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De restauratie van de Martinikerk te Franeker
DOOR

HERM. V. D. KLOOT MEIJBURG, Architect.

I. Inleiding.
Het dreigend verval waarin de Martinikerk verkeerde, deed
kort voor de wereldoorlog, in ruimen kring de aandacht vestigen
op dit historisch monument, een sieraad voor Franeker. Een
grondige restauratie zou nodig zijn om de in standhouding te
verzekeren van dit gebouw waarvan de geschiedenis tot in het
ver verleden terug grijpt.
De eerste authentieke vermelding van de aan de heilige S t Martinus van Tours gewijde kerk te Franeker, gaat terug tot
1085, toen ze door bisschop Conrad aan het Kapittel van St.-Jan
te Utrecht werd geschonken. Moederkerk van het noordelijk deel
van Westergo, werd ze tussen 1230 en 1270 decanaatskerk, toen
Westergo werd gesplitst in de decanaten Bolsward en Franeker.
Franeker kreeg eerst meer betekenis, toen het in 1374 tot
een centrum van jurisdictie werd, doordat Recht en Raad der
Steden en Delen van Westergo bepaalden, dat alle zaken en
misdaden binnen Franeker gepleegd daar gerecht mochten worden
„over hals en hoofd". Hierop volgde in 1417 de Franeker buurbrief als voorloper van de stadsrechten. Blijkbaar heeft deze
opkomst en uitbreiding der stad ook een verbouwing van haar
kerk tengevolge gehad. Wij vernemen althans dat in 1421 de
Groningers op het Kamperdiep twee schepen aanhielden, beladen
met kanthout, dat moest dienen voor de opbouw der Franeker
kerk. Inderdaad kan het bestaande godshuis, naar zijn vormen te
oordelen, in deze tijd — dus in het eerste kwart der 15e eeuw —
zijn ontstaan, zij het door verbouwing van een oudere, waarvan
de tufsteen ten dele in het nieuwe werk is herbruikt.
Er zijn verschillende gegevens gevonden die dit vermoeden
staven en die op vroeger toestanden duiden, maar bepaalde
conclusies konden hieruit niet worden getrokken. Het schijnt
dat de beide Zijschepen langs de toren waren doorgetrokken;
in de steunberen tegen de Westgevel werden namelijk overblijfselen gevonden van een oude raamneg *).
*) De zijkanten der raamopeningen.
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Ook is het vreemd dat de onderlinge afstand tussen de kolommen van het Middenschip tegenover de zijingangen een belangrijke afwijking vertonen en dat in de Zijschepen twee zijingangen bestaan, waarvan er aan iedere zijde één is dichtgemetseld, die zich zeer dicht bij elkaar bevinden. Bovendien valt het
op dat de steunberen en ramen zeer onregelmatig zijn geplaatst.
Eveneens zijn sommige onderdelen enigszins raadselachtig,
zoals de ingangspartij van de toren die door een grote, hoge
boog wordt omvat en het raam in de Westgevel van het Noorder-zijschip.
Omdat de funderingen zeer ondiep waren aangelegd en dus
gemakkelijk konden worden verwijderd, hebben de ontgravingen
weinig positief resultaat opgeleverd. Wel werden hier en daar
resten van oude funderingen gevonden, o.a. op de scheiding van
het Middenschip en het Koor, maar bepaalde aanwijzingen omtrent de vroegere toestand konden deze niet verstrekken.
Zoals het kerkgebouw zich thans vertoont heeft het de vorm
van een drie-beukige pseudo-basiliek, waarbij dus de Zijschepen
zo hoog opgetrokken zijn dat het Middenschip niet van ramen
kon worden voorzien en de verlichting dus alleen door de Zijschepen kan geschieden. Door het hoog optrekken van de Zijschepen
oefenden de daarop geplaatste lessenaarsdaken een schorende
invloed uit op het Middenschip waardoor de luchtbogen konden
worden gemist te meer omdat de opgaande muren van het Middenschip door zware trekbalken aan elkaar werden verbonden.
De Martinikerk, gebouwd op een terp, en geheel opgetrokken
van die eigenaardige Friese kloostermoppen van gemengd gele
en rode kleur, zoals deze uit de kleisoort van de streek rond
Franeker werden vervaardigd, en met een spaarzame toepassing
van verschillende soorten natuursteen, bezit geen Dwarsschip.
De Zijschepen gaan dus zonder onderbreking over in de halftienhoekige Kooromgang. Naar den aard van de pseudo-basiliek
gaat het Middenschip slechts weinig hoger op dan de Zijschepen,
welker zadeldaken tegen het Middenschip aansluiten, kort beneden zijn, op een uitkraging van profielsteen rustende gootlijst.
Het interieur met dertig slanke ronde zuilen, voorzien van
achtkantige basementen en kapitelen, en overdekt met een houten half cirkelvormig tongewelf boven het Middenschip en met
kwart cirkelvormige houten gewelven boven de Zijschepen en
Kooromgang, maakt een ruime overzichtelijke indruk van een
hallenkerk, waarvan het alleen verschilt doordat het Midden-
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schip zich boven de scheibogen der Zijschepen verheft met een
lage strook muurwerk waarin blinde spitsbogen zijn gespaard.
Op de zuilen bevinden zich muurschilderingen daterende uit
de tweede helft der 15e eeuw. Voorts kan de kerk bogen op het
bezit van een hoogst belangrijke verzameling grafzerken, waaronder bijzonder fraai gebeeldhouwde, van de 15e tot het eind
der 17e eeuw.
Bij een restauratie in de jaren 1876—1878 werden tussen
enkele zuilen en in de Zijschepen, glaspuien aangebracht waardoor de kerkruimte ongeveer kruisvormig werd gemaakt. Het
ondergedeelte van deze afscheiding tussen het Koor en de Kooromgang bleek oorspronkelijk werk te zijn en bleef dan ook bij de
restauratie gehandhaafd, doch overigens werden deze ontsierende afscheidingen verwijderd zodat de fraaie ruimtewerking
werd hersteld.
De spitsboogvormige vensters, met houten ramen gesloten,
moeten vroeger van zeer eenvoudige traceringen zijn voorzien
geweest, waarvan verschillende fragmenten zijn terug gevonden.
Aan de Zuid- en Noordzijde van het kerkgebouw bevinden
zich twee met korfbogen overspannen ingangen, waarvan er aan
iedere zijde één is dichtgemetseld. Deze ingangen werden met een
baksteen profiel omlijst zoals dit ook bij de toreningang het geval
is. In de Koorveelhoek is een aardig Renaissance poortje. Tegen
de Noordzijde van de Kooromgang is de sacristy aangebouwd.
De zware Westtoren bestaat uit drie geledingen waarvan de
bovenste slanke galmgaten bevat. Na de brand van 1714 werd
de toren enigszins verlaagd.
Deze toren, die niet onbelangrijk is verzakt, bezit inwendig
een zware houtconstructie, als 't ware een zeer grote klokkenstoel, die even boven het torenportaal begint en geheel vrij van
de omtrekmuren is gehouden. In de toren hangen drie luiklokken.
De fraaiste dateert uit 1450; de beide anderen uit 1629 en 1739.
De toreningang is van later tijd dan de torenromp. Vermoedelijk bestond de ingang aanvankelijk uit een diepe nis afgesloten
met een wand halverwege het torenportaal. De sporen van deze
afsluitmuur werden gevonden.
II. De toestand van het kerkgebouw.
Bij het onderzoek naar de toestand van het kerkgebouw dat
in opdracht van de Kerkvoogdij in de zomer van het jaar 1938
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werd ingesteld, kwamen verschillende gebreken aan 't licht
waaraan de afwijkingen en zettingen in het gebouw konden worden toegeschreven.
De oorzaak van deze afwijkingen bleek voornamelijk van
tweeërlei aard te zijn. In de eerste plaats moesten zij worden
toegeschreven aan de onvoldoende fundering en in de tweede
plaats aan een uitwaartse druk van de bekapping.
Ontgravingen toonden aan dat de fundering van het gebouw
zeer onvoldoende was waarvan de gevolgen mèt de daarmede
gepaard gaande ouderdomsgebreken, voor het behoud van het
gebouw, noodlottig zouden kunnen worden. De fundering was
te ondiep aangelegd, namelijk gemiddeld slechts 0,40 m onder
de bovenkant van het aansluitend terrein en had, wat eveneens
verwonderlijk is, nagenoeg geen verbreden voet De druk van de
muren op de ondergrond was veel te hoog en overschreed verre
de toelaatbare norm. Deze overbelasting was vooral het geval
bij de muren van de Kooromgang omdat te dier plaatse de last
nog werd vergroot door de vele, tegen de muur geplaatste grafzerken van aanzienlijke afmetingen en groot gewicht. Deze
toestand werd nog verergerd door de steunberen die bij gebrek
aan een behoorlijke fundering, in plaats van de gevels te schragen, eerder als een extra gewicht aan de muur hingen.
Bij deze bezwaren kwam nog dat de kapspanten op verschillende plaatsen, maar voornamelijk bij de constructieve knoop
en opleggingspunten, verteerd waren, waardoor de samenhang,
het onderling verband, ten dele was verloren gegaan. De kappen
oefenden dientengevolge een ontoelaatbare zijdelingse druk uit
op de muren. Vooral bij de Koorveelhoek werkten deze naar
buiten gerichte krachten zeer fnuikend omdat daardoor de
gevels werden uitgedrukt met gevolg dat er vele scheuren in
verticale richting waren ontstaan die geleidelijk groter werden.
Niet alleen bleek dat de kapspanten veel aan deugdelijkheid
hadden ingeboet, maar dat ook het dakbeschot veel had geleden.
Dit was grotendeels verteerd zodat de leinagels niet meer hielden en de leibedekking op vele plaatsen onvoldoende was geworden. Daardoor zijn vele lekkage's ontstaan die voor het metselwerk zeer nadelig werden. Onder de goten was het metselwerk
over een vrij aanzienlijke hoogte verteerd. Ook de steunberen
en vooral de steunbeer-afdekkingen, verkeerden in een bedenkelijke toestand.
Zoals gewoonlijk had het ijzerwerk zijn vernielende invloed
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doen gelden. De roestende brugijzers in de ramen hadden het
metselwerk uiteengedrukt zodat alle negkantenx) der ramen,
waren afgescheurd.
Bij de restauratie van 1876—1878 is waarschijnlijk het inwendige van de kerk overgepleisterd. Alle muren en kolommen
waren althans met een zeer dikke pleisterlaag bedekt die op
talrijke plaatsen had losgelaten. Bovendien waren bij het aanbrengen van de afscheidingen, de basementen en kapitelen der
kolommen zwaar beschadigd. Later bleek nog dat enige kolomschachten gevaarlijk waren gescheurd.
Alles bijeengenomen was dus de toestand van het fraaie en
karakteristieke kerkgebouw alles behalve rooskleurig en kon
een grondige restauratie niet uitblijven.
III. De voorbereiding tot de restauratie.
De zorgelijke toestand waarin het kerkgebouw verkeerde deed
de Kerkvoogdij besluiten zo spoedig mogelijk tot de restauraties
te doen overgaan en opdracht te geven een restauratieplan
met bestek en gedetailleerde begroting op te maken. De 15e
October 1938 werden deze stukken ingediend. De begroting
bleek te sluiten met een bedrag van ƒ 168.000,—. Daar het uitgesloten was deze kosten uit eigen middelen te bestrijden, werd
tot het Rijk, de Provincie en de Gemeente het verzoek gericht
een subsidie te willen verlenen op grond dat het behoud van dit
historische monument van algemene betekenis moet worden
geacht. Dit verzoek werd met een gunstig resultaat bekroond;
het Rijk zegde een subsidie toe van 50% in de kosten terwijl door
de Provincie en de Gemeente een subsidie in het vooruitzicht
werd gesteld van resp. 20% en 12,5%.
Tijdens de uitvoering van de restauratie, die in de oorlogsjaren tot stand kwam, ondanks vele bezwaren en grote moeilijkheden, bleek dat de oorspronkelijke begroting niet kon worden
gehandhaafd. Door verhoging van de lonen, prijsstijging van
materialen en toenemende sociale lasten, moest de begroting
worden verhoogd tot ƒ 207.000,—. Gelukkig verklaarden zowel
het Rijk als de Provincie en de Gemeente zich bereid in deze
hogere kosten naar evenredigheid bij te dragen en de subsidies te verhogen.
x

) De zijkanten der raamopeningen.
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Toen de restauratieplannen waren goedgekeurd en de subsidies verleend, werden onverwijld de nodige stappen gedaan om
tot de uitvoering te geraken. Daar een restauratiewerk zich
wegens de vele onzekere factoren niet leent tot een aanbesteding
voor een totale som, zou de uitvoering geschieden in regie, dus
voor een bepaald winstpercentage over het te verwerken bedrag. Hiertoe werden een drietal aannemers bijeen geroepen
voor een bespreking op 19 April 1940. Na een uitvoerige uiteenzetting werden zij uitgenodigd te willen opgeven tegen welk
winstpercentage zij het werk zouden kunnen uitvoeren. Als
gevolg hiervan werd door de heer J. Spoelstra te Franeker de
laagste aanbieding gedaan, namelijk 3,74% over het te verwerken
bedrag.
Deze aanbieding werd door de Kerkvoogdij billijk geacht en
door de Minister van O.K.W. goedgekeurd, zodat op 1 Juli 1940
een contract met den heer J. Spoelstra kon worden afgesloten.
Inmiddels was, tegen de zelfde datum, als dagelijks opzichter
over de restauratie aangesteld de heer L. Vermeulen uit Rotterdam. Als uitvoerder-onderbaas werd in dienst genomen de
heer Wiersma uit Franeker.
Gedurende de voorbereiding van de kerkrestauratie was door
het Gemeentebestuur te kennen gegeven dat het wenselijk zou
zijn ook de restauratie van de toren, die gemeente-eigendom
is, ter hand te nemen omdat deze eveneens vele gebreken vertoonde. Dientengevolge werd een plan met bestek en begroting
voor de torenrestauratie opgemaakt. De kosten van deze herstelwerken werden begroot op ƒ 28.500,—. Later is dit bedrag
verhoogd met / 10.700,— voor het maken van een afsluitmuurtje om het kerkterrein dat tot de gemeentelijke bezittingen
behoort, en het egaliseren en beplanten van het terrein. Na
enige onderhandelingen werden ook deze plannen goedgekeurd.
In de bestrijding der kosten werd door het Rijk een subsidie
verleend van 50% en door de Provincie een subsidie van 15%.
Met deze voorbereiding ging vrij veel tijd verloren zodat
eerst in het begin van October 1942 onderhandelingen konden
worden aangeknoopt met den heer J. Spoelstra teneinde deze
aannemer ook met de torenrestauratie te belasten. Deze besprekingen leidden tot een aannemelijk resultaat. Gezien het vele
steigerwerk dat voor deze torenrestauratie nodig zou zijn en het
verhoudingsgewijze lage begrotingscijfer, werd het winstpercentage bepaald op 10%.
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De 6e October deed de heer Spoelstra het gemeentebestuur
weten met het, hem toegezonden aanoestedingscontract in te
stemmen zodat daarmede deze zaak was beklonken en tot de
uitvoering van het werk kon worden overgegaan.
De bouw van het afsluitingsmuurtje met bijkomende werken
is later, na afzonderlijke aanbesteding, opgedragen aan de firma
M. E. van der Zee á Zoon.
Als opzichter over deze werken fungeerde de heer L. Vermeulen
die echter niet tot het allerlaatst is kunnen blijven, terwijl de heer
Wiersma als uitvoerder-onderbaas optrad.
IV. De restauratie van het kerkgebouw.
De werkzaamheden die op 1 Juli 1940 werden ter hand genomen omvatten allereerst het aanvoeren van het benodigde
hulpmaterieel, vervolgens het opbergen en beveiligen van het
meubilair, het bouwen van keten en loodsen en het afrasteren
van het bouwterrein. De consistoriekamer werd voorlopig ingericht tot verblijf voor de opzichter.
Bij het ontruimen van het interieur en het opbreken van de
houten vloeren, kwamen behalve verscheidene fraaie grafzerken,
ook belangrijke gegevens te voorschijn voor de reconstructie
van de bekapping boven de Zijschepen en de Kooromgang.
Een niet onbelangrijk aantal oude, geprofileerde eikenhouten
spanten, afkomstig van de oorspronkelijke kap van de Zijschepen
en Kooromgang die in later tijd op een weinig fraaie wijze was
vernieuwd, bleek te zijn gebruikt als ondersteuning voor de
houten vloer. Bij de restauratie van deze kap is van de gevonden
fragmenten een dankbaar gebruik gemaakt.
Tot de eerste werkzaamheden behoorde ook het afbreken van
de ontsierende aanbouwen tegen de Westgevel naast de toren,
die voor bergplaats werden gebruikt. Alleen het kleine transformatorhuisje in de hoek, moest behouden blijven doch kon later
in vormgeving worden verbeterd. De van de afbraak komende
materialen konden goed gebruikt worden bij de bouw van de
keten en loodsen.
Toen het interieur was ontruimd en het orgel en de kansel
tegen beschadiging omtimmerd, werd een steigerwerk geplaatst
om allereerst het houten schijngewelf, dat lager lag dan het oorspronkelijke tongewelf, te verwijderen om met het herstel en de
gedeeltelijke vernieuwing van de kap te kunnen beginnen. Een
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zes-tal spanten waren niet origineel en moest, om het oude tongewelf weer te kunnen aanbrengen, verwijderd en vervangen
worden door nieuwe eikenhouten spanten in de vorm van de
bestaande oude spanten. De oorspronkelijke spanten konden
behouden blijven maar moesten hersteld worden omdat zij,
vooral aan de voetpunten, vrij ernstig verrot waren. Ook de
trekbalken bleken aan de kopeinden verteerd te zijn en moesten
worden aangelast of geheel vernieuwd.
In Mei 1941 waren deze omvangrijke timmerwerken gereed,
behoudens het eikenhouten tongewelf en was het gehele Schipdak bebord en van een tijdelijke asphaltbedekking voorzien.
Ook de bekapping van de Zijschepen en de Kooromgang,
waarmede men reeds spoedig was begonnen, was toen ver gevorderd. Deze bekapping moest, met gebruikmaking van de
oude gevonden onderdelen, nagenoeg geheel worden vernieuwd
in eikenhout. De trekbalken met sleutelstukken en muurstijlen
konden merendeels weer worden gebruikt. Dank zij het groot
aantal werklieden, dat tot vijf en dertig was opgevoerd, waaronder dertien timmerlieden, namen deze herstelhngs- en vernieuwingswerken een vlot verloop zodat in Augustus van hetzelfde
jaar ook de Zijschepen en de Kooromgang van een nieuw dak
waren voorzien.
De leidekker die in Juni was begonnen met het aanbrengen
van de leibedekking op het Middenschip, zette zijn werkzaamheden regelmatig voort. Ofschoon de aanvoer van de leien, die
uit een Duitse groeve werden betrokken, met grote vertraging
gepaard ging, waren toch alle daken, behoudens van de nog
te restaureren consistory, in begin November 1941 gedekt terwijl
ook de goten en afvoeren waren aangebracht.
Terwijl de timmerlieden voornamelijk bezig waren met de
bekappingen en daarin ook de eikenhouten gewelfbeschieting
aanbrachten, werkten de metselaars aan de versterking van de
fundering in samenwerking met een beton-firma die dit onderdeel had aangenomen voor een bedrag van / 9370,—, aan het
herstellen van de muren en ramen en het vernieuwen of verbeteren van steunberen.
Onder de goten moest het metselwerk over een aanzienlijke
hoogte worden vernieuwd omdat de metselspecie door inwateren
verteerd was. Bovendien werd onder de goten een ringbalk aangebracht van gewapend-beton in verband met de trekbalken van
de kap, waardoor een deugdelijke verankering werd verkregen
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en de muur voor het vervolg tegen inwateren werd beschermd.
De fundering vereiste veel zorg. Doordat deze te ondiep
was aangelegd en nagenoeg geen versnijdingen *) bezat en bovendien op verschillende plaatsen was ondergraven, was de onderlinge samenhang verloren gegaan en waren er verzakkingen opgetreden die de gevels hadden doen scheuren en uitwijken.
De versterking van de fundering werd verkregen door deze
door middel van gewapend-beton te verdiepen en te verbreden.
Deze werkzaamheden, die zeer omzichtig moesten worden uitgevoerd, konden slechts bij gedeelten geschieden. Eerst werden
twee op-eenvolgende steunberen van een soliede brede voet
voorzien, waartoe zij moesten worden ondervangen, om vervolgens onder het tussenliggend gevelveld een gewapend betonplaat aan te brengen waarop de muur kon worden ondermetseld.
Teneinde deze min of meer zelfstandig behandelde versterkingen
tot een soliede geheel te verenigen, werd aan de binnenzijde nog
een zware doorgaande gewapend-betonnen balk geconstrueerd
die innig met de fundering-verzwaringen werd verbonden. Daar
deze werkzaamheden slechts geleidelijk konden geschieden, eisten
zij vrij veel tijd. In April 1941 werd ermede begonnen en eerst
in September kwam deze funderingsversterking gereed, behoudens een klein gedeelte dat wegens een later te maken kelder
voor de centrale verwarming, voorlopig achterwege moest blijven.
Op sommige plaatsen, voornamelijk in de Kooromgang, waren
de muurpenanten: de muurvlakten tussen de raam- en deuropeningen, zover uitgeweken dat niet kon worden volstaan met
het inboeten van scheuren, maar zij tendele gesloopt en opnieuw
opgetrokken moesten worden omdat anders geen behoorlijk
verband te verkrijgen was. Bij deze plaatselijke vernieuwingen
is getracht het metselwerk weer enigermate in de verticale stand
terug te brengen. Niettemin moest de eigenaardige golving in de
gevels die vooral in het Noordelijke Zijschip sterk opvalt, worden
gehandhaafd. Opmerkelijk was ook dat deze Noordgevel niet als
één geheel is opgetrokken maar uit verschillende perioden schijnt
te dagtekenen.
Vier steunberen, twee aan de Zuidzijde en twee aan de Noordzijde, die waren verdwenen maar waarvan de funderingen nog
werden terug gevonden, werden opnieuw opgemetseld en de
overigen grondig hersteld. Sommige waren zozeer beschadigd
dat zij ten dele moesten worden vernieuwd.
x

) Trapsgewijze in dikte afnemende fundering muren.

Wumkes.nl

10
Bij de uitvoering van deze werken bleek dat de Westgevels
naast de toren, niet in verband waren gemetseld met de langsgevels der Zijschepen en dat de hoeksteunbeer niet in het verlengde staat van de sluitgevel. In de hoeksteunbeer, loodrecht
op de Westgevel, die wèl in het verlengde van de zijgevel is
opgetrokken, werden overblijfselen van een raamneg gevonden.
Uit deze gegevens zou kunnen worden afgeleid dat de zijgevels
vroeger langer zijn geweest. Vreemd is het ook dat de gemetselde
traptoren tegen de Westgevel van het Noordelijk Zijschip, vrij
staat van de grote toren en op een gebrekkige wijze door een
houten opbouw toegang geeft tot de hoofdtoren. Blijkbaar hebben hier andere bedoelingen voorgezeten.
Reeds werd opgemerkt dat twee van de vier zijingangen waren
dichtgemetseld; deze mooi geprofileerde ingangen werden hersteld maar moesten weer met een muurtje worden gesloten omdat
het geen zin had ook hierin deuren aan te brengen. Deze dichtmetseling werd echter zodanig geplaatst dat de vorm en profilering der ingangen zichtbaar is gebleven.
Het muurwerk van het Middenschip voorzover het boven het
dak van de Zijschepen en Kooromgang uitsteekt, was zeer slecht.
Om dit gebrek te verbergen was een beklamping aangebracht die
op de bovenste gording *) van de kap rustte. Deze klamplaag is
verwijderd en het metselwerk grotendeels vernieuwd waarbij
onder de goot een nieuwe geprofileerde baksteenlijst werd aangebracht.
De vensters hadden eveneens veel geleden, eensdeels door het
roesten van de vroeger aanwezige brugijzers, waardoor de negkanten waren afgescheurd, anderdeels door het aanbrengen van
houten ramen waartoe, in verband met de verzakking der muren,
het metselwerk op sommige plaatsen moest worden weggehakt
en op andere plaatsen worden aangevuld. Ondanks deze beschadigingen kon de oorspronkelijke vorm der raamvullingen nog vrij
nauwkeurig worden bepaald waarbij gevonden fragmenten waardevolle aanwijzingen verschaften. Zo werden in de Westgevel
van het Zuiderzijschip de bakstenen zij- en middenstijlen van het
orginele raam terug gevonden. In vier andere ramen bestonden
nog de onderdorpels uitgevoerd in tufsteen. Een ander type van
onderdorpel werd aangetroffen in de ramen van het Noorderen Zuiderzijschip. Deze waren samengesteld aan de binnenzijde
*) Een balk die op de kapspanten rust en waarop het dakbeschot wordt
bevestigd.
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uit horizontale tufsteen lagen, overeenkomende met de baksteenlagen en aan de buitenzijde met een zandstenen bekleding.
Verder werden nog gevonden de hierbij behorende bakstenen
zijstijlen en zandstenen middenstijlen met fragmenten van de
zandstenen raamkoppen. Uit deze gegevens kwam vast te staan
dat de ramen op verschillende wijzen waren uitgevoerd, een
verscheidenheid in bewerking die bij de restauratie werd behouden.
Met het verwijderen van de dikke pleisterlaag bleek dat enige
kolommen op een bedenkelijke wijze in verticale richting waren gescheurd. Om instorten te voorkomen werden deze kolommen, die
tamelijk uit het lood staan en terhoogte van het kapiteel waren
geknikt, in Maart 1941 gestut en met staande balken ommanteld.
In verband met de regeling van het werk kon het herstel van de
kolommen niet dadelijk geschieden. Hiermede werd eerst in September daarop volgend een begin gemaakt toen ook de binnenpuien uit de kerk waren verwijderd. Het belangrijkste besluit
om de oorspronkelijke ruimtewerking te herstellen werd 5 Maart
1941 door de Kerkvoogdij genomen, met grote instemming van
de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, nadat was komen
vast te staan dat de kerk van een centrale verwarming zou worden
voorzien. Door het verwijderen van de puien zou de inhoud van
de kerkruimte zodanig toenemen dat met een gewone kachelverwarming als vroeger, niet meer zou kunnen worden volstaan.
Het herstellen der kolommen met hun basementen en kapitelen,
een niet ongevaarlijk karwei, is zonder de minste stoornis verlopen. De schachten dezer kolommen zijn opgetrokken uit grote,
aan de kortste zijde afgesneden cirkelsectoren van gebakken
steen, metende ongeveer 27 x 30 cm bij een dikte van 8,5 cm.
Bij de ontgravingen werd nog een belangrijk aantal van deze stenen gevonden die bij de herstelling goed konden worden gebruikt.
Terwijl het metselwerk regelmatig werd voortgezet en het
pleisteren van de binnenmuren en kolommen was ter hand
genomen, werd geleidelijk het glas-in-lood in de nieuwe ramen
geplaatst. In Augustus 1941 konden de eerste glas-in-lood
panelen worden gesteld terwijl in Maart van het volgende jaar de
laatste drie ramen waren gedicht. Voor de beglazing is gebruik
gemaakt van oud broeiglas vermengd met enig nieuw glas en
gevat in brede loodstrippen. Daarmede was de uitwendige restauratie van het kerkgebouw, behoudens de consistory, geheel
gereed gekomen.
Bij het wegbreken van de binnenpuien is op enkele kolommen
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enig schilderwerk gevonden dat echter ernstig was beschadigd.
Niettemin zijn ook deze fragmenten zorgvuldig bewaard.
Het ondergedeelte van de puien tussen de Koorkolommen was
oorspronkelijk. Deze vullingen zijn hersteld en van een decoratieve bekroning voorzien waarvan een onderdeel, het deklijstje,
is terug gevonden. Voor de nieuwe bekroning is een vrije vorm
gekozen die aan een Gothische kruisbloem herinnert maar
daarvan toch geen copy is.
De herschepping van de oorspronkelijke ruimtewerking bracht
met zich dat in de opstelling van kansel en banken, een wijziging
moest worden gebracht. Toen de kerkruimte door het inbrengen
van de puien een kruisvorm had gekregen, stond de kansel tegen
een der kolommen aan de Noordzijde, met de banken dwars in het
Middenschip en in het Zuiderzijschip. Hierdoor was een dwarsas ontstaan in strijd met de aanleg van het gebouw dat een
krachtig uitgesproken lengte-as doet zien. Daarom werd besloten
de kansel te verplaatsen naar een kolom op de scheiding van het
Schip en het verhoogde Koor en in de lengte-as de blijvende
avondmaalstafel op te stellen. In verband hiermede werden de
banken alle in het Middenschip geplaatst met een ruim middenpad van de ingang af onder de toren die in ere zou worden hersteld.
In April 1942 is men begonnen met het restaureren en plaatsen van het meubilair waaronder de fraaie kansel en talrijke
mooie oude banken. Ook het doophek kon, wel is waar in gewijzigde vorm, worden herplaatst. In Augustus daarop was men
ermede gereed en was ook de nieuwe electrische verlichting
voltooid. Nadat nog enkele kleinigheden waren verricht kon
het kerkgebouw op 24 September 1942 wederom voor de Eredienst in gebruik worden genomen wat met een grote plechtigheid en in tegenwoordigheid van vele genodigden en een aanzienlijke schaar belangstellenden geschiedde.
Ten slotte dient nog te worden vermeld dat meer orde is
gebracht in de belangwekkende verzameling grafzerken. Toen
de bankenindeling was bepaald werd door de Rijksarchivaris te
Leeuwarden, de heer Dr. A. L. Heerma van Voss, een plan gemaakt voor een meer overzichtelijke rangschikking van de
grafzerken waarvan er vele van onder de houten vloeren waren
te voorschijn gekomen. De meest belangrijke zerken werden
tegen de muur opgesteld of kregen een plaats in het verhoogde
Koor. De overigen werden in de Zijschepen en in de Kooromgang
en onder het orgel, gelegd.
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Gedurende de strenge winter in het begin van 1942, toen in
Franeker een koude werd genoteerd van — 20 graden, hebben
de werklieden die nog aan de restauratie verbonden waren, zich
bezig gehouden met het verplaatsen, opstellen en leggen van
zerken wat een groot transport betekende. Half Maart was men
ermede gereed en kon met voldoening op het geleverde werk
worden terug gezien.
De restauratie van de consistory is een werk op zich zelf geworden dat wegens bijzondere omstandigheden meer tijd heeft
geëist dan lief was. In het laatst van Maart 1941 werd besloten
dat de opzichter de consistory zou ontruimen om intrek te
nemen in een te bouwen keet. Half Augustus was men daarmede
gereed en kon met de restauratie van de consistory worden begonnen. Hierbij moesten twee vraagstukken worden opgelost. Door
het verwijderen van de binnenpuien uit de kerk was een bruikbaar vergaderlokaal verloren gegaan dat niet kon worden gemist.
Daarom werd besloten dat in de consistory nog een vergaderlokaal zou worden opgenomen met gebruikmaking van de zolderruimte. De oplossing werd gevonden door de zoldervloer iets te
laten zakken. Om ruimte te sparen werd de trap naar de zolderverdieping ontworpen in de Kooromgang wat tot een aardige
oplossing heeft geleid. Door deze nieuwe eis zou dus de consistory
op een andere wijze worden ingedeeld.
Het andere vraagstuk dat om oplossing vroeg was het maken
van een kelder voor de centrale verwarming onder de consistory
en onder een deel van de Kooromgang.
Doordat de toestand van de consistory zeer slecht was en de
gevels veel hadden geleden, werd na rijp beraad besloten deze
geheel af te breken waardoor het uitvoeren van een gewijzigde
indeling en het maken van een kelder, veel gemakkelijker zou
worden.
Voordat tot afbraak werd overgegaan zijn de gevels nauwkeurig tot in de kleinste onderdelen, opgemeten teneinde de oude
toestand volkomen juist te kunnen reconstrueren. Alle materialen
ook de kozijnen met ramen, ofschoon van later tijd, zouden
wederom worden gebruikt. Bij het afbreken kwam nog een oud
raam te voorschijn dat bij de herbouw wederom werd gemaakt.
Om de kelder te kunnen uitvoeren moest de buitenmuur van
de Kooromgang worden ondervangen. Daarna werd de grond
onder de muur ontgraven en ter diepte van de keldervloer, een
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gewapend-beton plaat gestort. Hierop werden de bakstenen pijlers
gemetseld ter ondersteuning van een gewapend-beton balk onder
de gevelmuur. Toen de gevel aldus opnieuw steun had gekregen
kon de ontgraving voor de buiten- en binnenkelder uitgevoerd
en de gewapend-betonnen keldervloer en de luchtkanalen worden gemaakt. De keldermuren werden van baksteen opgetrokken.
Dit werk heeft veel tijd gekost omdat de uitvoering niet in
haar geheel doch slechts in gedeelten kon geschieden. Daarbij
kwam nog dat lange tijd gewacht moest worden op een vergunning
om dit werk te mogen maken en op de toewijzing van materialen
die slechts in een matig tempo werden geleverd.
Een en ander was oorzaak dat eerst in het laatst van het
jaar 1942 de kelder gereed kwam. In Maart 1943 was de consistory evenwel weer geheel opgebouwd en kon met de afwerking
worden begonnen. De 6e Juni 1943 was dit deel van het gebouw
geheel gereed en daarmede de restauratie van het kerkgebouw
beëindigd.
V. De restauratie van de toren.
Uit aflodingen was gebleken dat de toren in Zuid-westelijke
richting was verzakt. De afwijking van de as van de toren bedroeg naar het Zuiden 56 cm en naar het Westen 86 cm. Deze
niet onaanzienlijke zetting deed de vraag rijzen of het nodig
was maatregelen te nemen om verdere afwijkingen te voorkomen, b.v. door het verbreden van de torenfundering met een
voet van gewapend-beton. Daarom werd advies ingewonnen
van het Laboratorium van grondmechanica te Delft.
Grondboringen en berekeningen door dit instituut in de zomer
van 1942 verricht, hebben aangetoond dat de toren sinds de
bouw, ca. 600 jaar geleden, ongeveer 52 cm is gezakt doch dat
van heden af geen verdere zakking van betekenis is te verwachten
daar de ondergrond voldoende is samengeperst en dus ook een
toeneming van de scheefstelling zeer gering zal zijn. Het aanbrengen van een vergroting van de fundering werd daarom
onnodig geacht en zou trouwens zeer weinig effect opleveren.
Nadat dit resultaat bekend was kon met de restauratie van
de toren worden begonnen. Intussen waren de toestanden, ook
op het bouwgebied, aanmerkelijk moeilijker geworden en deed zich
het bezwaar voor dat de aannemer niet de hand kon leggen op een
voldoende hoeveelheid steigermateriaal dat voor deze restauratie
nodig was. Gelukkig werd door de restauratie van de Grote
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kerk te Alkmaar hulp verleend en kon de aannemer het ontbrekende steigerhout van dat werk overnemen. De 23e November
1942 werd een partij steigerhout en enig ander materiaal afgezonden maar eerst in begin van Januari 1943 kwam de zending
te Franeker aan.
Bij deze moeilijkheid met de materiaalvoorziening deed zich
nog het bezwaar voor dat het steeds moeilijker werd arbeiders
te krijgen. Daarom moesten de werklieden van de kerkrestauratie ook bij de toren worden te werk gesteld wat een vertraging
in de uitvoering van beide werken ten gevolge had. De steigerbouw heeft dan ook tamelijk veel tijd in beslag genomen, doch
begin Maart 1943 was men ermede gereed en kon met het uitbreken en inboeten *) van slecht of in machinale steen uitgevoerd
metselwerk worden begonnen, wat van bovenaf geschiedde.
Ondertussen was een gewapend-beton vloer gemaakt boven
de luiklokken, welke een tweeledig doel heeft. In de eerste plaats
voor verankering van de torenmuren die vooral in het bovenste
gedeelte van de toren, in verticale richting waren gescheurd
en waarvan de samenhang veel te wensen overliet. Tijdens de
werkzaamheden bleek dat het metselwerk inwendig slecht was
uitgevoerd en de stenen soms bijna los op elkaar lagen. Er is
daarom aan het metselwerk veel vernieuwd, op vele plaatsen
zelfs over de volle dikte van de muur. Behalve de gewapendbeton vloer, die diep in het muurwerk werd verankerd waardoor
de ijzeren verankering die door roesten veel schade had aangericht, grotendeels kon verdwijnen, werden op verschillende
plaatsen zwaluwstaart-vormige gewapende beton-blokken ingemetseld.
In de tweede plaats moet de betonvloer dienen als bescherming
bij brand. De gehele toren boven het torenportaal, is gevuld
met een raamwerk van zeer zware eikenhouten stijlen en schoren
als ondersteuning van de klokkenstoel, een zeer interessante constructie. Mocht onverhoopt de torenspits in brand geraken,
wat reeds eenmaal is geschied, dan is de kans groot dat het brandend hout van de spits omlaag zal storten en het houtwerk in
de toren zal aantasten. Een grote ramp zou hiervan het gevolg
kunnen zijn. Door de betonvloer wordt het onderliggend houtwerk beveiligd en zal de brand zich tot de spits beperken.
Deze betonvloer kwam in het begin van Februari gereed.
*•) Het uithakken en wederom in verband aanmetselen van gedeelten van
muurvlakken.

Wumkes.nl

16

De 12e Maart 1943 zal met een zwarte kool in de geschiedenis van het kerkgebouw blijven aangetekend. Op die dag werd,
namens de Duitse bezetters, een begin gemaakt met het weghalen van de drie luiklokken waarvan één door de Rijksinspectie
Kunstbescherming als een waardevolle klok was gekenmerkt
die in geen geval zou worden verwijderd. Ondanks protesten werd
echter ook deze luiklok medegenomen.
Begin Mei was het bovenste gedeelte van het torenlichaam,
in- en uitwendig hersteld en de werkzaamheden tot de galmgaten
genaderd waaraan ook heel veel te vernieuwen viel. Deze galmgaten, die door hekken waren gesloten, werden wederom van
galmborden voorzien.
De 28e Mei had een treurig ongeval plaats. Bij het afdalen
van de ladder is, op onverklaarbare wijze, de metselaar Schuppers
uit Warnsveld, van een hoogte van 7 m omlaag gestort. Ernstig gekwetst werd hij naar het Diaconessenhuis te Leeuwarden
overgebracht alwaar hij kort daarop is overleden. Hij was een
zeer bekwaam en gewaardeerd vakman, die bijna van het begin
af, aan de restauratie had gewerkt.
In Juni werd een begin gemaakt met het opmetselen van het
afsluitmuurtje om het kerkterrein. Dit werk was afzonderlijk
aanbesteed en werd in het laatst van Augustus opgeleverd. Kort
daarop, in begin van September, kwam ook de uitwendige
restauratie van de toren geheel gereed en was het steigerwerk afgebroken.
De inwendige werkzaamheden aan de toren bepaalden zich in
hoofdzaak tot het repareren van de spits, het vernieuwen van
de laddertrappen en het herbouwen van het houten portaal
boven de gemetselde wenteltrap naast de toren, in blank eikenhout.
Dit traptorentje werd van een nieuwe buitentoegang voorzien
en de binnentoegangsdeur hersteld. Deze trap werd tevens dienstbaar gemaakt als toegang tot de orgelgalerij waartoe vóórdien
een houten steektrap van de kerk uit, dienst deed.
Het torenportaal dat tot een rommelhok was verlaagd, werd
in een behoorlijke toestand gebracht mede omdat het Gemeentebestuur had goed gevonden dat het portaal in het vervolg weer
als hoofdingang tot de kerk, zou worden gebruikt.
De muren werden van de pleisterlaag ontdaan en wederom
als schoon metselwerk behandeld. Als plafond werd een eikenhouten zoldering aangebracht op kinderbinten.
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Bij het verwijderen van de pleisterlaag kon worden vastgesteld
dat in het midden van het portaal een muur heeft gestaan. Vermoedelijk is dit de plaats van de vroegere toegang. Het staat
namelijk wel vast dat de bestaande ingangspartij later in de hoog
opgaande boog werd geplaatst.
Het raam boven de deur in deze ingangspartij en het nisje,
werden hersteld.
De muur tussen het portaal en het kerkschip is van later
tijd toen de open toegang tot de kerk werd afgesloten. Deze
muur werd opnieuw gepleisterd. Een stel dubbele deuren werd
hierin aangebracht waarmede het contact met de kerkruimte
opnieuw werd verkregen.
Tenslotte werd het transformatorhuisje, dat niet kon worden
verplaatst, in een meer passend gewaad gestoken waarmede de
werkzaamheden waren beëindigd. In het laatst van December
1943 was de restauratie van kerk en toren voltooid.
VI. Slot.
Achteraf gezien mag het verwonderlijk heten dat het mogelijk
was deze restauratie gedurende de droeve oorlogsjaren uit te
voeren en tot een goed einde te brengen, terwijl de moeilijkheden
op ieder gebied, voortdurend groter werden.
De moeilijkheden waren ook ten aanzien van de restauratie
met gering. Tal van formaliteiten moesten worden vervuld om
het werk op gang te brengen en op gang te houden. Soms bleven
de vereiste vergunningen zo lang uit dat het werk praktisch tot
stilstand was gedoemd. De vrije handel in bouwmaterialen was
uitgeschakeld; alleen door middel van toewijzingen was in het
benodigde te voorzien en dan nog op een bescheiden schaal,
omdat het Duitse leger zoveel opeiste. Het verkrijgen van hout
en vooral van eikenhout, ging steeds bezwaarlijker. Niet minder
inspanning eiste het aankopen van oude restauratiesteen. De
oude Friese moppen waren zeer schaars zodat het niet te ontgaan was door de oude baksteen ook nieuwe te mengen. Het
resultaat viel gelukkig mede; die nieuwe steen is spoedig bijgekleurd. Lood was alleen te verkrijgen, en dan als een bijzondere
gunst, als oud lood werd ingeleverd.
Naast de zorg voor het aanschaffen van materialen stond het
niet minder moeilijke vraagstuk betreffende het aanstellen van
arbeiders. Aanvankelijk ging dit voorspoedig doch geleidelijk
2
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kromp het aantal arbeiders in toen de Duitse bezetters meer
en meer beslag op de arbeiders gingen leggen en deze zich niet
meer vrij en rechtstreeks bij de aannemer konden aanmelden.
Velen lieten het werk in de steek en zochten een goed heenkomen
omdat zij de voorschriften van de bezetters niet wensten op te
volgen.
Eveneens waren de transportmoeilijkheden groot. Het vervoer
kromp meer en meer in omdat geregeld vervoermiddelen in beslag
werden genomen, en werd ook wat het personenvervoer betreft
aan banden gelegd, zodat ten slotte Friesland niet meer was te
bereiken zonder een speciale reisvergunning, waarop men meestaf
lang moest wachten.
Dat ondanks dit alles de restauratie toch in betrekkelijk
korte tijd is voltooid, mag worden toegeschreven aan de goede
geest en grote standvastigheid waarmede alle betrokkenen waren
bezield. Hoe groot de tegenwerkende krachten soms mochten
zijn, men liet zich niet ontmoedigen. Een woord van hulde voor
deze echt Friese karaktereigenschap is zeker niet misplaatst.
's-Gravenhage, Augustus 1946.
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Het middenschip, gezien naar het koor, na de Restauratie
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De opgezette grafzerken in de Martinikerk
te Franeker
DOOR

† DR. A. L. HEERMA VAN VOSS

Partiële verbouwingen of herstelwerkzaamheden in kerken
vormen voor de grafsteenonderzoeker de gelegenheid bij uitstek
om ook de zerken, die normaal aan het oog onttrokken zijn door
vloer of banken, in zijn registratie te betrekken. Ideaal wordt de
toestand voor hem wanneer een algehele restauratie aan de orde
is en hij op samenwerking met de betrokken architect mag rekenen. Zulks deed zich te Franeker voor bij de hierboven beschreven
werkzaamheden. Het betrof hier bovendien een der allerrijkste
voorziene Friese kerken uit het begin der 15e eeuw, zoals nader
blijken zal en des te meer moest het worden gewaardeerd, dat
de heer van der Kloot Meijburg en zijn dagelijks opzichter, de
heer L. Vermeulen, een niet genoeg te loven algehele medewerking verleenden waar het om te beginnen het beschrijven der
talrijke zerken betrof. Aan deze arbeid heeft ondergetekende met
zijn trouwe medewerker, de heer D. D. Osinga, een groot aantal
dagen besteed, tendele onder zeer ongunstige reis- en werkomstandigheden i.v.m. oorlog en bezetting.
Bijna 490 stuks, groot en klein, compleet of in fragment(en)
bleken nog in de Martinikerk aanwezig te zijn; een vrij groot
gedeelte hiervan was vóór de restauratie onzichtbaar: alles wat
in de Noordbeuk, in het middenschip, op het verhoogde choor
en in het Oostelijk gedeelte van de Zuidbeuk lag was toen bedekt.
De overige vloergedeelten waren grotendeels zerk aan zerk
belegd en bovendien stonden in de chooromgang in onafgebroken
rij 32 grote en kleine grafstenen, hier en daar ten dele de ramen
bedekkend, langs de muur opgesteld. Het was dus duidelijk dat bij
een vorige restauratie, vermoedelijk in 1876, de oorspronkelijke
ligging der zerken in belangrijke mate, zo niet geheel en al,
verstoord was en het verband tussen zerken en graven verbroken.
Zulks kwam nog duidelijker uit, toen na het verwijderen der
vloeren delen van eenzelfde gebroken zerk soms tientallen
meters van elkaar verwijderd werden aangetroffen. Een bewaard
gebleven grafregister uit 1823 eindelijk bevestigde, door een aan-
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tal min of meer duidelijke aanwijzingen, dat van de toenmalige
ligging der grafstenen weinig of niets meer intact was. Dit vergemakkelijkte mijn standpunt, toen ik de architect voorstellen
deed om aan deze restauratie te verbinden een herplaatsing
van het gehele zerkmateriaal gegrond op aesthetische en practische overwegingen. Tot mijn voldoening kon dit plan de instemming niet alleen van de heer v. d. KL M., doch ook van
Monumentenzorg verwerven en het is dan ook geheel volgens
mijn voorstellen uitgevoerd. Zulks betekende een verplaatsing
van alle zerken, soms over vrij grote afstanden en slechts de
insider kan zich een denkbeeld vormen van de veelomvattende
arbeid, die dit in voorbereiding (opmeten, in tekening brengen
enz.) en vooral ook in uitvoering van opzichter en werklieden
gevraagd heeft. Toch is m.i. deze arbeid ten volle verantwoord
geweest en het resultaat kan tot grote tevredenheid stemmen.
De tegenwoordige bezoeker vindt 1°. alle grafstenen zonder uitzondering zichtbaar, 2°. de 27 allerbelangrijkste (in velerlei opzicht) op verantwoorde wijze (in tegenstelling tot de willekeurige,
onaesthetische rangschikking zonder systeem langs de choormuren van voorheen) in een ongeveer chronologische en kunsthistorische ontwikkelingsreeks verdeeld opgesteld langs alle
wanden van de kerk, rekening houdend met de aanwezigheid
van ramen en epitaphen, 3°. de overige deels afgesleten stenen
in volgorde van belangrijkheid neergelegd op het choor, in de
chooromgang, de zijbeuken en het verbindende dwarspad; de
rest, aangevuld met plavuizen, als plaveisel onder en voor het
orgel (waar het meest gelopen wordt).
Wat bepaalt nu het bijzondere belang van dit rijke zerkenmateriaal te Franeker? Daar ter stede heeft zich kennelijk van ouds
een centrum van zerkenhouwerskunst bevonden: de grootmeesters
van het begin der 16e eeuw B. G. en Vincent Lucas hebben er
zeer vermoedelijk gewerkt evenals na hen tot in de 18e eeuw hun
navolgers in dalende artistieke lijn. Een uitgelezen aristocratisch
contingent onder de bevolking, de Hogeschool met haar groeiende
professorenstaf en een welvarende magistraats- en ambtenaarsstand vormden in de loop der eeuwen de opdrachtgevers dezer
kunstenaars. Van al wat zij hebben afgeleverd moet, als men
nagaat dat van de 15e eeuw tot minstens 1820 in deze kerk onder
zerken begraven is, onnoemelijk veel verdwenen zijn. Vele grafstenen plachten, bij eigendomsovergang der graven, afgebikt
en opnieuw behouwen te worden, soms partieel, zodat bv.
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originele (kwartier)wapens, ook wel oorspronkelijke opschriften,
staan bleven, wat de tegenwoordige onderzoeker vaak voor schier
onoplosbare raadselen plaatst! Een zeer groot aantal is t.a.v.
wapens en titels in 1795, vaak onherkenbaar, verminkt; vele
andere wapens en inscripties zijn ten offer gevallen aan het voortschuifelend schoeisel van duizenden kerkgangers in de loop
der eeuwen en in mindere of meerdere mate afgesleten; menige
zerk is als gevolg van verzakking of moedwillig ingrijpen van
vroegere bouwers en restaurateurs gebroken of beschadigd. Toch
bood het aanwezige materiaal ruimschoots de unieke gelegenheid om het boven reeds aangeduide historisch overzicht van de
ontwikkeling der zerkhouwerskunst, een van de parelen van
Frieslands kunstnijverheid, aan de bezoekers van deze in volle luister herrezen kerk te bieden in de opstelling van de belangrijkste
objecten langs de kerkwanden.
Aan een kort samengevat overzicht hiervan, dat belangstellenden als verdere leiddraad zal kunnen dienen, moge ik nog enige
algemene mededelingen over de Franeker grafzerken doen
voorafgaan.
Dat hier zulk een rijkdom aan grafstenen aanwezig was, bleef
ook voor de hier besproken restauratie niet onbekend. De genealoog en heraldicus Heerke Wenning en de niet minder verdienstelijke historische onderzoeker notaris D. Cannegieter hebben
tezamen studie gemaakt van de Franeker zerken. Op naam van
laatstgenoemde is een beschrijving in handschrift van een honderdtal der in zijn tijd zichtbare bewaard. Dit is voor een klein
deel in druk verschenen in een artikelenreeks betreffende de
geschiedenis der kerk van de hand van de heer A. Hallema in de
Franeker Courant (jaarg. 1929 en 1930) en saamgebundeld uitgegeven in 1931, met reproducties van 4 der oorspronkelijke
opstaande zerken, tot welke het merendeel der daar gepubliceerde 33 behoort. Reeds eerder waren deze (en nog een 9-tal
andere) in geheel gelijkluidende bewoordingen beschreven door
Wenning in zijn aan geslacht- en wapenkunde gewijd blaadje
„De Friesche Adelaar" (1887—1889), dat helaas een al te kort
bestaan gehad heeft. Ook pater Raphael Ligtenberg O.F.M, vermeldt in zijn pioniersartikel betreffende de Friese zerkhouwerskunst (Vrije Fries XXIII, pag. 156—198) een aantal gesigneerde
grafstenen uit de Franeker kerk: t.w. 4 van B. G., 5 van Vincent Lucas, 1 van Claes Jelles, 1 van Jelle Claesz. en 1 van D. B.
Van bijna alle zijn tekeningen (in details niet steeds nauwkeurig!)

Wumkes.nl

22
aanwezig in de topografische atlas van het Friesch Genootschap.
Nu ons een volledige registratie van alle grafstenen te Franeker ter beschikking staat kan worden geconstateerd, dat aldaar
nog aanwezig zijn (ten dele beschadigd) 9 werkstukken van B. G.
(1532—1542), 9 van Vincent Lucas (1554—1563), 1 van J. A.
(1568; overigens onbekend), 1 van D.B. (1571; a.v.), 1 van
C. Y. (1572; a.v.),4 (wellicht 5) van Claes Jelles (1602—1605),
5 van Jelle Claesz. (1607—1615), 1 van T. R. (1611; a.v.),
vermoedelijk 3 van H.(endrik?) A.(tses?) (1614—1624), 3 van
J.(acob) D.(ouwes) (1627—1635) en 2 van Gabbe Gerbens (1630).
Behalve deze gesigneerde meesterwerken zijn er vele anonieme,
die weinig minder fraai zijn, van de 15e-eeuwse rode Bremerzerken tot de veel eenvoudiger 18e-eeuwse specimina toe. Met
een schat van wapens en huismerken gaan we er onze heraldische
kennis verrijken, afgezien van alle genealogische wetenswaardigheden. We merken op, (dat evenals elders) talrijke Doopsgezinden in deze Herv. kerk hun laatste rustplaats vonden, ja
zelfs (ook lang na de Reformatie) Rooms-Katholieken, laatstelijk
in 1812 een pastoor, een latere opvolger dus van de priesters van
vóór de Hervorming, van wie er hier talrijke begraven liggen.
De oudste grafschriften zijn veelal in Latijnse tekst; op één
zerk vonden we zelfs een Ialiaanse inscriptie! Naast korte en
krachtige opschriften zien we lange verhalen, die weinig stroken met het „vanitas vanitatum"; naast rijk geornamenteerde
en van reeksen kwartierwapens voorziene luxe zerken treft sterk
een bescheiden hoofdsteentje door zijn simpele voornaamheid.
We maken nu een rondwandeling langs de thans opgezette
zerkenreeks en beginnen die in de N.W.-hoek der kerk.
Als No. 7 staat opgesteld een van de oudste bekende zogen,
rode Bremerzerken, trapeziumvormig als de nog oudere sarcophaagdeksels, doch reeds geheel als grafzerk behouwen met een
randschrift in Gothische letters. Zeer ongewoon begint het niet
op de korte zijde boven, doch rechts bovenaan langs de lange
kant en het vermeldt als overledene op St. Martinusavond
(10 Nov. )1418 de ons overigens onbekende „Mary Peter (B?)anister(s) wijf". Van hoekvulling is nog geen sprake: de enige
versiering vormt een groot (vreselijk afgesleten) wapenschild op
een omgekeerde gaffel steunend, in het middenveld.
Uit de normale rode Bremer-penode (1475) stamt No.21)
!) Bij Wenning No. 2, bij Hallema No. 10.
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als bijzonder gaaf exemplaar. Hier een begin van hoekvulling
in de vorm van een roos in de linkerbovenhoek, die begin en
einde van het randschrift scheidt. Men lette op de fijne figuurtjes in grote variatie, die tussen de woorden en cijfers daarvan
scheiding maken. We lezen eruit, dat „des darde(n) dages na
Mei" ( = 4 Mei) van genoemd jaar Syds en Foppa, kinderen van
Here Doe(n)ge stierven en dan volgt de in deze tijd gebruikelijke
opwekking „Biddet voer die zielen!" Zij volgt ook op de in
zelfde lettertype bovenaan op het middenveld beginnende inscriptie die vermeldt, dat vervolgens in 1500 Douwa Roedonersma
onder deze zelfde steen begraven is en zijn(?) wapen omsluit.
Dit laatste, fraai gebeiteld, fors van formaat vertoont (heraldisch) rechts de bekende Friese adelaar, hier nog niet „uitgaande
van de deellijn" (die ontbreekt), links een lelie, waarna nog twee
inscripties uit 1589 en 1597 in gewone letters volgen. Een bewijs
dus, dat deze zerk meer dan 120 jaar dienst gedaan heeft; de
oudste inschriften zijn hier gelukkig intact gelaten, doch het
gehele zerkvlak is aldus gevuld.
Moeilijk te identificeren is no. 3 *), die hier een plaats vond
als een der oudste exemplaren van hardstenen zerken. Aanvankelijk leek het randschrift door zijn buitengewoon fraai, doch
ingewikkeld geconstrueerde Gothische letters (die op 't eerste
gezicht zelfs niet als zodanig te onderkennen zijn!) geheel onleesbaar. Dank zij de buitengewoon vriendelijke hulp van de heer
Gerard Jansen en zijn zoon (de restaurateurs der muurschilderingen) was het ons eerst eind 1943 mogelijk er althans een deel
van te ontcijferen. Helaas is het begin der inscriptie (jaar en
datum) geheel afgesleten, maar duidelijk is ons althans geworden
dat zij betreft: „die erba(re) frow Swob Hottinghe". Aangenomen
dat zij beschouwd moet worden als te zijn identiek met Swob
Sjaerdema de vrouw van Jarich Hottinga (zij overleed volgens
het Stamboek in 1512), dan klopt zulks met de in het middenveld
voorkomende alliantiewapens Hottinga-Sjaerdema.
Genoemde helpers wisten door het op deskundige wijze aanbrengen van krijt- en waterverf-accenten de zonder deze hulpmiddelen wel zeer vage reliefwerking van de zerkversiering te
versterken. Het gehele middenvlak is hier opgevuld met fraai
uitgevoerde ornamentatie. De wapenschilden worden ondersteund
door engelfiguren, zoals we dat later zullen terugvinden bij de
1

) Bij Wenning genoemd als No. 3, bij Hallema onder No. 25.
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bekende 16e-eeuwse zerkhouwers. Met deze grote hoofdwapens
corresponderen vaak kwartierwapens, die als regel in de hoeken
worden aangebracht en wel oudtijds (zoals ook hier) in zogen,
vierpassen, later in (ronde) medaillons. Hier zijn de in schuinen
stand aangebrachte schildjes in de linkerhoeken helaas geheel
afgesleten; die aan de rechterzijde konden totdusverre niet
worden geïdentificeerd.
De volgende zerk van witte zandsteen (No. 4) is, hoewel gebroken, opgezet en wel (naar tijdsorde iets te vroeg) juist hier.
In menig opzicht is zij merkwaardig. In een grote ruit is middenop uitgehouwen het wapen-Grombach in heraldiek-gothische
stand, met helm en helmteken; als hoekvulling dienen weer 4
kwartierwapens, doch op de banden daartussen is geen randschrift aangebracht: alleen rechts van ieder der wapens de betrokken familienaam, waaruit gecombineerd kan worden dat ze
betroffen: Carl Grombach x Amalia Fux en Hessel Martena x
Both Hottinga, de resp. ouders van Frits van Grombach en Luts
van Martena. De enige grafschriften op de zerk komen, eveneens in Goth. letter, voor onder op het middenvlak over twee
hoekbladen heen en betreffen vermoedelijk kinderen van laatstbedoeld echtpaar, gestorven o.m. in 1519. Naar deze zerk nu
wordt verwezen (en vandaar de opstelling hier!) op een memoriesteentje onder in een naburige zuil van het middenschip, in de
volgende inscriptie onder de alliantiewapens Challansi-Egmond:
„Hier f oer onder desen witten steen leit begrave(n) de(n) edele(n)
joncker Pietr va(n) Challansi sergeant majoor *) des Vriescen
regime(n)te en(de) is voor die Scha(n)se van Mackum ghebleve(n) de(n) 14 Novembris anno 1580". Wanneer we nu weten,
dat deze officier in 1572 gehuwd was met Anna van Egmond,
een kleindochter van Jan van Egmond van Merestein, grietman
van Barradeel, en Amalia Fritsdr. van Grombach, dan wordt het
duidelijk, dat deze witte steen voor de bewuste pilaar het familiegraf — Grombach gedekt heeft.
Nu volgt No. 5, weer een rode Bremer, een der laatst bekende
origineel gebruikte van deze soort. In simpele voornaamheid vermeldt zij met fraaie Gothische letter in het randschrift het overlijden op „Karsdach" 1501 van Rienck Takezoen. „Bydt doch
voir dye zyel om God een paeter n(oste)r". Het huismerk dat
het grote wapenschild middenop siert, vindt men in de vierpas!) D.i. een rang, ongeveer = majoor of overste.
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sen op de hoeken viermaal herhaald, waarvan tweemaal in
spiegelbeeld. De initiaal-letters boven het wapen zijn later
aangebracht.
Als laatste van deze openingsgroep ziet men als No. 6 een
merkwaardige, strak-Gothisch bewerkte, hardstenen zerk van
het te Franeker zo bekende hoofdelingengeslacht Sjaerdema.
Wanneer men de, op het eerste gezicht wat verward lijkende,
ornamentiek rustig beschouwt, die hier (evenals bij No. 3) het
gehele middenvlak vult, zal men het volgende onderscheiden.
Het vlak is aan weerskanten begrensd door een in 't midden
ingesnoerde kolom, waar bovenop kinderfiguurtjes met ondersteboven gehouden fakkels (als rouwsymbool) waaraan een dierschedel hangt. Op het middenstuk houdt een heraldieke „wildeman" in vrouwegedaante aan linten twee alliantiewapens vast,
gedekt door een zeer grote gekroonde helm met als helmteken
een omgewende uitkomende leeuw. De wapens zijn die van
Sjaerdema met de leeuw en Sjaerdema-oud (pijl, l 1 ^ lelie en 3
sterren), vrij zeker die van het echtpaar Douwe Aylva al. Sjaerdema en Edwer Sjaerdema, de stichters van het gelijknamige slot
te Franeker. Helaas is het Goth. randschrift (waarin we zeer
fraaie woordafscheidingsfiguren kunnen onderscheiden) voor
't grootste gedeelte afgesleten en onleesbaar, doch de naam
„Eedve
" komt er in voor, hetzij die van de genoemde (die
in 1510 overleed) of een gelijknamige dochter van haar. — In de
vierpassen zijn hier geen wapens als hoekvulling aangebracht,
doch de in de 16e eeuw ook veelvuldig als zodanig voorkomende
Evangelistensymbolen, hier in de volgorde (resp. boven 1. en r.
en beneden 1. en r.) 1. de adelaar van Johannes, 2. de engel van
Mattheus, 3. de leeuw van Marcus, 4. de stier van Lucas.
We passeren nu de trap naar de gerestaureerde kerkekamer
boven in het bijgebouw en komen dan in de N.O.-hoek van de
chooromgang aan een groep van drie zerken van de hand van de
steenhouwer, die zich tot dusverre niet nauwkeuriger dan als
B. G. of I. B. G. aan ons heeft geopenbaard. Alle drie stammen
uit zijn beginperiode en vertonen de door p. Ligtenberg t.a.p.*)
uitvoerig beschreven kenmerken der Italiaanse Renaissance
met enkele reminiscenties aan de Gothiek (letters, vierpassen).
a

) De hier beschreven stenen bij Ligtenberg nos. II, III en IV.
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Hier op het grote bovengedeelte van het middenveld links en
rechts de randkolommen, die we reeds bij no. 6 signaleerden,
daar tussenin steeds alliantiewapens onder helm met helmteken
en omgeven door weelderig in gebladerte uitgewerkte „dekkleden"; de schilden ondersteund door 2 of 3 dragende mannenen vrouwenfiguren; als bijfiguurtjes vaak putti met allerlei
emblemen en andere figuren: het geheel een rijkdom van ornamentiek biedend met variaties op eenzelfde hoofdmotief, die bij
nauwkeurige beschouwing telkens nieuwe details te bewonderen
geven. In het kleine benedengedeelte van het middenveld een
Bijbeltekst of klassieke versregel, steeds aangebracht op de voor
B. G. karakteristieke cartouchevorm, die de doorsnede van een
sarcophaag verbeeldt, staande op dierenpoten en bovenaan vaak
met vogelkoppen versierd.
No.71) is niet gedateerd, doch draagt op een klein schildje
onder de grote wapens vlak boven de deellijn de signatuur B. G.
met een huismerk, dat ook op een zerk van deze meester te Bozum voorkomt. Deze steen dekte het graf van „Tyalyng va(n)
Botnya, R(idder) en(de) R(aet) der K(eiserlijcke) M(ajesteit)",
die 4 Nov. 1533 stierf. De grote wapens zijn die van hem zelf
en zijn tweede vrouw Frouck Hottinga (vgl. No. 16); in de hoekvierpassen zijn vier kwartierwapens; Botnia, Sibeda, Jeppema
en ? 2). In, aan door putti vastgehouden linten hangende,
kleine medaillons onderscheidt men links het kruis van Jerusalem (hij was Ridder v.h. H. Graf), rechts twee gekruiste ganzeveren (het symbool van de raadsheer). De tekst op de sarcophaag is geheel afgesleten.
No. 83) is afkomstig van de laatste rustplaats van Hylck,
een ongehuwde dochter van Gerrolt van Herema (en Luts van
Sjaerdema), wier wapens het middenveld sieren. De onherkenbare kwartierwapens boven zijn ongetwijfeld geweest die der beide
grootvaders Herema en Sjaerdema, beneden zien we die der
grootmoeders: Roorda met de baer 4 ) en Harinxma. De sarcophaag draagt hier een klassieke tekst (Horatius, Oden, bk. I,
no. 4, evenals het randschrift!) in gewone letter uitgevoerd.
!) Bij Hallema No. 21.
2
) Als onnauwkeurigheid valt op te merken, dat het vrouwewapen Sibeda
(boven r.) op een mannenschild, het mannenwapen Jeppema (ben. 1.) op een
ruitvormig vrouwenschild is aangebracht!
3
) Bij Wenning no. 7, Hallema no. 16.
4
) Vgl. het Stamboek v. d. Fr. Adel, waar Gerrolts moeder als zijn schoonust er vermeld wordt!

Wumkes.nl

27

Op de banderolle die de middelste schilddrager omgeeft heeft
de kunstenaar hier zijn signatuur „I. B. G." met het jaartal 1539
aangebracht, zodat de zerk 3 jaar vóór het overlijden van Hylck
vervaardigd blijkt. Dit verschijnsel komt herhaaldelijk voor en
schijnt er op te wijzen, dat deze zerken op het atelier werden
gereedgemaakt met blanco randschrift en wapenschilden, die
dan eerst na aankoop werden „ingevuld".
No. 9 eindelijk, wat rijker van uitvoering dan de beide vorige,
is op de meest gebruikelijke wijze, n.1. in de bovenrand, gesigneerd „B 1542 G". Blijkens het randschrift (dat uniforme woordafscheidingstekens heeft, evenals no. 7, doch andere) betreft
deze zerk de echtelieden Juw van Dekama († 1523) en Kathrijn
Hottingha († 1539). Ook bevatten de vierpassen hier alliantiewapens (2 vrouweschilden zijn oningevuld gebleven!) die in geen
enkele combinatie totdusverre verklaarbaar zijn. Op de sarcophaag lezen we een tekst uit „Ecclesiasticus" (Jezus Sirach),
hoofdst. 38, t.w. vers 23.
Alvorens de nu volgende groep van 4 zerken links en rechts
van de buitendeur in de chooras te beschouwen, kan men, zich
omwendend, in nieuwe, enigszins verhoogde opstelling, een geheel
afzonderlijk type grafzerk in witte zandsteen opmerken. Het
betreft hier geen Fries kunstwerk, doch een der weinig bewaarde
tastbare herinneringen aan de Saksische periode der Friese geschiedenis. Op de afgeschuinde zijkanten toch leest men: ,,Int
jaer ons Heren MVC starf der Gestreng en(de) vhest Cristoff
Karls ghebore(n) in Myessen, opten Maendach na Karsdach
is hy bleve(n), des gheef hem God dat ewich leven, Ame(n ".
Een Sakser dus, die hier op vreemde bodem het leven liet. Het
bovenstuk van de steen wordt geheel gevuld door de voorstelling
van een geharnaste ridderfiguur met gevouwen handen, het
zwaard aan zijn zijde en aan de andere kant in volmaakt Gothische heraldieke stijl zijn wapen met helm, dekkleden en helmteken. Gelukkig heeft de bezetter dit geheel onfriese beeldhouwwerk niet ontdekt, anders v/are de kans groot geweest,
dat het naar de Heimat ware weggevoerd!
Keren we terug naar de opgezette zerken, dan vinden we in de
nos. 10—14 enige 16e-eeuwse specimina van ook later nog veel
voorkomende typen, waaraan de steeds terugkerende kenmerken
kunnen worden gedemonstreerd.
No. 70 is ongetwijfeld een zeer oude zerk, getuige de Evange-
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listensymbolen in de hoeken (vgl. no. 6; leeuw en stier hebben
hier van plaats gewisseld). Overigens is zij, duidelijk zichtbaar,
geheel afgehakt en van nieuwe inscripties voorzien, die een gehele
familieopvolging laten aflezen: Claes Claessen (overl. 1545), zijn
vrouw Aef († 1549), later hertrouwd met de rector der Lat.
school te Franeker, Mr. Jacob Roelofs van Dalen, hun gelijknamige dochter († 1599), gehuwd met Ghysbert Fransz. Ens,
met haar in hetzelfde jaar overleden dochter en eindelijk Ghysberts tweede vrouw, die hem overleefde en (op een niet ingevulde
dag) in November 1615 stierf. De zerk was zo overgegaan aan de
bekende Franeker familie Ens, wier wapen in oudste vorm
(Fr. halve adelaar, vleugel en penning) men hangend aan een tak
in het midden ziet aangebracht met de letters (Frans) G(ysberts)
E(ns). Een aardig voorbeeld van een eenvoudige, weinig versierde, grafsteen van een burgerfamilie.
Geheel andere hoekvullingen vertoont No. 77. Hier vindt
men een zeer vroeg voorbeeld van de in de 17e en 18e eeuw als
regel zodanig voorkomende zgn. leeftijdskoppen, voorstellende
de vier fazen van het menselijk leven: een knaap, een jongeling,
een man en een doodshoofd. Het randschrift is nog uitgevoerd
in Goth. letter van opvallend klein formaat. Dit en de inscriptie
op het middenvlak vermeldt verschillende leden van het geslacht Hoierius, dat zich op wetenschappelijk terrein placht te
bewegen: vandaar ook de verlatiniseerde naam en de grafschriften in Latijnse hexameters! Vader Willem Lambertsz.
Hoierius († 1553), was licentiaat in de beide rechten, de zoon
Lambertus, twee jaar later gestorven heet „nog geleerder te zijn
dan zijn geleerde vader". Zijn beroep van chirurgijn is plastisch
voorgesteld in het aan een ring hangend wapen met letters
L(ambertus) G(uilielmi H(oierius), dat naast de Fr. halve adelaar
een clysteerspuit vertoont. Onder een zesregelig vers, waarin de
jong gestorvene de jeugd wijst op de ongewisheid van de duur
des aardsen levens, volgt het grafschrift van zijn moeder (overl.
1585) en nog lager dat zijner zuster (overl. 1617), die gehuwd was
met Hoeyte Douues Slyckenbuir, aan wie vermoedelijk het in
een cirkeltje afgebeelde huismerk toe te kennen is.
Weer een andere, veel voorkomende, hoekversiering vinden
we op No. 72 1 ); hier bestaat ze uit medaillons met viermaal
herhaald hetzelfde huismerk, blijkbaar eigen aan de familie,
*) Wenning no. 11, Hallema no. 10.
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waartoe behoorde Syurdt Wybe Enduezoon, die blijkens het
randschrift in Goth. letter 1 Oct. 1558 overleed. Het komt nl.
ook aldus voor op een andere zerk, die men thans liggend N.
van de 7e zuil kan terugvinden x ). De reden waarom deze steen
hier een ereplaats kreeg ligt echter in de zeer fraai gebeitelde
alliantiewapens hangend aan een tak, die naast de merken als
enige versiering op deze sober gehouden zerk voorkomen.
Als vierde van deze groep (No. 13) volgt een portretzerk,
werkstuk van de overigens als gezegd onbekende steenhouwer
I. A. 2). Als kunstwerk blijft ze achter bij de soortgelijke werkstukken van Vincent Lucas (z. ben.), die wij kunnen vinden te
Ballum op Ameland 3 ); Blija en Oenkerk4) en waartoe vermoedelijk ook gerekend moet worden de helaas zwaar beschadigde
portretzerk van Goffe van Roorda in deze zelfde kerk 5 ). We
zien hier in een, met gordijnen gedrapeerde, gebeeldhouwde
doorgang een ridderfiguur met strijdbijl in de rechterhand en
aan zijn voeten helm en handschoenen. Het randschrift vertelt
ons, dat de zerk betreft Raest van Vervou (tweede man van
Amalia van Grombach, zie no. 4) die in 1568 overleed en zijn
zoon Jan, die 31 Oct. 1580 bij Scharsterbrug sneuvelde. De
kwartierwapens in de hoekmedaillons behoren aan Jans grootouders; boven: Jacques van Vervou (uit Luik) en Maria Chocquier, beneden Frits van Grombach en Luts van Martena.
De nu volgende vier zerken vormen de eregroep — Vincent
Lucas —. Deze zerkhouwer, van wie het thans vaststaat dat hij
te Franeker werkte (hij verkreeg aldaar in 1556 het burgerrecht),
moet in nauwe relatie tot zijn wat oudere tijdgenoot B. G. gestaan hebben. Hij past vrijwel zonder uitzondering de Vlaamse
Renaissance toe, die zich tegenover de Italiaanse vlakversiering
ontwikkelde tot architectonische ornamentiek met zuilen en
caryatiden, tenslotte met diepe perspectiefwerking tot poort- en
kolomgebouwen.
No. 14&), voluit gesigneerd 1554, doet nog enigermate aan de
behandelde B. G. zerken denken: de kwartierwapens zijn nog
x

) Daarop komen nl. de namen van Sjoerds moeder en broeder voor,
maar ze is grotendeels afgehakt en laatstelijk gebruikt door de Doopsgezinde
familie Scheltema.
2

) Afgebeeld bij Hallema t.a.p. tgo. blz. 230.
) Naar een tekening van W. A. J . Th. Kok, gereproduceerd bij Belonje,
Stenen Charters (2e dr.) afb. 20.
4
) A. v. afb. 24 (gebrekkig).
5
) A. v. afb. 2 1 , thans op het choor liggend.
6
) Door Ligtenberg (N. V I I I ) abusivelijk op 1556gesteld; no. 18 bij Hallema.
3
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in vierpassen opgesteld, onder de hoofdwapens komen nog als bij
B. G. menselijke figuurtjes voor, maar ze „dragen" niet meer
en de sarcophaagcartouche is verwaterd tot een afhangende doek,
waarop in het Latijn Jac. IV: 14, in van de Statenvertaling vrij
sterk afwijkende tekst. De steen heeft het graf van Jarich van
Dekema gedekt, die in 1554 stierf, terwijl ook zijn vrouw Catharina van Camstra er in 1584 onder begraven is. In het midden
prijken hun alliantie-wapens, links boven en beneden zijn kwartieren Dekema-Albada en Hottinga-Sjaerdema, rechts boven de
wapens harer vaderlijke grootouders Camstra-Tzigora; haar
moederlijke kwartieren Hoxwier-Harmanna in de rechteronderhoek zijn door beschadiging onherkenbaar.
Een merkwaardig geval doet zich voor met No. 15l). Deze
zerk, eveneens voluit gesigneerd 1555, was bestemd voor de
bekende laatste prior van Klaarkamp, Gerardus Agricola, stichter van het naar zijn abdij genoemde Franeker weeshuis, die
echter eerst in 1598 gestorven is! Is ze 43 jaar tevoren reeds
besteld of werden dergelijke zerken „in blanco" vervaardigd en
kon men als koper uit voorraad keus maken?? In elk geval moeten randschrift, epitaphen en vermoedelijk het wapen uiteraard
eerst na 's proosten overlijden zijn „ingevuld". Het beeldhouwwerk is hier vrij eenvoudig en wijkt al verder van dat van B. G.
af; in de vierpassen zijn hier de reeds behandelde leeftijdskoppen
aangebracht (een zeldzaam voorkomende combinatie!) en het
wapen van Agricola hangt in een nis, geflankeerd door caryatiden.
Verder op het middenveld het epitaphium in twee disticha,
Latijn evenals het randschrift.
Klein van model is No. 16 2), uitgevoerd ongeveer als de beide
vorige, dat een zeer antiek uitziend randschrift in Goth. letter
vertoont met figuren als woordafscheiding. Dit laatste vermoedelijk omdat deze blijkens signatuur in 1561 door onze meester
vervaardigde zerk achteraf nog besteld is op het graf van de reeds
in 1493 overleden tweede vrouw van Tjalling van Botnia, min
of meer als pendant dus van No. 7. Zij heette Frouck (van Hottinga) en haar in de hoekmedaillons prijkende kwartierwapens
zijn hier af te lezen, niet van boven naar beneden, doch van
links naar rechts: boven Hottinga-Sjaerdema, beneden WybismaHeslinga(?).
Tegenover het antieke randschrift doet de ornamentiek van
x

) Hallema no. 31; afgebeeld tgo. pag. 254.
) Aan Ligtenberg niet bekend; bij Hallema no. 22.

2
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het middenveld heel wat moderner aan. Hier als bij No. 15 ter
weerszijden van de alliantiewapens der begravenen caryatiden,
die voor treurend leunende putti een rustvlak torsen, terwijl
maskers en vruchtenmotieven de tussenruimten vullen. Deze
zuilen, in nieuwe gedaante, wijken op de vorige zerk al wat af
van het klassieke strakke model en doen door been- en armhouding al weinig meer aan zuilen denken; hier echter heeft zich
de beeldhouwer de speelse vrijheid veroorloofd de caryatiden
als in zijaanzicht geplaatste en lopende figuren voor te stellen!
Een epitaphium ontbreekt op de daarvoor wel aanwezige ruimte
beneden.
In No. 77x) eindelijk ontmoeten we een (niet geheel gaaf,
alleen met V. L. gesigneerd) exemplaar uit 's meesters laatste
periode. De ornamentiek heeft zich ontwikkeld tot een kolomgebouw met sterk perspectivisch uitgevoerde dieptewerking.
In de top een met „charitas" aangeduide vrouwenfiguur vergezeld van kindertjes; deze groep bekroont een bouwwerk, dat
aan de voorzijde gedragen wordt door caryatiden in de gedaante
en met de emblemen van „Geloof" en „Hoop". Daarin op de
achtergrond hangen de alliantiewapens van het echtpaar waarvoor de zerk bestemd was: Hero van Ockingha en Anna van
Dekama, overleden resp. 1587 en 1563. Op de voorzijde van
bedoeld bouwwerk stond weleer een epitaphium, dat echter in
1758 is afgehakt en vervangen door de inscriptie, dat toen Berber
Gerrits Ursinga, vrouw van de vroedschap Jan Feikema, onder
deze steen begraven is. Op zijn beurt bleef dit opschrift in 1795
niet geheel onbeschadigd: de revolutionairen volstonden hier
echter met „onleesbaarmaking" (uithakken van enkele letters!)
van titels en functie; de veel deftigere in het oude randschrift
zag men echter over 't hoofd (of lag dat toenmaals bedekt?).
Wel werden tezelfdertijd afgehakt de grote alliantiewapens
Ockinga-Dekama, niet echter de vier stel kleinere dito's, kwartieren Ockinga links (sterk afgesleten thans), Dekama rechts.
— Men vgl. met deze zerk stylistisch nog No. 25 die straks volgt.
We zijn nu de chooromgang gepasseerd en vinden langs de
Zuidmuur evenals tegen de Noordwand van het schip weer een
zevental zerken op afstanden geplaatst tussen de ramen waar
vanouds geen epitaphen waren aangebracht. Het zijn werkstukken uit de nabloeiperiode der zerkhouwerskunst, veelal navolgers
*) Wenning no. 5, Hallema no. 26.
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van Vincent Lucas. No. 18 is bovenaan gesigneerd C. Y., hetgeen wel niet zal zijn op te lossen als Claes Yelles, welke meester
we aan het eind van onze rondgang nog zullen ontmoeten.
Dit is een sober en tamelijk primitief behouwen grafsteen
van bescheiden afmetingen, blijkens het randschrift (dat door
hoekmedaillons met leeftijdskoppen onderbroken wordt) bestemd
voor Johannes Gerrits Fogelsang, overl. 1573, een lid van het
uit Oosterwierum en Veenklooster bekende geslacht, en zijn vrouw
Marij Bauckedr., overl. 1571. Bovenaan op het middenveld komt
als hoofdversiering voor de lugubere voorstelling van een geraamte uitgestrekt op een graftombe, die geflankeerd wordt door putti
met fakkels en waarboven een rouwkleed gedrapeerd hangt.
Daaronder geeft een inscriptie in cursiefletter aan, dat onder
deze zerk ook Krijn Wytsezn. met twee jonge kinderen begraven is.
Uit de wapens van hem en zijn vrouw, die lager in een nis zijn
aangebracht, is af te lezen, dat hij de schoonzoon van Fogelsang voornoemd was: in het mannewapen komt het monogram
Q(uiryn) W(ytzes) voor, dat ook als helmteken dienst doet.
Het vrouwendito vertoont, gedeeld met de Fr. halve adelaar,
de zwaan van Fogelsang. Onder de nis tenslotte een vierregelig
vers in Ned. tekst.
Nu volgen twee huismerk-werkstukken van J(elle) C(laeses),
de zerkhouwer die ook Ligtenberg behandelt, die tot 1614 te
Franeker, daarna te Leeuwarden werkte en ongetwijfeld een der
zoons van Claes Jelles voornoemd was. — No. 79, die vermoedelijk uit 1608 dateert, is zeer eenvoudig bewerkt: buiten de leeftijdskoppen en alliantiewapens ontbreekt vrijwel alle versiering.
Zij draagt weer aan wapens en titulaturen hier en daar de sporen
van het vandalisme van 1795 en dekte eens het graf van Dr.
Theodoricus Mantgum († 1607), de Harlinger medicus Dr. Johannes Ansta († 1656) en hun echtgenoten. Een door H. A. N.
vervaardigd grafschrift in twee Latijnse disticha zal op eerstgenoemde zien. — Veel rijker versiering vertoont No. 20*),
een familiezerk van het professorengeslacht van der Waeyen.
Hier moeten we echter voorzichtig zijn! De zerk draagt bovenaan Jelle Claeses' volledige signatuur met het jaartal 16(17?).
Van hem staat in ieder geval vast, dat hij vóór 1673 overleden
is, doch de op de zerk vermelde personen stierven eerst in de
x
) Wenning no. 16 (onvolledig), Hallema no. 13 (onnauwkeurig), Ligtenberg pag. 177/178.
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jaren 1696—1717! Het is dus duidelijk (zoals ook L. terloops
opmerkt) en ook zichtbaar, dat we hier te doen hebben met een
oudere steen, die later afgebikt en opnieuw behakt is. Nieuw
zijn dan het, in vrij oud-model letter uitgevoerde, randschrift
(betreffende Prof. v. d. Waeyen Jr.) en de, in veel later cursiefletter onderaan op het middenveld aangebrachte, eveneens
Latijnse, inscripties. Deze, die zeer uitvoerig zijn en blijkbaar
slechts met moeite en ten koste van vele sterke afkortingen, in
de beschikbaar gekomen ruimte onderaan op het middenveld
konden worden ondergebracht, betreffen: zijn moeder Cornelia
Veth, 2e vrouw van Prof. v. d. Waeyen Sr., zijn vader zelf en zijn
zuster, gehuwd met Frederik Willem Meyers, kapitein in het
Lijfregiment van de Stadhouder. Maar ook moet nieuw zijn
aangebracht of althans „ingevuld" het wapen — van der Waeyen
met de karakteristieke wapenfiguur de krab op het schild en als
helmteken! En dan moet men respect hebben voor de (anonieme)
latere steenhouwer, die dit kunstwerk volbracht heeft. Er is
een volledige eenheid bereikt met de oude ornamentiek van
Jelle Claeses. Want als diens werk moeten we beschouwen de
nis-omranding met perspectiefwerking van het wapen, alsook
de daarboven in, ietwat stijve, Vincent Lucas-nabootsing uitgevoerde Charitas-groep in een tempelnis, geflankeerd door
obelisken enz.
Een geheel op zich zelf staand geval vormt No. 21 *). Deze
rode Bremer zerk is later overgebeiteld. Bovenkant twee manneschilden Sjaerdema — Sjaerdema onder aanziende gekroonde
helm met helmteken uitkomende omgewende leeuw tussen opgehangen doodsbeenderen en boven doodshoofden. Epitaaf, waaruit blijkt, dat de steen gemaakt is ter herinnering aan Douwe
van Sjaerdema, overleden 1482, door Ruardus van Juckama in
1626. Aan de onderkant zien we dan ook de alliantiewapens
Juckama-Cammingha onder gekroonde helm met helmteken
vrouwefiguur met linkerarm in de zijde, in de rechterhand tak
met twee bloemen.
:
) Wenning no. l,Hallema no. 17.
Tot zover was de auteur gevorderd, toen hem de pen ontviel. Uit zijn
verdere aantekeningen — o.a. de beschrijving van alle grafstenen uit Franeker
— welke mettertijd in druk zullen verschijnen, vullen wij de gegevens over
de resterende stenen aan. Hier past echter een woord van dank aan de Heer
A. Corée van het Rijksarchief, die uit een zeer moeilijk leesbaar klad dit
artikel toegankelijk maakte (M. P. v. B.).

3
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No. 22 is een niet bijzonder gave zerk van de zerkhouwer H.,
die volgens het buitenrandschrift dekte o.a. de overblijfselen
van Frederick van Schurman overleden 1623 oud 59 jaar, die de
vader was van de beroemde Anna Maria van Schurman en
daarom hier geplaatst. Als specimina van goed bewaarde kinderzerkjes volgen dan nos. 23—24. Het eerste een uitstekend geconserveerd zerkje met hoekmedaillons met dubbele kwartiermannewapens: 1. Camminga-Herema (lees: Minnema), 2. Ockinga-Minnema, 3. Minnema (lees: Herema)-Sjaerdema, 4. Roorda
met de baar-Walta l ). Het was bestemd voor Caktryne van
Camynga, Gerrolt Camynga dochter, overl. 15 Dec. 1580 en laat
onder zien de alliantie-wapens Camminga-Ockinga.
De andere zerk, gesigneerd D. 1571 B., vertoont twee jongens, die elkaar omstrengeld houden met de wapens erboven.
Het betreft twee broers, zoons van de apotheker Dirck Govertzoen.
Als No. 25 volgt een doorgebroken, sterk afgesleten, grote
en rijk versierde zerk van Vincent Lucas, bestemd voor Lutz
Stanye de vrouw van Jarich van Botnia, zoals ook de wapens
aantonen. Deze werd hier geplaatst omdat zij kennelijk als
model gediend heeft, getuige de Charitasgroep voor de thans
volgende steen:
No. 26 vervaardigd door Claes Jelles in 1602. In zijn rijke
versiering en diepe perspectiefwerking wel een der fraaiste
voorbeelden van steenhouwerskunst. Tussen kolommen met
vrouwenfiguren hoekmedaillons met hangende alliantie-wapens:
1. Camminga-Minnema, 2. Botnia-Hottinga, 3. Stenstera-Idtsma,
4. Stania-Heemstra. Tussen harpspelende puttigroep, vrouw met
kinderen, waaronder Charitas. Rienck van Camminga, overleden
8 Maart 1598, vond er zijn laatste rustplaats onder. Tussen 1806
en 1820 is het epithaphium overgebeiteld ten behoeve van overleden leden van het geslacht Jakles uit Bolsward.
Tenslotte eindigen wij onze rondgang met No. 27, een hoofdsteentje bestemd voor Syouck H
dochter, Claes Jelles
stienhou . . . . wijf, toen 28 Feb
? de Dood in deze familie
als opdrachtgever was binnengetreden.

x

) De wapens Herema en Minnema zijn dus verwisseld.
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Verspreide gegevens over de grafkapel der
Nassaus
door M.S. H. G. HEERMA VAN VOSS
Onder de aantekeningen, die mijn Vader Dr. A. L. Heerma
van Voss heeft nagelaten, trof ik enkele over de kapel der stadhouders aan, welke ik ter aanvulling der documentatie hier laat
volgen.
W. Eekhoff vertelt in zijn „Geschiedkundige beschrijving van
Leeuwarden" (Leeuwarden, 1846, II, p. 429), hoe de hofarchitect ten tijde van de dood van Hendrik Casimir II (1696) er toe
overging zonder voorkennis der autoriteiten de te klein geworden
kelder te vergroten. De kladresoluties van de Raad vermelden
op 27 April, dat door het onvakkundige optreden van deze
Jan Aerts Pruijmer het choor dreigt in te storten. Er is echter,
zo verklaart de stadsmetselaar Lourens Clasen, geen gevaar,
mits het fundament bij gedeelten onderslagen wordt. De elfde
Mei volgt een conferentie met de Prinses Douairière, die belooft
de grondvesten met een muur van drie voet te doen beleggen.
De volgende maand (26 Juni )besluit Hare Hoogheid om Pruijmer,
die in April reeds een berisping en de aanzegging, dat hij de eventuele schade zou moeten betalen, had ontvangen, voor den Hove
te dagen. De Hollandse architect, die gekozen was voor het
onderslaan, wordt 15 Juli door de Magistraat geaccepteerd.
Hij krijgt op 1 September de opdracht een plaats in een muurwerk van de kerk uit te zoeken om een gat van vijf à zes duim
buitenwaarts te maken voor licht en lucht in de nieuwe kelder.
Deze is echter door vocht nutteloos gebleken *).
Na de vernielingen in 1795 werd in de periode van 26 September 1842 tot 4 Mei van het daaropvolgend jaar de kelder geordend 2). Koning Willem II liet zijn thesaurier ter „voldoening
der kosten besteed tot het onderzoek, opruimen, droogmaken
en geheel in orde brengen van den grafkelder der Koninklijke
!) Zie verder: Dr A. L. Heerma van Voss. De laatste rustplaatsen der
Friese
Nassaus, Leeuwarden, 1948, p. 5.
2
) Rustplaatsen, p. 14.
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familie in de Jacobiner of Groote Kerk te Leeuwarden" / 662.38
uitkeren x).
Twee jaar daarvóór was op voorstel van Ds. L. Proes in het
kader der kerkverbouwingen (in welker kosten de koning aanzienlijk had bijgedragen1)) het derde vers van Psalm 100, dat
tot die tijd in de kerk boven het Oranjepoortje prijkte, vervangen
door Jac. I, 22 2). Zoals men weet is in 1948 de oorspronkelijke
tekst in de berijming van Datheen hersteld, zoals ook de poort
zelf gerestaureerd werd, die bouwmeesteren in 1662 door de
Raad „gecommitteert" waren „van hartsteen int Oost van Jacobijner Kerck te laten maecken volgens vertoonde model3)".

*) Kerkvoogdijarchief, portefeuille 36, 12 Februari 1845. Zie voor de
kerkrestauratie: 28 Juli 1841 en 30 Juli 1842, waar telkens ƒ 3000.— genoemd wordt.
2
) Handelingen van Kerkvoogden, gewone vergadering van 7 Februari
1843, p. 400.
3
) Rustplaatsen, p. 10.
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De Friese hoeve in de zandstreken
( E E N VOORLOPIGE ORIËNTERING)

door DR O. POSTMA
I. Inleiding.
Globaal beschouwd vindt men in Friesland de klei in het
Westen en Noorden van de provincie en de zandgrond in het
Oosten en Zuiden. Tussen de beide in ligt een strook laagveen,
die echter volgens de nieuwste geologische kaart smaller is dan
volgens de oude: men heeft nu het veen met een dunne laag
klei bedekt met de groene kleur van kleistreken aangegeven.
Alleen in het „lage midden" is er nu nog een wat breder strook
laagveen overgebleven.
In deze Friese zandstreken vallen, wat het beloop van de
hoeven aangaat, twee hoofdtypen gemakkelijk op: dat is
1°. het es of marketype, dat speciaal als type voor de zandstreken geldt, bekend uit de oostelijke streken van ons land;
en
2°. het type van de regelmatige, rechtlijnige, verkaveling der
doorgaande o† uitgaande plaatsen, meer algemeen bij het laagveen en de nieuwere klei. Het eerste type heeft men vooral waar
uitgestrekte hogere velden voorkomen, zoals waarschijnlijk reeds
door de eerste bewoners hier in gebruik zijn genomen, waarvan
de geschiktste delen voor bouwland gebruikt werden (essen of
gaasten). Langs de oevers van beken of aan de rand van meren
werden de maad- of hooilanden uitgekozen; het overige land
werd als gemeen weiland gebruikt. In Friesland heeft men zulke
velden vooral rondom het Bergumer meer, in het Oosten van
Ooststellingwerf en in Gaasterland met naburige gedeelten van
Hemelumer Oldefaart.
Waar de zandgrond echter regelmatig afgewisseld wordt door
stroken laagveen of lage klei langs de riviertjes, zoals in Weststellingwerf, Schoterland enz. waarbij het veld regelmatig in
één richting, naar de rivier toe, in hoogte varieert, of waar op
andere wijze het veld een regelmatig beloop heeft, is men tot een
regelmatige, rechtlijnige, verkaveling gekomen. Men heeft afscheidingen gemaakt door het graven van sloten of het aanleggen
van walletjes in de richting van de regelmatige hoogteafname
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en heeft zo de doorgaande plaatsen of „opstrekkende heerden"
gekregen. De naam ter plaatse van zulke stroken is ook dikwijls
„uitgang", waarbij deze uitgang echter niet bepaald een hoeve
behoeft te zijn. Dit systeem neemt het grootste deel van de Friese
zandstreek in en komt nog zuiverder voor in de laagveenstreek;
men spreekt daarom ook wel van het veentype.
De sloten, die hierbij worden aangelegd, kunnen ook geschikt
voor afwatering dienen, zonder dat dit de hoofdbedoeling voor
deze indeling behoeft geweest te zijn. De voornaamste reden
voor deze rechtlijnigheid zal wel geweest zijn dat ieder op deze
wijze gemakkelijk een gelijkwaardig aandeel kon krijgen van
de hogere en lagere delen van het veld. Deze billijke verdeling
kreeg men bij het eerste, oudere, systeem door dat vooreerst de
weide gemeenschappelijk was, terwijl verder ieder der deelhebbers op de es of gaast afwisselende kleine bouwperceeltjes kreeg
en gewoonlijk ook dergelijke perceeltjes op de maadvelden die
bovendien vaak nog wisselden („wandelden") om de aandelen
meer gelijk te maken. Als essentieel verschil van de beide systemen zou men kunnen formuleren: bij de doorgaande plaatsen
krijgt ieder de verschillende onderdelen van de hoeve: huisstede
met omgeving, bouwland, weideland, hooiland als één geheel
bij elkaar; bij het es- en marketype zijn al de onderdelen van de
verschillende deelhebbers telkens bij elkaar gelegen in een woongebied, zaadveld, gemene weide en maadveld. Maar natuurlijk
geldt dit alleen bij de types in hun zuiverste vorm.
De bewoning, de plaatsing der huizen, loopt dus evengoed
uiteen als het andere. Bij het es- en markesysteem heeft men
gewoonlijk hoopdorpen, liefst niet te ver van de es en dicht bij
een bruikbaar water; bij de doorgaande plaatsen behoort het
huis op zijn eigen kavel. Men bouwt hier de huizen gewoonlijk
op een rij op het hoogste deel van het veld, waarlangs dan een
weg wordt aangelegd. Men heeft dan dus een rijdorp in een richting loodrecht op de richting van de kavels.
Bij een dorp van het eerste type, Eestrum, zal men op de
kaart in het boek van Mr. Cuipers2) de oudste hornlegers of
huizen ook wel op een rechte lijn zien liggen, maar dat is hier
niet iets van betekenis. De huizen staan vlak naast elkaar en
hebben met hun hoeve geen direct verband; het had evengoed
een hoopje kunnen zijn. In Drente is het gewoonlijk ook zulk een
*) D. J. Cuipers „Bijdragen voor de Rechtsgeschiedenis van de Gemeene
Dorps-gronden in Oostergo". 's-Gravenhage, 1949.
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hoop en ook wel bij de overige Friese dorpen of buurschappen
van deze aard. Maar als de gaast langgerekt is, zoals in Hemelumer Oldefaart, waar de huizen bij de bouwlanden hun plaats
hebben gekregen zullen deze huizen ook wel enigszins een lange
rij vormen.
Overigens moet al dadelijk opgemerkt worden dat men beide
systemen zeer weinig zuiver zal aantreffen. In de tijd waarover
onze gegevens vooral gaan, van 1500 tot 1800, waren de gemene
velden al vaak voor een groot deel in kampen verdeeld en van
deze waren er al een aantal als bouwland of hooiland in gebruik
genomen. De doorgaande plaatsen van het tweede type zijn
dikwijls nooit geheel zuiver geweest. De grenssloten zijn niet
altijd geheel doorgetrokken, zodat er aan het einde of soms ook
wel op een ander gedeelte van het veld een gemeen veld overbleef. Een andermaal bleef er ook na het doortrekken van de
scheidlijnen nog wel land buiten de uitgangen over, welk land
als maadveld gebruikt werd. Wij zullen dit nog herhaaldelijk
kunnen constateren.
II. Het es- of marketype.
1. Wij willen nu van beide typen enige voorbeelden beschouwen. Als we met het es-type beginnen, komen we als van zelf
het eerst bij het Bergumer meer, waar wij het door Mr. Cuipers
zo uitvoerig beschreven Eestrum aantreffen, met Ameland
(Hollum en Ballum) de enige plaats in Friesland, waar wij nog
in de nieuwere tijd een volledige mark vinden. Mr. Cuipers laat
ons de ies en de gjisten zien, waarop het oudste bouwland van
het dorp lag, maar waar nog na 1200 doch vóór 1500 het oostelijk
veld is bijgekomen. In 1638 was de mark nog onverdeeld, die al
het weideland omvatte. Wel had ieder een weinig eigen hooiland,
maar alles in een paar velden bijeengelegen. In 1638 werd het
gemene veld als één geheel onder de deelhebbers verdeeld in de
verhoudingvan het bouwland dat ieder bezat. In 1612 was het
aantal van ieders „lopenstallen" *) bouwland opgemaakt en was
bepaald dat de scharing van het gemene veld, de meenschar,
daarmee evenredig zou zijn: iedere 2 lopenstal zou 3 schar grazinge hebben. Maar deze bepaling zou niet lang dienst behoeven
te doen, want in 1638 werd naar deze scharren, toen hoofden
genoemd, de meenschar verdeeld.
x
) Een lopenstal is niet steeds even groot; meestal is het 200 of 240 vierk.
roeden.
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Er zijn nog drie dorpen rondom „de meer" gelegen, die ten
opzichte van deze zaak moeten worden nagegaan. Dit zijn
Oostermeer, Suameer en Noordermeer; het laatste behoort tot
het kerkdorp Bergum, maar er zijn aanwijzingen dat het voorheen
een zelfstandig burgerlijk dorp geweest is. Deze drie dorpen
hebben veel overeenkomst met Eestrum al vinden wij er niet
de zuivere marketoestand.
We nemen eerst Oostermeer, dat aan Eestrum grenst, waar
ook een algemene meenschar is, hoewel hier ook, in tegenstelling
met Eestrum particuliere fennen zijn. Die meenschar schijnt
echter, blijkens de opgaven van het Register van den Aanbreng
wel de hoofdzaak te zijn. Ook waren er gemene maadvelden
(gemeen, voor zo verre de perceeltjes alleen door doelen, paaltjes of greppels, gescheiden zijn) *). Het langst onverdeeld bleef
het Bildt, een laag weidegebied dat in 1804 nog 76 scharren omvatte met 38 eigenaars; dit werd verdeeld in 1855. Er was ondertussen weer door aanwas een nieuwe gemeenschar ontstaan,
het „Bûtlân" met 30 scharren en 14 eigenaars in 1867, dat in
1911 verdeeld werd.
Van de bouwlanden vernemen wij niet veel. Het zaadland
wordt in 1511 deels als eckeren, deels in pondematen opgegeven;
het zijn vrij grote aantallen pondematen, tot 32 toe, die wel niet
alle op een es gelegen zullen hebben.
Spahr van der Hoek 2) spreekt echter toch bij zijn bespreking
van Oostermeer van „Snjisten" (sneesten) daar, welk woord
enige verwantschap vertoont met de „ees" of „eest" van naburige
dorpen. Dit land is sedert mensenheugenis, naar hij meedeelt,
ook bouwland geweest. Zijn we dus van een es niet geheel zeker,
van een mark kunnen we wel spreken. We mogen opmerken
dat ook bij onze oostelijke buren niet ieder buurschap zowel een
gemene mark als een es heeft.
Op Oostermeer volgt Suameer. Hier was zeker een grote
meenschar „de Meenschar" genoemd. Volgens Mr. Cuipers is
deze eerst in 1883 verdeeld en was toen 313 pondemaat (115 ha
29 a) groot. Op de kaart van Eekhof f van 1847 wordt nog een
grote meenschar aangegeven; deze is daar echter wel iets kleiner
dan 313 p. Voor een es zijn nu wel verschillende aanwijzingen;
x
) Zie: B. R. Veltman, „Oostermeer" geschiedkundig beschreven, uitgave
Ozinga, Oostermeer.
2
) J. J. Spahr v. d. Hoek „Spoaren fen in Pleatse-stelsel yn Eastergo",
Fryske Lânboubibleteek no. 7.
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op de kaart wordt een eestweg en een plaats de eest aangegeven.
In het R. v. d. A. van 1511 wordt ook eenmaal van een „gued
oppa Ees" gesproken. Bij een verkoop in 1687 vond ik ook
sprake van een saté ,,op de ijs" *), hierbij was 12 lopenstal bouwland, 10 schar weydlant in de halle, 10 schar in 't meenschar en
8 mad maden op „voorscheydene oorden", alle „mandelich"
en „wervende", benevens nog 2 mad maden ten Oosten van
Teeckesloot. Deze „halle" zal wel hetzelfde zijn wat elders
hallingen of halingen heet 2 ). Het valt op dat er weinig maadland
is vergeleken met de scharren, maar misschien werd in de „halle"
ook wel land gemaaid. Een andere plaats had 14 schar grazinge
in de halle en 3} in Suameer meenschar; de halle schijnt dus wel
een belangrijk deel van het veld te zijn. Bij een derde plaats is er
bouwland op de „Harsten".
Blijft nog Noordermeer 3). We hebben hier de grote Noordermeerder of Bergumer meenschar. In 1598 was deze 136} schar
groot met 28 deelhebbers, wat wel het grootste deel van het
grasland moet zijn geweest. Mr. Cuipers spreekt ook van een
ees, die er geweest zou zijn en er ligt wel een veld bij het dorp,
waarvan de verkaveling wel enigszins op een es wijst. We kunnen
hier dan ook wel van een es-marketype spreken, waarmee de ring
om het Bergumer meer compleet is.
Mr. Cuipers noemt nu in deze grietenij Tietjerksteradeel ook
nog de dorpen Oenkerk en Giekerk, die niet meer nabij het meer
liggen. Oenkerk had in 1511 nog een grote dorpsmeenschar,
waarin 26 van de 34 boeren grazinge hebben. In 17 van de 28
gevallen wordt het aantal scharren genoemd en wel zijn deze
aantallen: 18, 18, 10, 18, 18, 18, 7, 18, 6, 16, 10, 18, 2, 28, 20, 9, 4.
Hier is dus 7 maal dat aantal 18, wat wel op een hoevenstelsel, met
gelijke aandelen in oorsprong, wijst (Mr. Cuipers wijst hier niet
op; ook in Eestrum heeft hij zo iets niet kunnen constateren).
In 1581 bestond deze meenschar nog. Toch is er wel bezwaar
tegen dit dorp onder type I te brengen; er wordt niet van een
es gesproken en de verkaveling wijst daar ook niet op. Deze is
meer die van de doorgaande plaatsen, hoewel hij voor een deel
ook wel gelijkt op die van de klei maar dan met regelmatiger
blokken, welke in de zandstreek gewoonlijk kampen heten. Ik
*•) Procl. B. P 2 . Tietjerksteradeel, R. A. Leeuwarden.
2
) Zie echter Schönfeld p . 79 en 91 (M. Schönfeld „Veldnamen in Nederland", Amsterdam, 1949).
3
) Zie hierover „De Vrije Fries" X X X L X p. 17.
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zou dus zeggen, vooral ook na beschouwing van het floreenregister: het meest gelijkend op type II, maar met sterke afwijkingen naar type I en naar het kamptype (zoals het ook in de
oostelijke provincies van ons land voorkomt). Een bepaalde
naam durf ik er dus niet aan geven.
Giekerk verkeert haast in hetzelfde geval als Oenkerk, maar
de dorpsmeenschar is hier van wat minder betekenis. Men heeft
overigens in Tietjerksteradeel ook wel zuiverder doorgaande
plaatsen, maar daarbij toch ook meenscharren en eveneens
aparte kampen. Garijp en Hardegarijp zou ik tot type II rekenen
omdat het hoofddeel van de hoeven nabij de woning het type
der doorgaande plaatsen vertoont; maar deze dorpen hebben
grote maadvelden buiten het beloop der dorpsuitgangen. Te
Garijp vinden we als zodanig in de Beneficiaal Boeken genoemd
de „warren" en de „stucken", die we ook op de kaart vinden
aangegeven. Ook te Hardegarijp zijn wat verder gelegen „warren". Onder Tietjerk valt nog als een apart gebied de kleine
Gaast op, maar nu als een afzonderlijke buurschap. Wijns en
een deel van Oudkerk over de Ee gelegen hebben vrijwel het
gewone bloktype van de klei.
Tietjerksteradeel is dus wel een gemeente, waarin we velerlei
soort van verkaveling en hoevevorming aantreffen. De zandstreken hebben trouwens in het algemeen meer uiteenlopende
toestanden op dit gebied dan de klei. Schrijver dezes kan dan
ook in deze studie, in zijn latere jaren ondernomen, niet meer
dan een voorlopige beschrijving geven van de grondverdeling
en het beloop der hoeven in deze zandstreken.
We zijn hier nog niet ingegaan op de theorie van Mr. Cuipers
betreffende de rechtsbetrekking tussen het bezit van bouwland
en het gebruik van de gemene gronden, omdat hij ook buiten
deze grietenij zulk een betrekking meent te hebben aangetroffen.
We zullen er later op terugkomen.
2. We willen nu een tweede streek van Friesland bespreken,
waar wij dit es- en marketype tot op zekere hoogte aantreffen.
Deze tweede streek omvat Gaasterland en de aangrenzende
geestdorpen van Hemelumer Oldefaart. Wij zijn hier voor ons
onderzoek in zoverre in ongunstige conditie dat beide grietenijen
in het R. v. d. A. van 1511 ontbreken en Gaasterland ook in de
Ben. B. van 1543. Als bronnen hebben wij nu niet veel anders
dan de floreenregisters en de proclamatieboeken betreffende
de verkopen.
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Wat vooreerst Gaasterland aangaat, dit is bijna geheel zandgrond zonder de elders voorkomende beken met laagveen of
klei aan hun oevers. Alleen in het Oosten treffen wij wat kleigrond aan. Wij hebben in deze grietenij grotendeels het es-type
alleen te Harich en Rugahuizen vinden we uitgangen genoemd.
Harich zou misschien ook tot het 2e type gerekend kunnen worden,
maar dan met grote maadvelden buiten het beloop van de uitgangen zoals de Warren aan het Slotermeer. Maar overigens vindt
men overal de bouwlanden op gaasten gelegen, op de kaart nog
al eens aangeduid als „hoogere bouwlanden". Zulk een gaast
vond ik genoemd te Bakhuizen (daar ook een ,,olde"gaast),
Mirns, Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel, Wykel en Eibergen,
telkens met vermelding van daarop gelegen akkers.
Wat het andere kenmerk betreft, grote meenscharren waren er in
de 17e eeuw tenminste nog te Wykel en Nijemirdum. De eerste
wordt genoemd: de meenschar, Wyckere gemeenschar of Wyckere
Gaastmanne gemeenschar. In 1623 vinden we vermeld: „5 koeganck graslant, vooreenige jaren buyten in Wyckeler meenschar
afgegrauen". Te Nijemirdum vinden we genoemd de meenschar
Santverde en het Brewar. Wij lezen bv. bij de beschrijving van
een plaats: „huys en stede tuynen en terpen (dit is de gewone
formule) staende en geleegen tot Nijemardum; 13 ackeren saedlants samen 9 of 10 loopen saeyinghe; 2 hooftx) graslant in schapegras; 20 hooft oft 5 koegangh graslant opte santverde" en dan
nog een aantal percelen maadland meest met andere vervallende.
Wij zien hier dus het grasland alles in meenschar, want het
schapegras zal ook wel zo iets zijn, en het hooiland in een aantal
verschillende velden gelegen 2). Afgescheiden, „beschutte" stukken maadland zijn er haast niet.
We komen nu tot de geestdorpen van Hemelumer Oldefaart,
in zoverre geestdorpen dat de dorpen zelf met de bouwgrond
op een smalle geestrug liggen; de landen echter daaromheen
zijn grotendeels lagere klei of veengrond. De bedoelde dorpen
zijn Koudum, Hemelum, Warns en Scharl. Op de gaasten liggen
hier telkens een groot aantal kleine bouwpercelen bij elkaar als
op een Drentse es. Wij zien dit, als we in de Ben. Boeken lezen
dat de pastoor van Koudum in 1543 17 percelen bouwl. heeft
de beide vicarissen 22 en 17 hebben. De plaatsaanduiding is
!) Een hoofd is in deze streek gewoonlijk f pondemaat; een pondemaat
is steeds 12 einsen en wordt thans op 36f are gesteld; 1 einse = 20 penningen.
2
) Procl.boek S3.
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hier niet zo duidelijk dat we met zekerheid weten dat al deze
percelen op de gaast liggen. We komen daaromtrent iets meer
te weten uit het floreenregister van 1768. In de oudere registers
was het land gerangschikt naar de eigenaars; door de grote
versnippering en de vele veranderingen door koop, erfenis enz.
was de verwarring in de registers ten slotte zo groot geworden
dat zij onbruikbaar waren. Daarom werd in 1768 een nieuw systeem ingevoerd en werden de percelen gerangschikt naar de
ligging der landerijen. Het gehele veld was bij ieder dorp in
een aantal delen verdeeld meest met natuurlijke grenzen en deze
delen werden achtereenvolgens behandeld.
Zo is het veld van Koudum verdeeld in 21 delen, waarvan het
laatste echter slechts landen bevat buiten het dorp gelegen maar
daar toch aangeslagen. Het eerste deel wordt aangeduid als:
„Landen gelegen tusschen de Collens vaart, de Limietscheiding
van Hindeloopenen de oude dijk, beginnende van de Haanmeer
af". Dit deel vormt met no. II: „Landen ten Oosten van de Collensvaart, Lange Hanemeer en tusschen de Prov. dijk en Varsloot, beginnende bij de oude dijk", het Noordwestelijk deel van
Koudum. Deze beide delen bevatten de nummers 1—20 en
21—77 van het floreenregister. De bouwlanden vormen de delen
XIV tot en met XX en de nummers 401 tot 810 van het register;
hierbij zijn echter ook huissteden. In het geheel zijn er 879
percelen. Er zijn echter ook nog wel bouwlanden in deel XI
(van 267—349), welke misschien niet alle op de gaast liggen.
Te Hemelum vormen de bouwlanden de percelen no. 123 tot
347 van 460 in het geheel, te Warns no. 160 tot 478 van 560, te
Scharl, no. 116 tot 270 van 277. Hieronder zijn echter, vooral
te Warns, ook veel perceeltjes Sorgras (om het vee te „tzorren" =
aan een tuiertouw laten grazen). Thans is veel van dit bouwland
weiland geworden. Wat de gemene mark aangaat, in de hier
besproken tijd is er in geen dezer dorpen meer een algemene
meenschar; wel zijn er vooral te Koudum nog zeer grote velden
gemeen grasland.
In deel V ten Noorden van Koudum heeft men vooreerst een
aantal stukken van Blokwar1) afgeslat (no. 120-125) samen ongeveer 70 pondemaat en dan (126-127) 16 pondemaat van Zandverde afgeslat en (128): Zandverde = 72 pondemaat 7 einse.
*) Van deze Blokwar is nog een concept-scharreglement aanwezig uit het
laatst van de 17e eeuw, waaruit blijkt dat het een maadmeenschar is: na de
„aanslag" moet er binnen 8 dagen gemaaid worden.
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Deze laatste meenschar heeft nog 29 eigenaars, de afgeslatte
stukken hebben echter ook nog steeds meerdere eigenaars. Dit
komt trouwens ook wel bij de bouwpercelen voor.
Onder deel VI, aan de Fluessen grenzende, heeft men no. 175:
gemeen stuk land Veensterveld ,,de Buitenschar" van 73 p9e
met 19 eigenaars, en no. 180: een gemeen stuk fenland, de
voorschar van Veensterveld" groot 86p6e. In VII liggen nog
gemene maadlanden van 31 en 45 p.
Te Hemelum heeft men vooral grote gemene maadlanden.
No. 8 „de Key" is groot 299 hoofd 8 einse 17¾ penning wat ongeveer 225 pondemaat is; de fenlanden zijn hier meest wat kleiner
dan te Koudum. Ook te Warns zijn zulke grote maadvelden:
de Langakkeren van 136 hoofd met 30 eigenaars en de Tinnen
van 200 hoofd met 33 eig. Hiervan behoren echter verscheiden
stukken onder plaatsen te Mirns, Bakhuizen, Scharl en Hemelum.
We mogen hierin misschien wel een overblijfsel zien van het
gemeenschappelijk gebruik van grotere velden door verschillende
dorpen samen in vroegertijd. Ook in Doniawerstal treffen we
zulke velden aan; wij kunnen hierbij ook denken aan de gemene
mark op Ameland van de dorpen Hollum en Ballum samen (en
aan de Gooise meente behorende aan Naarden en vier dorpen). Te
Scharl is een gemeen stuk fenland van 88 hoofd met 18 eigenaars
en een gemeen stuk maadland van 147 hoofd en 29 eigenaars.
We willen nu een paar plaatsen te Koudum en Hemelum
nagaan om iets gewaar te worden van de ligging der tot die
plaatsen behorende percelen *).
Te Koudum beschouwen we dan vooreerst de plaats aangeduid
door no. 269 in het register; het is een plaats ter grootte van 79
pondemaat. Deze plaats omvat, behalve no. 269 zelf (het perceel waarop het huis staat) de nummers 122, 146, 148, 149, 150,
159, 166, 167, 168, 175, 268, 297, 301, 317, 337, 404, 450, 451,
452, 471, 472, 475, 477, 481, 484, 486, 555, 564. Hiervan liggen
no. 122 in veld V
1 gras- en
146, 148, 149, 150, 159, 166, 167, 168, 175 in veld VI J hooiland
268—337 in veld XI
404
„ „ XIV
huisstede en bouwland
450—486 „ „ XV
555,564 „ „ XVI
*) We kunnen hier niet met het kadaster werken, daar de kadastrale
nummers van de floreenpercelen ontbreken.
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Zo ook plaats no.397 van 109 pondemaat waarvan:
35,51,59,67,68,73 in veld
II
103
„ „
IV
gras- en hooiland
119,120,122,123
„ „
V
351,357
„ „ XII
397
„ „ XIII
huisstede
401, 403, 405, 406, 407 in veld XIV )
462,466
„ „ XV \ bouwland
519, 526, 529, 556, 579 „ „ XVI J
De velden I tot V liggen ten Noordwesten van Koudum, VI
ten Zuidoosten, XI en XII ten Noordoosten en „Bovenbuiren",
de overige op de gaast. Men is hier dus wel zeer ver van een gesloten hoeve, het zij dan doorgaande plaats of kleiplaats.
Te Hemelum nemen we de plaatsen No. 326 en No. 181. De
eerste heeft 73 hoofd A\ einse gras- en hooiland en 29 pondemaat
bouwland, de tweede ook 73 hoofd A\ einse gras- en hooiland
en 14 p. 4 e. bouwland.
Het gehele veld is hier verdeeld in 10 delen, waarvan VII en
VIII de bouwlanden op de gaast omvatten; in IX zijn echter
behalve huizen ook percelen bouwland en bos.
No. 326 heeft de percelen:
2
in veld I \ gras- en hooiland
21,24,38,39,40,41 „ „ II
243
in veld VII
huisstede
285, 209, 292, 307, 309, 312, 314, 316,
en
318, 326, 337, 339, 342, 345
„ „ VIII
359
„ „
IX bouwl.
No. 181 heeft de percelen:
66
in veld III ]
73, 74, 75, 76, 79, 80, 84 „ „ IV } gras- en hooiland
90,98
„ „
V J
134, 138, 149, 180, 181, 190, 191, 194
in veld VI 1 bouwland
210,214,217,225,227,232,252,255,259,, „ VII } huisstede
354
„ „ IX J bos
Hier liggen de velden I, II en IX ten Westen van het dorp,
III, IV, Ven VI ten Oosten, VII en VIII op de gaast zelf. Dus
de percelen liggen ook zeer verspreid. Zie de kaart! We willen
besluiten met de opsomming van de landerijen van een plaats te
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Scharl, verkocht in 1711x). Daar is vooreerst: huysinge, schuire,
stede met „lant en 't sorgras bij en de omtrent de huisinge".
Dan 8 hoofden en 4 lamsgrazen grasland leggende over hooch
ende Ieech gemeen in de zuyderstrengen of in de oud-fenne.
Verder maadland bestaande uit verscheidene percelen als 8 lamsgrazen „stilleggend op de Campen", 1 hooft op de Campen
vervallende, \ hooft in het kliffstuck, 1 h. in de kleine burgen,
IJ h. in Warnserwar vervallende met 2 personen, nog 2 maal
l j h en £ h. Eindelijk llf verstal bouwland aan de volgende
stukken: 5¾, IJ, \, f, J, f, 2, f verstal 2 ).
Van deze gaasten is verder niet veel te vertellen, anders dan
bij de gaasten in de Groninger Ommelanden. Men heeft daar in
Langewold gast- en groeprechters (groep zal hier sloot betekenen)
en in Wagenborgen gast- en dijkrichteren 3). In het laatste karspel zijn 2 gastrechters, die binnen de gastsloot en 1 dijkrechter
die buiten de gastsloot over dijken, dammen, wegen en sloten
toezicht houden. Toch was hier iets wat daar wat op gelijkt:
in Koudum was nl. een gaastwaarder, van wien een instructie
van 1802 is overgebleven. Diens taak was echter voornamelijk
op het vee te letten en op te passen dat dit niet op het zaailand
kwam dan alleen schapen zonder lammeren, die men op zijn
eigen bouwland mocht vastzetten. Dit behoorde trouwens ook
mede tot het werk van de gastrechters van Wagenborgen. Ook
in zoverre is er overeenkomst tussen Wagenborgen en deze
dorpen, dat daar ook van „mande meden" en „mande vennen"
wordt gesproken.
Scharrechters of „scharmeesters" ontmoet men echter in
Friesland wel zoveel als in Groningerland. Er was een in de
Blokwar, zo even genoemd, en men had ze ook in het naburige
Molkwerum en Hindelopen, zelfs bij de Hemmen te Makkum.
Wij zullen ze ook in Doniawerstal, in het vervolg van dit artikel,
aantreffen.
Wanneer we het voor deze geestdorpen gevonden vergelijken
met het beter bekende van Molkwerum en Hindelopen 4) (beter
bekend door de uitvoerige aantekeningen die uit die beide plaatsen zijn overgebleven) zien wij grote overeenkomst. Molkwerum
!) Procl. Boek M 2 .
2
) Een verstal = J lopenstal = 60 vierkante roeden.
3
) R. P. Cleveringa „De Ommelander gastrechters", Groninger Volksalmanak, 1939.
4
) Zie „De Vrije Fries", Dl. X X V I I I p. 353.
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en Hindelopen liggen op kleigrond en hebben geen gaast waarop
de huizen gebouwd konden worden en het zaadland kon worden
aangelegd. Zij moesten terpen aanleggen of ten minste het veld
enigszins verhogen voor hun woningen en hadden slechts zeer
schaarse perceeltjes bouwland. Maar hun fennen en maadlanden
waren in dezelfde tijd nog meer onverdeeld dan in de nu besproken dorpen en vormden afzonderlijke grotere velden. Het voornaamste verschil was dat in deze geestdorpen flinke boerenplaatsen waren en te Molkwerum en Hindelopen slechts kleine
bedrijfjes. De bevolking daar leefde voor een zo groot deel van de
zeevaart dat men slechts voor een klein veehoudersbedrijf werkkracht overhield.
Ook in de noordelijker gelegen plaatsen, Workum, Ferwoude
en Gaast was er veel overeenkomst met deze geestdorpen. Daar
was zelfs in zoverre meer gelijkenis, dat er daar een veld nabij
de zeekant was, waar het bouwland, in kleine perceeltjes bijeen
lag.
Een dier plaatsen kreeg zelfs zijn naam naar dat voor bouwland geschikte veld (Gaast).
Wij kunnen dus zeggen dat de Zuidwesthoek van de klei een
nauwe aansluiting vormt met deze es- en markestreek van
de zandgrond. Dit es- en marketype heeft zich hier dus over de
klei uitgebreid en heeft het hier gewonnen van het daar overigens
heersende bloktype.
Wat de tegenwoordige toestand van deze geestdorpen betreft,
deze is, wat de ligging der landerijen aangaat, veel verbeterd.
Evenals in Molkwerum en Hindelopen heeft men ook hier meer
gesloten plaatsen gekregen, hoewel het toch nog wel voor verbetering vatbaar is.
3. Wij komen nu tot een derde belangrijk gebied in de
Stellingwerven gelegen en wel in Ooststellingwerf in de dorpen
Oosterwolde, Appelscha en Elslo met de daaraan grenzende
delen van de dorpen Boyl en Noordwolde in Weststellingwerf.
Wij zien op de kaart direct dat het Noordoostelijk deel van deze
beide laatste dorpen, Sandhuizen en Boekholt, een heel andere
perceelindeling heeft dan het overige daarvan. In Elslo is het
vooral de buurschap Tronde, die iets aparts heeft.
Wat de kaart zegt bevestigt het floreenregister. Als wij dit
nagaan voor Weststellingwerf zien we bij Noordwolde, waar de
plaatsen van Oost naar West worden opgenoemd, bij de eerste
niet, zoals bij de laatste, de grootte in roeden opgegeven. De
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breedte van de plaats is hier dus niet het bepalende, zoals bij de
doorgaande plaatsen. Een enkele maal wordt er hier ook gezegd:
gelegen in verscheiden stucken en essen. Deze formule komt
herhaaldelijk voor te Boyl, soms met de toevoeging „bestaande
in hooij, weijd en bouwland sampt heyde en schapevelt".
In Ooststellingwerf hebben we ook voor het grootste deel van de
grietenij plaatsen met de aanduiding: „van de Lende tot aan de
Revier de Cuynder" of iets dergelijks, wat op doorgaande plaatsen wijst. Hierop wijst ook het feit dat men bijv. bij no. 12 opgeeft: ten Westen no. 11 en ten Oosten no. 13, en zo verder.
Ook nog in Makkinga, Donkerbroek en Haule is dit het geval.
Maar in Oosterwolde en Appelscha is het anders en in Elslo hebben
we die regelmaat alleen voor het eerste deel van de van beneden naar boven opgenoemde plaatsen. Het is hier werkelijk een
eigenaardig geval; de eerste plaatsen hebben ten Westen Weststellingwerf, ten Oosten de veldscheiding met Appelscha en ten
Zuiden en Noorden de voorgaande en volgende plaats. Dus duidelijk het 2e type van de doorgaande plaatsen; de huizen liggen
ook op een rij aan de weg. Vervolgens worden genoemd ten
Westen de Vreebroeken en ten Oosten het meenteveld. Maar aan
het eind met no. 28 (er zijn 36 nummers) hebben we ten Noorden het mandelig heideveld en met no. 29 (wij zijn dan aan de
buurschap Tronde gekomen) lezen wij: „van de volgende zeven
plaatsen kunnen geen naastlegers worden opgegeven, vermits
deselve geheel door malkanderen in de ronde zijn gelegen". Dit
blijkt echter ook voor no. 29 zelf te gelden, zodat er 8 zulke
plaatsen „in de ronde" liggen *). Op de kaart van Schotanus
zijn daar 9 huizen enigszins op een hoopje aan het kruispunt
van enige wegen getekend. Hier zal ook de „boerebrinck" liggen,
die we genoemd vinden (Procl. Boek G 6). Aangezien er nu ook
een Trondiger esch wordt genoemd (meermalen) en er ook
„mande" land was, hebben we in deze buurschap wel zeer duidelijk het es- en marketype 2 ); dus onder het dorp Elslo hebben
we beide types naast elkaar.
x
) Hoewel de verklaring van de naam Tronde door dr. Sipma in „De Pompeblêdden (no. 2, 1949) wel veel aantrekkelijks heeft (uit een woord trind of
trund — rond) wil ik toch even opmerken dat ik ook wel eens vond „land in
't Ronde" of „tot Ronde in den dorpe Elselo". Ook onder Oosterwolde was
een Ronde.
2
) De zeer verspreide perceeltjes der plaatsen 29 tot 36 op de kadastrale
plans maken dit nog duidelijker.

4
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Vooral onder Oosterwolde echter hebben we de sterkste afwijking
van het systeem der doorgaande plaatsen. Wij hebben hier niet
de voorgaande en volgende plaatsen als regelmatige naastlegers
en niet als vaste eindbegrenzing een rivier of „Scheene". Hier
komen integendeel als naastleger of eindbegrenzing voor: een
es, een gemene brink, een boereweide of iets dergelijks. Wij zien
dit verschil met elders vooral bij de hoeven van de kleinere buurschappen als Buttinge, Prandinge enz. Van de meeste hiervan
wordt dan ook wel een es genoemd. We hebben een Buttinger es,
een Prandinger es, Jardinger es, Boeckerster es enz. Die essen
zijn nu juist niet steeds afzonderlijke velden, maar vormen samen wel eens een geheel. Zo vormen de essen van de buurschappen Weper, Schrappinge en Jardinge, die dicht bij elkaar gelegen
zijn, een samenhangend geheel. De oude toestand is daar nog niet
zoveel veranderd, en naar mij door boeren werd meegedeeld
liggen de akkers van de boerderijen nog zeer verspreid.
Bij een verkoop van een saté te Weper in 1720 vinden wij als
gemeen land aangegeven „het veldslag te veene en te velde, met
alle zijne annexen sampt geregtigheyd in de peerdecamp"; het
bouwland ligt op 10 verschillende plaatsen. De es wordt hier
niet genoemd, maar „de hoge Haar" en „de Haar" zal daar wel
geweest zijn x). Een andermaal lezen wij van een „arve met
huis, schuyre ende schaephocken" waarbij „koemaadt, het
veltslach, een boucamp genaemt het olde hoff, twe ackers op
Jardinger esch genaemt het brede stucke ende de suydwende,
een boucamp genaemt de boeckweytencamp, een stucke weijde
of hoijlandt, gesegt Rencken bouwe" enz. tot Jardinge in Oosterwolde 2). Soms is er ook een „buerweide" waarop men een aantal „scheren peerdeweide" heeft.
Een aanwijzing dat er landerijen uit een vroegere meenschar
door verdeling zijn afgescheiden vinden we ook in de dikwijls
voorkomende opmerking bij erven te Oosterwolde en Appelscha
dat zij op verscheiden plaatsen of „vele plaatsen" liggen. Zo
iets is haast regel als er ergens een mark is geweest3). Meestal hebben dan bij die verdeling de verschillende hoeven verscheidene stukken (uit de betere en slechtere delen) van de marke
gekregen.
*) Procl. Boek G i l . f. 19.
2
) Procl. Boek G 5.
3
) Natuurlijk kunnen ook verschillende delen van de es mede deel hebben
aan die ,,vele plaatsen".
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Zo is het bv. gegaan bij de oudere markedelingen te Haren
en te Peize en ook bij de latere als die te Onstwedde. Te Haren,
waar de marke omstreeks 1550 is verdeeld, vond ik bij een
provincieplaats in 1730: 15 kavels, bij de pastorieplaats in 1858:
14 kavels, bij een paar andere plaatsen in 1832: 17 en 18 kavels
(maar meer percelen).
Het is een zeldzaamheid als de meeste deelhebbers, zoals
te Eestrum, slechts één kavel in een der 6 velden krijgen, die er
te verdelen zijn. Bij de verdeling van de mark te Haren waren
er 8 velden oost en 8 west en vele deelhebbers kregen een stuk
in ieder dier velden. In Peize krijgt in 1578 ieder der tien gemaakte combinaties van deelhebbers in ieder der 14 grotere
velden een deel.
Maar naast boereweiden komt hier ook nog voor een boerebrink, die nu werkelijk een gemene brink van de buurschap is
en niet, zoals in Weststellingwerf, een brink behorende bij een
bepaalde hoeve; daar staat het gelijk met „soolstede" en is dan
het perceel waarop het huis staat. Te Oosterwolde wordt hij
„meente brinck" genoemd, hoewel we daar ook eenmaal een
„oosterbrinck" aantreffen, zodat er ook wel een westerbrink
moet geweest zijn.
We hebben hier dus een es, meenteland en meentebrink, alles
zoals het bij dit type behoort. De hooilanden zullen hier nog al
eens, evenals wel in Drente, het zwakke punt uitgemaakt hebben wegens het gebrek aan lagere landen. We moeten deze zoeken
langs de Tjonger, Linde en enkele diepjes. Daar zal men in een
aantal smalle percelen zijn hooiland gehad moeten hebben.
Op de kaart zijn zulke velden wel te herkennen, duidelijker dan
de essen, aan de zeer smalle perceeltjes.
Zo de Lange maden te Oosterwolde aan de Tjonger en het
Kleindiep, zo de Appelsche maden aan het Groot diep bij de
Compagnonsvaart en de maden van Elslo en Tronde aan de
Linde of een daarin uitlopend diepje. Volgens de geologische
kaart is het op deze plaatsen moerasveen.
Deze diepen met hun stroken veengrond zullen ook voor
een belangrijk deel de begrenzing uitgemaakt hebben van de
gebieden der buurschappen van Oosterwolde, zoals van Jardinge, Schrappinge en Wemer en van Buttinge.
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III. De doorgaande of uitgaande plaatsen.
1. We komen nu tot dit tweede type, dat het overige deel
van de zandstreek vrijwel geheel beslaat, behalve dan een enkel
geïsoleerd punt hier of daar. Daarom zijn er toch nog wel dorpen met grote meenscharren, die dus het 2e type volstrekt niet
zuiver weergeven, maar ik zou toch van dit type willen spreken
als het hoofddeel van de plaats door een rechte smalle strook
wordt aangegeven, zoals we boven ook bij Garijp en Hardegarijp
hebben gedaan.
Wij zullen beginnen met Weststellingwerf, waar we dit type
hebben behalve in de Noordwestelijke punt. We zien dit type
duidelijk aangegeven in het floreenregister van 1718, als we bv.
het dorp Wolvega beschouwen. Van een willekeurig nummer 17
(er zijn 52) lezen we dat de plaats loopt ,,van de Schene tot de
Lende", hij is 15 roede breed, heeft de vorige plaats ten Oosten en
de volgende ten Westen en is aangeslagen voor 2-10-8 floreen.
Drie van deze gegevens: de beide eindbegrenzingen, de breedte
om de grootte aan te duiden en de beide naastlegers O. en W.
geven duidelijk het type aan. Bij sommige andere dorpen als
Ter Idzert, Oldetrijne en het grootste deel van Noordwolde
heeft men deze zelfde drie zaken duidelijk uitgesproken. Maar als
de grootte, zoals meestal, niet in roeden wordt opgegeven, zijn
toch de beide andere zaken voldoende om het type als zodanig
te herkennen. De kaart kan daarbij terdege meehelpen.
De indeling van de hoeve kan blijken als een enkele maal de
plaats bij gedeelten is verkocht en de verdeling heeft plaats gevonden evenwijdig aan de kortste afmeting, wat met het oog op de
geringe breedte hier het beste is maar niet altijd gebeurt. Dit
is hier geschied met plaats no. 44 van Wolvega; wij vinden dan
opgesomd de onderdelen:
a. veenlandt en bosch sampt bouwlandt uit de Scheene in de
Brinksloot (de Schene is de noordelijke grens van het gehele
dorp, de brinksloot is de sloot om de brink of soolstede van
deze hoeve).
b. de soolstede en het campjen over de wegh (vrij van floreen, doch met dorpslasten, wordende de fl. betaald van de
andere stukken).
c. twee bouwcampen tusschen de wegen streckende van het
voorste campjen over de wegh tot aan de buiterwegh met
nog seker bouwlant achter de buiterwegh, streckende tot aan
de meente.
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d. sekere meente en weijdland streckende van het vorige
tot aan de hooijlantssloot.
e. seker hooijlandt en uitterdijk, ± 6 dachmadt streckende
van het vorige weijdlant tot in de Lende.
De breedte is 15 roeden. We hebben hier dus van het Noorden
naar het Zuiden achtereenvolgens: veenland, bos, bouwland,
de soolstede, bouwland, weiland, hooiland, en het weiland is
nog gemeenschappelijk. Ook bij de gesplitste no. 49 blijkt de weide
nog onverdeeld te zijn.
In Oldetrijne schijnt soms het land volledig verdeeld te zijn.
Wij vinden bij de gesplitste no. 20 achtereenvolgens opgenoemd:
a. de soolstede groot ongeveer 12 roeden, van de Schene tot
aan de nieuwe wegh (met land natuurlijk: de soolstede stelt ook
wel eens de gehele plaats voor).
b. een camp weijdland van 4 mad van de nieuwe tot de olde
wegh.
c. 3 dagmad bouw- en weijdtland.
d. bouwcamp van het vorige tot aan het lege landt.
e. weijd- en hooijlandt (6 mad) tot aan de maadsloot.
/. stuk matjes en uitterdijk van bovenstaande landen tot in de
Lende.
Bij no. 8 wordt echter nog gesproken van „een stuk meente
op Oldetrijnster meente".
De toestand te Sonnega blijkt uit de verkoop van f x 7 roeden min een vierendeel meenteweide van de dwarssloot tot aan
de olde wegh. We hebben hier dus een uitgaande plaats (want
naar roeden gemeten) waarvan ook nog een deel gemene weide
is. Wij plaatsen hiernaast de kaart van Sonnega omdat deze
fraai de perceelindeling van zulk een dorp aangeeft. Een voorbeeld
van een volledige verdeling hebben wij in een plaats te Scherpenzeel1). Deze bestond uit de volgende percelen:
1. de uitterdijk off weyde groot 5 dagmad strekkende van de
Cuinder tot in de Bloemcampsloot;
2. de Bloemcamp groot 6 dagm. uit de uitterdijk of weydesloot
tot de volgende dwarssloot of 3e perceel;
3. 7 dagm. waarvan 3 aan de westcant en 4 aan de oostcant
van de langssloot str. uit de Bloemcampsloot of van het
2e perc. Zuidwaarts 2 ) tot het 4e perceel.
x
)
2

Pc 11; de 3 e proclamatie is 6 Nov. 1710.
) Wij zouden dit liever oostwaarts noemen; zie de kaart van Weststellingwerf. Zulke minder juiste aanwijzingen komen echter wel meer voor.
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4. 5 dagm. str. van de dwarssloot tot in de graft of het 5e perceel ;
5. 6 dagm. uit de graft tot dwarssloot of 6e perceel.
6. 6 dagm. van 5e tot 7e perceel;
7. 4-| dagm., waarvan H aan de westkant en 3 aan de oostkant
van de langssloot; van de vorige dwarssloot tot in de sloot
van het voorweer;
8. 2\ dagm. het „voorweer" en 2 dagm. zijnde de soolstede
met huis en schuur tot aan de padsloot of het 9e perceel.
Deze soolstede is weer vrij van floreen, maar betaalt de
dorpslasten en de „termijnen" x) en is belast met reed en
drift van de andere percelen naar de weg;
9. „de acker", 9 dagm. van de padsloot tot de Schene.
Dit laatste perceel zal bouwland zijn. De weg, waaraan de
huizen staan gaat blijkbaar door het 8e perceel maar is zelf
geen scheidgrens. We moeten nog opmerken dat wij met het
dorp Scherpenzeel, in het Westen van Weststellingwerf gelegen,
al geheel op veengrond zijn gekomen. Meente is hier niet meer.
Het blijkt uit de bovenstaande opgaven dat deze plaatsen dus
ook bouwland kunnen hebben; ook bij verkoop van aparte percelen komt evengoed bouwland voor als ander land. Het is goed
hierop de aandacht te vestigen omdat een geleerd schrijver in
zijn boek de mening uitspreekt dat deze doorgaande plaatsen alleen weiland zouden hebben 2 ). In dit boek zegt hij van de FrieschHollandsche ontginning (want zo noemt hij het systeem dat
wij op het ogenblik bespreken): „Dit systeem onderscheidt zich
van de esschen — welke geheel voor de akkerbouw gebruikt
worden — en de kampen — welke zowel akkerland als weiland
omvatten — vooral doordat het uitsluitend dient om weiden ten
behoeve van de veeteelt te winnen".
We merken hieromtrent vooreerst op dat de essen zelf wel
geheel voor de akkerbouw gebruikt worden maar niet de hoeven,
waarvan zij deel uitmaken, evenmin als de kampen. Maar dat
over die Friesch-Hollandsche nederzetting is onjuist. De schrijver
noemt het zo omdat in het Oosten van ons land Friezen en
Hollanders, vooral in moerassige gebieden, zulke hoeven hebben
*) De „termijnen" stellen anders de jaartax voor; deze was toen echter a
afgeschaft.
2
) R. H. Slicher van Bath, „Mensch en Land in de Middeleeuwen, Bijdrage
tot de geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland". Assen
Zie vooral Dl. II, p. 25.
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aangelegd; bij noemt echter Stellingwerf ook als plaats waar ze
zijn. Maar hier hebben die hoeven veelal ook wel bouwland.
Zeer duidelijk komt dit uit in de Ben. Boeken waarin wordt opgegeven welke rente en landbouwproducten de boeren aan de
geestelijken moeten leveren.
Er blijken dan 50 boeren te Wolvega te zijn die aan de kerk
als St. Pieterspacht rogge moeten leveren; dat zijn ze zowat allemaal want er zijn 52 stemhebbende plaatsen. Zij zullen dus ook
meest wel bouwland gehad hebben. Ook in andere dorpen hebben
we deze verplichte roggelevering.
Niet veel anders dan in Weststellingwerf is het in de grietenijen
Schoterland, Opsterland en Smallingerland. In Schoterland ontbreken behalve het Reg. v. d. Aanbreng zoals voor de gehele
Zevenwolden, ook de Ben. boeken. We hebben hier dus niet
zoveel gegevens. In de Zuidwesthoek van de grietenij wijkt op de
kaart Rotstergaast wel wat van het gewone type af; volgens het
floreenregister kunnen de afwijkingen toch echter niet zo heel
groot zijn. In de richting Oost-West, eigenlijk Noordoost-Zuidwest, volgen de plaatsen elkaar toch nog al regelmatig op.
Te Rohel hebben we een eigenaardige no. 28 met als bovenschrift: „De Gemeente Landen, den dorpe van Rohell toebehoorende" en later: „De Gemeene landen de dorpe Rohel eigenaar". Toch vermoed ik dat het kerkeland geweest is. Het wordt
later door de Staten verkocht, waarbij een deel „vicarie of gemeene landen" genoemd wordt. Ongelukkig ontbreken de Ben.
Boeken van Schoterland.
2. Wij zullen thans de grietenijen Haskerland en Doniawerstal
bespreken, die zich van de vorige genoemde onderscheiden doordat ze maar voor de kleinste helft zandgrond bevatten, maar
meer laagveen en lagere klei, en dan ook lager zijn dan de vorige,
vooral Doniawerstal, dat veel meren en plassen heeft.
Haskerland wijkt niet zo veel af van het zuivere type; er zijn
niet veel meenscharren. In het Noorden echter bij Haskerdijken
hebben we vrij wel het bloktype van de klei. Vooral Westermeer
en Joure hebben ondanks hun „Friesch-Hollandsch" ontginningstype vrij wat bouwland: vele malen worden bouwakkers genoemd. Zie b.v. in het floreenregister van Joure no. 1 „De kerkelanden van Westermeer" (hier heeft Joure oorspronkelijk toe
behoord). Deze „stelle" begint met „drie stucken bouwlandt
lopende van de Scheen tot aan de weydlanden". Dan 7 koegang
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lopende van de bouw aan de rijdweg en voorts over de overspittinge; dan 6 pond. maden en 5 pond. in Swaegmanne melkherne
op de Scharslootswal. Dit laatste perceel ligt blijkbaar in het
dorp Snikzwaag.
Vrij wat losse landen, maadlanden, liggen echter buiten de
eigenlijke uitgangen in de kop van Haskerland en worden meest
bij Oude- en Nieuwehaske gebruikt. Maar we vinden toch ook
scharrechters van Oudehaske en Haskerhorne genoemd.
Doniawerstal heeft meer variatie en meer afwijking van het
type. Het neigt naar de doorgaande plaatsen, maar de uitgangen worden telkens doorbroken door meren en plassen;
verder zijn er in deze tijd nog grote meenscharren overgebleven,
die soms door meerdere dorpen samen gebruikt worden. Zo
zijn er in het Zuiden de „Scharren" van Oldeouwer en (Ouwster)
Nijega en er is een Donyagane schar. Verder zijn er meer naar
het Westen de grote velden: Noed, Bolten en Westerschar
rondom het Idskenhuister meer. We lezen van een onenigheid
hieromtrent ontstaan in 1693. De scharrechters van de Noed
hebben een aanklacht ingediend tegen die van de Bolten, die de
beesten op de Noed hebben „aangehaald".
Een dergelijke aanklacht komt van de scharrechters van de
Westerschar tegen die van de Bolten. Bij verschillende gelegenheden blijkt dat lieden van Tjerkgaast scharren bezitten op
Noed, Bolten en Middelschar. Die van St. Nicolaasga hebben
aandeel in Noed en Donyagane schar en die van Doniaga ook
op de Noed. Een en ander wordt zichtbaar uitgedrukt in de
atlas van Eekhoff, doordat de dorpsgrenzen van Tjerkgaast,
Nicolaasga en Doniaga alle op het Noedveld dood lopen.
Er bestaan nog scharregkmenten van 1722 en 1723 van meenscharren in Doniawerstal, al is het niet zeker dat het ene, naar
Woudsend genoemd, daar geheel in lag, maar beide zijn ,,geapprobeert" door den grietman Johan Vegilin van Claerbergen
van Doniawerstal*). Het eerste is opgemaakt ,,bij de Ingesetenen
en de eigenerfden van den dorpe Niega ende een gedeelte van
olde Ouwer" en zal wel betrekking hebben op wat op de kaart
met ,,de Scharren" wordt aangeduid. Er wordt daarin gesproken
over de rechten en plichten van deelhebbers en scharrechters.
Het voorste gedeelte van het veld blijkt een fenne-meenschar,
*) Beide stukken bevinden zich in het Vegelin Archief (R. A. Leeuwarden),
dat nog niet gerangschikt is. Dr. Heerma van Voss was indertijd zo vriendelijk
er mij van in kennis te stellen.
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alleen voor grazing, te zijn; het achterste „de woudfennen" is
een maad-meenschar. Er wordt in het stuk gesproken van ontledigen van de schar als de nieuwgrazen op de woudfennen beslagen worden hetgeen tweemaal gebeurt. Niemand mag vee
op de schar hebben vóór 12 Mei en na Kerstmis.
De andere meenschar is de „Woudsender Groote Schar". Ook
hier zijn scharrechters die ieder jaar op 1 Juni te Langweer
door de deelhebbers worden gekozen. Er blijkt niet waar die
deelhebbers wonen; slechts de naam van een der ondertekenaars
Hylcke Michiels spreekt van Woudsend. Dit is een maad-meenschar: er mag niet gemaaid worden vóór 12 Juni en er mogen
geen beesten op gedreven worden vóór 18 Augustus.
Deze beesten moeten 1 September weer uit de schar gehaald
worden en mogen er voor de tweede maal opgebracht worden
op 1 October; ieder mag ze er dan zo lang op laten lopen als
hem belieft. Wat het bouwland aangaat, dit treft men wel het
meeste aan in de hoger gelegen dorpen Nicolaasga en Tjerkgaast,
maar toch ook in de lagere streken worden nog al wat percelen
genoemd. Zo vindt men in de Ben. B. nog al wat bouwland
genoemd in de op laagveen gelegen dorpen Oldeouwer en Ouwsternijega als bezit van de kerk en de geestelijken.
3. Wij gaan nu weer naar het Noorden om twee grietenijen
te bespreken, die aan Tietjerksteradeel grenzen, en waarbij er,
gezien de meenscharren, wel enige kans bestaat dat er overeenkomst is met de dorpen aan het Bergumer meer. Dit zijn de
grietenijen Dantumadeel en Achtkarspelen. Mr. Cuipers heeft
dan ook een aantal dorpen hiervan in zijn boek besproken en is
daarbij tot de conclusie gekomen dat deze dezelfde agrarischrechtlijke verhoudingen gehad moeten hebben als Eestrum. Dit
zijn speciaal de dorpen Rinsumageest, Dantumawoude, Murmerwoude, Akkerwoude en Wouterswoude in Dantumadeel en
De Kooten, Drogeham en Twijzel in Achtkarspelen. Nu willen
wij hier vooropstellen dat wij ons eerst alleen met het agrarische
zullen bezighouden en over het rechtlijke zwijgen. Wij willen
dus nagaan hoe het beloop van de hoeven is, maar nog niet
op welke basis de aandelen in de gemene weilanden berusten.
We stellen dus de vraag: moeten de dorpen hier bedoeld gerekend
worden te behoren tot het Ie type of tot het 2e?
Wat Dantumadeel aangaat, merken wij vooreerst op dat
Janum geheel en Birdaard, Sybrandahuis en Driesum voor een
groot deel het bloktype van de klei hebben. De andere dorpen,
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boven reeds genoemd, hebben ,uit de kaart af te leiden, grotendeels het type der doorgaande plaatsen, al is het lang niet zuiver.
De dorpen zelf, vooral de vier „wouden", zijn ook in hoofdzaak
langs de hoofdwegen gebouwd, zoals bij dit type behoort.
Uit het floreenregister blijkt dat nog al eens de vorige en de
volgende plaatsen van het register de oostelijke en westelijke
naastlegers zijn, maar dit komt volstrekt niet geregeld uit.
Het is dus hier een mengtype zoals wij ook te Oenkerk en Giekerk zagen. De vier „wouden" hebben in de tijd der Ben. B.
grote meenscharren, waarin de pastorie van Wouterswoude 18
koegang heeft, die van Murmerwoude ook 18, van Dantumawoude 12 en van Akkerwoude 28. Wij moeten wel aannemen dat
van de doorgaande plaatsen voor zover ze er waren, de grenslijnen maar gedeeltelijk zijn doorgetrokken, zodat de graslanden
gemeenschappelijk zijn gebleven. Botke x) stelt zich voor dat
op de lange smalle Noord-Zuid lopende dorpsgebieden de hogere
zandgronden nabij de weg meest de bouwlanden vormden, naar
het Zuiden lag het veen, naar het Noorden lagen de gemene weiden, de meenscharren. Zo stel ik het mij ook in hoofdzaak voor.
Deze meenscharren worden in de Procl. Boeken ook dikwijls
boerefennen (buurfennen) genoemd. De maadlanden zullen
gedeeltelijk ten Noorden van de gemene weiden, gedeeltelijk in
het Zuiden gelegen hebben 2). Wij vinden bv. zulk een plaats
genoemd bij een verkoop in 1629 te Dantumawoude 3 ). Deze saté
bevat: a. 4 akkers bouwland liggende voor 8 pondemaat, en —
blijkens een vorige verkoop — zich uitstrekkende tot aan de
broeksloot; b. 8 koegangen „om de boerefenne in de mienschar"
en „yder koegang voor 2 pondemaat leggende sijnde bij lottinge
met d'andere schargenoten affgedeeld, welcke lottinge d'coper
zal hebben te volgen", c. 3¾ p. en 2 p. mieden in de mienschar
de „legereynen" en -¾- mad mieden in een besloten stuk van 15 p.
Dit bouwland zal naar het Zuiden lopen omdat daar een Broek
wordt genoemd; de boerefenne zal ten Noorden daarvan liggen.
Daar de beschrijvingen van de plaatsen hier niet zeer duidelijk
zijn zullen we de vrijheid nemen hier ter aanvulling een beschrijving over te nemen uit een streek die met deze veel overeenkomst
heeft, nl. Vredewold in het naburige Groningerland. We kiezen
!) J. Botke, gritenij Dantumadiel, Dokkum 1932, p. 177.
2
) Zie hieromtrent ook T. E.Teunissen „ D e Dokkumer Walden", Dokkum
1938.
3
) Procl. B. K 3 .
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daarvoor de beschrijving van de pastorieplaats van Nuys van
1773 *). De gehele streek van Nuys over Tolbert, Niebert en
Midwolde tot Lettelbert gelijkt wel op Dantumadeel. De bedoelde plaats loopt Noord-Zuid; wij geven de beschrijving
geheel, alleen met weglating van de laatste naastlegers Oost en
West. Het is:
„Een volle plaats, zijnde een opgaande heerd 2), met zijn geregtigheden van zijl- en boerrecht, gelijk de andere, strekkende zich
Noordwaerds tot het Wold of zoogenaamde dwarsdiep, alwaar
ten oosten de schipsloot leggen 15 à 15-¾- matten Hoylant, voorts
opgaande pastory meenschaer, akkerlant en drie stukken buiten
de wech 't meenscheer ten Noorden, de Hoog Welgeb. Hr. S.
van Teyens ten Oosten, de Heerewech Zuiden en het arme stuk ten
Westen; binnen de wech verdeelt in twee stukken edoch van
dezelve breedte met die buiten de wech liggen, hebbende ten
Noorden de Heerewech, ten Oosten de heer Teyens, ten Zuiden
het voetpadt ten Westen het armestuk. Van daar verder Zuidwaerts strekt zich de plaats uit tot 't Hogeveen. Voorts het
Hogeveen, welke schraa 13 roeden (à 16 voet) breed verdeeld
(zoo veel in akkers ligt) in 7 akkeren, ten Zuiden het Langemeer".
De plaats loopt dus van het Woltdiep zuidwaarts naar het
Langemeer; en bevat achtereenvolgens: hooiland, meenscheer,
akkerland, hoogveen. Van het akkerland liggen 3 stukken
buiten de weg en 2 stukken binnen de weg (daar loopt de weg,
waaraan de huizen staan, dus tussen door) en dan het hoogveen,
deels in akkeren gelegen. De breedte van het hoogveen is 13
roeden en die van de gehele plaats zal dat ook wel ongeveer zijn.
De weg is de grote weg naar de stad Groningen, waar al de bovengenoemde dorpen aan liggen. Het bouwland ligt op zandgrond,
het hooiland meest op laagveen. 3)
Van de verdere dorpen verneemt men het een en ander uit verkopingen. Zo precies als hier wordt het daarbij niet gezegd, maar
het is wel duidelijk dat het daar ook opstrekkende heerden zijn,
waarbij steeds het bouwland aan weerszijden van de weg ligt, die
wel ongeveer op het hoogste van het veld zal lopen. Ten noorden
i) Staten en Inventarissen van kerk- pastorij- en kosterijgoederen in het
Westerkwartier in 1773, Statenarchief 200 (R. A. Groningen).
2
) Dit wordt meest „opstrekkende heerd" genoemd; het is w a t hier een
doorgaande of uitgaande plaats heet.
3
) Wij vestigen er de a a n d a c h t op d a t de onverdeelde meenscheer niet aan
het einde v a n de plaats gelegen is; daar ligt het hooiland. Zo iets komt ook in
Weststellingwerf voor (zie blz. 53).
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van het bouwland heeft men weiland, gedeeltelijk meenschar.
Ten Zuiden van het bouwland ligt het hoogveen. Het laagveen
ligt wel eens als te Nuys, maar ook wel eens bij het hoogveen.
Eerst in 1868 werd de grote meenschar van Midwolde verdeeld,
het laatst overgeblevene van het gemene veld. Toen waren er
nog 71—50—50 ha over, waarin 25 personen deel hadden. Deze
aandelen waren uitgedrukt in weiden, in het geheel 127. Van
de 25 personen hadden 7 ieder 5 weiden, de overigen verschillende
aantallen van 1 tot 22|-. In het kadastrale minuutplan van 1832
kan men de ligging van dat gemene veld zien. Het blijkt uit
meerdere stukken te bestaan, meest ten Noorden, maar toch
ook voor een deel ten Zuiden van de weg (gemeente Leek, sectie C). De „bult" ten Z. van Grijsheem schijnt een vroeger uit de
meenschar genomen stuk land te zijn.
Zo precies opstrekkende plaatsen als hier zijn de plaatsen in
Dantumadeel niet. Er moet nog al wat afwijking van de rechtlijnigheid zijn geweest als we lezen dat de pastorieplaats van
Dantumawoude koegangen heeft in 3 meenscharren; 6 in Dantuma Westerbueren Meenschaer, 6 in Morme Oesterbueren Meenschar en 3 in Walterse Opperbueren Meenschar (B. B.). Ook de
maden van deze pastorie liggen nog al verspreid. De 4 percelen
zaadland van de eerste plaats van de pastorie van Wolterswoude
liggen geheel apart van elkaar en hebben verschillende naastlegers. En zo is er meer.
Het is met deze dorpen van Dantumadeel ongeveer als met
Oenkerk en Giekerk in Tietjerksteradeel; zij hebben iets van het
es-marketype, misschien iets meer van het type der doorgaande
plaatsen, maar toch ook wel iets van een kampen-type.
Het is bezwaarlijk er een naam aan te geven, evenzeer als dit
boven het geval was bij Oenkerk en Giekerk. Trouwens ook in
Vredewold, waar men gewoonlijk van opstrekkende heerden
spreekt, spreekt Joosting van de „marke" van Midwolde, die
in 1868 verdeeld zou zijn x).
Er is misschien geen Friese gemeente, die op de kaart zo het
type der doorgaande plaatsen vertoont als Achtkarspelen. De
tegenwoordige verkaveling is natuurlijk niet voldoende om tot het
type te besluiten, maar er zijn ook verdere gegevens. In het
dorp Twijzel, door mr. Cuipers in het bijzonder aangehaald als
veel overeenkomst hebbend met Eestrum, zijn echter de plaatsen
*) J. Q. C. Joosting „De Groningsche marken" in de Geschiedkundige
Atlas van Nederland, l e Afl., 's-Gravenhage 1920.
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volgens het floreenregister regelmatig ten Zuiden begrensd door
„de dijck" en ten Noorden door „de Swadde" d.i. de grens van
Achtkarspelen met Dantumadeel en vooral met Kollumerland.
Deze regelmatige eindbegrenzing wijst op doorgaande plaatsen,
waarbij de huizen ongeveer in het midden op een rij langs de weg
staan. De vorige en volgende plaatsen zijn nogal eens naastlegers
Oost en West, hoewel niet geregeld: er liggen nogal wat losse
percelen tussen.
Ook te Koten hebben de plaatsen meest dezelfde eindbegrenzing n.1. de Kuikhornster landen en 't old diept. Of dit laatste
langs de dijk liep? Een enkele maal wordt ook de dijk er voor
in de plaats genoemd. Met de naastlegers komt het nu iets beter
uit dan te Twijzel. Meenscharren worden in de grietenij niet veel
genoemd. Bij Reitsma, Register der geestelijke goederen van
Oostergo, heeft de pastorie van Koten meenschar; te Surhuizum
sprekende B.B. van Suyerhuystera meentscaer, deze wordt echter onder de maadlanden genoemd, al heet hij „ruyschfenne".
De beschrijvingen bij verkoop in de Procl. B. spreken ook
duidelijk van doorgaande plaatsen. Zo lezen wij van „twee dorgaende ackeren boulant soe van hieminge, heijde, weijde, streckende van d'hemcke an de lege feenen . . . . in die Cooten", met
nog apart gelegen hooiland x ). De plaatsen beginnen dus met
bouwland, maar eindigen met weide en heide. Nog duidelijker is
de beschrijving in 1593: „seeckere ffierde part van een kleijn
saete landes ouer hoech ende leech gelegen in die noerder eijnde
van die Coeten soe van boulanden, hoeijlanden, grasslanden
heijde, veijde . . . . streckende den gront van die suette tot an
het oldediep" 2).
Nog al uitvoerig wordt een plaats beschreven te Surhuizum
„Gratinga heert": „streckende van de uterwech aent haudmeer,
aen de uterwech breet 5 ackeren, en na den heerenwech 6 ackeren
breet, van de heerenwech buyten de hieminge 5 ackeren tot aen
't haudmeer met noch een fenne lands in 't noorder eyndt . . . .
streckende van de uterwech met een laen aen de heerenwech" 3).
Dus een doorgaande plaats met in het midden een kleine verbreding en nog met een aparte fenne er bij. Het haudmeer zal
het Homeer van de kaart zijn, waarde percelen schuin naar toe
lopen. Aan de herenweg staan de huizen.
Een smallere en ook kortere strook heeft men als er staat: „een
!) Procl. B. R2.

2

) Procl. B. Ra1.

3
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doergaende acker streckende van het haudmeer tot an die
sijlroede" x ). Over het geheel kunnen we wel aannemen dat men
in Achtkarspelen in deze tijd nog niet zo ver verwijderd was geraakt van een oorspronkelijk systeem van doorgaande plaatsen.
IV. Iets over de toegepaste rechtsbeginselen.
We hebben nu dus een korte beschrijving gegeven van het
algemeen beloop der hoeven, zoals wij ons dit voorstellen in de
tijd tussen 1500 en 1800, zonder ons uit te spreken over de
rechtsbeginselen, die bij de inrichting en het gebruik daarvan
in het oog werden gehouden. Het is juist vooral de bedoeling
van het meermalen genoemde boek van Mr. Cuipers geweest tot
die rechtsbeginselen door te dringen. Het voornaamste beginsel
dat hij in Eestrum zag toegepast en dat hij ook in andere dorpen in Oostergo meent te zien, was dat het aandeel in het gemene
veld, waarover ieder deelhebber mocht beschikken, evenredig
was met het bouwland dat hij bezat, het niet tot een plaats
behorende, losse, meegerekend.
Het is de mening van schrijver dezes, dat dit oordeel van Mr.
Cuipers, wat de meeste der genoemde plaatsen betreft, op te
losse gronden berust. Hij acht het dus zeer wenselijk hier op deze
zaak iets nader in te gaan.
Hoe staat het in het algemeen met het gebruiksrecht op de
gemene mark? Als er een streng hoevenstelsel is, is het eenvoudig
genoeg: ieder krijgt hetzelfde aandeel in de mark. Maar zo is het
in den regel niet; in Germaanse landen is het meest zo dat het
weiderecht op de mark bepaald wordt door ieders eigendom
in het overige dorpsland. Haff, die het Deense landrecht beschrijft,
maakt daarbij onderscheid tussen marken die bij één dorp behoren en zulke die meerdere dorpen samen hebben. In het
landrecht van 1683 staat over het eerste: lm ersteren Falie sol!
die Grosse des Weiderechts nach der Grosse und dem Werte des
dem betreffenden Dorfgenossen in der Feldmark zustehenden
Eigentums bemessen werden". En als de mark aan meerdere
dorpen behoort, wordt het weiderecht naar grootte en waarde
van de dorps,,Feldmark" voor ieder dorp berekend.
Voor Engeland zegt hierover Vinogradoff: ,,It ought to be
J

) Ra*.
Karl Haff „Die danische Gemeinderechte I Teil, Leipzig 1907, p. 66.
) Paul Vinogradoff „Villainage in England, Essavs in mediaeval history,
Oxford 1892, p. 261.
2
)
3
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noted, that the right to send one's cattle in the pasture on the
waste, the moors, or in the woods of a manor appears regularly
and intimately connected with the right to depasture one 's cattle
on the open fields of the village".
De „open velden" zijn de bouw- en maadlanden van het dorp,
die wel particulier eigendom zijn, maar open heten omdat tussen
de percelen geen scherpe afscheidingen bestaan en het vee er op
gezonden mag worden als de oogst is afgelopen. Het is hier dus
vrijwel als in de Scandinavische landen. Voor Duitsland vindt
men hetzelfde beredeneerd door Von Below in zijn artikel over
„Feldgemeinschaft" x).
Hiermee rekening houdende verwondert het ons niet dat wij
in Eestrum het recht op de gemene mark evenredig gesteld zien
met de hoeveelheid bouwland: immers het maadland daar was
van weinig belang vergeleken met het bouwland. Andersom
was het op Ameland waar het bouwland niets betekende vergeleken met de mieden en dan ook het aandeel op de buitenweide
evenredig was met het bezit op de mieden. Als we een enkele keer
vermeld vinden dat ergens de regel bestaat dat men zoveel stuks
vee op de gemene weide mag drijven als men de winter door heeft
kunnen voeden, dan heeft deze bepaling veel overeenkomst met
de toestand op Ameland, omdat dit grotendeels af zal hangen
van het bezit aan maadland.
De dorpen om het Bergumer meer, waar ook nogal wat bouwland was, hebben de meeste kans met Eestrum overeen te komen.
Dat in het Register van den Aanbreng in 1511 het bouwland
eerst genoemd wordt, zoals Mr. Cuipers vermeldt, behoeft niet
tot de conclusie te leiden dat het het belangrijkste is. In Dantumadeel, waar het misschien even belangrijk is als in Tietjerksteradeel, worden de fennen eerst genoemd. Een betere reden
voert Mr. Cuipers aan voor het aan Eestrum grenzend dorp
Oostermeer, waar hij uit Reitsma aanhaalt aangaande de pastorieplaats „met tmeenschar ten halven, darvan dhalven bouw
bij de gemeente vercocht is vor 21 gg" (p. 178). Daar kunnen we
inderdaad met Mr. Cuipers aannemen dat het aandeel in het
meenschar evenredig was met het bouwland.
Maar voor Suameer en Noordermeer kan ik niet met hem meegaan. Wat Suameer aangaat wordt de conclusie alleen getrokken
uit het feit dat in het R. v. d. A. de pastorie „10 eckeren seed*) Handwörterbuch der Staatswirtschaften,

4e Auflage, Bd. III, p. 943.

Wumkes.nl

64

lant en 20 mansz. meden" heeft en in de B. B.: „10 ackeren
saedtlandt, 20 mans mat maeden ende graslandt". „Het R.v.d.
A. heeft dit grasland niet genoemd, zegt Mr. C, omdat het uit het
bouwland voortvloeide. Maar zeg ik, bij de andere posten wordt het
grasland wel genoemd; vloeide het er daar niet uit voort?
Dit argument kan ik niet aannemen; het grasland kan die ene
maal eenvoudig vergeten zijn.
Daarmee wil natuurlijk niet gezegd zijn dat de evenredigheid
met het bouwland daar niet bestaan kan hebben, maar het bewijs
daarvoor is niet geleverd. Ook Noordermeer moet ik verwerpen.
Hier berust het bewijs op de vermelding in de B. B. van het
land van den patroon van Bergum „Item, omtrent 12 pondematen saedtlandt, leggende te Noerdemeer, ende graslandt in
den Meenschaer, met ses mans mat hoylandt, dairthoe behoerende". „De rechten ter zake dezer gemeene landen waren
(dus) ook hier aan het bouwland verbonden" zegt Mr. C. op
p. 185. Ja deze landen behoorden bij elkaar, waren met elkaar
verbonden, omdat zij samen één plaats vormden, bij elkaar
gebruikt werden, verder niet. Het verdere zaadland van den
patroon heeft niet zoiets bij zich staan.
Nu Oenkerk en Giekerk in dezelfde grietenij. Te Oenkerk is de
motivering (p. 180) dat in he R. v. d. A. steeds „op enkele uitzonderingen na, het bouwland gepaard gaat met grasinge in de
meenschar". Dit „gepaard gaan" ligt nog al voor de hand:
de boer in het gemengd bedrijf heeft alle 3, bouwland, grasland,
hooiland, nodig. Maar dit is iets anders dan evenredigheid.
Voor Giekerk bepaalt de schrijver zich tot het agrarische, dat
met Eestrum overeenkomst heeft, zoals wij boven al zagen, en
spreekt niet over het onderhavige rechtlijke.
Wij komen nu tot de naburige grietenijen. Over Dantumadeel
behoeven we niet veel te zeggen daar we hier niet veel andere
argumenten aantreffen dan dat het bouwland samenging met
meenschar en meden. Maar dit is iets anders dan dat meenschar
en meden beheerst worden door het bouwland. Bij Achtkarspelen
staat de schrijver wel sterker. Niet bij Drogeham en Koten;
van Drogeham wordt weinig gezegd en bij Koten hebben we
ongeveer dezelfde kwestie als zoeven bij Suameer: de afhankelijkheid van de meenscharren van het bouwland zou moeten blijken
uit het feit dat in het R. v. d. A. deze scharren niet genoemd
worden. Hieruit zou volgen dat de taxatie van de scharren in die

Wumkes.nl

65

van het bouwland is begrepen (p. 184). Wij kunnen dit evenmin
accepteren als boven.
Iets anders is het bij Surhuizum en Twijzel. Bij Surhuizum
komt het aan op een uitdrukking in de B. B. als de landen van
den patroon worden opgesomd. Eerst komt dan het zaadland,
waarop als bovenschrift volgt: „De maedlanden bij de bovengescreuen boulanden behoerende". Op dat „behoerende" komt
het weer aan. Het zijn hier wel geen graslanden, waarvan sprake
is, maar de maadlanden zijn vroeger ook gemeenschappelijk
geweest en er worden ook „ruyschfennen" bij genoemd, die
misschien toch graslanden kunnen geweest zijn. Intussen zou ik
dat „behoerende" liever opvatten als „er praktisch bijbehorend"
(in één hoeve ermee verenigd) en niet „er door een rechtsbetrekking aan verbonden".
Bij Twijzel schijnt de redenering op het eerste gezicht wel
afdoende (p. 190). Wij lezen daar van „seeckere acker boulant
mijt sijn graesinge" en later met denzelfden koper: „seeckere
acker landen mijt die graesinge daer toe behoerende".
Bij nader inzien heeft dit echter toch niet te bewijzen dat het
bouwland daar steeds recht op grazing heeft; er kan bij deze
2 percelen weer een andere, natuurlijke reden daarvoor zijn.
Ik zou het liever willen verklaren als grasland door zijn ligging
met dat bouwland samenhangend. Wij vinden zo iets bij een
verkoping in Surhuizum, waar eerst gesproken wordt van 2
akkers bouwland „van 't veene an den vuitterwech" en dan
„nog seecker meenschaer van de twie stucken boulandt streckende van den vuitterwech ant nyeuwediep". Hier blijkt die meenschar dus in het verlengde van de akkers te liggen: bij de uiterweg grenzen zij aan elkaar.
Bij een herhaling van de beschrijving lezen wij dan ook: „twie
ackeren boulant met die grasinge vuitwardt" (17 Febr. 1585)x).
Zo stel ik het mij in Twijzel ook voor; daar hebben wij ook doorgaande plaatsen kunnen constateren.
In een andere streek vond ik zoiets herhaaldelijk aangeduid.
Zo in Doniawerstal: „seeckere tijoelle genaempt Gatthie Tijoelle
gelegen in St. Nicolaesgae streckende, mette halve beswaeringe
van de heerewech, aen de nie booswal duer graslandt ende
boulandt". Resumerende kunnen we zeggen dat van de dorpen
in Oostergo, die Mr. Cuipers agrarisch-rechtlijk bij Eestrum in
x

) Decretale verkopingen van het Hof. III 6.
5
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één rubriek wil brengen, dit alleen voor Oostermeer als juist
mag worden aangenomen, terwijl we voor Twijzel niet verder
kunnen gaan dan het recht daarop twijfelachtig noemen.
Toch moet opgemerkt worden dat er nog een plaats in een
andere streek van Friesland is, waar wij nog al eens een stuk
bouwland genoemd vinden „met veen, velt ende veltslag daertoebehorende", maar vaker wordt dit er niet bij vermeld en
soms wordt ook „de vercopers gerechtigheyt aan het feene ende
feit" afzonderlijk verkocht. Dit is het geval in de buurschap
Tronde in Ooststellingwerf. Hier hebben wij dus ook, evenals in
Twijzel een twijfelachtig geval. Het is ook zeer goed mogelijk
dat het stuk veld er bij behoort omdat het er naast ligt; men
had in Tronde nog al afwisseling van bouwland en heide.
Intussen is het wel duidelijk dat zulk een beheerst worden van
het gemene veld door het bouwland eerder te verwachten is in een
gebied van essen dan in een van doorgaande plaatsen. In deze
laatste gebieden is, als de scheidslijnen direct doorgetrokken
worden, het grasland van zelf door de breedte in roeden bepaald;
het ligt nu voor de hand, als dit doortrekken niet geheel doorgevoerd is, ook het aandeel in de meenschar van die roeden
aan de weg te laten afhangen. Wij kunnen zo iets ook lezen uit een
boven geplaatste aanhaling uit Sonnega van de verkoop van
f- van 7 roeden min een vierendeel meenteweide. Misschien wijst
hierop ook een uitlating als „drie roeden grasinghe in Rottum
in den vuitganck van den Ed. grietman van Oenema saete" *).
Toch is het wel waarschijnlijk dat men zulk een regeling van het
meenschar naar de roeden niet lang zal hebben volgehouden,
maar gewoonlijk de aandelen spoedig in scharren zal hebben uitgedrukt. De evenredigheid van de aandelen in de meenschar
met het bouwland (of ook met het maadland of met beide samen)
is beter dan bij de doorgaande hoeven op zijn plaats bij het esen marketype. Daartoe behoren ook Eestrum en Oostermeer en
Hollum en Ballum op Ameland.
Men spreekt van een hoevenstelsel als deze evenredigheid van
de onderdelen van de verschillende hoeven tot gelijkheid of'
bijna-gelijkheid is geworden. Zo is het op Ameland eens geweest
(dus alle hoeven hadden evenveel miede, evenveel buitenweide
en een gelijk stukje bouwland) en zo zijn er aanwijzingen dat het
ook in Oostermeer is geweest. Te Eestrum vond Mr. Cuipers geen,
!) Procl. B. Q3 Schoterland.
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sporen daarvan; daarentegen zijn er wel duidelijke aanwijzingen
dienaangaande in Suameer en Noordermeer.
Hoe zulk een hoevenstelsel door voortdurende verdeling der
hoeven uit elkaar raakt zien we op Ameland. Hier zijn de oorspronkelijke hoeven, de „penningen-huur", eerst in halven en
dan verder weer in vierden en achtendelen verdeeld, waarna
deze weer op allerlei manieren gecombineerd werden, zodat ten
slotte de regelmaat geheel verloren is gegaan. Toch ziet men hier
in de 18e eeuw nog wel eens iets van de oude toestand, b.v. als in
1766 het land van den Heer van het eiland te Ballum verhuurd
wordt en er blijkt dan dat van de 26 huurders er 3 telkens 8 achtendelen (dus een oude hoeve) en 15 telkens 4 achtendelen (dus
een halve oude hoeve) in huur hebben *).
Als in 1892 echter van de oude regelmaat niets meer over is,
brengen de huurders door de eis van hun bedrijf, naar het schijnt,
toch weer een soort regelmaat tot stand. Van de 25 landgebruikers te Ballum heeft dan één enkele 1, 2 of 3 achtendelen in
gebruik en ook een enkele wel 23, 26 of 35, maar bijna de helft
heeft 12, 13, 14 of 15 achtendelen. Zulk een aantal vormt dan
dus naar het schijnt een geschikte hoeve 2).

x
) Zie hiervoor: „Rapporten wegens Ameland in 1770" (Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage).
2
) Volgens „Handschriften betreffende Ballum" van wijlen prof. D. van
Blom.
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Het stadszegel van Leeuwarden en de kerk welke
op de oudere stadzegels voorkomt
door H.M. MENSONIDES
Het is, zoals reeds Mr. W. F. H. Oldewelt in het 33e Jaarboek
van het Genootschap Amstelodamum, waarin hij de Amsterdamse
stadszegels beschreef, opmerkte, zeer weinig, wat de oude zowel
als de moderne historieschrijvers over onze stadszegels weten mede
te delen, en Dr. W. Moll heeft dit gezegde, voor wat Den Haag
betreft, nog eens onderstreept in zijn artikel in het Jaarboek
van „die Haghe" 1937, over de zegels van 's-Gravenhage.
Mijn verhaal dreigde dus eentonig te worden, wanneer ik zou
beginnen met hetzelfde over de stadszegels van Leeuwarden te
betogen.
En toch . . . . veel is het niet, wat voorgaande generaties ons
daarover weten mede te delen. Achter in zijn kroniek wijdt
Winsemius enkele regels aan dit onderwerp, verlucht met een
tweetal afbeeldingen; Mr. A. Telting geeft in de eerste jaargang
van de Vrije Fries een artikeltje over een te Harlingen gevonden
en aan het Friesch Genootschap geschonken stempel van een
Leeuwarder secreetzegel, met veel — en niet geheel rechtgevaardigde — critiek op Winsemius; en de onuitputtelijke Eekhof f gaf tenslotte in de door het Friesch Genootschap in 1875
uitgegeven „Friesche Oudheden, Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst . . . . van Friesland" een drietal afbeeldingen met daarbij behorende tekst.
Daarna is, voor zo ver mij bekend, bijna driekwart eeuw in alle
talen over dit onderwerp gezwegen.
De voorlopige resultaten van een, eerst bijna toevallig begonnen, doch later systematisch voortgezet onderzoek naar de
stadszegels van Leeuwarden, volgen hieronder. Daarna heb ik
een poging gewaagd om aan de hand van hetgeen ons uit afbeeldingen en bouwgeschiedenis bekend is omtrent de Oldehove
en de Nijehove, te komen tot een beter inzicht in de vraag,
welke van de beide kerken het geweest kan zijn, die men afgebeeld vindt op de oudere stadszegels.
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I.

De stadszegels.

De oudste vermelding van een — helaas niet bewaard gebleven — stadszegel van Leeuwarden, is te vinden in een oorkonde
van 8 Maart 1299, waarbij „aldermanni et scabini cura ceteris
iudicibus oppidorum de Liowerth et de Doeken" graaf Jan van
Holland voor hun inwoners vrije en veilige doortocht vragen door
zijn gebied, met de belofte van wederkerige bescherming.
Het oudste bewaarde zegel, beschreven en afgebeeld in het
Corpus sigillorum Neerlandicorum onder No. 603, hangt aan een
oorkonde in het stadsarchief te Lübeck, gedateerd „Feria III
post Domenicam Letare" d.i. Dinsdags na de 3e Zondag na
Pasen. Het Urkundenbuch der Stadt Lübeck I. No. 162 stelt
deze oorkonde op de eerste helft der 13e eeuw; het Hansische
Urkundenbuch I. No. 1342 meent echter — en naar mijn idee
met recht — op grond van de daarin vermelde gebeurtenissen
het stuk op omstreeks 1300 te moeten dateren.
Het zegel (afb. 1) vertoont een Romaanse kerk met (her.) rechts
twee ronde torens, gedekt door een spits waarop een kruis,
daartussen een vooruitspringend portaal, waarboven een open
klokkestoel met een klok, gedekt door een zadeldak, eveneens
met een kruis er bovenop. De kerk zelf heeft een transept met
een hoge deur of nis en een koor met één venster. Op het dak
een (her.) links-gewend lam Gods met kruisbanier, omziende.
Het Randschrift, dat grotendeels verloren is, luidt:
BVR
Op de vraag welke der Leeuwarder
kerken hier is voorgesteld hoop ik in het tweede deel van dit
artikel nader in te gaan.
Aan een oorkonde van 11 Dec. 1323 in het stadsarchief van
Hamburg (No. W. 26; Hamburgisches Urkundenbuch II, 3.
No. 595) hangt als zevende zegel een volkomen gaaf exemplaar
van het eerste zegel der stad Leeuwarden, dat wij met volkomen
zekerheid kunnen dateren (afb. 2). Het is geheel gelijk aan het
voorgaande, doch heeft in het midden boven het transept een
achtpuntige ster. Het randschrift in Latijnse letters luidt:
SIGILLUM BURGENSIUM (d)E L(e)VWE(r)T. Het is echter
ook de laatste maal, dat wij dit zegel zien optreden en tevens de
laatste maal, dat er gedurende een periode van bijna honderd
jaar ook zelfs maar melding gemaakt wordt van een stadszegel
van Leeuwarden.
Dat het tot 1420 zal duren, eer wij weer een charter vinden,
dat van het bestaan van zulk een zegel gewaagt, heeft naar alle
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waarschijnlijkheid zijn oorzaak in de economische omstandigheden. Wat toch is er in die tussentijd gebeurd? Door aanslibbing
van de oude Middelzee zag Leeuwarden in het begin der 14e
eeuw zijn uitweg naar de zee verloren gaan, en daarmede tevens
zijn positie als zeehandelsstad. De tijd, dat het zijn schepen kon
zenden naar Engeland, Vlaanderen en de Oostzeelanden, en als
een gelijkwaardig partner verdragen kon afsluiten met de grote
Hanzesteden zoals Hamburg, Lübeck, Stavoren en Kampen,
behoorde tot het verleden. Het zal een deel van zijn kooplieden
hebben zien wegtrekken naar gunstiger gelegen havens, doch
het pleit voor de ondernemingsgeest van de achtergeblevenen,
dat het opkomende stadje niet weer geheel verkwijnd is, doch
zich heeft weten te heroriënteren. Dat hiervoor jaren nodig zijn
geweest is duidelijk, evenzo dat de stad gedurende die jaren niet
op de voorgrond is getreden. Bijna honderd jaar later vinden wij
het echter terug, nu als economisch centrum van het omringende
agrarische gebied met sterke drang, om daarover een hegemonie
te verwerven, gelijk aan die van Groningen in de Ommelanden;
een politieke factor van betekenis in die zo woelige tijden.
Op 14 Sept. 1420 bezegelen Olderman en schepenen „mit hoere
stede seghele" op verzoek van die van Oostergo, een verdrag
met de stad Groningen. Het zegel is verloren gegaan, doch vermoedelijk is het hetzelfde geweest, als het secreetzegel, dat Olderman en schepenen, eveneens onder de benaming „onser steede
zegelen" hangen aan het verdrag van 1 Feb. 1422 tussen Ocko
to Broeck, Oostfriesland, Stad en Ommelanden, Oostergo en
Westergo, en dat nog hangt aan het exemplaar der oorkonde
in het gemeentearchief te Groningen (Reg. Feith. 1422 No. 4)
(afb. 3). Het vertoont dezelfde voorstelling der Romaanse kerk
als de zegels van een eeuw vroeger, doch het lam Gods is thans
(her.) rechts gewend en omziende; de ster boven het transept is
zespuntig. Het cirkelsegment onder de kerk heeft thans als
vulling een (her.) rechtsgewende leeuw, aan weerszijden vergezeld van ranken. Het randschrift in Gotische letters duidt:
SECRETUM BURGENSIUM DE LEUWARDEN.
De bekende oorkonde van 21 Jan. 1435, waarbij Oldehove
definitief berust in een vereniging met Leeuwarden — wat verder de betekenis van deze vereniging ook geweest moge zijn —
doet ons het bestaan blijken van een nieuw groot?-zegel (afb. 4).
Helaas is het enige exemplaar, dat er ons van bekend is (Gem.
Archief te Leeuwarden, Inv. No.6), aan de bovenzijde bescha-
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digd. Het vertoont wederom de Romaanse kerk. Boven de deur
in het transept is thans een klaverbladvormig venster te zien.
Op het dak boven het koor zijn nog juist de poten zichtbaar
van het — vermoedelijk (her.) linksgewende — lam. De
vulling van het cirkelsegment in de voet is thans een linksgewende lopende leeuw, aan weerszijden vergezeld van ranken.
Het randschrift in Latijnse letters heeft vermoedelijk geluid:
(Sigillum) BURGE(nsium leova)RDI(e). Mogelijk is ook dit
zegel gebruikt voor de oorkonde van 10 Juni 1440 (Sipma, II. 25)
waar Leeuwarden, Dokkum, Workum, Bolsward en Sneek
,,user stedena syghelen" aan hingen, doch dit stuk is ons slechts
in afschrift bewaard.
Daarvoor, in de oorkonde van Apr. 8 1439 (Sipma, II. 24)
eveneens slechts in afschrift bekend, en daarna, gedurende een
periode van vijftig jaar, is er nog slechts sprake van een stadssecreetzegel.
Het oudste van de drie, welke wij gedurende die periode vinden, is slechts bekend in twee exemplaren. Eén, in het midden
beschadigd, is opgedrukt in bruine was, op een zoenbrief tussen
Sipka Mennama en Ubel Kamminga en zijn medestanders, van
6 Aug. 1446. (Gem. Archief L. Inv. No. 12). Het andere exemplaar is een los zegel, van onbekende herkomst, bewaard op het
Gemeentearchief te Leeuwarden (afb. 5). Het vertoont, als steeds,
de Romaanse kerk met het lam Gods (her.) rechtsgewend,
omziende. Midden boven het transept een zespuntige ster,
daaronder, tussen torenspits en lam Gods, een kruisje. In het
cirkelsegment in de voet een (her.) rechtsgewende lopende
leeuw, vergezeld van ranken. Het randschrift in Gotische letters
luidt: SECRETUM + (burgen)SIUM + DE + LIUWERD1A
met tot opvulling een arabesk.
Waarschijnlijk is het ook dit secreet-zegel, dat vermeld wordt
in de oorkonde van 25 Apr. 1444 (Schwartzenbergh I. 524) en
mogelijk ook in die van 23 Juli 1453 (Sipma, II. 34, 35) welke
beide slechts in afschrift zijn overgeleverd.
In 1463 echter vinden wij een nieuw stempel in gebruik, dat
iets kleiner van middellijn is dan het voorgaande (4,5 cm tegen
4,7 cm). De voorstelling is geheel dezelfde, alleen ontbreekt het
kruisje onder de ster en telt het koor der kerk thans drie vensters
(afb. 6). Het randschrift in Gotische letters luidt: SECRETUM
CIVITATIS LEOVARDIE, met tot opvulling een arabesk.
Dit is het zegel, dat wij door Eekhoff afgebeeld vinden in de
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Friesche Oudheden, p. 16, No. 11, waar hij het echter zonder
opgaaf van redenen dateert op 1390.
De eerste maal dat wij het tegenkomen is, als gezegd in 1463,
opgedrukt in bruine was, op de lOAug. en 17 October met Dokkum uitgewisselde vredesverklaringen (Gem. Archief L. Inv.
No. 24e en 241). In 1481 is het nog in gebruik. Dan vinden wij het
op een dagvaarding van Leeuwarderadeel en Leeuwarden aan
Wijbe Jarichszen van 22 Sept. (Gem. Archief L. Inv. No. 34).
Het zal dus ook het secreet zijn geweest dat wij aangekondigd
vinden in de bezegelingsformules der oorkonden van de tussengelegen periode (16 Sept. 1469, Schwartzenbergh, I. 625; 17
Oct. 1469, Schwartzenbergh, I. 628; 4 Sept. 1477, Sipma,
II. 83; 24 Jan. 1478, Sipma, II. 85; 29 Aug. 1481, Sipma, II.
91), welke slechts in afschrift bewaard zijn. Mogelijk is het ook
nog gebruikt voor de, eveneens slechts in afschrift of minuut
overgeleverde, oorkonden van 2 Nov. 1481 (Sipma, II. 97),
7 Nov. 1481 (Sipma, II. 98), 20 Apr. 1482 (Schwartzenbergh,
I. 711), 22 April 1482 (Sipma, II. 102), 21 Mrt. 1483 (Sipma, II.
112), 13 Feb. 1484 (Sipma, II. 119), 21 Aug. 1486 (Sipma, II.
129 en 130), 26 Aug. 1486 (Sipma, II. 133), 4 Sept. 1486 (Sipma, II. 136), 6 Sept. 1486 (Sipma, II. 137 en 138), 18 Sept. 1486
(Sipma, II. 141 en 142), 21 Sept. 1486 (Sipma, II. 144), 14 Nov.
1486 (Sipma, II. 146) en 10 Febr. 1487 (Sipma, II. 148), waar
het zegel steeds wordt aangekondigd als ,,ws sted(i)s secreet",
„Lyouwerdera secreet" of één keer als ,,ws deylicks secreet".
Alvorens tot de bespreking van het derde secreetzegel van die
periode over te gaan, wil ik even stil staan bij een zegel, waarvan
wij het bestaan alleen uit de bezegelingsformule kennen, doch
waarvan geen enkel exemplaar bewaard gebleven is. In een afschrift van een brief der stad aan Ygha Galaz. van 3 Mrt. 1487
(Sipma, II. 150) en één van 3 Aug. 1489, eveneens slechts in
afschrift bewaard, aan de delen en steden van Oostergo (Sipma,
II. 171), vinden wij de bezegelingsformule ,,scrioun onder ws
steds signet". Hoezeer wij ook zouden verlangen dit zegel te
kennen, juist in verband met de veranderingen welke wij in de
volgende jaren in de zegels zullen zien optreden, tot nu toe kunnen wij slechts gissen hoe het er heeft uitgezien.
Het jaar 1487 bracht Leeuwarden het fameuze bieroproer. De
goed vetkoperse stad met haar ambities om evenals Groningen
met omringende platteland politiek, doch vooral ook economisch,
te beheersen, liet als een der eerste stappen in die richting, een
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verbod uitgaan tot invoer van buiten de stad gebrouwen bieren.
Toen enkele buitenlieden er op betrapt werden, dat zij in de stad
Haarlems bier dronken, ontstond een volksoploop, waarbij de
bedreigde boeren wisten te ontkomen op het huis van de Schieringer voorman Pieter Camminga. De burgerij komt nu in het
geweer en onder bedreiging het Cammingahuis te zullen aanvallen, eist men uitlevering der overtreders, hetgeen door Camminga geweigerd wordt, hoewel zijn stins geheel niet op verdediging was voorbereid, door dit onverwacht oplaaien der burgertwisten binnen de de stad. Wanneer echter het gerucht, dat
Camminga wordt aangevallen zich ook buiten de stad verspreidt,
trekken de Schieringers uit de omtrek hun macht samen bij
Barrahuis en bedreigen op hun beurt de stad. Thans zijn het
de stedelingen, die, evenmin op een beleg zijn voorbereid, benauwd worden, doch gelukkig vindt men een tweetal adelijke
dames bereid naar het Schieringer kamp te gaan om te bemiddelen. De eis der Schieringers lijkt in onze ogen heel gematigd:
afschaffing van het biermonopolie, dat de oorzaak der onlusten
was. De stedelijke regering wil dan ook toegeven, doch de bevolking komt in verzet en de magistraat laat zich intimideren, zodat
de onderhandelingen op niets uitlopen. Dan gaan de Schieringers
tot de aanval over op St. Jacobsdag (25 Juli) en nemen de stad,
wier ommuring nog niet voltooid is, in. Dit gaat gepaard met
roof, moord en brandstichting, zoals gebruikelijk, waarbij o.a.
de olderman Pieter Sijbrants Auckema of Pinckert als slachtoffer valt. De stad blijft enige tijd in de macht der Schieringers,
die een der hunnen, Werp Lywesz van Bozum tot bevelhebber
benoemen, doch van langen duur kan dit niet geweest zijn,
want in 1492 vinden we Leeuwarden alweer aan de zijde van
Ygha Galaz. de voorman der Vetkopers.
Dit uitstapje in de politieke geschiedenis was nodig, omdat in
deze gewelddadige omwenteling, naar mijn idee, de oorzaak gezocht moet worden van de afwijkingen, welke wij in de nu volgende stadszegels zullen zien optreden. Ik acht de veronderstelling dan ook niet te gewaagd, dat bij de plundering en brand
van 25 Juli 1487 de oude stadzegels verloren moeten zijn gegaan.
Eerste van deze nieuwe zegels is het derde secreetzegel sedert
1435. Hiervan is ons slechts één afdruk bekend en wel op een
uitspraak van zoenslieden betreffende een door een Leeuwarder
gepleegde doodslag, van 5 Maart 1490 (Gem. Archief. L Inv. No.
66a). Een merkwaardig toeval echter heeft ons het stempel in han-
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den gespeeld. Het werd in 1832 gevonden in een stuk terpland
buiten de Westerpoort te Harlingen en kwam in het bezit van
het Friesch Museum. Mr. A. Telting beschreef het in de Vrije Fries,
dl. I, p. 342. Het vertoont (afb. 7) weliswaar nog een kerk met het
lam Gods (her.) rechtsgewend en omziende op het dak, doch de
beide torens zijn vierkant en ongelijk van grootte en dikte. Het
portaal met de klok er boven is verdwenen, om plaats te maken
voor een klein spits torentje. Ook het transept ontbreekt, het
schip vertoont één venster, het koor drie en nog één in de ronding van de absis. Boven het kerkdak is achter het lam Gods
nog een figuurtje zichtbaar, waarin Telting een bisschopsmijter
meende te onderscheiden, doch dat niets anders is dan het omgekrulde einde van de kruisbanier. In de voet van het zegel en de
grote toren enigszins oversnijdend, zien wij voor het eerst het
wapen der stad Leeuwarden optreden: een klimmende leeuw,
op een laat-gotisch schild. Op de vraag wat de oorsprong van
dit wapen is: het wapen van het hoofdelingen-geslacht Minnema
(op een rood veld een gouden leeuw) met een verandering van
kleuren, dan wel een sprekend wapen (leeuw — Leeuwarden)
willen wij hier niet ingaan. Het_randschrift van het zegel in
Gotische letters luidt: SECRETU CIVITATIS LEOVARDIE.
Hoelang dit zegel in gebruik is geweest en wanneer het te Harlingen onder de grond is geraakt, valt niet te zeggen, heel lang
kan het niet geweest zijn, want in 1492 vinden we reeds een ander
secreetzegel in gebruik.
Alvorens echter dit te behandelen, moeten wij onze aandacht
wijden aan het grootzegel, waarmede het tweemaal gelijktijdig
optreedt als tegenzegel. Dit grootzegel (afb. 8) is een volkomen
novum. Geen spoor meer van de kerk, welke tot dantoehetpièce
de milieu vormde. Een driedelig gotisch baldakijn omsluit de
ruimte, waarin een drietal heiligen zijn voorgesteld: in het midden
Maria met het Christuskind, gezeten, als patrones van de kerk
van Nijehove; (her.) rechts Sint Vitus, staande, met zwaard en
wolf als attributen, de patroon van de Oldehove; en links Sint
Catharina eveneens staande met een zwaard als patrones van de
kerk aan de Hoek. Onder de figuur van Maria het stadswapen. Het
randschrift in gotische letters luidt: S. CIVITATIS LEWERDEN. Het zegel komt, voor zo ver mij bekend, slechts driemaal
voor: aan het verbond van 10 Oct. 1492 tussen Groningen en
Leeuwarden, met als tegenzegel het hierna te bespreken secretum (Gem. Archief Groningen, Reg. Feith 1492 No. 17) uit-
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hangend in groene was; aan het verbond tussen Groningen,
Leeuwarden en Dokkum enerzijds en Franeker, Sneek en Sloten
anderzijds, van 12 Nov. 1496, zonder tegenzegel (Gem. Archief
Groningen, Reg. Feith 1496 No. 72) eveneens uithangend in
groene was; en aan een schuldbrief van 1502 aan Dirck Vereken,
burger van Roermond (Gem. Archief L., Inv. No. 118) met tegenzegel, uithangend in groene was.
Eekhoff, die dit zegel in de Friesche Oudheden, pi. 16 No. 10
afbeeldt, meende, dat het terstond na de vereniging van Oldehove en de Hoek met Leeuwarden, dus op 1435 gedateerd zou
moeten worden. Hiertegen pleiten m.i. verschillende factoren.
In de eerste plaats is het oudste ons bekende exemplaar van
1492. Is het waarschijnlijk, dat men een dergelijk zegel reeds meer
dan vijftig jaar bezeten en gebruikt zou hebben, zonder dat er
ons één exemplaar van bewaard zou zijn gebleven? Te meer
klemt dit betoog, waar in de meer dan 30 ons in afschrift of
origineel bewaard gebleven oorkonden van na 1440, waarin een
bezegelingsformule voorkomt, steeds sprake is van ,,ws sted(i)s
secreet" en in twee gevallen van ,,ws steds signet", nimmer van
een (groot-)zegel. Het is toch niet waarschijnlijk te achten,
dat men bij sommige belangrijke verdragen, waarbij men
o.a. als zegelaar optrad voor Oostergo en Westergo, niet het
grootzegel gebruikt zou hebben, wanneer men er in die tijd een
bezeten had.
In de tweede plaats is daar de politieke factor. De annexatie
— om dit moderne woord maar eens te gebruiken — van 1435,
is zoals de herhaalde besluiten daarover doen blijken, niet zonder
tegenstribbelen der betrokken partijen geschied, ja men betwijfelt zelfs of de overeenkomst wel ooit door de Camminga's geratificeerd is. Is het dan aan te nemen, dat de magistraat, na eindelijk de annexatie er door gekregen te hebben, nu maar eensklaps hun oude zegel vaarwel zouden zeggen, en op het nieuwe
zegel de ereplaats mede zouden inruimen aan de patrones van
die lastige heren, die zij met veel moeite onder haar gezag had
weten te brengen. Wijst dit alles niet veeleer op een periode van
uitputting en verzoening na de burgerstrijd, wanneer we ook
zoals in 1488 een Pieter Camminga (Heringa) en een Jan Sijbrants
Auckema als exponenten van de Schieringer en Vetkoperpartijen, te samen het oldermansambt zien bekleden?
Ten slotte lijkt mij ook wat stijl betreft het zegel meer te
plaatsen aan het einde dan in het eerste helft der 15e eeuw.
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Het secreetzegel, dat wij in 1492 tegelijk met het zo juist
besproken grootzegel voor de eerste maal zien optreden (afb. 9),
is geheel een terugkeer tot de oude vormen. Het vertoont de
Romaanse kerk weer volkomen als de oudste zegels haar gaven.
Alleen het lam Gods is verdwenen en de ruimte tussen toren,
dak en bovenrand van het zegel is gevuld met een spreukband,
waarop in Gotische letters: SECRETÜ CIV. LEWA. Eekhoff
beeldde het af in de Friesche Oudheden, pi. 16 No. 12. Hij dateert
het echter op 1398, op grond van een foutieve datering der eerste
oorkonde waaraan hij het meende gevonden te hebben. Mr. A.
Telting heeft echter reeds in zijn dissertatie over het OudFriesche stadsrecht van 1882, aan deze oorkonde haar juiste plaats
op 1498 aangewezen. Het zegel komt zowel opgedrukt als uithangend voor. Het laatst vinden wij het aan twee rentebrieven
betreffende renten uit de stadswaag van 18 Juli 1516 (Gem.
Archief L. Inv. No. 147 en B. VIII) en een dergelijke rentebrief
van 30 Juni 1533 (Gem. archief L. Inv. No. 177a).
In 1522 vinden wij voor het eerst een nieuw, dit maal wel
zeer bescheiden zegel (afb. 30), dat in een rentebrief van 26 Mei
1534 genoemd wordt „onse stadts signet". Het heeft slechts een
middellijn van 2-| cm en vertoont het wapenschild met de klimmende leeuw en als randschrift in Latijnse letters: LEWERDIE.
Het eerst komt het voor op een brief van de stad aan den stadhouder, den graaf van Buren, van 18 Juni 1522 (Gem. archief L.
Inv. No. 152). Het laatst vond ik het in gebruik aan een koopbrief betreffende een huis in de Hoogstraat van 29 Jan. 1551
(Gem. archief L. Inv. No. 206a), waar het genoemd wordt „des
stadts secreet signet". Deze benaming „secreet signet" komt
ook voor in de bezegelingsformule van de ordonnantie op het
schippersgilde van 21 Juni 1554, doch waar dit zegel verloren
gegaan is, is niet meer uit te maken of dit het bovenvermelde
zegel was.
In 1559 treedt voor het eerst een zegel-ter-zaken op (afb. 11),
eveneens nog klein —de middellijn is 3 cm —. Het vertoont ook
het stadswapen, doch het schild heeft een renaissance vorm gekregen en het randschrift luidt: SIG. CIV. LEOV. AD. CAUS. met
als vulling boven het schild AAA. Het eerst treffen wij dit zegel
aan op een overeenkomst van de stad met Epo van Douwema
betreffende een rietpolle bij Irnsummerzijl van 1 Juli 1559 (Gem.
archief L. Inv. Eekhoff No. 50 N.); de laatste maal, dat het in het
gewone gebruik voorkomt, is op de nominaties van de raad van
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1 Jan. 1606. Daarna werd het tot en met 2 Febr. 1632 nog wel
gebruikt als tegenzegel voor het grootzegel.
Veel langer dan 1606 zal het voor gewone bezegelingen ook
geen dienst hebben gedaan, want volgens de resoluties van de
magistraat werd 31 Juli 1607 „geresolveert, dat men een nieuw
seghel ad causas sal laten snijden". Dit geschiedde inderdaad
nog in 1607, welk jaartal op de rand van het zilveren cachet,
dat nog op het Gemeente-archief berust, gesneden staat. Blijkens het zich eveneens daarop bevindende meesterteken, is het
het werk van de Leeuwarder zilversmid Alger Hotzes. Dit meesterteken, een monogram van de letters A.H.T. komt als tweede
voor op het bekende zilversmeden bord, thans door de Gemeente
Leeuwarden in bruikleen gegeven aan het Friesch Museum.
Het zegel (afb. 12) is weer iets groter dan zijn voorganger,
vertoont eveneens een renaissanceschild met de klimmende
leeuw, terwijl op een banderolle, die er boven omheen loopt en
onder het schild in kwasten eindigt, het randschrift (in Latijnse
letters) staat, dat luidt: SIG. CIV. LEOVARD. AD. CAUSAS.
Het zegel is in geregeld gebruik tot 1636, wanneer ik het voor
het laatst vond op een acte van garantie van de stad voor Jhr.
Viglius van Aytta van 23 Februari. Daarna zien we het in 1650
op 17 October nog eenmaal optreden als tegenzegel voor het
grootzegel, een functie, waarvoor men blijkbaar bij voorkeur de
afgedankte secreetzegel gebruikte.
Het grootzegel (afb 13), waarvan hierboven reeds sprake was,
vertoont het renaissanceschild met de klimmende leeuw, gedekt
door een helm met bladerkroon en dekkleden Het helmteken
is de leeuw uitkomende. Het randschrift (in Latijnse letters)
luidt: MAIUS SIGILUM LEOVARD. CIVIT. Het komt het
eerst voor aan een koopbrief van 19 Maart 1613; de laatste maal
dat ik het vond, was aan een acte van sociteit tussen Leeuwarden
en Harlingen aangaande de Trekweg, van 17 Oct 1650.
Een nieuw zegel-ter-zaken (afb. 14) treffen wij aan voor de
eerste maal op 1 Jan. 1641 op een brief betreffende de raadsbestelling, de laatste maal, eveneens op een dergelijke brief van 1
Jan. 1650. Ook dit is weer iets groter dan het voorgaande zegelter-zaken en verschilt daarvan alleen, dat het in de rand boven
het wapen een figuurtje heeft, dat waarschijnlijk een bladerkroon
moet voorstellen. Het randschrift loopt beneden om het schild
heen en luidt (in Latijnse letters): SIG. CIVIT. LEOVARD.
AD. CAUSAS. Waarschijnlijk werd het tot ± 1675 gebruikt.
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Op 6 Nov. 1676 immers nam de magistraat de volgende
resolutie aan: „De Heeren Praeses en de Kau worden gecommitteerd Pijter Langheweer over het snijden van 't stadtzeghel
te verstaen". Het nieuwe zegel-ter-zaken (afb. 15) draagt dan
ook in het randschrift het jaartal 1676. De schildvorm is eenvoudiger geworden. De kroon, die in het voorgaande nog moeilijk
als zodanig te onderkennen was, is veel groter en vertoont drie
bladeren met twee paarlen daartussen. Het randschrift luidt:
S. CIVIT. LEOVARD. AD. CAUSAS. 1676. De laatste maal
trof ik het in gebruik aan op een particuliere koopbrief van 27
Jan. 1682.
Lang is het in geen geval in gebruik geweest, want reeds op
18 Febr. 1687 wordt de presiderende burgemeester gecommitteerd „de nodige ordres te stellen ten einde dese stadt tot meerder
luijster en commoditeijt van een bequaem segel en de schroeft
werde gedient" (Klad-resol. Mag. 18 Febr. 1687). Het is een zegel
(afb. 16), dat uiterlijk weinig van zijn voorganger verschilt. De
cirkel naast het wapenschild is gevuld door krullen en de kroon
is van een ietwat ander model. Het randschrift luidt: SIG. CIV.
LEOVARD. AD. CAUSAS. Dit zegel, dat ik voor de eerste maal
aantrof op een particuliere koopbrief van 7 Febr. 1696, heeft
een lange staat van dienst gehad, want het bleef in gebruik tot
het begin der 19e eeuw. Het laatst vond ik het op een conventie
tussen Leeuwarden en Sneek van 21 Nov. 1807.
Voor het doen van bezegelingen moet in de 18e eeuw nog een
klein stadszegel in gebruik zijn geweest, dat we echter voor 1730
niet kennen. In een resolutie van de magistraat van 28 Apr. 1730
wordt vermeld: „De Heere Praesiderende Burgemeester Wielinga
ter vergaderinge voor gesteld hebbende, dat het kleijn statszegel, hetwelk onder de bewaringe van de 2e Clercq ter Secretarije is tot het doen van bezegelingen, sedert eenigen tijdt vermist is geworden en alsnoch te soeck is door onagtsaamheijt
van gemelde clercq, sonder dat hij enige andere reden weet bij te
brengen, als dat hij 't al lang gesogt hebbende, niet kan vinden,
soo hebben haer agtb. goed gevonden en geresolveert op het
spoedigste een nieuw zegel door de Hopman Andeles sal worden
gemaakt ten koste van de voors. clercq Feima, welke daar en
boven wegens sijne groote onagtsaamheijt bij desen wordt gecondemneert in een boete van twee £ groot in de arme bos te
betalen".
Van dit nieuw gemaakte kleinzegel (afb. 18), waarvan ons
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geen oude afdrukken bekend zijn, berust het cachet op het
Gemeentearchief. Het vertoont het stadswapen met aan weerszijden krullen en eronder het jaartal 1730. Merkwaardig is, dat
terwijl wij uit de aangehaalde resolutie weten, dat het vervaardigd
werd door de zilversmid Andele Andeles, die sedert 1727 hopman
was van het Oost-Hoeksterespel, het noch diens meesterteken,,
noch enig ander keur of jaarletter vertoont.
De oprichting van het Koninkrijk Holland onder Koning
Lodewijk-Napeloon in 1806 bracht ook voor Leeuwarden de
verlaging van zelfstandige stad tot administratieve gemeente
met zich mee. Dit moest ook zijn uitdrukking vinden in het
nieuwe stadszegel, dat het rijkswapen: de Hollandse leeuw gequartileerd met de Franse adelaar vertoont, gedekt door de
kroon en omgeven door vorstenmantel, keten van de Orde van
de Unie en scepters. Het randschrift luidt: GEMEENTE
LEEUWARDEN. Een kleiner exemplaar vertoont alleen het
wapen gedekt door de kroon, en heeft hetzelfde randschrift.
Na de inlijving bij Frankrijk werd de zaak nog soberder, een
eenvoudig ovaal inkstempel met de gekroonde Franse adelaar
en het randschrift: MAIRE VAN LEEUWARDEN, vond men
voldoende.
De bevrijding van 1813 gaf de stad, zo niet haar oude positie,,
dan toch wel haar oude wapen terug. Men gebruikte een ovaal
stempel waarin het wapen, gedekt door een bladerkroon en
daaromheen het randschrift: STAD LEEUWARDEN.
Na de invoering der Gemeentewet van 1851 werd dit stempel
vervangen door een bijna gelijk exemplaar met het randschrift:
GEMEENTE LEEUWARDEN.

II. St. Vitus van de Oldehove of St. Marie van de Nijehove?'
Wanneer wij thans een antwoord willen trachten te zoeken op
de vraag, welke de kerk is, die op de oudere stadszegels wordt
voorgesteld, dan hebben wij de keuze uit twee mogelijkheden.
Eekhoff spreekt in zijn Afbeeldingen etc. van dit zegel als
een, „waarin men wel eens de afbeelding van de O. L. Vrouwekerk van Nijehove heeft willen zien" en hoewel hij zich hier zeer
voorzichtig uitdrukt, stemt dit toch geheel overeen met zijn
opvatting, dat Nijehove met de St. Marie als middelpunt, de
kern is geweest van het oorspronkelijke Leeuwarden, waaraan
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de afzonderlijke nederzettingen Oldehove en de Hoek later door
annexatie werden toegevoegd.
Mr. P. C. J. A. Boeles daar-en-tegen heeft o.a. in de „Comptes
rendu critiques" van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
(dl. XV, afl. I) in zijn critiek op het artikel van Mr. A. van der
Minne voor het gedenkboek Leeuwarden 1435—1935, het denkbeeld naar voren gebracht, dat de kerk van Oldehove van
oudsher DE parochiekerk van Leeuwarden zou zijn geweest,
tegenover welke ook later de kerken van Nijehove en de Hoek
in de verhouding van dochterkerken tegenover de moederkerk
bleven staan.
Dit standpunt is door Drs. M. P. van Buijtenen in een rede,
door hem o.a. 7 Juni 1949 voor Frisia Catholica uitgesproken,
belangrijk versterkt door een aantal nieuwe feiten uit de kerkrechtelijke historie van de Oldehove, welke door hem ontdekt zijn.
Aanvaardt men dit standpunt, dan zou men ook met vrij grote
zekerheid kunnen aannemen, dat de op het zegel voorgestelde
kerk de parochiekerk van Leeuwarden, dus de St. Vitus van
Oldehove, zou moeten voorstellen.
Onze taak is nu om te trachten aan de hand van hetgeen de
weinige afbeeldingen en gegevens uit de archieven ons omtrent
de bouwgeschiedenis van St. Vitus en St. Marie leren, plus hetgeen
de verschillende afbeeldingen op de zegels ons te zien geven, te
komen tot een oplossing van de vraag: Oldehove of Nijehove?
a. St. Vitus van de Oldehove.
Het archief en de gedrukte bronnen leveren ons de volgende
schrale gegevens omtrent de bouwgeschiedenis van de St. Vituskerk:
1149. Nemen wij met Boeles en van Buijtenen aan, dat de
bekende brieven van Abt Wibald van Corvey aan bisschop
Hartbert van Utrecht en de inwoners van Leeuwarden betrekking hebben op de St. Vituskerk, dan vinden we in dat
jaar dus de eerste vermelding van de clerici ,,qui aecclesiam
de Linward tenuerunt" en die vier in getal blijken te zijn.
Uit het daar verder verhaalde blijkt dat de kerk reeds jaren
aan de abdij van Corvey heeft behoord en daarvan door
's abten voorganger wederrechtelijk werd vervreemd.
.1480 Febr. 12. vermeldt het testament van Gerrit van Belcum: ,,Int' eerst, soo heeft Gerrijt voors. syn Lieve ziel
bevolen Godes almagtige Grondelose Barmhartigheit, be-
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gerende syn legersteed bij syn heilige patroon Sint Vytus
in dat nieuwe coor op die zuidzijde, op het west van de deur,
ende gegeven dien heilige patroon tot behulp van syn
Timmeragie een nieuw Giasfinster, exempt het steenwerk
ende ijserwerk dat aldaar toe behoort."
1529—1532. Bouw van een nieuwe toren, ten Westen van de
bestaande kerk, eerst onder leiding van den bouwmeester
Jacob van Aken, na diens dood onder die van Cornelis
Frederiks. In 1532 is men wegens de steeds verder gaande
verzakking genoodzaakt het werk te staken.
1576 Jan. 23. Is door een geweldige storm „Oldehoofster-kerck
van oudtheyt vergaen, verswackt en bou-vallich . . . . ingevallen ende tot huyden toe niet wederom opghebout"
(Schotanus, Gesch. Kerckel. ende Wereldtl. van Friesland, p. 791).
1576—1582. Dat het laatste gedeelte van het bericht van Schotanus niet klopt met de werkelijkheid tonen de posten voor
herstelwerkzaamheden in de rekeningen van de rentmeesters
van de Oldehove over de jaren 1576—1582. (Zie bijlage A).
1580. De Oldehove wordt voorgoed in gebruik genomen voor de
Hervormde eredienst.
1595. Maart 3 ,,Sijn bij den raed ende gesworene gemeente
gecommitteert Reijner jelmersz. Burgemeester, Lieuwe
Pieters en de Jan Aerntsz. schepenen, uijt den Raed ende
Aernt Aeriensz., Sioucke Claesz. ende Aernt Hardenberch
uijt de gesworene gemeente om te besichtigen die kercke
ende koer te Oldehoeff ende 't selve te laete affbreken soo
ende als zij bevinden sullen raedsaem te zijn". (Resol. Mag.).
1596 Dec. 20. "Is bij den raed ende gesworene gemeente resolveert, dat men het muijrwerck van oudehoeffster choer
ende costerie tot den grond sal affnemen". (Resol. Mag.).
Afbeeldingen van de kerk van de Oldehove, zoals zij er voor
de afbraak in 1595/96 moet hebben uitgezien, bezitten wij
slechts een drietal:
a. Op een kaart van Jacob Heeres betreffende de slatting van
de Harlinger trekvaart van 1554 Maart 1. Deze vertoont
op enige afstand te Oosten van een zeer plompe toren, een
kerk, waarvan het uit drie traveen bestaande schip zijn dak
verloren schij.nt te hebben, met daarachter een drie beukig
koor, de zuiderbeuk met vijf vensters en onder het middel6*
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ste een portaal, de middenbeuk heeft boven het dak van de
zijbeuk drie vensters (afb. 18).
b. Op de plattegrond van Leeuwarden van Jacob van Deventer,
c. 1560. Deze laat slechts een zeer vaag beeld zien van het
kerkgebouw, waarop niet meer te onderscheiden valt, dan
een lager schip en een hoger koor, met een spitsje op het
punt waar het koor begint.
c. Op de plattegrond van Leeuwarden uit Braunius' Theatrum
civitatum Europae, met het jaartal 1580 en de veel slordiger
navolging daarvan voor Scarlensis Chronijk van Friesland
van 1597. Deze vertonen een driebeukig schip aan de Westzijde een deur, waarboven een venster, aan de Zuidzijde vijf
vensters in de zijbeuk en eveneens vijf in het boven het dak
daarvan uitstekende middenschip. Aan de Oostkant is daartegenaan gebouwd een iets hoger koor, eveneens driebeukig,
met drie vensters in de zijbeuk en nog eens drie in het boven
het dak daarvan uitstekende middenkoor. Waar het koor
bij het schip aansluit, heeft het een dakruiter met spits,
(afb. 19).
Daarnaast bezitten we nog enkele afbeeldingen, welke uit de
tijd na de afbraak dateren, doch die gezien de overeenstemming
welke zij in grote trekken vertonen met de afbeeldingen onder
ben c, moeten ze wel tot een ouder verloren geraakt voorbeeld
teruggaan. De belangrijkste hiervan is:
d. Gravure van Jacobus Harrewijn x) „Ecclesia Cathedralis S.
Viti Leovardiae", vermoedelijk vervaardigd voor Les délices
des Pays Bas, hoewel hij in de latere drukken, welke mij
ter beschikking stonden, niet voorkomt. Hij vertoont de
kerk aan de Noordzijde. Het schip is driebeukig met vijf
vensters in de zijbeuk, evenals in het middenschip dat boven
het dak der zijbeuk uitsteekt. De Westwand vertoont een
deur in renaissanceomlijsting, geflankeerd door twee rondboog vensters. Daarboven een waterlijst, twee vensters,
wederom een waterlijst, dan een venster op gelijke hoogte
met die in de zijwanden van het middenschip, weer een waterlijst en daarboven een rond venster in de spitse topgevel.
Het koor, dat enkele meters hoger schijnt te zijn, is even*) Jacobus Harrewijn, graveur, werd 1688 Meester te Antwerpen. Hij
huwde op 4 Dec. 1682, 22 jaar oud te Amsterdam met Henriette de Kemp.
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eens driebeukig en heeft een ronde afsluiting. Het heeft in
de zijbeuk twee vensters en een deur (deze wordt ook vermeld in de Rentmeestersrekening van 1578 fol. 33, zie Bijl. A)
boven in het middenkoor drie vensters. De westwand van het
koor heeft, waar zij boven het dak van het schip uitsteekt,
een venstertje, het dak draagt aan de Westzijde een dakruiter met spits, waarin een klok hangt (afb. 20).
e en f. De latere afbeeldingen, zoals de tekening van J. Stellingwerf c. 1723 en de litho van C. W. Mieling naar een tekening van S. Bonga voor Eekhoffs Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, gaan ongetwijfeld beiden terug op de
gravure van Harrewijn 1 ).
Resumerende kunnen we dus zeggen, dat de St. Vituskerk in
1149 niet alleen reeds bestond, doch ook van een dusdanige
grootte was, dat ze door vier geestelijken bediend werd. Dat in
kort voor 1480 een nieuw koor gebouwd was en men nog meerder
„timmeragie" in het voornemen had. Dat aan deze verbouwing
in de periode 1529—1532 uitvoering werd gegeven door de bouw
van de toren op enige afstand ten Westen van de kerk, stellig
met het voornemen om na voltooiing daarvan het tussengelegen
schip af te breken en door de bouw van een nieuw schip de verbinding tussen het koor van c. 1480 en de nieuwe toren tot
stand te brengen. Dat — om welke redenen zij hier in het midden
gelaten — aan dit voornemen nimmer uitvoering is gegeven, en
dat het oude gedeelte van de kerk zo bouwvallig was geworden,
dat de storm van 1576 voldoende was het voor een deel te verwoesten. Dat dat deel, blijkens de verkoop van het puin in de
Rentmeesters rekeningen (Bijlage A), opgetrokken was geweest
van tufsteen en met hout overwulfd. Dat tot na de overgang
in handen van de Hervormden aan de restauratie gewerkt is,
doch dat men, omdat een afdoende herstelling vermoedelijk te
kostbaar was en de kerk voor de Hervormde eredienst eigelijk
overbodig, in 1595 besloten heeft hem af te breken.
b. St. Marie van de Nijehove.
Bezien wij thans, wat de archieven en andere bronnen ons over
l
) Mening van G. J. Veenstra in zijn artikel „Alde gebouwen yn Ljouwert"
(Frysk Tinkboek Ljouwert 1435—1935, p. 46) als zou de afbeelding van Bonga
bij Eekhoff slechts een product hunner fantasie zijn, is dus stellig onjuist.

6
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de kerk van de Nijehove weten te vertellen, dan blijkt dit nog
veel minder te zijn:
1333 Mrt. 1. Wordt het eerst van de kerk melding gemaakt
wanneer in een oorkonde sprake is van Wyardus, cureit
van St. Maria in Liewerdia (Berkelbach v. d. Sprenkel.
Reg. van oork. der Bissch. v. Utr. 1070).
1579. De Geestelijke rekening van 1581 vermeldt: „Betaelt
Thoenis Gijsbartsz. leidecker den somme van twe carolus
guldens ende dat ter cause vant geene den voors. Toenis
ten achteren is aen den kercke van Niehooff de anno 1579
om den voors. kercke dichte te holden ende berijden".
1580. Na de verdrijving der Rooms-Katholieke geestelijkheid
wordt de kerk niet in gebruik genomen voor de Hervormde
eredienst. De Geestelijke rekening van 1580 vermeldt:
„Betaelt Kempo Haeyesz. cum socijs negen stuivers ter
cause dat de voorn. Kempo cum socijs een predickstoel van
Nijenhooff tot Galijen in die kerck gebrocht heeft". De kerk
dient achtereenvolgens o.a. als hospitaal voor gewonde soldaten, klokgieterij, turfschuur, armenschool en pakhuis»
Begrijpelijkerwijze takelt zij hoe langer hoe meer af.
1628 Apr. 22. ,,Is bij d'Raad ende gesworene gemeente geresolveert dat d'Niehooffsterkerck d'olde leijen voort affgenomen ende aen Jacobinerkerck verbesicht sullen worden
ende Niehooffsterkerck met panne gedekt, die glasuert ende
van goede stoffe sijn" (Kladresol. Magistraat).
1687 Febr. 5. ,,De E. boumeesteren worden gecommitteert om
d'Thoorn van het klockhuijs vermits sijn bouvalligheijt
aff te doen nemen en sulx met het ander gebouw onder een
aegael dack te brengen" (Kladresol. Magistraat).
1765 April 13. Vermeldt de Leeuwarder Courant: „De agtbare
Magistraat en vroedschap der stad Leeuwarden, gedenken
door de Heeren hunne Gecommitteerden op Saturdag den
13 April 1765 's morgens te 10 uur op 't Raadhuis aldaar by
de Finale Palmslag op een Afbreuk te verkopen, het zogenaamde Klokhuis by de Groote Kerk, waar op geschreven
is 800 Car. Gis. Zijnde de Conditien te vinden by de eerste
Clerk en twee Stads Bazen van Gemelde Stad".
En in dezelfde Courant: „De Konst-Schilder R. Jelgerhuis
in de Groote Kerkstraat te Leeuwarden Continueert te
Schilderen, veelerly zoorten van Kamerbehangzels, etc.
En zyn tegenwoordig by hem te bekomen twee Naauw--

Wumkes.nl

85
keurige afbeeldingen van het zoogenaamde Klokhuis (van
ouds Nyehove) te Leeuwarden (hetwelk thans wordt afgebroken). De prys van deeze twee Afbeeldingen, vertonende
het gemelde Huis van de Zuid- en Noordzijde, is 4 Stuiv.;
en met de Eigenaardige Couleuren afgezet 6 Stuiv."
Was dit de zeer summiere bouw-, wij zouden beter kunnen
zeggen afbraak-geschiedenis van St. Marie, iets beter staan wij
er voor wat betreft de afbeeldingen:
a. Op de plattegrond van Jacob van Deventer, c. 1560. Deze
laat ons op de Z.W. hoek van het huidige Jacobijnerkerkhof
zien een éénbeukige kerk met vrij zware vierkante toren aan
de Westzijde.
b. Op de plattegrond uit Braunius' Theatrum civitatum Europae,
met het jaartal 1580 en de daarop teruggaande navolgingen.
Deze vertonen hetzelfde beeld, doch duidelijker: een éénbeukige kruiskerk met twee vensters in het schip, twee in
de Zuidwand van het koor, waarvan de vorm der absis niet
duidelijk te onderscheiden valt, en in het transept een deur
met een venster daarboven. De vierkante toren, die tot
ongeveer tweemaal de hoogte van het schip is opgetrokken,
heeft onder een lage deur, daarboven een langgerekt venster
of lichtopening en in de bovenste verdieping twee vensters
of galmgaten (afb. 21).
c. Op de plattegrond „Leeuwerden, de hooftstadt van Frislant,
1603" getekend door Joannes Sems en gegraveerd door
Petrus Bastius te Leiden, en de daarnaar bewerkte op kleinere schaal: „Leowerdia, Metropolis Frisiae Occid. etc." van
N. Geilkerck ten behoeve van de foliouitgave van Ubbo
Emmius van 1616, vertoont zich vrijwel hetzelfde beeld als
sub b. met dit verschil, dat hierop de polygonale absis beter
te onderscheiden is en het schip aan de Zuidzijde een lagere
zijbeuk heeft, met twee vensters aan de Zuidwand en één
in de Westwand naast de toren.
d. De plattegrond „Leeuwerden, de hooftstadt van Vriesland"
van Pieter Feddes uit 1622, een bewerking van die van Sems,
toont ons de kerk onveranderd, doch de toren lijkt, zo niet geheel verdwenen, dan toch sterk in omvang afgenomen, hetzij
dat men hem opzettelijk verkleind heeft, hetzij hij door ouderdom vervallen is. Ditzelfde beeld vertonen ook de latere kaarten uit de atlassen van Jansonius, van Blaeu en anderen.
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e. Tekening „de Klokgieterij te Leeuwarden, 1723" van J. Stellingwerf. Deze geeft de kerk van de Noordzijde gezien, als
een kruiskerk, zonder toren. In de Noordwand van het koor
twee gotische vensters, in het transept één groot gotisch
venster, en in de driehoekige gevel boven een waterlijst twee
lichtopeningen. In de wand van het schip dichtgemetselde
gotische vensters op ongelijke hoogte, en twee rechthoekige,
waarschijnlijk van later datum, gesloten met luiken. Daaronder een rechthoekige lage dubbele deur (afb. 22).
f. Etsen van R. Jelgerhuis, vlak voor de afbraak in 1765 gemaakt.
1. „Het klokhuis te Leeuwarden, van ouds Nijehove te zien
aan den Noordkant; afgebroken in 't jaar 1765". Vertoont
hetzelfde beeld als de tekening van Stellingwerf, alleen
schijnt men in de tussentijd het schip aan deze zijde lager
van verdieping gemaakt te hebben, en zijn de gotische
vensters verdwenen (afb. 23).
2. „Het klokhuis te Leeuwarden, vanouds Nijehove te zien
aan den Zuidkant; afgebroken in 't jaat 1765". Gezicht
op het Zuidtransept en koor. In het transept een grotendeels dichtgemetseld gotisch venster in de zuidwand en
een kleiner rondboogvenster hoog in de Oostwand. In
het koor twee gotische vensters in de zuidwand, in de
absis, voor zover zichtbaar twee kleinere rondboog vensters dat in het midden geopend, het andere dichtgemetseld.
Resumerende mogen wij geloof ik wel zeggen, dat de St. Marie,
die in 1333 het eerst genoemd wordt, geweest is een kruiskerk in
Romaanse stijl met een vierkante toren, welke in de loop der
tijd vóór 1580 weinig veranderingen heeft ondergaan, behoudens
mogelijk de vervanging van een deel der Romaanse vensters door
Gotische ter verkrijging van meer licht.
Dat deze kerk een vrij kwijnend bestaan heeft geleid, zoals
ook blijkt uit de geringe dotering en latere schenkingen, is dunkt
mij in de eerste plaats toe te schrijven aan de concurrentie
welke zij ondervond van de onmiddellijke nabijheid van de kerk
van het Jacobijnerklooster, welke zich in tegenstelling tot St.
Marie mocht verheugen in een grote belangstelling, vooral ook
van de aanzienlijke geslachten. Dit blijkens de talrijke schenkingen en legaten daaraan gedaan, al of niet verbonden aan de wens
om daar begraven te worden. Deze loop der gebeurtenissen vond
haar bezegeling na de Hervorming, toen St. Marie als kerk gesup-

Wumkes.nl

87
primeerd werd en de Jacobijnerkerk als „Grote Kerk" tot hoofdkerk van Leeuwarden werd.
c. De kerk der zegels.

Bezien wij nu de kerk, zoals die is voorgesteld op de zegels,
dan vinden wij op afb. 1—5 een Romaanse kruiskerk met als
meestopvallende trek de beide ronde torens aan de Westzijde,
opgetrokken (evenals de rest van de kerk) van grote blokken
(tuf-?)steen. Zij vertonen ongeveer ter hoogte van de daklijst
van het schip een versnijding. Op de verdieping daarboven zien wij
een rondboog-venster, door een zuiltje in twee lichtopeningen
verdeeld, daarboven, gescheiden door een waterlijst een verdieping met twee ronde lichtopeningen. De torens dragen een
spits met een kruis.
Boven het, tussen de torens gelegen, vooruitspringende Westportaal, dat een brede poort met ronde boog vertoont en gedekt is
door een zadeldak, verheft zich een open klokkestoel, waarin een
grote klok hangt, en die gedekt wordt door een puntdak, dat ongeveer ter hoogte van de ronde lichtopeningen der torens begint.
Het is niet gemakkelijk een gelijksoortige Westfaçade in ons
land terug te vinden. De grootste gelijkenis vertoont ze nog met
die van de O. L. Vrouwekerk te Maastricht, met dat verschil,
dat daar de klokkestoel gesloten is en het Westportaal zich ter
zijde, aan de Noordkant van de torens bevindt.
Ook de St. Lebuinuskerk te Deventer moet volgens de reconstructie van de architect W. te Riele Gzn. die deze kerk in
1905—1920 uitwendig restaureerde, een dergelijk Westelijk
dwarspand bezeten hebben, zij het dan dat daar de flankerende
torens vierkant van vorm waren *).
Last not least vertoont ook de kerk van Corvey een soortgelijke
constructie, eveneens echter met vierkante torens. Zou het te ver
gezocht zijn, om deze overplanting van een bouworde, welke haar
oorsprong in de Rijn- en Maasstreek vindt, naar het Friese
Noorden, toe te schrijven aan de invloed van de Corveysche
abten, die toch de bezitters waren van „de" kerk van Leeuwarden —• al laten wij daarbij voorlopig nog in het midden of deze
kerk nu identiek was met de kerk van het zegel of niet?
Waar men de bouw van al de genoemde kerken op het begin
x
) F. A. J. Vermeulen, Handboek tot de Gesch. der Ned. Bouwkunst,
dl. I p. 178.
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der 11e eeuw stelt, mogen wij aannemen dat ook de kerk van
onze zegels uit deze tijd, uiterlijk uit de tweede helft dier eeuw
dateert.
Het overige der kerk vertoont weinig kenmerkends. Het Zuidelijk transept is slechts door een kort schip, van gelijke hoogte,
van de Westbouw gescheiden. Het vertoont een rondbogige nis
of deur, waarboven een klaverbladvormig venster. Het koor,
waarvan men op de afbeeldingen 1—5 moeilijk kan bepalen of
het een ronde dan wel een rechthoekige afsluiting heeft gehad,
vertoont één venster, blijkens afb. 4 gedekt door een ronde boog
rustend op zuiltjes.
Het zegel van afb. 6 (voorkomend 1463—1481) vertoont ons
een uitbreiding van het koor, dat thans drie vensters telt, waarvan het meest Oostelijke in zijn verkorting, duidelijk de ronde
afsluiting van het koor laat zien. Waarschijnlijk hebben we dus
hier te doen met een verbouwing uit de 2e helft der 15e eeuw.
Voor veel groter moeilijkheden stelt ons het zegel van 1490
(afb. 7). Geeft dit inderdaad dezelfde kerk weer, dan heeft deze
òf zeer ingrijpende wijzigingen ondergaan, óf wij hebben te doen
met het werk van een stempelsnijder, die naar een zeer slecht
voorbeeld heeft moeten werken.
In het eerste geval is het gehele aspect van de Westbouw tussen
1460 en 1490 veranderd. Lijkt de Noordelijke toren nog haar oude
gedaante behouden te hebben, de Zuidelijke schijnt vervangen
te zijn door een veel zwaarder en hoger exemplaar. Westportaal
en klokkestoel zijn verdwenen en in hun plaats ziet men een derde
torentje. Ook het Zuidtransept is spoorloos verdwenen en heeft
plaats gemaakt voor een rondboogvenster in het schip. Het koor
vertoont drie smallere vensters met een vierde in de ronding
van de absis.
Het secreet-zegel van 1492 (afb. 9) is een wel bewuste terugkeer tot de traditionele zegelvorm van voor 1463 en levert dus
voor de bouwgeschiedenis niets nieuws op.
d. Conclusie.
Op het eerste gezicht zou men gaarne geneigd zijn de Romaanse
kruiskerk van de zegels te identificeren met de Romaanse kruiskerk welke ons de afbeeldingen van St. Marie vertonen, niettegenstaande de dan nog niet verklaarde verandering welke er
in de torens en Westbouw zou moeten hebben plaats gehad;
eerder dan met het heterogene bouwsel, dat de 16e eeuwse af-
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beeldingen ons als de St. Vitus vertonen. Dit echter mag ons
niet op een dwaalspoor leiden.
Zetten we de gegevens systematisch naast elkaar dan zien we
het volgende:
Kerk v. d. zegels.

St. Vitus
1149

Bouwtijd of eer- 11e eeuw.
ste vermelding

?

St. Marie
1333

Oorspr. vorm

Kruiskerk met 2
torens en W.bouw.

Kruiskerk met 1
toren(?)

Materiaal

Grote blokken
(tufsteen).

Tufsteen, met
houten gewelven.

?

Verbouwingen

± 1460 vergroting v. h. koor.

Vóór 1480 nieuw
koor.

?

Dit overzicht geeft een heel andere kijk op de kwestie, en
konden we slechts bewijzen, dat de St. Vitus oorspronkelijk ook
als een Romaanse kruiskerk was gebouwd, niets zou de identificatie van de kerk op de zegels met de St. Vitus van de Oldehove in de weg staan.
De mogelijkheid om tot een dergelijk bewijs te komen is
slechts te verkrijgen door een oudheidkundig bodemonderzoek,
iets waaraan op het onbebouwde Oldehoofster kerkhof belangrijk
minder moeilijkheden in de weg staan, dan elders het geval
pleegt te zijn.
Totdat een dergelijk oudheidkundig bodemonderzoek onze
kennis omtrent vorm en stichtingstijd van de oude St. Vitus zal
hebben verrijkt, kunnen we slechts constateren, dat op drie van
de vier vergelijkingspunten de kerk van het zegel en de St.
Vitus elkaar vrij aardig dekken: De kerk van het zegel dateert
uit de 11e eeuw, St. Vitus vinden we als reeds jaren bestaande
vermeld in 1149. De kerk van het zegel is opgebouwd uit grote
blokken, het puin van de omgewaaide St. Vitus blijkt in 1576
te bestaan uit tufsteen. De kerk van het zegel vertoont c. 1460
een vergroting van het koor, in 1480 is in het testament van
Gerrit van Belcum sprake van het „nieuwe" koor.
Bij de St. Marie van de Nijehove vinden we slechts één punt
van overeenkomst, namelijk de vorm. Nemen wij aan, dat ook
de St. Vitus oorspronkelijk de vorm van een kruiskerk heeft
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bezeten, dan is het niet zo onwaarschijnlijk, dat de dochterkerk
St. Marie naar het model van de moederkerk is gebouwd, en dat
hieruit de gelijkenis tussen de kerk van het zegel en de St. Marie
zou kunnen worden verklaard.
Voorshands is dus mijn conclusie, dat de kerk zoals die voorkomt op de stadszegels van Leeuwarden tussen c. 1300 en 1533
met een vrij grote graad van waarschijnlijkheid geïdentificeerd
kan worden met de St. Vitus van de Oldehove. Slechts de leerschool der spade echter, kan deze, mijn hypothese afdoende
bevestigen of omverwerpen.
BIJLAGE A.

GEGEVENS OVER DE RESTAURATIE VAN DE KERK VAN
OLDEHOVE 1576-1582.
REKENING VAN ALLE ALLEZ., ADMINISTRATOR VAN ST. VITI-DOM OF
DE KERK VAN OLDEHOVE. 1576.

fol. 35.

fol. 36.

fol. 37.

fol. 69.

ANDERE ONTFANGH GECOMEN VAN
DIVERSE MATERIALEN DEN VOORSCREVEN KERCKE TOEBEHOORT HEBBENDE.
Den XXVIen Februarij dees jaers ontfangen ter cause
van diverse oldtholt den somme van twee ende dartich
Caerolus
guldensvan
anderhalve
stuivers. ter cause van een
— Ontvangen
Reiner Vincentz.
hondert ende tzestich ponden loodts den somme van acht
Caerolus guldens,
— Den Vlen Junij ontfangen van Sijoucke Claesz. ter
caiuse van den coop ende leveringe van vijff ende veertien
tonnen duivesteen de tonne tot zes stuivers, facit dertien
Caerolus guldens.
— Alzoo Andries Nannes tichelaer voorscreven twee duisent steen *) opt kerekhoff gelevert deur bevel van den
Biscop compt alhier daeraff voor ontfangh niet.
ANDERE UIJTGAVE GEDAAN AEN PERSONEN DIE AEN DES KERCKES WERCK
GEARBEIT HEBBEN MET ZIJNDER AENCLEEFF.
— Willem janz. leidecker den somme van zeven gouden
guldens ter cause van een jaer onderholdinge van des kerckes leidack.

l
) Deze steen was afkomstig van het aan de Oldehove toebehorende tichelwerk, waarvan de opbrengst verder onder dit hoofd is opgenomen.
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72.

73.

74.

— Frans Fransz. met zijn consorten betaelt den somme van
vijff Caerolus guldens negen stuivers een halven bij henluiden verdient in kerckes werck als de kercke een stucke
weegs omme gewaidt was, zoe int waken, arbeiden als
andersins.
— Jan Gerrijtz. ende Sijbe Rijurdtz. tsamen betaelt den
somme van drie Caerolus guldens bij henluiden verdient
in vier dagen als men den glasen van de kercke met holt
dichtmaeckte.
— Attke Claasz. met zijn opperman in drie dagen int
dichtmaken van de glasen ende vierdehalve stuivers aen
koop, tsamen betaelt de somme van twee Caerolus guldens zestehalve stuivers.
— Reiner Vincentsz. glaesmaker betaelt den somme van
zestien Caerolus gulden vijfftien stuivers ter cause van
diverse glasen ende repareren van dien.

75.

— Hendrick Douwes ende Sijurdt Jeppes ter cause van
elcx zes dagen arbeitsloon ende andersins tsamen betaelt
drie Caerolus guldens.

77.

— Willem Janz. leidecker betaelt den somme van zes
Caerolus guldens vijff stuivers ter cause van drie buiten
gaten te maken, daertoe hij gelevert heeft vijff fueten
leijen, ijder fuet zeven stuivers; negen ende twintichstehalve ponden lood, ijder pont twee stuivers; vijff stuivers
aen nagelen ende XXVIII stuivers aen arbeitsloon.
— Attke Claasz. ter cause van diverse arbeitsloon bij
hem aen de kercke verdient, betaelt den somme van vijff
gouden guldens.
— Betaelt ter cause van tschoonmaken van des kerckes
steen den somme van vijff ende twintich Caerolus guldens.
— Wijbrant smidt ter cause van diverse arbeijtsloon,
ijserwerck aen den kercke verdient ende gedaen, betaelt
den somme van een en twintich Caerolus guldens zeven
stuivers een halven.
— Sijbe Ruijrdtsz. betaelt den somme van vier Caerolus
guldens thien stuivers ter cause den steen van den kercke
tweer opgelueget heeft.
— Claes Tyaerdtz. timmerman betaelt den somme van
vijff ende dertich Caerolus gulden zestien stuivers ter
cause van holt ende arbeitsloon bij hem verdient.

78.

79.

80.

Idem, 1577.
ANDERE ONTFANCK GECOMEN VAN
DIVERSE MATERIALEN DEN VOIRSCREVEN KERCKE TOEBEHOIRT HEBBENDE.
— Ontfangen ter cause van vercopinge van seeckere olt
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fol. 16v.

holdt twelck achter inde kercke lach als te weeten olde
plancken ende in stucke gebroken holt, de somme van
vijfftien Caerolus guldens achtien stuivers een oortien.

fol. 18.

ANDERE ONTFANCK VAN DIVERSE
PERSONEN GECONTRIBUEERT HEBBENDE TOT SEECKERE NIEUWE GLASS IN
DEN NAEVERHAELDEN UUITGAVE GEMENTIONEERT ENDE GESTELT, WAERAFF D'ESTIMATIE VAN TSELVE GLASS
MITSGADERS DE SCEDULE GENOTEERT
ES MET T WOORD Es.
— Ontvangen uuit handen van naebenoembden personen
bedragende de voorscreven somme tsamen in een
getoegen den somme van negenthien caerolus guldens,
hoewel die vant Nieuwlant ende Bilgaerdt 't voergementioneerde glass int geheel hadden aengenoemen te betalen.
Die welcke voorbenoembde personen betalinge als voren
gedaen hebbende zijn alle opt Nieuwlant woenachtich.
Ende want opt selve glass niemants meer van de aenneemers eenige betalinge gedaen hebben dan tot noch toe
onwillich gebleven zijn compt ergo hier voor ontfanck
XVIII L. XV st.

fol. 18v.

fol. 32.

ANDERE UUITGAVE GEDAEN AEN DIVERSE PERSONEN DIE IN DES KERCKES
WERCK GEARBEIT HEBBEN MET AENCLEEFF ENDE DEPENDENTIEN VAN
DIEN.
— Willem Janz. Leidecker betaelt den somme van zeven
gouden guldens ter cause van een geheel jaer onderholdinge van den kerckes leidack.

fol. 33.

— Claas Tyaerdtsz. timmerman betaelt den somme van
negenthien Caerolus guldens vijfftien stuivers ter causevan diverse arbeitsloon van tymmeren etc.
— Willem Janz. leidecker betaelt den somme van thien
gouden guldens twaelff stuivers ter cause van diverse
arbeits loon van leyedecken bij hem extraordinarie aen
den kercke voorscreven verdient.
— Reinier Vincentz. glaesmaker betaelt den somme van
zeven Caerolus guldens vijffthiendehalve stuivers ter cause
van diverse arbeitsloon bij hem aen de kercke voors.
verdient.
— Betaelt aen handen van Wybrant smidt ter cause van
diverse arbeitsloon ende ijser den somme van zestien
gouden guldens min twee stuivers.
— Lucas Boss schilder ter cause van arbeitsloon ende
eenige franien betaelt den somme van zeven stuivers.

fol. 33v.

fol. 34.
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fol. 34 v .

— Jochum Alberts ende Jarich Jeppes tsamen betaelt
den somme van zes Caerolus guldens twaelff stuivers ter
cause dat zij het oldt holt zullende vercocht worden aen
porcelen gelecht, de leien inde kercke gedragen ende twee
nachten gewaeckt hebben.

fol. 35.

— Meynert Wierdtz. metselaer binnen deese steede betaelt
ter cause van diverse arbeitsloon betaelt de somme van
acht Caerolus guldens zestien stuivers.
— Den selven Meinert noch betaelt van arbeitsloon d'somme van negenthien Caerolusguldens negenthien stuivers
ende een halven.
— Pieter Harmanz. antycksnijder betaelt den somme van zes
Caerolus guldens ter cause van 't maecken van een tabernakel voor ons L. vrouwen altaer ende andere reparatie.
— Claes Stazes ter cause van diverse stofferie ende andere
schilderie betaelt den somme van zestien Caerolus guldens
zestien stuivers.
— Reiner Vincentz. betaelt den somme van acht gouden
guldens drie ende twintichstehalve stuivers ter cause van
diverse arbeitsloon ende reparatie van glasen aen den
kercke voorscreven gedaen.

fol. 35 v .

fol. 36.
fol. 36 v .

fol. 37 v .

— Reiner Vincentz. betaelt den somme van een ende
veertich goudguldens ter cause vant maecken ende leveren
van seeckeren groote glass binnen den voors, kercke volgende den estimatie ende ordre hier met Es verthoont.
— Denselven Reiner noch betaelt den somme van drie
en de veertich goudguldens ter cause van seeckre glass
bij hem inde voors. kercke gelevert als te sien es uuijten
estimatie ende ordre die men hier met In genoteert overlevert.

REKENING VAN PETER THEUSZ. ALS RENTMEESTER VAN
ST. VITIKERCKE OLDEHOVE, 1578.

fol. 29.

fol. 29 v .

ANDERE UUYTGAVE AEN DIVERSE PERSONEN DIE IN DES KERCKES WERCK
GEARBEIT HEEFT MET AENCLEEFF ENDE DEPENDENTIEN VANDIEN.
— Pieter Jochums ende Frans Ffransz. betaeldt drie caerolus guldens ende elleff stuivers ter cause van drie dagen
arbeijtsloon an dat groot orgel toe repareren. Item die
puijster dicht toe te maecken.
— Reijner Vijntcensz. glaesmaecker betaeld drie en twintich carolus guldens ende darthiende halve stuiver ter
cause van die kercke glaese te maecken, stoppen ende
repareren.
— Claes Thijaertz. tijmmerman betaeldt vier carolus guldens ende elleff stuijvers, ter cause dat hij die balcken met
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30.

30 v .

ses arbeijders bij percelen gelijcht heeft die den kercke
vant capittel geschoncken waren.
— Deselve Claes betaeldt seven carolus guldens ende
negen stuivers ter cause dat hij die kercke met sijne knechten gedient heeft.
— De selve Claes betaelt negen ende veertich carolus guldens ende zesthien stuivers die hij met sijne knechten aen
arbeijtsloon van den kerck verdient heeft.
— Betaeldt Aren Oijrckz. ende zijn meede hulper twee
carolus guldens ende thien stuivers ter cause sij seeckere
oude bakken gesneden hebben.
— Noch de selve betaelt die summe vier stuivers ter cause
van holt snijden.

31.

— Betaeld an handen van Ente Sipckez, Michiel Martenz,
Haije Paijez. ende Sibe Rijortz. te samen twintich carolus
guldens ter cause sijluijden dat meurwerck datter van die
voornomde kercke gevallen was den steen schoongemaeckt
ende den keijsel op kerckhoff gebrocht alst haer van den
kerckvoechden bij den hoop besteedt waeren.

32.

— Betaeldt an handen van Pieter Harmenz. kistemaecker
die summa van vier carolus guldens ter cause hij in die
kercke om die altaren gearbeijt heeft.

32 v .

— Betaelt Meijnert Wiertz. metselaer die summa van
veerthien carolus guldens seventhien stuivers ende een
halve ter cause hij met sijne knechten gearbeijt heeft in
de voors. kercke.
— De selve Meijnert noch betaeldt die summa van zesthien carolus guldens ende darthien stuivers ter cause hij
in des kercke werck met sine knechten gearbeijt heeft.
— Betaeldt Wouter Arbertz. harthouwer twaleff stuivers,
ter cause hij seeckere reparatie heeft gedaen om die noorder koerdeur daer die haecken uuijt gebroecken waren ende
die selve met loode weder ingeset ende gegoten, ende twee
stuvers aen hartsteen, noch seven stuiver van een nije
wijquast.

33.

33 v .
34.

— Attie Claesz. betaeldt vijfthien stuvers ter cause van
kalck die den metselaers tot sijnen huijse gehaelt hebben.
— Alsoo ten huijse van Wijbrant smits huijs ijttlicke
ijserwerck gehaelt is daer Alle Allez. attestatie van gedaen heeft dattet hem kenlijck is, soo is hem de cedulle
gepasseert ende betaelt die summa van vijff carolus guldens tien stuvers.
— De selve noch betaeldt negen ende twintich carolus
guldens zes stuvers een oorthien ter cause van ijserwerck
den kercke voors. gelevert.
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fol. 38.

fol. 38 v .

fol. 39.

fol. 18.

fol. 32 v .

fol. 33.

fol. 33 v .

ANDERE UUIJTGAVE GEDAEN BIJ
DEESEN ADMINISTRATOER INT COPEN
VAN DIVERSE MATERIALEN TOT PROFFIJT VAN DEN KERCKE VOORS.
— Betaelt aen handen van mijnheer Mr. Adriaen Vastaert
die summa van twintich gouden guldens den gulden tot
achentwintich stuvers stuck, ter cause van zeeckere holt
van hem gecoft.
— Betaelt aen handen van Thonis Janz. wielmaecker die
summe van twee ende dartich carolus guldens ende twaleffsthehalve stuver ter cause van zeeckere wageschot, plancken, delen ende capravens tot sijnen huijse gehaelt tot
proffijt van de kercke voors.
— Betaelt aen handen van Willem Janz. leijdecker de
summa van hondert ende negen carolus guldens ende zes
stuivers ter cause van arbeijtsloon ende sommige leijen
ende loodt aen de voors. kercke gedaen.
Noch betaelt die summe van achthien stuvers ter cause van
drie bakken te Oldenhove te brenge om die kerck daer
meede te versien.
Idem, 1579.
'
' ANDERE ONTFANCK GECOMEN VAN
DIVERSSCHE MATERIALEN GECOEMEN,
DEN VOORS. KERCKE TOEBEHOORT
HEBBENDE.
— Ontfangen van een persoen ter cause van zeecker duijffsteen leggende achter inden gebroocken kercke ijder tonne
bij hem gecocht voor sevendehalve stuijver, die noch bij
hem te ontfangen zijn, waer op hij mij op de handt gegeven heeft twee carolus achtien stuevers.
ANDERE UUIJTGAEVE GEDAEN AEN
DIVERSCHE PERSOONEN DIE IN DES
KERCKES WERCK GEARBEIJT HEBBEN,
METTEN AENCLEEFF ENDE DEPENDENTIEN VANDIEN.
— Claes Tijaerdtz. timmerman betaelt negenendertich
carolus guldens ende tien stuijvers ter cause, dat hij met
zijn knechten in des voors. kercks werck heeft gearbeijt.
— Meijnert Wijertz. metselaer betaelt den somme van zes
ende twintich carolus guldens ende twee stuijvers ter cause
dat hij met sijn knechten aen arbeijtsloon den voors.
(kercke) aff verdientt heeft.
— Dezelve Meijnert betaelt den somme van elleff carolus ende dartiendehal ve stuij veren, ter cause dat hij met zijn knechten den voors. kercke aen arbeijtsloon aff verdientt heeft.
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34.

34 v .

35.

35 v .

38.

38 v .

— Dezelve Meijnert betaelt den summa van negen carolus
guldens een stuver ter cause van dat hij met zijn knechten
den voors. kercke met hun arbeijt bedient hebben.
— Betaelt aen handen van Wijbrant smidt den summe van
sestien carolus guldens ses stuijvers ter cause zeecker ijserwerck bij hem tot reparatie aen den voors. kercke gelevert
ende verdient.
— Dezelve Wijbrant smit betaelt den somma van acht
carolus guldens ende negen stuijvers ter cause als vooren.
— Aerien kistemaecker betaelt derdehalve carolus guldens
ter cause van arbeijtsloon bij hem in den kercke voors.
verdient.
— Betaelt aen handen van Haije Bartles drie carolus guldens ende vier stuvers ter cause van kalck, sant ende arbeijt
tot den voors. kercke gebruijckt.
— Betaelt aen handen van Dirk Harings, Ente Sipckez.
Sijbe Rijurdtz. ende Taecke Louwsz. den summe van tien
carolus guldens ende sestien stuivers ter cause zij luijden den
steen van den vervallene pijlaer ende muijre schoon gemaeckt,
dezelve mit oock de steenkijsels hebben wechgecroodt.
— Betaelt aen handen van Dirck Harings, Sijbe Rijuerdtz,
Ente Sipckez. ende Tijalck metselaer den summe van twee
carolus drie stuijvers ter cause zijluijden de voors. bewaect ende andersins bearbeijt hebben.
— Betaelt aen handen van Dirck Haringhs, Ente Sipkez.,
Sijbe Rijuerdtz. ende Frans Fransz. den summe van acht
golden guldens tot acht ende twintich stuijvers 't stuck
ter cause zij alle de pannen noch op ten voors. kercke
leggende daeraff genomen ende geheel ende guedt beholden
hebben.
ANDERE UUIJTGAVE GEDAEN BIJ DESEN ADMINISTRATOR INT COOPEN VAN
DIVERSCHE MATERIALEN TOT PROUFFIJT VAN DEN KERCKE VOORS.
— Betaelt aen handen van Tonijs Jansz. wielmaecker
den summe van ses ende tnegentich carolus guldens ende
vijfthiende halve stuijvers ter cause van balcken, deelen,
capravens, sparren ende masten tot behoeft van de voors.
kercke ende derselver nootlijcke onderholt.
— Betaelt aen handen van den voorn. Toenijs Jans den
summe van vier carolus guldens twaleff stuivers ende
eenen halve ter cause van zeecker holt plancken tot reparatie ende onderholt der voors. kercke gebruijckt.
— Jan Willemsz. leijdecker tsampt zijne knechten bethaelt
den somme van thien carolus guldens ende seventhien
stuijvers ter cause van zeeckere reparatie aen het dack der
voors. kercke gedaen.
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REKENING VAN PETER AERNTSZ. ALS RENTMEESTER DER GEESTELIJKE
GOEDEREN, 1580 APR. — 1581 JULI.

fol. 137.

— Betaelt IJsbrant Cornelijs tijmmermans knecht ter
cause van zeeckere reparatien aen Oldehofsterkerck ende
tooren gedaen en anderssins de somme van acht stuvers.

REKENING VAN RITSKE JANSZ. ALS RENTMEESTER DER GEESTELIJKE
GOEDEREN, 1581 JULI — 1 5 8 2 JULI.

fol. 153.

— Betaelt Dirck Harincxz. den somma van seeven carolus
guldens XII stuivers ende dat ter cause dat de voors. Dirck
XIIII dagen in oldehooffster kerck ende mede aen den
toorn gearbeijt heeft ende ingelicker voegen heeft den
dootgraver verdient mede XII stuivers.

fol. 157.

— Betaelt Riemer Yegesz. stadtsmetzelaer, den somma
van vijfthien carolus guldens ende thiende halve stuivers,
ende dat ter cause van verdient arbeijtsloon tgeen hij
gedaen heeft met zijn knechts inden Oldehooffster kerck.

fol. 158v. — Betaelt Jacob Koertsz. kalckmeeter den somma van
sesthien stuvers, ende dat ter cause van een halff tonne
fijne stoffkalck gebesicht in de Oldehooffsterkerck.
fol. 159.

— Betaelt aen handen van Krijn Theusz. corffmaecker
den somma van sestehalve carolus guldens ende dat ter
cause van twee rijsen, die welcke den voors. Krijn gemaeckt
heeft om die beijde orgels tot Oldehooff inde kerck.

fol. 159v. — Betaelt aen handen van Pieter Harmensz. kistemaecker
den somma van Seeven carolus guldens, ende dat ter cause
tgeen hij met zijn knecht verdient heeft met arbeijt aen
de orgels puijsters tot Jacobinen ende Oudehooff.
— Betaelt Dirck Harincxz. coster tot Oudehooff den somma
van seeven carolus guldens, ende dat ter cause tgeen hij
met zijn mede hulp gearbeijt heeft, met keijsel wech te
brengen tot Oldehooff ut der icercke, tsamt oick die bancken
inden voors. kercke te schuieren.
— Betaelt Pieter Pieterz. cooperslager, den somma van
darde halve daelder tot dartich stuivers den daelder, ende
fol. 160. dat ter cause tgeen hij verdient heeft met die twe mesken
croonen te stoffieren ende schoon te maecken, om die te
hangen inde beijde kercken, als oudehooff ende Jacobiner.
fol. 160v. — Betaelt Reijner Wincentsz. glaesmaecker den somma
van dertien carolus guldens ende XVI stuivers, dat ter
cause van seeckere glaesen, die Reijner voors. gemaeckt
inde Oldehooffster kerck die welcke glasen die stadt ge-,
schonken heeft.
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— Betaelt Jonge Diorrijtsz. den somma van XIIII stuivers ende dat ter cause van een zeijl tgeen hij verstreckt
ende geleent heeft tot den kercke van oudehooff om voor
de glasen te hangen,
fol. 161. — Betaelt Sijbe Orcxz. scheepen, den somma van acht
en twintich stuijvers ende dat ter cause van twe zeijlen
die hem aff gehuijert zijn tot proffijt van de kercke tot
Oldehooff om aldaer te besigen voor die opene glasen.
fol. 162.

— Betaelt Reijner Wincentsz., glaesmaecker, den somma
van drie ende veertich guldens ende negen stuivers ende
dat ter cause van reparatie van glaesen, twelck den voornoemde Reijner in Oldehooffsterkerck ende op meer andere
plaetsen gedaen heeft.

REKENING VAN RITSKE JANSZ. ALS RENTMEESTER DER GEESTELIJKE
GOEDEREN, 1582 JULI — 1 5 8 3 JULI.

fol. 145.

— Betaelt Hans Coster drie stuivers om daer voor te
copen een mesken rol, om den croon toudehooff aen te
hangen.

fol. 153.

— Betaelt Ympck Waster den somma van vijfthien stuivers ter cause van een cleen becken, tgeen zij gelevert
heeft tot proffijt van de kercke van Oudehooff om aldaer
daelmissen inne te vergaderen van de gehoude perzoon.

fol. 154.

— Betaelt Hans Coster tot Oudehooff vier stuivers, om
daer voor te coopen een santlooper, voor den predicanten
op den preeckstoele te setten, wanneer daer gepredickt
wordt
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LIJST DER AFBEELDINGEN.
Afb. 1. Grootzegel, c. 1300.
Randschrift:
BVR
Exempl. hangende aan oorkonde Stadsarchief Lübeck.
Feria tertia post Domenicam Letare, c. 1300.
Middellijn + 6 cm.
(Daar geen andere foto te verkrijgen was, is deze reproductie gemaakt
naar de afbeelding in het Corpus sigillorum Neerlandicorum, No. 603).
Afb. 2, Grootzegel, 1323.
Randschrift: SIGILLUM BURGENSIUM (d)E L(e)VWE(r)T.
Exempl. hangende aan oorkonde Stadsarchief Hamburg, W. 26. 1323 Dec. 11.
Middellijn 6 cm.
Afb. 3. SecreetzeCTel 1422.
Randschrift: SECRETUM BURGENSIUM' DE LEUWARDEN.
Exempl. hangende aan verdrag in G. A. Groningen. 1422 Febr. 1.
Middellijn 6|- cm.
Afb. 4. Grootzegel, 1435. (Vergroting).
Randschrift: (sigilium) BURGE(nsium leova)RDI(e).
Exempl. hangende verdraag in G. A. Leeuwarden. 1435 Jan. 21.
Middellijn 7 cm.
Afb. 5. Secreetzegel, 1446.
Randschrift: SECRETUM * (burgen)SIUM * DE * LIUWERDIA *
Los zegel. G, A. Leeuwarden.
Middellijn 4,7 cm.
Afb. 6. Secreetzegel, 1463—1481.
Randschrift: SECRETUM CIVITATIS LEOVARDIE.
Exempl. opgedrukt op vredesverdrag in G. A. Leeuwarden. 1463 Aug. 10.
Middellijn A\ cm.
_Afb. 7. Secreetzegel, 1490.
Randschrift: SECRETU CIVITATIS LEOVARDIE.
Moderne afdruk van stempel in het Friesch Museum.
Middellijn 4 cm.
Afb. 8. Grootzegel, 1492—1502. (Vergroting)
Randschrift: S. CIVITATIES LEWERDEN.
Exempl. hangende aan schuldbrief in G. A. Leeuwarden. 1502.
Middellijn 6 cm.
Afb. 9. Secreetzegel, 1492—1533.
Op de spreukband: SECRETU CIV. LEWA.
Exemp . hangende als tegenzegel van het grootzegel aan schuldbrief in G. A.
Leeuwarden. 1502.
Middellijn 3J cm.
Afb. 10. Signet, 1522—1551.
Randschrift: LEWERDIE.
Exemplaar op gedrukt op brief van de Friese steden betreffende de Cathertol
op de IJssel. in G. A. Leeuwarden. 1532 Juni 1.
Middellijn 2J cm.
Afb. 11. Zegel ter zaken, 1559—1606.
Randschrift: SIG. CIV. LEOV. AD. CAUS.
Exempl. opgedrukt op acte in R. A. Friesland. KL Klaarkamp no. 58.
1573 Mei 31.
Middellijn 3 cm
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Afb. 12. Zegel-ter-Zaken, 1607—1650.
Randschrift: SIO. CIV. LEOVARD. AD. CAUSAS.
Exemplaar opgedrukt op brief betreffende de raadsbestelling in G. A. Leeuwarden. 1619 Jan. 1.
Midde Ujn 3½ cm.
Afb. 13. Qrootzegel, 1613—1650.
Randschrift: MAIUS SIGILUM LEOVARD. CIVIT.
Exemplaar losse zegels Hoge Raad van Adel no. 45.
Middellijn 6 cm.
Afb. 14. Zegel-ter-Zaken, 1641—1650.
Randschrift: SIG. CIVIT. LEOVARD. Ad. CAUSAS.
Exemplaar opgedrukt op brief betreffende de raadsbestelling in G. A. Leeuwarden. 1645 Jan. 1.
Middellijn 4} cm.
Afb. 15. Zegel-ter-Zaken, 1676—1682.
Randschrift: S. CIVIT. LEOVARD. AD. CAUSAS. 1676.
Exemplaar opgedrukt op particuliere koopbrief van een huis bij de Ossekop
in G. A. Leeuwarden. 1681 Dec. 9.
Middellijn 4J cm.
Afb. 16. Zegel-ter-Zaken, 1687—1807.
Randschrift: SIG. CIV. LEOVARD. AD. CAUSAS.
xemplaar opgedrukt op particuliere koopbrief van een huis op de Huisumer
suipmerckt (Berlikumermarkt) in G. A. Leeuwarden. 1696 Dec. 29.
Middellijn 4-J cm.
Afb. 17. Klein-zegel, 1730—0000.
Onderschrift: 1730.
Moderne afdruk van cachet in G. A. Leeuwarden.
Middellijn 2\ cm.
Afb. 18.
Fragment van de kaart van Jacob Heeres betreffende de slatting van de
Harlinger Trekvaart, 1554 Maart 1, voorstellende de kerk en toren van
Oldehove.
Afb. 19.
Fragment van de plattegrond van Leeuwarden uit Braunius' Theatrum
civitatum Europae, 1580, voorstellende de St. Vituskerk en toren van
Oldehove.
Afb. 20.
Gravure van Jacobus Harrewijn (c. 1688) voorstellende de in 1595 afgebroken
St. Vituskerk van Oldehove van het Noorden gezien en de 1529 begonnen
en nimmer voltooide toren.
Afb. 21.
Fragment van de plattegrond van Leeuwarden uit Braunius' Theatrum
civitatum Europae, 1580, voorstellende de kerk van St. Marie van Nijehove.
Afb. 22.
Pentekening van J. Stellingwerf, 1723 voorstellende de voormalige kerk van
St. Marie van Nijehove, toen bekend als de Kîokgieterij, gezien van het
Noorden.
Afb. 23.
Ets van R. Jelgerhuis, voorstellende het Klokhuis, de voormalige kerk van
St. Marie van de Nijehove, vlak voor de afbraak in 1765.
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Een huisarts van voor 100 jaar
door DR. CHR. KROES-LIGTENBERG
Onder de papieren van een klein, van mijn familie van moeders
zijde afkomstig familie-archief, bevinden zich twee gelegenheidsverzen van de Bolswarder doctor H. J. Lycklama à Nijeholt, een
uit het jaar 1845 en een tweede uit 1847. Zij werden aan mijn
in 1821 gehuwde grootouders Jacobus de la Lande Cremer en
Christina Fockens gericht bij de geboorte respectievelijk van hun
13e en van hun 14e kind. De dokter van die dagen had of nam
de tijd tot verzen-maken, als het blijde gebeurtenissen in het
leven van de met hem bevriende patiënten betrof. En toch had
hij het — levend zonder gas of electriciteit, zonder fiets of auto,
in dit geval ook zonder paard en wagen voor zijn tochten buiten
de stad —, heel wat zwaarder dan de tegenwoordige huisarts.
Tot goed begrip van het eerste vers diene het volgende. Zoals
de Amsterdamse kindertjes uit de Volewijck, kwamen de Bolswarder kleinen van de holle boom bij Hichtum, een dorp op
ongeveer een half uur afstand van Bolsward gelegen. Dat de
kraamvrouw op de terugweg over een glazen bruggetje moest,
waar zij doorheen placht te trappen en zich zodanig te bezeren,
dat zij daarvoor negen dagen in bed moest blijven, wordt in dit
vers niet vermeld. Maar mij, die ook van die boom geplukt ben,
is het voor waar verteld.
Verder zal men opmerken, dat het 27ste en het 28ste couplet
gelegd zijn in de mond van de tien nog levende kinderen uit het
gezin; het vroeger leed, waarover daar gesproken wordt, slaat
op de geheel onverwachte dood van een driejarig zoontje, enige
jaren tevoren.
Uit het 20ste couplet kan men opmaken, dat het vers geschreven is op de dag, dat de kraamvrouw voor het eerst weer
naar de (Doopsgezinde) kerk was geweest. Het luidt als volgt:

7
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Ter Eere van Christiaan Cremer.
Voor een week of zeven acht,
In het holste van den nacht,
Hoord'ik iemand schellen;
Pietje kwam dan ook al ras
En wat toen op handen was,
Zal'k jelui vertellen.
'k Lag zoo heerlijk onder 't dek,
Met een kous om hals en nek.
Om ter deeg te zweeten,
Want dat ik, ofschoon niet ziek,
Pijnlijk ben en rhumatiek
Zal jelui wel weten.
Dat's bekend. Mijn voorgeslacht
heeft het in mijn bloed gebragt,
'k heb het niet gevonden,
niet gewild, gewenscht, gezocht,
niet voor zingenot gekocht,
'T is een zoort Erfzonden.
Maar Enfin! Ik heb het nouw.
'k rek mij uit. Ik zoen mijn vrouw
En ons kleinste Sjoerdtje,
'k aai hem vol van tederheid
En beloof uit gekkigheid,
Hem nog eens een broertje.
Uit het bed. Mij vlug gekleed.
In een oogenblik gereed,
In twee dikke Jassen,
Warme broek, fluweelen vest,
Ruige muts, en op het lest,
Nog twee wollen dassen.
Pietje riep ik, hoor eens meid!
geef mij nu het heel bescheid,
Wie heeft mij doen halen?
'k ben geheel al gereed,
Reeds van kop tot teen gekleed,
Maar wil niet gaan dwalen.
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Pietje — wreef zich d'oogen uit —
Pietje — kwam tot geen besluit,
Pietje — wast vergeten.
Pietje •— kleurde keer op keer,
Eindlijk riep zij — Och Mijn Heer!
U zal dat wel weten!
Ik? Wel meid hoe kom j'er bij?
'k heb gelegen aan de zij
van Mevrouw te slapen;
Hoor eens, jij bent duivelsch sleeuw!x)
En —• terwijl ik lekker geeuw,
Vangt zij aan te gapen.
Eindlijk zei ik ,,'k weet nog wat,
'k ken bijna geheel de stad,
'k kan 't misschien wel gissen,
„Als mijnheer de namen zegt,
„dan komt alles goed teregt,
„Dan zal 't mij niet missen.
'k pak mijn stok met witte knop,
Steek een nieuw cigaartje op,
Noem verscheiden namen;
tot wij eindlijk met dat werk,
Op de kleine Appelmerk 2),
tot aan Cremer kwamen.
Cremer? vroeg ik. En dat woord
Is ter nauwernood gehoord,
Of zij lacht met forcie,
En zij roept — Och Neen Mijn Heer!
Neen! Die krijgt geen kinders meer!
Die heeft al zijn portie!
Kwaad, verlegen en onthutst,
Korzelig en slecht gemutst,
Schijnbaar naamlijk Heeren!
Zeg ik tot die vette meid,
„Ga maar met je sleeuw bescheid
„Gaauw weer in de veeren.
!) slof.

2

) Markt.
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„Of ik schop je onder 't vet,
„dat het blaauwe plekken zet,
„Ga maar naar de keuken,
„Of ik zal je zoo ik zeg,
„vol van drift en staandeweg,
„In de gang nog beuken.
„Ranslen, naar je hebt verdiend,
„Want als nu een goede vriend,
„Op mij zit te wachten,
„Denkt hij Doctor die wordt lui
„Die geeft van Practijk de brui
„In het holst der nachten.
Zwijgend neem ik kaars en boek,
En terwijl ik nog wat zoek,
hoor ik wel gereutel,
Maar dat ging mij niet meer aan;
want ik was geheel voldaan
In 't bezit der sleutel.
Ik vertrok met stuursch gezicht.
Laat haar staan, zoo zonder licht,
In zich zelf te pruilen.
Ina zegt, na 't laatste woord,
Heeft zij duidelijk gehoord,
Dat de meid ging huilen.
Doctors weten nog al vaak,
Waar een lang gewachte zaak,
Spoedig zal gebeuren.
Daarom was ik wel te moe,
En ging juist naar Cremer toe.
Zonder meer te seuren.
Reeds een beetje voorbereid,
Door een vriendelijk bescheid,
Wist ik van het grapje;
En ik vond, sit venia,
alles, qualitate qua,
Een plaisierig hapje.
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Maar dat lachgen van die meid,
kon ik, onder ons gezeid,
Dan volstrekt niet velen.
Zijn de Jongelui wat oud,
Meer dan twintig jaar getrouwd,
Wat kan haar dat scheelen?
Nog ist haast als of ik kook;
Wel ja wel dat vraagt men ook,
Aan zoo'n vreemde deern.
Knijp ze liever in haar vet,
Dat het blaauwe plekken zet,
Dwars door al haar kleeren.
Toen ik hier bij Cremer kwam
En die stand der zaak vernam,
zag ik in 't gezicht hem,
En ik zei hem goede nacht,
Maar hij andtwoordt onverwacht,
„Kom — Maar gaauw naar Hichtem.
Nu — Enfin, je Serviteur!
Trijntje opent fluks de deur,
En snijdt uit met Koosje l).
Doctor volgt hem heel getrouw
Links gearremd met zijn vrouw
Regts met Jufvrouw Koosje 2).
Vijf personen, zonder schroom,
Zwaayen naar den Hollen boom
Met de vreemste nukken.
Om een Christiaan of Cris
Wat er maar voorhanden is,
Van den boom te plukken.
Naauwlyks komen wij er aan
Of een dikken Christiaan
Zie ik op de takken.
En ik neem dien lieven vent
Bijster met den boom bekend,
Dadelijk te pakken.
*) Koos Cremer.

2

) Een vriendin.

Wumkes.nl

106
Welk een vreugde om me heen!
Dankbre tranen! Blij geween!
Vader, moeder, tante,
Vriend, vriendin en togtgenoot,
Juichen bij het heil der schoot,
Als de bloedverwanten.
Alles liep gezegend af.
God die al dien Zegen gaf,
Is hier niet vergeten.
Hem is voor dit liefde werk,
Dezen dag in hart en kerk,
Vuurgen dank geweten.
Wij ook dankten d'Opperheer
Vader! dat hij moeder weer,
Zoo genadig sterkte,
dat hij door zijn' liefde en magt
Wondre ontwikkeling van kracht
en gezondheid werkte.
Wij ook dankten d'Opperheer
Lieve ouders! dat hij weer
U een' zoon wou schenken.
Wij die zonder dat gij 't weet,
Allen, aan uw vroeger leed,
Nog gedurig denken.
Heil den Ouders! Heil het kind!
T moge deugdzaam, welgezind,
Als de anderen groeyen!
En dit talrijk huisgezin
Moge steeds, jaar uit, jaar in
Zeer gelukkig bloeyen!
H. J. LYCKLAMA A NIJEHOLT.

Bolsward d: 25 January 1845.
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Hij was geen groot dichter, deze dokter. Maar plastisch is de
voorstelling die hij ons geeft, toch wel. We zien hem in de bedstee
zijn Ina zoenen en zijn kleine Sjoerd, die blijkbaar bij de ouders
sliep. Dan wonen we het aankleden bij: het fluwelen vest, de
ruige muts, ze zijn typisch voor de Friese dokter van die tijd.
Wij horen zijn twistgesprek met de meid — de kaars flikkert in
de tochtige gang —, en dan de slag van de voordeur, als hij weggaat, boos omdat het domme schepsel met zijn vrienden heeft
durven spotten. Daar stapt hij heen met zijn stevige stok! En
dan volgen wij hem en zijn gezelschap op hun fantastische tocht
naar het afgelegen Hichtum
Dat het niet de laatste keer was, dat hij dit ouderpaar daarheen begeleidde, vertelt hij ons in het volgende gedicht. Ook dit
is pas geschreven, toen de kraamvrouw alle gelegenheid had
gehad om de doorgestane vermoeienis te boven te komen x).
Eerst dan vertelt hij, hoe zwaar hij het heeft gehad. Aldus:
Toen ik vandaag naar Wolsum ging
Herinnerd ik m'een aardig ding.
Ik heb daar meer gezeten.
En voor een week of zes zoo wat
Gebeurd'er iets in deze Stad
Dat ik je zal doen weten.
Ik was te Wolsum bij mijn vriend.
Ik had zoo juist Mevrouw bediend,
dat is 'k had haar gelaten,
Zij kuchtte, hoestte en gaf op,
Gebruikte poeders, Gom en drop
Maar zonder veel te baten.
Ik zei tot haar geef je linkerarm
Drink Carageen, bestop je warm
en blijf geduldig zweeten.
't wordt anders een langdurig ding.
En tot mijn smart was 't tingeling
Eer ik nog was gezeten.
x
) Aan een doopmaal kunnen wij hier niet denken, omdat de familie
Doopsgezind was en dus de kinderdoop niet kende; wel aan een feestmaal
bij het herstel van de kraamvrouw.
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Ik schrik — fluks stelt men mij gerust
Een bedelaar — ik schijn gesust
En Hein begint te praten,
Maar wat hij ook vertellen mogt
Ik had in zijn discours geen nogt
Ik hoor mijn dierbare Ate.
Een oogenblik — de kamer uit
en tegen Ate aan gestuit
geen draaier en geen temer.
Wat is het? zeg! Mijn Heer — Mevrouw
die zegt Mijn Heer die moet heel gauw
bezoeken Jufvrouw Cremer.
Mijn muts, de stok, regtuit, regtaan
En over alles heengegaan
alsof het ijs kon houwen.
En ik en Ate en Ate en ik
vol onrust, sympathie en schrik.
Gaan ongemakkelijk sjouwen.
Op halfweg kon ik haast niet meer
Maar Ate zei. Kom aan Mijn Heer
de Jufvrouw lijdt verschriklijk.
Mijn Heer kan loopen als een haas
Mijn Heer wordt nog een loopersbaas
Wij zijn er oogenbliklijk.
Ja Jonge maar je weet mijn rug
Het gaat waarachtig waar te vlug
't heeft mij reeds lang verdroten,
En bovendien veel ligt geen haast,
O Ja sprak Ate heel verbaasd
Zij het de knibbelx) stooten.
De knibbel ei? de knibbel ei?
,,ten minsten naar 't Mevrouw mij zei
Als ik dat had geweten.
Kijk vent dan had ik zeker nog
Met Punch, of warme wijn of grog,
Bij domine gezeten.
*) Knie.
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Enfin wij galoppeeren voort
Zijn spoedig bij de Sneeker poort
Bij Cremer, bij zijn vrouwtje.
En voor een etmaal anderhalf
zit doctor als een nuchter kalf
bij Cremer aan een touwtje.
De knibbel ei: de knibbeld ei.
Zoo als op weg mij Ate zei
Naar hij verstond van Ina.
Naauwkeurig onderzocht, maar ziet,
Dit was de kwaal van jufvrouw niet
de kwaal was hier Klazina.
Klazina Titia, dat Engelachtig kind
Als 't vroeger tiental door het ouderhart bemind
als dertien anderen met liefde en vreugd ontvangen
En thands het onderwerp van toosten en van zangen.
Klazina Titia! U breng ik dezen wensch.
Met vreugde en leed doormengd is 't leven van den mensch
Zij 't uwe vreugdevol en 't leed er schaarsch beschoren.
Ik drink den beker uit op 't heil der jonggeboren.
Op 't heil van al het kroost — van 't waardig ouderpaar
't geluk van 't ganse huis vermeer van jaar tot jaar.
En blijf ,als God u schenkt, al wat wij biddend hopen,
Uw huis, uw aller hart, voor onze vriendschap open.
8 February 1847.

H. J. LYCKLAMA A NYEHOLT.

Het dorp Wolsum ligt een paar uur lopen van Bolsward,
maar dat belette de dokter niet er te voet heen te gaan en zijn
knecht rende hem achterna, toen hij gehaald moest worden.
Dat was honderd jaar geleden heel gewoon: er werden wel
grotere afstanden door de dokters te voet afgelegd. Zo schreef
de Friese dichter Dr. Eeltje Halbertsma, wonende te Grouw, een
zwager van deze zelfde Koos Cremer, op 21 Januari 1840 aan
zijn broer Joost, de Doopsgezinde dominee van Deventer:
„Ik ben gepasseerde Zaterdagmorgen nog naar Bolsward gereisd op schaatsen en moest des anderen daags met vliegend
stormweer en regen te voet terug, het was om Mena dat lieve
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meisje van Koos te bezoeken, die dodelijk ziek ligt aan Febris
Catharralis Nervosa, gij kunt begrijpen dat het er akelijk uit
ziet bij die goede menschen". Niet ten onrechte noemen de
Friezen de populaire dichter van hun volkslied/ graag met de
naam ,,Dokter-om"!
Werden Doctor Lycklama's wensen voor de bloei van het
gezin vervuld? In sommige opzichten wel: de gouden bruiloft
van de ouders moet een feest geweest zijn, waar heel Bolsward
aan mee deed. Maar Christiaan, een begaafde jongen, voor de studie bestemd, stierf als 17-jarig gymnasiast te Sneek aan typhus,
en Klazina Titia stierf al heel jong. Van de 14 kinderen zijn er
9 overleden, vóór zij de huwbare leeftijd bereikt hadden en
van de andere vijf zijn er maar twee, één zoon en één dochter,
getrouwd, onder wier afstammelingen er zich nog maar één
bevindt die de familienaam zou kunnen voortzetten. Wat de
vriendschap met het doktersgezin betreft, die bleef ongebroken,
en werd ook door kinderen en kleinkinderen in stand gehouden
tot de dood of het leven ze alle uit Bolsward wegvoerde.
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Iets over de chirurgijnsgilden in Friesland
door DR M . j . ELZINGA, Ternaard
In tegenstelling met andere streken van ons land, is over
de chirurgijnsgilden in Friesland nog weinig gepubliceerd. Echter
bevatten de stadsarchieven in verschillende steden van onze
provincie nog gegevens over deze gilden, al is er helaas door slordig en onoordeelkundig beheer dikwijls veel verloren geraakt.
Reeds vroeger zijn de gilderollen van Bolsward x) en Leeuwarden 2) gepubliceerd, thans is het gelukt die van Franeker en
Dokkum ter inzage te krijgen en deze, voorzien van een korte inleiding, het licht te doen zien.
De gildebrieven zijn wel de voornaamste bron van kennis over
de chirurgijnsgilden. Daarnaast kunnen ook oude rekeningen,
kasboeken en lijsten met de namen van de gildebroeders een
beeld geven van de handel en wandel van onze heelkundige voorgangers. De gegevens, waarover men thans in Friesland kan
beschikken zijn echter nog onvoldoende om een goed beeld te
krijgen over deze interessante materie. Het is nodig om paralellen
te trekken met de toestanden uit andere delen van ons land,
waar reeds zoveel meer over dit onderwerp bekend is. Overigens
is het niet onwaarschijnlijk, dat de toestanden in dit gewest
ongeveer gelijk waren aan die in de rest van de Zeven Provinciën.
Art. 1 van de Bolswarder gilderol geeft ons de reden aan,
waarom dit gilde werd opgericht3) ,,
dat oock daedeur
ut deeser stadt souden gekeert worden alle vreemde quaksalvers,
lantloopers ende andere bedreygers die onse burgery met wateren,
salve ende andere compositien op geen natuyrlycke reden gefondeert sijnde bedriegen, haar gesontheyt krencken, derhalve
noodtwendich is om daerinne voor te sien
" Het was wel
noodig, dat aan deze misstanden een einde kwam! Toch doet
het ons vreemd aan, dat in elke gilderol, van de oudste tot de
jongste, meerdere bepalingen voorkomen, waarin nauwkeurig
wordt omschreven onder welke voorwaarden „diergelyck schuym
1
) Dr. W. F. T. Hunger over een gildebrief van de stad Bolsward, enz.
De Vrije Fries 1930.
2
) H. L. Straat. Het chirurgijnsgilde te Leeuwarden. De Vrije Fries 1932.
3
) Hunger l.c.
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van Landlopersx) "hunne praktijken tóch mochten uitoefenen.
Steeds diende het gilde toestemming te geven tot het practiseren
van dergelijke lieden, doch in feite was dit niet anders, dan dat de
kwakzalver en zijn kornuiten een bepaald bedrag in de gildekas
moesten storten, waarvan zij dan gedurende een bepaalde termijn
vrijelijk hun „kunst" konden uitoefenen. Echter dient wel te
worden opgemerkt, dat genoemde termijn meestal slechts de
week- of jaarmarkt was.
De beoefenaren der geneeskunde van de 16e tot de 18e eeuw
kunnen in drie groepen worden ingedeeld.
a. De leden van het chirurgijnsgilde en daarnaast (of een
enkele maal daaronder begrepen) de academisch gevormde med.
doctores en apothekers;
b. De steen- en breuksnijders en de oculisten, in de gildebrieven vaak aangeduid met de titel Meester;
c. De kwakzalvers, olie- en zalfverkopers e.d.
De geneeskundige verzorging op het platteland en in de steden verschilden zeer sterk. Terwijl men in de laatste in geval van
ziekte of ongeval de med. doctores of chirurgijns kon raadplegen,
waren de plattelanders in hoofdzaak of geheel aangewezen op
rondreizende kwakzalvers, voor hun examen gezakte chirurgijns
en op de goede raad en daad van verwanten en vrienden (volksgeneeskunde!).
Er was in dien tijd een scherpe grens tussen de werkzaamheden
van de verschillende beoefenaars der geneeskunde. Zoo kunnen
we de chirurgijns vergelijken met de chirurgen van onze tijd,
zij het ook, dat zij naast hun chirurgische werkzaamheden als
niet onbelangrijke bron van inkomsten het baardscheren beoefenden. Hoewel in de eerste tijd van het bestaan der chirurgijnsgilden het examen om tot de uitoefening van de chirurgie te
worden toegelaten niet zwaar genoemd kan worden, blijkt uit
de latere rollen wel, dat de wetenschap toen was toegenomen en
ook de candidaten over een niet onbelangrijke kennis moesten
beschikken.
In de bloeitijd van de gilden mochten de chirurgijns geen zware
operaties verrichten, teneinde hun goede naam en faam niet
in discrediet te brengen. Zo was het hun ten strengste verboden
om de lijders aan breuken of blaasstenen te opereren, maar zij
dienden dit over te laten aan degenen, die meer routine op dit
*) Art. 14. Franeker Gildebrief Bijlage I.
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speciale gebied hadden verworven, de breuk- en steensnijders.
Een aanduiding hiervan kan men vinden in het in 1687 verschenen „Examen der Land en Zeechirurgie" geschreven door
de Middelburgse chirurgijn J. Verbrugge. In de daarin opgenomen
eed voor de chirurgijns, welke voor een belangrijk deel is afgeleid van die van Hippocrates leest men: „Om onze kunst geen
ergernisse, noch schande aan te doen, door enige gevaarlijke
operatiën, soo beloove ik boven al, mij te houden van het steensnijden der Blaase, Breuksnijden etc. Maar sal het laaten voor
die geene, die daar in ervaren zijn" *).
Ook de med. doctores, de internisten van onze tijd, mochten
het gebied van hun werkzaamheden niet overschrijden. Zo was
het hun bijvoorbeeld niet toegestaan om wonddranken klaar te
maken of voor te schrijven, daar zulks tot het terrein van de
chirurgijns behoorde 2). Zij waren bijna nimmer lid van het gilde,
doch stonden er wel nauw mee in contact. Meermalen treft men in
de gilderollen een artikel aan, waarin staat, dat de med. doctores
bij het examen aanwezig dienden te zijn, of waarin hun deel
van het examen, bv. dat in de ontleedkunde wordt opgedragen.
Een merkwaardige uitzondering vindt men in de gildebrief van
de stad Bolsward. Uit de ondertekening blijkt, dat de Med.
Ordinarius Ignatius Inthiema ook lid van het gilde moest zijn,
terwijl de artikelen 3 en 4 van het eerste supplement op de
gildebrief (uitgevaardigd 6 Juni 1665) de rechten en plichten
van het medisch lid van dit gilde nauwkeurig omschrijven.
Ook de apothekers dienden in Bolsward lid te zijn van het
gilde. Art. 6 luidt o.m.: „Iemant de const van de Pharmacia
alhier willende oeffenen, sal gehouden sijn een behoorlycke proeff
te doen, welcker proeff dan sal bestaan in componeren van drie
compositien, dewelcke sullen staen tot dispositie van de gildemeesters uyt het Dispensatie Amstelredamensi genomen
"
enz. „Ten tweeden sal den Apothequer oock geholden sijn een
behoorlycke ordonnantie van den doctor voorgeschreven in sijn
casu te connen leesen ende expliceeren, alsmede de generale
quaestien sijn const betreffende, behoorlyck te solveren ende
bequaem te beantwoorden".
Het gilde had dus ook het recht en de plicht om de nieuwgevestigde apotheker een examen af te nemen voor en aleer hij zijn
*)
Van Andel; Chirugijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers.
2
) Straat; l.c.
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werkzaamheden mocht beginnen. In de hierboven genoemde
ondertekening staan ook meerdere apothekers vermeld, een
bewijs te meer, dat ook zij daar lid van het gilde waren.
In geen andere gildebrief uit Friesland kan men een bewijs
of zelfs een aanduiding vinden, dat de med. doctores en apothekers lid van het gilde moesten zijn.
Het werk van de apotheker bestond in de eerste plaats in het
gereedmaken van de door de arts voorgeschreven recepten. In
verschillende streken van ons land bestond de gewoonte, dat de
artsen zelf hun recepten naar de apotheek brachten, een gebruik,
dat mogelijk ook in Friesland wel zal hebben bestaan. De oorspronkelijke bedoeling hiervan lag in het feit, dat de artsen dan
persoonlijk toezicht uit konden oefenen op het gereedmaken van
hun recepten. Echter scheen deze plicht niet immer zeer zwaar
te wegen. Immers de apotheker was op een dergelijk bezoek goed
voorbereid. Hij beschikte over een goede stoel en dikwijls ook
over een kleine tractatie ten einde het wachten den heren artsen
wat aangenamer te maken. De Haagsche arts Schoon schreef
over dit onderwerp o.m.: , , . . . . vele, hun maag met wijn opgevuld hebbende, met volgeladen buycken, more caduco laborantes, geen rooy houdende langs de straten, motu contrario, naar
de huysen der Lyders heen swieren, die veeltijds het gelag van
hun opgevulde penszak, bevende handen, schemerende ogen,
stamelende tong en ongegrond verwarde reeden betaalen moeten" !).
Naast het bereiden van de voorgeschreven recepten hadden de
apothekers dikwijls nog het recht de klisteerspuit te hanteren.
Hoewel Straat in zijn reeds aangehaald artikel dit recht aan de
chirurgijns toekent, wijzen de vele bijnamen, die de apotheker
werden gegeven wel op het tegendeel. Enkele van deze bijnamen
luidden: sinjeur inspektor, syringeerder en conservator van het
fondament.
Laten we echter teruggaan naar onze gilderollen.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat Leeuwarden de eerste stad in
Friesland is geweest, waar een chirurgijnsgilde werd opgericht.
(1550). Vermoedelijk is Bolsward gevolgd in 1613. Deze rol is
verloren geraakt. Voorzover mij thans bekend, volgde Franeker in 1660 2). Uit het verzoekschrift deze rol te mogen ge!) Van Andel; N.T.v.G. 1933.
2
) Bijlage I.
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bruiken is geen enkele aanwijzing te vinden, dat reeds eerder
een gildebrief werd gebruikt, terwijl in het Franeker archief
evenmin stukken zijn gevonden die daarop zouden kunnen wijzen.
Wel werd in Franeker een copie gevonden van de Leeuwarder
gildebrief van 1740 x ).
Zowel deze rol als die van Dockum van 1758 2) wijzen op de
gevolgen, welke de resolutie door de Staten van Friesland in
1722 uitgevaardigd, waarbij aan de gilden het monopolie van
het baardscheren werd ontnomen, voor de chirurgijns hadden.
Toen de gilden in 1740 en volgende jaren de kans kregen hun
monopolie in dit opzicht weer te heroveren, hebben zij zulks ook
niet nagelaten 3 ). Of hun dit echter is gelukt valt zeer te betwijfelen.
Dat ook de overheid in die tijd het belang inzag van een goed
geregeld gildewezen, blijkt wel uit het Reglement voor Politie en
Justitie, uitgevaardigd door Willem IV op 21 December 1748,
waar de hierop betrekking hebbende artikelen aldus luiden:
„Lil.
De Gildens binnen de Steeden niet alleen door verloop van tijd
seer zijnde vervallen, maar ook door Resolutien geaboleerd, en
dus veele der Ingezetenen Regt en Privilege vernietigd zijnde, soo
werd bij dezer gestatuteerd en geordonneerd, dat alle de Gildens
binnen de Steeden weder in train zullen werden gebragt, en bij
haar gildebrieven gemaintineerd, waar toe nodig zal wezen, dat
de Oude Gilde brieven werden gerevideert, en naa de jegenwoordige tijdsomstandigheden verbetert en verandert, en dat voor de
Gildens waar van de Gildebrieven niet voorhanden zijn, of in het
ongereede mogten wezen geraakt, nieuwe Gilde brieven werden
opgemaakt en uytgegeven.
LUI.
Tot het revideren en schikken der Oude Gildebrieven en het
opmaken der nieuwe, werden de Magistraten der respectieve
Steeden, ieder in den haren, bij dezen gequalificeerd, met dien
verstande nogtans, dat sij alvoorens dezelve in train te brengen,
die ter approbatie en ratificatie van de Heeren Gedeputeerden
der Landschaps zullen overbrengen, en dat dezelve geapprobeerd
en geratificeerd zijnde, haar vollen effect zullen erlangen; dat
!) Bijlage II.
2
) Zie Bijlage II art. 20 en Bijlage III art. 22.
3
) Bijlage III.
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ook het Hof van Justitie, en alle Neder-Regters, gehouden zullen
zijn dien conform regt te doen, en der Gildens allenthalven te
mainteneren en handhaven, des niet tegenstaande zal het een
ieder gepermitteerd zijn om op de Ordinaris Week en Jaar Markten, haare goederen, Eetwaren &c. ter markt te brengen, zonder
op die dagen aan het Gilde of Gildens subject te zijn, of dat
verstaan zal worden, daar door aan het Regt der Gildens te
werden gecontravenieerd".
Met deze bepalingen, waarmede men toch als gilde in zijn
nopjes moest zijn, is blijkbaar wel de hand gelicht. De chirurgijnsgilderol van Dockum is, voor zover thans bekend, de enige,
welke tien jaar na het uitvaardigen van deze regeling daaraan
heeft voldaan. Was men werkelijk zo laks, of zag men het hopeloze van de strijd toen reeds in?
De brieven van 1740 uit Leeuwarden en die van 1758 uit
Dockum stemmen wel zeer veel met elkaar overeen. Toch zijn
er enkele kleine verschilpunten op te merken. Worden de exameneischen in de Leeuwarder rol vrij scherp en duidelijk omschreven, in de Dockumer wordt daarover schijnbaar slechts
terloops gesproken. Dit althans voor zover het het practische
deel van het examen aangaat. Mogelijk waren deze eisen zo
genoegzaam bekend, dat een nadere aanduiding overbodig was.
De gilderol van Franeker, bijna een eeuw ouder, toont in zijn
gehele opstelling de sporen, dat we te doen hebben met een stuk,
dat in de bloeitijd van het gilde is opgesteld. In de eerste plaats
wordt het examen nauwkeurig omschreven. Het omvat het
maken en slijpen van een cauterium potentiale, een scheermes
en twee lancetten en daarna de practische oefeningen met deze
instrumenten.
Het examen in de anatomie, waarover in de eerstgenoemde
rollen vrij uitvoerig wordt gesproken, komt hier niet ter sprake.
Deze wetenschap heeft zich juist in de eeuw, die tussen deze
beide brieven ligt, belangrijk ontwikkeld.
Tijdens het examen dient de examinandus te zorgen, dat de
heren examinatoren voldoende te eten en te drinken hebben.
Op de bepalingen en eisen omtrent het examen volgen de
artikelen, waarin wordt bepaald, wanneer men tot het examen
zal kunnen worden toegelaten. Zo zal de candidaat van goede
handel en wandel moeten zijn en tenminste twee jaren als leerjongen bij een chirurgijn hebben gediend.
Een klein stukje medische ethiek komt in de artikelen 23 en 24
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naar voren. Hier toch wordt de vrije chirurgijnskeuze vastgelegd.
Mocht een patiënt, die onder behandeling is, tijdens zijn ziekte
van chirurgijn willen veranderen, dan staat hem zulks vrij, mits
hij eerst zijn schulden aan den chirurgijn, die hij niet meer wenst,
heeft voldaan.
Het slotartikel laat ons zien, dat de Zondag in die tijden als
rustdag werd gevierd, maar dat het nodig was, om in deze brief
te verbieden, dat de chirurgijns iemand uit de burgerij op deze
dag gingen scheren (voor vreemdelingen werd een uitzonderingsbepaling gemaakt) toont wel, dat het velen met die rust niet zo
ernstig gemeend moet zijn geweest.
De aandacht dient er op te worden gevestigd, dat in deze
Franeker rol geen enkele artikel te vinden is, waardoor de chirurgijn verplicht wordt de patiënten, die wegens een delict verwondingen hebben opgelopen bij de magistraat aan te geven,
iets wat in vrijwel iedere gildebrief wordt gevonden. Het is een
bepaling, die de tegenwoordige arts wel vreemd aandoet, gezien zijn plicht tot geheimhouding van alles wat hem uit hoofde van zijn beroep ter ore komt, doch die men in die tijden blijkbaar noodzakelijk achtte en als gewoon accepteerde.
Waarom dit artikel in deze rol ontbreekt, terwijl zij reeds
in de Leeuwarder brief van 1550 voorkomt is niet duidelijk.
Zouden er in Franeker nimmer vechtpartijen zijn voorgekomen?
Over de gilderollen van Dockum en Leeuwarden, welke in de
bijlagen hieronder zijn opgenomen valt weinig meer te zeggen.
In de slotbijlage vindt men enkele copieën uit een oud verloren
geraakt Examen Boek van Dockum. Zij werden gevonden op
een copie van de originele Dockumer rol van 1758.
In Bijlage IV vindt men enkele namen van Franeker chirurgijns. Ze zijn gevonden in de Repartitien van de Politien binnen
Franeker. De genoemde jaartallen zijn die waarop zij tot enig
ambt in het gilde werden gekozen. Hun geboorte- noch overlijdensdatum was te vinden.

p.
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BIJLAGE

I.

Aan de Achtbare Magistrat ende Vroedschappe der Stadt Franeker.
Remonstreren met schuldige reverentie Mr Ananias van der Meer
als resp. tve preses ofte Ouderman ende Mr. Taaco Doekes tegenwoordige Assessor van het Chyrurgijns Gild in deser Stede voor haer, ende
uyt naeme van haere samentlycke Gilde-Broeders, dat sij eenige, in
binlyckheyt gefundeerde artikelen alhyer annex nebben ontworpen
welcke by U Ea. geapprobeert, geconfirmeert ende haarluyden ingewillight werdende, tot sonderlingen nut haeres Gilds ende Creatie
van experte Chyrurgijns sullen strecken; Alwaeromme sij dan ook
moedelijck aan U Ea. versoecken, U Ea. geliewe die selvige nae U Ea.
te nemen ende eenes vertesyen ofte tot dien fine uyt het midden van
U Ea. commissaris te ordineren, ende voorts nae gedane rapport
in desen behoorlyck te disponeren; Quo facto etc.
Ananias van der Meer
Mr Taco Duckos
S. S. Hindema

De Raad ende Vroedschappe heeft geacht ende gecomiteert, acht
ende comiteert om te leesen den Polici. mr van deese Gilde den Heer
Hominga ende Vroedsman Raukema beneffens den Burgemr Fopma
ende Olderman Schotanus over d'annexe Artikelen te revideren ende
t'examineren, duss deesen vergaedering rapport te doen over sulx
??
voorts gedisponeert te werden nae behooren.
Actu Franeker den 2en Marty 1660.
Ter

??
van voors. Gerechte
w.g. onleesbaar.

Bowen gedachte heren policie meesters van het Chyrurgins Gilde
alhyer, beneffens de gecommiteerde uyt de Raad ende Vroedschappe
deser Stede ter presentie van d'Olderman ende Assessor des voors.
Gildes de artlen bij de samentl. voorverhaelde Chyrurgins de Magistrat ende Vroedschappe gepresenteert, ge-examineert ende daaraff
aan hare beyde Ea. collegiae gerapporteert hebben, approberen d'selvige articulen bij provisie ende tot nader dispositie.
Actu den 7en January 1661.
Ter Ord.tie van voors. Gerechte
abst srio
S. S. Hindema.
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PROEFF OFTE ONDERSOECKENGE VAN DE CHYRURGIJNS.
I.
Eerstelyck sullen alle personen, genegen zijnde in de Const der
Chyrurgie te practiseeren, ende tot die Meesters geadmitteert te worden
gehouden wesen te betonen, dat sij van goede ouders, lewen, handel
ende wandel zijn, ende drye jaaren by de voors. Const geweest hebben,
eer men haare tot het praeparatorium examen sal toelaten.
II.
Den proeft doender sal gehouden wesen een Cauterium potentiale te
maacken, omme daar mede een fontenel ofte openinge te doen, waar
op Hij alsdan ge-examineert sal worden: sal oock uyt rouwe ysers
een scheermes met twee lancetten op behoorlycke punt en sneed moeten slijpen, en daarmede een bequame latinge doen.
III.
Niemant sal tot het publicum Examen geadmitteert worden, voor
ende alle dat Hij het praeparatorium sal hebben voldoen; en sal alsdan op nieu de helft van de kosten wederom moeten draagen, te weten
synde Car.gls. 4 stuck xx sts.
IV.
Den proeff doender sal niet meer dan vyer Uyren op een dagh
mogen laboreeren ten huyse van de Preses des Gilds, ofte op soodanige
plaats als hij sal worden geordineert; sal oock sijn cauterium potentiale
met de instrumenten daar op gesloten in handen van de Gilds preses
laeten verblijven.
V.
Yemant de Proeff doende, sal ondertusschen den Examinateurs met
goedt eeten ende drinken moeten versorgen, tot dat hij het Examen
praeparatorium gedaen heeft.
VI.
Ende sal geen persoon tot het praeparatorium Examen eerder toegelaten worden, voor dat hij sal hebben betaelt twintigh Caroli guldens, d'eene helft van die tot proffijt van de Armen alhyer, ende de
andere voor 't Gildt.
VII.
Tot het Examen publicum ge-admitteert wordende, sullen de twee
Medicinae Professores, met de Preses ende Assessor van het Gild, hem
in 't stuck der Chyrurgie examineren ten bijwesen van de Polici Meesteren der voors. Gilde.
VIII.
Nae het Examen Publicum, en voor het opnemen van de proeff,
sal de proeff doender noch moeten betalen dertigh Caroli guldens, te
verdelen als bowen, met een eerlycke maeltijt voor de Examinators
ende polici Meesters met hare rechte Huysvrouwen.
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IX.
Niemant sal voortaan sijn proeff alhyer mogen doen, ten sij hij eerst
Borger gemaackt is, ende in desen Stadt twee jaar als leerknecht ofte
een jaar als knecht gestanden heeft: Bij mancquement van sulx sal hij
daar voor tot een recompens betalen sestigh caroli guldens, te distribueeren als in den 6en artl. verhaelt staat.
X.
Doch sullen de Chyrurgijns kinderen deser Steede halve soo veel
betalende, in alle poincten konen volstaan, mitsgaders oock alle burger
kinderen deser stede, aangaande voorverhaelde dartigh car. guldens,
ten 6e ende 8e artl. verhaelt.
XI.
Chyrurgijns Weduwen sullen haare winckels met een goed sufficiant
knecht moghen ophouden, des voldoende 's jaars des Gildts gerechtigheyt.
XII.
Geen uitheemsche Meesters Oculisten, Steen ende Breucksnijders
ofte Quacksalvers, noch diergelycke Vrouwen sullen eenige Operatie
moghen doen noch aenvangen, dan ten overstaen van een Medicinae
Doctor ofte Meester, ende eerst gehouden wesen des Gilds gerechtigheyt, bedragende drie caroli guldens, te voldoen.
XIII.
Benevens dien sall Niemant soo man als vrou op vrijen weeck ofte
jaar Merckten, zich minder op andere daaghen vrijstaan om haere salve,
olye ofte andere Medicamenten te koop te presenteren, voor ende all
eer sij van yedere dagh, op den welcken sij voorstaen twaleff stuyvers
tot proffijt van 't Gildt sullen gegeven hebben.
XIV.
Sullen mede geen Quacksalvers, Quacksalverinnen, ofte diergelyck
schuym van Landlopers ter plaatse nae ofte voor de jaar ofte Donderdagsche weecktmercke verblijvende, haare Medicamenten by de Huysen mogen verkopen, noch te koop presenteren, ten waare sij eerst van
elcke dagh 12 stuyvers voor 's Gildts gerechtigheyt hebben betaelt.
XV.
Alle personen, 't zij Mannen ofte Vrouwen Jonghe ofte Olde, geen
exempt, niet ge-examineert zijnde noch geadmitteert wesende ende
evenwel heymelick ofte opentlyck binnen dese Stad ofte buyten in
desselves jurisdictie der Chyrurgijns practijque exerceerende, sullen
voor de eerste maal verbeuren drye caroli guldens, voor de tweede
reys ses gelijke guldens, ende voor den darden maal arbitralis nae des
Ea. Magistraten goedvindenge alhyer gecorrigeert ende gestraft worden, welcke sal komen ten proffij†e als in den 6 artle. gementioneert is.
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XVI.
De bekeuringe sal den Preses van het Gild met des Gilde ende des
Ea. Gerechts-Bode moghen doen, ende by weygeringe van de verbeurde
breucken te betalen, die selvige door den Executeur by parate executie
laeten haaien.
XVII.
Yedere Gilde Broeder sal tot proffijt ende onderhout van 't Gildt
alle vyerndels jaars contribueeren twaleff stuyvers, welke penningen
de Gilde bode alsdan sal ophaelen ende ten Huyse van den Ouderman
brenghen.
XVIII.
Yedere Knecht sall jaarlyx betaelen vyer en twintigh stuyvers.
XIX.
Een leerjonghe dertigh stuyvers ter tijt sijn leerjaren duyren,
nae expiratie van die met vyer en twintigh stuyvers konen volstaen;
Chyrurgijns kinderen altoos met halve soo veel.
XX.
Niemant sall oock voor Knecht aangenomen worden ten zij hij twee
jaren bij een goed meester als leerjonge heeft gedient, sulx hij door
een Leerbrieff ofte attestatie sal doen blij eken, bij faute van die
voor een leerjonghe aangeteekent ende gerekent worden.
XXI.
In gevalle eenige Burgers ofte Inwoonders onderleghen, olye, salve
ofte diergelijcke Medicamenten te verkopen, soo sullen die selvige daar
voor alle vyerndeljaare dertigh stuyvers aan het Gildt moeten gewen.
XXII
Een Gilde-Broeders Weduwe geen knecht houdende, sal niet te min
vrij staen, salve olye ende sodanige Medicamenten te verkopen, sonder een penningh hyer afte aen 't Gild uyt te reyeken.
XXIII.
Geen Gilde-Broeder sal wetens ofte onwetens eens anderes Gilde
Broeders patiënt ofte patiënten moghen bedienen noch verbinden, eer
dat de voorige Gilde Broeder wegens sijnen gedaenen dienst sall zijn
betaelt ofte met genoegsame borge gecontenteert, by poene van drye
caroli guldens van yeder verbandt, welcke betalinge ofte vernoegenge
sal bestaen op het seghe van de Polici-Meesters, twee Medicinae Doctors ofte ervarene Chyrurgijns, soo wel Gilde broeders als buyten desen
Gilde.
XXIV.
Indien het gebeurde, dat een patiënt wilde veranderen, ende een
andere Meester nemen, soo sall hij den eersten moeten aff betaelen,
ofte met borghe als bowen verhaelt is contenteeren; Maar bij aldyen
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de Chyrurgijn de betalinge ende borghe weygerde aen te nemen in de
tijt van vyer en twintigh uyren, alsdan sall een ander Chyrurgijn den
patiënt vrij moghen verbinden.
XXV.
Geene Gilde Broeder sal des anderen knecht ofte leerjonge sonder
consent ende kennisse van sijnen Confrater niet aen ofte in dienst nemen op poene van drye caroli guldens.
XXVI.
De Preses ofte Ouderman, Assessor ofte deken sullen bij de meeste
stemmen gekooren worden, welcke allesins het gild sullen doen
onderhouden ende met een goedt exempel ende mogelycke middelen
helpen bevorderen.
XXVII.
Een Ouderman sal sijn Ampt niet langher dan een jaer moghen bekleeden, 't welcke op St. Petri dagh sal aanvanghen ende nae expiratie
van die altijt een Assessor succederen.
XXVIII.
Voor den afganck des Oudermans sal een Nieuwe Assessor ge-eligeert worden in presentie van de Polici-Meesters; Niemant sall sich
selven mooghen stemmen ofte nomineren.
XXIX.
De Ouderman sall twee boecken moeten hebben, in 't een de ordinantie, in 't ander de Ontvangen en Uytgaven stellen, bij den afgacuk
reeckeninge van sijn Administratie gehouden wesen te doen, ende
voorts aen den volgende Ouderman ten bijwesen van die van de Ea.
Gerechte, mitsgaders de Polici Meesters overleweren alles wat het
Gildt competeert.
XXX.
Yemant ter tijt alser yets te stemmen ofte resolveren is, absent
wesende, sullen nochtans de meeste stemmen effect sorteren.
XXXI.
De Ouderman met den Assessor sullen alle jaaren omgaen bij de
Gilde Broeders, om te syen wat knechts ofte leerjongens sij op haare
winckels hebben, ende die selvighe op te teeckenen.
XXXII.
Nae gedane Visitatie sullen de Ouderman ende Assessor tot Laste
van te gild achtien stuyvers moghen verteeren.
XXXIII.
De jongst aencomende sal Boode Wesen ende door Ordere van den
Ouderman de penningen invorderen.
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XXXIV.
Een ouderman voor den tijt sijner afganck raackende te versterven, sal den Assessor de plaats bekleden.
XXXV.
De Assessor binne tijts comende te overlijden, soo sal men op 't
spoedigste een Nieuwe maacken.
XXXVI.
Ingevalle een Gilde Broeder buyten de Stadt met sijn wooninge
treckt, ende naemaals wederom binnen de stadt sijn residentie
neemt, sall voor het inkomen sijn achterstallingh betalen, in voege in
het
articul is geteeckent.
XXXVII.
Geen uitheemsche Meesters, noch Quacksalwers sullen eenige brieven ofte biljetten in de Luyde huysen ofte stoepen mogen werpen,
ofte aenplacken, noch doen werpen ofte aenplacken, voor dat sij twaleff stuyvers wegens het Gilds gerechtigheyt hebben gegeven.
XXXVIII.
Wijders sullen geen Jongens van de Winckels moghen vertrekken,
sonder eerst een leerbrieff van haare Meesters te hebben, waarvoor sij
vijff en twintigh stuyvers sullen betaelen aen 't Gild.
XXXIX.
Den yegelyck der Chyrurgijns hare proeff gedaen hebbende, sullen
daar aff een Bulle moeten hebben, en daar voor vijftigh stuyvers betaelen. Niemant sal op Sondagh eenige uyt de Burgerije moghen scheren ofte doen scheren by poene van 6 stuyvers voor d' Ie maal, 12 voor
de 2e ende ten derden mael by arbitrale correctie, doch sal haer
eventwel vrystaen om een vreemdpersoon desnoode te mogen scheren.
Aldus gedaen ende gemaekt op de Raedhuyse
binnen Franeker ten overstaen van Burgem.ren,
Raden ende gecommitteerden uyt de Vroedschappe, benevens de Polici meesters van dese
gilde, doch alles by provisie ende revocatie den
7en January 1661.
BIJLAGE

II.

Bi de Edele Mogende Heeren Staten deser Provincie verleent
ten sijnde dat de selve brieven bi desen Hove mogen worden geinterineert en aan de impetranten vergunt effect; en gratie van dien,
accuserende voorts de Ged. des vermits non comparitie op dese citatie
de contumacia versoekende door 't profijt van dien verstek van oppositie; de post 't Hof door 't profijt van de bekomene accusatie verstrekt
de Ged. den van oppositie, de post den 10 Mey 1740. 't Hof gesien de
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Brieven van Octroi, sampt verstek van oppositie, interineert deselde
brieven van Octroi, en vergunt de impetranten het effect en gratie
van dien te mogen genieten des dat wanneer iemant vermenende
bequaamheyt te hebben en effective onvermogende is, het examen als
dan door het Gilde aan deselve gratis sal worden verleent.
Ter Ordonnantie van den Hove
Jn Oosterdyck.
Geregistreert in het eerste Octroiboek berustende in de
Secretari 's Hove van Friesland, staande op folio 9 in
kennisse van mi, actum den 20 May 1740.
Ter Ordonnantie van den Hove
Tjallingi
Geregistreert in het Policie-boek der Stad Leeuwaarden
derde deel folio 146 et Actum den 8 April 1741.
In kennisse van mi secretaris
E. Bonsboom.
De Staten van Vriesland alle den genen die desen sullen sien ofte
hooren lesen salut! Doen te weten, dat sich aan ons bij Request hebben geadresseert enige Meesters Chirurgi binnen Leeuwaarden voor
hun selve, en als gecommitteerde van de andere Meesters chirurgi
aldaar, waar bi te kennen geven, hoe van oude tijden as onder haar
is geweest een Gilde-genootschap voorsien met enige heilsame articulen waarna ieder nieu aankomeling sich hadde te reguleren, het welk
bi de nieuwe Lands Ordonnantie tegelijk met de andere Gilden vernietigt sijnde, haar konst ten enemaal heeft in verval gebragt en versoeken dat wij uit overweginge van de nootsakelykheyt van hare
Const en de redenen ten dien eynde ten Requeste bigebragt, aan haar
gelieven te verlenen brieven van Octroi in Forma omme volgens de
overgelegde articulen de konst, met den aankleve van dien alleen en
met uytsluiting van alle andere binnen Leeuwaarden ten dienste der
Ingesetenen te exerceren. Welk Request bi Ons in deliberatie gelegt
sijnde, so is 't, dat wij de supplianten versoek hebben geaccordeert
en aan deselve verleent dese onse opene brieven van Octroi in Forma;
om de Chirurgie, met den aankleve van dien in de stad van Leeuwaarden alleen en met uytsluitinge van alle andere te exerceeren des sich
stiptelyk aan de volgende conditien en Articulen gedragen.
Conditien en Articulen voor de Meesters Chirurgi
binnen Leeuwaarden.
1. Dat niemant in de stad de cunst der Chirurgie sal moghen oeffenen ten sij voor ofte ten overstaan van de Achtbare Meesteren
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2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Politien ende Ouderlieden van den Gilde door examinatie daar
toe bequaam sal bevonden worden.
Den proef of Examen willende doen, sal sich eerst moeten adresseren aan de Heeren van de politie en Olderman van den Gilde,
om de proef aantegeven.
Het Consent van de Heeren Politie Meesteren hebbende behouden, sal de proeveling tot een preludium moeten ondergaan,
een tentamen of ondersoekinge op den Raadhuise, om daar door
te tonen of enigsins bequaam mogte bevonden worden tot het
Examen toegelaten te worden, 't welcke een korte examinatie is.
Licentiaat sijnde, of toegelaten sal volgende proeve moeten
ondergaan, te weten drie aderlatingen, een op de arm, op de hand
en een op de voet. Waar toe de proevelink tot sijn eigen genoegen
yemant kan nemen en sal widers in de Anatomie, en Chirurgie
ge-examineert werden, indien niet bequaam wierde bevonden
sal een jaar moeten wagten om door bequame ondersoekinge,
en ijver bequaam te werden.
De proef sal werden gedaan in een Gilde broeders huys, of anders
bequame plaats, en indien bi geen Gilde broeder geschiet ter
dispositie van de Heeren Politie Meesteren en sal de selve daarvoor genieten twe Car.gld. tien st.
Voor 't tentamen zal de proevelink betalen aan de drie Heeren
van de politie yder twe Car.gld. tien st. en aan de Olderman en
beide Bisitters insgelijks ieder twe Car.gld. tien st.
Die de proeve doet, sal in 't geheel betalen een honderd, en
vijftig Car.gld.
Welcke penningen dus sullen werden besteet, de drie Heeren van de
Politie sullen wegens vacatie bi het opnemen van de proef genieten ieder acht Car.gld.; gelijk mede de Olderman en beide
Bisitters ieder insgelijks agt Car.gld.; en de politie bode twe Car.gld.
tienst., widers in de Gilde-kist gelegt werden tot onderhout van
de Gilden.
De proeve werdende gedaan, sullen alle Gilde broeders op een
aangeseide plaats daar de proeve gedaan wordt, sich hebben te
vervoegen, en sal de absent blivende ses Car.gulden ses st., ten
sij buiten de Stad was, ten profite van den Gilde, en sullen malkander geen insolventien doen of sullen door de Heeren van de
Politie daar over gecensureert ofte geboet worden.
Niemant geen Meester sijnde, sal de kunst der Chirurgie, het
sij man of frou meugen oeffenen.
Een leerjonge sal de tijd van drie jaren sijn Meester getrou dienen
en sal voor inschrijven betalen een gold-gl. ten sij arm ware,
dan pro deo.
Een leerknecht van buiten inkomende, sal insgelijks betalen een
goud gld.
De leerjaren uitgedient hebbende, sal hem geen leer-brieve geweigert worden, mits te betalen een gold-gld. ten sij arm ware,
dan pro deo.
Een Gilde broeder, of vrou komende te versterven, en de Gilde
broeders verzogt sijnde ter Begravenisse, en niet compareerende,
sullen de absente verbeuren tien st.
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15. Niemant sal een ander sijn knecht, of jongen onderhuiren, ofte
aftrekken als werkelijk in dienst is, en verbonden bi boete van
drie Car. gld.
16. De stemminge tot Overluiden van den Gildt, sal geschieden op
den Raadhuyse den 27 Sept; ten sij deselve op een Sondag quame
te vallen of anders, wanneer de Heeren der Politie 't best gelegen
komt, sullende dan verkoren worden een Olderman en twe Bisitters, en sullen de non comparanten verbeuren ses st.
17. Geen Chirurge sal sich verstouten iemant door baldadigheyt
of geweldig gequest of gewont sijnde te verswijgen, of door lang
dralen of wagten, den dader occasie te geven te anfugeren,
maar sullen selve op 't eerste verbant, het sij bi dagh of bi nacht
aan de Achtbare Heer president aangeven en so veel oplossing
van de quetsure doen als mogelijk is, bi poena van vijf en twintig
Car. Gld. voor de eerste maal.
18. Daar sullen geen quaksalvers te voet, noch te paard sonder consent van de Magistraat op merken of elders meugen staan.
19. Dat met goedvinding van Haar Achtb.ren niemant tot Stad,
Wees, Diaconie, of Gasthuys Chirurgijne sal moghen werden
en aangestelt, ten sij de Stads keuren sal hebben voldaan.
20. Dat niemant soude meughen scheren, of bekkens uithangen,
geven aan Haar Achtbaar gilden in bedenkingen sulks in 't
toekomende te beletten, sullende de tegenwoordige scheerders,
die het dus lange sijn geweest, daar door niet worden benadeelt,
doch moeten uitsterven, maar dat geen nieuwe sulks souden meugen doen, dewijl het daar door komt, dat de Kunst der Chirurgie
niet verder wort voortgeset, want de eerst komende Chirurgijns
allensken aankome, en beginnen met scheeren kunde te maken.
Edog voor en al eer dit ons Octroi enige kragt sal hebben, sullen de
supplianten gehouden sijn, dese onse Brieven van Octroi voor onsen
Hove van justitie te doen interineren binnen twe jaren a dato deses bi
poena dat binnen die tijd in het interinement niet versogt sijnde, de
suppl.ten vervallen sullen sijn van het recht deses Octrois, maar na
bekomen interinement ordonneren wij een iegelijk het selve te respecteren en verbieden wel expres om geen de minste verhinderinge aan de
supplitanten toe te brengen in de geruste possessie, en exercitie
van het privilegie voorgeschreven bi poena van vijftig gouden Friese
rijders door de contraventeure 't elkens te verbeuren te appliceren
een dardendeel aan de Officier die de Calange sal doen, een derde deel
aan de possesseurs van de voorschrevenen privilegie in der tijd en een
dardedeel ten profite van de Armen want wij het also ten dienste van
den Lande verstaan te behoren.
Gegeven binnen Leeuwaarden op het Landschapshuys, onder onsen
zegel mitsgaders paraphure van de presiderende Heer in 't Mindergetal, en Vertekeninge van 's Lands secretans. Actum den 11 Maart
1740.
Ge-extraheert uit de rolle van de nieuwe saken voor den Hove van
Friesland, gedient hebbende den 26 April 1740 ter audiëntie van de
Heeren Boelens als Comm.s, Jan du Pie, Arent Pars, en Horatius
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Ferf, Meesteren Chirurgi binnen Leeuwaarden voor haar gild en als
gecommitteerden van de overige Chirurgi aldaar impt.ren in cas
van interinement van brieven van Octroi.
De Ingesetenen deser Stede, en een yeder die sustinere meest sich
daar aan gelegen te sijn Gildes(?) Eisch te doen.
Wegens de Ampten:
Brieven van Octroy op den 11 Maart 1740

BIJLAGE

III.

Burgemeesteren Reght ende Raden der stadt
Doccum, allen dengeenen die deesen sullen
sien ofte hooren leesen salut.
Alsoo de Leeden van het ChirurgijnsGilde hier ter steede hun bij
Request aan ons hebben geadresseert en versoght, teneinde haarlieder
Gilde ingevolge het Reglement van wijlen Sijn Doorlugtigste Hoogheit den Heere Prince van Orange en Nassau ens. ens. ens. Glorieuster
gedagtenisse de dato den 23ste December 1748 mogte worden vernieuwt, haar voorige Articulen gerevideert en naa omstandigheijt van
Saaken gecorrigeert en in orde gebraght, soo als wij souden oordeelen
ten meesten nutte van het Gilde, Chirurgijns en Ingesetenen te behooren, welks bij Ons geaccepteert zijnde, hebben naa naukeurige
examinatie der vertoonde Stucken, volgende Articulen beraamt
ende soodanige als een nieuw Chijrurgijns Gilde ofte Ordonnantie
aan de Supp'ltn en derselver Successeurs verleent, dogh alles tot
onser ampliatie, interpraetatie, naadere verbeeteringe ende revocatie,
begeerende en willende derhalven dat deesen, naa approbatie en
ratificatie der Ed-e Mogd-e Heeren Gedeputeerde Staten deser
Provintie door de gesamentlijke Gilde-Broeders en die het verders
aangaan magh sal worden gerespecteert ende onderhouden.
Art. 1.
Dat niemant in onse Stadt van hoedanigen conditie hij ook weesen
magh sal toegelaten worden de Heelkomst ofte Chirurgie te exerceren,
ten sij voor af ten overstaan der Politie Heeren en Officieren van het
Gilde, naa een behoorlijk Examen tot Oefeninge dies bequaam
bevonden is geworden.
Dat dengeene, die de Proeff ofte Examen voornemens is te ondergaan, sulks bekent sal maaken aan de Praeside Burgem en deser
Stadt en Ouderman van het Gilde.
3.
De Proevelingh sal naa bekoomen Content eerst moeten ondergaan
een Tintamen ofte ondersoek door die van den Gilde te doen, op
een ordentelijke Plaats door denselven daar toe wordende bepaalt.
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4.
Dat naa genoegsame blijken van bequaamheijt te hebben getoont,
hij ten overstaan der Heeren van de Politie, door drie Chirurgijns in
teegenswoordigheijt van een Medicinae Doctor, en verdere Leeden
van het Gilde, soo in de Anatomie als Chirurgie naukeurig sal worden
ge-examineert, en sal de praesente Dr in de Medicinen werden versoght daar te booven ook een ondersoek in de ontleedkunde te doen.
5.
Voor het Tentamen ende Examen sal den Proevelingh betaalen als
het een inboorling deeser Stadt is Een hondert Car.Guldens dogh een
Vreemdelingh, en van elders ingecomen sijnde, een hondert vijf en
twintigh Car.guldens.
6.
Hoedanige penningen voor het Examen sullen moeten betaalt
worden in handen van de Ouderman en bekeert naar ouder gewoonte,
namentlijk aan de Heeren van de Politie vier Car.Guldens en vier
Stuivers, aan de Diaconie en Weeshuijs Armen ook elk vier Car.
Guldens vier Stuivers, sestigh Carolij Guldens tot de Maaltijdt en het
overigen ten profijte van het Gilde.
7.
Bij het Examen sullen alle Gilde-Broeders praesent moeten weesen
bij poene van ses Stuivers door de Absente te verbeuren ten voordeele van het Gilde.
8.
Niemant sal tot het Tentamen veel min tot Exercitie der Chirurgie
toegelaten worden tensij de soodanige voor aff het Burgerregt in
deese Stadt bekoomen heeft.
9.

Op den eersten Maandagh in Februarij jaarlijks sullen alle Leeden
van het Gilde door den Ouderman, in een huijs bij deselve daartoe
vercooren bij een worden versoght omme alsdan bij pluraliteit een
nieuwe Ouderman te stemmen, en naa sulks de reekeninge van Ontvangh ende Uitgave van de affgaande op te neemen en te sluiten,
bij poene van ses Stuivers door ijder weghblijvende ten profijte van
't Gilde te verbeuren.
10.
Alle Leerkneghts sullen de tijdt van drie jaaren hunne Meesters
neerstigh en getrouw moeten dienen, en ijder voor inschrijven betalen
een Car.Gulden en tien stuivers; ook sullen alle Kneghts van buyten
inkoomende, ofte van Meesters veranderende betalen een Car.Gulden,
en een Leerbrieff versoekende, deselve genieten, onder betalinge van
twee gout guldens ten voordeele als boven.
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11.
Indien soodanige Leerbrieff wordt versoght van ijmant, die onvermogende is, sal de soodanige gratis werden gegeven.
12.
Alle saaken het Gilde betreffende sullen naa behoorlijke aansegginge
ingevolge de pluraliteit hun voortgangh neemen, ook de absenten als
praesenten gerekent worden.
13.
Wanneer een ouderman geraakt te overlijden of met er woon uit de
Stadtvertrecken,soosal de laast afgaande Ouderman des Versturvenes
Plaatse vervullen tot de eerste Maandagh van Februari maant.
14.
Soo ijmant der Leeden buijten deese Stadt sijn Woonplaats neemt,
en het bepaalde Gilde Geit jaarlijks niet continueert te voldoen, sal
bij sijn weederkomste geensins voor Gilde Broeder worden aangenomen, tensij alvoorens ten profijte van den Gilde betaalt heefft drie
gout guldens.
15.
Dat alle Gilde Broeders, gelijk ook de Weduen, welke in het gilde
sijn, voor gilde geit jaarlijks op de eerste Maandagh in Februarij,
tot ophoudinge van het Gilde ens. sullen voldoen ijder een Carolij
Gulden en vier stuivers.
16.
Bij versterft van een Gilde Broeder, desselfs vrouw ofte weduen,
sullen alle Leede (versoght zijnde) ter begravinge volgen, om de versturvene de laatste eere aan te doen, bij verbeurte van tien stuivers
voor het Gilde.
17.
Niemant sal sigh onderwinden om een anders Kneght ofte Leerjonge te onderhuijren of tot sigh te trecken bij poene van drie Car.Guldens ten voordeele als boven.
18.
De respective Leeden verpligten hun, omme, indien ijmant door
gewelt ofte baldadigheijt gewondt of gequellt siinde, bij haar koomt
of doet versoeken, soo ras mogelijk, immers naa het eerste verbandt,
het sij bij naght of dagh, de Praeside Burgem11 daar van kennisse te
geven, met meldinge van het gevaar, opdat de dader geen Occasie
tot verre te vlughten magh hebben, bij poene van twintigh Car.gulden,
te converteeren een darde voor de Armen, en de overige darde parten
voor de Magistraat en Gilde te samen.
19.
Alle Quaksalvers, Olij en Salv Vercopers het sij te voet of te Paarde
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haare waaren op de Merkt off elders uitveilende, eenige handt greep
van kiestrecken ofte andersins doende sullen alle dagen ten profijte
van het Gilde betaalen, narnentlijk die te paarde sit twee schellingen
en te voet een schellingh.
20.
Dat de groote Operateurs, als sijn Steen, Breuk, ofte Fistel Snijders,
Oculisten en diergelijke het sij met of sonder theater (die door Haar
Agt-ben tot exercitie hunner voor te gevene konsten sijn gepermitteert)
ten voordeele van het Gilde alle dagen sullen moeten betalen een Car.
Gulden of weekelijks vijf Car.Guldens.
21.
Dat alle ende een ijgelijk het sij Mannen of Vrouws Personen (onder
welke ook de militaire Chijrurgijns, ten opsighte der geener die buijten
haar sijn, gelijk meede die ten platten Lande woonen, worden gerekent)
geen applicabel verbandt in deese Stadt sullen doen bij poene van drie
Car. Guldens voor de eerste maal, en ses gelijke guldens voor de tweede
maal, welke breuken (?) ook plaatse sullen hebben nopens Art. 20,
te bekeeren een darde aan het Gilde, een darde aan de Armen, en de
overige darde part aan de Aanbrenger.
22.
Dat aangesien het Baardtscheren meest behoort aan de Chirurgijns
niemant in het toekomende buijten de Leeden van het Gilde en haaren
kneghts, sullen mogen uitgaaan te scheren, sulks an haare Huijsen te
doen, tensij deselve haar verplighten jaarlijks aan den Gilde op Allerheiligen 1759 en soo vervolgens te betalen ijder twee Car.Guldens.
23.
Dat den geene die Kneghten in het scheeren (buijten de Gildegenoten) houden voor ijder kneght jaarlijks aan den Gilde sullen
betalen een daalder, en die penningen soo wel als haar eijgen opgelegde voldoen aan de Ouderman.
24.
Dat al wie weijgert het bepaalde in de twee voorige Articulen promptelijk jaarlijks te voldoen, soo voor hem als desselfs Kneghten binnen
ses weeken naa de verschijndagh, sal het scheeren eens en voor althoos
werden verbooden, en, naaderhandt sigh het scheeren weeder onderwindende, vervallen in een boete van drie Car. Guldens voor de eerste
maal en ses Car. Guldens voor de tweede maal, te converteren naa
goedt vinden van Haar Agt-ben.
25.
Dat ijder welke in het toekomende gedenkt in sijn huijs of buijten
't selve te gaan baard scheren sigh alvoorens aan de Ouderman van het
Chirurgijns Gilde sal moeten aangeven, en melden of alleen dan met
adsistentie van kneghts 't selve voornemens is te doen bij poene als in
art. 24 is gestelt.
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26.
Dat, naa bekoominge van approbatie ende ratificatie der Ed l e
Mogende Heeren Gedeputeerde Staaten deeser Provintie, alle soogenaamde Beunhaasen ofte Baart Scheerders op den Raadhuijse
voor de Heeren der Politie sullen worden ontbooden, en gevraagt
of onder betalinge van het geene in deesen bepaalt is, genegen sijn te
continueeren dan niet?, waar van een Register gemaakt en aan de
Ouderman sal worden overgegeven.
27.
Alle duisterheeden en dispuiten over het een ofte ander ontstaande
sullen ter decisie van de Magistraat staan.
Aldus gedaan en gearresteert ter Vergadering van Haar
Agtben. In kennisse van ons Praeside Burgemen en Secrets
der Stadt Doccum. Actum op den Raadhuijse aldaar den
16 Septemb. 1758.
(get.) G. Brantsma. I. L. Zuiderbaan elk met een haal
en het jaargetal van 1758.
(in margine stonde)
Gevisiteert en geapprobeert bij Resole van den 21 September 1758 ingevolge het 52 en 53 Artlen van het Nieuw
reglement van Regeringe van Wijlen Sijn Doorlugtigste
Hoogheijt den Heere Prinse onsen Erfstadhouder Actum
den 23 Sber 1758 (get.) I. Bourboom met een haal en het
jaargetal van 1758. (onderstonde) ter Ord tl0 van Hun
Ed.Mog. (get.) F. v. Aleman.
Voorenstaande Octroij is versogt door volgende Chirurgijns:
Burgemeester Johannes Tadama.
Benjamin Bekius.
Niclaas Ænghwarda.
Gerhardus Berger.
En
Jan Jacob Mans.
Namen der Weduen meede onder het Gilde behoorende:
Ulbe Buwalda weduwe.
Buritius Fonteins wede.
En
Marten Bergers weduwe.

BIJLAGE IV.

Lijst van Franeker Chirurgijns:
20 Juni 1640 worden genoemd:
Burgemeester Hindema.
De Gemeensman Epo Cornelius.
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22 Febr. 1650 Oud-Burgemeester Hindema
Burgemeester Folkert Sennes(?)
Claes Cornelis
Ignatius Kingma
Livius Hoytsma
Taeke Doekes
Pieter Hages
Tyaard Jelles
Douwe Risemius
Livius Hoytsma
1652
Liv. Sytsma
1654
Cornelis Doekes
1655
Jan Tymons Lycklema
Hindrik Claessen
1657
Ananias van der Meer
1659
Livius Schotanus
1662/63
Gerhardus Eysma
Homerus Noordenbosch
1664
Ruardus Kingma
1702
Jelle Reynalda
Cornelis Coops
Sijbolt Willems Langwolt
1707
Cornelis Bonckes
Johannes Feycama
1708
Jacobus Nieuwhoren
1710
Nauta
1718
Stephanus Gijzen
Z. Gijzen
M. Frielsma(?)
I. Hoitsma
1737
Jacobus Hoitsma
Franciscus Hoitsma
Aucke Balck
1738
L. Hoitsma
1739
Willem van Bueren.

BIJLAGE V.

Extract der Proeven ofte Examens van de vijf
gesamentlijke Chirurgijns die dit nieuw Octrooij versoght, ende verkreegen hebben van
woort tot woort uit het oud Examen Boek
gecopieert.
C o p i a.
Op huiden den 9 Junij 1727 is ten overstaan van de praesideerende
Burgemeesteren C. Brandsma en I. Eisma, sampt geswooren Clerq
C. Brandsma geexamineert Johannes Tadema in de Heelkunde, door
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Bouwe Fontein als Ouderman, Johan Frans Berger en Jan Sipma
Bijsitters, en vermits gemelde Joannes Tadema in gemelde Kunst
bequaam is bevonden, soo ist dat deselve voor Meester in de Heelkunde
en Gilde Broeder in meer gemelde Gildt is aangenomen; na dat deselve
belooft hadde de gilde rolle so veel doenlijk te agtervolgen, en na te
komen, en heeft sijn aandeel van de gilde Zakene voldaan, alwaromme
de selve daar ook sal participeeren. In kennisse wel gemelde Commiss
en geswooren Clerq, sampt Officiers en Proeveniers handen den
9 Junij 1727.
P. Brandtsma
D. Bouweritius Fontein
P. Eisma
I. Frans Berger
C. Brantsma
Jan Sipma
Jos. Tadema
C o p i a.
Op huyden den 19 May 1749 is ten overstaan van de Heeren Burgemeesteren H. R. Verrucij en Douwe Snip, mitsgaders de Secretaris
I. L. Suiderbaan in de Chirurgie of Heelkunst geexamineert Benjamin
Bekius, door Corn. Sijbes de Haan Ouderman. benevens de vroedsman
Joh. Tadema en Marten Berger als Bijsitters van het Chirurgijns
gilde binnen dese Stadt Doccum, en is gedaghte Benjamin Bekius na
sijn gedaane antwoorden bequaam bevonden; Weshalven deselve
in gemelde heelkunde voor Meester en Gilde Broeder wort geaccepteert en aangenoomen, met toewensinge van des Heeren Segen,
beloovende B. Bekius de gilde rolle so veel in hem is na te koomen,
hebbende ten respecte der Gilde Zakenen een Summa' van vijftien
Car. Guldens voldaan, weshalven daar aan ook sal participeeren. In
kennisse de handen van wel gedaghte Heeren Commiss., Secrs.,
Examinatores en Proeveniers.
Actum als vooren.
H. R. Verrucij
Cornelis Sijbes de Haan
D. Snip
P. Tadema
I. L. Suiderbaan M. Berger
B. Bekius.
C o p i a.
Op Huiden den 10 Janrij 1755 is ten overstaan van de Heeren
Burgemeesteren H. R. Verrucij en Dr. Gerh. Brantsma, mitsgaders
de Secrs. I. L. Suiderbaan in de Chirurgie of Heelkunst ge-examineert
Nicolaus Ængwarda door de Heer Georgius Brughman Med. Doctor,
benevens Benjamin Bekius en Hendrik Hogeveen Chirurgi alhier,
en is deselve ingevolge des selfs Antwoorden op de voorgestelde vraegen gedaan bequaam bevonden de Chirurgie als Meester te exerceeren,
wordende daeromme tot Gilde Broeder geaccepteert en aangenomen,
voorts toegewenst des Heeren Zeegen, als beloovende voorn. Nicolaus
Ængwarda de gilderolle voor soo veel hem moogelijk is te agtervolgen,
en na te koomen, hebbende ten respecte der Gilde Zaakenen ook
voldaan een Sua van vijftien Car. Gulden, perticipieerende daar
gevolgelijk ook aan.
9
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In kennisse wel gemelde Heeren Commiss. Secrs, Examinatores en
Proeveniers handen. Actu uts.
G. Brandsma
G. Brugmans
H. R. Verrucij
B. Bekius
I. L. Suiderbaan H. Hoogefeen
Nicolaus Ængwarda.
C o p i a.
Op Huijden den 11 Februarij 1755 is ten overstaan van de Heeren
praeside Burgemeesteren Dr Gerhardus Brandsma en Tijs de Haan,
mitsgaders de Secrs I. L. Suiderbaan in de Chirurgie of Heelkonst
geexamineert Gerhardus Berger door de Heer Valerius van Tuijnen
Med. Doctor, benevens Benjamin Bekius, Hendrik Hogeveen en
Nicolaus Ængwarda respve Chirurgi alhier, en is de geëxamineerde
ingevolge des selfs antwoorden op de voorgestelde Vragen gedaan
bequaam bevonden de Chirurgie als Meester te exerceeren, wordende
derhalven tot gilde Broeder geaccepteert en aangenoomen, voorts
toegewenscht des Heeren Zegen; als beloovende genoemde Gerardus
Berger de gilde rolle soo veel mogelijk sij te agtervolgen, en na te
komen, hebbende ten respecte der gilde Zakenen ook voldaan een
Sua van vijftien Car. Gulden, participeerende aan deselve insgelijkse.
In kennisse wel gemelde Heeren Commiss. Secretarii, Examinatoren
en Proeveniershanden. Actum uts.
G. Brantsma
Valerius van Thuijnen
T. de Haan
Med. Doctor
I. L. Suiderbaan B. Bekius
H. Hoogefeen
N. Ængwarda
Gerardus Berger.
C o p i a.
Op huijden den 6 October 1755 is ten overstaan van de Heeren
Burgemeesteren L. Sinia en Johannes Tadama sampt Secrs. I. L.
Suiderbaan in de Chirurgie en Heelkunde ge-examineert Hans Jacob
Mantz door de Heer Georgius Brughmans Med. Doctr, benevens de
Ouderman B. Bekius, Hendr. Hoogeveen en Nicolaus Ængwarda
respve Chirurgi alhier, en is de geëxamineerde ingevolge des selfs
antwoorden op de voorgestelde vraagen gedaan, bequaam bevonden
de Chirurgie als Mr te exerceeren, wordende diensvolgens tot Gilde
Broeder geaccepteert en aangenoomen, wijders toegewenst des Heeren
Zeegen: als beloovende genoemde Hans Jacob Mantz de gilde rolle
soo veel in sijn vermoogen is te agtervolgen, en na te koomen; hebbende ten respecte der gilde Zakenen ook voldaan een sua van vijftien
Car. guldens, participeerende daar gevolgelijk ook aan.
In kennisse wel gemelde Heeren Commissarien, Secretarii, Examinatoren en Proeveniers hand.
Actm als boven.
L. R. Sinia
G. Brugmans
I. Tadema
B. Bekius
I. L. Suiderbaan H. Hoogefeen
N. Ængwarda
Hans Jacob v¾antz_
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Volgen de Origineelen der naakoomende Proeven ofte Examina.
Op huijden den 15 Febrij 1770 is ten overstaan van de Heeren
Burgemeesteren N. Posthumus en J. Fockema sampt Secrs B. Suiderbaan in de Chirurgie en Heelkunde geexamineert Leendert Stelwagen door de Heer Th. Halbertsma Med. Doet. benevens de Ouderman Nicol. Ængwarda en verdere Chirurgi alhier en is de geëxamineerde ingevolge desselvs antwoorden op de voorgestelde vragen gedaan, bequaam bevonden de Chirurgie als Meester te exerceren, wordende diensvolgens tot Gilde Broeder geaccepteert en aangenomen
wijders toegewenst des Heeren Zeegen als belovende genoemde Leendert Stelwagen de gilderolle soo veel in sijn vermogen is te aghtervolgen en naa te koomen. In kennisse welgemelde Heeren Commissarissen Secret, examinatoren en Proveniershanden.
Actm uts.
Nicol. Posthumus T. Halbertsma
Johs. Fockema
N. Ængwarda
B. Suiderbaan
B. Bekius
Chirurgus
L. Stelwagen
Op huiden den 19 Julij 1770 is ten overstaan van de Praeside Burgemr Johannes Fockema sampt Secrts B. Suiderbaan in de Chirurgie
en Heelkunde geexamineert Hendricus Clebee door de Med. Doctor
Georgius Brugmans benevens de Ouderman Nicol. Ængwarda en
verdere Chirurgi alhier en is de geëxamineerde ingevolge desselvs
antwoorden op de voorgestelde vraagen gedaan, bequaam bevonden
de Chirurgi als Meester te exerceeren, wordende diensvolgens tot
Gilde Broeder geaccepteert en aangenomen wijders toegewenst des
Heeren Zegen als belovende genoemde Hendricus Clebee de gilderolle
zoo veel in Sijn vermogen is te agtervolgen en naa te koomen. In
kennisse gemelde Heer Commissaris Secretaris Examinatoren in
Proeveniershanden.
Actum uts.
Johs. Fockema
G. Brugmans
B. Suiderbaan
N. Ængwarda
Onleesbaar
B. Bekius, Chirurgus
chirurgijn
F. Tadama
G. Berger
Leonardus Stelwagen
Chirurgijn.
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Een iconographie der van Harens *)
door DR A. J. STAKENBURG
1.

Inleiding.

Uit het ene onderwerp vloeit dikwijls het andere voort! Na
mijn dissertatie over Onno Zwier van Haren en zijn „Geuzen",
bij het schrijven waarvan ik voor het eerst in nauwe aanraking
kwam met de Friese historie en het Friese volksleven, bleef veel
materiaal onbewerkt liggen, dat een publicatie waard is. Ik ging
door met verzamelen, breidde mijn collectie aantekeningen uit
en groepeerde deze rond de familiegeschiedenis der Van Harens.
Het Friese bloed van dit geslacht moge destijds door Sirtema's,
Van Burmania's, Van Heemstra's en anderen in twijfel getrokken zijn — het excentrieke leven van de gebroeders Willem en
Onno Zwier van Haren heeft aan de publieke opinie en waardering
weinig goed gedaan en zal tot dit standpunt het nodige hebben
bijgedragen! — zulks neemt niet weg dat het sinds Daam van
Haren in 1584 Raad en Hofmeester van Graaf Willem Lodewijk
werd, vermengd is met dat van zeer vele andere families in de
provincie. Van het einde van de 16e eeuw af zijn de huwelijken,
welke de opeenvolgende generaties deden met leden van de
geslachten Van Vierssen, Van Hemmema, Van Oenema, Van
Burmania, Sirtema van Grovestins, Van Plettenberg en Du
Tour, hiervan een illustratie. Er is bijna geen grietenij te vinden,
waarmee de naam Van Haren niet is verbonden. Voor wie naar
bewijzen vraagt, volgt hier het antwoord: in het huis der Sickenga's te Wolvega zijn damast en zilver van de families Canter en
de Sighers ther Borch en portretten van de Van Harens aanwezig; op Oenemastate te Heerenveen — de tegenwoordige
secretarie — bevindt zich een plafondschildering door Pellecom,
waarop de initialen H(aren) en O(enema) voorkomen en op één
der zolders aldaar werd door Dr A. Wassenbergh onlangs een
*) Opgedragen aan de nagedachtenis van Jhr Mr Dr E. A. van Beresteyn,
die in een werkzaam leven veel tot stand heeft gebracht voor kunsten en
wetenschappen, en die met de stichting van het Ikonografisch Bureau te
's-Qravenhage de grondslag heeft gelegd voor de beoefening der Nederlandse
Ikonografie. Zijn „Iconographie van Hugo Grotius", bij M. Nijhoff in 1929
verschenen, is een voorbeeld voor ieder, die op dit terrein werkzaam wil zijn.
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fraai 17e eeuws bed met eiken paneelwanden en kapiteelwerk
aangetroffen, dat wel door Ernst van Haren en Catheriha van
Oenema gebruikt zal zijn; in Morra woonde Rixt van André, de
tweede vrouw van Willem van Haren (1655—1728) op Scheltemastate; en aan het einde van de 18e eeuw verbleven Jhr Jan Poppe
André van Haren en zijn echtgenote Beatrix Laurentia Roosmale
op Eysingastate onder Rinsumageest. De geschiedenis van het
kasteel te St. Anna en de herinneringen aan Fogelsanghstate
te Veenklooster en aan huize Lindenoord te Wolvega zijn voldoende bekend om er hier bij stil te staan. Deze voorbeelden
zeggen voldoende, en het behoeft dan ook niet te verwonderen
dat litteraturen en historici als Halbertsma, Van Leeuwen,
Eekhoff en Van Vloten steeds opnieuw stof voor hun Hareniana
hebben gevonden.
Nadat ik nu op de jaarvergadering van ons Genootschap van
10 Mei 1947 in de gelegenheid was gesteld een mededeling te doen
over de portrettenverzameling van het geslacht Van Haren, heb
ik mijn gegevens hierover nader uitgewerkt, zodat ik in staat ben
thans een min of meer volledige beschrijving van deze afbeeldingen te geven.
2.

Wat

is

iconographie?

Als titel van deze bijdrage is met opzet niet gekozen: portretten
der Van Harens; hij is te beperkt, omdat mijn belangstelling
óók uitging naar afbeeldingen van hun verwanten en van hun
afstammelingen in vrouwelijke lijn. Het begrip iconographie
voldoet, omdat het ruimer is, beter. Met een enkel woord zij hier
de betekenis er van vermeld. Iconographie houdt zich bezig
met de inhoud van een kunstwerk, waarbij degene, die haar
beoefent, zich afvraagt:
1. hoe is dat kunstwerk gemaakt? (een technische vraag dus);
2. wat stelt het voor? (een vraag, die rechtstreeks de inhoud
raakt);
3. waarom is het mooi of lelijk? (een quaestie van aesthetiek).
Deze drie vragen zijn nauw met elkaar verbonden. Men kan
het aldus formuleren, dat de Iconographie een hulpwetenschap
is, die de inhoud van een kunstwerk wil verklaren. In een
meer speicale, nauwer begrensde betekenis is zij „de beschrijving
van in beeld gebrachte personen" en geeft dus in het bijzonder
antwoord op de 2e vraag. De iconograaf in deze zin zoekt derhalve meer naar de historische dan naar de kunsthistorische
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waarde van een kunstzinnige schepping. Nadrukkelijk moet hier
gesteld worden: „de beschrijving van in beeld gebrachte personen door een kunstenaar". Deze laatste toevoeging is noodzakelijk, want waar zou anders de grens zijn? Het arbeidsterrein
bepaalt zich tot de beeldhouwkunst, de numismatiek, en de
weergave in olieverf, pastel, crayon, aquarel, tekening, miniature,
silhouet, koper- en staalgravure, litho (1840-1865), houtsnede,
physionotrace (1800 -1840) van Nederlanders, hetzij mannen of
vrouwen, die in binnen- en buitenland hebben geleefd. Maar
het sluit niet in de uitbeelding door middel van de hedendaagse
fotografie en andere moderne reproductietechnieken.
3.

Bronnen.

a. Geschilderde portretten.
Onder de bronnen moeten in de eerste plaats genoemd worden
de geschilderde portretten, die door de eeuwen heen van de leden
der familie Van Haren bewaard gebleven zijn. Het zoeken daarnaar wordt echter zeer bemoeilijkt: tweemaal heeft brand hun
stinsen in vlammen doen opgaan. In de Oudejaarsnacht van
1732 legde het vuur de middenbouw van het slot te St. Anna
Parochie in as, waarover Onno Zwier in zijn Ophelderingen bij
de Geuzen (3e zang, vers 4) het een en ander heeft opgetekend.
Hij vermeldt daar dat Daam van Haren's „Geuse-medaillon
„en portrait van de Heer van Brederoode, door dien Heer bij
„sijn vertrek aan hem geschonken, enkel bij geval uit die brand
„behouden sijn". Aangezien hij ook opsomt wat aan herinneringen
verloren ging, zijn er zo goed als zeker geen familieportretten
onder geweest. En dat nog wel, terwijl 's dichters broeder Willem
op 17 November 1728 aan zijn moeder te Leeuwarden geschreven had:
„Je vous prie tres ardemment d'emmener avec vous tous mes
„portraits, les grands aussi bien que les petits. Vous ne savez pas
„quel déplaisir vous me feriez si vous en laissiez à Leewarde, car
„toutes leurs places sont préparées" *). Was het wijze voorzienigheid geweest, die de moeder aan deze wens geen uitvoering
had doen geven?
Van groter omvang was de catastrophe, welke in de vroege
ochtend van 20 October 1776 huize Lindenoord te Wolvega trof.
Het huis brandde tot de grond toe af, waarbij vele antiquiteiten
!) Hareniana, Prov. Bibl. Leeuw. no. 774.

Wumkes.nl

139
en familiebezittingen, alsmede de gehele bibliotheek, verloren
gingen. Een Duitse marskramer redde echter alle conterfeitsels
uit de brand x), waarmede uitdrukkelijk vaststaat dat zij op dat
moment nog tezamen waren.
Onno Zwier's zonen verlieten bij de komst der Fransen in 1795
de provincie en verspreidden zich wijd en zijd; zij trokken naar
Emden, Düsseldorf, Weimar en Aken en namen hun bezittingen
ten dele mede. Maar de grootste moeilijkheid bij het opsporen
der portretten is wel gelegen in het feit, dat het geslacht met
de dood van Pieter Willem Baron van Haren (overleden te Aken
12 Juli 1850) in mannelijke lijn is uitgestorven en de afstammelingen in vrouwelijke linie zo talrijk zijn, dat het bijna onbegonnen werk wordt navraag te doen. Niettemin heeft men een punt
van houvast. Onder de unieke verzameling geschriften, die J. H.
Halbertsma heeft nagelaten en welke thans in de Provinciale
Bibliotheek worden bewaard, bevinden zich enige notitieboekjes
en cahiers, waarin hij, groot vriend van Willem Anne Baron
van Haren (1749—1835), vele bijzonderheden en anecdotes over
het wel en wee van diens familie heeft opgetekend 2). In één
hiervan geeft hij een volledige lijst van de collectie portretten,
die hij circa 1825 op Fogelsanghstate met eigen ogen heeft gezien,
en hij vermeldt er de bijzonderheden van, zoals de jaartallen,
wapens, schilders e.d. Halbertsma begint zijn overzicht bij
Everard van Haren, de Oude, die schepen van Aken was en omstreeks 1490 Agnes Cortenbach huwde. Hij beschrijft dan een
aaneengesloten reeks in afdalende lijn tot en met bovengenoemde
Willem Anne en diens broeder Jan Poppe André van Haren
(1755—1818): negen generaties derhalve! In de hieronder volgende beschrijving zullen deze gegevens worden verwerkt.
Waar is nu deze verzameling, die in het eerste kwart der vorige
eeuw zich nog op Fogelsanghstate bevond, gebleven? Met zekerheid is hierover niets bekend, maar er is wel een aanwijzing.
In zijn Iconographia Batava vermeldt Moes bij de beschrijving
van het portret van Onno Zwier van Haren, dat diens zoon Willem Anne dit te Veenklooster bezat. Dit en dat van zijn vrouw
werden afgestaan aan 's dichters kleindochters, de gravinnen
van Hohenlohe-Langenburg, „die beide medenamen naar Duits!) Idem, no. 775, blz. 63. Over de geschiedenis van huize Lindenoord en
bijzonderheden over de brand aldaar, vgl. de Vrije Fries 1946, dl. XXXVIII,
blz. 9 vlgg.
2
) Idem, nrs. 775 en 776.
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land" *). Moes heeft zijn kennis van Eekhoff, die in de catalogus
van de kunstverzameling te Leeuwarden in 1875 nagenoeg hetzelfde zegt 2 ). Het is dus zeer goed mogelijk, dat de princessen
Wilhelmine en Sophie — zoals zij in het 's-Gravenhage van het
midden der vorige eeuw genoemd werden — óók in het bezit
van het overige en grootste gedeelte der galerij kwamen. Haar
broeder Prins Gustaaf woonde te Brünn en diens enige zoon
Ludwig vestigde zich op het slot Rothenhaus in Görkau (Galicië),
alwaar zijn afstammelingen tot de capitulatie van Duitsland in
1945 woonachtig waren. Verscheidene overleveringen vertellen
dat op Kasteel Rothenhaus inderdaad de portrettenverzameling
in questie aanwezig was. Mevrouw C. A. Baronesse van Weideren Rengers te Veenklooster schreef mij destijds van een familielid vernomen te hebben, „dat deze zou zijn beland in Galicië",
terwijl Lajos Graaf von Blanckenstein berichtte: „Was die Fami„lienbilder betrifft, so glaube ich dass diese sich auf Schloss
„Rothenhaus, Post Görkau, Böhmen, im Besitze des Prinzen
„Max Egon Hohenlohe-Langenburg befinden" 3). Na beëindiging van de laatste wereldoorlog nam de Tsjechoslowaakse regering echter de bezittingen van Prins Max Egon wegens zijn
politieke gezindheid in beslag; hijzelf vluchtte naar Spanje, zodat
thans alle pogingen tot het achterhalen der portretten, waaraan
onze gezanten te Praag en Brussel hun medewerking verleenden,
moeten worden gestaakt.
Dank zij Halbertsma's aantekeningen bezitten wij dus voorlopig slechts een inventaris.
Behalve in Moes' werk, dat hierboven reeds werd vermeld,
heeft men in zijn aanvullingen, die op 's Rijks Prentenkabinet
aanwezig zijn, een goede bron. Verder is veel waardevol materiaal
te vinden in de collecties fiches van het Ikonografisch Bureau,
onderdeel van het Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek te 's-Gravenhage. Ook van de aantekeningen van Dr C.
Hofstede de Groot is bij deze studie gebruik gemaakt. Eveneens
zijn de vele catalogi van musea en veilingen, welke op het Rijksx
)
2

Ikonographia Batavia, I no. 3185 : b.
) W. Eekhoff, de Stedelijke Kunstverzameling van Leeuwarden, Leeuwarden
1875, blz. 41.
s
) Brief d.d. 31 Juli 1944 van L. Graf von Blanckenstein aan Mr F. J.
van Lanschot, in leven burgemeester van 's-Hertogenbosch. Helaas werden
Graaf Lajos en zijn vrouw tijdens de Russische bezetting in 1945 door de
Russen vermoord, zodat het contact werd verbroken.
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bureau voor Kunsthistorische Documentatie bewaard worden,
met succes geraadpleegd.
b. Prenten.
Bij het beschrijven van de beeltenissen der Van Harens mag
men aan de gravures niet voorbijgaan. Van de 16 prenten, die
er van hen bekend zijn, zijn er, zoals hun onderschriften uitwijzen, 14 naar een schilderij vervaardigd, en voor zover die
geschilderde portretten niet bewaard zijn gebleven, hebben de
prenten voor ons dus eigenlijk dubbele waarde. Vrijwel alle
gravures hebben gediend als illustraties voor boeken; de meeste
zijn verschenen in de uitgaven der dichtwerken van Willem en
Onno Zwier van Haren, en wel tijdens hun leven. In latere edities
worden dan naar de kopergravures weer litho's of staalgravures
gemaakt. Over het opmerkelijke geval van gravurebedrog, waarbij
de 18e-eeuwse avonturier J. W. C. van Laar voor het doen vervaardigen van zijn portret gebruik maakte van de koperen
plaat, die gediend had voor het graveren van de beeltenis van de
dichter Willem van Haren, opgenomen in diens uitgave van
„de vier uitmuntende gedigten, benevens de Polybius van Jonkheer Willem van Haren", is elders door mij reeds uitvoerig gesproken x).
Bij het identificeren der prenten is dankbaar gebruik gemaakt
van de Beschrijvende Catalogus van 7000 Portretten door Frederik Muller en de aanvullingen daarop van Van Someren. Ook
de bekende lexica zijn geraadpleegd.
c. Historische documenten.
Hier en daar kan men in de levensbeschrijvingen over de Van
Harens bijzonderheden vinden betreffende hun uiterlijk. Ook
in de brieven, waarvan er vele bewaard gebleven en in druk uitgegeven zijn, alsmede in de Hareniana, treft men zo nu en dan
persoonsbeschrijvingen aan. Zo bijvoorbeeld de volgende karakteristiek van Willem van Haren (1626—1708): „De ambassadeur
„had een lange kin. Hij was daarom bekend in de familie onder
„den naam van „Het Kintze". Zijn Zondagsnaam was die van
„Ambassadeur" " 2). In het voorjaar van 1750 schrijft Willem
1
) A. J. Stakenburg: „Een opmerkelijk geval van gravurebedrog", in
„Kunsthistorische Mededeelingen", I (1946) no. 4—5, blz. 69—71.
2

) Hareniana, Prov. Bibl. Leeuw. no. 775, blz. 34 r o .
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van Haren van Brussel uit aan de Prins van Oranje: „Aussi
„tous mes habits deviennent trop étroits en je serai bientôt un
„gros cochon et lourd de stature comme mon frère" *). Zeer
plastisch drukt Halbertsma zich uit in zijn mededelingen over
Onno Zwier's portret: „Het portrait van Onno is geschilderd
„door Spinny, toen hij 47 jaar oud was en dus op het noodlottig
„levenspunt, waarin hij door twee dochters van bloedschande
„beschuldigd werd. Hij ziet er krachtig, lekker en sappig uit,
„eerder het voorkomen hebbende van een jongman van 27 dan
„van 47. Het portrait is plat en verwig" 2). Van Emilie van Haren
en haar 2e echtgenoot J. C. F. Schmidt weten wij, dat zij „eene
„schoone vrouw" en hij „een schoon man" moet geweest zijn,
„beide van ene rijzige statuur, zoodat de menschen uitkwamen
„om dit paar te zien wandelen"; Schmidt „was de schoonste man
„uit de armee, maar bij ene vrouw, die binnen de twee jaar twee
„kramen had, verwekte hij geene kinderen" 3).
Typisch is ook de persoonsbeschrijving van Willem Anne van
Haren: „In zijne kleding was hij zonder voorbeeld simpel. Een
„zwart kort linnen broekje, Kloppenburger kousen, dikke dijk,,werkers-schoenen, een bont doekje van een scheling om de hals,
„een groen buisje aan, een klein strooien hoedje op, een pijpje
„van een vinger lengte in de mond — dit gaf hem al het aanzien
„van een Mof of vreemde oude kinkel; maar als hij twee minuten
„gesproken had, was die vreemde opschik verdwenen, en men
„zag een Friesch edelman met een hoofd en een hart, die elkan„der den voorrang in uitmuntendheid van hoedanigheid betwistten" 4 ). Jammer genoeg is er geen geschilderd portret van
hem bekend. Wij weten er, wederom dank zij Halbertsma, de
reden van: „W. A. van Haren zat dikwerf een uur met gevou„wen handen in dezelfde houding op zijn stoel. Evenwel wierd
„hij met moeite door zijn vrouw, mij en Petrus (Halbertsma's
„zoon) verbeden om zich te laten portraiteren. Ik vroeg mevrouw
„naar de reden van dien weerzin. Hij is republikein, was het
„antwoord. Het denkbeeld van te zitten zonder de vrijheid te
„hebben om ieder ogenblik als 't hem lust op te staan, kan hij
„niet verdragen"5). Diezelfde P. Halbertsma heeft echter de
!)
2
)
3
)
4
)
5
)

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

no. 776, blz. 18 vs °.
no. 775, blz. 41 v s o .
blz. 48 r o en 49™.
blz. 20 ro .
blz. 122.
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gelegenheid benut een tekening van Willem Anne te vervaardigen, welke bewaard gebleven is. Een poging tot een olieverfportret mislukte: „Een soldaat, zijnde schilder, maar die alles
„verzoop, heeft hem en zijn broeder Poppe Andrée geschilderd.
„De soldaat verklaarde Poppe voor gemakkelijk te treffen, maar
„op Willem Anne vloekte hij dikwerf, zeggende:,der verfluchte
„Jesuitenkopf, ich kan hem nicht mahlen!' " *).
Was Willem Anne van Haren „een bolloper in zijne kleding",
zijn neef Pieter, de laatste van zijn geslacht, van wie bekend is
dat hij elk jaar naar Aken ging, waar in de Vredezaal het portret
van zijn grootvader Onno Zwier hing — „zo vervuld was hij
van de luister zijner familie" — was dermate fatterig, dat hij
zich tweemaal per dag schoor en driemaal vóór het diner verkleedde 2 )!
Afzonderlijk dient hier te worden gesproken van de testamenten en boedelbeschrijvingen. Bij het onderzoek naar de
verblijfplaats der portretten heeft het nagaan van deze laatste
wilsbeschikkingen de meeste tijd gevergd. In Friesland is het
vóór 1812 altijd moeilijk zoeken naar dergelijke stukken, omdat
de notarissen niet verplicht waren protocol te houden en te
bewaren. Testamenten van de oudste generaties der Van Harens
vindt men derhalve niet dan door toeval terug, en wat het jongere
geslacht betreft: het was mij in het 't geheel niet bekend of de
kinderen van Onno Zwier voor een notaris over hun bezittingen
disponeerden, en zo ja, dan was er de moeilijkheid waar deze
papieren te vinden. Zij zouden immers over de vererving der
schilderijen details kunnen vermelden en vormden dus een niet
te veronachtzamen bron. Ik vond allereerst de testamenten van
Willem van Haren (1626—1708) en Elisabeth van Hemmema
(1635—1688), van Willem van Haren (1655—1728) en zijn 2e
vrouw Rixt van Andree (1655—1735) terug 3 ). In de eerstgenoemde wordt van portretten in het geheel niet gerept, maar in
x

) Idem, blz. 14 r °.
) Idem, blz. 157 v s ° en 20™.
3
) Testamenten van Willem van Haren en Elisabeth van Hemmema, gedateerd 8 Aug. 1705, in de Hareniana, Prov. Bibl. Leeuw. no. 828. Holografisch
testament van Willem van Haren, gedateerd Leeuwarden 17 Maart 1728,
en van Rixt van André, weduwe van Haren, gedateerd Leeuwarden 8 September 1729, met codicillen d.d. 1 Februari 1732, 21 April en 18 Juni 1733.
Beide copie-acten, afkomstig van Mej. J. J . Sickenga te Wolvega, zijn thans
in mijn bezit. Eveneens bevinden zich afschriften onder de Hareniana, Prov.
Bibl. Leeuwarden no. 817 en 819. Vgl. ook ald. no. 820 en 823.
2
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de laatstgenoemde wordt er verscheidene malen van gewag
gemaakt. Zo worden in dat van Willem „alle koninglijke en
„princelijke (en andere) portraiten" gelegateerd aan zijn kleinzoon, de dichter Willem van Haren „en bij sijn afsterven sonder
„kinderen aan Jr Oene Swier, en die ook sonder kinderen ster„vende, sullen deselve devolveren op Jr Duco van Haren en sijn
„kinderen, en Jr Duco mede sonder kinderen verstervende op
„vrou Catharina van Haren en hare kinderen
". Na haar
man's dood in 1728 beschikt de weduwe opnieuw over haar
goederen en zij prelegateert aan haar stiefzoon Duco o.a. „de
„schilderijen met vergulden listen — uitgesondert mijne en
„mijne mans portretten — in het zaal en alle portretten op het
„groot zaal, excemt de princesse Albertina dat Jr Willem eijgen
„is". De hier genoemde conterfeitsels van de testatrice en haar
man v/orden bestemd voor Jr Willem, die tevens alle overige
schilderijen zal erven, indien zijn oom Duco zonder wettige erfgenamen overlijdt. In de plaats van Willem van Haren wordt dan
weer, voor het geval dat hij kinderloos sterft, Jr Sixtus Antonius
van Galama gesteld. Bij codicil verandert Mevrouw Van HarenAndré later deze legaten. Ten aanzien van de schilderijen met
vergulde lijsten in de zaal bepaalt zij dat ieder van haar erven
„sal genieten sijn eigen portret, en dat de vier „andere sullen
„comen op Jr Willem van Haaren". Haar schoonbroeder Galama
wordt bedacht met „alle portretten op de bovensaal (het groot
„zaal), welke aan Jr Duco van Haren waren gemaakt, uytge„sondert 't portret van mijn vrouw Burmania 't welk aan Juffr.
„Jetske van Grovestins en portret van mijn vrouw Viersen
„'t welk aan mijn vrouw Lobel bespreke" *).
Uit het archief van de Van Sandick-Stichting ontving ik een
copie van het testament van Onno Zwier van Haren, hetwelk
— hoe merkwaardig overigens ook wegens de onterving van de
oudste twee dochters, waarvan daarin sprake is — geen details
over roerende goederen bevat.
Verder kon ik de notariële bescheiden achterhalen van verscheidene kinderen en kleinkinderen van laatstgenoemde: van
de douairière Magdalena Adriana von Hohenlohe LangenburgVan Haren en haar twee dochters Wilhelmine en Sophie; van
*) Zeer waarschijnlijk zijn hier bedoeld Willem van Haren's eerste echtgenote Frouck van Burmania (1660—1702) en de vrouw van Willem van
Haren (1581—1649), met name Magdalena van Vierssen Willemsdr.
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Duco's zoon Pieter Willem Baron van Haren, en diens zwager
Jhr Mr Leonard Robert Gevaerts; van Willem Anne Baron
van Haren en zijn vrouw Cecilia Johanna van Heemstra, en
van Jhr Mr Jan Poppe André van Haren *). In een acte van
inventaris der Hohenlohes vond ik eenmaal genoemd: „op de
groote voorkamer eenige familieportretten — Pro Memorie";
in de boedelbeschrijving der nalatenschap van Mevrouw Van
Haren-Van Heemstra staat niet meer vermeld dan:,,in de daagsche kamer vier portretten", terwijl men in haar testament, dat
zij op 6 April 1832 eigenhandig op Fogelsanghstate te Veenklooster geschreven heeft, toch zeker een nadere aanwijzing omtrent de collectie had mogen verwachten. Waren ze na de dood
van haar man in 1835 al door diens erven — onder wie de princen en princessen van Hohenlohe — meegenomen? Van alle
erfgenamen, in die stukken genoemd, ging ik de descendenten
tot op heden na, en ik correspondeerde met vertegenwoordigers
van vrijwel alle takken, die in vrouwelijke linie van hen afstam3
) Van de familie Von Hohenlohe Langenburg de volgende acten: (1) Gerechtelijke beschrijving van de nalatenschap van F. E. Graaf van Hohenlohe,
verleden voor de municipaliteit van Groningen d.d. 12 September en 24
October 1795 (in Protocol der Gerechtelijke beschrijvingen, R.A., inv. no. III
fol 32 en 46); (2) Testament van Magdalena Adriana van Haren douairière van
Hohenlohe Langenburg, voor notaris C. Krieger te 's-Gravenhage d.d. 28 Juni
1821 (no. 6020, acte 210); geen boedelscheiding gevonden; (3) testament van
Wilhelmine C. H. van Hohenlohe Langenburg, gedeponeerd bij notaris J. G.
van der Haak 'te s-Gravenhage d.d. 30 October 1839 (gem. archief no. 7548,
portef. 6508), geopend voor notaris C. J. van de Watering aldaar d.d. 2
Februari 1858; (4) testament van Sophie Ph. H. van Hohenlohe Langenburg,
gedeponeerd bij notaris J. G. van der Haak te 's-Gravenhage d.d. 30 October
1839 (gem. archief no. 7547, portef. 6508), teruggenomen voor notaris C. J.
van de Watering aldaar (no. 3289) en voor hem opnieuw getesteerd d.d. 23
Februari 1858 (no. 3290), verzegeling 28 Mei 1860, ontzegeling 21 Juni 1860,
acte van inventaris (no. 3923 en 3924) d.d. 10 Juli 1860.
Testament van Pieter Willem Baron van Haren, verleden voor notaris Carl
Joseph Weiier te Aken d.d. 8 Juli 1850. De successiememorie werd ingediend
door notaris J. G. van der Haak te 's-Gravenhage.
Testament van Jhr Mr Leonard Robert Gevaerts, zwager en universeel
erfgenaam van voorgaande, verleden voor notaris C. J. van de Watering te
's-Gravenhage d.d. 16 Maart 1863 (No. 4520); boedelinventaris d.d. 19 October
1864 (no. 4857 en 4858); boedelscheiding d.d. 10 Februari 1865 (no. 4938).
Holografisch testament van Willem Anne Baron van Haren, d.d. 19 Febr.
1834 op Fogelsanghstate te Veenklooster, gedeponeerd bij notaris Jan Romein
te Buitenpost d.d. 20 April 1835. De boedelscheiding is onvindbaar.
Idem van Cecilia Johanna van Heemstra douairière van Haren, d.d. 6 April
1832 op Fogelsanghstate te Veenklooster, gedeponeerd bij notaris R. Buijsing
te Kollum d.d. 2 Maart 1836. De boedelinventaris voor dezelfde d.d. 6 en 8
April 1836 (R. A. Leeuwarden Not. 718, prot. no. 40).
Testament van Jhr Mr Jan Poppe André van Haren, verleden voor notaris
Adrian Euler te Dusseldorf d.d. 9 Maart 1818.
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men. Deze correspondentie leverde wel portrettenmateriaal op
aangaande de laatste generaties der Van Harens, maar wees niet
de weg naar de oude verzameling. Ik wendde mij ook tot de families Von Blanckenstein, Gevaerts, Zu Hohenlohe Langenburg,
Van Hogendorp, Van Ittersum, Nepveu, Roosmale, Sandberg,
Van Sandick, Sirtema van Grovestins, Tissot van Patot en De
Vidal de St. Germain; richtte mij tot de nakomelingen der Van
Plettenbergs (Engel, Van Harinxma thoe Slooten, Nilant,
Scheidius), en verdiepte mij in de ingewikkelde parentelen van
het geslacht Van Spaen x). Ik ondervond bij allen grote medewerking en bereidwilligheid, maar het doel van mijn onderzoek
werd niet bereikt.
Zoals hierboven reeds is uiteengezet, leidt het tot dusverre
betrouwbaarste spoor naar het Slot Rothenhaus in Görkau
bij Praag.
*
*
*
Na deze inleidende beschouwing kom ik tot het doel van deze
bijdrage: een chronologische beschrijving van de beeltenissen der
Van Harens. Geen onderscheid zal daarbij gemaakt worden tussen
schilderij en prent, teneinde de volgorde niet te onderbreken.
Voor zover het bestaan van geschilderde portretten ons alleen
door de gravures of uit andere bronnen bekend is, zullen zij
in de opsomming worden opgenomen zonder meer; in de gevallen
dat hun verblijfplaats was op te sporen, wordt een afbeelding
gegeven, waarnaar dan een * verwijst. Zo nu en dan zijn in de
reeks ook beeltenissen beschreven van nauwe verwanten der
familie Van Haren, doch een bepaald systeem is daarbij niet
gevolgd. En om de samenhang der leden van dit geslacht duidelijk te maken, wordt in een bijlage een fragment-genealogie
Van Haren opgenomen.
*

*

!) Immers Cecilia Hartsinck huwde, als weduwe van Carel Willem van
Haren, te Velp 18 December 1803 Alexander Jacob Baron van Spaen. Haar
neef J. F. W. Carel Baron van Hardenbroek testeerde 30 Juni 1870 voor
notaris J. B. E. M. A. Orcibal te Parijs en legateerde aan zijn achterneef
J. F. W. Alexander Baron van Spaen van Rosande „les papiers et portraits
,,de la familie de Spaen. A ma nièce Emma de Constant Rebecque Ie grand
„portrait de ma mère".

Wumkes.nl

147
4.

1.
2.

3.
4a.

b.

Lijst

der

beeltenissen

EVERARD VAN HAREN, de Oude, Schepen van Aken 1518, 1527»
omstr. 1490 gehuwd met Agnes Cortenbach.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
EVERARD VAN HAREN, de Jonge, zoon van no. 1, Schepen van
Aken, † Arnhem 3 Mei 1589.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster, en draagt de
wapens van Haren en Cortenbach.
MARGRIET HAGEN, echtgenote van no. 2.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster en draagt:
de wapens Hagen en Gaasbeek.
ADAM of DAAM VAN HAREN, „de Watergeus", „Hopman
Daam", zoon van no. 2 — 3, † 1590.
Door M. J. Mierevelt? Paneel, waarop de wapens van Haren
en Hagen voorkomen.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster, en later in
bezit van P. W. baron van Haren, die in 1850 te Aken overleed en uit wiens nalatenschap het te 's-Gravenhage geveild
werd.
DEZELFDE.

Tekening in potlood naar M. J. Mierevelt. Door?
Was in 1872 in bezit van Dr Halbertsma te Haarlem,
c*.

5.

6.

7.
8.

9.

DEZELFDE.

Houtsnede naar b.
Afgebeeld in de Volksalmanak der Maatschappij tot Nut van
't Algemeen voor het jaar 1873, blz. 99.
MARGRIET COENEN, echtgenote van no. 4, geb. 1541.
Het portret, dat de wapens Coenen en Hanegraaff bevat, is.
gedateerd 1586, „aetate 45".
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
EVERARD VAN HAREN, zoon van No. 4 —5, gesneuveld 1640.
Het portret, gedateerd 1586, is een kniestuk, dat hem vertoont in volle wapenrusting met een écharpe, de piek in de
hand. Halbertsma noemt hem „waarschijnlijk" Goderich van
Haren; vgl. echter O.Z. van Haren's „Nieuwjaarsbrief aan
mijn jongsten zoon" (bij van Vloten, blz. 455).
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
WILLEM VAN HAREN (1581 — 1649), zoon van no. 4—5.
Door A. van Dijck?
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
MAGDALENA VAN VIERSSEN WILLEMSDOCHTER, echtgenote
van no. 7.
Door A. van Dijck.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
MARGRIET VAN HAREN (geb. ± 1614), dochter van no. 7 —8
en echtgenote van Allard Pytter van Jongstall (1612 — 1676).
Door J. van Haensbergen. Doek, later paneel, 67 x 51.
Gezeten in een tuin, in blauw-satijnen japon, met een bloemenguirlande in de hand.
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Was in 1852 op Goslingastate te Hallum.
Veilingen Fred. Muller 7 Juli 1903 (no. 171), C. Roos 5 en 6
Juli 1916 (no. 3), en Fred. Muller 27 Nov. 1917 (no. 80),
alwaar toegeschr. aan F. Netscher en genoemd als paneel.
Moes no. 3184.
Zie Friesche Volksalmanak 1852, blz. 24.
WILLEM VAN HAREN, „de Ambassadeur" (1626 — 1708), zoon
van no. 7 — 8.
Door Bernard Vaillant, 1679. Doek 123 x 94.
Kniestuk, naar rechts, staande bij tafel, waarop de linkerhand rust, écharpe om rechter schouder, kanten jabot en
fluweelen strik.
Eigendom: Gemeente Nijmegen, Raadhuis.
Dit portret werd door van Haren zelf aan de stad geschonken.
Moes no. 3186 : 1. Is hetzelfde portret als Moes 3186 : 3.
DEZELFDE.

Kopergravure in royaal folio door A. Blooteling, 1680, naar
B. Vaillant.
Borstbeeld, naar rechts, in ovaal-rand waarin zijn spreuk:
,.lrae modereris et ori" voorkomt; beneden, bezijden zijn
gekroond wapen, een 4-regelig latijns opschrift: .,Illustris
et Generosus dominus", enz.
Muller no. 2172.
Cat. Kunstverzameling Leeuwarden 1875.
DEZELFDE.

Door H. H. Quiter, 1769. Doek.
Eigendom: onbekend.
Moes no. 3186 : 2.
DEZELFDE.

Gravure: „zwarte kunst" door H. H. Quiter, 1679, naar zijn
eigen doek.
Borststuk naar links, in ovaal-rand, met beneden een 5-regelig
onderschrift: „Illust: ac Gener: Dom. Wilhelm ab Haren", enz.
Voorkomend onder 40 prenten in zwarte kunst naar, door en
met adres van H. H. Quiter te Nijmegen, en later met dat
van A. Luppius, in de „Icones legatorum . . . . ad vivum
pictae, sculptae et expressae ab H. H. Quiter, Noviomagi apud
dictum H. H. Quiter 1679".
Muller no. 2171; Van Someren no. 191.
DEZELFDE.

Door onbekende schilder, ws. 1696. Doek 71 x 55.
Ten voete uit, naar rechts, gezeten in stoel bij tafel, waarop
tractaten van de Vrede van Rijswijk liggen.
Eigendom: Mej. J. Sickenga, Wolvega, wier familie het verkreeg uit de nalatenschap van J. P. A. Canter, ald. † 24 Maart
1800. (Van der Aa, Biogr. Woordenboek VIII, blz. 188, is
onjuist).
Moes no. 3186 : 4.
Hist. Tent. Leeuwarden 1877.
ELISABETH VAN HEMMEJWA (1635—1688), echtgenote van no. 10.
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12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19*.

20.
21*.

22*.

Door onbekende schilder.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
ERNST VAN HAREN (1623 — 1701), zoon van no. 7 —8.
Door onbekende schilder.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
CATHARINA VAN OENEMA TIBERIUSDR. ( ± 1625 — 1679), echtgenote van no. 12.
Door onbekende schilder.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
WILLEM VAN HAREN (1655-1728), zoon van no. 12-13.
Door onbekende schilder.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
FROUCK VAN BURMANIA (1660 —1702), Ie echtgenoot van no.14.
Door onbekende schilder.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
RIXT VAN ANDREE (1655 — 1735), 2e echtgenote van no. 14.
Door onbekende schilder.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
(waarsch.) FLORENTINA GEERTRUID DE SIGHERS THER BORCH,
( ± 1650-1741), echtgenote van Barthold Canter.
Door onbekende schilder. Doek.
Heupstuk, naar links, in draperie, een roos in de rechter
hand; paarlen collier.
Eigendom: Mej. J. Sickenga, Wolvega, wier familie het verkreeg uit de nalatenschap van J. P. A. Canter, ald. † 24 Maart
1800. Het pendant van dit zwaar beschadigde portret, voorstellende waarsch. Barthold Canter (1648-1701), ging ten huize
van Mej. Sickenga verloren.
ADAM ERNST VAN HAREN (1683 — 1717), zoon van no. 14 — 15.
Door onbekende schilder.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
AMELIA HENRIETTE WILHELMINA DU TOUR ^ 1686 —1731),
echtgenote van no. 18.
Miniatuur op ivoor, 7% x 51/2, als medaillon.
Eigendom: Mevr. J. G. M. Tissot van Patot-Hennes, Soestdijk.
Duco VAN HAREN (1688-1742), zoon van no. 14-15.
Door onbekende schilder, 1726: „aetate 38".
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
(waarsch.) JOHAN CANTER, heer van ther Borch (1678—1725),
zoon van no. 17, Ie echtgenoot van Eduarda Lucia van Haren
(1693-1765).
Door B. Accama, 1720. Doek, ovaal 71 x 58.
Borststuk, naar links, in harnas met rode mantel om rechter
schouder.
Eigendom: Mej. J. Sickenga, Wolvega.
Voor de herkomst van dit portret, dat in de schoorsteen
ingemetseld is, zie no. 10 en 17.
(waarsch.) JAN REINT DE SIGHERS THER BORCH, heer van de
Vennebroeck (1678 — 1753), 2e echtgenoot van Eduarda Lucia
10
van Haren (1693-1765).
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Door B. Accama, 1731. Doek. 97x75.
Heupstuk; naar rechts, als stafofficier van het regiment
Oranje-Friesland.
Eigendom: Friesch Museum, Leeuwarden, inventaris no. 158.
Moes no. 7195.
De voorgestelde kàn ook zijn Jan de Sighers ther Borch,
(1694 — 1756), zoon van Gijsbert en Geertruida Losecaat, die
in 1743 luit.-kolonel werd.
23*. HENDRIK CASIMIR VAN PLETTENBERG (1697 — 1740), echtgenoot van Elisabeth Titia van Haren (1694-1728).
Door B. Accama, 1728. Doek, ovaal. 80X63V2Heupstuk, naar rechts, als ritmeester van de Garde du Corps,
met opgeheven sabel in rechter hand.
Eigendom: A. Baronesse van Harinxma thoe Slooten, Amsterdam, wier familie het via het geslacht Collot d'Escury
verkreeg van de Van Asbecks.
24*. DOUWE SIRTEMA VAN GROVESTINS (1710 — 1778), zoon van
Jan (1686-1717) en Catharina van Haren (1687-1771).
Door onbekende schilder, Doek.
Heupstuk, naar rechts, als opperstalmeester van Prins Willem IV, in borstharnas, waarover rode mantel met gouden
tressen.
Eigendom: Douairière Sirtema van Grovestins, geb. Van
Hardenbroek. Het portret ging verloren bij het bombardement van het Bezuidenhoutkwartier te 's-Gravenhage, 1945.
Ikonogr. Bureau no. 31075.
25*. JOHANNES SIRTEMA VAN GROVESTINS (1717 — 1795), zoon als
no. 24.
Door onbekende schilder. Doek. 40x30.
Te halver lijve, naar links, als stafofficier van het regiment
Oranje-Friesland, links wapen en spreuk.
Eigendom: J.L.D. Baron Sirtema van Grovestins, Parijs.
26.
JAN POPPE ANDRÉ CANTER, heer van ther Borch 1755, (1723 —
1800), zoon van no. 21.
Te halver lijve, naar links, als oude heer in stoel gezeten,
bril in rechter hand, hoog toegeknoopte geruite jas, muts op
het hoofd.
Eigendom: Mr H. A. H. Canter Cremers, 's-Gravenhage, die
het ten geschenke ontving van Mej. J. Sickenga te Wolvega.
Afgebeeld in de Vrije Fries, XXXVIII (1946) blz. 9.
27*. HANS WILLEM VAN PLETTENBERG (1732—1800), zoon van
no. 23 en diens 3e echtgenote Petronella Agata van Ammama,
met zijn vrouw Maria J. H. Keiser, zijn zuster [sabella Allegonda en zijn dochter Petronella Agneta van Plettenberg.
Door H. A. Baur. Doek 90 x 109.
Eigendom: W. Brantsma, Nierssen, wiens familie het verkreeg
van haar voorvader G. F. Baron van Asbeck.
Ikonogr. Bureau no. 27603.
28a*. WILLEM VAN HAREN, de dichter (1710—1768). zoon van
no. 18-19?
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Door Italiaanse school (Battoni?). Doek.
Ten voete uit, naar links, staande bij een tafel, waarop zich een
globe, een vrouwenbuste en een paar boeken bevinden, waarnaar
hij met de rechterhand wijst. Een windhond ligt aan zijn voeten,
en achter hem staat een stoel waarop zich zijn steek bevindt.
Van dit portret, dat in Friesch bezit zou zijn, heeft de heer
W. H. van Sandick te Groningen een foto. Een verhaal in de
familie van Sandick zegt, dat het Willem van Haren voorstelt.
Daarentegen spreekt: Ie de weinige gelijkenis van de hier
uitgebeelde met de vele andere portretten, die van de dichter
bekend zijn; 2e het feit dat van Haren, voorzover wij weten,
nimmer in Italië is geweest.
WILLEM VAN HAREN, de dichter (1710 — 1768), zoon van
no. 18-19.
Door B. Accama, vóór 1742.
Eigendom: onbekend.
Moes no. 3187 : 2.
DEZELFDE.

Portret, voorkomend op porseleinen kop-en-schotel (chinees
sur commande), naar B. Accama.
Eigendom: Friesch Museum, Leeuwarden. Ook de heer
J. W. W. A. G. van Sandick te Maarssen bezit een exemplaar,
door zijn vader Mr H. W. van Sandick destijds voor /8000,—
gekocht bij Fred. Muller. In het Princessehof bevindt zich een
trekpot en theebusje met dezelfde voorstelling.
Hist. Tent. Leeuwarden 1877.
Muller no. 2166.
DEZELFDE.

Kopergravure in royaal folio door P. Tanjé, ± 1743, met
adres van Isacus van der Kloot, naar B. Accama.
Heupstuk, naar links, hoofd naar rechts, voor boekenkast,
rechterhand gestoken in eenvoudige rok, het geheel in ovaalrand; beneden, bezijden zijn wapen, zijn naam en een 8-regelig
latijns vers van G. Schröder: „Clara Pharus Patriae", enz.
Muller no. 2164.
DEZELFDE.

Kopergravure in royaal folio door P. Tanjé, ± 1743, met
adres: ,,à la Haye, chez Antoine van Dole, libraire à 1'Enseigne
de Hugo Grotius", naar B. Accama.
Heupstuk als voorgaand, doch zijn naam thans in het Frans,
waaronder drie 4-regelige strophen van François de Voltaire:
„Démosthène au Conseil et Pindare au Parnasse", enz. Dit
is het gedicht, dat Voltaire aan van Haren opdroeg na diens
publicatie van de „Leonidas" (1743), echter hier met wijziging
van de 2e en 3e regel van het laatste couplet, die oorspronkelijk luidden: „à Rome on est esclave et à Londres citoyen / Et
mon premier devoir est de servir Ie mien".
Muller no. 2165.
DEZELFDE.

Kopergravure in octavo, door C. de Putter, 1742, naar B. Accama.
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Heupstuk als beide voorgaande, maar kleiner en in ovaalrand, waarin: „Willem van Haren, Grietman op het Bild en
Staaten Generaal wegens de Provintie van Friesland etc. etc."
Onder zijn portret zijn wapen met een 4-regelig gedicht:
„Wien zie ik dus verheerlijkt met Lauwrier" enz.
Deze gravure komt voor in „De vier uitmuntende gedichten",
verschenen bij D. van Lennep te Harderwijk, 1742.
Muller no. 2166. Zie ook „Kunsth. Mededeelingen" I (1946)
no. 4 - 5 , blz. 69.
Over het geval van gravure-bedrog, waarbij dezelfde plaat de
naam draagt van Joan Wilhem Claus van Laar is hierboven
reeds gesproken. Zie Muller no. 3059: a, b en Van Someren
3113: a, b.
g*.

DEZELFDE.

Door W. Falck, 1747. Op zilver, hoog 20.
Borststuk, bijna en face. Op de achterzijde: „Joncker Willem
van Haren, Grietman over 't Bild, enz. enz. enz., geschilderd
door 21/6.1.11.3.10/1747."
Eigendom: Friesch museum, Leeuwarden, dat het ten geschenke ontving van Mr W. J. C. van Hasselt te Amsterdam.
Moes no. 3187 : 3.
Hist. Tent. Leeuwarden 1877.
h*.

DEZELFDE?

Door J. Fournier, 1752. Doek 9P/a x 74.
Heupstuk, naar rechts, in geborduurde jas en vest, steunend
met de linkerarm op marmeren tafelblad.
Eigendom: Mevrouw Idenburg-Siegenbeek van Heukelom,
Leiden.
Dit portret, dat afkomstig is van Jan F. van Weideren Baron
Rengers op Epemastate te IJsbrechtum, heeft een lange
geschiedenis. Zie daarover „Kunsth. Mededeelingen" I (1946)
no. 3, blz. 41. De hier uitgebeelde vertoont echter weinig
of geen gelijkenis met de andere portretten, die wij van Willem
van Haren bezitten, zodat de toeschrijving niet zeer aannemelijk is.
i.

DEZELFDE.

Door F. Dumesnil, Brussel 1753.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
Moes no. 3187 : 1.
j*.

DEZELFDE.

Kopergravure in folio, door J. Houbraken 1758, met adres
van D. onder de Linden, naar F. Dumesnil.
Te halver lijve, naar rechts, in gegalonneerde rok met geborduurde jabot, korte pruik, het geheel in ovaal-rand, waaronder
zijn wapen en naam.
Deze prent is geplaatst voor de 2e druk der „Friso".
Muller no. 2167.
k*.

DEZELFDE.

Kopergravure in 32 mo , door R. Vinkeles en C. Bogerts, met
adres van J. Buys, naar F. Dumesnil.
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Borststuk, naar rechts, in ronde rand, waarin gegraveerd is:
„Jonkheer Willem van Haren"; daaronder zijn wapen.
Muller no. 2170.
1*.

m*.

n*.

DEZELFDE.

Gravure in 12m0, door Ph. Velijn, 1824, naar F. Dumesnil.
Borststuk als voorgaande, voorkomend in deel I van Westman's editie van de „Dichterlijke Werken van W. en O. Z.
van Haren", Amsterdam 1824.
Afgebeeld in „Kunsth. Mededeelingen", I (1946) no. 3, blz. 43.
Muller no. 2168.
DEZELFDE.

Steendruk in 12mo, door H. J. Backer, 1836, naar Velijn's
gravure.
Borststuk als voorgaande, voorkomende in de Friesche Volksalmanak voor 1836, tegenover blz. 48, bij de levensschets
van Willem van Haren door A. Wassenbergh.
Afgebeeld in „Kunsth. Mededeelingen" I (1946) no. 3, blz. 42,
alwaar als onderschrift ten onrechte „O. Z. van Haren"
vermeld is.
Muller no. 2169.
DEZELFDE.

Staalgravure, naar Backer's steendruk.
Borststuk als voorgaande.
29.
MARIANNE CHARLES, (1699 — 1758), Ie echtgenote van Willem
van Haren, no. 28.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
30*. WILHELMINA FREDERICA VAN HAREN, toegenaaiîid VAN DEN
BORG (1736-1789), erk. nat. dochter van no. 28 en van
Maria Cròller, en echtgenote van Simon Johannes Tissot van
Patot (1728-1805).
Pastel, door P. de la Croix, 1776; 34 x 26.
Te halver lijve, naar links, gezeten in stoel, de rechter arm
leunend op tafel, een hondje op haar schoot.
Eigendom: Mevr. J. G. M. Tissot van Patot-Hennes, Soestdijk.
31*. SIMON JOHANNES TISSOT VAN PATOT (1728-1805), echtgenoot van no. 30.
Pastel, door P. de Ia Croix, 1776; 34 x 26.
Te halver lijve, naar rechts, gezeten in stoel, als kapitein van
het regiment d'Envie.
Eigendom: Mevr. J. G. M. Tissot van Patot-Hennes, Soestdijk.
32a.* ONNO ZWIER VAN HAREN, de dichter (1713-1779), zoon
van no. 18—19.
Door J. Fournier, 1748. Doek 145 x 94.
Kniestuk en face, in borstharnas en rijk gegalonneerde rok,
staande naast een tafel; de linkerhand, waarin een rol tractaten, steunt daarop.
Eigendom: Gemeente Aken, Stadhuis.
Afgebeeld in: Dr A. J.Stakenburg „Onno Zwier van Haren —
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De Geuzen", tegenover blz. 3; en in „Kunsth. Mededeelingen"
I (1946) no. 3, blz. 42.
Moes no. 3185 : 1.
DEZELFDE.

Door onbekende schilder, 1758. Doek 55 bij 45.
Borststuk, naar rechts, in blauwe rok met rode kraag en zilveren galons, witte jabot, witte gepoederde staartpruik, wapen
rechts boven.
Eigendom: bevond zich op 9 Nov. 1944 in bezit van wijlen
Mevr. J. F. des Tombe, douairière J. L. W. Baron van Hardenbroek van Lockhorst te Brussel, waar het door een bombardement van de Rue de 1'Ermitage verloren ging.
Het portret werd destijds gesignaleerd en beschreven door de
heer A. P. M. A. Storm de Grave aldaar. Waarschijnlijk is het
identiek met dat, waarvan O. Z. van Haren in zijn Ie Deductie
(20 Mei 1761) op blz. 34 spreekt, en hetwelk vervaardigd was
t.g.v. het huwelijk van zijn oudste dochter Emilie, die inderdaad in 1758 met J. A. van Sandick trouwde.
DEZELFDE.

Door G. Spinny, 1760.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
Dit portret werd door W. A. Baron van Haren afgestaan aan
's dichters kleindochters zu Hohenlohe Langenburg, die het
medenamen naar Duitschland (vgl. W. Eekhoff in „De Stedel.
Kunstverz. van Leeuwarden, 1875, blz. 41). Thans in bezit
van Max Egon Prins zu Hohenlohe Langenburg, Kasteel
Rothenhaus, Görkau?
Moes 3185 : 2.
DEZELFDE.

Gravure in 12m0 door Ph. Velijn, 1825, naar G. Spinny.
Borststuk, naar rechts, gezeten in stoel, in rijk gegalonneerde
rok, witte gepoederde staartpruik, het geheel in ovaal-rand.
Een exemplaar van deze prent, in de verzamelingen van het
Friesche museum, bevat een merkwaardig onderschrift van
Halbertsma.
Zij komt voor in Deel IV van Westerman's „Dichterlijke Werken van W. en O. Z. van Haren", A'dam 1825.
Muller no. 2162.
DEZELFDE.

Steendruk in 12mo door H. J. Backer, naar Velijn's gravure.
Borststuk als voorgaande.
Deze prent komt voor in de Friesche Volksalmanak voor
1837, tegenover blz. 50, bij een levensschets van O. Z. van
Haren door W. Eekhoff.
Muller no. 2163.
DEZELFDE.

Staalgravure, naar Backer's steendruk.
Borststuk als voorgaande.
SARA ADEL VAN HULS (1718 — 1793), echtgenote van Onno
Zwier van Haren, no. 32.
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Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
Dit portret werd door W. A. Baron van Haren afgestaan aan
haar kleindochters zu Hohenlohe Langenburg, die het medenamen naar Duitsland (vgl. W. Eekhoff, „De Stedel. Kunstverz.
van Leeuwarden, 1875, blz. 41). Thans in bezit van Max Egon
Prins zu Hohenlohe Langenburg, Kasteel Rothenhaus, Görkau?
Moes no. 3826.
34a*. AMELIA HENRIETTA WILHELMINA VAN HAREN (1738 — 1800),
oudste dochter van no. 32, en echtgenote van Johan Alexander
van Sandick (1727-1763).
Door G. Spinny, 1758. Doek
Heupstuk, naar links, gezeten in stoel, een waaier in de linker hand, wapen rechts-boven.
Eigendom: de familiestichting van Sandick; bewaarders: de
erven O. Z. van Sandick, Eerbeek.
Copieën van dit portret bevinden zich bij de familie van
Kinschot te 's-Gravenhage en de heer R. A. van Sandick te
Buuren.
b*.

DEZELFDE.

Miniatuur, 4/^ x 3V2, voorkomend op doosje, 8 x 8 .
Eigendom: de Van Sandickstichting; bewaarder: R. A. van
Sandick, Buuren.
35a*. JOHAN ALEXANDER VAN SANDICK (1727 — 1763), Ie echtgenoot
van no. 34.
Door G. Spinny, 1758. Doek.
Heupstuk, naar rechts, gezeten in stoel, een brief in de rechterhand, wapen rechts-boven.
Eigendom en copieën: als no. 34a.
Moes no. 6751 : 1.
b*.

DEZELFDE.

Miniatuur op ivoor, als medaillon.
Eigendom: de Van Sandickstichting; bewaarder: Ir I. van
Sandick, Oostburg (Z. VI.)
Moes no. 6751 : 2.
36*. JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH SCHMIDT (1716—1800), 2e
echtgenoot van no. 34.
Door onbekende schilder. Doek.
Te halver lijve, naar links, als luitenant-generaal der Frisons,
een helm in de linker hand.
Eigendom en copieën: als no. 34a.
37a*. CAROLINA WILHELMINA VAN HAREN (1741—1812), 3e dochter
van no. 32 en echtgenote van Mr Willem van Hogendorp
(1735-1784).
Door onbekende schilder. Doek 58 x 48.
Borststuk, en face, kanten shawl met strik om de hals.
Eigendom: F. Graaf van Hogendorp, Driebergen.
Afgebeeld in jaarboek ,,Die Haghe", 1943, tegenover blz. 143
en in Henriette de Beaufort's ,,G. K. van Hogendorp, grondlegger van het Koninkrijk", tegenover blz. 116.
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b*.

DEZELFDE.

Miniatuur, ovaal, in van haar vervaardigd lijstje, 4 x 31/i.
Randschrift: ,,W. van Hogendorp, getroud met C. W. van
Hare, Febr. 1760".
Eigendom: F. Graaf van Hogendorp, Driebergen,
c*.

DEZELFDE.

Silhouette, rond, diameter 5x/2Eigendom: de Van Sandickstichting; bewaarder:Ir I. van
Sandick, Oostburg (Z.VL).
d*.

DEZELFDE.

Gravure, „gravé par Chrétien, à Paris", 1804. Diameter 67 2 .
Dit portretje komt voor in „Souvenir d'amitié" van H. E.
van Sandick-Feith, in bezit van Mr J. C. van Sandick, Eindhoven (eigendom van de familiestichting).
Erbij staat de volgende tekst vermeld: „Lieve Henriette, ge,,denkt somtijds aan deze oude 63-jarige vrouw, die Uw man
„ten doop heeft gehouden, en Uwer beide genege en liefhebbende Tante is en zal blijven zo lang zij nog leeft. —
,.'s-Gravenhage den eerste Juny 1804 — C. W. van Hogendorp
„gebore van Haren".
38a*. MR WILLEM VAN HOGENDORP (1735 — 1784), echtgenoot van
no. 37.
Door onbekende schilder. Doek, 58 x 48.
Borststuk, naar links, in eenvoudige rok met toegeknoopt
vest, kleine kanten jabot, gepoederde pruik met groote strik.
Eigendom: F. Graaf van Hogendorp, Driebergen.
Afgebeeld in de „Vrije Bladen", April 1940, tegenover blz. 16.
Moes no. 3601 : 1. Een copie zou zich volgens Moes no. 3601 : 2
in het „Ministerie van Koloniën" bevinden,
b*.

DEZELFDE.

Miniatuur, ovaal, in een van haar vervaardigd lijstje, 4 x 31/2.
Randschrift: ,,W. van Hogendorp, getroud met C. W. van
Haren, Febr. 1760".
Eigendom: F. Graaf van Hogendorp, Driebergen,
c*.

DEZELFDE.

Miniatuur, ovaal, 3 x 31/2.
Een verkleinde voorstelling van no. 38a.
Eigendom: F. Graaf van Hogendorp, Driebergen.
39a*. MAGDALENA ADRIANA VAN HAREN (1746 — 1822), 5e dochter
van no. 32 en echtgenote van Frederik Ernst Graaf zu Hohenlohe Langenburg (1750-1794).
Door Taco Scheltema. Doek, in ovaal, 52x/2 x 42.
Borststuk, naar links, donkere japon met witte halsdoek,
geplooide muts met strik.
Eigendom: Museum van Oudheden, Rotterdam, inventaris
no. 1844, verworven uit de nalatenschap van Jkvr. M. A.
van Hogendorp, 1931.
Een copie(?) van dit portret bevindt zich bij den Heer F. Graaf
van Hogendorp, Driebergen.
Vgl. ook Ikonogr. Bureau no. 23164, alwaar de voorgestelde
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ten onrechte is vermeld als Auguste E. C. zu Hohenlohe
Langenburg.
*.

DEZELFDE.

Physionotrace in 12 mo , rond, diameter 6.
„Dessiné et gravé par Gouard dans Ie Pooten K 164 à la Haye".
Eigendom (o.a.): F. Graaf van Hogendorp, Driebergen. Afgebeeld in Henriette de Beaufort's ,,G. K. van Hogendorp,
grondlegger van het Koninkrijk", tegenover blz. 117, alwaar
de voorgestelde ten onrechte vermeld is als Caroline W. van
Hogendorp-van Haren.
*.

FREDERIK ERNST GRAAF ZU HOHENLOHE LANGENBURG (1750 —

1794), echtgenoot van no. 39.
Teekening door B. Bolomey.
Borststuk, naar links, als kapitein in het regiment van de
Graaf van Rechteren. In de ovaal-rand is vermeld ,,Le Prince
de Hohenlohe au service d'Hollande".
Ikonogr. Bureau no. 40060.
*. DIDERIK VAN HOGENDORP, comte de l'Empire (1761 — 1822),
echtgenoot van Auguste Eleonore Christine Prinses zu Hohenlohe Langenburg (1775-1813).
Door Taco Scheltema. Doek. in ovaal, 52x/2 x 42.
Borststuk naar links, in fluwelen jas met borduursel op de
revers, witte jabot, los-hangend haar.
Eigendom: Museum van Oudheden. Rotterdam, inventaris
no. 1843.
Afgebeeld in Henriette de Beaufort's ,,G. K. van Hogendorp,
grondlegger van het Koninkrijk", tegenover blz. 133.
Zie verder no. 39a.
Ikonogr. Bureau no. 23163.
*.

DEZELFDE.

Physionotrace in 12mo, rond, diameter 6.
„Dessiné et gravé par Gouard dans Ie Pooten K 164 à la
Haye".
Eigendom (o.a.): F. Graaf van Hogendorp, Driebergen.
Van Someren no. 2505.
c.

DEZELFDE.

Door B. Bolomey. Doek.
Borststuk, naar rechts, als Pruisisch cadet.
Eigendom: Museum van Oudheden, Rotterdam, H.M. 570,
verworven als no. 39a.
Afgebeeld in Henriette de Beaufort's „G.K. van Hogendorp,
grondlegger van het Koninkrijk", tegenover blz. 4.
Ikonogr. Bureau no. 23157.
d.

DEZELFDE.

Door L. Temminck. Miniatuur op ivoor, rond, in paarlen rand.
Eigendom: Museum van Oudheden Rotterdam, H.M. no. 554,
verworven als no. 39a.
Ikonogr. Bureau no. 41930.
*.

DEZELFDE.

Door L. Temminck. Miniatuur, ovaal.
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Eigendom: Museum van Oudheden, Rotterdam, H. M. 553,
verworven als no. 39a.
Ikonogr. Bureau no. 23162.
42a*.

AUGUSTE ELEONORE CHRISTINE PRINSES ZU
LANGENBURG (1775—1813), 2e echtgenote van

HOHENLOHE

no. 41.

Door L. Temminck. Miniatuur op ivoor, rond.
Eigendom: Museum van Oudheden, Rotterdam, H.M. 552,
verworven als no. 39a.
b*.

43a.

b*.

DEZELFDE.

Door onbekende schilder. Doek 87 x 76.
Borststuk, naar rechts, in gedecolleteerde japon met hermelijnen mantel, een diadeem op het hoofd.
Eigendom: F. Graaf van Hogendorp, Driebergen.
WILLEM ANNE BARON VAN HAREN (1749 — 1835), 2e zoon
van no. 32.
Door Petrus Halbertsma. Teekening.
Eigendom: onbekend,
DEZELFDE.

Steendruk in royaal folio, door L. A. Vintcent, met adres van
J. D. Steuerwald te 's-Gravenhage.
Vgl. W. Eekhoff, de Stedel. Kunstverzameling van Leeuwarden, 1875, blz. 44.
Afgebeeld in: „Een vergeten proces", door L. Engelberts,
tegenover blz. 274.
Van Someren no. 2264.
f

44*.

45.

46*.

l ï F " 7 F 1 T F1T~ïF1

Door C. P. Philipse, Maart 1839. Teekening 30 x 22.
Eigendom: C. A. Baronesse van Weideren Rengers, Veenklooster.
CECILIA JOHANNA BARONESSE VAN HEEMSTRA (1767 — 1836),
echtgenote van no. 43.
Door D. J. Ploegsma, 1786. Doek.
Heupstuk, naar links, in zijden japon met kanten kraag en
mouwen, een strik op de borst, hoofdtooi met bloemen.
Eigendom: C. A. Baronesse van Weideren Rengers, Veenklooster.
Afgebeeld in „Een vergeten proces", door L. Engelberts,
tegenover blz. 8.
Jhr Mr JAN POPPE ANDRÉ VAN HAREN (1755 — 1818), 3e zoon
van no. 32 en echtgenoot van Beatrix Laurentia Roosmale
(1753-1798).
Door onbekende soldaat-schilder.
Was in 1825 op Fogelsanghstate te Veenklooster.
Jhr JASPER GERRIT VAN ITTERSUM, heer van het Relaer,
(1745—1819), echtgenoot van Wilhelmina Carolina van Haren
(1758-1785).
Door onbekende schilder. Krijtteekening, met wit gehoogd,
30 x 25.
Borststuk, naar rechts, als officier in het regiment van Plettenberg.

Wumkes.nl

159
Eigendom: Mevr. F. P. de Vidal de Saint Germain, geb. Jkvr.
de Jonge van Zwijnsbergen, Dalfsen.
Waarschijnlijk is deze crayon een copie van of naar een origineel, hetwelk zich destijds in de verzameling portretten van
Jhr Coenen van den Oosterhoff te Rijssen bevond, welke in
1941 door brand verloren ging.
Vgl. Ikonogr. Bureau no. 36233.
47*.

48*.

49*.

(Waarsch.) SARA ADEL VAN HAREN (1778-1847), dochter

van Onno Zwier's oudste zoon Duco van Haren.
Miniatuur op ivoor, 7Y2 x 57 2 .
Eigendom: Jhr F. G. A. Gevaerts, Voorburg (Z.H.).
ANNA MARGARETHA JOHANNA VAN HAREN (1779—1838),
dochter van Onno Zwier's oudste zoon Duco van Haren.
Miniatuur op ivoor, 71/i x 51/2.
Op de achterzijde in koperen letters een monogram van
G(evaerts) en H(aren).
Eigendom: Jhr F. G. A. Gevaerts, Voorburg (Z.H.).
CHARLES FRÉDÉRIC SIGISMUND VAN HAREN (1793 — 1815),
zoon van Onno Zwier's jongste zoon Carel van Haren.
Silhouette.
Eigendom: Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
Leiden.
BIJLAGE

FRAGMENT-GENEALOGIE VAN HAREN
I. DAEM VAN HAREN, tr. BEELGEN VAN SCHIJDERICH.
EVERARD VAN HAREN, de oude, Schepen van Aken

II.

1518 en

1527, tr. omstr. 1490 AGNES CORTENBACH.

III.

EVERARD VAN HAREN, de jonge, Schepen van Aken. overl.
Arnhem 3 Mei 1589, boedelscheiding 13 Nov. 1591, tr. MARGRIET HAGEN, ex matre Gaasbeek.
IV. ADAM of DAAM VAN HAREN, de Watergeus, „Hopman Daam",
ondertekent Smeekschrift der Edelen 1565, Drost van Cranendonk 1565, van Eindhoven 1 5 7 2 - 7 8 , verovert den Briel 1572,
Raad en Hofmeester van Prins Willem I, sinds 1584 van Graaf
Willem Lodewijk, overl. Leeuwarden 1590, tr. MARGRIET
COENEN, geb. 1541, overl. nà 1591, ex matre Hanegraaff.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. GODRICH VAN HAREN;
EVERARD VAN HAREN,

2.

gesneuveld in 's lands dienst als
Commandant der Garde du Corps 1640;
3. WILLEM, volgt V.
V. WILLEM VAN HAREN, op Aebinga-state te Blya, geb. Arnhem
19 Jan. 1581, Gedep. uit de adel, Ritmeester der Garde du
Corps, Opperstalmeester van Graaf Willem Lodewijk, Hofmeester van Graaf Ernst Casimir, overl. 's-Gravenhage 9 Febr. 1649,
tr. Leeuwarden 21 Sept. 1606 Magdalena van Vierssen, dr van
Willem en Titia Godefridi.
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Uit dit huwelijk o.a.:

1. SOPHIA VAN HAREN, overl. 1649, tr. WILLEM VAN VOSBERGEN, kapitein van een compagnie haakbussers, overl.

1653;
2.

MARGARETHA VAN HAREN, geb. Blya omstr. 1614, tr. 1639
ALLART PYTTER JONGST ALL, geb. 12 Aug. 1612, President

van den Hove van Justitie, Curator der Academie te
Franeker, Gezant aan het hof van Cromwell, overl. 9 Nov.
1676, zn van Wijbrant en N. van Vierssen;
3. ERNST, volgt VI.
4. WILLEM VAN HAREN, „de Ambassadeur", geb. Leeuwarden
17 Oct. 1626, gedep. uit de adel, Rentm.-generaal der
Domeinen 1650, Lid Raad van State, Grietman van Het
Bildt 1652—1698, Curator der Academie te Franeker.
Ambassadeur, overl. Leeuwarden 15 April 1708, tr. 17
Oct. 1658 ELISABETH VAN HEMMEMA, geb. Embden
25 Nov. 1635, overl. Leeuwarden 26 Dec. 1688, dr van
Duco en Barbara Erntreiter von Hofried.
Kinderen:
a. WILLEM VAN HAREN, ged. Leeuwarden 24 Mei 1661,
overl. jong;
b. (door adoptie) ADAM ERNST VAN HAREN (no. VIII).

VI.

geb. Leeuwarden 13 Dec. 1623, Kolonel
der Cavallerie, Grietman van Stellingwerf-Westeinde 1673 —'88,
Volmacht ten Landdage 1673-1700, lidmt N.H.-Gemeente
te Heerenveen 1689, overl. ald. 15 Aug. 1701, tr. Leeuwarden
10 Maart 1650 CATHARINA VAN OENEMA, geb. omstr. 1625,
overl. Heerenveen 13 Sept. 1679, dr. van Tiberius en Haasje
Willemsdr van Vierssen.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. WILLEM, volgt VII;
2. MAGDALENA VAN HAREN, ged. Heerenveen 14 Nov. 1658,
overl. ald. 8 Nov. 1691, tr. ald. 1 April 1688 CORNELIS
VAN SCHELTINGA, geb. Heerenveen 18 Jan. 1655, Kolonel,
overl. Idaard 16 Nov. 1730, zn van Dr Daniel de Blocq
en Martha van Kinnema.
VII. WILLEM VAN HAREN, geb. Heerenveen 6 Jan. 1655, Grietman
van Doniawertal 1679 —'88. van Stellingwerf-Westeinde 1688 —
1711, van Het Bildt 1718-'23, Volmacht ten Landdage 16801723, overl. St. Anna Parochie 18 Sept. 1728, tr. Ie Heerenveen
7 Jan. 1683 FROUCK VAN BURMANIA, ged. Leeuwarden 7 Oct.
1660, overl. Wolvega 25 Juni 1702, dr van Duco en EDUARDA
JUCKEMA op Camminghaburg; tr. 2e Wolvega 10 Juni 1708
RIXT VAN ANDRÉE, geb. 1655, overl. Morra, Scheltema-state
10 Maart 1735, dr van Poppe Martijn en Rints van Burmania,
en wed. van Caspar Tiddinga.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. ADAM ERNST, volgt VIII;
2. CATHARINA VAN HAREN, ged. Leeuwarden 13 Mei 1687,
overl. Heerenveen 21 Jan. 1771, tr. Wolvega 4 Maart 1708
ERNST VAN HAREN,
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geb. Dronrijp 1686, Ritmeester, Eerste Edele van Maria Louisa van HessenCassel, overl. Leeuwarden 16 Febr. 1717, zn van Douwe
Oenes en Catharina van Scheltinga.
Kinderen:

JAN SIRTEMA VAN GROVESTINS,

a.

FROUCK RIXT SIRTEMA VAN GROVESTINS, ged. Leeuwar-

b.

DOUWE SIRTEMA VAN GROVESTINS,

f.

TACO DE SIGHERS THER BORCH, geb. Langweer 173.,

g.

AMELIA

den 24 Nov. 1709, overl. vóór 1729;
ged. Leeuwarden
24 Oct. 1710, Luitnt-Generaal, Opperstalmeester van
Prins Willem IV, Gouverneur van Yperen 1773, overl.
Brussel 26 Febr. 1778, tr. Londen 28 Aug. 1736 CATHARINA SINOLT gen. VAN SCHUTZ, geb. Londen 6 Mei 1718,
overl. Bath 1797, dr van August en Penelope van Madan.
c. WILLEM ERNST SIRTEMA VAN GROVESTINS, ged. Heerenveen 3 Sept. 1713, overl. jong (verdronken in een
vijver).
d. JOHANNES SIRTEMA VAN GROVESTINS, ged. Heerenveen
26 Sept. 1717, luitnt-generaal der cavalerie, overl.
21 Juli 1795.
3. Duco VAN HAREN, ged. Leeuwarden 25 Juli 1688, Grietman
van Stellingwerf-Westeinde 1711—'42, Raad ter Admiraliteit van Harlingen, Gedep. uit de adel, overl. Wolvega
30 Nov. 1742;
4. EDUARDA LUCIA VAN HAREN, ged. Leeuwarden 22 Febr.
1693, overl. Langweer 6 Maart 1765, tr. Ie Wolvega 20 Aug.
1719 JOHAN CANTER, Heer van ther Borch, ged. Groningen
17 April 1678, overl. ald. 6 Dec. 1725, zoon van Barthold
en Florentina Geertruida de Sighers, vrouwe van ther
Borch; tr 2e Eelde (onm. na 17) Maart 1728 JAN RENITH
DE SIGHERS THER BORCH, Heer van de Vennebroek, ged.
Groningen 17 April 1678, Kapt. Infanterie 1710 —'20,
Gedep. Staat van Friesland, overl. Langweer 10 Maart
1753, zn van Taco en Theodora Margrieta Tamminga,
en wedr Ie van Anna Maria van Dongen en 2e van Anna
Margaretha van Borck.
Kinderen uit Ie huwelijk:
a. RIXT CANTER, geb. Eelde 1721, overl. Heerenveen 1785;
b. JAN POPPE ANDRÉ CANTER, Heer van ther Borch, ged.
Eelde 22 Aug. 1723, secretaris van West-Stellingwerf
1742-1800, Gedep. Staat van Friesland, Monstercommissaris 1753—1756, Commissaris van Westwoldingerland 1756, overl. Wolvega 24 Maart 1800;
c. WILLEM CANTER, ged. Eelde 30 Sept. 1724, overl. jong;
d. JAN CANTER, ged. Eelde 16 Juli 1726, overl. jong.
Kinderen uit 2e huwelijk:
e. TACO DE SIGHERS THER BORCH, ged. Eelde 9 Jan.
1729, overl. jong;
overl. jong;
HENRIETTA

WILHELMINA
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BORCH, geb. Langweer 173., overl. ná 1788, tr Ie
Marrum 27 Maart 1763 Ds ELBERTUS NOORDBEEK,
geb. St. Jacobi Parochie Jan. 1714, predikant te Scherpenzeel en Marrum, overl. Marrum 6 Maart 1766,
zn van Ds Johannes en Anna Juliana Koëller; tr. 2e
Hallum 19 Maart 1769 Ds ENGEL MEINARDA, geb.
Metslawier 18 Febr. 1725, predikant te Tjalleberd en
Terband, Molkwerum, en Hallum, overl. Hallum 9 Juni
1788, zn van Meine Lyckles en Antje Engels Prinsen.
Hieruit 4 kinderen, geb. te Hallum;
h. FROUCK ELISABETH TITIA DE SIGHERS THER BORCH,

geb. Langweer 173., tr. ald. 25 Aug. 1765 Ds HILLEBRANDUS MENTES, geb. Rauwerd 10 Oct. 1740, predikant te Langweer, Workum, Leeuwarden en Amsterdam, overl. Amsterdam 24 Oct. 1811, zn van Ds Theodorus en Henrica Maria Reen.
5. ELISABETH TITIA VAN HAREN, ged. Wolvega 15 Juli 1694,
overl. Morra 3 Aug. 1725, tr. ald. Scheltema-state 21 Juli
1721 HENDRIK CASIMIR VAN PLETTENBERG, ged. Leeuwar-

den 10 Januari 1697, Ritmeester der Garde du Corps,
overl. ald. 29 Febr. 1740, zn van Hans Willem en Albertina
de Schepper. Hij hertr. Ie Leeuwarden 16 Jan. 1729
ANTONIA HEINSIUS (1696-1731), en 2e ald. 13 Febr. 1732
PETRONELLA AGATA VAN AMMAMA (1702 — 1741).

Kinderen:
a.

ged. Leeuwarden
1 Mei 1722, Ritmeester der Cavalerie, overl. 1749, tr.
Leeuwarden 15 Jan. 1744 MARIA VAN PLETTENBERG,
ged. ald. 27 Oct. 1723, overl. 1798, dr van Lodewijk en
Ermgard Heinsius;
b. HANS WILLEM VAN PLETTENBERG, ged. Leeuwarden
18 April 1723, overl. jong;
c. HANS WILLEM VAN PLETTENBERG, ged. Leeuwarden
12 Dec. 1725, overl jong.
VIII. ADAM ERNST VAN HAREN, geb. Leeuwarden 25 Oct. 1683, Grietman en Ontvanger-generaal van Het Bildt 1698 — 1717, Gedep.
uit de adel 1708, Volmacht ten Landdage 1711, Bewindhebber
der O.I.C., Raad ter Admiraliteit van Harlingen 1716, overl.
Leeuwarden 12 Mei 1717, tr. St Anna Parochie 21 April 1709
AMELIA HENRIETTA WILHELMINA DU TOUR, geb. Leeuwarden
16 Oct. 1686, overl. ald. 13 Nov. 1731, dr van David Constantijn.
en Albertina van Tamminga.
Uit dit huwelijk:
1. WILLEM, volgt IXa.
2. ONNO ZWIER, volgt IXb.
3. FROUCK VAN HAREN, ged. St Anna Parochie 6 Maart 1715,
overl. Leeuwarden 8 Dec. 1731.
Xa. WILLEM VAN HAREN, geb. Leeuwarden 21 Febr. 1710, Grietman van Het Bildt 1723 —'68, Gedep. uit de adel, Kwartierschout en Dijkgraaf van Peelland, Gezant bij het Oostenr..
JAN POPPE ANDRÉ VAN PLETTENBERG,
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Hof te Brussel 1748 —'68, overl. St. Oedenrode, huize Henkenshage 4, begr. ald. 10 Juli 1768, tr. Ie Leeuwarden 24 Mei 1737
MARY A N N CHARLES, geb. 1699, overl. St. Oedenrode, Huize
Henkenshage 27 Juni 1758; tr. 2e Brussel 2 Dec. 1759 ANNA
LOUISA KATHARINA NATALIS, geb. Luik, overl. Venlo 1776,

dr van Pierre Dieudonné en Jeanne Laurence Du Jardin.
Hij had bij MARIA CRÖLLER ten minste 3 k i n d e r e n 1 ) :
1. WILHELMINA F R E D E R I C A VAN H A R E N gen. VAN DER B O R G H ,

geb. 1734, begr. Eindhoven 6 Febr. 1789, tr. Sluis (Z.V1.)
12 Mei 1754 SIMON J O H A N N E S TISSOT VAN PATOT, geb.

Batavia 20 Febr. 1728, Luitnt-kolonel, overl. Eindhoven
9 Febr. 1805, zn van Pierre Corneille en Anna Maria van
Beuning.
2.

FROUCK VAN H A R E N , ged. 's-Gravenhage 16 Febr. 1735,

begr. ald. 2 Mei d.o.v.
3.

M R ADAM E R N S T VAN H A R E N , gen. V A N DER BORGH, geb.

1736, vertr. naar Ned. Oost-Indië ná 1763.
IXb. ONNO Z W I E R VAN H A R E N , geb. St. Anna Parochie 2 April 1713,

Historieschrijver van Friesland 1734, Burgemeester van Slooten
1734, Gedep. uit de adel 1734, Volmacht ten Landdage - 1760,
Lid Raad van State 1739, Grietman van Stellingwerf-Westeinde
1742 — 7 9 , Commissaris-generaal der Zwitserse troepen 1742,
Ambassadeur in Zwitserland 1747, bij de Vrede van Aken 1748,
Lid ter Admiraliteit van Amsterdam 1755, Schrijver en Dichter,
overl. Wolvega 2 September 1779, tr. 's-Gravenhage 11 Febr.
1738 SARA A D E L VAN H U L S , ged. ald. 7 Aug. 1718, overl. Leeu-

warden 10 Febr. 1793, dr van Mr Samuel en Catharina Rover.
Uit dit huwelijk 1 ):
1. AMELIA H E N R I E T T A WILHELMINA VAN HAREN (1738 —
1800), t r . Ie 's-Gravenhage 8 J a n . 1758 JOHAN ALEXANDER

VAN SANDICK (1727-1763), tr. 2e Rotterdam 7 Oct. 1767
J O H A N CHRISTIAN F R I E D R I C H SCHMIDT (1716 — 1800);

Kinderen: zie Ndl. Patriciaat no. 30 (1944) blz. 265 vlgg.
2. D O E K J E VAN HAREN (1739-1819), tr. Wolvega 21 Sept.
3.

1777
F R E D E R I K BARTHOLOMEUS FRANCISCUS BORGIS
NOCKERN des H. R. R. Edler V O N S C H O R N ;
CAROLINA W I L H E L M I N A VAN H A R E N (1741 —1812) t r .

Scheveningen 24 Febr.
DORP ( 1 7 3 5 - 1 7 8 4 ) .

1760 M R W I L L E M VAN H O G E N -

Kinderen: Zie Ndl. Adelsboek.
4.

W I L L E M VAN H A R E N , begr. 's-Gravenhage 25 Nov. 1743;

5.

MARIANNE ELISABETH VAN H A R E N

(1744—1821);

6. MAGDALENA ADRIANA VAN H A R E N (1746—1822), tr. Wolvega 7 Febr. 1773 F R E D E R I K ERNST DES H. R. R.-GRAAF
VON

H O H E N L O H E LANGENBURG (1750—1794).

Kinderen:
!) Voor de volledige uitwerking van deze generatie vergelijke men de
genealogie, afgedrukt in „Onno Zwier van Haren — De Geuzen", blz. 159—
165, uitgegeven bij C. A. Mees, Santpoort, 1943.
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a.

LoDEWijK CHRISTIAAN AUGUST P R I N S ZU H O H E N L O H E
LANGENBURG, geb. Leeuwarden 23 Jan., ged. Wolvega

7 Febr. 1774, Generaal ten dienste van de Koning van
Württemberg, overl. nà 1834;
b.

AUGUSTE ELEONORE CHRISTINE PRINSES ZU HOHENLOHE
LANGENBURG, geb. Leeuwarden 30 Maart, ged. Wol-

vega 11 April 1775, overl. Berlijn 24 Jan. 1813, tr.
's-Gravenhage 16 Sept. 1802 DIDERIK VAN HOGENDORP,
comte de l'Empire, geb. Heenvliet 3 Oct. 1761, Ambassadeur en buitengewoon Gevolmachtigd Minister te
St Petersburg, Weenen, Berlijn en Madrid, enz. enz.,
zn van Mr Willem en Carolina Wilhelmina van Haren,
en wedr van Margaretha Elisabeth Bartlo;
c.

CAREL GUSTAAF WILLEM PRINS ZU HOHENLOHE LANGENBURG, geb. Leeuwarden 29 Aug., ged. Luth. ald.

17 Sept. 1777, Geheimraad en Generaal der artillerie
van de Keizer van Oostenrijk, Ie Vice-president Raad
van Oorlog, overl. Brünn 26 Juni 1866, tr. ald. 1
Jan. 1816 FREDERICA FRANCISCA LADISLAVA PAULA
IDGVINE LANDSGRÄFIN ZU FÜRSTENBERG, geb. Wels

(Oostenr.) 26 Juni 1781, overl. Brünn 10 Juli 1858,
dr van Graaf Frederik.
Hieruit de tak zu Holenlohe te Görkau en de graven
von Blanckenstein.
d. SOPHIE PHILIPPINE
LOHE LANGENBURG,

HENRIËTTE

PRINSES

zu

HOHEN-

geb. Groningen 31 Mei, ged. Luth.
ald. 27 Juni 1779, overl. 's-Gravenhage 20 Mei 1860;

e.

KAREL PHILIP ERNST PRINS ZU HOHENLOHE

LANGEN-

BURG, geb. Groningen 19, ged. Luth. ald. 30 Sept. 1781,
overl. nà 1834;
f.

CAROLINE CHARLOTTE JULIANE DES H. R. R.-GRAVIN
VON HOHENLOHE LANGENBURG, ged. Luth. Groningen

22 Febr. 1784, overl. Wolvega, huize Lindenoord 30
Aug. 1796.
g. WILHELMINE CHRISTINE
HENLOHE LANGENBURG,

HENRIËTTE

PRINSES ZU H O

geb. Groningen 21 Juni, ged.
Walenkerk ald. 22 Juli 1787, overl. 's-Gravenhage 2
Febr. 1858.

h. ELEONORE MAGDALENA FREDERICA DES H.
GRAVIN VON HOHENLOHE LANGENBURG, geb.

R. R . -

Groningen 4, ged. Luth. ald. 15 April 1792, overl. nà 5 Oct.
1809.

7. Duco VAN
1772 SARA
Kinderen:

HAREN (1747-1801), tr.
MARIA VAN DEN HEUVEL

Amsterdam 23 Juni
(1751-1785).

a.

PIETER WILLEM BARON VAN HAREN, ged. Amsterdam

b.

JAN POPPE ANDRÉ VAN HAREN, geb. Amsterdam 1 Jan.

15 Dec. 1774, overl. Aken 12 Juli 1850;
1776, overl. Weimar 25 Jan. 1801;
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c.

geb. Amsterdam 21 Juli 1778,
overl. Velp 30 Sept. 1847;

SARA ADEL VAN HAREN,

d. ANNA MARGARETHA JOHANNA VAN HAREN, ged. Am-

sterdam 9 Juli 1779, overl. Velp 14 Oct. 1838, tr. 's-Gravenhage 11 April 1819 Jhr Mr Leonard Robert Gevaerts (1774-1864);
8. WILLEM ANNE BARON VAN HAREN (1749 — 1835), tr. BurgSteinfurt 21 Juni 1797 CECILIA JOHANNA VAN HEEMSTRA
(1767-1836);
9. J H R MR JAN POPPE ANDRÉ VAN HAREN (1755—1818),
tr. Odijk (Utr.) 4 Juli 1784 BEATRIX LAURENTIA ROOS-

MALE (1753-1798).

Kinderen:
a. ADAM ERNST VAN HAREN, geb. Leeuwarden 19 Juli,
ged. Wolvega 14 Aug. 1785, overl. Rinsumageest 1791;
b. SARA ADEL VAN HAREN, ged. Leeuwarden 26 Nov. 1786,
overl. Rinsumageest 28 Aug. 1796;
c. LOUISE ELISABETH VAN HAREN, geb. Leeuwarden 29
Mei, ged. Wolvega 10 Juli 1791, overl. Dusseldorp 5
Mei 1807.
10. CAREL WILLEM VAN HAREN (1758-1793), t*\ 's-Gravenhage 27 Nov. 1791 CECILIA HARTSINCK (1762-1831). Zij
hèrtr. Velp 18 Dec. 1803 ALEXANDER JACOB BARON VAN
SPAEN.

Kind:
CHARLES FRÉDÉRIC SIGISMUND VAN HAREN (1793 —

1815).
11.

WILHELMINA

CAROLINA

VAN

HAREN (1758 — 1785), tr.
GERRIT VAN ITTERSUM,

Wolvega 8 Sept. 1782 JHR JASPER
heer van 't Relaer (1745-1819).
Kind:

geb. Leeuwarden 2 Juli 1783, overl. Kleeft 5 Jan. 1809, tr. Raalte 20

MARGARETHA ISABELLA VAN ITTERSUM,

Oct. 1806 GABRIEL LAMBERTUS DE VIDAL DE SAINT
GERMAIN, geb. Luik 18 Sept. 1764, Ie luitnt-magazijn-

meester der artillerie, overl. Raalte, huize Relaer 28
Juni 1832, zn van Gabriel en Anna Helena de Mathournée de Belouasard.
Hieruit de familie DE VIDAL DE SAINT GERMAIN.
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De h e r k o m s t v a n het Fries
door PROF. DR G. GOSSES
Tot nu toe is er in dit tijdschrift geen bestrijding verschenen
van de door Dr K. Heeroma indertijd (De Vrije Fries XXXVI,.
p. 79—101) verkondigde m.i. fantastische theorieën over „de
herkomst van het Fries". Weliswaar zijn deze theorieën, zoals
ze eveneens maar dan breder uiteengezet een plaats gevonden
hebben in het Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterk. LV1II,
198—239, bestreden door Dr. G. Karsten, en mijn persoon op
een symposion van de Dialecten-commissie der Kon. Akad. v.
Wetenschappen op 4 Aug. 1942, waarbij de schrijver zelf als
derde ook aan het woord kwam en zijn de drie referaten ook
in druk verschenen (A'dam 1942); maar een en ander geschiedde
uit den aard der zaak vóór een forum van uitsluitend engere
vaklui. Bovendien is bovenbedoeld geschriftje allang uitverkocht. Ik hoop dat het mij hier gelukken zal mijn bestrijding
in een kleed van ook voor de Vrije-Fries-lezer-niet-vakman begrijpelijk Nederlands te hullen. Ik zal daarom wel eens een enkele
term uit het taalkundig vak-jargon moeten verklaren. —
Onmiddellijk op de eerste bladzijde (p. 79) verschil ik al met
H. van mening, waar hij het heeft over het verschil tussen taal
en dialekt en daarbij voor taal als criterium „het hebben van een
eigen literaire traditie", „het gebruikt worden als uitdrukkingsmiddel voor hogere geestesuitingen" opstelt. „Niet de afstand
van een linguistisch uitdrukkingssysteem ten opzichte van andere zodanige systemen beslist of het al dan niet als een „taal"
kan gelden, maar zijn kulturele zelfstandigheid". — Het komt
mij voor dat hier twee disciplinen door elkaar gebruikt worden
die in dezen niet met elkaar te maken hebben: linguïstiek en
literatuurwetenschap. De laatste moet er buiten gehouden worden. Taal en dialekt zijn linguistische begrippen; literair of niet-,
literair behoort niet tot hun wezen. Het uitdrukkingssysteem
van een Sexbierumer, van een Kleifries, van een Fries in het algemeen, literair of niet-iiterair, is zijn taal. Maar voor gebleven zegt de
Sexbierumer bljoun(d), verder op de Klei zegt men blöen, op andere
plaatsen in Friesland blieuwen, blieun en wat anders. Zo zijn
er veel woorden of ook klankverbindingen waaronder tal van.
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woorden vallen, die men op verschillende plaatsen van Friesland verschillend zegt. Ja, men gebruikt ook wel eens geheel
verschillende woorden die etymologisch niets met elkaar te
maken hebben: voor gaar op de klei nóch en elders gear. Dat
is allemaal friese taal. Dat blöen, de vorm die literair verreweg
het meest gebruikt wordt, alleen recht heeft op deze benaming,
valt geen taalonderzoeker in. Maar nu zien wij dat het Sexbierums
een variant van het Kleifries is — dit laatste heeft er meer: bv.
het Makkums —; dat het Kleifries een variant van het Fries is
— het laatste heeft er meer: het Zuidhoeks bv. — en het Fries
zelf is ook een variant van een hogere eenheid, waarvan het Engels
een andere variant is: nl. van het Ingvaeoons — hierover
zullen wij het nog hebben. Talen als varianten van, dus in hun
verwantschappelijke verhouding tot hogere taaleenheden zijn dialekten. Alle talen zijn dialekten, alle dialekten zijn talen; wat de
inhoud der beide begrippen betreft is er geen verschil. Wel zal
men, ook de linguist, voor de kleine taaleenheid, bv. het Sexbierums de benaming dialekt meer gebruiken, niet omdat het
geen literatuur heeft, maar omdat het begrip variant, d.w.z.
anders-zijn dan elders daaromheen, vanwege het kleine gebied dat
het bestrijkt, gauwer in het oog (of eigenlijk in het oor) springt
en omdat het de linguist bij zijn taalonderzoek gewoonlijk juist
daarom te doen is. Die hogere eenheid, het Kleifries, ligt immers
vlak bij. Waarom evenwel spreekt men, ook de linguist, in
Zwitserland van vier talen? Omdat hij niet aan de hogere
eenheid denkt; die (het Indogermaans) ligt veel te ver weg.
Waarom hier in Nederland van twee talen? De hogere eenheid
kan hier eerst langs een lange weg worden bereikt.
Ik kom tot het populaire linguïstisch besef en de daarmee samenhangende oorzaak van der Friezen gebelgdheid wanneer
hun taal een dialekt genoemd wordt. Zoeven heb ik de voorkeur
van deze benaming inzonderheid voor kleine taalgebieden genoemd en ik wilde daarmee tegelijkertijd het bestaan van een
zekere prikkelbaarheid in dit opzicht bij een klein volk suggereren
dat zijn taal, zijn gewichtigste kultuurbezit, moet verdedigen
tegen infecterende invloeden uitgaande van een groter taalgebied.
Het Friezenvolk voelt zijn taal bedreigd (ook ik) en ruikt in die
benaming een kleinering, die de niet-taalman van over de grenzen er ook zeker mee bedoelt. Wat antwoordt nu de Fries daarop?
Ik heb dat talloze malen gehoord, nl. „het Fries is een taal, want
het heeft een literatuur, een grammatica en daar zijn boeken en
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boekjes van"; alsof een dialekt geen literatuur kan hebben, geen
grammatica heeft en daarvan ook geen boeken en boekjes zijn. —
Ten tweede: „het Fries is oud", alsof dialekten ook niet oud kunnen
zijn. Buitendien, het Nederlands is in vele opzichten ouder: ik wijs
slechts op de g, het oergermaanse schuringsgeluid (vgl. ndl. goed
met fri. goed), dat alleen in het Nederlands is gebleven; ik wijs
aan de andere kant op de vele vernieuwingen in de vóórgeschiedenis van het Fries — waarvan hier beneden (bl. 169) nog sprake
zal zijn —, die het latere Nederlands niet meegemaakt heeft.
Alleen in zover heeft de Fries tóch gelijk, dat het Fries in Friesland heel wat langer is gebruikt dan het Nederlands in Nederland.
Inzover kan het Nederlands wat ouderdom betreft niet aan het
Fries tippen. — En ten derde „het Fries is voor de Nederlanderniet-Fries onverstaanbaar". Ik wijs er op dat het Hindeloper Fries
voor ons ook niet dadelijk geheel verstaanbaar is, verder dat twee
Noordfriezen uit verschillende noordfriese taalgebieden gewoonlijk maar nederduits te baat nemen om elkaar te kunnen benaderen; dat verder Gronings en Limburgs de Hollander ook
grote moeite geven. Maar hierin voelt de geprikkelde Fries het
verschil in de verhoudingen toch zeer juist aan, dat de Hindeloper en de Noordfries hun taal toch beschouwen als een soort
van Fries en de Limburger en Groninger hun taal als een soort
Nederlands, maar de Fries zijn taal als niet-nederlands. Elementen van waarheid zitten er genoeg in dit in wetenschappelijke
zin gebrekkige antwoord om — nog afgescheiden van de bedoelingen die hij bij zijn niet-friese zegsman voelt — zijn gebelgdzijn te rechtvaardigen. —
En ik zal mij daarom ook tegenover mijn mede-Friezen rechtvaardigen, nu ik hierboven onze taal een dialekt heb genoemd. De
hogere eenheid waarvan het dan een variant is, heb ik het
Ingvaeoons genoemd. Dit is zelf weer een dialekt van een nog
bredere dialekten-groep, het Westgermaans. Het Oostgermaans
waartoe het Gotisch, Wandaals, Burgundisch behoort en het
Noordgermaans, dat zijn de Skandinavische talen, kunnen wij
hier laten rusten. Antieke schrijvers, Plinius, Tacitus, Ptolemaios
hebben het over de Westgermanen en vertellen daarvan dat de
Westelijksten daarvan Ingaevones of Ingvaeones heten, zij wonen langs de oostelijke boorden van het zuidelijke bekken der
Noordzee; men zou ze dus ook Noordzeevolken kunnen noemen:
de Friezen van Rijnmondingen tot Eems, de Chauken van Eems
tot Elbe, de Sassen ten noorden van de Beneden-Elbe, de Angelen
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in de hals van het Kimbrisch schiereiland tot aan de Oostzee.
Uit wat wij verder van die Ingvaeones vernemen, moeten wij
opmaken dat zij een soort kultus-verband vormden met een of
meer gemeenschappelijke heiligdommen, misschien ook een
juridisch verband. Maar wat de taaigeschiedenis ons onwraakbaar leert is dat hunne dialekten zich tengevolge van taalkundige
vernieuwingen in de eerste eeuwen na Chr. duidelijk tegenover
die der andere Westgermanen, die dieper in Germanië wonen,
beginnen af te tekenen. Onder die andere volken noem ik dadelijk
die welke zich omstreeks 250 tot een bond zullen aaneensluiten
waarvoor dan de naam Franken opkomt. En als ik nu mededeel
dat frankische dialekten, iater de grondslag van ons Nederlands
zullen worden dan kan de lezer begrijpen dat het Fries en dat wat
het Nederlands zal worden al zo'n vijftienhonderd jaar lang hun
eigen wegen gaan.
Ik zal ook enige (niet alle) van deze ingvaeoonse vernieuwingen
noemen, anders praat ik teveel in de lucht. En zet nu telkens een
mnl.1) voorbeeld (niet-ingvaeoons) naast het ofri.2) -equivalent
(ingvaeoons):
I. a, â3) > e, ê:
mnl. staf — ofri. stef; mnl. jaer — ofri. jêr.
II. a, â vóór m, n, ng > o, ô:
mnl. dam, hand, lang — ofri. dom, hond, long;
mnl. mâne ,maan' — ofri. môna.
Deze regel kan ook eenvoudiger geformuleerd worden; m, n, ng
worden gearticuleerd met open neusholte — als de neus dicht
geknepen wordt, kan men ze niet zeggen — en heten daarom
nasalen. De regel kan aldus luiden: a, â worden vóór nasalen tot
o, ô gerond — het laatste woord omdat de lippen bij de overgang
wat rond worden vooruitgestoken.
III. Umlaut:
mnl. scône, horen — ofri. skêne, hêra.
De niet-taalkundige lezer welke de umlaut uit het Duits
kent, verwacht hier natuurlijk geen ê, maar een eu. Het Fries
evenwel heeft een ontronde eu, d.i. een ê. Ik kom hierop nog terug.
IV. Korte klinker vóór ns, nth wordt gerekt als vergoeding
voor de uitgevallen n.
Het Ingvaeoons heeft nl. twee scherpe siskîanken s en th.
x

) mnl. = middelnederlands.
) ofri. = oudfries.
) Een kapje op een klinker betekent dat die klinker lang is.

2
3
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De laatste is tot heden alleen in het Engels gebleven, was
waarschijnlijk in het oudste Oudfries ook nog aanwezig,
wordt daar althans nog dikwijls geschreven. In het Nederlands is hij al vroeg in d overgegaan,
mnl. kund, kond (in 'kond' doen) — ofri. kûth (u = oe
van „hoed", û = oe van „boer",
mnl. ander — ofri. anthar* > onthar* (vgl. II) > ôthar,
mnl. uns, ons — ofri. ûs.
Deze klankwet is in het Fries van heden nog springlevend —
natuurlijk niet wat de gevallen vóór nth betreft, want th hebben
we niet meer — en knabbelt aan woorden als kunst, Grins, káns,
welke klinken als keunst, Grênz, kô"z: de klinker wordt gerekt
en de n is bijna weg. In het Dokkumer Stadfries klinkt mensen
vrij wel als mêsen.
Bovengenoemde veranderingen (en nog meer) vinden plaats
en krijgen hun beslag in tijden van grote verschuivingen onder de
ingvaeoonse Noordzeevolken. De Chauken (tussen Eems en Elbe)
trekken bij gedeelten weg, althans ze worden later op de verschillendste plaatsen gesignaleerd: België, Gallië, Rijnmondingen,
zelfs aan de kusten van Ierland; in het Groninger Westerkwartier hebben ze waarschijnlijk een kolonie gesticht. Men hoort
niet meer van hen. Het westelijke gedeelte van hun gebied tussen
Eems en Weser wordt later door Friezen bewoond en de oostelijke helft tussen Weser en Elbe is dan Sassenland. Maar de
Friezen hebben hun gebied ook aan de zuidwestkant uitgebreid
tot aan het Zwin, de thans dichtgeslibde zeearm in ZeeuwsVlaanderen, waaraan later Brugge komt te liggen. Die nieuwe
aanwinst is Frisia inter Flehum (Vlie) et Sincfallum (Zwin),
het zuidwestelijke distrikt van het door de Lex Frisionum bestreken rechtsgebied. — De A n g e l e n trekken waarschijnlijk in
hun geheel over zee naar Britannië, waar zij zich aan Humber
en Washbaai vestigen en weldra aan het eiland zijn nieuwe naam
Engeland geven. — Maar de geweldigste expansieve kracht ontwikkelen de S a s s e n . Dezen uitgaande van een klein gebied
noordelijk van de Beneden-Elbe, maar al spoedig langs de Noordzeekust doorgedrongen tot aan de Weser (op Chauken-gebied),
worden, als vermetele zeerovers langs de gehele kust tot aan het
Kanaal en verderop tot aan de Loiremond afzakkende, de beheersers der zee. In de 5e eeuw krijgen hun stroperijen het karakter van regelrechte veroveringen en stichten ze verschillende
rijkjes aan de Theems: Sussex, Essex, Wessex, Middlesex, samen-
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gestelde benamingen die door hun eerste component ,Zuid-',
,Oost-', ,West-', ,Middel-' de ligging ten opzichte van elkaar en
door hun tweede component de ingvaeoonse (vgl. boven bl. 169 I)
afkomst der stichters verraden. — Maar daarmee was de expansieve kracht der Sassen niet uitgeput. Ook op het kontinent
breiden zij zich onweerstaanbaar naar het zuidwesten uit in ons
land tot aan de IJsel, en naar het zuiden dragen zij hun naam uit
tot aan het Ertsgebergte toe over gebieden die nog heden hun
naam dragen. Die naam is hier anders dan in Engeland; daarsex, hier sachs (spreek uit: saks): de ingvaeoonse e heeft plaats
gemaakt voor a, een symptoom van de ontingvaeonisering
hunner taal; het volk is namelijk een dunne bovenlaag van heersers op een numeriek veel sterkere en kultureel zeker niet op een
lager niveau staande onderlaag van niet-ingvaeoonse onderworpenen. In versneld tempo schreed het ontingvaeoniseringsproces
der taal voort, toen die heersers geen heersers meer waren, na
de inlijving van hun gebied in het laatste kwart der 8e eeuw door
Karel de Grote bij het rijk der niet-ingvaeoonse Franken. En
dat proces is in de taal van oudsassische gedenkstukken die wij
uit de karolingische tijd bezitten duidelijk te zien, o.a. van het
± 830 onder Lodewijk de Vrome met christelijk-propagandistische doeleinden uit de evangeliën in staf rijm verzen saamgedichte
leven van Jezus, de Heliand ( = Heiland). De mutatie a > e,
â> ê (boven bl. 169 I), de ronding van a, â vóór nasalen (II) is
vrijwel geheel ongedaan gemaakt, de umlaut (III) behalve
die van a, is althans niet zichtbaar; vormen als gles ,glas', gêr
iS ~ l) >jaar'> a ' s hond ,hand', wônian ,wanen" hebben het karakter van bovendrijvende ingvaeoonse resten (relikten).
De zoeven genoemde Franken, een conglomeraat van kontinentale volken — zij worden omstreeks 250 onder die naam zichtbaar — waren veroverend de Rijn overgetrokken en hadden
hun gebied onder hunne koningen, de Merovingers, uitgebreid
over zuidelijk Nederland en België; ook over Gallië dat Frankrijk
zou worden, maar dat gaat ons niet aan. Later — en dat gaat ons
wel aan — onder de Karolingers verschuiven zij hunne grenzen
naar het noorden, veroveren Friesland (735, Karel Martel) en na
het neerslaan van de grote Widukind-opstand (785, Karel de
Grote) het Sassenland, zoals zoeven reeds is medegedeeld.
Het Frankisch van de laagvlakte (Noord-België en Zuidelijk
Nederland), het Nederfrankisch dus, werd de grondslag van het
atere Nederlands. Machtige kultuurstromingen dringen van het
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Zuiden en van Brabant uit ook via Utrecht van het Oosten binnen
de oude Fresia inter Fiehum et Sincfallum der Lex Frisionum en
dringen in de loop der middeleeuwen de daar heersende ingvaeoonse dialekten waaronder ook het Fries, over het Ij terug tot
aan het Vlie, dat ondertussen Zuiderzee was geworden. Nederfrankische dialekten zijn het geweest waaruit zich later het Algemeen Beschaafd zal kristalliseren. Een geringere bijdrage leveren
de sterk verfrankischte sassische dialekten van het oosten. De
friese bijdrage bestaat in enige relikten, friese vormen die als
resten zijn blijven hangen en ook enige import-woorden, die het
wezen van de taal niet raken. Omstreeks 1200 is de situatie aan
de Noordzeekust dus zo: Friesland tussen Vlie (Zuiderzee) en
Weser is ingvaeoons taalgebied, vrijwel het ganse overige Nederland tot aan de tegenwoordige vlaams-waalse taalgrens is ingvaeoons reliktgebied, d.w.z. niet-ingvaeoons met ingvaeoonse
relikten. Omstreeks 1200 is Friesland tot zijn tegenwoordige
omvang tussen Zuiderzee en Lauwers ingekrompen. Door van
het zuiden opdringende sassische dialekten is het Fries uit
Groningerland en Oost-Friesland verdwenen. Dit laatste gelooft
Dr. H., wat Groningen betreft niet.
Nu is de lezer-niet-vakman, geloof ik, wel voldoende georiënteerd om hetgeen volgt, het betoog van de onhoudbaarheid van
Dr. H's. theorie over de herkomst van het Fries zonder veel
moeite te kunnen volgen. Ik begin met zijn conclusie. Tentijde
van de verhuizing der Angelsassen, der Oosringvaeonen, naar
hunne nieuwe woonplaatsen in Britannië ( ± 500) vestigden
zich grote scharen, langs de kust der Noordzee naar het westen
en zuidwesten afzakkende, voorgoed in Groningerland, Friesland en Noord-Holland, veroosterden, saxoniseerden aldaar hun
taal; het VKes/ingvaeoons kwam onder te liggen. In NoordHolland veerde dit spoedig daarna weer terug, Groningen bleef
tot de 15e eeuw tweetalig, toen kwam ook daar het Westingvaeoons weer boven, maar in Friesland ging het goeddeels te niet.
Zo is de toestand tot op de huidige dag gebleven. Dus het tegenwoordige Fries is in wezen Sassisch, Noord-Holland en Groningen
hebben eigenlijk een (natuurlijk gemoderniseerd) Fries. Zover.
Ik geloof dat ik H.'s these goed weergeef. De onbevangen lezer
zal hier enkele dingen bevreemdend vinden. Hij zal vragen:
kan zo'n klein gebied als Noord-Groningerland gedurende duizend jaar tweetalig blijven? Is dan in wezenlijke kenmerken
die voor Gronings en Noordhollands karakteristiek zijn, de ge-
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meenschappelijke herkomst dezer beide dialekten nog wel te
herkennen? Aan enkele woorden heb ik in dezen niet genoeg.
Het tietjerksteradeelse banje, in overvloed' bewijst nog niet
de gemeenschappelijke herkomst van Tietjerksteradeels en Afrikaans. Maar vreemd is bovenals dat juist Friesland na die
saxonisering zijn naam heeft behouden, terwijl de Sassen elders
hun naam overal meedragen tot aan het Ertsgebergte en de
Theems toe. De frisoloog wordt nieuwsgierig naar dat Westingvaeoons dat in Noord-Holland voor korte tijd, in Groningen
voor duizend jaar en in Friesland voorgoed de kop wordt ingedrukt. De Vrije-Fries-lezer wordt hierover niet ingelicht, maar
wel die van het Leids tijdschrift, waaruit ik ze een beetje gepopulariseerd, maar daarom niet onjuist citeer. De voorbeelden
die ik zelf bedenk gaan voorop:
I. fri. soan — ndl. zoon: scherpe spiranten (schuringsgeluiden)
aan het begin van het woord worden verzacht;
II. fri. hoed — ndl. hoed (spreek uit: hoef): zachte medeklinkers aan het eind worden verscherpt;
III. fri. gatten — ndl. gaten: korte klinkers in open syllaben
worden gerekt;
IV. fri. okse — ndl. os (mnl. osse): hs (> ks) wordt geassimileerd tot s(s).
De lezer ziet dat ik schr.'s westingvaeoonse vernieuwingen
alle aan ndl. d.i. frankische woorden heb kunnen demonstreren.
Even stijgt de gedachte op dat H. het Frankisch bij het Ingvaeoons rekent. Als dat zo is dan moeten wij maar ophouden met
ingvaeonismen in het Nederlands te constateren, want dan wordt
zowat alles in die taal ingvaeoons. Maar ook als hij bedoelt alleen
deze vier charakteristica van het Frankisch als van westingvaeoonse oorsprong te laten gelden, dan stijgt het aantal ingvaeonismen in het Nederlands toch nog enorm. Aan import in het
Frankisch b.v. van Noord-Holland uit is toch niet te denken.
Dat zou dwars ingaan tegen wat de geschiedenis ons aangaande
de richting der taaiexpansie in de middeleeuwen leert. En tellen
wij nu eens op wat wij allemaal moeten aannemen: 1 er bestaan
omstreeks 500 aan de Noordzeekusten twee ingvaeoonse dialekten
met grondige (vgl. bl. 169 v. en bl. 173) verschillen, 2. het Oostingvaeoons bedekt in Noord-Holland het Westingvaeoons, 3. het
Westingvaeoons duikt weer op, 4. het dringt naar het zuiden
en deelt het aldaar heersend Frankisch vier van zijn kenmerken
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mee. Dat is hypothese op hypothese, vier achter elkaar. Zo
kan men toch maar niet met dialekten heen en weer kaatsen!
En zeker niet met verschijnselen die op westgermaans gebied zo
verbreid zijn als deze vier. Ik doe slechts een greep: middelhoogduitss«H> nieuwhd. So/zn (met s = z),vgl. boven I;oudhoogduits tag > middelhd. tac, vgl. boven II; middelhd. tåge >
nieuwhd. Tâge1), vgl. boven III; oudsassisch sehs > nederduits
ses, vgl. boven IV. Deze vier verschijnselen zijn ook voor het
Frankisch een interne aangelegenheid. En waar het bovenal
op aankomt, deze vier verschijnselen zijn, waar ze zich in het
Westgermaans voordoen, mutaties van latere, voor een deel
veel latere tijd. De Sassen konden toen ze ± 500 aan onze Noordzeekusten verschenen, een zodanig Westingvaeoons niet aantreffen, omdat het niet bestond. Wat H. van bovengenoemde vier
verschijnselen in Noord-Holland en in Groningen aantreft, is
niet-ingvaeoonse import uit latere tijd, waarvan Friesland is vrijgebleven. Hetgeen hij Oostingvaeoons noemt, is het enige Ingvaeoons. Het epitheton ,,oost"-moet er af. Het is alleen in
Friesland (en in Oud-Engeland) rein bewaard. —
En nu de voorbeelden die H.'s theorie moeten bewijzen of
althans steunen.
1. de benaming van de mannetjes-eend (Vrije Fries XXXVI,
p.90):
woerd (woord, waard): langs de hele Noordzeekust van Zeeland
tot ongeveer de Beneden-Elbe, dus ook op sassisch gebied;
earke (spreek uit jerke): Friesland;
weck: kop van Overijsel en Zuid-Drente;
erpel: Vlaanderen, dus frankisch gebied.
Wij begrijpen waar H. heen wil: woerd op het gehele ingvaeoonse reliktgebied is een ingvaeoonse benaming; Friesland heeft
die niet, dus òf het Fries is geen Ingvaeoons òf er zijn twee soorten Ingvaeoons. H. moet het laatste wel kiezen, anders heeft hij
er voor zijn theorie niets aan.
Het bovenstaande kunnen wij slechts met bezorgdheid aanvaarden, omdat wij niet weten of al de opgenoemde woorden tot
een oeroude laag behoren, zodat wij ze in een taal van zo'n slordige vijftienhonderd jaar geleden vroeger mogen terug-projekteren. Deze bezorgdheid wordt nog groter omdat wij dan ook
x
) Een streepje op een klinker betekent dat de klinker niet van nature
lang, maar later gerekt is.
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nog niet weten of de grenslijnen hunner domeinen, de zogenaamde
isoglossen, in dat verre verleden ook zo hebben gelopen als H.
voor nu opgeeft. Zien wij toch dat soms na luttele jaren friese
dialekt-isoglossen zijn verschoven. Maar onze bezorgdheid wordt
te groot, wanneer wij zien dat één woord niet in het geding is
gebracht dat zeker niet mag worden verwaarloosd, het engelse
drake — eig.,mannetje', dan speciaal,mannetjes-eend". Dit o o k
n e d e r d u i t s e woord behoort zeker tot een oude ingvaeoonse
laag, is immers ± 500 door de Angelsassen naar Engeland meegenomen, is belangrijk. In het Middel-nederduits daarentegen wordt
het opgegeven als „provinziell beschränkt, vereinzelt", dus
achteruit geduwd. Dit bewijst onbedenkelijk dat in het Sassenland verschuiving van isoglossen heeft plaats gehad en maakt
althans dáár H.'s opgave voor ± 500 onbruikbaar. Het meest
gewenste lijkt mij het toch onontkoombare oersassische drake
uit zijn schuilhoek te voorschijn te halen. En verder voor fries
jerke niet verband te zoeken met een ouder enderik = hoogduits Enterich ,woerd', maar met een ouder end-drake1) ,eendmannetje' > enderke* > erke, jerke — de ƒ is van veel latere
tijd 2) —, dan hebben wij meteen een verklaring voor de anders
onverklaarbare e aan het eind van jerke en — e e n a a n e e n g e s l o t e n i n g v a e o o n s drake-gebied
l a n g s de h e l e
N o o r d z e e k u s t o m s t r e e k s 500. Dat toen volgens H.'s
theorie een ouder west-ingvaeoons woerd in Noord-Holland, Friesland en Groningen is weggedrukt, in Friesland voorgoed, maar in
Noord-Holland na korte tijd en in Groningen na duizend jaar
weer te voorschijn is gekomen en zich van d a a r u i t over
het hele gebied dat H. noemt, heeft uitgebreid, weiger ik te
geloven. Bovengenoemde woorden hebben geen bewijskracht
voor het bestaan van twee ingvaeoonse dialekten omstreeks 500.
2. de namen van de dagen der week (Vrije Fries XXXVI,
p. 90—93).
De Germanen hebben de week van zeven dagen van de Romeinen overgenomen, die de dagen naar zon en maan en de
toentertijd bekende planeten benoemden. Deze droegen de
namen van romeinse goden, welke de Germanen door de overeenkomstige germaanse goden vervingen. H. vestigt de aandacht
x

) Vgl. zweeds and „eend", and-drake woerd; ook oudhoogduits antrahho =
anüracho* woerd.
2
) Vgl. ouder and-werk (middelhoogduits antwerc „gereedschap") anderk*
> nieuwfries ark „gereedschap".
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op de namen van de dinsdag, woensdag en zaterdag, waarvoor
in het Fries Tiisdei ( < Tîwes-dei: Tîwaz was de germaanse
Mars, vgl. frans mardi), Mezwîke (vgl. duits Mittwoch) en Sneon
( < sunna-êwend, vgl. duits Sonnabend ,de vooravond van > de
dag vóór de zondag') in gebruik zijn.
Ik ben zo vrij mezwîke ( = midswike) te schrappen dat ik
alleen als schiermonnikoogs ken, nooit in het overige Friesland
heb gehoord, in het woordenboek van de Fryske Akademy niet
voorkomt, J. J. Hof onder de door hem behandelde varianten
van woansdi niet opneemt en waarvan zover ik weet ook geen
oudfriese bewijsplaatsen bekend zijn. De oorsprong van de
schiermonnikoogse anomalie ken ik niet; misschien is hier invloed van duitse bezitters of van Oostzeeschippers in het spel,
maar daar weet ik niets van, alleen erken ik deze benaming
niet als oorspronkelijk fries. Verder schrap ik sneon als niet
bewijskracùtig voor sassische beïnvloeding omstreeks 500: het
is een woord van de angelsassische zending, die in het laatste van
de 7e eeuw aanvankelijk zonder veel succes begint, een christelijk
woord dus en ik acht het uitgesloten dat heidense Sassen dat
woord aan eveneens onbekeerde Friezen konden leveren.
Blijft tiisdei, een heidens dus oud woord, dat weten wij hier
gelukkig; ook een sassisch woord blijkens engels tuesday. Daarnaast in geheel Nederland en Nederduitsland dinsdag < dingsdag
met tal van varianten: middelnederlands dinx(en)dag, dinsendag
enz., ook duits Dienstag; eveneens een heidens woord, gelijk
tiisdei op de germaanse Mars teruggaand, maar dan op Mars
thingsus, Mars als beschermer van het thing ,volksvergadering'.
Aan de Benedenrijn in de buurt van Keulen werd een geloftesteen
van ± 230 aan deze god opgegraven. In die streken werd dus de
god vereerd en kan de benaming din(g)sdag opgekomen zijn,
in elk geval een n i e t - i n g v a e o o n s e benaming, die zich
(vgl. boven) o.a. over de gehele Noordzeekust, d.i. het gehele
ingvaeoonse r e 1 i k t.-gebied van tegenwoordig uitbreidt (dus
ook over het oude Sassenland) behalve over Friesland. Dit feit
nu verleidt H. tot de wonderlijke uitspraak (p. 93), dat aangezien
het Fries hier staat tegenover alle ingvaeoonse r e 1 i k t-dialekten, wij òf het Fries moeten beschouwen als niet-ingvaeoons òf
als een enclave van het ene Ingvaeoons in het andere Ingvaeoons.
Hier hebben wij dus het tweesoortige Ingvaeoons weer. — Zo is
de zaak natuurlijk niet. Ingvaeoonse r e 1 i k t-dialekten zijn
toch n i e t-m e e r-ingvaeoonse dialekten die enige ingvae-
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oonse resten, reiikten vertonen, maar zich verder anders gedragen, o.a. doordat ze vreemde benamingen geiijk dinsdag
opgenomen hebben. Zó kan men wel honderden woorden uit
die dialekten opnoemen die zich anders dan het Fries gedragen
als men maar buiten de reiikten blijft.
Maar ik moet terug naar wat voor mij steeds de hoofdzaak
blijft: de beweerde saxonisering van het Fries tijdens de angelsassische migratie. Een benaming beantwoordende aan dinsdag
was zeker t o e n nog niet tot het Sassengebied doorgedrongen,
want ze hebben een nasaalloze vorm als tiisdei mee naar Engeland
genomen. Wat was er dan in Friesland te saxoniseren? Of moeten
wij aannemen dat de Friezen het zeker oudere tiisdei te voren
voor het nieuwere dinsdag hadden verwisseld en tengevolge der
sassische immigratie weer tot het oudere terugkeerden? — Ais
H. sassische taai-infiltratie in Friesland omstreeks 500 gelofelijk
wil maken, dan moet hij andere voorbeelden kiezen.
3. fries saed ,welput', ,wel', pet ,uitgegraven veenpoel'
(Vrije Fries XXXVI, p. 93).
„Het latijnse woord puteus is in het hele Westgermaans ontleend, alleen in het Nederlands en aangrenzende Nederduits
(Oostfries, Westfaals) met de betekenis ,put'. Het Fries vormt
in dit Nederlands-Nederduitse gebied een enclave, want Fries
pet betekent niet ,put', maar ,uitgegraven veenpoel' (verg.
hoogduits p†ütze ,plas', ,poel')," zegt H. Hier kan ik eigenlijk
onmiddellijk al stop zeggen, want de friese betekenis is afgeleid,
veel jonger: het uitgraven van veenpoelen komt eerst eeuwen
later dan de sassische invasie. Maar dat is wat dooddoenerig,
H. zal wel bedoelen dat wij van het algemenere ,poel" moeten
uitgaan en die zullen er omstreeks 500 in Friesland ook wel geweest zijn. Maar wij gaan naar middelnederlands put, putte
,put', ,kuil', ,poeî', ,greppel', ,holte', ,afgrond', ,hol'; naar hoogduits Pfütze ,poel', ,regenplas', middelnederduits putte ,kuil',
,put', ,poel', ,plas', ,goot', het dialekt van Soest (tussen Dortmund en Paderborn) päot ,schlammige Stelle', tenslotte naar
engels pit ,put', ,kuil', ,afgrond', ,diepte' en naar oudengels
pytt ,pit', ,hole', ,well', ,grave' en vinden voor puteus een betekenis in vroegere en latere tijden, ook in ingvaeoonse dialekten
en relikt-dialekten, dermate changeant dat zich in Friesland met
zijn vele poelen en veengraverijen toch wel zonder toedoen der
Sassen een betekenis ,poel' en daaruit later een speciale betekenis
,uitgegraven veenpoel' vastgezet kan hebben? Welke betekenis

Wumkes.nl

178
de Sassen naar Friesland meegebracht hebben, weet ik niet,
maar wel zie ik dat hetzelfde door hen naar Engeland meegebrachte woord tot op de dag van heden semasiologisch nog
altijd in beweging is. — Wat fries saed betreft, het komt middelnederlands, middelhoog- en nederduits en thans niet alleen in
de streek van Bremen, Hamburg en Hannover, zoals H. vermeldt 2), maar ook in Oost-Friesland als sôt voor, verder (klankwettig) als sâth, sâd in geheel, Oud-Friesland van Vlie tot Weser,
bovendien (klankwettig) als séad in het Oudengels in de betekenis
van ,put', ook o.a. in die van ,poel', ,kuil'. Het woord hangt
etymologisch samen met fries siede, nederl. zieden, eig. ,opbruisen', ,opborrelen', de oorspronkelijke betekenis is dus ,het
opborrelende' d.i. ,bron', ,wel', welke het in het Oudengels en
Nieuwfries ook nog heeft. De stap van ,wel' tot ,we!put', ,put'
is voor de hand liggend, is buiten het Ingvaeoons, b.v. in het
Middelhoogduits ook gedaan. Als voorbeeld van saxonisering
van het Fries is dit woord dat gedurende de middeleeuwen in een
aaneengesloten ingvaeoons gebied in deze betekenis voorkomt niet
te gebruiken. — En tenslotte enkele losse woorden zoals earke woerd, tiisdei - dinsdag, pet - saed, gesteld dat ze in dezen overtuigend waren, zijn toch nooit voldoende voor een zo ver reikende
conclusie als een afbakening van twee verwante dialekten.
Daarvoor moet men beschikken over risten van gemeenschappelijke woorden uit een zelfde sfeer, b.v. agrarische woorden,
die zich in hun betekenis of over risten gemeenschappelijke woorden, die zich ten opzichte van een of ander klankverschijnsel
verschillend gedragen.
Welnu, H. komt met een klankverschijnsel, de u m 1 a u t (Vrije
Fries XXXVI, p. 95—98). Laat ik er dadelijk bij zeggen dat hier
gelukkig geen chronologische bezwaren zijn. Voor het doorbreken
van deze vernieuwing in de ingvaeoonse dialekten rekent men
de 6e eeuw, waarschijnlijk de eerste helft, dus nog de tijd van de
sassische uitzwerming.
De niet-vakman in taaizaken, die de umlaut natuurlijk uit het
Duits kent, b.v. in schön naast nederl. schoon moet ik hier even
uitnodigen enige keren ô - ö na elkaar te zeggen of te fluisteren.
Hij zal dan gemakkelijk kunnen voelen dat hij bij de overgang
van o naar ö niets anders doet dan de tong wat schuin naar voren
1
) H. schrijft hier zood inplaats van sôt, dat is phonetisch zuiverder; maar
heeft zijn Oostingvaeoons dan ook al de voor zijn Westingvaeoons karakteristieke verzachting van de beginkonsonant? (Vgl. bl. 173 I).
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op te heffen, de lippen zijn enigszins gerond naar voren gestoken,
maar doen niets. Zegt hij nu verder enige keren achter elkaar ö - ê,
dan merkt hij daarentegen dat de tong stil blijft staan, maar nu
de lippen zich enigszins ontronden, de opening er tussen wordt
meer spieetvormig. Gaat hij tenslotte van ô naar ê over, dan
doet hij beide, hij heft de tong schuin naar voren en ontrondt de
lippen. Bij de umlaut <5 > 0 is de t o n g a l l e e n betrokken,
bij de umlaut ô > ê t o n g en l i p p e n . De laatste umlaut
is dus meer doorgevoerd, volslagener. Die ver doorgevoerde
umlaut nu werkt in het Fries: a l l e voor umlaut vatbare
vokalen hebben als umlautsprodukt een e, als zij lang zijn ê. —
Deze verandering nu wordt of werd veroorzaakt door een /(/').
die in de volgende syllabe staat of stond, dus b.v. duits horen, fries
hêra uit een ouder hôrian*, schön ofri. skêne uit een ouder skôni.
Na deze uitweiding terug naar De Vrije Fries XXXVI, waar
wij lezen: ,,De haard van de umlaut heeft in het Sassische
stamland gelegen en de umlaut moet vandaar uit zeer geleidelijk
in westelijke en zuidelijke richting geëxpandeerd zijn. De expansiegolven rollen regelmatig achter elkaar aan: het Sassische stamland heeft de umlaut het konsekwentst doorgevoerd en blijkt
bij alle vijf in kaart gebrachte woorden x) verkopen, ganzen,
voeten, geloven en zoeken een gepalitaliseerde vocaal "(d.i. hier
een umlautsvokaal) „in de stamsyllabe te hebben; een groter
deel van Nederduitsland, vrijwel tot aan de Nederlandse staatsgrens, blijkt alleen in de vier laatste gevallen de umlaut te
bezitten, in Nederland neemt het aantal umlautsgevallen van
oost naar west gestadig af, totdat in Holland (met West-Utrecht),
Zeeland en Vlaanderen een minimum bereikt is als nergens in het
Germaanse taalgebied voorkomt, t.w. in het geheel geen umlaut
bij lange vocalen" (vgl. boven schoon, horen) „en nog tal van
uitzonderingen bij de korte
Het westelijker gelegen Friesland bezit er echter meer; het Engels eveneens. Engels en Fries
sluiten zich dus nauwer aan bij het Nederduits van het Sassische
stamland dan dialekten in het tussenliggende gebied". Zover.
Friesland heeft dus de umlaut uit het Sassisch stamland ontvangen. —
Het komt niet uit. Allereerst moet hier (ver)kopen geschrapt
worden als niet ter zake dienend. Er bestaan in het Westgermaans
twee woorden voor kopen die nog in het Oudsassisch duidelijk
*) Er is een taaikaartje bij.
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uit elkaar te houden zijn: kôpian en kôpôn, de umlautsfaktor i
is in het eerste in de volgsyliabe aanwezig, in de tweede ontbreekt hij. Het friese woord voor ,kopen' beantwoordt aan het
tweede en kan dus onmogelijk de umlaut hebben. In het Duits
weerspiegelt zich datzelfde verschil in het algemeen gebruikelijke
kaufen naast (dialektisch) käufen. H. meent wellicht dat ea in
het nieuwfriese keap, keapman, keapenskip enz. de umlautsvokaal van oudfries kap, kâpmon, kâpenskip is, maar alle oudfriese a's — op enkele uitzonderingen na — veranderen nieuwfries in ea, b.v. stram : stream, dram - dream, slat - sleat, clâster kleaster enz. Met umlaut heeft dat niets uit te staan.
Wij kunnen dus slechts werken met: ganzen — ofri. gis* (het
woord is toevallig in de oudfriese literatuur niet gevonden, maar
heeft blijkens nieuwfries gies, waarvoor tegenwoordig gewoonlijk
het naar het enkelvoud analogisch gevormde guozzen gebruikt
wordt, zeker bestaan), voeten — ofri. fêt (nieuwfries f iet, nog wel
eens door dichters gebruikt, maar verder vervangen door
f Hotten), geloven — ofri. Uva (nieuwfries leauwe, spreek uit:
Ijouwe en vgl. dan Lêwert > Ljouwert), zoeken — ofri. sêka
(nieuwfries siikje of sykje).
En daarnaast zet ik nu nederduits gös, föt, glöven, söken; fries:
ê als umlautsprodukt — sassisch ö; fries: umlaut met lippen en
tong, sassisch met lippen alleen; in Sassenland stond de haard,
zegt H., in Friesland stond ook een haard zeg ik, en die brandde
nog feller. — En even fel brandde die haard in de middeleeuwen
in het „tussenliggende gebied" waarvan aan het eind van bovenstaand H.-citaat sprake is, het gebied tussen Lauwers en
Weser, het oude oosterlauwersche Friesland waarvan wij de taal
zo nauwkeurig kennen: overal ê waar thans de umlaut ontbreekt
of de sassische ö weerklinkt. De Sassen hadden op het stuk van
umlaut de Friezen niets te brengen, het was er al. —
Heeroma's stellingen dat er ± 500 twee soorten Ingvaeoons
bestonden, een Oostingvaeoons (sassisch) en een Westingvaeoons
(o.a. Fries) is onjuist. Er bestond een wezenlijk homogeen Ingvaeoons langs de Noordzeekusten. Een saxonisering van het
Fries tijdens de sassische invallen in Friesland was dus niet
mogelijk. — Het hedendaags Fries is een autochthone ingvaeoonse dialektgroep, d.w.z. een afzonderlike taal met haar eigen
dialekten.
Dat overigens de invallende Sassen in die dagen geen invloed
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hebben gehad op de friese kuituur, leren de terpenvondsten wel anders. Diepgaand of niet-diepgaand, als ik daarover iets zou willen
beweren, dan zou ik als leek één of meer van de op dit gebied in
hunne uitspraken niet altijd overeenstemmende geleerden moeten
napraten. Wel moet ik ook in dezen H. in zover corrigeren of
althans aanvullen dat onbedriegelijke sporen van sassische
kuituur in later eeuwen weer verdwijnen, dus wellicht niet zo
erg diepgaand geweest zijn. Hij hoopt dat latere runenvondsten
zijn mening aangaande oude taaitoestanden aan onze kusten
zullen bevestigen. Daar wachten wij dan maar op. —

12
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Een Monument te Sexbierum herinnerende aan
een Schipbreuk
medegedeeld door MR. J. BELONJE
Op het vrij uitgestrekte kerkhof, te Sexbierum gelegen ten
noorden tegen het oude gebouw der Ned.-Hervormde kerk, ligt
een royale, z.g.n. dubbele zerk van Namenschen steen. In twee
vakken is het oppervlak van deze zerk verdeeld. De bovenste
helft, met sierlijke voluten beladen in de stijl van Lodewijk XIV,
laat in het centrale gedeelte een plaats vrij voor twee geaccoleerde wapenschilden, verbonden door een fraai staafvormig
ornament met bladvormige uitlopers. De schilden, gelijk van
vorm, doch eikaars spiegelbeeld zijn voorgesteld als omgekruld
aan boven- en benedenzijde, hoewel ovaal van opzet. De wapenfiguren zijn ernstig uitgesleten, hetgeen stellig te wijten is aan
langdurige blootstelling aan de elementen, zoals op een tamelijk
openliggend kerkhof als het onderhavige begrijpelijk is. Toch
is nog flauw herkenbaar op het wapenschild van de man het
voorkomen van een wolfskop(?)x) en op dat van de vrouw van
een golvende dwarsbalk, waarboven een tweetal antieke molenijzers.
Het onderste vak van de zerk wordt geheel gevuld door het
opschrift. Dat opschrift bestaat uit twee regels cursief gestelde
Romeinse kapitalen de namen van de overledenen betreffende
en voor het overige uit negen regels in sier- of schrijfletters.
Het opschrift luidt aldus:
De
HESSEL CORNELIS BUDDE
Colonel der Burgerij en Raad
*) Aldus komt het wapen Budde voor op een grafsteen voor „Cornelius
Budde, Raadsheer der stad Embden, geboren den 9 Februarij 1640 en gestorven den 17 Maij 1708 int 69 jaer sines ouderdoms" in de Nieuwe Kerk te
Emden en op een sluitsteen boven de ingang van het Budde-huis (later
loge der Vrijmetselaars) in de Grosse Burgstrasse aldaar, waar het helmteeken eveneens een wolfskop moet zijn. Ik dank de gegevens uit Emden
aan den heer prof. dr. F. Ritter aldaar.
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van het Neder Gerecht te Embden Oud
46 Jaaren en Mevrouwe
SARA ARTOPEE
zijn Huisvrouw Oud 38 in den Ysselijken
storm van 7 Octob: J756 door schip
Breuke verongelukt liggen hier
begraven tot den dag Eener ge
hoopte zalige Opstanding.
Dat de aanvangsregel van de inscriptie niet verder leesbaar
is dan het eerste woord, zal wel hierin zijn oorzaak vinden, dat de
woorden hier, welke een titel van den kolonel Budde bevat zullen
hebben, opzettelijk uitgekapt zijn als gevolg van de voorschriften
ten deze door de revolutionnairen van 1795 gegeven. Na de moedwillige verwijdering hebben wind en weer het overige gedaan en
aan een reconstructie van de rest van de eerste regel valt thans
niet meer te denken.
Bij het lezen van het opschrift treft het ons dadelijk, dat er
melding gemaakt wordt van een „ijsselijken storm", die op 7
October 1756 gewoed zou hebben en begrijpelijkerwijs komt de
vraag bij den beschouwer op, nu het noodlot van het bovenvermelde echtpaar door een hevige storing in de atmosfeer teweeggebracht blijkt te zijn, of in de literatuur op dit punt nog het
een en ander op te sporen kon wezen. En dat blijkt inderdaad
het geval.
De meest bekende bron op dit gebied wordt in ons land gevormd door de bekende serie „Nederlandsche Jaarboeken",
voortgezet onder de naam „de Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken" en hun „Vervolgen", welke men doorgaans als een soort
van geëxtendeerde courant met succes naslaat. En zo is het dan
ook hier gesteld, want in deel X, 2e gedeelte (bl. 1059 enz.)
komt onder de rubriek „'s Lands zegen en Onheilen" in October
1756 een beschrijving van de bewuste „ysselijken storm" voor.
Gemakshalve laat ik den berichtgever zelf aan 't woord:
„Met geen minder reden moeten wij de stormen en onweeren
„van dit najaar voor rampen rekenen ons Vaderland overko„men", verklaart de schrijver en hij vervolgt dan: „zulk een
„hevige storm trof ons Vaderland in deze Wijnmaendt, voornamelijk den 7 dier maend toen desselfs woede hare hevigste
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„kracht en uitwerking deed gevoelen; waervan wij ter gedachte„nisse eenige omstandigheden zullen aenteekenen, hoewel alle
„berichten ten dezen aenzien niet even klaer spreken en zom„migen niet dan algemeene denkbeelden opleveren. Van den 1
„dezer maend af, was, volgens de waernemingen op den Huize
„Zwanenburg, de Lucht vrij onstuimig, doch met vlagen en ruk„winden meest uit den Zuid-Westen, en omtrent die streek,
„hoewel somtijds Noord-West en West ten Noorden, gelijk hij
„den ganschen dag van den 5 der maend gewaeid had; in alle
„die dagen met ongestadige krachten, namelijk van 2 tot 14
„toe, teekenende de Barometer 29 Duimen en 10 Lijnen, zom„ tij ds iets meer, zomtijds iets minder, en de Thermometer van
„65 tot 55 graden; hoewel beiden, mede seer ongestadig. Den
„6 des morgens was de wind Noord-West met 8 krachten en
„een betrokken Lucht, die eenigen Regen gaf; op den middag
„en 's avonds te tien uren West, op beide tijden met 10 krachten,
„waer van 16, volgens de bepaling der waernemingen, storm
„beteekenen, doch een storm waer voor niets bestand is. De
„Barometer stond dien dag op 29 Duimen en 8J Lijnen tot 10
„Lijnen, het laetste in den avond, en de Thermometer van 52 tot
„54 graden. In den nacht ten elf uuren was de Wind merkelijk
„opgestoken, nog meer ten twaelf en veel sterker ten twee uuren,
„uit den West-Zuid-Westen, met de hevigste rukken uit den
„Westen, vergezeld van Regen".
Maar toen brak de 7e October aan. In de na-nacht en den morgen stak de wind nog heviger op en te 6 uur 's-ochtends woei
er een storm uit Zuid ten Westen met 14 krachten, bij een barometerstand van 29 duim en 2 à 3 lijnen en eerst in den namiddag
verminderde de hevigheid, die eigenlijk nog aanhield tot 's-avonds
7 uur.
Vooral uit het Noordelijk gedeelte des lands kwamen berichten
van ongelukken, hetgeen er wel op wijst, dat dáár de storm op
zijn felst gewoed moet hebben. Te Harlingen werd buiten de stad
de Oesterkweekerij geheel „bedorven", zoals de beschrijver deze
vernieling qualificeert en een nieuwe zee-muur werd geheel van
het vasteland weggeslagen, terwijl als gevolg het zeewater hoog
in de stad kwam te staan. Op Texel sloegen de meeste schepen
van de ankers en van de 16 of 17 schepen, die daarbij Oosterend
lagen, geraakte een tiental op drift. Onder de Vlieter werden 6
schepen zonder mast waargenomen; het O.-I.-Compagnieschip
Ruiskenstein, van de Kamer Enkhuizen, geraakte aan de grond;
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de oorlogsbodem „Maarssen" dreef weg tot Urk en andere
schepen kwamen onderste boven te liggen. Van Ameland meldde
men ongelukken en in het Vlie vergingen vier schepen.
Geen wonder, dat bij zulk noodweer van scheepvaart eigenlijk
geen sprake meer kon zijn en dat practisch alles, wat op zee was,
het zwaar te verduren kreeg. De Jaarboeken houden dan ook
niet op de gebeurtenissen tot in de finesses weer te geven en aan het
het slot kregen de verhalen van de Noord-Friese kust een beurt.
Het kan niet anders of we hebben juist aan dat einde van de
episode over de stormen het verslag over de noodlottige tocht
van het echtpaar uit Emden voor ogen. De „Jaarboeken" geven
het relaas van het drama in deze bewoordingen:
„Op de Vriesche Kust, aen de Westkant van het Bildt sijn
„vijf schepen vergaen, en omtrent Holwert, meer dan tien sche„pen, gelijk ook drie te Paesens gestrand. Bij Poptazijl (lees:
„Roptazyl), een half uur van Harlingen, verongelukte een
„Emder Beurtman, waer door zeven Menschen om het leven
„kwamen, van welken een Heer van aenzien en zijn Vrouw,
„op de Vriesche Kust sijn aengedreven. Deze ongelukkigen,
„die van Aken terugkeerden werwaert de Vrouw een reize, ter
„herstellinge van hare gezondheid, had ondernomen, sneuvelden
„dus deerlijk met een hunner Kinderen, waer van er nog twee
„anderen nablijven. De Schipper redde zich op een stuk van
„een Mast, maer verloor, door dit ongeluk, zijnen Vader, en
„niemand anders, dan nog een Matroos, heeft 'er het Leven
„afgebragt".
Reizen naar Aken teneinde daar voor herstel van gezondheid
de befaamde baden te bezoeken werden ook uit Oost-Friesland
meermalen via de Nederlanden ondernomen. Men maakte de
tocht dan doorgaans over Enkhuizen—Amsterdam—Utrecht en
Maastricht, zoals bekend is uit een op schrift gesteld verhaal van
de Akense reis, die de vorst van Oost-Friesland, Christiaan
Everhard kort na zijn troonsbestijging, van einde April tot begin
Juli 1694 gedaan heeft: er werd toen o.a. op het traject Amsterdam—Utrecht al van een „nachtboot" gebruik gemaakt a ).
Hessel Cornelius Budde stamde af uit een aanzienlijk geslacht der stad Emden. Zijn vader, de Niedergerichts-Assessor en
voorzittervan het college der 40 wethouders(1684—†20ct. 1752)
x
) Ernst Raeber „Bilder aus dem Leben ostfriesischer Fürstlichkeiten des
17 Jahrhunderts", Aurich 1912, S. 60—70.
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bekleedde aldaar tal van functies, ook in het openbare leven en
was bevriend met onzen bekenden zeeschilder Ludolf Bakhuizen x). Zijn moeder was Foelke Lamina de Pottere, een dochter
van een van Emden's burgemeesteren, Mr. Jacques de Pottere,
die van Vlaamse afkomst was, Hijzelf trad op 27 jarigen leeftijd
in het huwelijk met Sara, dochter van den Emder raadsheer
Johannes Artopée en van de eerst op 29 October 1779 te Emden
overleden Bewina van Rickinga. In 1735 werd Hessel Cornelius
Budde „Bürgerhauptmann" in de „Mittelstadt" van Emden,
waar hij gewoond moet hebben in het van Cornelius Budde geerfde huis op de Westerbutfenne no. 3. Twee jaren later werd
hij kwartiermeester of kolonel der burgerij en weer twee jaren
daarna „Vorratsherr", d.w.z. opziener der verdeling van de stedelijke korenvoorraad. In 1752 werd hij „veertigraad", voor welke
functie hij in het volgende jaar bedanken moest, toen hij, na de
dood zijns vaders tot raad in het neder-gerecht werd aangewezen
in diens plaats.
Uit het huwelijk van Hessel Cornelius Budde en Sara Artopée
werden 7 kinderen geboren. Het waren: 1. Bewina, gedoopt
Emden 12 Januari 1740, gehuwd 23 Februari 1759 met de latere
burgemeester Dr. Hinrich Loesing aldaar, ambtman van de
heerlijkheid Borssum (1723—† 1787); 2. Hessel, gedoopt als
voren 23 November 1741; 3. Johan, gedoopt a.v. 3 Augustus
1743; 4. Hesselina, gedoopt als voren 31 Dec. 1744; 5. Hessel
Cornelius junior, gedoopt a.v. 3 Nov. 1746, student te Halle
1766—'69; assessor in het neder-gerecht in zijn geboorteplaats
Emden en daar sedert 1774 ook president van den Veertigraad,
† 1792, gehuwd in 1743 met Magdalena Wiarda (1747—† 1816);
6. Johannes, gedoopt a.v. 8 Sept. 1748 en 7. Foelke Lamina,
gedoopt a.v. 3 April 1752, in 1772 gehuwd met Mr. Paul Emanuel
Adami, uit Bremen, advocaat, veertigraad, assessor in het nedergerecht en raadsheer te Emden 2).
De boedelbeschrijving en boedelscheiding van het verongelukte
echtpaar Budde-Artopée werd te Emden opgemaakt 2 Juli,
13/26 November 1756 en 16 Juli 1762 en hieruit blijkt, dat toen
nog slechts een drietal van de kinderen in leven was, te weten de
hierboven sub 1, sub 5 en sub 7 genoemden. Tot de passagiers
van den Emder beurtman behoorde volgens de „Jaarboeken"
!) Tijdschrift „Upstalboomblätter" X—XI, 1919, S. 106/107.
2
) Zie voorts „Deutsches Oeschlechterbuch", XXVI, SS. 290, 412.
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ten tijde van de stormramp ook nog een kind, dat een dochtertje
geweest heette te zijn volgens het bericht, dat daarover Emden
bereikte *). en dus dienen wij wel te concluderen, dat het verdronken meisje de sub 4 hierboven genoemde Hesselina geweest
moet zijn, dat dus nog geen twaalf jaar oud was. —
Het burgerlijk beroep van Hessel Cornelius Budde is waarschijnlijk dat van houtkooper geweest, want de „Wöchentlicher Ostfriesische Anzeiger und Nachrichten" van 1 November 1756
bevat een advertentie, dat „de voormonders over wijlen Heer
„Quartiermeesters Budde kinderen, de Vrouw Raadsheerin Ar„topée & Consorten geresolveert sijn op Vrijdag den 5 November
„a.s. 's Namiddags om 2 Uir ten Huize van den Heer O. R.
„Storch bij publique veiling door de Makelaar Marten Waalkes
„te laten verkoopen navolgende Houtwaaren, om op den 1 May
„1757 te betaalen, als 36-, 30- en 24-voeten-balken, dijkdollen,
„6- en 5-duims Posten, juffers, Barkoenders en Noordsche dee„len van verscheiden lengte, Capraven, Sparren, Richel en
„Ledderboom, Bedde-Richel, Middel- en enkelde Handspaken
„alsmede 3- en 4-duims posten en 12-voets Swedse deelen . . . . "
*

Toen het echtpaar Budde tegen het verstrijken van het seizoen in September 1756 het elegante Aken, het centrum van het
mondaine leven uit hun tijd met zijn liefelijke omgeving verlaten ging zal, aangenomen, dat Mevrouw herstel ten deel gevallen
is, hoogstens de dreiging van den Zevenjarigen Oorlog een schaduwzijde gevormd hebben. Dat de onafwendbare Dood echter een
zóó abrupt einde aan de reis maken zou, nogwel in een ongekende
storm, daarvan kunnen de echtgenooten geen flauw vermoeden
hebben gehad, evenmin als van het feit, dat zij nog eens zijde aan
zijde in de bodem van het voor hen zogenoemde „West"-Friesche
x
) Het bericht van de ramp, ontleend aan een los stuk uit het stadsarchief
van Emden luid als volgt:
„Den 11 Oktober ist hier die traurige Nachricht eingelaufen dass hiesiger
„Beurtmann auf Amsterdam, Sicke Valk, mit welchem der hiesige Nieder„gerichtsassessor Hessel Cornelius Budde nebst seiner Ehefrau, Tochter und
„Magd beij seiner Retour von dem Akener Bade anhero sich begeben natte,
„imgleichen eines hiesigen Burgers Hinrich Kroon Tochter nahe beij Harlingen
„verunglücket wäre, so dasz der Schitter und berùhrte Passagiers auch noch
„ein Matrose dabeij ums Leben gekommen und nur des Schiffers Sohn nebst
„einem andern Matrosen davon gekommen
"
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land een laatste rustplaats zouden vinden. Moge daarom hun
gedenksteen te Sexbierum in ere blijven al ware het alleen reeds
als vermaning, ons toeroepende, dat de Dood ons mensen vermag
te overvallen als een dief in de nacht of, gelijk hier is geschied,
in het aangroeien van een woedende orkaan!
Alkmaar, juli 1948.
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Over enige vreemde Gemeente- en Dorpsgrenzen in Friesland
door DR. 0. POSTMA
Nu de gemeentebesturen in Friesland zich erover beginnen
te beraden of de grenzen der dorpen geen wijziging behoeven zoals
reeds eerder gemeentegrenzen gewijzigd zijn, is zeker een korte
beschouwing over die grenzen, die soms een zeer zonderling
beloop hadden of nog hebben, wel op zijn plaats 1 ). Wij willen
daarbij eerst over de gemeentegrenzen spreken, welke, als zijnde
meer in kaart gebracht, beter bekend zijn dan de grenzen der
dorpen en ten minste in de latere tijd ook belangrijker, hoewel zij
oorspronkelijk natuurlijk uit de dorpsgrenzen zijn opgebouwd.
I.
Wie de atlas van Schotanus van 1698 of die van Halma van
1718 kent, zal opgemerkt hebben hoe vreemd in die tijd het
beloop is van de grenzen van de grietenij Hennaarderadeel.
Naar het Zuiden vormt de grens met Wijmbritseradeel een
reeks van uitsteeksels en inhammen in het gebied van de voormalige Middelzee. Naar het Noorden bij de grens met Baarderadeel en Menaldumadeel is het nog erger. Er zijn verschillende
stukken van Hennaarderadeel los van het overige van de grietenij gelegen tussen land van Baarderadeel in; verder ligt ook in
Hennaarderadeel een stukje land van Baarderadeel en een stukje
!) Ik heb hier in het bijzonder het oog op Wonseradeel, waar de gemeenteraad op 29 Juni 1948 een belangrijke verordening aannam „tot het verdelen
van de gemeente Wonseradeel in dorpen, straten en wegen in verband met
de huisnummering". Reeds in 1942 was het dagelijks bestuur begonnen een
wijziging aan te brengen in de dorpsgrenzen. Daarop volgde het nieuw benoemen van verschillende straten en wegen, waarbij vooral ook rekening
gehouden werd met de historie, en daarna kwam de huisnummering. Het
een en ander werd vastgelegd in een verordening, die door Burgemeester
en Wethouders op 20 April 1948 aan de Raad werd voorgelegd en op 29 Juni
werd aangenomen. Van verschillende dorpen werden daarbij de grenzen
enigszins gewijzigd, vooral met het oog op de verkeersmogelijkheden, maar
enkele kleine dorpen vervielen ook. Engwier werd bij Makkum gevoegd en
Oldeklooster en Ugoklooster kwamen bij Hartwerd. Daarentegen kwamen er
2 nieuwe dorpjes bij, n.1. Kornwerderzand en Breezanddijk. Het totale aantal
dorpen verminderde zo van 29 tot 28.
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van Menaldumadeel en ook een stukje dat „wandelt" tussen
Baarderadeel en Menaldumadeel.
Omgekeerd zien wij ook op de kaart van Menaldumadeel 2
stukjes land buiten de eigenlijke grietenij gelegen; het ene is het
genoemde in Hennaarderadeel, het andere ligt in Baarderadeel.
Als wij trachten na te gaan hoe en wanneer de tegenwoordige
toestand, die wij reeds in de atlas van Eekhoff van 1851 zien aangegeven, tot stand is gekomen, vinden wij daaromtrent niets in
het archief van Hennaarderadeel. Wel echter vinden wij iets
in de archieven van Baarderadeel en Wijmbritseradeel over de
grenzen met Hennaarderadeelx).
Hieruit blijkt dan vooreerst dat de grenswijziging Hennaarderadeel-Baarderadeel in 1820 tot stand gekomen is. Op 2 Mei
1820 zijn het eerst landmeters van het kadaster met grietman,
bijzitters en secretaris van Baarderadeel benevens 2 „aanwijzers"
S. P. Strikwerda en M. J. Jellema op het raadhuis te Weidum
bijeengekomen, waar ook 4 personen uit Menaldumadeel waren
om over de grensregeling van Baarderadeel en Menaldumadeel
te spreken. Zij begeven zich daarna naar het terrein om de toestand
op te nemen. Echter eerst op 20 September 1820 worden de
grenzen definitief vastgesteld. Op dezelfde wijze wordt met de
andere grietenijen gehandeld en op die laatste dag worden alle
grenzen vastgesteld, dus ook die met Hennaarderadeel, die de
meeste wijziging behoefde.
Wat deze laatste grens betreft, zo blijkt er ook reeds in 1813
een nieuwe grens tussen Hennaarderadeel en Baarderadeel
te zijn geprojecteerd. De heer L. J. Huber, notaris te Dronrijp,
die daaraan heeft meegewerkt, doet daaromtrent nog een mededeling met beschrijving der toen vastgestelde grens. Dit schijnt
echter geen verder effect te hebben gehad.
Bij de processtukken van 1820 vinden wij ook een stuk, waarin
vermeld wordt welke landerijen dan van Hennaarderadeel naar
Baarderadeel overgaan en welke van Baarderadeel naar Hennaarderadeel. De eerste zijn percelen van Bajum van 8 verschillende eigenaars, tezamen 249 pondemaat groot; de laatste zijn
percelen van Winsum van 9 eigenaars en te zamen 237 pondematen groot.
x
) Zie „Processtukken van de kadastrale grensbepaling der grietenij
Baarderadeel, 1820 en voor Wijmbritseradeel:,,Ontvangen missives en stukken
betreffende het kadaster"

Wumkes.nl

ACORO

}

NOORDELIJK GEDEELTE

JT

UENNAARDERADEEL

•-

VJVVf ^

j-f
B
''M.
A

= LANDEN ONDEC UENNAACDEEADEEL
= LANDEN ONDER BAAJZDEPA.DEEL
= LANDEN ONDER M E K A L D U M A D E E L BEWOORENDE
« E E N ¾TUK VANDELLAND¾ DAM ONDER U ,
DAN" ONDER ô
'50

NAAÄ

ÔCWOTANU5.

Wumkes.nl

NOOBDELUk: GEDEELTE J4ENNAAPDEI2ADEEL

Winsum

NAAS?

z.

EEKWOFF

50

Wumkes.nl

191

Hennaarderadeel is nu ten minste één geheel geworden al is
de vorm nog niet zo fraai*).
Met behulp der floreenregisters kunnen we de ligging der
verruilde landerijen nog trachten te vinden. In die floreenregisters staan voor de verschillende grietenijen de plaatsen
en losse percelen vermeld, die floreenbelasting moeten betalen.
In het laatste floreenregister van omstreeks 1860 worden meestal
ook de kadastrale nummers van alle percelen vermeld. Wanneer
nu een perceel, oorspronkelijk tot Hennaarderadeel behorend,
naderhand door wijziging der grenzen in Baarderadeel komt te
liggen, zal dit blijken uit het kadastrale nummer. De percelen
van Bajum waarvoor dit geldt, behoren dan niet tot de kadastrale
gemeente Wommels, zoals de andere, maar tot de gemeenten
Baard of Jorwerd. Indien een perceel in Menaldumadeel geraakt
is, zal het in de kadastrale gemeente Dronrijp liggen. Dit blijkt
inderdaad uit te komen.
Het dorp Bajum heeft 9 floreennummers. Hiervan blijkt in
1861 No. 1 (38J pondemaat), van de kerk, slechts 2 percelen
te omvatten en wel Gem. Jorwerd sectie B 164 en 175. Dit is
dus een van de verwisselde landen.
No. 2 ligt in de Gem. Wommels, is dus niet verruild.
No. 3.(34 p) ligt geheel in Gem. Baard, sectie A 142, 144, 152,
157, 158, 159, 160, 161, is dus geheel verwisseld.
No. 4 (82 p.) ligt geheel in Gem. Baard op 1 perceel na in
Gem. jorwerd, is dus ook geheel verwisseld.
Verder gaande zien we ook nog gedeeltelijke verwisseling van
de floreennummers 5, 7 en 8.
Wanneer we de grootte der verruilde landerijen trachten te
bepalen, gelukt dit niet geheel omdat deze niet van alle percelen
wordt opgegeven. Ik heb er gedeeltelijk door schatting ongeveer
223 pondemaat voor gevonden, wat dus wat minder is dan de
bovengenoemde 249 p. Het is in elk geval ongeveer de helft van
het kleine dorp Bajum.
Als we evenzo handelen met de gegevens van Winsum zien
we dat van de floreennummers 2, 3, 4, 5, 29, 39, 49, 50 een deel
tot de kadastrale gemeente Wommels behoort. Dit zijn dus
de percelen die van Baarderadeel naar Hennaarderadeel zijn
l

) Volgens een Kon. Besluit van 5 Febr. 1818 moeten zulke enclaves zoveel
mogelijk verenigd worden met de gemeente waarin ze liggen, waarbij de
andere gemeente echter weer grond ter vergoeding kan vragen.
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overgegaan. We vinden dan ongeveer 220 pondemaat in plaats
van de 237 p. volgens de opgave van 1820.
Bij beschouwing van de kaart blijken deze percelen vrijwel
de verplaatste stukken (volgens Schotanus en Eekhoff) aan te
geven. In het floreenregister van Menaldumadeel vinden we op
dezelfde wijze onder het dorp Dronrijp onder No. 2 een perceel
dat ligt in de kadastrale Gem. Jorwerd B 162. Dit is 6 pondemaat groot en zal het perceel in Baarderadeel zijn dat bij Schotanus met de letter M is getekend.
De wijziging van de grens tussen Hennaarderadeel en Wijmbritseradeel heeft ook bij de invoering van het kadaster plaats
gevonden. Bij de bovengenoemde stukken betreffende het kadaster bevindt zich een stuk met het opschrift „Grensscheiding
tusschen Hennaarderadeel en Wijmbritseradeel" beginnende met
de woorden ,,Op heden, den vierden Juny des jaars een duizend
achthonderd en een twintig zijn wij Grietman van Wijmbritseradeel met den Heer Grietman van Hennaarderadeel overeengekomen de grenzen tusschen deze grietenijen te bepalen als volgt".
Nu volgt een beschrijving van deze nieuwe grenzen; daarna lezen wij „Ingevolge dat plan verliest Wijmbritseradeel de volgende
landen". Deze landen worden nu opgenoemd met den eigenaar,
den gebruiker en de grootte. Het zijn 12 grotere en kleinere
complexen land, die samen 204 pondematen bedragen en meest
ten Westen van de Franeker vaart gelegen zijn. Dan volgen
de landen, die Hennaarderadeel verliest, dus Wijmbritseradeel
wint; dit zijn ook 12 complexen, die samen 201 pondemaat
bedragen, nu meest ten Oosten van de Franekervaart gelegen.
Wijmbritseradeel verliest dus in totaal 3 pondemaat. Het stuk is
ondertekend door den secretaris van Wijmbritseradeel E. M. Gelen.
Evenals in het Noorden vinden we nu ook gegevens omtrent
deze ruil in de floreenregisters, enerzijds van Oosterend en Hidaard, anderzijds van Nijland, Tirns en Scharnegoutum. Als er
percelen van de eerstgenoemde dorpen in de Kadastrale gemeenten Nijland en Tirns liggen, of van de laatste in de kadastrale
gemeente Oosterend, is dat het bewijs dat zij bij de grenswijziging geruild zijn.
Als we hierbij de grootte der percelen berekenen vinden wij
voor de totaalsom evenals boven weer wat minder dan de officiële
bedragen.
Maar wel zo interessant misschien als de hier besproken
kwestie van de grenswijziging is de vraag hoe eenmaal deze
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onregelmatige grenzen konden ontstaan. In het Zuiden is het nog
niet zo verwonderlijk.
Hier lag het land van de oude Middelzee, die daar waarschijnlijk omstreeks 1200 zal zijn drooggeraakt. Er kwam toen veel
nieuw land beschikbaar tussen de dorpen Tirns en Scharnegoutum aan de ene kant en Hidaard en Oosterend aan de andere,
zodat er van beide kanten flinke kavels land in beslag genomen
konden worden, die tussen elkaar doorlopend gemakkelijk
de genoemde uitsteeksels en inhammen konden doen ontstaan.
Verder naar het Noorden toe, waar de Middelzee smaller was,
ging het anders; daar verdeelden de grietenijen van Oostergo
en Westergo het nieuwe land vrijwel in twee mathematisch
gelijke delen.
Maar bij de grens tussen Hennaarderadeel en Baarderadeel
in het oude land is het vreemder. Hoe is ooit Bajum zo geworden
dat de helft van zijn land in Baarderadeel lag? Wij kunnen hier
al dadelijk ook als zeer vreemd aan toevoegen dat het klooster
Monnikebajum niet onder Bajum lag, maar onder Winsum. We
moeten toch wel aannemen dat het deze naam, in tegenstelling
met het dorp zelf „Wrâldske Bajum", niet zou gekregen hebben
als het oorspronkelijk niet onder Bajum behoord had. Als verklaring van dit laatste vreemde zouden wij ons kunnen denken
het feit dat dit klooster gesticht is door het klooster Lidlum, dat
veel connecties had met het dorp Winsum en daar vrij wat land
had. Lidlum zelf is in 1182 gesticht door Sibo van Lidlum en
Tjalling Donia van Winsum 1 ). In 1186 wordt het klooster Bajum gesticht met hulp van Ulbod en Simka, die daar ook wel
land gehad zullen hebben. Onder den zevenden abt komt Tetardus, pastoor te Winsum, in het klooster. Hoite en Ulbod, broeders van Winsum komen ook in het klooster en worden beide op
hun beurt abt. In 1351 wordt weer een pastoor van Winsum
abt van Lidlum en in 1384 Aesgo van Winsum.
Als we op al die relaties letten lijkt het toch wel verklaarbaar
dat het klooster Bajum langzamerhand maar gerekend werd
tot Winsum te behoren. Maar ook het dorp Bajum kan door
een en ander wel wat in de verdrukking gekomen zijn en zijn
grond wat uiteengeraakt.
Maar nu blijft er toch nog de vraag over: hoe is Bajum en hoe
is ook Welsryp eenmaal bij Hennaarderadeel gekomen, terwijl
*) D. A. Wumkes „Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche kloosters
Mariengaard en Lidlum". Bolsward 1929, p. 31.
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zij in de tijd van Schotanus toch van het hoofdgebied van die
grietenij door delen van het dorp Winsum gescheiden waren?
Natuurlijk is het mogelijk dat het afscheidende stuk van Winsum
daar, evenals Monnikebajum, later bijgekomen is, maar dan
blijft toch nog de verbinding zo smal, dat men nog enige verdere
verklaring van deze combinatie zou willen zien.
Nu is er bij een andere grietenij een eigenaardige combinatie,
waarvan de verklaring, naar mij voorkomt, vrij duidelijk is. Wij
zullen dit geval eerst bespreken. Ik heb het oog op de grietenij
Dantumadeel, waarmee op een enigszins vreemde wijze het over
de Ee gelegen dorp Janum verbonden is. Dit kleidorp zou toch
veel beter passen bij de er om heen gelegen grietenij Ferwerderadeel. Maar wat is het geval? Als we uit het Register van den
Aanbreng van 1511 de eigenaars van de plaatsen in het dorp
nagaan, vinden wij wel iets bijzonders. Van de 8 plaatsen zijn
No. 1, 2 en 3 geheel eigendom van het klooster Klaarkamp, in
Dantumadeel gelegen (onder Rinsumageest). Plaats No. 4 is
gedeeltelijk eigendom van Klaarkamp en gedeeltelijk van Schelte
Tjaarda, een edelman in Rinsumageest; evenzo plaats No. 5,
waarvan de bewoner ook nog een klein deel heeft. Plaats No. 6
is grotendeels eigendom van Taka Bwngen een edelman van
Dantumadeel. Plaats No. 7 en No. 8 behoren weer aan Schelte
Tjaarda.
Dus vrijwel het gehele dorp behoort aan het klooster of aan
grote heren in Dantumadeel. Dit zal de reden geweest zijn dat
het dorp Janum bij Dantumadeel is gekomen; in een land zonder
sterk oppergezag kan men moeilijk anders verwachten. En daarmee zullen ook bij Dantumadeel geraakt zijn de landerijen
buiten Janum ook nog over de Ee gelegen ten Zuidwesten van de
Holwerdervaart. Met de verdere stukjes van Dantumadeel over
de Ee gelegen zal het in hoofdzaak hetzelfde geweest zijn.
Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat wij ter verklaring van vreemde combinaties, zoals ook van Weisrijp en Bajum met Hennaarderadeel, het in deze richting: de invloed der grote eigenaars,
moeten zoeken. De namen van de eigenaars in deze dorpen in
1511 zeggen ons echter niet zo veel; wij zouden de vroegere
eigenaars moeten kennen.
Wij hebben hiermee wel de vreemdste gemeentegrenzen genoemd; het geldt verder slechts meest kleine hoekjes, behalve
dan het dorp Wier dat tot Menaldumadeel behoort, hoewel het
meer bij Barradeel zou passen. Als we hier de eigenaars in 1511
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nagaan, vinden we toch niet veel relatie met het overige Menaldumadeel. We zien dat het klooster Aenjum 19 fl. 20 st heeft
van de totale 218 fl. 22 st wat echter nog niet Vio^; verder
heeft de familie Lauta nog al wat land. Maar misschien is in dit
opzicht van meer betekenis het eigenaardige verschijnsel dat
tot verschillende plaatsen te Wier ook behoren maadlanden
gelegen op „Menalduma maeden". Wat ten slotte de kleine uitstekende punten der grietenijen betreft, deze zijn in de regel
ontstaan doordat men de plaatsen in zijn geheel bij één grietenij
wilde hebben en dus een enkel perceel daar niet van wilde afscheiden om een fraaier grensbeloop te krijgen.
II.
Wat de dorpsgrenzen betreft, hier heeft men nog vreemder
zaken dan bij de grietenijgrenzen; hier heeft het gezag zich
minder om bekommerd en ongetwijfeld is veel zonderlings door
particuliere liefhebberij en eigenzin ontstaan en door conservatisme behouden gebleven. Bij het beoordelen van deze zaak
zal men goed doen niet al te veel waarde te hechten aan de
kerspelkaart uit de Historische Atlas van Nederland. Deze is
niet zeer nauwkeurig x).
De dorpsgrenzen in de atlas van Eekhoff , voor zover ze
daarin zijn aangegeven, zijn beter te vertrouwen, hoewel er wel
eens een enkele maal een onjuistheid in voorkomt. Zo loopt de
grens tussen Warns en Molkwerum niet langs de Warnservaart,
maar tamelijk ver ten Noorden daarvan.
De beste manier om de grenzen zoals ze tot voor kort waren
te bepalen is die met behulp van de floreenregisters, waarin de
kadastrale nummers zijn opgegeven. Maar ook dan gaat het
*) Vooreerst komen de verhoudingen lang niet uit. Zo hebben op de kaart
Nijland en Tjalhuizum ongeveer dezelfde grootte; de florenen verhouden zich.
echter ongeveer als 6 : 1, wat ook wel ongeveer de verhouding der oppervlakten zal zijn.
Kornwerd en Abbingawier verhouden zich in werkelijkheid ongeveer als
4 : 1, op de kaart is het misschien als 2\ : 1. Op de kaart loopt Abbingawier
(Engwier) tot aan de zee toe, wat niet het geval is. Het dorp Sandfirden
is vergeten. In het Noorden daarentegen zijn Bornwerderhuizen en Betterwird als 2 kerspelen getekend terwijl ze slechts samen een burgerlijk dorp
vormden, maar geen kerspel. Evenzo is het met Raard en Nijehuis, op de
kaart 2 kerspelen, maar in werkelijkheid slechts samen één burgerlijk dorp.
De bewerker belijdt de onjuiste theorie dat wat een werelds dorp is, eens een
kerspel geweest moet zijn.
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niet altijd gemakkelijk; in sommige streken zijn nog al eens percelen, die buiten de floreenbelasting vallen en in de kadastrale
nummers zijn wel fouten.
Bij de studie daarvan valt het op dat men veel vaker dan bij
de grietenijgrenzen enclaves heeft, percelen die buiten het eigenlijke dorp tussen de percelen van een ander dorp vallen.
Over de zonderlinge grenzen van Bajum hebben we al gesproken. Een eigenaardig geval hebben we ook in Wonseradeel bij
Allingawier, waartoe vanouds een paar plaatsen behoorden
aan de overzijde van de Makkumer meer gelegen, grotendeels
omringd door land van Idsegahuizen. Bij de onlangs plaats
gehad hebbende grenswijziging is dit land bij Idsegahuizen gekomen.
Maar zeer werkwaardig is wel de toestand in Ferwerderadeel
en Westdongeradeel. In Ferwerderadeel hebben wij het eigenaardig geval dat het dorp Hogebeintum vrijwel geheel door
Ferwerd wordt ingesloten, zodat het ten Oosten van Hogebeintum gelegen Oosterbeintum en de verder gelegen Kieskampen weer tot Ferwerd behoren.
Omgekeerd liggen weer enkele Ferwerder percelen en ook
percelen van Blija midden tussen percelen van Hogebeintum.
Het lijkt waarschijnlijk dat dit op deze manier gebeurd is, dat
Hogebeintum oorspronkelijk, evenals Oosterbeintum, een buurschap van Ferwerd was, die zich daarvan heeft afgescheiden.
Als buurschap kan het met zijn hoge terp zeer oud zijn, als dorp
zal het waarschijnlijk niet zo oud zijn. Het laat zich vermoeden
dat deze afscheiding heeft plaats gehad om een eigen kerk te
hebben; Oosterbeintum schijnt dus voor die afscheiding niet
veel gevoeld te hebben en het bleef bij Ferwerd.
In Westdongeradeel is het een vreemd geval met de drie dorpen Ternaard, Hantum en Hantumhuizen. De eerste twee zijn
oude dorpen, het laatste, naar wel uit de naam valt af te leiden,
is een jonger dorp, dat zich van Hantum heeft afgescheiden.
Maar reeds voor die afscheiding was het een merkwaardig geval
met de plaats Uke (spreek uit Oeke) aan de Wierumeropvaart
gelegen, welke tot Hantum behoort, hoewel het daarvan gescheiden was door plaatsen van Ternaard. Dit zijn de 3 plaatsen Oenema, Rixma en Peima, die een strook vormen welke Uke nu van
Hantumhuizen en oudtijds van Hantum scheidde. Deze strook
is door middel van een ander drietal plaatsen Jaarsma, Brunia
en Conia met het overige Ternaard verbonden. In het geheel is dit
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maar een smalle strook, want de plaatsen Rienkema, Peima (een
ander als zoeven) en Olferda behoren tot Hantumhuizen.
Thans wordt dus de plaats Uke van Hantum, waartoe het
behoort, gescheiden door plaatsen van Ternaard en bovendien
door het gebied van Hantumhuizen. Deze zonderlinge ligging
verklaart waarschijnlijk de naam. We lezen n.1. in het boek
van Schönfeld *), waar hij spreekt van oock-nes: „het zal rechttreeks behoren bij holl. mnl. ooc (oostfries âke) ooclant, ooctiende = klein stuk land dat bij een groter behoort, doch daarvan door weg en sloot gescheiden is". Hier is er meer dan een
weg en sloot, maar overigens komt het prachtig uit. Het zal
hetzelfde woord zijn dat ook in „taheakke" schuilt; ik vond
hiervoor ook „ocke".
Iets zuidelijker hebben we nog wat vreemds; daar ligt aan de
Peasens de plaats Stapland, die ook tot Hantum behoort en
daar ook'^van gescheiden is door percelen van Hantumhuizen en
van Hantumer Uitburen. Dit Hantumer Uitburen is een burgerlijk dorp, dat oorspronkelijk ook tot Hantum behoord zal hebben,
maar daarvan is afgescheiden hoewel het nooit een kerspel geworden is. Het bevat de buurschappen Bierum, Raardt, Nijehuis en Medeind; het heeft stem in de grietenij als andere dorpen. Er zijn 13 plaatsen met stem in dorps-, deels- en dijkszaken. In het laatst van de 18e eeuw heeft het een eigen armvoogd, eigen dorpsrechter en eigen ontvanger der florenen.
Ongeveer in dezelfde positie verkeert het dorp „Betterwird
en Bornwerderhuizen"; het heeft ook 13 plaatsen met stem.
Omtrent dit „dorp" tekende ik aan als een wel merkwaardige actie :
„De Ingesetenen van Betterwird ende Bornderhuisen b. b. consent op de coop van seeckere camer ende woninge ca. staende
bij Doccum buiten de Hanspoort" 2).
III.
Boven is aangenomen dat de grenzen tussen de grietenijen
gevormd worden door de grenzen van de dorpen; delen van de
grenzen der dorpen aan de rand van de grietenijen vormen samen
die grietenijgrenzen. Op deze regel bestaan echter enkele uitx
) M. Schönfeld „Veldnamen in Nederland", Mededelingen der Kon. Ned.
Acad.
van Wetenschappen, Afd. Letterk. Nieuwe Reeks, Dl. 12, no. 1, p. 106.
2
) 28 Aug. 1666. Procl. B. D2.

13
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zonderingen; er zijn dorpen die tot twee grietenijen behoren. Ik
heb hier niet het oog op nieuwere dorpen, die eigenlijk nooit als
zodanig erkend zijn, zoals Heerenveen en Rottevalle, die zelfs
tot drie grietenijen behoorden. Maar het geldt ook voor enkele
oudere dorpen, zoals in de eerste plaats Oudkerk, dat deels
in Dantumadeel deels in Tietjerksteradeel lag. In het Register
van den Aanbreng van 1511 worden twee dorpen Oudkerk genoemd. Het grootste, in Tietjerksteradeel, heeft dan 32 landgebruikers met samen 292—20 floreen, het andere in Dantumadeel
heeft 12 landgebruikers met 101—14 floreen. Deze beide aan
elkaar grenzende dorpen zijn zeker oorspronkelijk één dorp
geweest, zoals zij ook kerkelijk één waren. Hier heeft blijkbaar
de rechte lijn, enigszins gesteund door een eind weg en vaart,
het gewonnen van de onregelmatige dorpsgrens bij het vormen
van de gemeentegrens:
Het deel van Oudkerk in Dantumadeel is later bij Roodkerk
gekomen. Roodkerk had in 1511 een floreen fl. 52—15; in het
laatste floreenregister is dit fl. 154—19, blijkbaar de som van
de florenen van het oude Roodkerk en Oudkerk in Dantumadeel.
In 1640, in het cohier der stemmen, is deze vereniging reeds
geschied: Roodkerk heeft nu 22 stemmen en Oudkerk ontbreekt.
Dit getal 22 komt overeen met de som der aantallen landgebruikers in 1511 (n.I. 12 en 10).
Veel overeenkomst met Oudkerk heeft Kollumerzwaag, waarvan één deel als Zwaagwesteinde in Dantumadeel ligt, maar het
hoofddorp in Kollumerland. Men heeft de grietenijgrens er ongeveer rechtlijnig dwars door heen getrokken. In het stemregister
van 1640 heet het deel in Dantumadeel ook nog Collumer Swaeg
westeinde. Dit deel heeft 13 stemmen, het deel in Kollumerland
37. In de Procl.boeken heet het deel in Dantumadeel ook wel
Westereinde Swaech.
Een derde dorp in twee grietenijen gelegen is Smallebrugge,
dat deels in Wijmbritseradeel, deels in Doniawerstal ligt. Het
laatste deel wordt in zekere zin als tot Dijken behorende gedacht.
Het grootste en belangrijkste deel met de voormalige kerk ligt
in Wijmbritseradeel. In het laatste floreenregister heeft Smallebrugge in Wijmbritseradeel fl. 114—18—12; onder Dijken in
Doniawerstal lezen wij dan „Oostkant van Smallebrugge, ressorterende onder Dijken doch ten opzichte van de lasten van
Floreen en Zeedijkswerken afzonderlijk". Daarna worden nog
16 posten opgenoemd met fl. 96—5—12; dit behoort echter
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niet alles tot Smallebrugge, er is ook land bij onder Hommerts
en Heeg dat hier aangeslagen is. Het oostelijke land van Smallebrugge is meest los land; er zijn in dit oostelijk deel maar 4
stemmen tegen 10 in het westelijk deel. In 1861 is de vierde
stem echter niet meer te vinden.
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De ontdekking van Ulenburch-state te Rijperkerk
door T. E.TEUNISSEN
Het was in de nazomer van 1938, dat ik in de omgeving van
Rijperkerk het schilderachtige wegje, de Nijlandsweg, opfietste
en bij een aardige boerderij met puntgevel, een gesprek aanknoopte met de bewoners, de familie Boersma, die mij vertelden,
hoe zij een tiental jaren geleden op een nacht wakker waren geworden door een hevige plof op de grond. Toen men de volgende
morgen ging kijken, bleek dat de grote gedenksteen, die in de
voorgevel geplaatst was, naar beneden was gekomen. En op
mijn vraag, hoe die steen er had uitgezien, antwoordde men, dat
daarop was afgebeeld een kasteelfront met poort, waarboven
een uiltje en aan weerszijden van de poort schietgaten met
kanonnenloopjes daar uitstekend. Beneden was aangebracht
het jaartal 1708 en de naam Antje Vitringa; waarschijnlijk
had in dat jaar, toen bij de boerderij 150 pondematen land behoorde, een vernieuwing plaats gevonden. De steen was na de
val in het bezit gekomen van de koopman A. Bouma uit Hardegarijp, die zich niet meer wist te herinneren, waar deze steen
gebleven was. Dit verlies valt in hoge mate te betreuren omdat
wij hier stellig te doen hebben met de gevelsteen van Ulenburchstate; een troost is dat wij nu de plaats weten waar deze state
heeft gestaan en de wel zeer veranderde vorm nog kunnen
aanschouwen. Het huis en erf waar het hier om gaat zijn de
kadastrale percelen A 224—228 en 1925, welke als boerenhuizing met schuur, erf en boomgaard en tuingrond worden omschreven. De Tegenwoordige eigenaars zijn de vee-houders Jan en
Johannes Sipkes Boersma te Rijperkerk.
Men spreekt in die omgeving nog over het klooster dat daar
vroeger moet hebben gestaan; inderdaad vindt men aangetekend a) dat te Rijperkerk een Kapittelhuis van het Klooster
Mariëngaarde te Hallum is geweest. Het is de vraag of dit de
voorganger was van Ulenburch-State.
x
) 1578. Die reparatie van des Capiteishuijsinge te Ryperkerck cost deen
jaer deur dander ongeveerlijcken drie carolus guldens. Dr. M. Schoengen,
De Schraapzucht van Cunerus Petri, De Vrije Fries, Dl. XX, blz. 370.
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Dit Ulenburch-state te Rijperkerk was het voorwerp van een
proces dat gevoerd werd tussen Dr. Gerardus Loo, echtgenoot
en voogd van Hiscke Ulenburch, gevolmachtigde van Rembrandt
van Rijn te Amsterdam, voogd over zijn vrouw Saskia Ulenburch
en Idzert Ulenburch tegen het echtpaar Dr. Albertus Loo en
Neeltje Rommerts en His van Eminga, weduwe van Haring van
Sytzama en dat door de partij van Rembrandt werd gewonnen
(30 Januari 1638) (Zie Dr. Hofstede de Groot, Quellenstudien
zur Holländische Kunstgeschichte III. Die Urkunden über
Rembrandt. Den Haag 1905 no. 55). Waarschijnlijk heeft Ulenburch-state tot zomerverblijf van de familie Ulenburch, die
in Leeuwarden woonde, gediend en zal Saskia, Rembrandts
vrouw, wier portret van de hand van haar beroemde echtgenoot
thans in het Friesch Museum hangt, hier menige zomerse dag
hebben doorgebracht.
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In memoriam Dr S. M. CUPERUS
door J. J. HOF
Forline foarjier forsocht de redaksje fan „De Vrije Fries"
my, om in mennich rigelen to skriuwen oer Dr. S. M. Cuperus,
dy't yn 'e simmer fan 1948 forstoarn wie. AI hoe't it my moeide,
ik koe it foar dat pas net bybringe, om't, ik wie gans út oarder.
It foarjier is wèr kommen, — itselde forsyk ek. Diskear hab
ik tatiding jown, lykwol mei sjesa'n bitingst, dat ik tige koart
om'e hoeke mocht. Dat is om my, ja, mar it kin by soks almeast ek, en yn dit gefal nammers to better om't ús forstoarne
freon en mei-lid in man west hat dêr 't men efternei it beste hwat
oer sizze kin neffens de rie dy't ús foarfears utere habbe yn it
sprekwurd: „koarte wurden en dy fêst, slute best".
Men hat lju, dy miene dat se it perfoarst mei to witten habbe
moatte, — of noch leaver allinne. Mei har hurde en skerpe earmtakken brûkré, kringe en wringe, hompe en stompe se harren
troch de kloft, krektsalang dat se foarenoan binne. En as men
se dan har sin jowt en paedwizer makket, komme se jin op 'en
dûr ôf to fallen, dat skuort einlik noait út.
Party oaren hâlde harren yn 't efteroangean, louter om't se
dimmen fan aerd binne. Wurdt sokken sims doch, min ofte
mear tsjin har sin, de foarstap jown, dan sille se troch 'en tiid
tafalle.
Domeny Cuperus wier ien fan dy-en. Syn amtsplicht wie foargean; syn sin foargean litte. It earste died er as 't moast; it
léste as 't efkes koe. Died er it earste, dan die bliken dat er de
rjochte man op it rjochte plak wie; died er it léste, dan wist
er op 'e tiid fan meigean en stypjen. Hy wie in like goede folger
as er in liedsman wie.
Hjir is er soe 'k sizze mei tekene. Elk wurd mear soe 't byld
mar dizich meitsje.
Mar men moast wol in aerdich skoftke mei him omgien habbe,
foar 't men sa goed wist as bygelyks ik, hwat men oan him hie.
In frjemd foei er oan as hwat stil, hwat stiif, — kom, lit my
mar krekt sizze sa 't is: by tiden hast as min ofte mear oan 'e
stoertske kant. Die dat de Klaiker út it boerelaech, út it slach
minsken mei in grêft om'e pleats, de homeije en de útdoarren op'e
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skoattel en dan de houn ek noch los? Al in bytsje mei, faeks;
folksaerd is noait alhiel oan to ûntkommen, en om't er troch en
troch in Fries wie, syn folk út 'e mûle stapt fan aerd en bistean,
fan wezen ek, soe 'tommers al in wûnderwest habbeas eryn 'e
omgong net hwat oer him hawn hie dêr't men oan fornimme
koe oft er fan komôf in Wâldman, in Súdhoekster, in Wetterlanner of in Klaiker wie. Dêr kin it ek mei oan lein habbe, dat
er him, tominsten dat hab ik my wolris forbyld, to Húns, en
letter to Lekkum, al sa goed thúsfield hat as to Urterp, syn
earste plak.
As men lykwol in mennich kearen mei him petearre en hjir
of dêr oer oan 't redendielen west hie, wie jins bitinken ûnderwilens hiel oars wurden. Men wist it dan: dy stillens bistie net;
dy stivens wie oars neat as foarsichtigens yn dwaen enlitten,—
yn 't sizzen binammen. En dat stoertske . . . . ei, hoe hie men
jin sa op 'e man forsjen kinnen! Men seach him nou sa't er
sikerwier wie en yn jins eagen altyd bliuwe soe al gyng men noch
sa lang mei him om: as bisûndere evenredich, bistindich, ynbannich, — eigenskippen allegearre dêrt wy-Friezen jimmer
oan sa great op gien habbe en nammers to heger fan opjowe as de
echte skaeimerken fan ús folksaerd, nou't se geandewei inkelder
wurde, ja hast al to siik rekke binne yn'e faken sa drokke mar
holle oanwensten dêr't alderhanne útfiningen fan'e nije tiid
en útfynsels fan ús frjemdsin ús mei opskypje.
Ja, Dr. S. M. Cuperus, alsil er syn lekken en brekkenlike goed
as wy hawn habbe, wie as minske heechsteand, en as Fries in
útrinder. Dat er net ûnder 'e lûdroppers heard hat, faeks wolris
al to hoeden, to foarsichtich wie, foroaret dêr neat oan.
Nou noch de man yn syn wurk.
Syn pastorael amtswurk bliuw ik fansels ôf. Ik hab noait yn 'e
gelegenheit west om him fan dat oangeande to hifkjen. De gealju
mochten yn't algemien wol oer him om't er sa gemiensum wie,
is my forteld.
Hoe 't er as bistjûrslid fan it „Fries Genootschap voor Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde" en mei-redakteur fan ,,De Vrije Fries"
syn plak skjinmakke hat, kin ik fan eigen opmerken ek net witte.
Grif goed, dat is alles hwat ik der fan sizze doar.
Fan tichte by hab ik lykwol sjoen, hwat er wie as haedbistjûrslid, en foarsitter al gau, fan it „Selskipfoar Fryske tael
en skriftekennisse": in man út tûzen. Hy wist altyd krekt hwat
der omgyng en koe de beste rie jaen; hy die it uterste om 'e
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binende kréft to wezen yn ús haedbistjûrsforgearringen; hy
wie de delbêdder as der skeeî wankte, de fredestifter as 't der
wie. It léste slagge him fansels net altyd en doe 't der op 't
lest yn 't Selskip wer ris gans lést en lijen kaem, en it bûtendat
sa't like in kant útgean soe dy't hy utersté net op woe, hat er
bitanke. It Selskip wie dêrmei in lieder kwyt, sa't to foaren
allinne notaris S. L. v. d. Burg west hie.
Skreaun hat er net folie, mar de inkelde stikken fan syn hân
yn periodiken sit helm yn. Hy bihearske syn ûnderwerp folslein.
Oer syn iennichste wurk fan greater slach: „Kerkelijk leven der
Hervormden tijdens de Republiek" yn twa dielen (it earste,
dêr 't er op promovearre ta doctor yn'e theology, is yn 1916
útkommen; it twade yn 1920), wurdt yn theologyske formiddens
tige priizgjend praet.
Mei in koart oersjoch fan 'eforstoarne syn libbensrin slút ik.
Dr. S. M. Cuperus is 13 Maert 1875 to Goutum to wrâld
kommen. Nei syn legere-skoallejierren dêrre hat er to Ljouwert it
gymnasium troch west, dêrnei is er nei Grins gien om theology
to studearjen. Yn 1900 wie er kandidaet; yn 1902 waerd er
biroppen to Urterp (Ned. Herf. Tsjerke), en naem it birop oan.
Yn 1912 gyng er dêrwei nei Húns; yn 1916 dêrwei nei Lekkum.
Yn 1943 krige er syn emeritaet.
Yn 1920 wie er bistjûrslid wurden fan it „Fr. Genootschap";
yn 1924 mei-redakteur fan „De Vrije Fries". Fierders siet er yn
it bistjûr fan it „Fries Godgeleerd Gezelschap".
Al yn 1916 helle it Frysk Selskip him yn syn haedbistjûr.
Al hiel gau dêrnei waerd er Selskipsfoarsitter. Dat is er ont 1932
ta bleaun.
Doe 't er syn emeritaet krige, moast er njonkelyksen de Lekkumer pastorij forlitte; syn opfolger moast dêr yn wenje. Hy
hat doe noch al hwat war dien om to Ljouwert ûnderdak te
krijen mar troch de krapte fan huzen mislearre dat. Yn 1945 is
er nei Hurdegeryp forfearn. Dêr is er 7 July 1948 rest.
Ljouwert, foarjier 1950.
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Boekbesprekingen
Het Princehoj. Samengesteld door EVERT ZANDSTRA met medewerking van G. A'. Brouwer, D. Dijkstra, N. Ottema, D. T. E.
van der Ploeg, H. K. Schippers, Dr. P. Sipma, Ir. j . Vlieger
en M. Wiegersma. Het Hollandsche Uitgevershuis, Amsterdam, 1948.
Een nog weinig onderzocht watergebied in Friesland krijgt door
deze uitgave een goede kans over geheel Nederland meer bekendheid
te verwerven. Van het begin tot het einde is het werk vlot geschreven,
elk hoofdstuk getuigt van grondige bekendheid met het terrein;
bovendien komt steeds weer in sterke mate naar voren hoe zeer de
schrijvers gehecht zijn geraakt aan het min of meer ontoegankelijke
gebied met zijn gevarieerde onderdelen. Het boek handelt niet alleen
over het Princehof, maar ook over de daaraan aansluitende terreinen
Groene Deken en Saiterpetten, te zamen vormende de Oude Venen.
De illustraties (bijna alle foto's) zijn met zorg uitgekozen. Zij bestaan
uit zeer goede opnamen van planten en dieren in hun natuurlijk milieu,
karakteristieke details van landschappen waarbij meesterlijke stemmingsbeelden, en opnamen van menschen uit de streek en hun werkzaamheden.
Het eerste hoofdstuk, door Zandstra, doet den lezer al spoedig
verlangen kennis te maken met het gebied met zijn eenzaamheid
en vrijwel ongerepte natuur. Daarna zet Dijkstra uiteen op welke
wijze It Fryske Gea haar taak opvat van beheer van het terrein,
waarbij een juiste regeling is getroffen om de belangen van het gebied
als natuurmonument en die van de streek als recreatieoord tegen
elkaar af te wegen. Hierop volgt een omvangrijk artikel van Brouwer
over de vogels, vlot leesbaar en goed gedocumenteerd; de schrijver
kent niet alleen zijn vogels maar is ook door eigen waarneming en door
de studie van de literatuur volledig op de hoogte van hun levensgewoonten. In het volgende, eveneens omvangrijke hoofdstuk schrijft
Dijkstra over de planten, waarbij de typische eigenaardigheden van
de verschillende onderdelen van het terrein goed naar voren komen.
Brouwer geeft daarna in „Kalender van de Bloei" een kort overzicht
van hetgeen in de opeenvolgende maanden van het jaar het meest de
aandacht trekt. Dezelfde schrijver geeft dan een kort overzicht over
zoogdieren, amphibieën en reptielen, waarin vooral bijzonderheden
over de otter en kleine knaagdieren naar voren komen. Vervolgens
laat Ottema in de geschiedenis van de Oude Venen zien hoe indertijd
hier het evenwicht in de natuur door de mens geheel is verstoord als
gevolg van de vervening, hoe het terrein langzamerhand weer zijn
aantrekkelijkheid heeft herwonnen en op hoe energieke wijze It
Fryske Gea het tracht te behouden voor de gemeenschap. In enkele
bladzijden geeft daarna Wiegersma een overzicht over de geologische
gesteldheid van de streek. Aan de mensen, de inwoners van de Oude
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Venen, is het volgende hoofdstuk gewijd, geschreven door Zandstra,
met veel begrip van de eigenaardigheden van deze eenzamen, zowel
in vroeger tijden als tegenwoordig. Bij de kaarten (opnamen K. L.
M. en verklarende tekeningen van Schippers) geeft Wiegersma nog
enige uitleg, waarbij het sympathiek aandoet dat de oorspronkelijke
Friese schrijfwijze van de namen is behouden: reeds te veel namen
zijn hier door wanbegrip verbasterd. Hierop volgt nog een korte bijdrage over de namen en hun betekenis door Sipma. Het werk eindigt
met een systematisch overzicht van de gewervelde dieren door Brouwer en een voorlopige lijst van de varens en zaadplanten door Brouwer,
van der Ploeg en Vlieger. Het is zeer te wensen dat spoedig de mogelijkheid zal worden gevonden om de inventarisatie van insecten, mollusken en andere ongewervelde dieren, ook van allerlei cryptogame
planten, ter hand te nemen, de grote betekenis van dit natuurmonument zal ook dan ongetwijfeld in sterke mate naar voren komen.
Enkele kleine gebreken geven aanleiding tot opmerkingen. Zo is
er een enkele maal iets aan te merken op de spelling van de Friese
woorden. Op bladzijde 48 had moeten staan „aeisiikje" of „aeisykje",
op bladzijde 59 „mûzebiter". En wanneer op bladzijde 117 de juiste
spelling „barchjeblom" wordt gebruikt dan doet het woord „bargjes"
op bladzijde 116 te veel denken aan „bargje" in den zin van morsen.
Het is wel aan een schrijffout te wijten wanneer in figuur 93 eenmaal „Ulekite" staat in plaats van „Ulekrite". „Honekiete" op de
kaart op bladzijde 4 valt in dezelfde categorie.
Het gemis aan literatuurlijsten in een werk als dit is niet onoverkomelijk. Maar dan hebben ook de jaartallen achter auteurs, zoals
zij bijvoorbeeld op bladzijde 85 zijn opgenomen, geen directe waarde.
In een populair-wetenschappelijk boekwerk heeft het weinig zin
om zoals op bladzijde 110 is gedaan het woord „karpos" in Griekse
letters te zetten. Vooral ook omdat het daaraan voorafgaande „pleura", eveneens Grieks, met Latijnse letters is opgenomen.
In het Naschrift wordt vermeld dat iedere auteur verantwoordelijk
is voor zijn eigen bijdrage. Hier is niets tegen in te brengen, maar toch
zou misschien een compromis gewenst zijn geweest als er een klein
verschil van mening bleek te bestaan.
Zo staat er op bladzijde 210: „Met familienamen zijn gevormd:
Westers âld fean, Westers âld Wiid". In figuur 97 staat duidelijk „Westersk âld fean" en , Westersk âld wiid", uitgaande van
de stellige overtuiging dat hier het tegenovergestelde van „oost" is
bedoeld. Verder wordt op bladzijde 210 vermeld dat „Wytlok" misschien een schertsende naam is in de zin van „De weagen hawwe de
wite mûtse op". Maar op bladzijde 208 staat positief dat de naam
ontleend is aan de koemelker Binne Rommerts, bijgenaamd „wytlok".
Het ligt voor de hand dat deze tekortkomingen van ondergeschikte
aard geen afbreuk doen aan de waarde van het werk.
H. BOSCHMA.
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KALMA, Fryske plaknammen, I, II. Ljouwert, Kopiearynrj.
Fedde Dykstra 1949.

De skriuwer fan „Fryske plaknammen" is gjin fakman en dat is
hjir en dêr ek skoan te fornimmen; hy forliket wolris to ûngelyksoartige dingen en weaget him soms oan forklearringen, dy't in
filolooch net graech foar syn rekken nimme soe. Sa net, fan datoangeande is diel II nei myn sin al gans better as it foarste dieltsje.
En is it eink wol forantwurde, mei sokke krityk to kommen, nou 't
de neamde faklju, op in inkelde útsûndering nei, dat gebiet de léste
tiden frijhwat foar wyld lizze litten ha? It binne dochs mar sokke
„dilettanten", mei har earlike en frisse bilangstelling, mei har driuw
nei witten en mei har fakentiden ûnbidige wurkkréft, dy't de lju
dy't der eink oer gear moasten, pyk sette. It waerd tiid, dat de stúdzje
fan de Fryske plaknammen yn Fryslân midden yn'e bilangstelling
kaem to stean; Kalma komt deeareta, dat ermeideutjeftefandizze
beide dieltsjes de foarstap noramen hat. It is grif ek tige mei to
tankjen oan syn initiatyf, dat der in bloeijend toponymyskformidden
ûntstien is.
Hy jowt in smite mateariael, dêr't de faklju bliid mei wêze sille en
hy jowt it op in wize, dat ek de gewoane lezer him neikomme kin;
hy is as de beste op 'e hichte fan de bisteande literatuer en jowt
weardefolle oanwizingen.
Dat, by alle reserve of krityk, dy't op ûnderdielen mooglik is,
meije wy net oars as bliid wêze ta de forskining fan de beide jeften
oer Fryslâns plaknammen. It leit yn 'e bidoeling, dat de rige fuortset
wurde sil as útjefte fan it Toponymysk Wurkforbân fan de Fryske
Akademy; mei de bisieling, mei de feart fan Kalma biwarre bliuwe.
Prof. Dr. J. H. BROUWER.
Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd
schrijver door Prof. B. H. D. HERMESDORF. Ed. E. J.
Brul, Leiden, 1949.
De biographie van Viglius is een lijdensgeschiedenis. Men zou
toch menen, dat de Fries, die in de kritieke jaren van onze wording
tot natie een van de belangrijkste posten vervulde, de veel geraadpleegde door aanhangers van beide partijen, zijn levensbeschrijver
gevonden zou hebben. Zijn omvangrijk briefmateriaal is voor een deel
gepubliceerd, maar verder dan enige kleine schetsen in oude tijdschriften is men nooit gekomen. Zo kon het gebeuren, dat toen een
met lof voor het doctoraal examen geschiedenis geslaagde door de
hoogleraar op Viglius als dissertatieonderwerp werd attent gemaakt,
deze even naar het hoofd tastte en vroeg wie Viglius eigenlijk precies
was.
Met zeker ongeduld wachten wij nu al jaren op de steeds aangekondigde en nooit verschijnende publicatie van Dr. Jules Lambert,
bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek van Brussel: „Viglius
van Aytta van Zwichem, sa vie d'étude". Reeds in 1938 heette deze
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publicatie te zullen verschijnen 1 ); onder de oorlog offerden wij geld
om het clandestien te verwerven, na de oorlog opende de auteur zelf
weer nieuwe perspectieven o.a. in zijn veelbelovend artikel „Viglius
van Aytta et Erasme in de „Miscellanea Historica Alberti de Meyer
Leuven 1946. Niemand zal zich dan verwonderen, dat wij minder
voldaan over Hermesdorfs studie, welke slechts incidenteel is, blijven
uitzien naar Lamberts werk, dat de eerste 35 jaren van Viglius' leven
zal behandelen, waarvoor archief- en bibliotheekonderzoek in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Spanje werd verricht.
Hermesdorfs boek, dat wij hier aan te kondigen hebben, blijft
niettemin een bijdrage van waarde, omdat de jurist en romanist uit
Nijmegen hier ingaat op problemen, welke in een algemene biographie
minder tot hun recht zullen komen. Hij plaatst Viglius temidden
van de juristen, de juridische leerstof en methoden van zijn tijd en
vooral de tekening van het juridisch milieu aan de academie is de
sterke zijde van dit werk. Minder geslaagd is de projectie van het
karakter van de grote Fries tegen deze achtergrond. Immers, is het
wel helemaal verantwoord alleen uit inaugurale oraties en voorwoorden
uit geschriften een karakterbeeld te ontwerpen? Dit soort geschriften
is hier uiteraard al evenmin geschikt voor als iemands minnecorrespondentie. In beide een stuk charge aan de ene, conventionele leugen aan de andere zijde, die een openhartig intredend hoogleraar 2 ),
vermoedelijk in presentie van Prof. Hermesdorf, deed bekennen, „nog
te weinig geoefend (te zijn) in die eredienst der systematische veinzerij, welke decorum heet, om met staal in het gelaat" voor zijn
studenten bepaalde ficties vol te houden! Hoeveel te meer dan in de
van conventies overlopende periode, die men uit alle humanistencorrespondentie met lepels kan scheppen. Hermesdorf heeft dit phenomeen ontmoet, maar aarzelt toch even. Viglius' Annotaties zijn
verschenen: „Veel humanisten waren opgetogen over dit boek, al
schrijft de auteur aan Erasmus (of is dit gehuichelde, zachter gezegd:
conventionele bescheidenheid?) niet te kunnen geloven, dat anderen
zijn werk zullen lezen".
Daarom menen wij, dat het karakterologisch beeld hier en daar
mistekend is.
Aan het slot zouden wij, niet als uiting van ondankbaarheid,
want het boek heeft zijn verdiensten en is als uitgewerkte lezing
vlot leesbaar, enige bedenkingen willen formuleren. Zou het waar zijn,
waar de auteur spreekt over de moeilijkheden voor de 16e eeuwse
aankomende juristen, dat deze zo'n moeite hadden met de voor ons
inderdaad vaak moeilijk snel op te lossen Latijnse afkortingen? Wij
betwijfelen dit. Wie met het Latijn grondig vertrouwd is, zeker
in de middeleeuwen, voelt allerlei loopjes al aankomen. Al is de
contractie en suspensie hier als in de theologische werken op de
spits gedreven, men vergete toch niet, dat bijvoorbeeld in de
liturgische boeken deze ook sterk wordt doorgevoerd, terwijl men
x
) R. Dekkers, Het humanisme en de rechtswetenschap in de Nederlanden, Antwerpen, 1938.
2
) Dr. L. J. Rogier, Paulus Buys en Leicester, Rede, Nijmegen, 1948.
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deze in het openbaar lezend of zingend vlot moest kunnen „oplossen".
Tenslotte de naam van Viglius, het „magnum ornamentum Frisiae". Hardnekkig heeft Hermesdorf het over Van Aytta, alsof wij
met een moderne familienaam te doen hadden, een afwijking van de
gewoonte om de in die tijd steeds gebruikte doopnaam te gebruiken.
M. P. v. B.
Het leven van den zaligen Frederik van Hallum. Uit het Middeleeuws Latijn vertaald door P. ELPIDIUS BRUNA O.F.M.
Uitgave Frisia Catholica, 1947.
Met een zeker genoegen heeft wijlen Dr. A. L. Heerma van Voss
in dit tijdschrift steeds de publicaties van de verenigde Frisia Catholica besproken. Hoewel vertraagd kondigen wij hier gaarne onze
lezers aan de vertaling van dit „vita" door Pater Bruna. Men zou
er bezwaar tegen kunnen maken, dat dit leven gelicht uit de serie
„abtenlevens" hier opnieuw in een vertaling werd aangeboden.
Men kende immers reeds een Friese versie van Ds. Douma in „Us
eigen tael" en een tweetal Nederlandse bewerkingen. Bovendien
blijft voor wetenschappelijk gebruik de Latijnse tekst onmisbaar.
Niettemin geloven wij, dat de vertaling met een verhelderende inleiding aandacht verdient. Uit ondervinding weten wij, hoevelen verdienstelijke self-made-historici ons gewest telt, voor wie het Latijn
Hebreeuws en hoe er ook vakgenoten zijn voor wie middeleeuws
Latijn plus kerkelijke instellingen van de Middeleeuwen Sanskrit
zijn. Velen zullen derhalve dit te weinig voor de Friese geschiedenis
uitgebuite abtsleven kunnen benutten, al was het slechts ter aanvulling van de kennis van de „couleur locale" van een middeleeuwse monnikengemeenschap hier door een man van de praktijk geboden.
De vertaler stond uiteraard voor moeilijkheden, die ieder overzetter
ondervindt, maar zeker hij, die een zeven eeuwen oud werkje met
hagiographische ondergrond onderhanden neemt. Prettig is de localisering van alle bijbelteksten uit de Vulgaat. De translateur geeft
terecht de voorkeur aan een eigen overzetting boven een bestaande,
(de zogenaamde Professorenvertaling) v/elke wat al te plechtstatig
aandoet. Doch wij blijven nu ten minste gespaard voor het anachronisme, dat ons soms door historici gepresenteerd wordt, die de Vulgaat rustig met een Statenvertaling, welke op de grondtekst gebaseerd is, honoreren!
Een beheerst notenapparaat lost allerlei twijfels voor de lezer op,
al worstelt ook P. Bruna met het sociologisch vertaalbeginsel, dat
bv. geen equivalent voor de „viri nobiles" kan vinden.
Twee bezwaren menen wij nog wel naar voren te mogen brengen.
De eigennamen zijn „om een Fries tintje aan het werk te geven"
in het Fries gesteld. De linguisten zullen van deze grimering van de
personagiën allerminst gediend zijn.
Tenslotte is misschien de toon van de inleiding iets te middeleeuws
opgetogen bij een werkje, dat ook de vertaler toch meer als historische
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bron, dan als biographie van een heilige blijkt te waarderen. Immers,
de hagiographie stelt als genre tegenwoordig heel wat hogere eisen
aan de psychologie, dan ondanks de vergoeilijkende woorden van
P. Bruna de levensbeschrijver van Frederik van Hallum in zijn orde
als Zalige vereerd kan opbrengen.
M. P. v. B.
Dr. A. WASSENBERGH, De portretkunst in Friesland in de 17e eeuw,
met 17 reproducties. 1949. Bestelbaar Friesch Museum.
/ 2.90.
Aanknopend bij het onderwerp van zijn dissertatie, „L'art du
Portrait en Frise au seizième Siècle," geeft de directeur van het Friesch
Museum in dit werkje, — een afzonderlijk verkrijgbaar gestelde overdruk uit het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie
1949 — een karakteristiek van het Friese portret in de gouden eeuw.
De conclusie luidt, dat wij hier te doen hebben met een „agrarisch
portret", d.w.z. voorstellingen, waarin krachtens de uitdrukkelijke
wil van opdrachtgevers gestreefd wordt naar een min of meer geslaagde weergave van de gelijkenis, doch kennelijk met als hoofdaccent het stringente verbod aan de schilder iets te fixeren, wat op
emotie bij het model zou kunnen wijzen. Een bewuste adoratie van
stand en waardigheid, voorkomend uit een primitieve, haast sacrale
opvatting bij de verbeelde, is het gemeenschappelijk kenmerk in deze
doeken en panelen.
In tegenstelling met deze stroming, staan in Friesland de portretten
in opdracht van het Hof der Friese Nassau's door het gewest geïmporteerde schilders vervaardigd, waarin men zich distantieert van de
Amsterdamse school, die meer de ,,nouveaux riches" in hun zelfvoldaanheid tot object hadden en waarin aansluiting werd gezocht
bij de heersende Haagse hoofse stijl. In kort bestek derhalve een
scherpe typering van een weinig bekend kunsthistorisch terrein.
M. P. v. B.
Die Brokmer Rechtshandschriften, herausgegeben von Dr. W. J.
BUMA (Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen, uitgegeven door
Dr. P. Sipma, Vijfde deel); 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949.
In de serie Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen, de bekende reeks
diplomatische uitgaven van oudfriese teksten, verscheen een nieuw
deel, het eerste, dat niet van de hand van Dr. Sipma zelf, maar van
die van een zijner leerlingen is, een editie van de Brokmer handschriften, bewerkt door Dr. W. J. Buma.
Wat het uiterlijk betreft sluit dit deel zich geheel aan bij het vorige,
de Eerste Emsinger Codex, uitgegeven door Dr. P. Sipma: een fraaie
blauw linnen band met goudstempeling siert ook hier een werk, typografisch tot het uiterste verzorgd en gedrukt op voortreffelijk papier. Bij

Wumkes.nl

211
beschouwing van de inhoud van Dr. Buma's uitgave ligt vergelijking
met Dr. Sipma's editie van de Eerste Emsinger Codex eveneens
voor de hand. De indeling van beide werken is gelijk: aan de tekst —
de kern van de uitgave — gaat een inleiding vooraf; na de tekst vinden we bij Dr. Sipma als hulpmiddelen een literatuurlijst, een naamregister en een index verborum. Dr. Buma geeft in zoverre meer,
dat hij zich met een index verborum — een alphabetische woordenlijst zonder vertaling — niet tevreden heeft gesteld: hij voegde aan
zijn boek een woordenboek toe.
Alvorens de inleiding te bespreken, eerst enkele opmerkingen over
de tekst. Dr. Buma heeft niet alleen de oufdriese Brokmerbrief hier
uitgegeven, al vormt die van zijn editie wèi het grootste deel, hij
heeft mede opgenomen de drie latijnse stukken — de Bisschopszoen van 1276 en de twee verdragen van Brokmerland met Emsingo —
die in het jongste Brokmer handschrift zijn overgeleverd.
Van de Brokmerbrief — het dertiendeëeuwse rechtsboek van
de Friezen van Brokmerland — zijn twee handschriften tot ons gekomen, één uit de late dertiende eeuw en één, gedateerd 1345. Deze
beide handschriften, die slechts op enkele punten meer belangrijke
verschillen vertonen, heeft Dr. Buma synoptisch afgedrukt, met dien
verstande, dat hij op de linker pagina's telkens „regelgetreu" precies
één bladzijde uit het oudste — het z.g. Eerste — Brokmer manuscript heeft gereproduceerd en dat hij op de rechter pagina uit het
jongere — het Tweede — handschrift telkens zoveel regels heeft
geplaatst, dat de tekst parallel loopt met die op de linker pagina.
Verstoord is de parallelle alleen op de weinige plaatsen, waar er
discrepanties zijn tussen de beide teksten. Deze verstoring was echter
bij de eens aangenomen methode van uitgeven niet te vermijden;
bovendien heeft de uitgever door noten de nadelen ervan zo veel mogelijk weggenomen. Aan de voet van de pagina's is bovendien een
vertaling gegeven, ook deze dus synoptisch met de teksten.
De „regelgetreue" reproductie van de handschriften is een afwijking van het systeem, dat Dr. Sipma aanbeval en toepaste in zijn
uitgave van de Eerste Emsinger Codex. Hij immers maakte daarin de
regelscheiding van het handschrift niet zichtbaar en verdeelde, ter
bevordering van de overzichtelijkheid en bruikbaarheid, de tekst naar
eigen inzicht in alinea's, de alinea's in zinnen. Beantwoording van de
vraag, welk systeem beter is, is afhankelijk enerzijds van het vertrouwen,
dat de gebruiker in de uitgever wil stellen, anderzijds van de hulp,
die hij van deze verlangt: Dr. Buma's systeem geeft een voor de
gebruiker niet gemakkelijk te hanteren, maar zuiver handschriftelijke
tekst, verstrekt echter én door zijn vertaling én door uitvoerige en
zeer goede noten toch veel hulp; Dr. Sipma geeft al in de tekst enige
hulp — verdere steun vindt de gebruiker in de noten — maar offert
iets van de handschriftelijke tekst op. Voorzover ik kan zien, maakt
dit alleen practisch verschil voor iemand, die speciaal studie maakt
van het al dan niet aan elkaar schrijven van samengestelde woorden:
als een dergelijk woord juist door de regelscheiding in tweeën gehakt
wordt, en als dan bovendien het handschrift het afbrekingsteken
niet of niet consequent gebruikt, moet in het systeem van Dr. Sipma
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de uitgever beslissen, of hij dit woord al dan niet aanéén zal schrijven;
in de uitgave, die immers de regelscheiding verwaarloost, blijkt niet,
dat door de uitgever hier gekozen is. Iemand, die speciale interesse
heeft voor het al dan niet aan elkaar schrijven van samengestelde
woorden moet dus, om veilig te zijn, het handschrift zelf raadplegen,
kan met de uitgave volgens Dr. Sipma's systeem niet werken. In Dr.
Buma's systeem heeft de gebruiker de tekst „regelgetreu" voor zich,
zodat hij voor de regelscheiding het origineel niet hoeft te raadplegen.
Aan dit voordeel van Dr. Buma's methode zit echter een nadeel vast
voor ieder, die niet zelf zich een deskundig oordeel kan vormen over
al of niet aanéén schrijven van samengestelde woorden: hij wordt
gedwongen hier zelf een keuze te doen; noch in de noten, noch in het
woordenboek kan hij het oordeel van de uitgever voor elk geval afzonderlijk vinden. Wil men in den vervolge Dr. Buma's methode volgen, dan zou het m.i. aanbeveling verdienen, dat de uitgever de
gebruiker met zijn deskundig oordeel te hulp kwam door in een noot
zijn mening over al dan niet aan elkaar schrijven van composita te
geven bij al die plaatsen, waar daarover redelijke twijfel kan zijn.
Anders dan Dr. Sipma geeft Dr. Buma de diacritische tekens op
de i en de ene punt op de y getrouwelijk volgens het handschrift
weer. Een werkelijke verbetering zou ik dit niet willen noemen:
practische betekenis heeft deze uiterste acribie zover ik zien kan niet.
Schadelijk is hij aan de andere kant natuurlijk ook niet.
De vertaling, die aan de teksten is toegevoegd, is zeer goed, wel
het maximum, dat van philologische zijde in dit opzicht te bereiken
is. Voor verdere interpretatie zal diepgaand rechtshistorisch onderzoek nodig zijn.
Voor de latijnse stukken heeft Dr. Buma een iets vrijere wijze van
bewerken gekozen, met recht, daar deze teksten slechts voor historici
en rechtshistorici van belang zijn. Voor de destijds ook voor mij onverstaanbare plaats uit het eerste Brokmer — Emsinger verdrag (ed.
Buma, S. 137, 28 ff.): „Item wlneratus fuit numerum mensure habebit
duos solidi (lees: solidos) sterlingorum . . . . " heb ik intussen een
conjectuur gevonden, die ik overigens graag voor beter geef. Mogelijk
ware te lezen: Item (si?) wlneratus fuerit in umerum . . . . enz. Wonden in de schouder worden dan in de tekst gesteld tegenover wonden
van een gevaarlijker soort: in het hoofd en in de buik.
Thans over de inleiding. Deze is, vergeleken met die van Dr. Sipma
op de Eerste Emsinger Codex, wat korter, echter toch volledig. Veel
waardevolle notities over de handschriften en hun schrijvers zijn
hierin verwerkt; bovendien heeft Dr. Buma getracht, meer over de
archetyp, de „Vorlage", te weten te komen. Op bladzijde 24* bestrijdt
hij de mening van Von Wicht, die, sprekend over het Eerste Brokmer
handschrift, verklaard had: ,,Wir besitzen davon ein Original, und
halten es für das einzigste, das in Ostfriesland zu finden ist". Inderdaad bewijst Dr. Buma, dat dit handschrift gecopieerd is naar een
ander, dus geen origineel — in de zin van archetyp — is. Als ik echter
Von Wicht goed begrijp, heeft hij dàt ook niet willen zeggen: hij
bedoelde, dat hij een authentiek exemplaar had, één van de vijf exemplaren, die de Brokmerbrief zelf als officiële exemplaren noemt: de
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„kok" van elk van de vier gerechten heeft, blijkens § 173 een exemplaar („liuda bref") onder zich; bij verschil tussen deze exemplaren
beslist een vijfde exemplaar, dat blijkbaar in een klooster bewaard
werd („thera muneka bref"). Vermoedelijk wilde Von Wicht zeggen
dat hij een van deze vijf officiële exemplaren bezat, en wel de „liuda
bref" van Victorbur. Hoewel dit niet onomstotelijk te bewijzen is,
zit hier toch schijn van waarheid in: het Eerste Brokmer handschrift
is laat-dertiendeëeuws, dus, voorzover na te gaan, contemporain met
de tekst; het Victorburer strafregister bewijst practisch gesproken
gebruik in foro; het handschrift is zeer eenvoudig uitgevoerd en
zichtbaar veel gebruikt, echt een handexemplaar. Het is dus niet
onwaarschijnlijk, dat we hier inderdaad een van de vijf officiële
exemplaren voor ons hebben. Dat dit handschrift niet het origineel
in de zin van archetyp is, is hiermee natuurlijk zeer wel verenigbaar.
Zeer lezenswaard is de paragraaf over ouderdom en wijze van ontstaan van de Brokmerbrief. Als juridieke inhoudsopgave is de negende
paragraaf voor nader rechtshistorisch onderzoek een goed aanknopingspunt. Dat de philoloog deze afdeling wat schetsmatig hield
en zijn beste kracht pas toonde in de laatste paragraaf, is in hem niet
te laken. In de slotparagraaf: „Die Sprache des Werkes" heeft de
schrijver een inderdaad zeer belangrijke bijdrage geleverd tot de
friese philologie. Vooral uit stilistisch oogpunt heeft hij uit zijn tekst
gehaald, wat er in zit.
Dankbaar mogen we Dr. Buma zijn voor het prachtige woordenboek,
dat hij aan het slot van zijn boek toevoegde en dat alleen al het werk
tot een kostbaar bezit van blijvende waarde maakt. Von Richthofens
„Altfriesisches Wörterbuch" immers is meer dan een eeuw geleden
geschreven en daardoor sterk verouderd, eigenlijk nog alleen met vertrouwen te gebruiken als index op zijn Friesische Rechtsquellen. Van
Heltens „Zur Lexicologie des Altostfriesischen" en „Zur Lexicologie
des Altwestfriesischen" alsmede F. Buitenrust Hettema's „Bijdragen
tot het oudfriesch woordenboek" geven waardevolle aanvullingen
op Von Richthofen, maar zijn geen volledige eigenlijke woordenboeken.
De woordenboekjes van Holthausen en Nauta hebben de pretentie
van volledigheid wel, maar missen, in tegenstelling met de eerstgenoemde werken, de nauwkeurige opgave van de plaatsen, waar
elk woord voorkomt. Beide zijn bovendien weinig meer dan compilaties
uit vroegere publicaties en daardoor niet steeds betrouwbaar. Voor
de Brokmerbrief heeft nu Dr. Buma een woordenboek gemaakt, waarin men niet alleen alle plaatsen, waar elk woord in de Brokmerbrief
voorkomt, maar bovendien de etymologie en de oudere literatuur
alsmede uiteraard de betekenis vindt opgegeven. Dit woordenboek,
tevens dus index verborum. op de Brokmerbrief is voor de oudfriese
philologie van het allergrootste belang.
Concluderend meen ik te kunnen zeggen, dat Dr. Buma de serie
Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen met een voortreffelijk werk —
inderdaad een standaarduitgave — verrijkt heeft. Dr. Sipma's leerling heeft het peil — het zeer hoge peil — van zijn leermeester weten
te bereiken.
P. GERBENZON.
14
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D. J. CUIPERS: Bijdragen voor de rechtsgeschiedenis van de gemeene
dorps-gronden in Oostergo. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff,
1949. XI en 312 blz.
In een groot boekdeel heeft Mr. Cuipers de resultaten uitgegeven
van ongetwijfeld vele jaren studie op het terrein der agrarische geschiedenis en — vooral — rechtsgeschiedenis van Oostergo.
Het middelpunt van zijn studie is Eestrum, een plaats waar hij
persoonlijk goed met de geografische toestand bekend is en waarover
hij bovendien uit openbare archieven en familiepapieren een aantal
zeer belangrijke stukken heeft weten bijeen te brengen. Daar echter
ook andere dorpen uit Oostergo door de schrijver in zijn studie zijn
betrokken, verdient het werk de ruimere titel, die het voert.
De voornaamste van de documenten, die als het ware het fundament
voor dit werk vormen en die dan ook als bijlagen er achter zijn afgedrukt, zijn: een Eestrumer schaarbrief van 1612 en de pertinente
schaarbrief (met bijbehorende kaart en proces-verbaal van verdeling)
van de Eestrumer gemene dorpsgronden uit 1638.
In een breed opgezet betoog bewijst de schrijver in het eerste gedeelte van zijn werk dat te Eestrum de gemene dorpsgronden —
heiden en weiden — in 1612 en in 1638 het eigendom waren van alle
bouwlandeigenaren, onverschillig, of de bouwlanden in een saté
gelegen, dan wel „los land" waren. Het belangrijke hierin is, dat
schaarrecht en — bij de uiteindelijke verdeling van het restant der
gemene gronden in 1638 — aandeel in de te verdelen gronden óók
toekwam aan eigenaars van „los land".
Vroegere verdelingen van gemene gronden leidt Mr. Cuipers af uit
de samenstelling van de Pastoriesate — uiteraard een zeer stabiele
bezitting. In de drie velden bouwland „De Geesten", „Het Kortland" en „De Ees" heeft de Pastorie geen land. Het is dus aannemelijk, dat deze velden — bovendien dicht bij „De Buren" gelegen —
reeds verdeeld waren ten tijde van de kerkstichting, ± 1230. In het
Zuidelijk deel van „De Oostelijke Velden" — eveneens bouwland —
heeft de Pastorie een naar verhouding zeer groot stuk land. Het is
derhalve aannemelijk, dat dit terrein ter gelegenheid van de kerkstichting verdeeld is. Uit het feit, dat de Pastorie én op het middengedeelte én op het Noordelijk stuk van de Oostelijke Velden een —
kleiner — stuk bouwland heeft, leidt de schrijver af, dat dit veld
in twee keer gerood is, eerst het midden, toen het Noorden. Ook in
de Meden heeft de Pastorie deel, zodat ook deze na de kerkstichting
verdeeld moeten zijn. Het grote stuk bouwland in het Zuiden der
Oostelijke Velden moet dan de oorspronkelijke „dos" van de Pastorie zijn, de andere stukken zijn, gelijk Mr. Cuipers bewijst, door de
Pastorie eenvoudig als bouwlandeigenaar — en dus aandeelhouder
in de marke — verworven. Ook in 1638 kreeg de Pastorie in de toen
tot verdeling gekomen gronden normaal zijn deel, naar rato van het
bouwland, dat hij al had.
Daar de „dos" van de Pastorie genomen is uit de gemene gronden
en dotatie — samen met het stichten van een kerkgebouw op een
eigen stuk grond — de kerkstichter patronaatrecht verschaft, moet
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te Eestrum dit recht toekomen aan de marke, de collectiviteit der
bouwlandeigenaren. Daar, blijkens de schaarbrief van 1612 en de
pertinente schaarbrief van 1638 óók aan los bouwland rechten op de
gemene gronden verbonden zijn, zou men verwachten, dat stemrecht
in de Kerk aan de eigenaren van los land evenzeer toekomt als aan
sate-eigenaars. Echter, blijkens een placcaat van 1539 kwam het
recht om pastoors te benoemen toe aan „alle de Inwoenders van der
Kerspel, Prochie of Dorp . . . . gebmyckende schotschietende huysen off
ploechgangen".
De grote vraag is nu eerst: wat zijn ploeggangen? Prof. Van Apeldoorn vatte ze op als: volle hoeven. Dr. Postma definieerde ze in een
zeer belangrijk artikel in het vorige deel van dit tijdschrift, dat Mr.
Cuipers echter waarschijnlijk niet meer heeft kunnen gebruiken, als:
,,het tot een volle hoeve behorend land of een daarmee gelijkwaardige
hoeveelheid". Volgens deze auteur kan dus ook los land, mits in
enigszins aanzienlijke hoeveelheid, een ploeggang zijn en als zodanig
stem hebben. Hij haalt daarvan voorbeelden aan uit Kloosterlidlum
en Wier. Op grond van het Eestrumer materiaal, dat hem in staat
stelde, elke stem van het Cohier van 1640 terug te vinden in 1638
en 1612, komt Mr. Cuipers tot de conclusie, dat ploeggang in engere
zin is een tegenstelling van los bouwland (dus is: bouwland, behorend
tot een saté) en dat ploeggang in ruimere zin in dit deel van Oostergo synoniem is met saté. De grootte van de saté doet er niet toe:
in 1640 zijn er saten als stemgerechtigd op het Cohier gebracht, die
in 1638 slechts 2.25 en 3 Lopenstal bouwland hadden (een Lopenstal
is te Eestrum ongeveer 0.44 ha.). Hoe dit Eestrumer materiaal te
verenigen is met de door Dr. Postma aangevoerde gegevens uit Kloosterlidlum en Wier en met het door dezelfde schrijver t.a.p. afgedrukte
stuk betreffende de meenschar van Noordbergum, waarin een „plaets"
voorkomt, die een halve ploeggang is, zal nader onderzoek behoeven.
Hier wil ik er slechts op wijzen, dat voorzover ik heb kunnen nagaan
bij Eestrum in 1640 niet vermeld is, of de daar als stemgerechtigd
geboekte saten hun stem kregen als „ploeggang" dan wel als „schotschietend huis": mogelijk waren juist de kleine saten van ouds schotschietend en daardoor stemgerechtigd.
Wat er nu zij van de ploeggangen, Mr. Cuipers heeft bewezen, dat
te Eestrum in 1640 géén stemmen toegekend zijn aan losse landen.
Daar de regeling van het kerkelijk stemrecht overeenkwam met die
van het wereldlijke, zullen we met de schrijver moeten aannemen,
dat het patronaatrecht — dat, gelijk we gezien hebben, de marke
toekwam — uitgeoefend werd door de sate-eigenaren alléén, met
uitsluiting dus van de eigenaren van los bouwland. Aangezien deze
laatsten wel schaarrecht (en, bij de uiteindelijke verdeling van de
gemene gronden, recht op toewijzing van land) hadden, is hier een
discrepantie. Omdat echter alle aan het land verbonden rechten door
de huurder werden uitgeoefend, is deze discrepantie minder groot
dan hij op het eerste gezicht lijkt: als de eigenaar van los land dit
aan een sate-gebruiker verhuurt, stemt deze als sate-gebruiker en
valt het losse land om zo te zeggen mede onder deze stem. Geheel
en al vervalt de discrepantie echter niet: het losse land kan aan een
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koter verhuurd worden. Dit geval is door de schrijver niet onder
het oog gezien. Toch kwamen er, gelijk hij zelf aantoont, in 1511 te
Eestrum twee koters voor: Melchior Adamsz., toen zelfs de hoogstaangeslagene in de Floreen, en Bocka Gerrijtsz. Hun bedrijven waren
opgebouwd uit los land.
Hoe we deze door Mr. Cuipers wel gebagatelliseerde maar niet
opgeloste discrepantie moeten verklaren zal nader onderzocht moeten
worden. Mij lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat de regeling, die we
vinden bij het stemrecht (alléén de sate-eigenaars gerechtigd) de
oudere is en dat de rechten, die de eigenaars van los land toekomen,
van jongere datum zijn. Juist de hier gesignaleerde discrepantie maakt
mij voorshands huiverig, om de door Mr. Cuipers vooronderstelde
Oostergo'se marke — een marke zonder gewaarde erven, anders dus
dan de Drentse — te aanvaarden, des te minder, waar uit de door
Dr. Postma en door de heer Spahr van der Hoek verzamelde gegevens blijkt, dat juist in de omgeving van het Bergumer meer wel
marken met gewaarde erven — hoevenstelsels dus — hebben bestaan.
Mij schijnt de toestand, die Mr. Cuipers te Eestrum in de 17e eeuw
aantrof, een verfijning van de „klassieke" marke met zijn volle,
halve, kwart en achtste hoeven: te Eestrum is de verhouding tussen
bouwland en schaarrecht zuiverder evenredig gemaakt dan dat in de
marke van het Drentse type het geval is.
Als hypothese zou ik de volgende ontwikkeling willen stellen:
Oorspronkelijk waren in de marke gerechtigd slechts de eigenaren
van saten, die volle hoeven waren. Gaandeweg komt differentiatie
tussen grotere en kleinere sate-eigenaren, er ontstaan halve, kwart,
achtste, misschien zestiende waardelen. Huurt een sate-eigenaar los
land bij, dan zal ook dat op den duur bij de berekening van zijn
waardeel meegeteld hebben. Als een koter los land huurde, werd — we
zien dat ook elders — in de regel ook hem enig (gering) schaarrecht
verleend. Op den duur kan nu het schaarrecht zuiver evenredig gemaakt zijn aan het bouwland, dat ieder gebruikte, zoals we dat te
Eestrum in 1612 zien. Voor het stemrecht kan evenwel de oude
regeling van kracht gebleven zijn: daar is de drang naar zuivere
evenredigheid minder sterk, zodat daarvoor het „een boer in de
marke is een boer in de karke" kan zijn blijven gelden.
Mij schijnt deze hypothese met het Eestrumer materiaal in overeenstemming en ze lijkt mij waarschijnlijker dan de stelling van
Mr. Cuipers (blz. 218): „dat de Mark der gewaarde erven een latere
„versteende" vorm is van dezelfde agrarisch-rechtelijke verhoudingen als die van de Mark in Oostergo". Wat Mr. Cuipers de „versteende" marke noemt, zie ik als de oorspronkelijke.
Ook waar de schrijver beweert, dat in dit deel van Oostergo de
marke van de oorsprong af één is van „grondheerloze, allodiale
huislieden" ben ik niet geneigd, hem zonder meer te volgen. Uit het
Eestrumer materiaal blijkt slechts, dat hier de marke in de 16e en 17e
eeuw — en waarschijnlijk ook al in de 13e eeuw — een allodiale is.
Uit de registers van Fulda blijkt echter, dat in de 8e, 9e en wellicht
10e eeuw in Oostergo — óók in Noord-Oostergo — villae waren,
waarin horigen woonden, die met hun hoeven aan het klooster ge-
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schonken werden. Waar deze villae gelegen, waar deze horigen gewoond hebben, zo niet in de dorpen, die we later aantreffen, kan ik
me niet voorstellen. Hoe en wanneer precies die horigheid geëindigd
is, wanneer de villa omgezet is in een allodiale marke, is niet na te
gaan bij gebreke aan gegevens. Evenmin, naar het mij voorkomt,
of nu juist Eestrum al dan niet van oorsprong een grondheerlijke villa
is. Juist de geweldige sociale omwenteling, die zich ergens in de 9e
of 10e — misschien vroege 11e — eeuw moet hebben voorgedaan,
hoe weinig we daarvan nu ook kunnen reconstrueren, maakt het naar
mijn mening onmogelijk, de latere toestanden naar de vroegere tijd
terug te projecteren.
Voor de rechtsgeschiedenis van de gemene dorpsgronden in Oostergo in de late Middeleeuwen en — vooral — in de 16e en 17e eeuw
heeft Mr. Cuipers een buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd.
Het feit, dat ik de schrijver in zijn reconstructie van oude en zéér oude
marketoestanden niet kan volgen, doet niet af aan mijn respect voor
de minutieuze onderzoekingen, die Mr. Cuipers hier gepubliceerd
heeft.
P. GERBENZON.

Oxford, 4 Febr. 1950.
De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland,
door Mr. J. P. WINSEMIUS. Franeker, 1947 (365 bladz.).
Dit werk is een academisch proefschrift, waarmee de heer Winsemius
zijn doctorale graad behaalde aan de Vrije Universiteit. Hoewel het
diende voor de graad van doctor in de Rechtswetenschap moet het
toch een historische dissertatie genoemd worden. Het is een der weinige historische proefschriften van studerende Friezen na de belangrijke werken van Theissen, van Apeldoorn en Guibal. Hoe komt het
toch, zou men kunnen vragen, dat de historische proefschriften bij de
Friezen zo zeldzaam zijn, vergeleken met die in taal -en letterkunde,
vooral taal? Vooreerst kan het zijn omdat voor een behoorlijke
geschiedkundige arbeid een rijper geest nodig is dan voor taaistudie;
maar toch ook kan het mee hieraan liggen dat Friesland, vergeleken
met zijn rijkdom aan oud-Friese taalmonumenten slechts een bescheiden geschiedenis heeft en zeker voor de oude tijd weinig geschiedbronnen. Tot het belangrijkste van die geschiedenis behoort zeker
de strijd van Friesland tegen het water en deze strijd is het juist,
waar het bij het boek van Mr. Winsemius vooral om gaat.
Dit boek is een geleerd werk, waaruit wel blijkt dat de schrijver
zijn gedwongen afzondering in de laatste oorlog goed gebruikt heeft.
Een lange lijst van gebruikte boeken en handschriften legt daarvan
ook getuigenis af.
Het boek is verdeeld in 7 hoofdafdelingen, waarvan het eerste
(verantwoording) zeer kort is en het tweede (Terpentijd) slechts inleidend. Dan komen: III Friesland tot 1498; IV Friesland tot 1795;
V Friesland na 1795, waarvan slechts 2 „capita selecta" behandeld
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worden n.1. VI Onderhoudsplicht als van ouds na 1848 en VII De
boezemwaterschappen. Dit is dus een voor de hand liggende verdeling
naar de tijd.
Meer moeite zal de schrijver gehad hebben met zijn verdere onderverdeling. Zo is het hoofddeel III verdeeld in 1. Algemeen; 2. Groei
van het dijkstelsel; 3. Karakter van de onderhoudslast; 4. Rechtstelsel; 5. De meente; 6. Zeedijken; 7. Zijlen; 8. Wegen; 9. Sloten,
vaarten e.d. 10. Recht van aanwas; 11. Procesrecht; 12. Waterschappen. De hoofdstukken 6, 7, 8, 9 vormen een logische onderverdeling
naar de behandelde zaken; maar overigens? De „Groei van het dijkstelsel moet uiteraard ook wel iets van het onderhoud bevatten.
Ook hoofdstuk 5 ,,De meente" sluit zich daar direct bij aan; 4. „Het
rechtstelsel" staat enigszins apart daar het het recht in het algemeen
bespreekt. 3. In „De groei van het dijkstelsel" behandelt de schrijver
uitvoerig drie grondpolders in Westergo, welke later door verbindingsdijken verenigd werden. Lorié heeft hier het eerst de aandacht op
gevestigd; hij nam er toen nog maar 2 aan, maar de schrijvers die de
prijsvraag over de binnendijken van de Fryske Akademy beantwoordden hebben er reeds 4. Hiervan kon Mr. Winsemius echter nog
geen gebruik maken. Van de zuidelijkste van die 3 kernen, in Hennaarderadeel, laat deze schrijver zien dat de dijken daarvan nog in latertijd
niet geheel zonder betekenis waren. De 4 dorpen, daarin gelegen,
Oosterend, Hidaard, Lutjewierum en Itens sluiten in de 16e eeuw
nog wel eens een accoord, waarbij zij aangeduid worden als „de vier
dorpen binnen hueps" of als „geseten binnen den huep ofte de dijck
d'welcke d'verseyde dorpen besingelt".
Voor de kern-eilanden is het duidelijk dat het eiland zijn eigen dijk
onderhoudt; lastiger wordt het evenwel als er verbindingsdijken
komen en als ten slotte geheel Westergo door een dijk omringd wordt.
Wel is het regel dat een dijk wordt onderhouden door degenen, die
zich „onder beschermenisse" van die dijk bevinden, maar dit begrip
is in de praktijk niet steeds gemakkelijk te hanteren. Men heeft hierbij
voortdurend grote moeilijkheden.
Dan is er ook de vraag: moet het onderhoud evenredig met de
grootte der landerijen gedragen worden of met de mate, waarmee
het land aan de dijk grenst? De schrijver zegt hieromtrent „Al berust
artikel 4 van het oudere recht (Schoutenrecht) op verdeling volgens
de grootte, toch is het stelsel van dijkplicht volgens aangrenzing in
het kader van het bekende Friese recht zeer goed aannemelijk, althans in de vroegste tijd (p. 17).
Het is echter duidelijk dat dit laatste principe bij zeedijken niet best
kan worden toegepast voor de afzonderlijke landerijen (in tegenstelling met bij wegen en bij sloten en vaarten), maar hoogstens districtof grietenij-gewijs. Het voorbeeld dat de schrijver daaromtrent
geeft betreffende Westdongeradeel in 1466 lijkt mij echter niet geheel
overtuigend. De daar genoemde dijken (Sipma I, 185) liggen wel
alle in Westdongeradeel, maar van een deel der landerijen is het niet
zeker. Bovendien is hier slechts sprake van het land van één eigenaar
(een klooster).
Als de schrijver dan verder over de dorpen Firdgum, Tjummarum,
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Oosterbierum en Klooster-Lidlum spreekt, komt het mij voor dat hij
het woord „erfdijken" verkeerd schijnt op te vatten. Dit zullen niet
dijken zijn, die men onderhoudt omdat men zijn erf aan de dijk heeft,
maar dijken, die men „van ouds" mee onderhouden heeft, dus als het
ware heeft „geërfd".
Bij verandering van het dijkstelsel behoort ook de regeling van het
onderhoud te veranderen, zegt de schrijver op p. 21. „Deze ontwikkeling heeft zich echter niet, althans zeer onvolledig voltrokken".
Dit leidt de S. af uit het feit, dat de buitendijksters van Oosterend,
„dat zijn de landen die buiten de eigenlijke hoep lagen" niet onderhoudplichtig waren aan de Slachtedijk, waar ze toch binnen lagen. Hier
vergist zich de S. ongetwijfeld. De buitendijkster landen in die tijd
waren niet de landen buiten de hoep, maar de landen buiten de
Slachtedijk zelf, liggende in de voormalige Middelzee en die dus als
zodanig vrij van het onderhoud van die dijk waren.
Ik zou nog even een enkele opmerking willen maken betreffende
10 „Het recht van aanwas". De S. zegt daaromtrent (p. 118) dat
volgens Huber de aanwas aan de aangelanden toekwam „naar de
lengte van ieders dijk in Friesland en Groningen" Ik moet opmerken
dat in Groningen ook andere systemen werden toegepast; ik heb
daar ook gevonden evenredigheid met de breedte van het aan
de zeedijk grenzend land (wat niet precies hetzelfde is als de lengte
van de dijk) en evenredigheid met de grootte van het land binnendijks (het laatste te Bierum in 1573 en te Pieterburen in 1575).
Het laatste principe zegt dus heel iets anders dan het „recht van
opstrek" dat Mr. Winsemius hier bespreekt in verband met het recht
van aanwas.
De tweede hoofdperiode, lopende van 1498 tot 1795, wordt op een
dergelijke manier in onderdelen verdeeld als de eerste. Eerst heeft
men de meer algemene hoofdstukken over de Saksische bestuursorganisatie en die van Karel V, Unie van Utrecht, en dan, meer op de
Waterstaat ingaande: Binnen- en Buitendijksters, Verdeling over de
grietenijen voorheen; Ontstaan van de aparte organisatie van contribuabelen; Hulp van het land; De dijken van Oostergo; Onbezwaarde
landen, onbeheerde dijken; Floreencohieren; Dijksflorenen. Dan komen weer dezelfde onderwerpen als boven: Zeedijken, Zijlen, Wegen,
Vaarten met Bruggen en tillen, en dan weer enige meer algemene
hoofdstukken.
Wel van belang is wat de schrijver zegt over de aparte organisatie
van contribuabelen, waar bij sedert 1533 dijkgraven en gedeputeerden
komen in plaats van de grietenijbesturen alleen van vroeger. De 5 delen
zeedijken in Westergo nebben nu gezamenlijk een dijkgraaf, meestal
afwisselende binnen en buitendijks en ieder 2 gedeputeerden. De
grietenijen werken echter nog wel mee in zoverre dat door deze (binnen en buiten dan apart) volmachten gezonden worden, die bij gewichtige zaken met dijkgraaf en gedeputeerden samenwerken. Die
volmachten worden benoemd door de bijeengekomen volmachten
der dorpen.
Een vergissing maakt de S. bij de Floreencohieren als hij zegt
(p. 171): „Verschillende grietenijen kochten de floreenbelasting af,
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de laatste in 1774". Dit was niet de floreenbelasting, maar de veel
geringer jaartax.
Op de „capita selecta", na 1795, zullen we hier niet verder ingaan.
Wij kunnen deze enigszins als een toegift beschouwen, omdat men nu
niet best meer van een zelfstandig Fries recht kan spreken, naar de
S. het uitdrukt. Aan het eind van het boek vinden wij nog een vertaling
van de gebruikte stukken uit de oud-Friese wetten en een uitvoerig
register. Het laatste kan zijn nut hebben als wij iets willen opdiepen
uit de omvangrijke stof met zijn enigszins moeilijke indeling.
O. POSTMA.

Ir. G. J. A. BOUMA Li. „Pleatseboek — De nije Fryske pleats".
N.V. Wed. J. Ahrend en Zoon, Amsterdam.
Dit is in moai, in kostlik boek. Forskate uren haw ik trochbrocht
mei it bisjen fan de foto's, tekeningen en plattegrounen; en dan der
tusken troch wer ris hwat fan de tekst léze! Dy tekst sit goed yninoar. Nei de Oanrin hat men de neifolgjende haedstikken: I. Boerespullen yn Fryslân fan hjoed de dei; II. Easken by it bouwen fan
in boerespul; III. It foar en tsjin fan ûnderskate typen fan boerespullen; IV. De Priisfraech foar in nije pleats mei foarein, útskreaun
fan de Fryske Akademy yn it jier 1942; V. It boerespul yn de Fryske
lânsdouwe. En dan noch in Ingelske gearfetting; List mei nammen
fan ûnderdielen en faktermen fan boerepleatsen; Literatuer e.s.f.
Mei bleds. 101 bigjint de yndieling fan de pleatsen mei skematyske
foarstelling en dan komme de Printen oan s. 238 ta.
Yn haedstik I wurdt lykwols net allinne it hjoed bihandele, mar
wurdt ek in koarte biskriuwing jown fan de elkoar opfolgjende typen
yn har histoarysk birin, to bigjinnen mei it âld-fryske langhûs of
fekhûs en eingjend mei de nijste spullen. As ik hjiroer in lytse opmerking meitsje mei soe ik effen kwat sizze wolle nei oanlieding fan
s. 26. De Skriuwer jowt my dêr dochs to folie eare, as er fan de Fryske
pleats yn Grinslân seit: „Ut it ûndersiik fan Dr. Postma hat bliken
dien, dat yn Grinslîn it langhûs foarhinne ek foarkaem en dat de
skuorren der letter set binne as yn Fryslân (nei 1700)". Dat léste is net
wier. Yn Grinslân rinne de ynvintarisaty's fan de rjochterlike archiven lang net sa fier tobek as yn Fryslân; dêr is mar inkeld ris ien
fan foar 1700. As ik dus giin Fryske skuorre neamd foun foar 1686,
seit dat net sa folie. Yndied hawwe dy der wol earder west. Van der
Molen hat twa 1foun op in kaert fan 1643 n.1. to Hoogkerk en to
Lutje Garnwerd ). Mar der moat sein wurde dat dy Fryske skuorren
der al earder wienen yn Eastfryslân. Op in kaert fan de sted Norden
mei omjowing fan 1595 stean in pear huzen
dy't men ek wol opfetsje
moat as boerehuzen mei Fryske skuorre 2 ).
Dat de Fryske pleats mei opkeamer (sjoch hjir oer Bouma s. 22)
der yn Eastfryslân ek al gau wie haw ik sels sjoen to Groothusen
*)
Sjoch „Maandblad Groningen", 30e Jaargang, no. 9, p. 219 en 220.
2
) Kurt Junge „Das friesische Bauernhaus", Oldenburg 1936, Abb. 117.
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yn de Krummhörn. Der wie in pleats mei in binhús mei opkeamer
fan 1637, hwer 't in skuorre efter stie fan 1801. Yn it boek fan Helmers*) stiet ek sa 'n pleats to Groothusen ôfbylde, mar dat kin
deselde net west ha as myn oantekeningen goed binne. Der skine dêr
dus wol 2 sokka pleatsen west to hawwen.
Oer it algemien fait jin yn Eastfryslân op dat de boerehuzen
dêr it wendiel wat roaijaler hawwe as hjirre: meast breder en ek
mei mear fortrekken omheech. Mar gelokkich hawwe hja der hjir
yn de léste tiid ek mear wurk fan makke; der komme nou mear
sliepkamers. As Bouma dan ek yn syn Oanrin seit: „Mei dat it
sliepen yn bedsteden út de moade rekket, moatte der sliepkeamers
komme"
dan is dat, tinkt my, wol hwat to sêft útdrukt. Ik
hie der leaver foar sein „nou 't it sliepen yn bedsteden as forkeard
biskôge wurdt". En as der dan krêbben bykomme dêr't de bern yn
sliepe moatte, wurdt it noch minder.
Hwat de foto's fan de huzen oangiet, der binne tige moaije by
marek ûnsjogge, de earste om oan to lûken, de oare om ôf te stjitten.
Dat léste lit de Skriuwer goed dúdlik útkomme: hwat er dêr byskriuwt is lang net „foar de poes".
De omjowing fan de pleatsen wurdt yn dit boek ek goed achtslein;
hjirby hat Ir. J. Vlieger mei Ir. Bouma meiwurke. In biplanting
om de huzen hat net allinne bitsjutting foar it lânskip mar ek foar
de biwenner sels; it kin him ek it libben blierder meitsje. Ja, dêr
kin ik fan meisprekke: hwat in hearlikheit wie yn ús jonge tiid in
âld boerehûs mei in great apelhf, mar ek in nij hûs mei in „ingelske
tún" en in simmerhúske. Hoe moai wie al in inkle âlde eskenbeam
op de wâl fan de sleat dy't om de buorren hinne roun.
Hwat kin in boek as dit yn alle opsichten dochs in bulte goed
dwaen'.Wy winskje de Skriuwer, de Fryske Akademy, de Koöperative Suvelbank en net it minste ek de útjower lok mei dit boek en
sprekke de hope út dat Fryslân toane sil dit boek net ûnwurdich
to wezen.
O. POSTMA.

i) Menne Feiken Helmers „Das Gulfhaus", Oldenburg 1943, p. 14, 15, 199.
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