echter heeft 
zóó groote kosten medegebracht en de kwaliteit van den grond 
is zóóver beneden de verwachtingen gebleven, dat niet meer dan 
de helft der onkosten zal kunnen worden gedekt, tenzij zij alsnog 
worden vrijgesteld van de betaling van alle andere landslasten. 
zooals ook in Holland en andere provincies was geschied en zelfs 
ook in Friesland t.a.v. de Staversche Meer en het Workumer 
Buitenveld. Wanneer men deze klachten hoort, dan zou men den 
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indruk krijgen, dat ook de nog niet-gefailleerde of -uitgetreden 
participanten blij mochten wezen, dat niet tenuitvoer was 
gelegd het, blijkens de onderlinge overeenkomst van 1632, 
aanvankelijk bestaan hebbend voornemen, om ook de Hempenser 
Meer droog te malen (waartoe 't tenslotte eerst in de jaren 
1772—1784 gekomen is)! De Staten willigden het verzoek slechts 
tendeele in en stonden voor den looptijd van het octrooi nog 
vrijdom toe van de impositie op hoornbeesten, bezaaide landen 
en paardepacht. — Voor terzake deskundigen geven de in die 
aanvangsjaren betaalde prijzen van landerijen en producten 
wellicht eenigen indruk van de exploitatieresultaten, al zullen 
ook daarbij weer bijkomende factoren van velerlei aard een rol 
hebben gespeeld. Kley moest in 1637 voor 24 pond en 6 einzen 
aan Hottinga 2548 goudgld. betalen en verkocht op „Grouster 
merckt" van hetvolgende jaar aan veldvruchten: vijf maal twee 
akkers rogge voor resp. 5, 9J, l i j , 1 | en ¾ goudgld., een „plack 
somercoorn" voor 7 en twee maal vijf akkers koolzaad voor 
18 en 20 goudgld. (blijkens de afrekening in het boelgoedsboek 
van Idaarderadeel ontvingen Folpert Timens, timmerman te 
Grouw, en zijn knecht van de opbrengst ruim 83 Car. gld. wegens 
reparatie aan „de beide molens"). In April 1643 betaalde Aggeus 
Nicolai, secretaris van Idaarderadeel, bij executorialen verkoop 
aan de crediteuren van Tiara 115, in hetzelfde jaar Harmen 
Dircxz. 103 goudgld. per pondemaat. Maart 1645 konden de
zelfden van Fredrick en Harmanus Feykens 122 goudgld. be
dingen; het ging toen om een huis en schuur, boomen en plan-
tagien met 42 pond. „landts ofte slick" aan den Westkant van 
de Middelwech en 90 roeden ringdijk. En hetzelfde broederpaar 
kocht toenmaals van Dr. Ulricus Ulenbergh (een zwager van 
Rembrandt) drie perceelen, tezamen groot ruim 72 pond. met 
89 roeden ringdijk, bezwaard met 1/8 in de onderhoudskosten 
van „3 molens" ca., ringdijk, middelweg, bruggen en vaarten 
voor resp. 82, 87J en 65 goudgld. de pondemaat. 

Mede waarschijnlijk tengevolge van de toenemende mutaties 
in het grondbezit achtte men inmiddels den tijd gekomen om de 
rechten en verplichtingen der eigenaren wat nader vast te leggen: 
8 Nov. 1644 (vermoedelijk: het jaartal is in de copieën niet 
duidelijk) werd door de toenmalige participanten een reglement 
van 37 artikelen opgesteld. Dit is niet alleen op dato te vinden 
in het deelsboek van Idaarderadeel, doch (met een kleine her
ziening d.d. 2 Juni 1645) ook afgeschreven in het oudst-bewaarde 
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polderrekeningboek, dat in 1731 werd aangelegd; vermoedelijk 
is het verder ongewijzigd van kracht geweest tot 1863 toe. We 
laten hier de voornaamste bepalingen de revue passeeren. De 
oorspronkelijke deeigenooten hadden, zooals wij zagen, ieder voor 
1/8 in de kosten bijgedragen (althans op papier!) en dien
overeenkomstig was ook de polder aanvankelijk in 8, ongeveer 
gelijke, kavels, verdeeld, waarnaast ringsloot, tocht- en wegsloo-
ten, ringdijk, middelweg en „noodsloot" gemeenschappelijk 
eigendom en onderhoudsobject bleven, terwijl het gebruik van 
den ringdijk aan de aanliggende eigenaars was voorbehouden. 
Al spoedig intusschen waren kavels bij gedeelten in andere han
den overgegaan, doch het stemrecht in polderaangelegenheden 
bleef aan de oude indeeling gebonden met dien verstande, 
dat per \ kavel één stem kon worden uitgebracht en eigenaars 
van kleinere perceelen tezamen één afgevaardigde konden aan
wijzen. In de jaarvergadering, tusschen 15 April en 15 Mei te 
Leeuwarden te houden, werden telkenmale drie opzichters of 
bewindhebbers gekozen, die het dagelijksch beheer hadden, 
terwijl een hunner, de ontvanger, de finantieele administratie 
voerde en jaarlijks rekening en verantwoording moest afleggen; 
voor uitgaven boven de ,,100 kronen" behoefden zij machtiging 
der participanten. Jaarlijks in Mei en op 1 September houden 
zij schouw over ringdijk, middelweg, slooten en molens. De aan
liggende eigenaren moeten hun kavelslooten tweemaal 'sjaars 
„opcrosen" op boete van „1 pond" per sloot c.q. aanbesteding op 
dubbele kosten voor hun rekening. De afmetingen van ringdijk, 
middelweg en ringsloot blijven onveranderlijk als vastgesteld 
bij den aanleg, die van tochtslooten 16 voet wijdte bij 5 voet 
diepte, van wegslooten 12 bij 4¾, van kavelslooten 10 bij 4 voet. 
Gemeenschappelijke slattings- en andere kosten worden op de 
jaarvergadering over de perceelen omgeslagen; binnen 14 dagen 
niet betaalde bijdragen worden tegen 12(!)% rente ten laste der 
nalatigen opgenomen. Buiten zijn eigen perceelen mag niemand 
in de meer vogels vangen of schieten, visschen (behalve in de 
tochtslooten), of eieren zoeken op verbeurte van netten en roeren; 
hazen en patrijzen mogen echter vrijelijk worden buitgemaakt; 
vreemdelingen zullen met vereende krachten worden geweerd, 
behoudens eens ieders recht op eigen land permissie te geven 
voor het vangen van vogels; een speciaal voorrecht hebben 
eigenaars van heele of halve kavels: zij mogen langs den middel
weg visschen. Een ieder zorgt, dat zijn vee op eigen terrein blijft 
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op straffe bij de Landsordonnantie bepaald; per kavel mogen 
niet meer dan vier schapen worden geweid, op den ringdijk 
slechts hokkelingen, kalveren en schapen. Beschadigingen aan 
den ringdijk moeten uit de naastliggende landen worden hersteld 
volgens de Dijksordonnantie, zooals gebruikelijk in Workumer 
nieuwbedijkte landen en elders. De molenaars krijgen een 
zomerpeil aangewezen en moeten 's winters zoolang mogelijk 
blijven malen. „De inwoners" tenslotte moeten goede buurschap 
betrachten en elkander „in nood en dood" behulpzaam zijn. 

Tot zoover het polderreglement. — Uit de volgende driekwart 
eeuw polderontwikkeling doe ik thans hier en daar een 
greep. 

Een vonnis van het nedergerecht van Idaarderadeel d.d. 
5 Juli 1652 geeft ons eenige aardige bijzonderheden uit de laatste 
levensjaren van den hoofdpersoon der bedijking, Paulus Jans Kley. 
Hij heeft 't dan aan den stok met zijn meier Jacob Jenties, onder 
wien hij beslag heeft laten leggen terzake eener vordering groot 
219 Car. gld. achterstallige landhuur, zijnde een restant van 
den jaartermijn van 400 gld., verminderd met den prijs van 
„gekochte en verhaelde waeren". Jacob meende echter zijnerzijds 
een veel grooter bedrag te vorderen te hebben. Hij had in de 
jaren 1645—1649 73 „schar dong" geleverd en over het land 
gebracht en nog 15 schar opgeslagen; voorts had hij zijn landheer 
vier jaar huisvesting verleend met „te bewasschen ende wringen 
„ende . . . . te houden een plaats bij 't fuir ende keers", waarvoor 
hij 30 Car. gld. 'sjaars in rekening kon brengen; voor boter, 
kaas en „peerdsvoedinge" becijfert hij 5J gld. en dan is er nog 
een kwestie met zijn zoon. Kley had dien „voor dienstbode" 
aangenomen over het tijdvak Mei 1650/51 op een door den 
molenaar Claes Pyters te bepalen salaris, doch hem niettemin 
met Grouster Merckt reeds ontslagen, zoodat een vordering 
wegens niet-uitbetaald loon gewettigd was. Het gerecht wees 
intusschen den eisch van den landheer toe, de mogelijkheid tot 
verrekening daarna openlatend. 

Drie jaar later verwisselde Kley het tijdelijke met het eeuwige 
en we zien dan voor en na zijn kinderen en kleinkinderen, 
over wie nader, optreden. Als in 1660 de plaats Pingia of Pynia, 
tusschen den ringdijk en het dorp Warga gelegen (nog thans is 
als ik mij niet vergis de Pynjedijk ter plaatse bekend), die blijkens 
het stemcohier van 1640 reeds toen eigendom was van de polder
participanten, verkocht wordt, zijn de ingelanden er aanstonds 
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bij om hun rechten op de reed van den dorpsweg naar den ring
dijk te reserveeren. 

Inmiddels hadden de eigenaars van verschillende droogmakerij
en bij de Staten gerequestreerd, ten einde de hun verleende voor
rechten uitgebreid te krijgen, zulks naar aanleiding van een 
op 29 Maart 1656 ten gunste van „Worcumer nieu bedyckte 
„landen" genomen resolutie. Een commissie werd 20 Febr. 1657 
ingesteld om de verschillende octrooien na te gaan en 24 Mrt. 1660 
volgde een Staten-besluit van algemeene strekking, waarbij, als 
tegemoetkoming voor „slimme gront" en dijkbreuk en om 
processen tegen 't land te voorkomen, gedurende den looptijd 
der respectievelijke octrooien o.a. voor den Wargaster Meerpolder 
werd toegestaan vrijdom van floreenschatting, vijf speciën 
(familie- en schoorsteengeld, paardepacht, heffingen op be
zaaide landen en hoornbeesten) en 56e penning; voorts ten be
hoeve van eigenaars en meiers vrijstelling van impositie op grove 
waren (pannen, estrikken, kalk en steen) en voorrechten t.a.v. 
wijn-, bier-, zoutaccijns en bestiaal. 

In 1661 werden eenige losse perceelen uit Kley's bezit, W. van 
Hessel Ipes kooi, voor 120 goudgld. per pondemaat verkocht; 
13 jaar later daarentegen 90 pond, voor slechts 4418 goudgld., 
terwijl in 1677 eenige losse landen slechts 22f en 26f goudgld. 
opbrachten! 

Het volgende jaar zien we met Sieds van Eminga de eigenaars 
van Wiarda-state te Goutum hun intrede doen in den polder, 
waarvan zij weldra de hoogstaangeslagen ingelanden zouden 
worden en tot het begin der 19e eeuw de voornaamste macht
hebbers zijn geweest. 

Inmiddels blijkt zich in den polder te hebben gevormd „een 
„heerlijke zathe lands", groot 114 pond., met huis van vier 
kamers, keuken, kelder, zeer groote schuur, hovinge, enz., 
rondom in een gracht en singel gelegen, vermoedelijk in het 
N.W. gedeelte van de meer, waar de huizinge in den atlas van 
Schotanus is terug te vinden. 

Chronologisch volgt dan de reeds in den aanvang genoemde 
algemeene octrooi-resolutie der Staten van 30 Sept. 1682, gevolg 
van een request van eigenaren van de Wiel bij Laaxum, die twee 
jaar tevoren verlenging van hun afloopend octrooi gevraagd had
den. Aan de hand van een commissie-rapport, dat alle droog
leggingsoctrooien omvat, werd besloten, dat deze — voorzoover 
niet reeds verder verlengd — tot 1700 zouden worden geprolon-

8 
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geerd na beëindiging van den loopenden termijn, doch dan 
met vrijstelling uitsluitend van floreenbelasting. Voor de War-
gastermeer ging deze nieuwe periode — als gezegd: abusievelijk 
•— in op Allerheiligen 1683. Verdere verlenging der octrooien 
lag niet in de bedoeling, maar toen in 1700 Tiberius Pepinus 
ab Eminga c.s. een daartoe strekkend verzoek indienden, werd 
bij resolutie van 23 Februari het hunne niettemin ongewijzigd 
verlengd voor 25 jaar. En toen zijn weduwe, Hiske Maria van 
Burmania, c. soc. eerst in 1734 weer prolongatie vroegen, ditmaal 
voor 50 jaar — zulks wegens het geringe huuroverschot, dat ge
noten werd tengevolge van de onderhoudskosten aan molen, enz., 
terwijl de publieke vaart langs den meerdijk achter Warga 
dat jaar geslat moest worden, — kregen zij met ingang van 
Mei 1734 wederom gedurende 30 jaar vrijdom, niet alleen van 
floreen doch ook van de vijf speciën. Ja, in 1763 (toen Gerrit 
van Cammingha op Wiarda te Goutum hoofdingeland was) 
werd nog eens voor de laatste maal 25 jaar verlenging toegestaan 
op denzelfden voet: voor terugkeer tot de oude voorrechten 
achtten de Staten geen gronden aanwezig (ondanks de bedekte 
dreigementen der participanten, dat zij genoodzaakt zouden 
zijn, de exploitatie van den polder de staken en deze wederom 
ten ongerieve der aangrenzende landerijen in een meer te her
scheppen!): die waren verleend als tegemoetkoming in de kosten 
van drooglegging en bedijking en de eigenaars hadden er lang 
genoeg van geprofiteerd. 

We hebben hiermede de octrooikwestie tot het einde afge
handeld en keeren nog even terug tot de landerijen in de meer. 
Betreffende een „hornleger" ca. van 15¾ pond. in den Z.O. hoek 
van den polder, dat Nicolaus Bruynsma, zoon en opvolger van 
Aggeus Nicolai bovengenoemd, in 1686 kocht, heeft zijn zoon, 
Aggaeus Bruynsma, eveneens secretaris van Idaarderadeel, ons 
over de jaren 1700—1742 zijn particuliere boekhouding nagelaten, 
ingeschreven in het boelgoedsboek der grietenij: typisch staaltje 
van gemoedelijke administratie in die dagen! Zij is merkwaardig, 
omdat hij o.m. vermeldt, dat de huisstede die is, „daer Kley's 
„huysinge heeft gestanden". — In dezen tijd (althans zeker in 
1685 en 1690) wordt de polderrekening, blijkens verschillende 
koopakten, in afwijking van het reglement op 5 December af
gelegd. — 24 Juli 1696 laat T.P. van Eminga, boelgoed van hooi 
in de meer houden, hetwelk „aen ruig geld" 166^ goudgld. 
opbracht; een boelgoed van paarden op 4 Sept. d.a.v. leverde 
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hem ruim 812 Car. gld. netto op: jammer dat geen hoeveelheden 
en aantallen worden vermeld. 

Zoo naderen we de 18e eeuw en daarmede het jaar 1730, sinds 
hetwelk ons van jaar tot jaar in de polderrekeningboeken ge
meenschappelijke onkosten en omslagen en meer andere bijzon
derheden bewaard gebleven zijn. Ik stip er nog 't merkwaardigste 
uit aan. 

Onder de jaarlijks terugkeerende onkosten voor gemeene re
kening nemen molenaarssalaris en molenreparaties, naast de 
aan den ontvanger te Warga te betalen deelskosten, wel de voor
naamste plaats in. Het is den lezer wellicht opgevallen, dat het 
aantal molens in den loop der jaren verminderd is: de kaart in 
de atlas van Schotanus vertoont er van de drie nog twee bij 
elkaar op ongeveer het midden van de Oostzijde van den polder; 
blijkens de oudstbewaarde omslagrekening was er toen nog slechts 
één, zooals ook de atlas van Eekhof, ruim honderd jaar later 
nog aangeeft. Claes Sierds verdiende toen (1730) als molenaar 
80 Car. gld. 's jaars, wat geleidelijk verhoogd is tot 85 en 90gld.; 
na zijn dood in 1751 volgde zijn zoon Sierd Claeses hem op, 
die tot 1779 in functie bleef en toen vervangen werd door Focke 
Alberts (zich sinds 1811 noemende „van der Meulen"), later door 
diens zoon Albert F. van der Meulen. Het molenonderhoud ver
slond groote bedragen: vrijwel ieder jaar worden daarvoor 
eenige honderden guldens in rekening gebracht en de molen
makers compareeren als geregelde crediteuren. We maken in 
dat vak achtereenvolgens kennis met Sipke Widmers te Rien 
(1731—1746) Widmer Sipkes (1747—1784), Sjeerp Pytters 
(1785—1803), Keimpe Klazes (1804—1806) en Klaas Keimpes 
Hoekstra (sinds 1807). — Als massale inkomst vinden we aan
vankelijk slechts vischrechtvergoeding, tot een onveranderlijk 
bedrag van 10 gld. betaald door de bovengenoemde eigenaars 
van Wiarda-state te Goutum; later worden eenige perceeltjes 
onverdeeld voor gemeenschappelijke rekening verhuurd. — 
Over 1730/31 bedroeg de omslag per pondemaat 13 stuivers 
6 penningen; dit bedrag varieert uiteraard sterk in verband met 
allerlei bijzondere omstandigheden als slatting e.d.: soms klimt 
het tot boven de 2 Car. gld., vaak vindt men ingewikkelde ge
tallen als 9 st. 7 5/7 penn. en zelfs 5 st. 4 28/125 penn.! Naast 
een zevental kleine complexen van 7 tot 14 pond. groot (de familie 
Bruynsma bovengenoemd heeft haar toen vermelde bezittingen 
nog steeds, waarnaast ik noem: erven Heslinga, erven Ooster-
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baan en Tamboeser; later de families Bourboom, Lamringh, 
IJsselstein e.a.) betalen twee ingelanden, wier handteekeningen 
men steeds onder de afgehoorde rekeningen vindt, het leeuwen
aandeel: wed. Tjebbe Geolts naar 133 en de heer Eminga naar 
298 pondematen. De overheerschende positie der Goutumer 
heeren blijkt duidelijk; in 1731 is de reeds genoemde Tiberius 
Pepinus nog hun representant (hij had Wiarda-state in 1683 
met een nieuwen vleugel uitgebreid ;vgl. Vrije Fries XII, pag. 169). 
Na hem zien we in 1734 zijn weduwe optreden, die later her
trouwde met den raadsheer Ulbe Sixma van Andla, na wiens 
dood in 1760 met Wiarda ook de poldereigendommen overgingen 
op de Cammingha's. Sinds 1780 is het familiecomplex verdeeld 
in twee, later drie, porties van 100, 100 en 98 pond., resp. in 
eigendom bij Ruurdt Carel van Cammingha, Douwe van Cam-
mingha en de kinderen Speyart van Woerden en tusschen 1797 
en 1803 verkoopen de erven R. en D. van Cammingha succes
sievelijk al hun polderbezit in kleinere stukken. Eerst omstreeks 
1850 treedt weer een aanzienlijk ingeland op in de persoon van 
Jr. Nicolaas de Rotte te Brussel, die een gedeelte van zijn 108| 
pond. zal hebben geërfd van zijn schoonvader Westenberg. 

Uit andere bron vernemen we intusschen iets, wat bewijst, 
dat het polderbestuur zijn onderhoudswerken goed beheerde. 
Van Leeuwen verhaalt op pag. 173 van zijn Geschiedkundig 
Tafereel . . . . van den Watervloed . . . . van 1825, dat de Meer
polder vrijwel het eenige gedeelte van geheel Idaarderadeel 
vormde, dat bij de beruchte overstroomingen van dat jaar droog 
bleef. 

In 1858 vernemen we van een besluit om de inreed naar den 
Middelweg te verleggen en 19 Juli 1863 wordt het nieuwe 
reglement vastgesteld, waarop ik boven reeds doelde; krachtens 
hetzelve kon het volgend jaar Jr. de Rotte voor zijn landerijen 
6 stemmen doen uitbrengen, terwijl in 1874 19 eigenaren (waar
onder zijn weduwe en dochters) met 323 aandeelen 37 stemmen 
vertegenwoordigden. Intusschen kwamen in 1867 voor 't eerst 
plannen aan de orde voor den aanleg van een kunstweg Aegum-
Warga door den polder; een vlot verloop hebben ze niet gehad! 
Het gemeentebestuur van Idaarderadeel vroeg een bijdrage in 
de kosten van de ingelanden; 9 Februari besloten dezen, geen 
geldelijke subsidie te verleenen, doch aan te bieden afstand van 
hun rechten op den Pyniadijk en van den eigendom van den 
(toen 3 el breeden) Middelweg van dijk tot dijk, wat de zaak 
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blijkbaar niet verder bracht. Twee jaar later werd overeenge
komen, dat dit aanbod 1 Jan. 1877 als ingetrokken moest worden 
beschouwd, ingeval er dan nog geen begin van uitvoering van 
den wegaanleg zou zijn. Weer twee jaar later openbaarde zich 
een koerswijziging bij de ingelanden: 25 Mei 1878 besloot men 
gedurende 10 jaar een extra-omslag van / 250.— te heffen als 
subsidie voor het gemeentebestuur, maar in dezen vorm heeft 
dat besluit toch geen uitvoering gevonden, want er kwam al 
spoedig iets anders aan de orde. De ingelandenvergadering van 
20 Jan. 1879 besloot den polder „te brengen tot een waterschap". 
Een desbetreffend concept-adres aan Ged. Staten werd 26 Jan. 
1881 bekrachtigd en bij Statenbesluiten d.d. 15 Nov. 1882, 
goedgekeurd bij K.B. van 20 Febr. 1883 No. 10, werd het water
schap de Groote Wargaster Meerpolder opgericht en van een 
reglement voorzien. Het laatste rekeningsjaar van den particu
lieren polder liep tot 5 Maart 1883 en de slotvergadering van 
ingelanden op 19 Mrt. d.a.v. besloot het batig saldo van / 16.405 

af te dragen aan het voorloopige waterschapsbestuur. 

Na deze historische beschouwingen over den polder volge ten 
besluite nog, wat ik kon verzamelen betreffende den hoofdpersoon 
der inpoldering. Dit is niet een zoo bevredigend geheel geworden 
als ik wel gehoopt had: het gemeentearchief van de hoofdstad, 
waar ik nadere gegevens trachtte te verkrijgen, heeft mij, 
althans voorloopig, niet kunnen helpen. Zoo zal ik niet kunnen 
verklaren, hoe de Amsterdamsche koopman er toe gekomen is, 
zijn aandacht en zijn kapitaal te wijden aan de drooglegging 
van Friesche meren. Niet alleen toch tot de Wargaster Meer 
bleef zijn belangstelling bepaald: zoowel hij als zijn nakomelingen 
waren eveneens geïnteresseerd bij de Staversche Meren, zooals 
we zullen zien. — Hoe kwam hij in relatie met de (financieel 
gesproken: ongelukkige) combinatie van Leeuwarder burgers, 
die onderling ten deele door familierelaties verbonden was 
(Tiara en Rheen waren neven, evenzoo van Velsen en Tiara)? 
Dat hij Friesche verwanten had, kon boven blijken, maar of 
zijn gehechtheid aan deze provincie, waar een zijner zoons 
gewoond heeft en hijzelf tijdelijk verblijf hield, om er tenslotte 
zijn laatste rustplaats te vinden, steunde op oorspronkelijke 
herkomst: ik kan 't niet verklaren. 

Los van de inpoldering, die ons bezighield, vond ik Pouwels 
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Jansen Cley, burger en koopman te Amsterdam, vermeld in een 
schuldbekentenis ten laste van twee echtparen te Warns, aan 
wie hij o.m. voor 464J Car. gld. acht koeien verkocht had, 
terwijl hij 1 Jan. 1642 uit dezelfde oorzaak 400 gld. te vorderen 
had van Dirck Jansen van Winkel en Aeltien Gerrijtsdr., echte
nden „thans in de Noordermeer bij Stavoren". Zijn belangen in 
den Zuidwesthoek der provincie worden ons duidelijk, als we 
hem in een koopakte van 1639 uitdrukkelijk vinden genoemd 
„medeparticipant aen Staversche Meeren"; hij deed toen voor 
het stadsgerecht proclameeren een tusschen zijn eigendommen 
gelegen perceel land in de Noordermeer; het ging echter door 
niaarneming krachtens bloedverwantschap in andere handen over. 

Ook daar was hij dus financieel-belanghebbende in een droog
leggingsonderneming (waarvoor reeds 14 Maart 1613 octrooi ver
leend was), evenals we dat boven van de Wargaster Meer reeds 
uitvoerig hebben geschetst. 

Steeds wordt „seigneur" Kley vermeld als koopman te Am
sterdam, doch uiteraard brachten zijn Friesche belangen mede, 
dat hij vaak in deze provincie vertoefde. 22 November 1638 
rekent hij te Grouw persoonlijk met den secretaris af over de 
in dat jaar verkochte veldvruchten enz. (zie boven) en onder-
teekent de décharge „Pouwels Janss Kleij". Ook 27 Mei 1647 was 
hij persoonlijk ter secretarie aanwezig, ditmaal ter royeering van 
een ingeschreven schuldbekentenis te zijnen laste. Boven zagen we, 
dat zijn meier hem in den Meerpolder vier jaar huisvesting ver
leend had; ik vermoed in de jaren 1647—1651, zonder dat het 
mij nu eigenlijk geheel duidelijk is, hoe we ons dat verblijf, 
tijdens hetwelk hij blijkbaar een knecht en paarden tot zijn be
schikking had, hebben voor te stellen. Van zijn vrouw en kin
deren wordt daarbij niet gesproken, terwijl Kley in die dagen 
wel degelijk een gezin had, zooals ons allereerst blijkt uit een 
briefje van zijn hand, dat bewaard wordt onder de handschriften 
der Prov. Bibliotheek (H. S. No. 522). „Paulus Janss Kleij" 
richt het 5 Aug. 1651 aan zijn kinderen te Leeuwarden ten ge
leide van een (niet bewaarden) ingesloten brief aan hun moeder 
en deelt mede „gisteren" te Amsterdam te zijn gekomen om 
over een dag of vier weer naar Stavoren te varen. De heer Douwe 
Sijmens, zoo schrijft hij, is overleden en wordt Zondag begraven, 
Maandag 1.1. is „Lijsbet-nicht" moeder geworden en „onze 
Joannes" is weer in goede dispositie, terwijl Dinsdag over een 
week de 18-jarige dochter van Jan Ockers gaat trouwen. 
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Deze brief is geadresseerd aan Rem Kleij in de Hooghstraet te 
Leeuwarden. Dezen zoon vinden we terug in het Leeuwarder 
burgerboek als Rempt Cleij van Amsterdam in 1648, nadat reeds 
14 November van het vorige jaar daar ter stede zijn huwelijk 
was voltrokken met Catharina Petri (Hofkens), dochter van 
Pyter Jans, eerste deurwaarder bij den Hove, en Saepke Douwes 
Lollij. Welk beroep Rem te Leeuwarden aanvankelijk uitoefende, 
heb ik niet kunnen nagaan, doch 15 Mrt. 1653 stelden Ged. Staten 
hem aan als cornet in de compagnie van ritmeester G. Hume 
(twee jaar later vervangen door ritm. J. Nauta van Hesens), 
toenmaals in garnizoen te Nijmegen, als hoedanig hij slechts ruim 
drie jaar gediend heeft: nadat hij van zijn rang afstand gedaan 
had, werd 19 Sept. 1656 Douwe van Sixma als zijn opvolger 
benoemd. Wij krijgen niet den indruk, dat de zoon den koopmans
aard van vader geërfd had, terwijl deze laatste, die toch alleen 
in de Wargaster Meer al 175 pond. land op z'n minst bezeten 
moet hebben, zoonlief blijkbaar niet al te royaal installeerde! 
30 Pondematen meerland kreeg hij mee ten huwelijk, maar deze 
moest hij, met zijn inboedel en tractement, aan zijn schoon
ouders in onderpand geven, toen dezen hem à 6% 6200 Car. gld. 
leenden voor den aankoop van zijn cornetsplaats. Zijn schoon
moeder moest hem voorts nog 280 Keiz. gld. leenen voor de 
aanschaffing van paard, zadel en toom en de hypotheekboeken 
van Leeuwarden bevatten in de volgende jaren nog tal van 
obligaties te zijnen laste. Twee kinderen vergrootten middeler-
wijl Rems gezin: 12 Oct. 1651 werd een dochter Cornelia ge
doopt (wellicht het petekind van moeder Kley, wier boven
genoemd verblijf bij haar kinderen misschien met de a.s. be
valling van haar schoondochter verband hield?) en 30 Juli 
1654 haar zusje, Saepkien genaamd. 

Vader Kley heeft de geboorte dezer kleindochter niet lang 
overleefd. Dat wij zijn sterfdatum precies weten, is mede te 
danken aan het feit, dat hij blijkbaar den wensch te kennen 
heeft gegeven, in de provincie, waaraan zooveel relaties hem 
bonden, te worden begraven. Dienovereenkomstig werd hij, 
evenals later zijn zoon(?) Willem, in de kerk van Aegum, dicht 
bij zijn Meerpolder, ter ruste gelegd. 

De Leeuwarder Courant van 3 Mei 1758 bevat het volgende 
bericht: 

„De kerkvoogden van den dorpe Aegum maken door 
dezen bekent: dat in de kerke aldaar twee Hollandsche 
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heeren begraven leggen, namentlijk Paulus Jans Kley, 
gestorven den 5 September 1655 en Wilhelm Kley, gestorven 
in het jaar 1662, die de Warregaaster Meer droog hebben 
gemaakt. Dewijle men geen erfgenamen van dezelve weet 
en de graven daar twee groote steenen op leggen wederom 
moeten opgelegt worden, zo worden de erfgenamen of eige
naren verzogt, zig voor den 1 Augusty 1758 bij de kerk
voogden aan te geven, bij paene van verstek, zo dat de 
graven na dien tijd aan de kercke zullen behoren." 

Erfgenamen zullen zich toen vermoedelijk niet hebben op
gedaan en de zerken zullen zijn geamoveerd om, zooals dat 
placht (en nog pleegt!) te gebeuren, te eeniger tijd te belanden 
op het erf van een naburige boereplaats. Waar die van „Wilhelm" 
Kley gebleven is, is mij niet bekend; die van zijn vader is tot 
op den huidigen dag bewaard, zooals ik in het hoofd van deze 
bijdrage reeds mededeelde en zulks in vrijwel ongeschonden 
toestand. 

Boven een niet duidelijk te onderkennen wapenschild met als 
helmteeken een vlucht leest men er op: 

„Hier rvst de Kley, de ziele 
Leeft in vreugt; 

O mensch, vreest God opdat 
Ghy leeven meugt." 

en eronder: 
„PAVLVS IANS 

KLEY 
is gervst den 4 Septem 
bris anno 1655 ovdt 
synde 73 iaeren." 

Op het ondereinde van den steen staat een later opschrift, 
hetwelk doet vermoeden, dat deze in 1758 aanvankelijk verkocht 
is om opnieuw als grafdekking, denkelijk op het kerkhof, dienst 
te doen. Jouke Ueges(?), huisman onder Grouw, die 21 Aug. 1782 
overleed, heeft er toen zijn laatste rustplaats onder gevonden. 

Waren dus Kley's erven in 1758 niet meer bekend te Aegum, 
tot omstreeks 1680 trof ik zijn nakomelingen nog in de provincie 
aan. In 1660 verkocht Rem Kley de Pingia-plaats (zie boven) 
aan Goslyck van Heerma te Warga, doch Willem Kley maakte 
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van zijn naastingsrecht als bloedverwant gebruik. Van hem 
ver erfde dit bezit op Paulus Cley (vermoedelijk den zoon van 
Jan Paulusz.), die het in 1677 verkocht aan Douwe Tiards 
(Hellinga) te Leeuwarden. Willem voornoemd was in 1661 
gebruiker van de 30 pond. van Rem (zie boven), die deze toen 
aan zijn schoonvader in eigendom overdroeg. 90 Pond. uit het 
familiebezit gingen in 1674 van de erven Jan Cleij over op Paulus 
Jansen Kley, die drie jaar later twee perceeltjes, in gebruik 
bij de toenmalige molenaars Harmen Heerkes en Anderijs Tzietses, 
eveneens aan Hellinga verkocht. Na 1677 heb ik in den War-
gastermeerpolder den naam Kley niet meer aangetroffen. 

Iets later nog blijkt van voortgezette relaties van Paulus Sr's 
nakomelingen met den Zuidwesthoek. 10 Juli 1680 krijgt „seig
neur" Paulus Cley (Jr.) „heemraad van de Staversche Suyder-
„meer" namens de gemeene participanten en ingelanden toewijzing 
op 12¾ pond. land aldaar, genaamd „de Gouden Boum", die 
waren gekocht van de erven Allard van Jongstall. In privé 
kreeg dezelfde vijf jaar vroeger in dien polder 8 pond. in eigen
dom uit handen van (zijn broeder en zwager?) Dr. Joan Kley te 
Brouwershaven in Zeeland en Isaäck de la Haulx, koopman te 
Amsterdam, namens zijn vrouw Geertruit Kley, zijnde erven 
onder voorrecht van boedelbeschrijving van wijlen, hun vader 
Joan Kley. 1 Apr. 1682 tenslotte kocht hij nog vier perceelen 
ter grootte van 34 pond. („verschuttende voor 31 pond.") van 
seigneur Gilbert de Flines. 

En hiermede nemen we voor ditmaal afscheid van de familie 
Kley; wellicht dat de motieven voor haar relaties met Friesland 
later nog eens nader kunnen worden opgehelderd. 



Bespreking van Literatuur 

Dr. H. G. W. van der Wielen. Friesland door de eeuwen heen. 
Middelburg, 1934—'36. Afl. 2—9. 
Sedert de bespreking der eerste aflevering in het 32ste deel van dit 

tijdschrift, zijn er nog acht afleveringen verschenen. Het werk begint de 
16e eeuw te naderen en is wederom geïllustreerd met vele goede afbeeldingen, 
vooral van kaarten en van de bekende plattegronden van Friesche steden, 
in de tweede helft der 16e eeuw geteekend door Jacob van Deventer, 
waarvan de origineelen, op één uitzondering na, het kostbare bezit vormen 
van het prentenkabinet van het Friesch Museum. 

D. Kalma. Skiednis fen Fryslan. In gearfetting. Fa. J. Kamminga 
to Dokkum, 1935. 

De literator D. Kalma verstaat en schrijft de geschiedenis van Friesland 
in Friesch-nationalen geest. Als voorman in de „Friesche Beweging" heeft 
hij ruime belangstelling voor de lotgevallen van den Friesche stam, waarvan 
zijn „Kening Aldgillis" reeds getuigde. 

Een historicus kan zijn een jurist als de Noord-Fries Mommsen, wien 
het er om te doen is om uit de verspreide gegevens, die omtrent het verre 
verleden tot ons kwamen een voorstelling op te bouwen, die zoo getrouw 
mogelijk den geest dier tijden tracht te benaderen, zooals ook een rechter
commissaris de waarheid in het door hem onderzochte geval probeert te 
reconstrueeren, onverschillig wat de uitkomst moge zijn. Een dergelijke 
kijk op de geschiedenis kan men bij een voorstander der Friesche beweging 
kwalijk verwachten. Dit boek is ook niet zoozeer een resultaat van uitgebreid 
bronnenonderzoek. Het zou dan trouwens moeilijk de g e h e e 1 e ge
schiedenis van Friesland kunnen omvatten. Het is meer een korte samen
vatting van indrukken verkregen bij het lezen der nog vrij omvangrijke, 
aan het eind der hoofdstukken vermelde literatuur en waarschijnlijk ook 
van enkele literaire bronnen. Persoonlijke indrukken, verwerkt tot een 
goed, vlot geschreven geheel. 

In zooverre brengt Kalma weinig nieuw licht. Natuurlijk ontbreekt 
niet een hoofdstuk over de Friesche beweging, dat ter kenschetsing van zijne 
opvattingen zeker van belang is. B. 

Zoölogisch onderzoek der Nederlandsche terpen. Tweede ge
deelte. Het varken, door Ir. G. G. Reitsma. Publicatie van 
de stichting „Fonds landbouw-export bureau Wageningen." 
No. 14. Wageningen 1935. 

Als eerste gedeelte van het zoölogisch onderzoek der terpen behandelde 
Ir. Reitsma in 1932 het schaap. Thans was het varken aan de beurt. Het 
aantal in de terpen gevonden skeletresten van het varken is geringer dan 
dat der schapen- en runderen en doet den schrijver in zijn inleiding ver
moeden, dat het varken onder de landbouwhuisdieren der terpenbewoners 
een bescheiden plaats heeft ingenomen. Hieruit mag geenszins afgeleid 
worden, dat alle door deze resten vertegenwoordigde varkens huisdieren 
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geweest zijn. Een gedeelte toch is stellig afkomstig van wilde zwijnen, 
die op de jacht, met behulp der groote honden der terpenbewoners, werden 
buit gemaakt. Dit is b.v. het geval met den fraaien, spitsen schedel, die 
ondergeteekende in 1910, met andere fragmenten aantrof in de terp te Corn-
jum (van Giffen, „Die Fauna der Wurten", 1913, S. 109 en Taf. VIII). 
De klassieke beeldhouwers wisten reeds de karakteristieke lijnen van dieren
schedels te waardeeren. De koppen van het wilde zwijn uit den terpentijd 
treffen door de slanke, spitse vormen, die bij de tamme soort allengs 
plomper en korter worden. 

Deze tamme terpen-varkens, primitief tam, hadden nog geduchte ge
bogen slag- of hoektanden, in tegenstelling met het hedendaagsche huis-
varken, dat veel kortere en minder gebogen hoektanden bezit. Van Giffen 
merkte t.a.p. dan ook reeds op, dat het vaak heel moeilijk is om uit te maken 
of de veelvuldige in de terpen voorkomende hoektanden van varkens 
afkomstig zijn van tamme of van wilde exemplaren. Bij de schedels zelf 
is dat gemakkelijker uit te maken en Ir. Reitsma vermeldt dienaangaande 
nadere gegevens. 

Zijn vermoeden, dat de hier bedoelde wilde zwijnen afkomstig zijn van 
de aangrenzende woudstreken, komt overeen met onze dienaangaande 
geuite meening. In dezelfde richting wijzen de talrijke geweien van herten 
en reeën, die bij het afgraven der terpen voor den dag kwamen, hetzij gaaf, 
hetzij verwerkt voor allerlei doeleinden. 

De schrijver komt tenslotte tot de conclusie, dat zoowel deze wilde als 
meer tamme varkens afstammen van het „ s u s s c r o f a", het Euro-
peesche wilde varken. Uit de absolute schedelmaten blijkt, dat de wilde 
soort grooter was, dan de wilde zwijnen, die tegenwoordig nog in West-
Europa worden aangetroffen. 

Ir. Reitsma is met de resten van dieren uit de Friesche terpen goed op 
de hoogte, waardoor zijn studie een belangrijke bijdrage is geworden voor 
de kennis van den terpentijd. In 1931 hield hij in samenwerking met onder
geteekende, wat de archaeologische kant van de zaak betreft, voor de 
Hoogeschool te Wageningen toezicht bij het afgraven van de groote terp 
Burmania II te Ferwerd (Fr.). Later herzag hij den inventaris van het 
Friesch Museum der uit terpen afkomstige skeletresten. 

Wij missen in de onderhavige studie een afzonderlijke beschouwing 
betreffende het onder zijn toezicht voor den dag gekomen materiaal, 
dat natuurlijk bizondere waarde heeft. Ook zou het o.i. bij verdere publica
ties van dezen aard van belang zijn een verklarende lijst te geven, althans 
van de vele afgebeelde stukken, waaronder wederom de bovengemelde uit 
Cornjum (Fig. 46—48). De aanduiding: Wageningen 861 of Friesch Museum 
No. 7 zegt den lezer alleen dat hij bij nadere informatie iets omtrent de 
herkomst enz. kan te weten komen. 

Wij willen deze bespreking niet eindigen zonder den naam in herinnering 
te brengen van den onlangs overleden Prof. Dr. L. Broekema, den vroegeren 
directeur van de landbouwhoogeschool te Wageningen, die in 1912 in 
„Cultura" een eerste verdienstelijke bijdrage leverde over „Overblijfselen 
van varkens uit onze Friesche terpen." BOELES. 

Colonel N. T. Belaiew. On the „Wodan-Monster" or the „Dragon" 
series of the Anglo-Saxon sceattas. Reprinted from the Se
minarium Kondakovianum. Praha 1935. A 1 s v o r e n. On the 
geographical distribution of the sceattas. Praha 1936. 
De Russische kolonel N. T. Belaiew, woonachtig te Parijs, heeft een bi

zondere belangstelling voor de eigenaardige zilveren munten, bekend onder 
den naam van „ s c e a t t a ' s " , waarvan de oudste typen, o.a. die met den 
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plaatsnaam Lundonia (Londen), omstreeks 600 nà Chr. in het Angel
saksische Engeland geslagen werden. Tot in het midden van de achtste 
eeuw ging deze aanmaak van Sceatta's door. Toen trad een nieuwe munt
soort op: de penny van Koning Offa. 

De sceatta's hebben ook voor ons land groote beteekenis gehad en speciaal 
ook voor wat nu de provincie Friesland heet. Dit was reeds lang bekend 
door de studie's van Mr. Jacob Dirks, Mej. de Man en anderen en de onder-
geteekende heeft in „Friesland tot de elfde eeuw", blz. 169 v.v. pi. 37 en 
aant. blz. 255 de volle aandacht gegeven aan de sceatta-problemen. 

Het in de tweede plaats hierboven aangehaalde artikel, feitelijk een 
résumé van een in het russisch geschreven stuk, geeft zeer bruikbare ge
gevens omtrent het aantal en de plaatselijke verspreiding der tot ons 
gekomen sceatta's. Niets is meer geschikt om de groote beteekenis te doen 
uitkomen van de drie bekende, bij H a 1 1 u m, F r a n e k e r en T e r-
w i s p e 1 in de provincie Friesland voor den dag gekomen vondsten, 
waarvan het meerendeel zich bevindt in het muntkabinet van het Friesch 
Museum. Immers van de circa 2000 stuks sceatta's, die er in totaal gevonden 
werden, zijn er in Friesland in voormelde drie vondsten niet minder dan 
794 stuks ontgraven. In Zeeland, vooral op het strand te Domburg, ongeveer 
700 stuks en in geheel Engeland slechts ongeveer 300 exemplaren. 

In het eerste genoemde artikel behandelt Belaiew een bepaald sceatta-
type, dat nog steeds bekend is met den door Mr. Dirks daaraan gegeven 
naam „Wodan-Monster". De stijl van het monster, een verwording van 
een of ander viervoetig dier met omziende kop, wordt hier afgeleid van de 
russische Scytho-Siberische cultuur, die dieren met omziende koppen als 
geliefde motieven verwerkte. 

Van grootere historische beteekenis is de eveneens door den schrijver 
behandelde vraag of een deel der sceatta's en bepaaldelijk het Wodan-
monstertype in ons land en wel te Dorestad geslagen is, ten behoeve van 
den Frieschen handel o.a. met Skandinavia. Te Birka zijn n.1. zooals reeds 
t.a.p. door ons vermeld werd munten van Karel de Groote, te Dorestad 
geslagen, geïmiteerd en ook het voormelde sceatta-type. Dit wordt met 
elkaar in verband gebracht. 

Belaiew gelooft zelfs, dat het officieele munthuis te Dorestad zoowel 
de munten van Karel de Groote als een deel van gezegd sceatta-type heeft 
geslagen. Dit lijkt weinig aannemelijk. 

Wij kunnen op dit onderwerp hier niet nader ingaan en bepalen er ons 
toe op te merken, dat de v i n d p l a a t s e n van munten van groot belang 
kunnen zijn voor de kennis van handels-relatien, doch dat zij soms niets 
zeggen omtrent de plaats waar deze gemunt zijn. Zoo vindt men in Friesland 
zelf haast geen enkel exemplaar der te Leeuwarden, Dokkum en andere 
Friesche plaatsen geslagen Bruno- en Egbertmunten, terwijl er in Rusland 
en Polen talrijke specimina voor den dag kwamen. Voorts heeft de heer 
Belaiew, die in 1932 ons verraste met een artikel getiteld „Frisia and its 
relations with England and the Baltic littoral in the dark ages" (Journal of the 
Britisch Archaeological Association XXXVII, part. 2), nog niet voldoende 
inzicht in hetgeen onder den Frieschen handel en den Frieschen koopman 
in den Merovingischen en Karolingischen tijd te verstaan is. Zoo ziet hij 
vaak ten onrechte een tegenstelling tusschen den handel der Friezen en 
Franken; terwijl de z.g. Friesche handel, die zooals Dr. Poelman duidelijk 
aantoonde, beter handel van Noord-Nederland kan heeten, feitelijk, met 
Dorestad als centrum, eerst van beteekenis werd toen de Franken daar de 
baas waren geworden, wat niet verhinderde dat de kooplieden van Dorestad 
uitsluitend als Friesche kooplieden aangeduid werden. 

Niet zeer geslaagd lijkt ook de poging om de eerste aanmunting omstreeks 
600 nà Chr. van Angel-Saksich zilvergeld in Engeland, in den vorm van 
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sceatta's, in verband te brengen met een bij den Frieschen koopman veron
derstelde opvatting, dat zilver het beste intermediair was voor den handel. 
Een opvatting, die de Friezen reeds zoude hebben gekenmerkt, sedert 
hunne vroegste relaties met de Romeinen. 

In den Romeinschen tijd ging de handel uit van de Romeinen zelf, 
van een handel gedreven door Friesche kooplieden zijn er in dien tijd maar 
zeer geringe aanwijzingen (Zie: Poelman. Geschiedenis van den handel v. 
Noord-Nederland, 's Grav. 1908). Dan ligt er tusschen den tijd, waarin het 
Romeinsche zilver- en kopergeld in ons land circuleerde en het eerste 
optreden van Frankisch en Angelsaksich zilvergeld alhier omstreeks 700— 
740, een periode van ruw geschat drie eeuwen, waarin, in ons land en speciaal 
ook in de tegenwoordige provincie Friesland, uitsluitend goudgeld circu
leerde. Eerst van Byzantijnschen, daarna in hoofdzaak van Frankische 
herkomst. Met wenschen van den z.g. Frieschen handel, althans van zuiver 
nationaal Friesche wenschen, heeft het hernieuwde gebruik van zilver voor 
munt-aanmaak o.i. dan ook niet te maken en men vergete ook niet dat 
de eerste Nederlandsche munthuizen te Maastricht en Dorestad Frankisceh 
munthuizen waren, die aanvankelijk en minstens tot 700 gouden munten af
leverden (zie: Friesland t.d. elfde eeuw blz. 164). 

Een charme van de opstellen van den heer Belaiew is het, dat hij dank 
zijn goede relatiën met de beheerders der voornaamste muntkabinetten in 
talrijke noten een zeer uitgebreide, niet steeds gemakkelijk toegankelijke 
literatuur heeft weten te vermelden, waarvan uiteraard de waarde zeer 
verschillend is. Tenslotte mogen wij hem dankbaar zijn voor de wijze 
waarop hij, opnieuw in internationale kringen, belangstelling heeft weten 
te wekken voor ons land en speciaal voor de in de provincie Friesland 
gevonden muntschatten. BOELES. 

Heinz Dieter Kohier. Studiën zur Ura-Linda-Chronik. Weimar 
1936. 

Dit geschrift van 102 blz. is een eenigszins uitgewerkte, in de herfst 
van 1934 te Kiel verdedigde dissertatie, een product van den strijd, die 
het in 1933 verschenen werk van Herman Wirth „Die Ura Linda Chronik" 
in Duitschland deed ontbranden en die in Mei 1934 zelfs leidde tot een ver
nietigende uitspraak van een vergadering gehouden in de Universiteit te 
Berlijn. Het werk van Prof. Wirth werd uitvoerig door ons besproken 
in de Vrije Fries dl. 32 (1934). 

Het feit dat deze studie thans in Duitschland verschijnt is een aanwijzing 
voor het inzicht, dat voor de in de mode komende verheerlijking der oude 
Germanen met fatsoen geen beroep kan worden gedaan op het gelijkgerichte 
phantastische werk van Cornelis over de Linden. 

De heer Kohier beziet het Oera-Lindaboek, dat het onderwerp van zijn 
studie vormt, van een nuchter-wetenschappelijk standpunt. Zijn doel is 
de onjuistheid aan te toonen van de Wirthsche opvatting, dat het O.L.B 
echte oude kernen bevat, ook al is de z.i. laatste redactie, de eenige die 
wij kennen een product uit de vorige eeuw. Hiervoor gaat Kohier na welke 
de bronnen en opvattingen zijn waaraan de verschillende elementen, die 
het O. L. B. bevat zijn ontleend. Hij kent de geschriften van Beckering 
Vinckers, waarmede hij acoord gaat en het groote boek van Dr. De Jong 
„Het geheim van het O. L. B.", waarmede hij niet accoord gaat. Dit laatste 
is voor ons persoonlijk een voldoening. 

Cornelis van der Linden is de auteur. Kohier twijfelt er niet aan en men 
kan door de lezing van zijn boek nogmaals de overtuiging krijgen, dat het 
O.L.B, de oprechte uiting is van een merkwaardigen geest, die zijn op
vattingen op een van veel menschenkennis getuigende wijze ingang heeft 
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willen doen vinden. In Duitschland is het O.L.B, door Prof. Wirth zelfs 
„zu einer gewissen Berühmtheit, ja Popularität verholfen". Ten onrechte 
i's het O.L.B, vaak opgevat als een geestige parodie. 

Over den inhoud van deze studie overigens slechts één opmerking. Met 
de Nederlandsche literatuur, die na en naar aanleiding van het genoemde 
werk van Dr. de Jong is verschenen is Dr. Kohier kennelijk niet bekend. 
Daaraan schrijf ik toe, dat hij zonder critiek, op gezag van Dr. de Jong, aan
neemt (S. 37), dat het in 1854 verschenen boek van Montanus „Die deutschen 
Volksfeste u.s.w." als bron gediend heeft voor de Wralda-mystiek in het 
O.L.B. 

Voor de leer van Dr. de Jong zou dit een sterk argument geweest zijn. 
Ik heb naar ik meen in 1931 in mijn „De houding van Dr. Eelco Verwijs 

enz." (De Vrije Vries, dl. 30, blz. 35) duidelijk aangetoond, dat er geen reden 
is om aan te nemen, dat het O.L.B, van het werk van Montanus afhankelijk 
was. BOELES. 

Nederlandsche Kloosterzegels vóór 1600. Afl. I—VII. 1935—1937. 
Aan deze belangrijke uitgave, twee jaar geleden ondernomen door nu 

wijlen Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland, voorzitter van het Kon. 
Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Jhr. Mr. D. P. M. Gras-
winckel, Rijksarchivaris bij het Alg. Rijksarchief, Mr. Elisabeth C. M. Prins, 
Chartermeester bij het Alg. Rijksarchief en Archivaris van genoemd Ge
nootschap en P. Dalmatius van Heel O.F.M., en na het ontijdig heengaan 
van eerstgenoemde door zijn drie medewerkers voortgezet, behoort ook 
in dit tijdschrift zeker aandacht te worden geschonken. Zij beoogt zoo volle
dig mogelijk bijeen te brengen de zegels van kloosters op Nederlandsen grond
gebied en derzelver functionarissen. Tot dat doel wordt van elk specimen, 
dat kan worden achterhaald, een korte beschrijving (voorstelling, randschrift, 
afmetingen, dateering en bronnen) gegeven, vergezeld van een photogra-
phische reproductie op kunstdrukpapier. De verschillende kloosterorden 
zullen achtereenvolgens worden behandeld, waarbij de Benedictijnen de 
rij openen. Eenige historische gegevens betreffende de orde en een lijst van 
de daartoe behoorende abdijen en kloosters vóór 1600 gaat telkens vooraf, 
waarna iedere stichting afzonderlijk wordt behandeld, zulks in alphabetische 
kerspel-volgorde met telkens een korte historische inleiding en opgave van 
litteratuur. — Met prijzenswaardige regelmaat zijn aldus binnen de twee 
jaar zeven afleveringen van gemiddeld 16 pagina's druk verschenen, waarin 
naast 165 zegelbeschrijvingen reeds 170 illustraties zijn verwerkt. 

Van de Benedictijner-mannenkloosters leverden uiteraard de abdij van 
Egmond en de St. Paulusabdij te Utrecht het leeuwenaandeel en daarnaast 
spelen de Friesche kloosters (Bethanië te Foswerd en de abdij van Stavoren) 
in afl. III slechts een zeer bescheiden rol. Het conventszegel en het gedurende 
minstens twee eeuwen gebruikte abtszegel van Foswerd zijn ten onzent 
in originali op het Rijksarchief aanwezig en in deel XII van de Vrije Fries 
kan men van het laatste een primitieve reproductie aantreffen tgr. pag. 406. 
— Anders staat het met de in 1495 van Stavoren naar Hemelum overge
brachte abdij. Te Leeuwarden is slechts aanwezig een sterk beschadigde 
afdruk van het conventszegel van „Stavoren in Hemelum" uit 1571, 
van na de verplaatsing dus, en voorts een „kapittelzegel", in 1483 gebruikt 
door den abt ,,to Stavoren ende to Hemelen" en eenige monniken; een 
gedeelte hunner had zich namelijk reeds vóór 1495 te Hemelum gevestigd 
en vormde sinsdien blijkbaar met de te Stavoren achtergebleven gemeen
schap één „kapittel". Hier wordt ons daarnaast getoond het oude convents
zegel in een afdruk van 1383, aanwezig in het Rijksarchief te Utrecht. 
Aan hetzelfde archiefdepot en aan het gemeentearchief van Harderwijk 
zijn ontleend reproducties van een viertal 14e en 15e eeuwsche abtszegels, 
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alsmede van die van een prior en een vicaris uit 1383, terwijl wij ten onzent 
daarnaast slechts twee vrij slecht afgedrukte ambtszegels van abten uit 
het laatst der 16e eeuw kunnen stellen. 

In de kortelings verschenen VI Ie aflevering wordt een aanvang gemaakt 
met de vrouwenkloosters derzelfde orde; daarvan heeft Friesland er even
eens slechts twee gekend. Dat te Franjum onder Marssum werd reeds 
omstreeks 1270 opgeheven naar Sibrandus Leo ons verhaalt en het heeft 
archivalisch vrijwel geen sporen nagelaten. — Iets gunstiger staat het in 
dat opzicht met Smalle Ee, dat wij verder kennen uit de Friesische Papst-
urkunden en in ander opzicht uit de opgravingen van Dr. van Giffen, met 
steun van het Friesch Genootschap in 1922 verricht (zie de Vrije Fries 
XXVIII, pag. 101 v.v.). De twee zegels van dit nonnenklooster, ons in deze 
uitgave geboden, zijn beide aan origineelen in Frieslands Rijksarchief ont
leend: het helaas slechts fragmentarisch bewaarde conventszegel uit 1475 
en dat van prior Wibodus Dothonis uit denzelfden tijd. 

De uitgave dezer kloosterzegels mag voortreffelijk heeten: de alleszins 
gelukkige bewerkerscombinatie levert korte en zakelijke beschrijvingen 
naar deneischende reproducties mogen over 't geheel zeer geroemd worden. 
Men krijgt voorts den indruk, dat zeer consciëntieus getracht wordt, van 
heinde en verre alle beschikbaar materiaal bijeen te brengen, iets wat mij 
voor wat de Friesche kloosters betreft ook uit eigen ervaring bekend was. 
Zoodoende wordt een waardevol verzamelwerk geschapen en met belang
stelling mag ook voor de Friesche kloostergeschiedenis de behandeling van 
andere orden als Cisterciensers en Praemonstratensers worden tegemoet 
gezien. 

Onder de litteratuur had bij de abdij van Stavoren m.i. kunnen worden 
vermeld de in 1855 door het Friesch Genootschap uitgegeven, door een 
Hemelumer kloosterling geschreven, kroniek Proeliarius. 

H. v. V. 

Dr. J. J. Boer. Ubbo Emmius en Oost-Friesland. Wolters, 
Groningen-Batavia, 1936. 
Hoewel Dr. Boer in het bizonder de aandacht vestigt op de beteekenis 

van den grooten geschiedschrijver voor Oost-Friesland, is dit werk eveneens 
van belang voor degenen, die zich interesseeren voor de geschiedenis van 
Friesland ten Westen van de Lauwers, reeds door de behandeling van 
algemeene Friesch-historische vraagstukken als de Friesche vrijheid en 
de methode van onderzoek, door de voorgangers toegepast. 

Het boek van Dr. Boer is zeer overzichtelijk ingedeeld en voorzien van 
een handig register. Het geheel geeft blijk van een zeer objectieve behande
ling van het onderwerp. B. 

Dieuwke Aagje Brouwer. Ameland, een sociaal-geografische 
studie van een waddeneiland. Proefschrift (Utrecht). H. J. 
Paris, Amsterdam 1936. 
Dit proefschrift geschreven onder de auspiciën van Prof. van Vuuren te 

Utrecht, die met zijne leerlingen herhaaldelijk excursie's naar Friesland 
maakte, is verlucht met afbeeldingen van een drietal kaarten en van 
veertien foto's, ten deele eigen opnamen van Prof. van Vuuren. Verder 
treft men aan de in dit soort geschriften gebruikelijke grafieken en leef-
tijdspyramiden van de bevolking. Bizondere aandacht is besteed aan de ver
schillende beroepen door de bevolking uitgeoefend en aan de verdeeling der 
marken en gemeene weiden. Van veel belang is ook de verzorgde lijst van 
geraadpleegde werken en archiefstukken. 
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Het zevende hoofdstuk behandelt de bevolking o.a. het godsdienstig en 
politiek leven. In dit kader veroorloven wij ons een persoonlijke ervaring 
en herinnering vast te leggen. Ruim twintig jaren geleden waren de wegen 
en de verlichting op Ameland nog zeer primitief. Geplaveide wegen ontbraken 
vrijwel en de straatverlichting liet zelfs in het hoofddorp Nes alles te wen-
schen over. Dit bleek toen ik aldaar een gerechtelijk onderzoek moest 
leiden. Over het algemeen had de Justitie althans in strafzaken, zeer weinig 
last van de Amelanders. Over het tijdvak 1903—1918 herinner ik me slechts 
een paar zaken, die door de Rechtbank te Leeuwarden behandeld zijn. 

Een daarvan, de doodslag, die ons naar het eiland bracht, kwam zelfs 
niet voor rekening van een Amelander. 

Voor aanleg van den dijk waren er een aantal polderjongens uit Sur-
huisterveen en omstreken tijdelijk gevestigd, en bij een onderlinge twist in 
de keten, was één van hen met een blinkende spade doodgeslagen. 

En nu de verlichting. Toen de verhooren, na onderbreking voor het 
middagmaal, op een duisteren avond moesten worden voortgezet in het 
gemeentehuis, kwam de burgemeester in eigen persoon, gewapend met een 
lantaarn, het gerecht uit het hotel ophalen om de heeren langs vrijwel 
ongebaande en stellig onverlichte wegen naar het gemeentehuis te brengen. 

BOELES. 

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid v. h. 100-jarig bestaan 
van het Klaas Tiglerleen te Leeuwarden, 1832—1932. 
(Leeuwarden, Nov. 1934). 
Dit gedenkboek werd samengesteld door eene commissie uit de beheerders 

en begevers van het leen, gesticht door Klaas Djurres Tigler, doopsgezind 
leeraar te Leeuwarden. Deze Tigler is in Febr. 1724 geboren op het Vliet te 
Leeuwarden en in 1811 begraven te Huizum. Behalve gegevens omtrent 
het geslacht Tigler, dat den naam ontleende aan het bezit van een tichelwerk 
of steenbakkerij te Leeuwarden, geeft het gedenkboek een lijst der personen 
die studeerden op een beurs van dat leen. Oorspronkelijk werd er jaarlijks 
ƒ 1400.— beschikbaar gesteld voor de studie voor Doopsgezind predikant. 
Sedert 1922 is de gegadigde geheel vrij in de keuze van het studievak. 

Uitgezonderd zijn echter bij het reglement ,,de studie voor Roomsch 
Katholieke geestelijke en de Militaire wetenschap". Het aantal der beurzen 
bestaat sedert 1922 uit vier van / 1000.—, elk gedurende ten hoogste tien 
jaren te genieten en wel van het 16e tot en met het 25e jaar. Voor be
giftiging met een beurs komen in de eerste plaats in aanmerking afstamme
lingen uit de thans uit zeven hoofdstaken bestaande familie. De keuze 
geschiedt door stemgerechtigde familieleden. 

Bijlage 4 geeft een uittreksel uit het familie-verband, zooals dit is op
gesteld door den heer W. Jeelof te Leeuwarden. Deze opstelling eischte 
moeizame en langdurige archiefarbeid. De doopboeken der Doopsgezinden 
in Leeuwarden beginnen eerst in 1739, daarvoor werden de data van doop 
in het Luthersche doopboek ingeschreven. De geboorteboeken dezer Doops
gezinden zijn eerst met 1 Januari 1785 aangelegd, terwijl de begrafenis-
boeken te Leeuwarden aanvankelijk (1687) bestonden uit verre van nauw
keurige opgaven van de doodgravers en poortiers. Dan werd door velen 
de geslachtsnaam verwaarloosd. Ondanks dergelijke bezwaren is het gelukt 
het familieverband nagenoeg volledig te reconstrueeren. B. 
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Recente uitgaven van het Friesch Genootschap. 

Voor de leden van het Friesch Genootschap en de daarmede in ruilver-
keer staande instellingen, uitsluitend bij rechtstreeksche bestelling aan het 
Genootschap, Koningsstraat No. 1 te Leeuwarden, verkrijgbaar tegen de 
onderstaande, verminderde prijzen. Na storting van dat bedrag op de postre
kening van het Friesch Genootschap No. 113600 volgt het bestelde franco. 

De tusschen haakjes geplaatste prijzen gelden voor niet-leden bij be
stelling door den boekhandel. Een volledige lijst der uitgaven van het 
Genootschap is afgedrukt in de jaarverslagen. 

Gysbert Japicx.Friesche Rymlerye en verdere werken, bewerkt 
door J. H. Brouwer, Dr. J. Haantjes en P. Sipma. 
Deel I met de texstuitgave der volledige werken, 1936. Gewone uitgave, 

gebonden in linnen band (/ 6.25) f 4.75. Luxe uitgave, geb. in Buckram-
band (/12.50) ƒ 9.—. Deel II zal over ongeveer twee jaren verschijnen 
en naast de volledige Oxfordiana een doorloopende in het Friesch vervatte 
commentaar inhouden (/ 6.25) / 4.75. 

Dr. O. Postma. De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschie
denis van den cultuurgrond, vooral in Friesland en Groningen. 
Met 14 kaarten, 1934. 200 blz. (/3.—) ƒ 1.50 
Zijn boek is voor de agrarische geschiedenis van de Friesche landen 

van onbetwistbaar belang. Deze was tot nu toe in de eerste plaats behandeld 
door Duitschers en daarbij was de nadruk gevallen op het Duitsche Friesland 
Door dit werk is nu ook Friesland tusschen Eems en Vlie op waardige wijze 
vertegenwoordigd. 

In de verschillende hoeken van Friesland is van eenige dorpjes de ge
schiedenis van alle kavels, voor zoover mogelijk precies nagegaan. Door dit 
minutieuze onderzoek bleek al spoedig dat Friesland geen agrarisch histo
rische eenheid vormt. 

Na in verschillende deelen en in diverse perioden de „Agrarverfassung" 
te hebben onderzocht, komt Dr. Postma tenslotte tot de conclusie, dat er 
op de Friesche klei, met uitzondering misschien van den Zuidwesthoek 
van de provincie Friesland, van een „Huvenverfassung" geen spoor te 
vinden is. Deze uitspraak staat in scherpe tegenstelling tot de opvattingen 
van Acker Stratingh, Swart, Heek, van Apeldoorn en anderen, die allen 
de meening waren toegedaan, dat eens op de klei soortgelijke verhoudingen 
hadden geheerscht, als we betrekkelijk kort geleden op de zandgronden in 
het Oosten van ons land nog konden waarnemen. 

Toch zijn de conclusies van den heer Postma geenszins gewaagd. . . . 

E. W. Hofstee in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. 

Goederenlijsten vooral van kloosters en kerken, testamenten, stukken 
betreffende schenkingen, koop en huur, volkswetten en kronieken, enz., 
enkele oude kaarten van hoeven en de kadastrale kaarten zijn voor den 
schrijver studiemateriaal geweest. 

Kan op de klei een hoevenstelsel bestaan hebben, waarbij het veld geheel 
in bepaalde gelijkwaardige hoeven verdeeld was, kan op de klei de veld-
indeeling der marken hebben bestaan? 

Aan deze vraag vooral wijdt de schrijver, aan de hand van uitkomsten 
van minutieus onderzoek uitvoerige beschouwingen.... 

Dr. P. meent op verschillende gronden, dat de theorie van Heek en Swart 
verworpen moet worden. „Nieuwe Rotterdamsche Courant". 
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Terugwerkend van uit de tegenwoordige toestand is het den schrijver 
gelukt om op enkele punten tot aan den Romeinschen tijd, in voortdurend 
historisch verband, door te dringen. 

Nog op andere punten iaat dit werk nieuw licht schijnen, zoo b.v. op de 
landmaten, de hemrik, het gebruik van den bodem, de kerkelijke bezittingen 
de meenscharren, enz. enz., onderdeelen welke voor de studie der landbouw-
geschiedenis van veel belang zijn. 

Steeds duidelijker wordt het beeld van Frieslands cultuurgeschiedenis. 
Dit werk is daarom van veel vèr strekkender dan alleen landbouwkundig 
belang. 

W. Hielkema in: Leeuwarder Nieuwsblad. 

Mr. P. C. J. A. Boeles. De auteur van het Oera-Linda-Boek. 
Met portret en facs, 1928. 39 blz. (/0.80) /0.40 

. De houding van Eelco Verwijs ten opzichte van het 
Oera-Linda-Boek en het Friesch Genootschap, 1931. 52 blz. 

( /1. - ) /0.50 
N. Ottema. Friesch zilver. Met afbeeldingen, 1927. Gebrocheerd, 

117 blz. (/3.—) /1.50 

. Jaarletters en merken van Friesch zilver. Met afb. 1927. 
(/1.-) /0.50 

Mr. P. C. J. A. Boeles. Friesland tot de elfde eeuw. Zijn oudste 
beschaving en geschiedenis, 1927. Met terpenkaart, 48 platen 
en 11 tekstafbeeldingen. Gebonden in buckram, 295 blz. 

(/6.50) /4.50 
Voor de oudste beschaving van Friesland is deze samenvatting van veel 

detail studies een zeer gelukkig werk, en tevens voor die van ons heele vader
land. 

Afzonderlijk te noemen in een zeer uitvoerige en hoogst interessante uit
eenzetting over het Friesche muntwezen. 

Met zijn fraaie afbeeldingen en zijn aanteekeningen bij de verschillende 
hoofdstukken, die achterin zijn samengebracht is het een groote aanwinst 
voor de literatuur over onze oude geschiedenis. 

Dr. N. Japikse in: 
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. 

Cet auteur est parvenu à composer un livre de la plus haute importance, 
livre qu'on peut qualifier de révélation. Le pays de Frise est encore au-
jourd'hui la province la plus originale du Royaume des Pays Bas. 

Nous avons quelques notes de 1'époque romaine dans Tacite, quelques 
vagues indications dans les Vies de Saints et bon nombre de chroniques, 
et c'est tout. M. Boeles a vu le premier que dans un cas pareil, 1'historien 
doit faire appel aux disciplines-sœurs, archéologie, numismatique, toponymie 
histoire du droit, etc. afin d'éclairer sa lanterne. C'est en somme Ie même 
procédé que celui appliqué par le prof. Des Marez dans son livre récent 
sur la colonisation de la Belgique, et ce dernier sera certainement fort 
heureux de voir que 1'idée qu'il a préconisée, se trouve dans 1'air. 

Henri Obreen: „Revue Beige de philologie et d'histoire". 



Der Verfasser, ein gewiegter Archäolog, führt nach einem kurzen Ueber-
blick über die älteste Zeit die friesische Kulturgeschichte in drei Perioden 
(2. Jahrh. v. Chr. — 400 n. Chr. — um 750—11. Jahrh.) unter eingehender 
Erläuterung der Fundstücke; für die Zeit seit dem 7. Jahrh. werden auch 
die schriftlichen Quellen herangezogen. Mit den bis in kleinste durch-
dachten, klaren und anschaulichen Ausführungen des Verf. stehen die 
wundervollen Abbildungen in erfreulichem Einklang. _ 

Prof. O. Oppermann in: „Historische Zeitschrift". 

Gedenkschrift, uitgegeven bij het eeuwfeest van het Friesch 
Genootschap, 1927. Met portretten en platen. (De Vrije Fries, 
deel 28, afl. 3). 352 blz. (/3.—) / 1.50 

De Vrije Fries. Deel XXXIII, 1936. (/3.—) /1.50 

Verslag, 107de, van het Friesch Genootschap, 1936. (/ 1.—) /0.50 


