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IN MEMORIAM 

Mr P. A. V. BARON VAN HARINXMA THOE SLOOTEN 

Het verscheiden van Baron Van Harinxma thoe Slooten op hoge 
leeftijd weliswaar, betekende niet alleen het verlies van een 
magistraat van allure en van een in- en buiten Friesland beminde 
en diep gerespecteerde persoonlijkheid, maar ook het ontvallen 
van een stuwer en bevorderaar van de eigen gewestelijke cultuur 
in een provincie, waarmede zijn geslacht eeuwenlang was ver
weven. 

De besturen van het Fries Genootschap en de Fryske Akademy 
kunnen niet nalaten om in deze Vrije Fries, die voor de eerste 
maal verschijnt als uitgave van de twee instellingen, -beide aan de 
overledene bijzonder lief, - gezamenlijk te getuigen van hun 
grote waardering. 

Jarenlang toch leidde met vaste hand en kennelijke voldoening 
Baron Van Harinxma als voorzitter het oude Genootschap in 
een moeilijke periode, zoals hij het zich tot een eer rekende de 
jonge Akademy in de eerste jaren van haar bestaan het pad te 
effenen. Wellicht was dit het meest markante van de jaren van 
zijn hoge ouderdom gesierd door diepe wijsheid, dat in zijn pre
sentie de jeugd zich niet onbeholpen en de ouden zich jong konden 
gevoelen, zodat hij allen kon binden aan een taak, die hij wel
omschreven en omlijnd voor zich zag, waarvoor hij de mogelijk
heden zowel als de beperkingen met realiteitszin placht aan 
te geven. 

Zijn benijdenswaardige kennis van de structuur van Friesland 
en van de Friese historie zo groot, dat het de vakman soms jaloers 
kon maken, zou het verlangen hebben kunnen doen rijzen een 
geschrift van zijn hand in deze materie te bezitten. Uit de aard 
van de functie van Commissaris der Koningin volgt, dat dit een 
onredelijk verlangen is. De afstand in de tijd, nodig om de ge
hele figuur van Baron Van Harinxma naar waarde te beschrijven 
moet nog verworven worden. Het verheugt daarom de redactie 
van de Vrije Fries Dr Sipma bereid te hebben gevonden in een 
persoonlijk woord de dank van Genootschap en Akademy te 
hebben willen vertolken. D E REDACTIE. 
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De redaksje forsocht my, in bitinkingswurd to skriuwen nei oanlieding 
fan it forstjerren fan Mr P. A. V. Baron van Harinxma thoe Slooten, 
foarsitter en earefoarsitter fan it Frysk Genoatskip en de Fryske 
Akademy. Ik haw frege, oft dat in persoanlik wurd wêze mocht, lyk 
as dat yn ,,Ut de Smidte fan de Fryske Akademy" (Septimber 1954), 
om't ik my alhiel net yn steat f iel, in goed en in weardich libbens-
birjocht fan de forstoarne to jaen. I t is my tastien. Ik haw doe, yn 
petear mei kunde en freonen, noch ien en oar opdien, dat ik jerne 
meidiele wol. I t die my goed, my biwisje to kinnen, dat hja tochten 
en fielden lyk as ik. 

Mr Pieter Albert Vincent Baron van Harinxma thoe Slooten 
waerd berne 22 October 1870 en restte 5 Augustus 1954. De 
earste bernejierren brocht er troch to Beetstersweach. Yn 1878, 
doe't syn heit, Mr B. Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten, 
Kommissaris des Kenings waerd, forfoer er nei Ljouwert. 
Hy bisocht dêr it Gymnasium en studearre fierder oan de Uni
versiteit to Leijen, dêr't er yn 1894 promovearre. Hy waerd earst 
advokaet en prokureur to Ljouwert, dêrnei amtner oan it 
Departemint fan Justysje yn Den Haech. Yn 1909 waerd er 
Kommissaris fan de Keninginne yn Fryslân en kaem er to 
Ljouwert werom. Hy hat syn heech amt beklaeid oant 1945: hy 
hat syn libben forboun en tawijd oan Fryslân as in heechsteand 
Frysk Ealman; der is skraechwurk in twadden-ien to neamen, 
dy't sa lang en sa trou syn greate jeften yn tsjinst steld hat fan it 
lytse, en ek fan it greate, Heitelân. 

Fryslâns bloei en foarútgong, dat wie syn winsk en syn stribjen, 
dêroan wie syn libben wijd, dêrfoar wurke er sûnder ophâlden. 
Hy wie in great kenner fan Fryslân en fan de Fryske skiednis. 
Der ontgyng him neat fan hwat der yn Fryslân barde. In stoere 
Fries, in krêftfiguer, in earste-rangs-regearder dy't wist oan to 
halden en troch to setten; dy't in greaten ynfloed hie, en in sterke 
oantrúnjendekrêft;inwiis en ek in sympathyk man: sa ha wy him 
kennen. Syn „ja" wie ,,ja", mar syn ,,né" ek ,,né". As wy tinke 
oan alle omtinken, alle noed en soarch, dy't bygelyks de wetter-
húshâlding fan Fryslân freget, dan is de earste opmerking dy't wy 
meitsje, dat de Kommissaris dêr syn folie krêft oan jown hat: 
Fryslâns boezem, de sédiken, it Wouda-gemael, troch H.M. de 
Keninginne yn gebrûk set yn Oktober 1920; de greate farwetters: 
it Van Harinxma-kanael, iepene yn Maeye 1951, tsjûgje dêr fan. 
Wy witte ek, hoe't er tocht oer de prachtige ynstellingen as de 
Provinciale Bibliotheek, it Frysk Museum, de Provinciale 
Underwysrieden de Fryske Akademy. Hoe't er meiwurke oan de 
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Greatfryske Kongressen to Ljouwert (1927) en to Medemblik 
(1937). En dit binne mar in pear oanwizingen: it soe fier boppe 
mvn kinnen gean om hjiryn folslein to wezen. 

Baron Van Harinxma wie yn syn sawntichste jier, doe't de 
oarloch en de bisetting oer Nederlân en Fryslân kaem. Hij stie op 
it heechste en it nuodlikste plak. I t is net to biskrhrwen, hwat der 
yn de oarlochsjierren op syn skouders lei, en hoe't er syn ont-
settend swiere taek folbrocht. Hy bleau de rêstige, mar troch-
settende biwâldsman fan foar dy tiid. Hy hie foarútsjoen en 
soarge foar needjild. I t hoegde gjin tsjinst to dwaen, mar dat wie 
foarút net to sizzen. By it ûnderhâld mei de bisetters makke er 
gebrûk fan in tolk, om dûbel tiid to hawwen, ear't er spriek. 
De Dútskers, en binammen de Beauftragte, hiene in hillich 
ontsach foar him; hja wiene bikend mei syn oersterke persoanlik-
heit, mei syn greate ynfloed op it Fryske folk. As great diplomaet 
dat er wie, makke hy dêrfan gebrûk by de bihandeling fan gans 
in tal saken, dy't Fryslân en de Friezen rekken en fan great, sels 
fan libbensbilang wiene. Alle dagen alweroan, ier en bitiid yn syn 
fortroude keamer op de Griffy, ontfong er syn bisikers, bihandele 
er sonder ophâlden provinsiale, gemeentlike, en ek partikuliere 
bilangen. 

En hij wist gans to birikken: troch syn sterk wollen en ek wol 
ris troch in tjilling út to stjûren om in einefûgel to fangen. Mei 
troch him heart Fryslân ta dy Nederlânske provinsjes, dy' t 
navenant it best troch de bisettingstüd hinne kommen binne. 
Hy wist foar to kommen, dat vitale kunstwurken, as it gemael to 
Teakesyl, de elektryske sintrale, gasfabriken, fornield waerden. 
Hy hat ta twakear ta de bisetters wearhâlden om Fryslân ûnder 
wetter to setten. Hy hat biwurke, dat „goede" boargemasters op 
har plak bliuwe koene, en nou en dan ek, dat „forkearde" 
binaemd weerden, dy't net al to gefaerlik wiene, as it net moglik 
wie om in „goeden-ien" bineamd to krijen, hwat lykwols ek noch 
wolrisslagge. Mear jitte: hy hat faek great leed foar it folk ôfkeard 
troch it foarkommen of forlichtsjen fan represailles, troch it 
frijhâlden of frijmeitsjen fan twangarbeid, ja, troch it biwarjen 
foar finzenis of dea fan slachtoffers, dêr't gjin hope mear foar like 
to wezen. 

Faek haw ik yn de earste moannen fan de bisettingstüd yn 
fortroulik petear mei him op syn keamer sitten: hy winske to 
witten, hoe't de Fryske biwegingslju foar de bisetters oer stiene, 
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en it stie him oan, as dat, — op inkelde ûtsonderingen nei, —goed 
wiisde. Ik gyng mei myn neden en biswieren nei him ta: as it mei 
de Fryske Akademy der net sa best foar stie, of as de fijân my 
oanstie om oan de forkearde kant to kommen. En ienkear, yn 
Augustus 1944, doe't ien fan myn neistbisteanden oppakt wie, 
nei de lykwidaesje fan in tige gefaerlik polysjeman, dêr't er part 
noch diel oan hie. Doe haw ik fan tichteby meimakke, hoe't de 
Kommissaris en syn fortroude kabinetchef Mr J. A. Hoek 
(dy't ek letterlik by dei en by nacht klear stie foar de Fryske 
bilangen en binammen om de Friezen buten fijâns kloeren to 
halden) yn sa'n gefal de Dútsers oanpakten. Ik haw der tsjûge 
fan west, dat dat net sêftsedich yn syn wurk gyng, en dat it holp. 
En it is my dúdlik wurden, dat beide mannen onwrikber en sonder 
ophâlden, mei opoffering fan rest en gemak, klear stien hawwe 
om to redden hwat by mooglikheit mar to redden wie. Ik bring de 
deade èn de libbene myn earbiedige hulde. 

Yn de hearlike, mar ek wonderlik oerstjûre tiid nei de bifrijing 
kaem der in ein oan syn amtlik wurk. Hy hat to Olterterp in 
wolfortsjinne rest hawn. Mar foar it Genoatskip en de Fryske 
Akademy hâldde er jimmer greate bilangstelling en hy wurke 
faek noch fan herten mei. Yn it jounskoft fan syn libben hawwe 
syn freonen en forearders him net forgetten, en Fryslân lei him, 
als altyd, heech yn it moed. 

Hy is ús ontfallen. Mar syn oantins sil by ús yn hege eare bliuwe. 
En syn foarbyld sil ús oantrúnje om de folie mjitte fan ús krêften 
to wurk to stellen ta tsjinst fan Fryslân. P. SIPMA. 



EEN GRAFELIJK DORP IN FRIESLAND 

O. POSTMA 

Friesland heeft verschillende graven gehad; er is hier evenwel maar 
één dorp dat grafelijk genoemd zou kunnen worden, dat is Ooster
zee in de gemeente Lemsterland. 

Willem van Holland, de latere graaf Willem I, heeft hier n.1. 
een slot voor zich doen bouwen toen hij in 1197 na een onenig
heid met zijn broer, graaf Dirk VII van Holland, in Friesland 
kwam. Hij heette toen graaf van Oostfriesland (in tegenstelling 
met Westfriesland) en schijnt ook als zodanig door de Friezen te 
zijn aangenomen.1 

Zijn verblijf in dit gewest duurde tot 1203 toen graaf Dirk over
leed en Willem naar Holland terugging om zijn recht als opvolger 
te doen gelden. Hij slaagde daarin niet zonder strijd maar werd 
tenslotte toch de opvolger van Dirk VII als Willem I. Het ge
noemde slot te Oosterzee was hier wel nodig omdat er voort
durend strijd was met den heer van Kuinre, die de Friese grenzen 
slecht eerbiedigde. Nu schijnt het niet zo zeker dat de graaf steeds 
in dat dorp verblijf hield; Stavoren was in die tijd haast een 
Hollandse stad en des graven huwelijk met een dochter van den 
graaf van Gelre was daar feestelijk gevierd.2 Het grafelijk ge
slacht blijkt daar ook in latertijd nog een stenen huis met naburige 
hofstede gehad te hebben. In 1333 wordt zulk een huis met hof
stede door den graaf van Holland geschonken aan Hessel Doeden 
zn. burger van Stavoren; diens oom Otto Hesselzn had dit 
eertijds in leen gehad.3 Het lijkt niet onaannemelijk dat de 
edele gravin het wonen in Stavoren wel aantrekkelijker zal ge
vonden hebben dan in Oosterzee. Hoe het zij, Oosterzee is toch 
de plaats waar van het verblijf van den graaf duidelijke sporen 
zijn overgebleven. Het is de enige plaats in Friesland, naast 
1 „Statim a Frisonibus pro comité receptus, prope Oisterse castrum edificavit et cum illis 
de Cuinre sepius et multum conflixit" (Qaedam Narraci p. 21 in Werken Hist. Gen. 
Nieuwe Serie No 49) 
a Annales Egmundenses p. 194, 195 in Fontes Egmundenses: (Werk Hist. Gen. Derde 
Serie No 61). 
3 Charterboek, Deel I p. 187. 
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Ameland, waar sprake is van een landmaat genaamd „penning-
huur" welke wel die naam zal gekregen hebben omdat van die 
hoeveelheid land een penning cijns aan den landheer moest worden 
betaald. 

Ameland toch heeft ook relatie gehad met de graven van Holland; 
waaruit een zekere cijns voortkwam. We zullen hier kort rele
veren wat hieromtrent wordt meegedeeld door Houwink in zijn 
werk over Ameland.1 De zaak stond zo: Ameland gaf zich in het 
laatst van de 14e eeuw over aan den graaf van Holland Albrecht 
van Beieren en stelde zich buiten het overige Friesland onder dezen 
als landheer, In het begin van de 15 de eeuw wordt dit iets duide
lijker beschreven; Ameland werd „vrede en vrijheit" toegezegd 
mits den graaf als zijn „rechten Lantheer" erkennende. In een 
verklaring daaromtrent in de grafelijke rekening van 1428-1430 
lezen wij dat daarvoor een zekere belasting aan den graaf betaald 
moet worden: „Item so dadincgde Ritsche van Amelant uit 
Oistvrieslant met miins genad. Heere raide dat hij met dien van 
Amelant voirtaen onder die graeflicheyt bescutt soude wesen 
ende soude geven siin Huysgelt jairlicx daaraf. Ontf. van achter-
stall van den Huysgeld voirsz ende van den Jaere van X X I X dair 
hij mede quiit gescouden wort om £ gulden facit de gulden te 28 gr. 
Deze belasting wordt hier dus „huisgeld" genoemd; zij bedroeg 
naderhand jaarlijks 8 bourg. schilden van 28 groten. De rekening 
loopt zo door tot 1500 en daarna in de Rentmeesters rekeningen 
tot in de 18e eeuw; het bedrag was toen 17 gulden 4 stuivers. De 
naam is ook wel hantgeldt, pacht voor vrij en ongemoeit sitten, 
erfpacht; de bedoeling schijnt later niet meer begrepen te zijn. 

Hoewel het dus „huur" heet is het geen huur in de eigenlijke 
zin; daarvoor is het bedrag veel te gering. Deze naam is echter 
in de dorpen Hollum en Ballun blijven bestaan, waar het een 
hoeveelheid land voorstelt en blijkbaar de hoeveelheid waarvoor 
jaarlijks een penning betaald moet worden. Het is daar de hele, 
kleine hoeve, die dan later in de bekende „achtendelen" verdeeld 
wordt. 

I I 

In Oosterzee blijkt de penninghuur veel kleiner geweest te zijn, 
het is niet moeilijk dit uit te maken. Wij hebben daaromtrent 
duidelijke gegevens in de Beneficiaal-Boeken van Friesland van 
1 J. Houwink, De Staatkundige en Rechtsgeschiedenis van Ameland tot deze eeuw, 
Leiden 1899, p . 24. 
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1543. Daarin worden de Kerkelijke bezittingen van Oosterzee 
in penningenhuur opgegeven. 

De patroon heeft 10 „penninge huijr", waarvan de huurwaarde 
geschat wordt op 10 X 5 stuivers. Daarnaast bedraagt het land 
van den pastoor 22 penningenhuur, ieder op 7 st. geschat; 
van den vicaris 26 „ „ „ 10 st. geschat; 
van den prebendarius „ „ „ 8 st. geschat; 
van den jonge priester „ waarvan een schatting 
ontbreekt. 

Dit is echter niet al het geestelijk bezit: er zijn ook nog hooi-
landen, waarvan de grootte wordt uitgedrukt in dagmaden. 
Van deze dagmaden loopt de geschatte huurwaarde van 7 st. tot 
12 st. gemiddeld zal deze ongeveer 8J stuiver zijn. De boven
genoemde penningenhuur zullen misschien gemiddeld een huur
waarde van 8 stuivers hebben gehad. Wij kunnen hieruit de 
conclusie trekken dat de penninghuur in grootte weinig verschilt 
van een dagmad. Een dagmad wordt meest op ongeveer \ ha 
geschat of in de Friese maat op 1\ pondemaat; dit zal dus ook 
ongeveer de grootte van de penninghuur zijn geweest. 

Maar er zijn meer gegevens, waaruit wij nog met meerder zeker
heid hetzelfde resultaat krijgen. Ook in de Proclamatieboeken 
van het Rechterlij k Archief van Lemsterland worden de penningen
huur genoemd. Deze beginnen hier eerst met 1674, maar dan 
worden toch nog tot 1698 plaatsen verkocht, waarvan de grootte 
in penningenhuur wordt aangegeven. Wij vinden dan de volgende 
volledige plaatsen genoemd: 
1. een zate van 40 penninghuur of 20 koegang. 
2. een zate van 32 penninghuur, maar de koegangen worden 
niet genoemd. 
3. een leeg weer (zate zonder huis) van 18 penninghuur. 
4. een zate van 32 penninghuur. „ 
5. een zate van 32 penninghuur of 15 à 16 koegang. 
6. een zate met een leeg weer van 38 penninghuur. 
7. een leeg weer van 16 penninghuur of 6 à 7 koegang. 

Wij zien hieruit (bij N 1, 5 en 7) dat een penninghuur gelijk 
aan een halve koegang is of iets minder. Hiermee zal een koegang 
„te hooi en te gras" d.w.z. voor zomer en winter bedoeld zijn; 
in de naburige gemeente Doniawerstal worden de boerderijen 
daar ook geregeld in uitgedrukt. Zulk een koegang is ruim twee
maal zo groot als een „gras" of dagmad; de penninghuur is dus 
ongeveer gelijk aan een dagmad of iets kleiner. Dit is precies 
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wat we zoeven met behulp van de geschatte huren vonden. Van 
een dagmad land zal dus aan den graaf een penning belasting 
betaald geworden zijn. 

Toen na 1700 de penninghuur niet meer gebruikt werd, werd 
in Oosterzee dan ook het land geheel in dagmaden uitgedrukt.1 

In de naburige dorpen Echten, Eesterga en Follega had men 
oorspronkelijk als eenheden akkers, roeden, en jerden (ook = 
roeden), later meest koegangen of pondematen. In Lemmer 
waren het meest „hoofden gras". 

Deze roeden of jerden, die de breedte van de plaats aanduiden 
zijn de geëigende maten als het „doorgaande" of „uitgaande" 
plaatsen zijn d.w.z. lange, smalle rechthoekige kavels, wat hier 
het geval is. Eigenlijk was dit ook in Oosterzee geëigend geweest; 
het is iets bijzonders dat we hier nu de penningenhuur gekregen 
hebben. De plaatsen hier worden dan ook in de floreenregisters 
aangeduid als: 1. strekkende van de meer (Tjeukemeer) tot de 
nieuwe zijl (een water); 2. van de meer tot de zee; 3. van de Rie 
(een water) tot de zee. 

Buiten deze eigenlijke plaatsen heeft men dan nog hooilanden 
liggende in de Folgeren, de Broeken, de Warren, de Halen enz. 
Het schijnt dus wel dat de belasting in penningen alleen betaald 
werd van het hoofddeel van de plaats, het doorlopende deel; 
dit deel vormt de penningen huur. 

Tegenwoordig is de toestand daar geheel veranderd, de lange 
smalle rechthoekige plaatsen zijn er niet meer. In de floreenregis
ters van 1700 en later zien we al aanmerkelijke veranderingen; 
maar ook reeds in bovenstaand lij st j e van verkochte plaatsen. Daar 
het aantal stemhebbende plaatsen of stellen 98 was, zal dit wel 
het aantal oorspronkelijke hoeven geweest zijn. Maar een „leeg 
weer" wijst er op dat een verloren gegaan huis niet weer herbouwd 
was: de oorspronkelijke hoeven waren te klein voor een behoorlijk 
bestaan. Bij zate N 6 was zulk een leeg weer al bij een andere zate 
gevoegd, ook N 1 zal waarschijnlijk wel uit 2 plaatsen ontstaan 
zijn. In het floreenregister van 1700 worden nog 73 plaatsen 
genoemd, waaronder echter 7 lege weren, dus slechts 65 van de 
98 plaatsen zijn er over. Na 1700 gaat det proces door, er zijn 
soms plaatsen met 3 of 4 stemmen, dus uit 3 of 4 stellen ontstaan. 

1 De mij door een boer daar ter plaatse als gebruikelijk opgegeven eenheid van een 
bunder van 90 vierkante roeden zal wel opgevat moeten worden als i dagmal (van 360 
vierkante roeden). 
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Deze belasting in Oosterzee schijnt na het vertrek van den graaf 
in 1203 eerst nog wel te zijn doorbetaald. We moeten dit haast 
wel afleiden uit een stuk van 1331 (Charterboek I p. 186) met het 
opschrift: „De graaf verlijdt den heere Jan van Kuinre met de 
leengoederen (gedeeltelijk in Stellingwerf gelegen) die heer Henrik 
van Kuinre in leen hieldt". Deze leengoederen bestaan dan uit 
1. „dat gherecht van Kuynre"; 2. „dat gherechte van Ore" 
(Urk) in bepaalde, genoemde weken enz. Daarbij is ook „'t 
gherecht te Monike Kuynre, dat in Stellinghewerve ghelegen is" 
(Monnikeburen?) met „17 hoeven lands in denzelven gherechte" 
en dan „dat erve toit Oisterzee, dat men hiet Penningenhure". 
In verband met de 17 hoeven die genoemd worden is men eerst 
geneigd onder „erve" hier ook een hoeve te verstaan, maar we 
zagen dat de penningenhuur slechts een klein onderdeel van een 
hoeve voorstelden. Onder „erve" zal hier dus wel verstaan moeten 
worden „erfelijk bezit" van het grafelijk huis bestaande in een te 
Oosterzee opgebrachte belasting. Ditkomt ook meer overeen met 
de andere posten die in het stuk worden genoemd. Het is mij 
echter niet bekend of deze belasting toen nog betaald werd; het 
lijkt mij niet waarschijnlijk. 

Deze belastingkwestie geeft nog aanleiding tot verschillende 
vragen. Vooreerst de vraag: wat is de „rechtsgrond" van die 
penningbelasting. En verder: hoe komt het dat die penningen 
alleen in dit ene dorp betaald worden en niet over het gehele 
grafelijk gebied? Wat het eerste betreft, we zien in de rekeningen 
van de graven van Holland en den bisschop van Utrecht steeds 
twee soorten van inkomsten opgegeven n.1. die voortvloeiende uit 
eigendom van de grond en die hun toekomende als landheer 
zoals schot en bede. De eerste heten dan grashuur of akkerhuur 
en dergelijke en zij zijn aanzienlijker dan de hier genoemde pen
ningen per dagmad. Deze penningen behoren dus tot de tweede 
soort van inkomsten en de rechtsgrond is gelegen in de door den 
heer bezeten rechterlijke macht.1 Ook de Friese graaf had hier 
dus zulke rechten, trouwens ook de bisschop van Utrecht kwam 
in diezelfde tijd in Friesland om dergelijke inkomsten bijeen te 
gaderen,2 bij welke gelegenheid hij door den graaf tijdelijk in 
Stavoren werd opgesloten, maar door de Friezen weer bevrijd. 
1 Zie hierover nog: J. G. Avis: „De directe belastingen in het Sticht Utrecht aan deze 
zijde van de IJsel tot 1528". Utrecht 1930. 
2 „ex suis juribas aliquantulam pecuruam in sua paupertate colligerat" (Qaedam Narra
tio l.c.) . 
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Maar hoe komt het nu dat wij alleen te Oosterzee iets van een 
grafelijke belasting vernemen en b.v. niet in de andere dorpen 
van de gritenij ? In de eerste plaats moeten we opmerken dat in 
die tijd (^ 1200) de band van de gritenij nog zwak was: de dorpen 
vormden de belangrijke eenheden; we zien daarvan nog een 
afspiegeling in de naam „Lemster Vyffghae" voor Lemsterland. 
Oosterzee was het grootste en belangrijkste dorp van de gritenij; 
het bezat 98 stemhebbende plaatsen en had wel 2 dorpsrechters 
en 2 ontvangers (voor een oostelijke en een westelijke helft). Het 
omliggende land werd nogal eens Oosterzeeër land genoemd. 
Verder had de graaf hier zijn slot en stond daardoor in nauwer 
relatie met dat dorp dat hij nu iets beter tegen plundertochten kon 
beschermen. We weten ook niet van hoeveel betekenis zijn macht 
in de verdere omtrek was. Dat die niet zo heel groot is geweest 
kunnen we misschien ook enigszins afleiden uit de hem gegeven 
bijnaam van graaf „Sonderlant".1 

Wat het genoemde slot aangaat, men zou gaarne willen weten 
waar dit gestaan kan hebben. Ik heb nog moeite gedaan daarvoor 
een kleine aanduiding te vinden, maar zonder veel succes. Een
maal stond er in een proclamatie: „geleegen naest groot huis in 
voorsz. dorpe pleech staen" en eenmaal „huis stede of terp op 
het clooster" terwijl het niet bekend is dat er in Oosterzee ooit 
een klooster geweest is „Groot huis" en „clooster" zouden beide 
iets over een oud slot kunnen aanduiden; ik heb echter deze 
beide niet kunnen localiseren. We moeten trouwens ook niet 
vergeten dat er veel kans is dat het „castrun" slechts een houten 
blokhuis geweest is met enige liggende balken als fundament. 

Tenslotte wil ik nog even terugkomen op de opmerking aan het 
begin van dit artikel gemaakt dat er slechts één grafelijk dorp in 
Friesland geweest is. Ik zou hieraan toch willen toevoegen dat ik 
eens de mogelijkheid heb menen te zien van één ander Fries 
graven dorp en wel als woonplaats van een inheems gravenge-
slacht in veel vroeger tijd. In de 9e eeuw toch blijken in het dorp 
Hieslum in Westergo vooreerst de graven Gerhart en Albdag land 
te hebben gehad (dat zij aan het klooster Fulda schonken), 
maar ook de grote erflater Folckerus, die zijn goed aan het kloos
ter Werden naliet, welke Folckerus waarschijnlijk ook wel ver
want aan die graven geweest zal zijn.2 En nu ligt nabij het dorp 
Hieslum een dorp Greonterp, welke naam volgens de mening 
1 Zie: Joh. de Leydis „Chronicum Egmundanum" en daarin „Breviaculi" p. 155. 
2 Zie hierover ook: Hugo Jaekel „Die Grafen von Mittelfriesland", Gotha 1875. 
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van Buitenrust Hettema wel met het woord grewa (graaf) zal 
samenhangen.1 Inderdaad wordt die mening bevestigd door een 
plaats in het Register van den Aanbreng van 1511, Dl. II. Wij 
vinden daar onder Sandfoerdt (Santfirden) op p. 265: „Item 
1 pond Saedland, leggende toe Grewingeterp, die suidereijnd 
lecht an Grewingterpster Kerckhoff".2 Sandfirden en Greonterp 
zijn aan elkaar grenzende dorpen en het kwam dikwijls voor dat 
een perceel land in een naburige plaats belast was. 

Zou het dus niet kunnen zijn dat Grewingeterp de woonplaats 
van graven geweest was? Schrijver dezes heeft met het oog daarop 
deze plaats indertijd eens bezocht, maar de indruk was teleur
stellend: het was een onaanzienlijk dorpje, dat alleen door een 
perceel land heen te bereiken was en met een onbetekenend dorps-
terpje. De woonstee van een gravengeslacht kon hij er moeilijk in 
zien. 
1 F. Buitenrust Hettema „Friese Plaatsnamen" Leiden 1897. 
2 Op p. 257 nog zoiets en op p. 172 ook eens: Grewingen terp. 



ONNO Z W I E R VAN HAREN'S T E S T A M E N T 3 

DR A. J. T E Y C H I N É S T A K E N B U R G 

De studie van de letterkunde, in het bijzonder van één of meer 
letterkundige werken, vraagt bestudering van het leven van de 
schrijvers, en misschien wel speciaal van dat van de dichters 
onder hen. Men mag de figuur van de kunstenaar niet isoleren, 
maar men moet hem zien als exponent van zijn familie; in ver
band met de bodem, waar hij geboren werd; en in samenhang 
met anderen, want vorming in de ruimste zin van het woord 
geschiedt door ieder en alles, met wie en waarmee men verkeert. 

Onze litteratuur kent tal van voorbeelden van schrijvers, bij 
wie het historisch gegeven vrijwel de enige sleutel is ter ver
klaring van hun oeuvre. Eén er van is de 18e-eeuwse staatsman 
en dichter Onno Zwier van Haren (1713-1779), aan wie in dit jaar
boek al meer dan eens gastvrijheid is verleend. Sinds zijn dood 
heeft een reeks litteratoren en historici zich beijverd al wat zij 
maar met betrekking tot Van Haren of zijn geslacht aan de weet 
konden komen, te publiceren. Deze „Hareniana" geven fragmen
ten van zijn levensloop, typische familiegebeurtenissen, intimi
teiten zelfs, waarvan de buitenstaander het belang in twijfel 
moge trekken, maar de biograaf geen detail zal verwaarlozen, 
want zij zijn als de ontbrekende stukjes van een legkaart! Men 
kan zich er over verbazen, dat steeds weer nieuwe onderzoekers 
het klaar spelen tot dusver onbekend materiaal bijeen te bren
gen. Onze menselijke nieuwsgierigheid vindt in de Van Harens 
een dankbaar mikpunt; zeker in Onno Zwier, bij wie tussen laat 
ons het maar noemen: materie en geest in zo sterke mate samen
hang, zelfs causaliteit bestaat. 

Als bijdrage tot de kennis van zijn leven willen wij hier ener
zijds de stukken, die het archief der Van Sandick-stichting met 
betrekking tot Onno Zwier's dood en nalatenschap bevat, laten 
spreken.2 Anderzijds maken wij gebruik van een bundel papieren, 
1 Opgedragen aan de nagedachtenis van Mejuffrouw Jeannette Aleide Sickenga (1850-
1952) te Wolvega. 
2 Johan Alexander van Sandick (1727-1763) huwde 's-Gravenhage 8 Jan. 1758 Amelia 
Henriette Wilhelmina van Haren (1738-1800), dochter van Onno Zwier van Haren en 
Sara Adel van Huls. 
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Onno Zwier van Ha ren (1/13-1779) 

J. Fournier 1748 Stadhuis, Aken. 
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welke Mejuffrouw J. A. Sickenga te Wolvega ons nog bij haar 
leven heeft ter hand gesteld x, waaronder zich een uitgebreide 
taxatie van de goederen der Van Harens uit 1794 bevindt -
dus opgemaakt kort na de dood van Sara Adel van Haren, ge
boren van Huls - en de correspondentie tussen Reitse Attema, 
gezworen klerk ter Secretarie van Stellingwerf-Westeinde te 
Wolvega, en de erfgenamen Van Haren. Met succes zijn ook de 
notitieboekjes en cahiers, waarin J. H. Halbertsma allerlei 
bijzonderheden en anecdotes over de Van Harens uit de mond 
van Willem Anne heeft opgetekend, geraadpleegd.2 

Nadat Onno Zwier van Haren zich de laatste jaren van zijn leven 
voornamelijk had bezig gehouden met het leiding geven bij de 
wederopbouw van zijn huis „Lindenoord", dat in de vroege 
ochtend van 20 October 1776 door brand geheel in as was gelegd 
- op de achtergrond oefende hij via zijn zoon Willem Anne, die 
sinds 1773 wegens Friesland afgevaardigde ter Staten-Generaal 
was, nog politieke invloed uit, sterk gericht tegen de Hertog van 
Brunswijk - trad tegen het eind van Augustus 1779 een snel 
verval van krachten bij hem op. ,,So als men den Doctor geroepen 
had, moet hij ronduyt gezegd hebben dat er geen hoop van her
stelling (meer) was" 3. Anne van Burmania, een vriendin van 
Aemilie Schmidt-van Haren, heeft in haar brieven het een en 
ander over het overlijden, de begrafenis en de reacties van de 
buitenwereld hierop medegedeeld. 

U n des anciens domest iques de vo t re maison, qu i a u n pe t i t emploi dans 
la Grietenie, apr i t la maladie de son maî t re , s 'en v a chez Mons. de Haeren 
p o u r Ie voir e t s ' informer de son esta t , il t rouve Ie ma lade dans son lit, 
les y e u x fermés. Mais e n t e n d a n t du b ru i t il les ouvr i t e t d e m a n d a qu i 
qu i estai t là. „Moi, Monsieur, j ' a v a i s apris vo t r e incomodité , je viens m ' in -
former commen t vous vous por tez , je suis fachez d ' ap rendre que vos 

De beheerder van de archivalia der Stichting is de heer Mr J. C. van Sandick, Ruus-
broeclaan 26, Eindhoven, door wiens vriendelijke bemiddeling ik inzage van de des
betreffende stukken heb verkregen. 
In het bezit van de heer F. Graaf van Hogendorp te Driebergen, afstammend van Onno 
Zwier's derde dochter Caroline Wilhelmina van Haren (1741-1812), trouwt Scheveningen 
24 Febr. r76o Mr Willem van Hogendorp, U.J.D. (1735-1784), bevinden zich volgens 
diens mededeling geen papieren, verband houdende met de nalatenschap. 
1 Immers haar vader Jacob Folkerts Sickenga (i8o7-i885)was universeel erfgenaam—via 
Antje Eeuwes Sickenga (1788-1834), weduwe van Gerrit Bosch (1786-1822) — van zijn 
oud-oom Ede Eeuwes Sickenga (1747-1821). Ede Eeuwes bewoonde het oude huis 
van de Van Harens, hem gelegateerd door Jan Poppe André Canter van ther Borch 
(1723-1800). 
2 Hareniana, Prov. Bibi. Leeuwarden, nrs 775 en 776. 
3 Archief Van Sandick-Stichting, omslag No. 8, Nov. 1779. 
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mortifier d'avantage. Quelle étrange, quelle cruelle façon de 
penser pour d'aussi proche parens".1 

Wij dienen thans stil te staan bij het bewuste testament, en 
laten dit hieronder volgen naar de copie, die Onno Zwier's klein
zoon, de generaal O.Z. van Sandick, er destijds van vervaar
digde.2 

TESTAMENT VAN WIJLEN JONKHEER O.Z. VAN HAREN 

Op heden den Ie Mey des jaers 1777 hebben wij Jonkheer O.Z. van Haren 
en Vrouwe S. A. van Huls Egte Lieden gemaekt dit ons Testament 
en uyterste en Laetste Wille, waer bij vernietigende ons te voren ge-
maekte dispositie van uyterste Wille, en op Nieuwe disponeerende, de 
eerst stervende van ons beyden tot erfgenaem te Lij f stonde, institueert 
den Langst Levende met Magt om de goederen te verminderen en te 
allieneren, zonder gehouden te zijn Inventaris te maken of borg te stellen 
voor de conservatie der goederen. En institueeren wij beyde tot Erfgenamen 
onze Kinderen met name Doekje van Haren, Marianne Elisabeth, Mag-
dalena Adriana, nu gravin van Hohenlohe, Duco van Haren, Willem Anne, 
Jan Poppe Andrea, Carel Willem en Wilhelmina Carolina, en bij voor-
aflijvigheid van iemand hunner deszelfs wettig Kind of Kinderen in des 
overledenes plaets. 

Wij onterven onze twee Dogters met Name Amelia Henrietta Wilhel
mina en Carolina Wilhelmina, om dat zij beyde ons swaerlijk hebben 
geinjurieerd in eene zogenaemde verdediging op Naem en met toestem
ming van beyde openbaer uytgegeven. Indien iemant van onze tot Erf
genaem geïnstitueerde kinderen met beyde onze disposities onverhoopt 
niet te vreden mogte zijn, word de zodanige in deze door ons geïnstitu
eerd in de blote Legitime portie, ter zijner keuze, en zal 't overige waerbij 
de zodanige in deze is gebeneficeerd accresseeren aan de goedwillige 
onderhouders van deze onze uyterste Wille. 

Dit verklaaren wij onze uyterste Wil te zijn, die wij begeren dat Stand 
zal grijpen als een Solemneel Testament, Codicil, of op welke wijze best 
zal kunnen bestaan. Ten welken eynde wij hebben verzogt speciaal 
naergemelde seven mans Personen: Alle van Riesen, Wijbe Perfect, 
Jan Claessen Lantinga, Lambert Claessen, Yde Eeuwes Siccinga, Roelof 
Claeszen en de Notaris Livius Radijs, Schrijver dezes. W¾nagtig alle tot 
Wolvega, Staende ter goeder Naem en Faem, om deze als getuygen, 
met ons te bevestigen, gelijk zij gaerne hebben gedaan. Na dat zij ons 
hadden bevonden bij goed verstand en onze uyterlijke zinnen wel magtig. 
Voorts ons hadden horen en zien verklaeren, dat den inhoud van dezen 
ons bekend was en onzen uytersten Wille behelsden. Zijnde aen de 
getuygen het hoofd en slot van deze te voren gelezen. Waer op wij Tes-
tatoren ende getuygen dezen in aenzien van elkander hebben vertekend. 

1 Zie noot I op pag. 16. 
2 Archief Van Sandick-Stichting. Eveneens is aanwezig een afschrift van de hand van 
Emilie van Sandick-van Haren. Vgl. ook de brief van Mr Ch. G. van Sandick aan J. H. 
Halbertsma d.d. 24 Febr. 1844 (Prov. Bibl. Leeuwarden, Hareniana No. 942). 

2 
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Zijnde alles geschied in een Contecst, zonder tussen kominge van vreem
den handel. 

Actum Wolvega den 1ste Mey 1777. 
was getekend: O. Z. van Haren; 
S. A. van Haren, geb. van Huls; 
A. P. Riesen; W. Perfect; J. K. Lantinga; 
Y. E. Siccinga; Lambert Klasen; 
Roelof Klasen; Livius Radijs N. P. 1777 

Het is hier niet de plaats uitvoerig stil te staan bij de kwestie, 
die het echtpaar Van Haren tot de uitsluiting van twee van zijn 
kinderen heeft aanleiding gegeven; het is een van de meest ge
ruchtmakende affaires van onze achttiende-eeuwse geschiedenis 
en siert geen der partijen, wie van hen ook gelijk heeft. Onno 
Zwier van Haren onterfde niet alleen zijn dochters Emilie en 
Caroline, hij liet zijn andere kinderen rond zijn sterfbed beloven 
dat zij zich niet zouden verzoenen dan met de derde generatie. 
Dit moet dan ook de reden geweest zijn - zegt Halbertsma - dat 
de Van Hogendorpen en de Van Sandicks tevergeefs getracht 
hebben de zaak met Willem Anne van Haren bij te leggen.1 

Al gauw deed de inhoud van het testament van Onno Zwier 
als een lopend vuurtje de ronde. Ziehier wat Anna van Burmania 
er 12 dagen na zijn dood al van kon schrijven. 

Voici ce que j 'ais apris desdernières volontés de Monsieur votre père, de 
la bouche de quelqu'un qui avait lues une des copies, il laisse 1'ussur-
fruit de tout son bien a madame votre mère et après sa mort il en dispose 
en faveur de ces . . . . je ne puis achever, je tremble et suis comme hors 
de moi-même, qu'exigez-vous, cruelle mais chere et tendre amie, esce 
à moi qui vous âme si tendre et sincèrement à vous enfoncer Ie poignard 
dans Ie coeur, Ie mien en est tout émue, c'est en repandant der larmes sur 
votre situation et celle de votre soeur, que je vous annonce que Monsieur de 
Haeren ne nomme que huit heritiers apres Ie deces de son epouse, qui 
partageront tout egalement, vous etez helas toute les deux exclus et 
desherités formellement pour des raison Ie defunt allègue, mais qu'on 
n'as point jugés apropo de m'apprendre. Que je vous plaints mes cheres 
Dames, les circonstances ou vous vous trouvez me touchent et penètrent 
jusqu'au fond de 1'ame, Grand Dieu, est-il possible qu'il y ait des coeurs 
assez durs et cruels pour méconnaitre la voix du sang, et étendre leur 
haine au de la du tombeau, c'est inouis, c'est Barbare, rendre son ame à son 
Créateur avec des pareils sentiments, sentiments si oposés à notre Sainte 
Religion qui enseigne la douceur et Ie pardon des offences, si contraire 
à la nature et 1'rramanité; je ne puis y penser sans fremir, comment peut 
on espérer grace devant ce juste Juge quand on meurt Ie coeur remplis 
de haine et d'inimité? Tirons Ie rideau sur ce tableau d'horreur, qui 
révolte tout être qui pence et qui est pénétres des verités de 1'Evangile 

* Hareoiana, Prov. Bibl. Leeuwarden, No. 775, blz. 42 vso.. 
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et du Christianisme. Je n'ais encore parier personne qui aprouve ce pro-
ceder inique, même les soidisant amis du defunt en sont indignée.1 

De vraag was nu maar wat de houding van de twee gedupeerde 
zusters zou zijn. Zouden zij, hoewel de kwestie eigenlijk eerst van 
practisch belang zou worden na de dood van Mevrouw van 
Haren - deze immers zou tijdens haar leven het vruchtgebruik 
van alle goederen hebben - er in berusten onterfd te zijn? Anne 
van Burmania raadt de weg der verzoening aan; Mevrouw 
Schmidt moet maar niet te gauw om een copie van het testa
ment vragen, want dan kan zij wel eens op korte termijn ge
noodzaakt worden zich uit te spreken, of zij het aanvaardt of 
niet. „Employez plus tot, met chères dames et aimables amies, 
les voyes de la douceur. On gagne ordinairement plus par des 
bon procédés que par des actes de rigueur".2 Indien deze weg 
niet tot resultaten voert „si on ne veut point écouter à Wolvega 
ni la voix de la nature ni celle de la raison", kan zij later nòg 
zien wat •zi] doet.3 

Intussen wordt reeds in December 1779 advies van vrienden en 
juristen ingewonnen. Oudoom J. P. A. Canter van ther Borch wil 
de Stadhouderlijke familie in de zaak kennen, maar daartegen 
bestaan al aanstonds allerlei bezwaren, waaronder dit, dat als het 
hof er zich, hoe langzaam ook, in mengt, de weduwe en haar 
acht kinderen in deze interventie een niet ondubbelzinnig bewijs 
zullen zien van het onrecht dat men Van Haren heeft aangedaan. 
Men zal redeneren, dat de onterfde zusters zo overtuigd zijn van 
haar ongelijk, dat zij alleen nog maar zulke middelen kunnen te 
baat nemen als het raadplegen van de stadhouder.4 De rechtsge
leerden houden zich minder met gevoelsargumenten bezig. 
Zij beoordelen het testament op zijn juridische merite en komen 
tot de conclusie dat het „met zoveel verstand en oordeel ge-
maekt is als doenlijk was".5 In Friesland houden de rechters 
zich stipt aan het Friese recht, schrijft de Graaf van Bijlandt in 
November 1779 aan de zusters. Eerst als dit geen houvast geeft, 
gaan zij bij het Romeinse recht te rade. „Wanneer een vader 
door zijn kinderen beticht is geweest van enig crimen, dan kan 
hij deze onterven zonder zelfs de legitieme portie hun uit te 
keeren". De wet spreekt niet van overtuigd; wanneer Caroline 
1 Zie noot i op blz. 16. 
2 Anne van Burmania aan A. H. W. Schmidt-van Haren d.d. 8 Oct. 1779-
3 Anna van Burmania aan A. H. W. Schmidt-van Haren d.d. 20 Nov. 1779. 
4 Brief d.d. 26 Dec. 1779 in het archief der Van Sandick-Stichting. 
5 Archief der Van Sandick-Stichting, waaraan deze en de hierna volgende gegevens 
zijn ontleend; Nrs 12, 13, 14, 16. 
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en Emilie alleen maar gedacht hadden hun vader te willen be
schuldigen, was dat volgens het Romeins recht al voldoende 
aanleiding voor onterving. In andere provincies moest het cri-
men bewezen zijn of moest er een formele beschuldiging hebben 
plaats gevonden. In zijn ,,Hedendaegse Regtgeleerdheid" 
noemt Huber onder de „14 reedenen, waerom de kinderen van 
haer ouderen mogen worden onterft", deze: „als hij hem (syn 
vader) beklaegt heeft van sware misdaedt", en „als hij sijn vader 
met grote smaetheyt bejegent heeft." Wie zich tegen de ont
erving wil verzetten, moet dat binnen 5 jaar doen. Wij zullen 
hieronder zien dat Mevrouw van Hogendorp inderdaad het ont
werp voor zo'n protest-acte heeft gemaakt. Dat Van Haren het 
recht van testament maken had behouden na het beruchte proces 
in de jaren zestig, is eveneens buiten kijf. Het Hof had het „non 
liquet" uitgesproken, hij was „sub reatu", in staat van beschul
diging gebleven, „mais il n'avait pas perdu son existence civile". 
Hij bleef nog negentien jaar grietman, rechter in zijn grietenij, 
ontving de Stadhouder aan de grens van zijn gewest, e.d. 

Caroline van Hogendorp roept de hulp van Professor P. Camper 
in. Zij vraagt de teneur van het testament in kwestie, waarvan 
zij liever niet langs gerechtelijke weg een copie wil eisen, om 
deze aan haar man in Indië te kunnen mededelen. De hoogleraar 
schrijft 13 December 1779, na eerst enige onbeantwoorde mon
delinge verzoeken te hebben gedaan, aan de weduwe Van Haren. 
Het antwoord is afwijzend. Ter voorkoming alsnog van gerech
telijke opvordering wenden beide zusters zich thans tot de 
advocaat Buma, pensionaris van Sneek, en wel op 15 Januari 
1780. Deze excuseert zich op 22 Januari d.a.v. als te oud, en re
commandeert zijn neef Buma te Leeuwarden. En wanneer het alles 
niet vlug genoeg gaat naar de zin van de dames, laten zij de 
Haagse notaris Hendrik Indewey, die enige maanden later 
officieel de gemachtigde van Mr Willem van Hogendorp te 
Batavia zal worden, 1 Buma nog eens aanporren in een brief 
van 5 Februari 1780. Het schrijven van laatstgenoemde aan 
Mevrouw Van Haren (15 Februari) heeft succes: Willem Anne, 
zo antwoordt zij, moet dezer dagen toch naar Leeuwarden en 
zal het bewuste stuk dan bezorgen (16 Februari). Inderdaad 
1 Procuratie d.d. 6 Oct. 1780 voor Mr Herman Scheltus, notaris te Batavia, van Mr W. 
van Hogendorp, koopman en eerste administrateur in de Pakhuizen ten Eilande Onrust 
ende kuyper ten dienste der Ed. Compagnie, op Hendrik Indewey, notaris te 's-Graven-
hage, opdat laatstgenoemde zijn vrouw assisteere in het verkrijgen van haar goed recht 
tegen het testament van haar vader. 
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kan Buma tien dagen nadien copie van de laatste wilsbeschik
king aaii de zusters zenden; zij is gewaarmerkt door de notaris 
P. Wierdsma en gedateerd 22 Februari 1780.1 Op 4 Maart ver
zoekt het zusterpaar nog eens aan Indewey bij monde van Buma 
aan haar moeder te laten zeggen, dat zij het testament niet kun
nen accepteren: „Alzo wij niets hebben uytgegeeven dan een hoog-
noodige verdeediging, alleen geschikt om de waarheid van onze 
onschuld teegens de publique accusatiën van onzen vaader aan 
den dag te leggen." Deze kwijt zich van deze opdracht, maar legt 
- waarschijnlijk met opzet - meer nadruk op de dankbare 
gevoelens, die de dames hem voor zijn medewerking toedragen, 
dan op dat andere punt. 

In het Van Sandick-archief bevindt zich nog een brief van Prof. 
Gallé aan Mevrouw Van Hogendorp-Van Haren, gedateerd 12 
Maart 1780, waarin deze haar de raad geeft de zaak in der minne 
te schikken. Mevrouw van Hogendorp stelt dan de volgende 
ontwerp-brief aan haar moeder op: 

„Vu 1'absence de mon mari et Ie compte que je lui dois de mes actions, 
„j'ai été dans 1'indispensable necessité de demander apres les dispositions 
„testamentaires de feu mon Père - que j 'ai été frappée en les recevant 
„de voir que ma t rxh: et resp. mère se croit personnellement offencée par 
„moi! Cette pensee m'est trop affreuse pourque je puisse tarder un instant 
„à m'en justifier. Pour eet effet, ma tres chère mère, je me jette à vos 
„pieds et vous suplie de considerer que si par un malheureux différend 
„entre feu M;P: et quelques-un de ses enfants les circonstances nous ont 
„porté à la defense en question, je puis protester devant Dieu qu'aucun 
„mauvais sentiment ne m'a animé, que jamais je n'ai renié les bons prin-
„cipes que je tiens de mes parens, que si donc contre mon intention je me 
„fusse oublié au point de signer de mon nom quelques expres: injur: à la 
„meilleure et la plus respec: des mères, et que Dieu sait que je regarde et 
„vénère comme telle, dans Ie cas dis je je sollicite mon pardon. Croyez 
„ma tr: ch: mère que jamais il n'est entre en moi aucune animosité, aucun 
„mauvais sentiment contre personne de ma familie. - Que ne donnerois 
„je pas de pouvoir sous votre aprobation me trouver rassemblée avec 
„tous, pour jurer à un chacun 1'amitié la plus tendre, et à vous M: tr: ch: 
„mère Ie profond respect, cette vive tendresse dont j 'ai rempli Ie coeur 
„pour vous. 

„Daignez, mère respectable, vous laisser fléchir par une fille qui n'a 
„d'autre désir que de s'acquèrir vos bonnes graces, d'implorer votre 
„tendresse pour ses 6 enfans qui ne seront heureux qu'autant que vous 
„voudrez leur accorder votre bénediction. Déjà ais-je en mains des lettres 

1 Petrus Wierdsma bijgenaamd Salomo, wonende te Leeuwarden op de GrachtswaK 
Zie Hareniana, Prov. Bibl. Leeuwarden No 775 blz. 38, 42 vso, en 91. Wierdsma was 
ook tezamen met Dr Dominicus Ageus Hamerster curator over de nagelaten boedel van 
Duco van Haren (1747-1801). 
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qu'ils vous adresserent en voyant mon affliction à la Mort de leur gr: 
"père et que j 'aurai 1'honneur de vous envoyer, si vous me Ie permettez. 
"Veuillez ma tr: ch: mère m'honorer d'un mot de reponse, si vous con-
sultez votre coeur vous ne rejetterez pas ma juste demande. Une mère 
,pouroit elle oublier son nourrison? D'après mon coeur je repons non. 
,On peut être irrité, croire même qu'on n'en reviendra jamais, mais 

)(cependant la tendresse maternelle reprend Ie dessus". 

En hierbij blijft het dan voorlopig.1 Want Wolvega zwijgt in 
alle talen. Daar betrekt Onno Zwier's weduwe weer opnieuw 
Huize Lindenoord. „On est occupés dans ce moment à tapisser 
et peindre les appartements de la maison de Wolvega, dont Ie 
batiment est achevés, ou on feras desormais la residence pendant 
1'été. Le ministre seras tres aisse, je pense, de pouvoir rentrer 
dans sa maison, on y a fait une plus longue demeure qu'il n'as 
crus en 1'offrant".2 De oude mevrouw Van Haren voert er, de 
geruchten ten spijt die zeggen dat er zovele schulden zijn, een 
grote staat: een kok; een koetsier; twee huisknechten; drie 
kameniers, namelijk een voor iedere dochter; een keukenmeisje 
en een dienstbode; en daarenboven nog drie lakeien voor de 
broers. Dus tezamen twaalf man personeel, nog ongerekend de 
tuinman en bosarbeiders. En over deze menagerie voert ,,malle 
Bet" het bestuur.3 

Hebben de twee zusters soms getracht het nog over een andere 
boeg te wenden? Men zou het kunnen concluderen uit een brief, 
die Duco van Haren op 24 Februari 1780 aan generaal C. D. 
Dumoulin richtte als antwoord op een van deze ontvangen ver
zoek een belangrijke functie in de republiek te aanvaarden. Een 
uittreksel hiervan, dat zich in het Van Sandick-archief bevindt, 
luidt als volgt: 

„1'Emploi . . . . seroit certainement un de ceux detoutela République que 
j'ambitionnerois le plus et qui me conviendroit lemieux, et 1'intercession 
unique, dont vous me parlez, que je soupçonne - quoique vous ne vous 
expliquiez pas - être celle de S.A.R. Madame la Princesse, seroit pour 
moi plus flatteuse que 1' Emploi même, comme une marque de distinction 
de cette auguste Princesse, qui ne 1'accorde pas indifferemment, mais 
néanmoins d'un autre côté on pourrait exiger de ma part des choses im-
possibles et qui m'empêcheroient de profiter de tout ce qu'on daigne faire 
pour moi. De ce genre est par exemple tout ce qui pourroit avoir rapport 
à une reconciliation avec Mesdames de Hogendorp ou Sandick, vu que 
sans fouler aux pieds les cendres de feu mon Père - ce dont Dieu me 

1 Mr Hayo Biima, geb. Ysbrechtum 30 Juli 1752, overleed bovendien te Leeuwarden 
26 Mei 1780. 
2 Anna van Burmania aan A. H. W. Schmidt-van Haren d.d. 4 Mei 1781. 
3 idem, d.d. zomer (?) 1781. 
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preserve vu que je 1'ai toujours regarde comme un de ces mortels qui ont 
fait honneur à 1'humanité - vu, dis-je, que sans lui manquer d'une façon 
impardonable, je ne puis en aucune façon entrer la dedans, et ce n'est 
qu'a ma mere qu'on doit s'adresser pour eet effet. En fils soumis et respec-
tueux je suivra ses ordres quoiqu'elle veuille faire sur cette matière -
mais sans cela rien au monde - . 

J'ai cru devoir ajouter ceci, parceque peut être cette condition ferait Ie 
préalable de tout et que 1'amitié que vous voulez bien me témoigner 
demande de ma part la franchise la plus entière." 

Weldra wordt het nog stiller rondom de ongelukkige zusters: 
10 Februari 1793 sterft de weduwe Van Haren. Als laatste van 
haar beider actie trof ik het project van een notariële acte aan, 
ontworpen door Caroline van Hogendorp, en bedoeld ,,tot een 
blijk, dat ik door mijn stilzwijgen niet zoude kunnen worden 
geconsidereert te hebben geadvoueert den grond, waarop ik 
door mijne ouders geheellijk onterft geworden ben". Vóór 9 
Februari 1798, dus binnen vijf jaar na het overlijden van de 
oude mevrouw, zou deze acte gepasseerd moeten worden. 
Het is er niet van gekomen, want: 

„nader overwogen hebbende, dat deze acte niet aan het gebuteert oogmerk 
„zoude kunnen voldoen, tenzij dezelve eenige publiciteit kwame te 
„erlangen, en dat zodanige publiciteit vooral in dezen tegenwoordigen 
„tijd, de nagedachtenis mijner ouders, gelijk ook mijne zo overleden als 
„nog levende Bloedverwanten opnieuw zoude kunnen exponeeren aan 
„vele remarques, onaangenaamheden en dissentiën; zo heb ik geoordeeld 
„beter te zijn de voorsz. acte ongepasseert te laten, mij liever willende 
„getroosten in de dispositie mijner ouders, hoezeer ten mijnen opzichte 
„ongemeriteert, en waar van de grond der onterving nimmer is bewezen, 
„veel min gedecideert, te berusten dan door eenige démarche van mijn 
„zijde oorzaak te geven, dat deze zo tedere zaak weder herlevendigt 
„worde; verzoekende dienvolgende ook mijne kinderen en descendenten 
„na mijn overlijden in dit mijn tegenwoordig declaratoir te acquiesceeren".1 

Van 20 Februari 1794 dateert een „Taxsasie der goederen van 
wijlen de weduwe Mevrouw de Dovarzale van Haaren, gedaan 
door mij E. E. Sickenga en Foeke Wytses, Ontfanger te Oudega, 
en Jan Andries, Executeur te Collum, in de tijd van ses en twintig 
dagen door de twee laatsten met het reisen; en E. E. Sickenga 
agtien dagen; en dus geslooten op den 28 Februari 1794". Hierin 
zijn alle onroerende goederen, welke op genoemde datum in het 
bezit der familie waren, tot een gezamenlijke waarde van circa 
/217.000.-, opgenomen. Men vindt ze over de gehele grietenij 
verspreid zoals in Blesdijke, Idzardt, Noordwolde, Nijetrijne, 
1 Archief der Van Sandick-Stichting, No 19, d.d. ± Jan. 1798. 
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Nijholtwolde, Nijlamer, Oldeholtspade, Oudeholtwolde, Oude-
lamer, Oudetrijne, Peperga, Scherpenzeel, Spanga, Steggerda, 
Vinkega en Wolvega. De erven besluiten de boedel niet te schei
den, daar deze met grote schulden is belast.1 Daar komt nog bij 
dat al gauw, bij de komst der Fransen in 1795, de broeders Duco 
en Willem Anne - en in 1802 ook de te Rinsumageest wonende 
afgezette Raadsheer Jan Poppe André - het land verlaten; de 
vierde broeder Carel Willem was in 1793 te Menin gesneuveld. 

Het is geen rooskleurig beeld, dat de oude oom J. P. A. Canter 
ther Borch in twee brieven aan zijn nicht Schmidt-Van Haren 
te Maastricht van de familie Van Haren in 1795 schildert. In 
de ene heet het: „Het lot van Carel zal U helaas! bekend zijn. 
Duco is met den slag verdweenen, desselfs kinderen en vrij gaa-
pende schulden nalaatende. Uwe zuster de Wede van Hohenlohe 
is geheel onder onbetaalbaare schulden wech gezonken. De beide 
Broeders Willem en mijn naamgenoot zijn ook reeds van hunne 
ambten en waardigheden verlaten, zijnde alle haer gerechtig
heden ook genoegzaam den nek gebroken. Van Nockern, Ittersum 
en Mariane weet ik niets anders te zeggen alsdat de laatstgenoem
de in een intrek te Leeuwarden er met een zwak lighaam zachtjes 
naar toe leeft. Zij en Nockern hebben voor een zekere somma 
hunne erfporties aan Willem overgedaan, die ook de beheering 
des ganschen boedels in handen heeft. Of deselve in agt dan 
tien gedeelten staat gesplitst te worden weet ik n ie t . . . .". 

En in de andere schrijft hij: „Niet mon Seigneur, mais Ie 
Citoien voulu a dire dat de gansche b o e d e l . . . . gewardeert is 
/ 250.000.—, dat is 2\ tonnetje, zijnde de schulden daarentegen 
naar raaminge wel / 150.000.—, doch wat Duco er uit moet 
hebben, en hoeveel losse schulden er nog meer zouden kunnen 
weezen, is voor mij volkomen duister . . . ."2 

Onbeheerd kon de nalatenschap echter niet blijven, zodat de 
acht erfgenamen in 1798 aan Reitse Attema, gezworen klerk 
van de grietenij, de gehele administratie der goederen opdroegen 
met alle rechten en plichten van dien. Jaarlijks zou hij hun 
rekening en verantwoording moeten afleggen, terwijl hij zich 
verplichtte aan niemand enige uitkering te doen dan met toe
stemming van de anderen. Voor zijn arbeid zou hij 5 % der 

1 Vgl. wat Halbertsma dienaangaande mededeelt in Hareniana, Prov. Bibl. Leeuwarden 
No 775, blz. 42VSO. 
2 Archief der Van Sandick-Stichting, no. 18a; Brieven d.d. 16 Juni en 3 October 1795. 
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zuivere revenuen genieten; bij publieke verkopingen zou hij 
mogen declareren wat de wet toestaat, en bij de verkoop van 
bomen en kaphout zou hij van elke Carol. gulden een halve 
stuiver trekken. Voor zover in het land aanwezig of bereikbaar 
ondertekenden de broers en zusters deze algemene procuratie. 
Willem Anne van Haren blijkt volgens deze acte zijn zusters 
Marianne Elisabeth en de in Duitsland wonende Doekje van 
Haren, vrouw van de kolonel Friedrich Nockern von Schorn, 
in 1795 reeds uit de nalatenschap gekocht te hebben en zodoende 
bij erfkoop haar rechten verkregen te hebben. Op 28 Septem
ber 1796 draagt Cecilia Hartsinck, weduwe van Carel Willem 
van Haren, aan haar zwager Willem Anne enige goederen voor 
totaal / 1275.— over, en op 27 November 1798 transporteert 
zij nogmaals, doch ditmaal aan haar zwager Jan Poppe André, 
dan wonende te Utrecht. Sinds Attema regelend optreedt, ver
schaft hij de erven jaarlijks een inzage van de winst- en verlies
rekening en dient hij hun van advies bij de gestadige verkoop 
der bezittingen. Zijn politiek is er op gericht door een voorzich
tig beheer de schulden af te betalen met behulp van de opbreng
sten en interesten. En omzichtig moet er worden te werk gegaan, 
want de crediteuren in Duco van Haren's verlaten boedel willen 
niets liever dan beslag op Onno Zwier's erfenis leggen. Duco's 
vlucht naar Weimar, in 1795, was inderdaad niet alleen door 
politieke omstandigheden geboden geweest! Na zijn Amster
damse periode, tijdens welke hij in de handel werkzaam was, 
had hij in 1786 ambteloos op een buitenplaats te Scherpenzeel 
geleefd. Halbertsma verhaalt ons hoe het daar toeging. „De 
luxe in de huishouding van Duco was buitensporig, en eigenlijk 
was een millioen en / 100.000.— guldens voor hem hetzelfde. 
Hij hield 22 paarden, waarvan hij degenen, die hem niet meer be
haagden, weggaf, om anderen aan te kopen. Voor de logeergasten, 
die kwamen jagen, lag een volkomen stel van ondergoed om zich 
te verschonen; zes paar sokken, broeken, hemden etc. Velen 
trokken het aan en namen het met zich".1 

Zo vader, zo zoon! ,,In de huishouding van Onno Zwier was 
alles niet alleen prachtig, maar er heerschten ook zeer losse 
zeden. Daar kwam van alles om feest te houden: militairen en 
geleerden, jonkers en onedelen, renteniers en staatslieden, en 
daar de freules onder".2 

1 Hareniana, Prov. Bibl. Leeuwarden, No 775, blz. 37 vso. 
2 Idem No 775, blz. 37VS0. 
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Men begrijpt hoe er daar in Scherpenzeel op zijn zak geteerd 
werd! De correspondentie met de Oranjepartij in Amsterdam 
kostte Duco daarenboven veel geld; zij leverde niets op, want 
Oranje zou hem later immers wel belonen! Die beloning was 
in 1788 het grietmanschap van Het Bildt, waarop een schuld 
rustte van liefst 22 mille, aangezien zijn voorganger Mr Hans 
Willem van Aylva, de latere opper-hofmaarschalk, dit bedrag 
van de ontvangst-generaal niet had kunnen verantwoorden 
en derhalve van zijn functie ontheven was. In feite kocht 
Van Haren de grietenij dus voor /22.000.—! En daar hij voor
uit inde, wat er uitgegeven moest worden, in plaats van dat 
hij zijn uitgaven deed uit wat er in kas was, gaapte er in 1795 
een groot tekort. De Representanten van het Bataafse volk 
zagen de Oranjeman, die Duco was - „stinkend mal met het 
Huis van Oranje", zelfs zó, dat Willem Anne later vermoedde 
dat zijn broeder uit de nalatenschap van hun vader brieven 
had vernietigd of weggemoffeld die bezwarend voor Oranje 
konden zijn1 - gaarne vallen. Hij werd in rechten aangesproken 
en gevonnist. Het bewind van de desolate boedel kwam in 
handen van Wierdsma en Hamerster 2, die de hypothecaire 
schuldeisers slechts wilden uitbetalen, wanneer deze de garantie 
wilden geven in de verdere afwikkelingskosten van de boedel 
bij te dragen. Deze weigerden onder zulke voorwaarden het geld, 
dat renteloos bleef liggen. Eerst in 1817, toen Duco's zoon Pieter 
Willem in het vaderland terugkwam, kwam met de hypothecaire 
crediteuren een accoord tot stand, werden de losse schuldeisers 
opgeroepen en werd afgerekend.3 

Men mag van Attema zeggen wat men wil - Gabriël L. de Vidal 
de Saint Germain, door zijn vrouw Margaretha Isabella van 
Ittersum (die kleindochter van Onno Zwier van Haren was) 
belanghebbend bij de Friese erfenis, verdacht de rentmeester 
zelfs van fraude 4; en zou er allicht niet wat aan de maat 
en de strijkstok zijn blijven hangen? - men kan niet ontkennen 
dat het aan zijn handig manoeuvreren te danken is geweest dat 
de erven tenslotte geld hebben gezien. Omstreeks Maart 1807 
bedankte Attema voor zijn ondankbare taak en wordt Mr J . A. 
Willinge, vrederechter te Oldeberkoop, bereid gevonden, belange-
1 Idem. No 775, blz. 7ovso en 76vso. 
2 Zie noot 1 blz. ai . 
3 Idem, No. 775, blz. 91 vlgg. 
4 Levensverhaal van Gabriel Lambertus de Vidal de Saint Germain(i764-i832) in bezit 
van Mevr. de Vidal de Saint Germain, geb. Jkvr. de Jonge van Zwijnsbergen (Dalfsen). 
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loos nog wel liefst, de administratie over te nemen. Onder grote 
pressie van De Vidal draagt Attema eerst in 1810 zijn papieren 
aan Willinge over, die dan pas goed aan het werk kan gaan. 
De verkopingen der vastigheden nemen tussen 1804 en 1812 in 
aantal toe. Op 31 December 1811 worden veertig percelen van 
totaal f 35.903.-, waaronder Huize Lindenoord en De Wildbaan, 
verkocht aan de te Leeuwarden woonachtige koopman Johannes 
van der Veen, zoals wij in een vorige aflevering van dit tijdschrift 
reeds hebben uiteengezet 1 . 

Dan komt eindelijk op 7 Augustus 1818 de definitieve boedel
scheiding tot stand 2. Op die datum compareren te zijnen 
huize in Wolvega: a. Willem Anne van Haren, voor 3/8 delen 
en voor 1/8 gedeelte als procuratie hebbende van Otto von 
Woringen en Christian von Stegelmann, beiden executeurs-testa
mentairs van de op 14 Maart te Düsseldorf overleden Jan Poppe 
André van Haren3; b. Mr J. A. Willinge te Oldeberkoop, voor 
2/8 delen, nl. met procuratie van Magdalena Adriana van Haren, 
douairière van Hohenlohe Langenburg, en van Gabriel Lamber-
tus de Vidal de Saint Germain 4; c. Pieter Willem, Anna Marga-
retha Johanna en Sara Adel van Haren, tezamen voor 1/8 gedeel
te; d. Pieter Willem van Haren met procuratie van Cecilia van 
Spaen, geboren Hartsinck, voor het resterende 1/8 deel 5. De boe
del wordt in 8 loten verdeeld van elk ongeveer /16.400.-. De 
totale erfenis beloopt / 131.101.-. De douairière Van Hohenlohe, 
die al / 5048,20 had genoten, moet dit bedrag aan haar mede
erven uitkeren.6 

Hierboven zeiden wij, dat Onno Zwier van Haren zijn kinderen 
op zijn sterfbed liet beloven zich met de Van Hogendorpen en 
Van Sandicks niet te verzoenen dan met de derde generatie. 
Of deze wens zou worden geëerbiedigd, zou voor een groot deel 
afhangen van zijn zoon Willem Anne, die van de na 1795 her en 
der verstrooide familie tot zijn dood toe de spil zou blijven. 
1 Zie „Uit Wolvega's verleden", in de Vrije Fries van 1946 (Dl 38), blz. 12-14. De hier 
genoemde acte is verleden voor notaris A. R. Attema, R. A. Leeuwarden, Not. 383 
acte 104. 
2 Voor notaris A. R. Attema, R. A. Leeuwarden Not. 387, acte i6r. 
3 Procuratie gepasseerd voor notaris Adrian Euler te Düsseldorf op 28 Juli 1818. 
4 Procuratie gepasseerd voor notaris C. Krieger te 's-Gravenhage op 6 Juni 1818 
respect, voor notaris Mr W. C. Ketjen te Doesburg op 24 Jan. 1818. 
6 Procuratie gepasseerd voor notaris Mr J. Carp te Wesel op 18 April 1818. 
6 Vgl. ook haar schuldbekentenis, groot / 6490,—, t.o.v. de kinderen van Duco van 
Haren, voor Notaris C. Krieger te 's-Gravenhage, No. 221, d.d. 15 October 1818. Dit 
bedrag werd door haar op 10 April 1822 terugbetaald. 
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Relaties tussen Gijsbert Karel van Hogendorp en Willem Anne 
van Haren zijn er niet geweest. Maar dat had waarschijnlijk 
naast de bekende nog een andere oorzaak. Toen namelijk onder 
Koning Willem I de Minister van Justitie Van Maanen de griet
mannen in hun posten herstelde, werd Willem Anne de grietenij 
West-Stellingwerf aangeboden. Deze bedankte voor die eer; zijn 
aspiraties gingen uit naar het gouverneurschap van Friesland, 
dat echter aan Idserdt Aebinga van Humalda - „die alles goed
keurde als men hem maar geen werk vergde" - werd opgedragen. 
Hij schreef deze tergenwerking toe aan Gijsbert Karel. Later speet 
het hem toch geen toenadering te hebben gezocht. ,,Als eerste 
minister stak hij de neus zo hoog, dat Willem Anne hem lopen liet. 
Na de val van Hogendorp is dit zo blijven zitten. Wij doen elkan
der geen kwaad, maar ook geen goed, zeide (mij) Willem Anne".1 

En wat de Van Sandicks aangaat: toen Van Haren met zijn 
vrouw op de Korte Honck, een buitentje in de nabijheid van 
Boschwijk — het zomerverblijf van Mr R. Feith - woonde, werden 
er pogingen in het werk gesteld hem met de generaal Onno Zwier 
van Sandick, die met Feith's dochter Henriëtte Engelina gehuwd 
was, te verzoenen. Willem Anne gaf te kennen Van Sandick wel 
als „mijn Heer", doch niet als „neef" te willen ontmoeten, een 
voorwaarde, die deze vanzelfsprekend niet kon accepteren. 

Na de dood van de generaal in 1822 heeft diens zwager, de 
predikant Helias Meder te Embden, die Willem Anne en vrouw 
tijdens hun verblijf aldaar goed had leren kennen, getracht de 
beide families tot elkaar te brengen. Willem Anne stelde als 
voorwaarde dat de door zijn vader ondertekende schuldbekentenis 
uit 1760, waarvan de familie Van Sandick het ene en de Van 
Hogendorpen het andere exemplaar bezaten, zou verbrand wor
den. „Als dat gebeurt", zei hij, „dan zal ik hun oom en zij zullen 
mijn neven zijn". Mevrouw Van Sandick verklaarde zich hiertoe 
bereid en in de tuin naast de keuken van hun huis werd toen een 
kuil gegraven, waarin de beruchte acte en tal van andere docu
menten werden verbrand. „Vervolgens is Mevrouw Van Sandick 
met haar zonen ettelijke reizen op Veenklooster gelogeerd ge
weest, waarbij zij echter de domheid had een neefje mee te 
brengen, die tot Domeny studeerde. Dit was te min voor de 
Van Harens! Frans predikant kòn nog; maar Hollands, en dus 
niet meer dan de dorpspredikant, die op de sloten der Van Harens 
zijn hof kwam maken! Mevrouw Van Sandick is er in de voor-
1 Hareniana, Prov. Bibl. Leeuwarden, No 775, blz. i8vso, 19, 2iro. 



29 

zomer van 1834 nog geweest; Willem Anne testeerde in de herfst 
van dat jaar en hij onterfde de Sandicks. De Hogendorpen, die 
hun acte van bekentenis gehouden hebben, lachen de Sandicks 
uit en zeggen: Dat hebt gij nu voor Uw kruipen".1 

Voor de verstandhouding tussen Gijsbert Karel van Hogendorp 
en de familie Van Sandick is misschien typerend de overlevering 
dat Gijsbert Karel, toen hij minister-af was en één der Van 
Sandicks bij zijn promotie tot advocaat hem zijn dissertatie 
kwam aanbieden met het verzoek hem bij gelegenheid vooruit 
te helpen in de wereld, gezegd moet hebben: „Ik kan niets voor 
U doen; de Staat heeft mij niet meer nodig, en ik den Staat niet". 2 

Tenslotte laten wij hieronder nog volgen een brief van Gijsbert 
Karel van Hogendorp aan zijn oudste broeder Dirk in Parijs, geda-
teerd5Februaril813.Zijnmoeder, CarolinaWilhelminavanHaren, 
was te 's-Gravenhage op 23 November 1812 overleden3 en in de 
brief vertelt hij van de reacties naar aanleiding van dit sterfgeval. 

„Mon cher Frère, 

„Je crois que je vous ferai plaisir en vous expliquant mes relations ac-
„tuelles avec la familie de Haren, qui à la mort de notre bonne Mère 
„(décédée à la Haye Ie 23 novembre 1812) auroit pu se rapprocher de 
„nous, mais en plus grande partie ne 1'a pas fait. Je n'ai pas communiqué 
„Ie décès aux deux oncles et à la tante Marianne parceque toute leur 
„conduite passée m'avoit prouvé que je n'avais pas de réponse à attendre. 
„J 'ai fait la communication à Mr de Spaen de Ringenberg qui m'avait 
„annoncé par écrit son mariage; il ne m'a pas répondu. J'ai fait annoncer 
„Ie décès à la porte des cousines de Haren absentes; elles sont revenues 
„peu après en ville et ne portent pas Ie deuil. J'ai écrit à Madame de 
„Nockern de Schorn à . . de concert avec ma Tante de Hohenlohe Langen-
„burg; elle a répondu à celle-ci par un billet de trois lignes, où elle ne fait 
„que se plaindre des suites de son grand âge, de sa foiblesse et de son 
„défaut de mémoire. J'ai écrit à 1'oncle Ittersum et à Louis de Hohenlohe 
„qui m'ont répondu tres obligeamment. Je n'ai pas besoin de vous dire 
„que la Tante de Hohenlohe et ses filles ont fait tout ce qu'on pourroit 
„attendre de bonnes parentes: elles ont même condamné hautement la 
„conduite des Demoiselles de Haren, comme font aussi Mr et Madame 
„d'Aylva. Les Demoiselles de Haren en arrivant ici, ont dit: Mr de Hogen-
„dorp nous verra à présent que sa mère est morte. On leur a répondu: 
„vous vous trompez; Mr de Hogendorp avoit meilleure opinion de vous; 
„vous ne portez pas Ie deuil de sa mère; il ne vous verra pas. On m'a bien 

1 Idem, No 775, blz. 136-137, en No 942. 
2 Idem, No 775, blz. 137. 
3 „Zij heeft geen sterfbed gehad. Zij zeide tegen ene harer nichten, ik meen ene der 
dochters van Duco, terwijl zij een nieuwe muts opzette: Hoe vindt gij, dat mij die muts 
staat? Zij zonk neder, kreeg een beroerte en stierf". Hareniana, Prov. Bibl. Leeuwarden, 
No 775, blz. 51. 
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„jugé, je ne verrai chez moi ni ces. dames, ui Mr et Madame de. Spaen de 
„Ringenberg. Voilà, mon cher frère, ce qui s'est passé et quelle est ma 
„resolution; je vous Ie communiqué non pas pour vous donner des avis, 
„dont vous n'avez pas besoin, mais pour vous informer de ce que vous 
„pourriez désirer de savoir". 
„J'ai recu de la main de Messieurs les executeurs testamentaires de 1'hoirie 
„de notre mère défunte: Van Hogendorp, 1'Ancien Bourgemaitre de 
„Rotterdam, et Van Sandick, ancien général de Brigade, la fameuse 
„confession de nôtre grand-Père de Haren, toute écrite de sa main, signée 
„de son cachet, et confirmée par deux témoins, ainsi que celle de la Tante 
„Marianne. Je les replacerai dans la boîte de fer, destinée à les contenir. 
„Notre frère Guillaume d'Amsterdam, qui a été ici, a ouvert et lu ces 
„papiers avec moi. C'est notre arme défensive contre Ie testament de 
„notre grand-Père qui deshérite notre bonne mère. C'est un monument 
„de Ia sagesse de notre grand-Père de Hogendorp, qui arrêta les bans du 
„mariage de son fils, et qui ne permit de les continuer que lorsque Mr de 
„Haren eut promis de se retirer dans ses terres en Frise et de ne jamais 
„reparoitre en Hollande en alléguant pour raison son forfait. A la mort 
„de notre grand-Père de Hogendorp 1 Mr de Haren reparut à la Haye, 
„il fut obligé d'en sortir à la suite des clameurs publiques, il publia ses 
„fameuses déductions. On y répondit et il déshérita ses deux filles, notre 
„mère et la mère de Van Sandick. Il nous reste sa confession pour détruire 
„toutes ces fois que nous Ie voudrons, les conséquences qu'on pourroit 
„tirer de 1'acte inique de l'exhérédation 2." 

Wij laten het tweede gedeelte van dit epistel voor wat het is; 
het bevat in elk geval een merkwaardige uitspraak van een groot 
vaderlander in een, familiegeschil, waarin een ander, nòg groter 
vaderlander, is betrokken geweest. Het lot heeft gewild dat zij 
zich verhouden als kleinzoon tot grootvader. Op zulke momenten 
krijgt onze vaderlandse geschiedenis beslist iets droefgeestigs. 

Die tragiek is er een van tragische mensen! Gijsbert Karel van 
Hogendorp, teruggetrokken levend na 1824; Willem Anne van 
Haren, die eens op jacht met zijn neef Du Tour tot deze zegt 
„nu zoude het wel aardig zijn dat er een kleine Onno achter mij 
liep; maar als in hem het geslacht zijnen roem moest overleven, 
zoals vele geslachten in dezen tijd, dan is het beter van niet". 3 

Of zijn neef Pieter Willem, de laatste van zijn geslacht, van wie 
Halbertsma deze anecdote heeft opgetekend: „Toen hij uit 
Amerika in Den Haag terugkwam, vroeg hij naar zijn zusters, 
de freules Van Haren. Men wees hem een bakker, waarvan hij 
de twee dochters om de hals vloog; zij hadden knipmutsen op, 
maar hij meende dat zijn zusters tot die rang afgedaald waren". 4 

Sic transit . . . . 
1 Op 27 Dec. 1761; maar Onno Zwier van Haren overhandigde zijn geloofsbrief ter 
vergadering van H.H.M, reeds 15 April 1761. 
2 Archief Van Sandick-Stichting No 20. 
3 Hareniana, Prov. Bibl. Leeuwarden, No 775, blz. 145VS0. i Idem, No. 775, blz. 128». 



D E S A W N F R U C H T E N F A N ' E M I S S E 

W. J. B U M A 

De griemmank fan tsjerklik en Romeinsk rjocht, dy't de nam-
me draecht fan Autentica-rjocht, komme ek forskate stichtlike 
einen yn foar. Dy stikken is oer ' t generael helte minder stúdzje 
fan makke as fan de âldfryske rjochtsteksten en dochs binne hja 
út in kultuerhistoarysk each likegoed nijsgjirrich. In jier-
mannich lyn haw ik yn Trijeresom 1 in oersjoch fan Fryslâns 
midsieuske geastlike litteratuer jown en doe in rige teksten wiid-
weidich bisprutsen. By de lytsere stikken út 'e Autentica-samling 
moast ik yndertiid hwat koarter krieme. Nou't ik lykwols 
okkerdeis Latynske foarbylden fan de „Sawn fruchten fan 'e 
misse" foun haw, soe ik dêr yn dit artikel graech hwat djipper op 
yngean wolle. 

As men de oanrin fan dy skôging oer de misse lést, dan fait jin 
fuort ien fan 'e eigenheden fan 'e midsieuske skriften, dy't oer de 
leare fan 'e tsjerke geane, op. Dat is de niget oan getallesymbolyk, 
dy't neffens ús net folie doel hat, mar yn dy tiden de lju ynmoed 
wie. Binammen fielden hja doe tige foar it getal sawn, dat om-
mers it hillige getal wie, fierders foar it getal trije — tink oan de 
hillige Trijefâldichheit! — en it getal tsien, dêr't it tal fan Gods 
geboaden wol net frjemd oan west ha sil. Sa biskriuwt ús de 
gearstalder fan it Autentica-rjocht bihalven de sawn deugden 
fan 'e misse ek de sawn dingen dy't God hatet, allyksa de trije 
saken dy't net forjown wurde en de tsien tekens yn 'e hosty. 

I t stik oer de misse dan, dat yn Prof. Brouwer syn útjefte 
nûmer 96 krige hat, is yn twa hânskriften, Unia en Aysma, 
biwarre bleaun. De lezingen ûntrinne inoar, hwat de ynhâld oan-
giet, net sa fier; beide binne hja ek ûndúdlik yn 'e formulearring 
fan de earste en de sechste 'deugd'. Dy swierrichheden wurde lyk
wols oplost, sagau't men parallellen yn oare talen ûnder 'e eagen 
kriget. 

Ut it boek fan Adolph Franz: „Die Messe im deutschen Mittel-
alter" die my bliken, dat de stoffe fan Aut. 96 rounom yn West-
Europa bikend wie. Foar it nut, dat de leauwigen fan de misse 
1 W. J. Buma, P. Gerbenzon en A. Wadman: „Trijeresom", Grins-Djakarta 1950, s.5-50. 
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hiene, brûkten hja yn 'e midsieuwen de útdrukkings fructus 
missae, virtutes missae of utilitates missae. I t seit himsels, dat 
de earste listen mei sokke deugden of fruchten yn it Latyn op-
makke wiene, om't de geastliken oan dy tael âlderwenst har 
tinzen oer theologyske fraechstikken tabitrouden. Neffens de 
oanhelle skriuwer steane de âldste Latynske formules yn preken 
út 'e 13de ieu. De biwurkingen yn'e folkstael—ek de âldfryske—• 
geane sadwaende allegearre op Latynske foarbylden werom. 
Fierders sjogge wy, dat it tal fruchten fan 'e misse yn it útlân net 
oeral gelyk wie: somtiids wurde der seis, inkeldris lyk as to uzes 
sawn, meast lykwols tsien of tolve opneamd. Dat de midsieuske 
learskriften in wakkeren nocht oan skematisearjen hiene, is 
bikendemôch en komt ek hjir wer dúdlik út. Sa'n yndieling yn 
punten striek dus alhiel mei de moade fan dy tiid, de skolastyk, 
en wie boppedat noch gaedlik foar it ûnthâld en it fraechlearen. 

Forlikenje wy nou de Fryske tekst mei âldere lezingen, dan 
is it maklikernôch, de sawn deugden fan 'e misse út 'e Autentica-
samling neffens de ynhâld yn it Latyn werom to finen: 

Sawen dugede sin ther in ther 
missa. 

Thio ârste is, thetma alsô 
fula londis thor god gewe sô 
(ma) this deis moghe bigonga 
[dat dyo missa alzo gued is (A)]. 

Thio ôthere dughede is, that 
thâ sela, thêr mase forhêrt, 
thâ hwîle min pîna habbat. 

Thio thredde dughede is, 
thetma this deis een missa 
hert, thâ deihis sunda wirdat 
him wrjowen. 

Thio fiârda is, hot hi this 
deis ît, hit fromad him meer 

Audire missam cum deuocione 
magis prodest homini quam si 
totam terram ulam daret pau-
peribus quam interim posset 
pertransire. 

A. Franz, s. 44. 
Secunda uirtus: in audiendo 

missam anime, pro quibus ho
mo tenetur orare et orat, 
carent interim purgatorio. 

A. Franz, s. 43. 
Octaua uirtus est, qui inter

est misse deuote, quidquid 
cogitat uel committit totum 
sibi dimittitur. 

A. Franz, s. 43. 
Tercia uirtus est, quidquid 

homo comedit hac die, magis 
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in sîner natura [dan ief hij conuenit nature sue post mis-
nêne missa heer de (A)]. sam quam ante. 

A. Franz, s. 43. 
Thio fijfte is, that hor sijn Quarta uirtus est, quod infra 

clâne nêr hi self eergiat nêr audicionem misse homo non 
aldiat. senescit nee debilitatur. 

A. Franz, s. 43. 
Thio sexte is, that êne bede Quinta uirtus est, quod una 

this handis bettera is sô al oracio capitis plus valet ora-
ther lithena. cione omnium membrorum, 

quia missa est oracio Christi 
et nos membra eius. 

A. Franz, s. 43. 
Thio sawende (is), thet een Sexta virtus est, quod una 

missa an thâ lîwe bettera is missa cum devotione audita 
hêrd than hundert inthâ dâde, in vita plus valet quam cen-
hwanthio thâscildlessamacki- turn post vitam. 
at. A. Franz, s. 42. 

De folchoarder en de formulearring fan 'e fruchten fan 'e misse 
meije dan yn'e ûnderskate listen ûngelikens wêze, hwat de 
ynhâld oangiet, komme se dochs aerdich meiinoar oerien. Foar 
it forstean fan 'e âldfryske biwurking binne dy Latynske redaksjes 
fansels fan bûtengewoan bilang. Forlykjende wei ûntdekke wy 
alderearst, dat de skriuwers fan de Autentica har by nûmer 6 
forsind hawwe. Ommers, dêr stiet yn it Latyn, dat in gebet fan 
it haed mear útwurket as in gebet fan alle lidden, om't de misse 
in gebet fan Kristus is en wy Syn lidden binne. De wurden una 
oratio capitis wize hjir dúdlikernôch út, dat de âldfryske oer-
setting ene bede this handis oars neat as in skriuwflater foar ene 
bede this haudis wêze kin! Yn pleats fan it hânskriftlike handis 
moatte wy dus tonei haudis léze. Dat de ôfskriuwers de u foar 
in n forsliten hawwe, kinne wy ús best bigripe, as wy bitinke, 
hoe'n bult dy letters yn it âlde skrift opinoar liken. Yn it hs. 
Aysma is sels net ienris út to meitsjen, hokker teken krekt bidoeld 
waerd. Troch de Latynske tekst witte wy nou lykwols, dat de 
sechste frucht fan 'e misse slacht op in bea fan it himelske haed, 
Kristus, hwaens lidden de leauwigen binne neffens 1 Korinthe 12. 
Dy' t dizze útliz bitwivelje soe, hoecht allinne mar in stikmannich 
oare midsieuske farianten njonken de boppesteande to halden, 
om de goede sin to fetsjen. Sa jowt bygelyks it kommentaer op 
de Summula Raymundi de neikommende forklearring fan de 

3 
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neamde 'deugd': „Quinta virtus est, quod missa plus petit coram 
divina maiestate quam omnes orationes, que fiunt in toto mundo, 
quia est oratio ecclesie, ergo est oratio capitalis. Capitalis oratio 
enim prevalet omnibus orationibus, igitur etc." * Wer in oar 
formulier omskriuwt ditselde stik sa: „Audire missam precellit 
omnes oraciones, quia Christus est caput omnium, nos autem 
membra, et quia missa fit in memoriam Christi, ideo merito 
precellit omnes alias oraciones".2 In Dútsk hânskrift einlings 
(út St. Gallen fan 1427) hat de ynhâld hjirfan werjown, lyk as 
folget: „Das mess horen übertrift allen bert ( = wearde), wan 
Christus Jesus unser hopt ist und wir die gelider, und darumb in 
ainem die mess in der gedenkniss unseres herren beschiht, darumb 
übertrift sy muglich allen bert".3 De oerienkomste fan de oanhelle 
lezingen mei de boppe forbettere âldfryske tekst is wol sa folslein, 
dat wy fierders gjin biwizen mear hoege. Dêrmei ha wy foarfêst 
ien swierrichheit, dêr't de útjower fan 'e Autentica mei tangele 
siet,4 oplost. 

De Latynske wjergea kinne wy lykwols noch mear fan leare, 
o m ' t e r ú s ek ynljochtet oer de foarste 'deugd' fan 'e misse, dy't 
yn it Aldfrysk mar frijhwat ûnbigryplik bleau. I t foarbyld Iit 
ús ommers nou sjen, hwat krekt de sin fan 'e oanrin west hat: 
from oanhearren fan 'e misse baet de minske mear as hwannear 
' t er safolle lân oan 'e earmen jaen soe as er ûnderwilens troch-
rinne koe. Of, om it ris mei de wurden fan in Middelnederlânsk 
hânskrift to sizzen: „Misse te hoorne met devotie baet den men-
sche meer dan oft hi also vele lants om gode gave, als hij binnen 
der missen soude connen overgaen".5 De gearstalder fan'e niis-
neamde Dútske redaksje ornearret, „das dem menschen besser 
und wäger ( = nuttiger) ist, daz er mess höre wan das er also vil 
gûcz durch gott gäbe, als er die wil möht übergehn."6 

Sa't A. Franz yn syn boek oer de misse yn'e midsieuwen ús 
al fornijt, wie de earste fan'e „Messfrüchte" net oeral like dúdlik.6 

Soks jildt ek fan 'e Fryske útrinder, dy't wy nou ynienen yn it 
ljocht fan 'e oare oerlevering forsteane en to plak bringe kinne. 
Hwant it sil nou wol klearrichheit ha, dat de skriuwer fan it 
formulier it oanhearren fan 'e misse heger wurdearret as it jaen 
1 A. Franz, Die Messe im deutschen Mittelalter, Freiburg i. Br. 1902, s. 42. 
2 des., s. 44. 
3 des., s. 46. 
4 J. Brouwer, Thet Autentica Riocht, Assen 1941, s. 211. 
5 M. Meertens, De godsvrucht in de Nederlanden III (1932), s. rr. 
6 A. Franz, lx., s. 47. 
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fan greate ielmissen. Dy oarspronklike bitsjutting is by de bi-
wurker fan it Autentica-rjocht net in soad mear fan oerbleaun, 
it measte noch yn de lezing fan Aysma, dêr't wy oan'e ein de 
yn Unia ûntbrekkende wurden : dat dyo misse alzo gued is fine. 
Aldergeloks wize de Latynske parallellen ús hjir de wei by de 
tekstforklearring. Lyk as boppe al sein waerd, is itommersneffens 
de midsieuske godgelearden fan greater wearde foar de minske, 
dat er de misse bywennet as dat er sa'n great stik lân oan 'e 
earmelju weijowt as er ûnder de misse ôftrêdzje kinne soe. 
Hjir brûkt it Latyn oan'e ein it tiidwurd pertransire = „alhiel 
trochrinne", dat oerienkomt mei it mnl. overgaen = „doorlopen, 
doortrekken" 1 en it mhd. übergehn = „durch etwas gehen, 
schreiten".2 Nei myn bitinken meije wy dêr út ôfnimme, dat ek 
it âldfryske bigonga dy bitsjutting fan „bigean, birinne, troch
rinne, troch eat hinne tsjen" op dit plak ha moat. As biwiis soe 
men ek noch bybringe kinne, dat it Frysk fan hjoeddedei him 
moai by dit gebrûk oanslút, fgl. dizze oanhael út it Fr. Wb. I, 
121: „fan Holwert nei Ljouwert, dat kin'k net mear bigean". 
Mei oare wurden sein: wy moatte by bigonga net tinke oan „biar-
beidzje, birêdde, forsoargje",3 mar oan 'e alderearste, net-
figuerlike bitsjutting, t.w. pertransire. Dat binne wy troch 
forliking nou wer wyswurden! 

Hwa't de tekst fan de 'deugden' of 'trachten' fan 'e misse 
opmakke hat, is spitigernôch net bikend. Foar de 13de ieu 
binne de listen nei alle gedachten net ûntstien (sj. boppe). Om't 
it tal deugden yn'e âldste lezingen as 6, yn lettere gearfettingen 
as 7, 10 of 12 oanjown wurdt, leit it yn 'e reden, dat de formu
lieren geandewei útwreide binne, doe't it skema ienris jown wie. 
Hjir folie in geastlike se nei syn eigen goedtinken oan, dêr foroare 
in skriuwer de folchoarder of de ynhâld, wer earne oars foege 
in biwurker der sabeare útspraken fan tsjerkfaders of pausen 
oan ta. Wylst de âldere redaksjes tige de klam leine op it siele-
heil yn dit libben en nei de dea, wiene de lju yn 'e 14de en 15de 
ieu mear op 'e ierdske seine fan it sakramint bigien. Dy geast is 
ek it stik út it Autentica-rjocht oan bisibbe, hwat op himsels 
al útwizing docht fan syn let ûntstean. Tink allinne mar oan de 
fyfte 'deugd', dy' t û.o. hjiryn bistiet, dat de klean fan it tsjerke-
folk ûnder 'e misse net slite! 

1 J . Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek, 1932, s. 449. 
2 M. Lexer, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, 1930, s. 236. 
3 J . Brouwer, Thet Autentica Riocht, 1941, s. 211, 221. 
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Adolph Franz 1 seit dan ek mei rjocht en reden, dat yn 'e 

teksten, dy't oer it nut fan 'e misse geane, wierheit en dwaling, 
groundearre kristlike hope en ûnwize forwachtingen, fromme 
mieningen en gefaerlik byleauwe nuver trochinoar lizze. Minder 
ûntwikkele geastliken en leken koene dêrtroch o sa gau f orlokke 
wurde ta opfettings, dy' t it seedlike halden en dragen fan 'e 
minsken gjin goed diene. Wol hinget neffens de leare fan 'e 
Roomske tsjerke de mjitte fan 'e fruchten gear mei de ynwindige 
steat fan 'e leauwigen, mar it folk fan 'e midsieuwen koe it der 
maklik foar hâlde, dat inkeld en allinne it oanhearren fan in 
misse de minske al fortuten die. Sa waerd it misoffer yn'e eagen 
fan in bulte lju troch de oerdreaune en ûnwiere biskriuwingen 
fan 'e effekten ta in noflik middel, om alderhanne praktyske 
foardielen to krijen. Erasmus hat dit bitinken al lekke en letter 
hawwe Luther en de oare herfoarmers omraken de spot slein mei 
dizze ûnfoegens, dy' t it tsjerklik gebrûk fan 'e misse ta in goed-
keape remeedzje by sykte en need forlege hie. Oant safier A. 
Franz, in Roomske skriuwer, dy' t wy dus net der op oansjen meije, 
dat er yn it sok fan it protestantisme meisylt! 

Ta bislút folgethjirnochinoersettingfan'e âldfryske tekst, sa't 
dy nei de ûntdekking f an ' e Latynske wj ergea likernôch wêze moat: 

Sawn deugden (d.i. trêften, krêften, goede dingen) binne der 
yn 'e misse. 

De earste is, dat de misse likefolle (Latynske tekst: mear!) wur-
dich is as hwannear't men sa'n great stik lân oan 'e earmen 
joech as men dy deis trochrinne koe. 

De twadde deugd is, dat de sielen, dêr't men se foar oanheart, 
ûnderwilens minder pine (yn it faeijefjûr) hawwe. 

De tredde deugd is, dat hwa't de iene as oare deis in misse 
heart, dy syn sûnden fan dy dei wurde him forjown. 

De fjirde is, hwat immen dy deis yt, dat helpt him mear foar 
syn ynhâlden [as hwannear't er gjin misse hearde (A)]. 

De fyfte is, dat immens klean noch hy sels net minder wurde 
of forâlderje. 

De sechste is, dat in bea fan it Haed (d.i. Kristus) better is as 
fan alle lidden (d.i. de leauwigen). 

Desawnde (is), dat in misse, by' t libben heard, better is as hûn-
dert nei jins dea, om 't dy de skuld minder great makket. 

Sa't út it boppesteande ek wer kleare bliken docht, mei men 
by de stúdzje fan 'e âldfryske geastlike skriften winliken net 
earder rêste, foar 't men de — measttiids Latynske —• boarnen 
foun en yn it ûndersiik bihelle hat. 
1 A. Franz, Die Messe im deutschen Mittelalter, s. 71. 



B E R N A R D U S S C H O T A N U S A S T E R R I N G A 

zijn Leven en zijn kartografisch oeuvre1 

J. K E U N I N G 

De auteur van de „Friesche Atlas", Bernardus Schotanus 
à Sterringa, stamt uit de rijk begaafde familie der Schota-
nussen, die aan de Franeker hogeschool, in de eerste eeuw van 
haar bestaan, niet minder dan vijf professoren leverde. De familie 
zou genoemd zijn naar het dorp Oudeschoot, alwaar de stam
vader, Berend Gabes, in de eerste helft van de zestiende eeuw 
een welvarend landbouwer zou zijn geweest2. 

Er is omtrent het leven van Bernardus Schotanus à Sterringa 3 

weinig bekend. Zijn geboortedatum is onbekend, daar de doop
boeken van Franeker, zijn geboorteplaats, pas vanaf het jaar 
1649 bewaard zijn gebleven. Volgens J. T. Bodel Nijenhuis en 
W. Eekhof f 4 zou hij in het jaar 1639 geboren zijn en deze opgave 
kan juist zijn, daar uit een acte van voogdij stelling van 17 October 
1654 blijkt, dat hij op die datum de ouderdom van 14 jaar had 
bereikt. Tevens blijkt uit deze acte, dat hij het derde kind was 
van Christiaan Schotanus en Aaltie van Culenborg5. Dat hij 
een zoon was van professor Christiaan Schotanus (1603-1671) 
1 Het is mij een behoefte dank te zeggen aan de vele personen, die mij het schrijven van 
deze studie hebben vergemakkelijkt. In de eerste plaats moge ik noemen Dr. J. G. 
Avis te Zwolle, die mij op bijzonder gulle wijze zijn aantekeningen uit het Rijksarchief 
te Leeuwarden ter beschikking stelde. Aan de Heer Vleer, genealoog te Hardegarijp 
dank ik enkele gegevens betrekking hebbende op het leven van B. Schotanus. Veel 
hulp ondervond ik ook van de ambtenaren van het Rijksarchief, het Gemeentearchief, 
de Provinciale Bibliotheek en het Friesch Museum te Leeuwarden. Zij waren het, die 
door het zenden van atlassen, kaarten en andere stukken naar het Gemeente-archief te 
Schiedam mijn taak mogelijk hebben gemaakt. 
2 Deze gegevens zijn ontleend aan familie-aantekeningen, die eenmaal in het bezit-zou-
den zijn geweest van Albertus Henricus Schotanus (1656-1706), raad-ordinaris van 
het Hof van Friesland; archivalisch zijn deze gegevens niet te controleren. Zie de 
„Genealogie Schotanus" door W. Tsj. Vleer blz. 8 (uitgave van de schrijver, Hardegarijp 
1953). 
3 Omtrent de toevoeging „à Sterringa" aan zijn naam schreef mij de heer Vleer dat hij 
deze toevoeging het eerst had gevonden bij Prof. Henricus Bernardus Schotanus (1548-
1605). Het zou de naam kunnen zijn van een vrouwelijke voorouder. 
4 De Algemene kaarten van de Provincie Friesland, verzameld, beoordeeld en geschied
kundig beschreven. Leiden en Leeuwarden 1846. 
5 Deze acte van voogdijsteiling komt voor in het Authorisatieboek van Franeker Z 1. 
De voogdijstelling had plaats op verzoek van Aaltie Schotanus, 20 jaar, echte huisvrouw 
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blijkt ook uit het Album Academiae Franekereae,1 waarin op 
blz. 314, onder no. 36 van de ingeschreven studenten aan die 
hogeschool, genoemd wordt: „Bernardus Schotanus Franekerensis 
linguarum et philosophiae studiosus Christianus Schot (anus) 
fil(ius)". Deze inschrijving in de faculteit der letteren en wijs
begeerte had plaats in Sept. 1656. Uit deze inschrijving blijkt 
ook, dat hij in Franeker geboren was, dus nadat zijn vader aldaar 
als professor zijn intrede had gedaan.2 Later schijnt Bernardus 
zijn studierichting te hebben gewijzigd, want in 1662 wordt hij 
betiteld als „medicinae et matheseos studiosus". Hij promoveerde 
als doctor medicinae, als hoedanig hij zich te Leeuwarden vestigde. 
Meer nog dan de medicijnen schijnen de mathematische vakken 
hem te hebben aangetrokken, in het bijzonder de kartografie. 

In 1682 werd hem door de magistraat van Leeuwarden de 
uitoefening van zijn dokterspractijk aldaar verboden. De 
12 Augustus van dat jaar verklaarden de Staten der provincie 
deze „protestatie de non submissie" van de Leeuwarder magistraat 
echter niet aannemelijk en werd hem de uitoefening van de 
geneeskunst als voorheen toegestaan. Toen de stedelijke magis
traat nochtans ondernam „hem Schotanus realij ck te executeren 
wegens breucken van dat hij het faendel van de stadts Burgerij e 
niet heeft willen accepteren", werd deze magistraat veroordeeld 
tot een boete van vijftig gouden rijders, te betalen aan de Heerlijk
heid.3 Niettegenstaande deze rehabilitatie schijnt Schotanus de 
geneeskundige practijk verder toch weinig te hebben uitgeoefend, 
want in zijn verder leven zien wij hem voortdurend met bijzondere 
voorliefde met kartografisch werk bezig. 

Op de zevende Juni van het jaar 1672 werd te Leeuwarden zijn 
huwelijk afgekondigd met Titia Pothar. Zij zijn daar echter niet 
getrouwd. Te Goutum lieten zij twee kinderen dopen, t.w. 1° 
Johanna AHda op 9 Nov. 1684, die echter op zeer jeugdige 
leeftijd zal zijn overleden en 2° Johanna Alida op 2 Janu
ari 1686. Slechts deze dochter heeft de ouders overleefd, 

van Ds Bartoldus Wyarda te Lutkewierum, mede voor Catharina 17 jaar, Bernardus 
14 jaar, Johannes 12 jaar en Hobbe 7 jaar, allen kinderen van Christianus Schotanus en 
Aaltie van Culenborg, contra Doem Joh. Culenborg, schepen te Leeuwarden. 
1 Rijksarchief te Leeuwarden, no 202 a. 
2 Christianus Schotanus werd 10 Aug. 1603 te Schingen geboren; van i627-'2a was hij 
predikant te Schingen; van 1629-1639 te Cornjum; in 1639 werd hij, na de dood van 
Georgius Pasor, benoemd tot professor in het Grieks aan de Hogeschool te Franeker 
en in 1644 ook in de Kerkelijke Geschiedenis. Hij was een theoloog van grote vermaard
heid, maar tevens een uitnemend historicus. 
3 Journael door de Heere secretaris Henricus van Wijckel de anno 1682, blz. 66-67. 
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want in het proces omtrent betaling van schulden aan de 
familie Van Loosen te Enkhuizen wordt zij 27 Jan. 1705, 
aldus vermeldt: „ Johanna Alida Schotanus, eenighste doghter en 
sub beneficio inventarij erfgenaem van w(ijlen) Dr. Bernardus 
Schotanus à Starringa, woonaghtig tot Franeker oud in het 
20ste jaar." Haar vader en ook haar moeder waren dus toen 
reeds gestorven en zij van Leeuwarden naar Franeker 
verhuisd. 

Behalve als kartograaf is Schotanus ook bekend als uitvinder 
van een bijzonder soort watermolen, „die mogelijck sooveel als 
tien andere sal connen uijt maelen", zegt hij in zijn request aan 
Gedeputeerde Staten1. Op de 29ste Maart 1690 werd hem hierop 
octrooi verleend2 . P. van Eeghen vermeldt twee prenten, 
gegraveerd door Caspar Luyken, waarop afbeeldingen van 
Schotanus' molens.3 

9 Juni werd door hem een contract afgesloten met Waling 
Proost, Hilbrant Vis en Pieter van Loosen, waarbij deze „alle 
soodanige landen, gerechtigheden en previlegien, als ons sijn 
competerende en toe behoorende inde bedijckte Staversche 
Suidermeer" afstonden aan Bernard Schotanus à Sterringa voor 
de som van 1434 gld. 12 st. 4 penn., te betalen in zeven jaarlijkse 
termijnen van 1698 tot 1705. De eerste termijn werd door 
Schotanus in twee gedeelten betaald, maar van betaling van de 
volgende termijnen kwam niets. Daarom werd door de voormalige 
eigenaren van de landen in deze droogmakerij bij den Hove van 
Friesland 16 Januari 1703 een proces aanhangig gemaakt, ge
durende welk proces Schotanus overleed, in het laatst van 1704. 
Op 27 October werd het vonnis geveld, waarbij Johanna Alida 
Schotanus als enige erfgenaam tot betaling van de nog ver
schuldigde gelden werd veroordeeld.4 

Reeds als student schijnt de kartografie van zijn geboorteland 
Bernard Sch. à St. bijzonder te hebben aangetrokken. In 1659 ver
scheen het grote werk zijns vaders, behelzende „De Geschiede
nissen kerkelijck ende wereldlijcke van Friesland Oost ende West, 
beginnende van d'eerste geheuchenis af, tot op het jaar 1584". 
De Gedeputeerde Staten van Friesland kenden hem daarvoor 
een honorarium toe van 1600 gulden. De opzet van Chr. Schotanus 
1 Resolutie Gedep. Staten van 9 Jan. 1692. 
2 Register op de Commissie- en Instructie boeken A-L (rijksarchief te Leeuwarden). 
3 Het werk van Jan en Caspar Luyken door P. van Eeghen met medewerking van J. Ph. 
van der Keilen, Deel I. Amsterdam 1905, blz. 224 no. 1242 en blz. 289-290, no 1518. 
4 Hof van Friesland, Bijlage civiele sententiën, no 25 (27 October 1705). 
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was geweest aan dit werk kaarten toe te voegen van de verschillen
de grietenijen, maar daar het werk zelf hiervoor een te grote 
omvang had gekregen, besloot hij ze afzonderlij k uit te geven, voor
zien van een geografisch, topografisch en historisch kommentaar. 
Ook dit plan vond bij Gedeputeerden een zeer gunstig onthaal. 
Gedeputeerden zagen in, dat de Overheid zich voor de wetenschap 
geldelijke opofferingen diende te getroosten, daar zonder haar 
hulp zulk een werk niet tot stand zou kunnen komen. 

Het was trouwens niet de eerste maal, dat de Staten hun be
langstelling toonden voor het in kaart brengen van de provincie. 
Ook de kaart van Adriaan Metius en Gerard Freitag x, toege
voegd aan de ,,Chronique, ofte Historische geschiedenisse van 
Vrieslant", Franeker 1622, werd op 's Lands kosten en met 
Lands privilegie gedrukt. 

Deze kaart beantwoordde echter niet aan de verwachtingen, 
zodat een nieuwe opmeting van de provincie nodig werd geoor
deeld. Tot deze opmeting en het in kaart brengen benoemden de 
Staten de beide landmeters Sjoerd Atesz. Haacma 2 en Sytse 
Gravius 3. De staten waren echter met hun werk niet tevreden en 
benoemden 24 Mei 1662 Bernhardus Schotanus „Medicinae 
et Matheseos Studiosus" tot revisor van de kaarten door de 
beide landmeters gemaakt 4. 

Hij mat de gehele provincie opnieuw na (zonder de steden), 
waarvoor hem bij besluit van 3 Dec. 1664 een som van 900 £ werd 
toegestaan 5. 

Voor de beide landmeters was de toevoeging van de jonge 
student niet prettig, vooral niet, toen zij bemerkten, dat op de 
kaarten van Friesland en de drie Goën slechts de naam van 
Bernardus Schotanus à Sterringa als auteur werd vermeld. 
Blijkbaar werd, op hun aandrang, op sommige der reeds gedrukte 
exemplaren het adres op het titelschild van de kaart van Fries
land over geplakt met een strookje, waarop een ander adres, 
waarin ook hun namen werden genoemd. Maar ook hiermee 
waren zij niet tevreden, zodat op nog andere exemplaren alle 
drie als autoren werden aangeduid. Zo werden ook de adressen 
1 Zie over deze kaar t : Bodel Nijerümis en Eekhof, no 41 . 
2 Sjoerd (Suffridus) Haacma was „Provinciae Architectus (mr landschaps steenhouwer 
en van 1654-1678- tevens ordinaris landmeter van het landschap. 
3 Sytse (Sixtus) Gravius werd 8 Mei 1655 als landmeter geadmitteerd. Hij woonde eerst 
te Idaard, later te Grouw. Van een aanstelling als landschapslandmeter is mij niets 
gebleken. 
4 Zie Bijlage no I . 
5 Zie Bijlage no I I . 
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op de kaarten der drie goën en op die van verschillende grietenijen 
gewijzigd. De oorspronkelijke adressen werden gewoonlijk voor 
een deel (vaak zeer onvolkomen) weggeslepen en door andere 
vervangen. Het hiervoor gebruikte lettertype is iets steiler. 
Merkwaardig is, dat van verschillende grietenijkaarten de adressen 
niet zijn gewijzigd, hoewel deze gelijkluidend waren aan die van 
de wel gewijzigde. 

Niet alle kaarten zijn van de drie genoemde personen: de 
kaarten van Kollumerland, Achtkarspelen en Dantumadeel 
zijn getekend door Martinus Frederici *, terwijl de kaart van 
Smallingerland op naam staat van Broer Boelens „Geometra et 
Mathematico van de Swaech".2 

De kaart van Friesland is op de schaal 1 op 200.000, die van 
de drie goën op ongeveer 1 : 100.000, terwijl de meeste griete
nijen op ongeveer 1 op 66.000 zijn getekend. Alleen Smallinger
land, Rauwerderhem en Aengwirden zijn 1 : 50.000. 

„Naest Holland en isser dan geen van de Nederlandtsche 
Provinciën, die nu een so wel uytgewerckte kaerte heeft als 
ons vaderlandt", zegt Chr. Schotanus met zekere trots in zijn 
„Voorwoord tot den Leser". In Holland was de kartografie 
door de zorg der waterschappen tot grote bloei gebracht; in 
Friesland was dit te danken aan de landsregering. 

De Staten deden nog meer: zij verlangden een grote wandkaart 
van de Provincie. Deze kaart, metende 2,17 bij 1,40 m, was aan 
Bodel Nijenhuis en Eekhoff bekend; zij vonden het enige be
kende exemplaar hangen op het Rijks Athenaeum te Franeker. 
Sedert is zij, tegelijk met de bibliotheek van deze inrichting, 
aan de provincie Friesland overgegaan. Het is bijzonder te 
betreuren, dat dit rijk uitgevoerde werk, dat de kroon zette op 
de merkwaardige afbeelding van de Provincie, in Chr. Schotanus' 
beschrijving van 1664 vervat, thans spoorloos verdwenen is. 
Onder de opdracht aan Gedeputeerde Staten e.a. stonden de 
„Autores Sixtus Gravius, Procapitaneus et Metator, Suffridus 
Haacma, provinciae Architectus, et B. S. à Sterringa". Voor 
een uitvoerige beschrijving moet ik verwijzen naar het werkje 
van Mr J. T. Bodel Nijenhuis en W. Eekhoff, blz. 47-50, no. 57. 

1 Martinus Frederici komt op de lijst van geadmitteerde landmeters niet voor. Misschien 
is hij dezelfde persoon als de glasemaker Mart. Freerx, die in 1648 in de proclamatie-
boeken van Kollumerland wordt genoemd. 
2 Broer Boelens van Beetsterzwaag werd 12 Juni 1649 a^s landmeter geadmitteerd. In 
1663 en 1665 deed hij dienst bij de limietscheiding tusschen Friesland en Groningen. 
Zie blz. 62. 
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De kaart was ongedateerd, maar waarschijnlijk uit het jaar 1665. 
Het resultaat van het werk van de drie personen was onge

twijfeld beter dan dat van de vroegere meting van Adr. Metius 
en Ger. Freitag. Toch zijn ook hun kaarten nog zeer onnauwkeurig. 
Misschien heeft niemand dit beter ingezien dan B. Schotanus à 
Sterringa zelf. Nog geen 20 jaar later stelde hij dan ook aan de 
Staten voor om de gehele provincie opnieuw op te meten en van 
de dertig grietenijen groter en nauwkeuriger kaarten te maken 
dan in 1664 was geschied. De Heren Grovestins, Stansius en 
Sixma werden gecommitteerd om met Schotanus à Sterringa, 
Medicus binnen Leeuwarden, nader overleg te plegen. De 2de 
Juni 1682 brachten zij hierover rapport u i t 1 en op grond van dat 
rapport besloten de Gedeputeerde Staten „Dr B. Schotanus à 
Sterringa, Medicus binnen Leeuwarden, te accorderen en te 
auctoriseren, om te mogen maken een pertinente kaert van alle 
Grietenien hier in de Provintie, in voegen en op conditiën, als hy 
aen dese Tafel heeft gepraesenteert". Deze conditiën werden 
aan de resolutie van Gedeputeerden in extenso toegevoegd. 
Besloten werd, dat B. Schotanus voor het meten en tekenen 
van elke grietenij zou genieten honderd zilveren ducatons, d.i. 
315 guldens. Voor „zijne expensen, verteringen, wagenvrachten 
als andersins" zou hij voor alle grietenijen tezamen in één som 
ontvangen 7950 guldens, zodat voor het tekenen en meten van 
alle grietenijen in totaal een som van Fl. 17400 werd gevoteerd. 
Nog diezelfde maand (24 Juni) ontving Schotanus „wegens 
oncosten over het maecken van de drie eerste deser Provintie 
grietenie caerten" fl. 945.— 

Bij het aanvaarden van het accoord van 2 Juni 1682 dacht 
Schotanus het opmetingswerk en het tekenwerk in de tijd van 
5 à 6 jaar te kunnen voltooien. De ondervinding leerde hem 
echter, dat het niet mogelijk was meer dan drie grietenijen per 
jaar af te kunnen doen, zodat hij dan ook tien volle jaren nodig 
had. Het gevolg was, dat de oorspronkelijke aannemingssom van 
fl. 17.400,— totaal onvoldoende was. In een ongedateerd schrijven 
gaf hij hiervan kennis aan Gedeputeerde Staten 2. In de bege
leidende „Notule van expensen in ' t meeten der Grietenien deser 
provincie gevallen als geduirende het kaarteren" geeft hij een 
volledig overzicht van zijn onkosten gedurende die tien jaren. 
Hieruit blijkt, dat hij 24 weken per jaar besteedde aan het op-
1 Zie Bijlage no III. 
2 Zie Bijlage no XIV. 
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metingswerk te velde. Het reizen geschiedde met paard en wagen 
of wel per schip. Twee paarden werden gekocht voor 200 gulden 
samen, een wagen „met gereid saadel en toornen" voor 150 
gulden; het jacht werd ingekocht voor 120 gld., doch voor repara
tie werd uitgegeven fl. 40,— en voor een nieuw zeil fl. 42.—• 
Bovendien beschikte hij nog over een klein jacht je met nieuw 
zeil fl. 50. Hij was vergezelschapt van drie personen, of vier 
(de schipper en zijn knecht inbegrepen). Voor het meten maakte 
hij gebruik van een landmetersketting: hiervoor had hij een 
„kettingsleper" nodig; bovendien had hij op' verschillende tijden 
drie landmeters in zijn dienst.-

De universiteit van Franeker was van grote betekenis voor de 
opleiding van landmeters. In het Rijksarchief te Leeuwarden 
bevindt zich een lange lijst van landmeters uit de jaren 1616-1763. 
Tussen 1684 en 1707 b.v. legden 40 leerlingen van prof. Fullenius 
het landmetersexamen af. 

Wij weten weinig van de wijze, waarop Schotanus zijn op-
metingswerk verrichtte, noch van de instrumenten waarvan hij 
zich bediende. Op een paar kaarten (van Menaldumadeel en 
Barradeel) vinden wij afbeeldingen van landmeters werktuigen: 
meetketting, hoekmeetinstrument, passer, Jakobsstaf, hemel-
globe, kaart. Overigens bezitten Schotanus' kaarten generlei 
graadverdeling en hebben zelfs geen kompas ter oriëntering. 
Wil men zich dan ook op de hoogte stellen omtrent de wijze van 
werken van de landmeters in die tijd, dan moet men een of ander 
werk over landmeetkunde opslaan, b.v. het veel gebruikte werkje 
van Mattheus van Nispen: De beknopte Land-meet-konst, 1662, 
(latere uitgaven 1669. 1689. 1696. 1708. 1744). 

Gedurende de 24 weken van zijn afwezigheid bedroegen de 
kosten van onderhoud van zijn gezin wekelijks aan kost en 
onderhoud 5gld. 5st.; gedurende de overige 28 weken, die aan 
tekenwerk thuis werden besteed, waren deze wekelijkse kosten 
8gld. 8st. In totaal berekent Schotanus zijn totale uitgaven 
gedurende de tien jaren van de meting fl. 22.703,—, zodat hij 
een schade leed van gl. 5303,—•. Het is mij niet bekend hoe de 
Staten hebben gereageerd op dit adres met bijgaande „Notule". 

De volgorde, waarin de verschillende grietenijen werden opge
meten en in kaart gebracht, was willekeurig. Op de meeste 
kaarten is het jaar van vervaardiging aangegeven. Van de niet 
gedateerde 8 grietenij-kaarten zijn een viertal met behulp van 
de regeringsjaren van hare grietluiden of wel met behulp van 
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de betalingsordonnantiën vrij juist te dateren. Er resten dan 
nog: Dantumadeel, Schoterland, West-Dongeradeel en Wonsera-
deel. Wij krijgen dus: 

1682 Ferwerderadeel 
583-4 Barradeel 
1684 Rauwerderhem 
1685 Leeuwarderadeel 

Haskerland 
Oost-Stellingwerf 

1687 Smallingerland 
Baarderadeel 
Hennaarderadeel 
Aengwirden 

(1687) Lemsterland 
1687-8 Wijnbritseradeel 

1689 Kollumerland 
(1690) Doniawefstal 

1690-1 Gaasterland 
1692 Menaldumadeel 

(1692) West-Stellingwerf 
1693 Oost-Dongeradeel 

Franekeradeel 
Utingeradeel 

1693 Opsterland 
1694 Achtkarspelen 

Tiet j erksteradeel 
Idaarderadeel 
Hemelumer 0 . en N, 
Het Bildt 

z. jr. Dantumadeel 
Schoterland 
West-Dongeradeel 
Wonseradeel 

Toen het werk nagenoeg voltooid was, wendde Schotanus à 
St. zich 9 Januari 1692 met een request tot Gedeputeerde 
Staten1, waarin hij de wenselijkheid betoogde de kaarten in 
koper te laten snijden. Daarbij voegde hij een „Memorie" nopens 
de oncosten der Landcaerten der Grietneijen, om deselve op 
coopere plaeten te brengen". Iedere plaat, wegende 8 pond, 
kostte gepolijst / 12.—. Voor de meeste grietenijen was één 
plaat voldoende; voor de grotere waren twee platen nodig, zodat 
het aantal benodigde platen op 40 werd gesteld. Voor het snijden 
en etsen werd per grietenij dooreen gerekend / 150,—. Het werk 
werd opgedragen aan een niet met name genoemde Amsterdamse 
graveur. Uit de procuratie van 11 Febr. 1711 aan François Halma 
afgeven blijkt echter, dat dit een vrij onbekende plaatsnijder, 
Johannes Coeymans was. Alle versieringen (titelblad, wapen-
kaarten, vignetten om de kaarttitels, mijlschalen enz.) werden 
echter gesneden door de meest beroemde plaatsnijders van die 

1 Zie Bijlage no V. 
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tijd, Jan en Caspar Luyken. Vijfjaren werden geacht nodig te zijn 
voor het graveerwerk, daar niet meer dan zes grietenijen per 
jaar zouden kunnen worden afgedaan, niettegenstaande vier 
man er continueel aan werkten. „Om alle abuysen, soo voor de 
plaet als lettersnijder, die andersins onverbeterlijk zijn, te ver
hoeden, achtte Schotanus het nodig zich gedurende 10 à 12 dagen 
te Amsterdam op te houden, waarvoor hij aan onkosten voor 
reizen, verteringen, vâcatiën een ducaton (fl. 3.15) per dag 
berekende. Bovendien was het natuurlijk nodig, dat proefdrukken 
werden gemaakt van de kaarten ter correctie en voor de Heren 
Gedeputeerden en grietluiden. Alles samen genomen werden de 
kosten van het snijden enz. van de kaarten begroot op fl. 6817,—, 
welke som in vijf gelijke termijnen aan Schotanus zou worden 
voldaan. 

Nog voor alle grietenij kaarten in koper waren gesneden werd, 
7 Febr. 1695, een nieuw contract met Schotanus gemaakt 
door de Heren Tjaerdt van Aylva en Valerius van Glinstra als 
Gecommitteerden uit het College van Gedeputeerde Staten, 
zulks naar aanleiding van een request van Schotanus, nopens 
„het maken en perfecteren van een compleet werk onder de naam 
van Friesche Atlas". Na verscheidene voorgaande conferentiën 
werd het volgende accoord vastgesteld en gearresteerd:1 

1. Dr. Schotanus à Starringa zal gehouden zijn „ten besten 
doenlijk te maken en te perfecteren een accurate Beschryvinge, 
soo Generael als Particulier van ' t oude en tegenwoordige 
Frieslandt, van ongeveer tachtigh bladen off veertigh boogh" 

2. De Friesche Atlas zal moeten bestaan „uit de Beschryvinge, 
de kaerten van Oostergo, Westergo en Sevenwolden, mitsgaders uit 
de airede gesnedene en nogh te snijdene kaerten der Grietenien" 

3. Dat het werk sal moeten worden versien van een curieuse 
Titulplaet, de wapens van de Provintie, van Syne Hoogheit de 
Here Erff-stadthouder, en van de tegenwoordige Heeren Gede
puteerden, yder nevens syn Quartier-wapen. 

4. Dat de Autheur zal moeten doen drukken en in bekwame 
banden laten binden een honderd exemplaren, waarvan 10 moesten 
worden geleverd aan de Heren gedeputeerden en den secretaris 
Wyckel en de overige 90 aan volgens aan hem te geven order. 

5. Dat den Aucteur gehouden sal wesen, ten einde het voor
schreven werk ten meesten luister en reputatie van de Provintie 
worde geperfecteert, sigh te vervoegen in de Secretarien der 
1 Zie Bijlage no VI. 
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respective Grietnien en Steden, om in deselve op te soeken en 
nae te sien de documenten, die denselven tot de beschryvinge 
soude mogen nodigh hebben, ten welken einde hem in de voor
schreven Secretarien vry acces sal moeten worden gegeven. 

6. Dat het aan den auteur vry zal staan 25 exemplaren op 
eigen kosten te laten drukken. 

7. Dat aan den auteur voor dit alles de somma van fl. 3000,— 
zal worden betaald in de maniere als volgt'. 

Een duisent Car. gids tot inkoop van papier, koper en andere 
behoeften, aanstonds na bevestiging van dit contract en de 
resterende fl. 2000,— in drie gelijke termijnen van 666. 13. 5, 
nl. de eerste termijn als de proeven van de titelplaat, de wapen-
platen en de kaart van Oud-Friesland zullen worden vertoond; 
de tweede termijn als de proeven van de kaarten van Oostergo 
en Westergo gepresenteerd zullen zijn en de derde termijn als 
het gehele werk gereed en de veraccordeerde 100 exemplaren 
zullen zijn geleverd. 

Dit contract is niet in alle delen uitgevoerd, want als in 1698 de 
Friese Atlas verschijnt, bevat deze slechts: de titelplaat, de 3 
wapenkaarten, de kaart van Oud-Friesland en de dertig grietenij-
kaarten, zodat de beschrijving van Oud- en Nieuw-Friesland 
en de kaarten van de drie goën ontbreken. Het ontbreken van 
de kaarten der drie goën is des te merkwaardiger, omdat wij op 
het titelblad lezen : „Alles door ordre van de Edele Mogende Heeren 
Gedeputeerde Staten van de voorss. Provincie, op nieuw af-
gemeeten, in vijf en dertig Landt kaarten bevat en verdeelt op 
kopere platen gesneeden en tot Algemeynen dienst gedrukt, 
ende aan de Kamers van d' Ed. Mog. Heeren Staten der Land-
schappe, op den Land dag vergadert, gepresenteert. Anno 1698". 
Ten slotte moge ik er nog op wijzen, dat, nadat aan Schotanus 
31 Oct. 1697 de eerste termijn van fl. 666.13.5 was uitbetaald, 
de tweede termijn den 28 April 1699 aan hem, wegens het ver
tonen van de proeven der caerten van Oostergo en Westergo tot 
de Friesche Atlas volgens accoord van den 7 Februarij 1695 en 
request aan hem werd voldaan. 

In een schrijven van B. Schotanus à St. aan Gedeputeerden van 
29 Maart 1700 * zegt hij, dat, toen het accoord van 6 Febr. 
1695 met Gedeputeerden was getroffen, het zijn bedoeling was 
geweest om de kaarten van de Goën en de generale kaart van de 
Provincie, „waarvoor den Suppliant niets heeft opgestelt, een 
1 Zie Bijlage no XII. 
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ij der tot een bladkaart te maken, „doch dat hij de bewuste kaar
ten „tot meerder luyster en eere voor de Provincie" veel groter 
had gemaakt. Hij hoopt, dat Gedeputeerden „de goedheid ge
lieven te hebben een middel uyt te vinden, waardoor den suppliant 
van penningen tot volvoering van dit werk mochte worden 
voorzien, sonder welk het den suppliant onmogelijk is om 't 
selve te konnen volvoeren, welk immers bequaamst honesto 
titulo onder een nieuw accoord van een groote Provinciale 
kaart te maaken, zoude konnen geschieden". Uit de bijgevoegde 
„Notule" blijkt, dat Schotanus voorstelt van Oostergo en Wester
go kaarten te maken op dubbele bladgrootte en een kaart van 
Zevenwouden ter grootte van drie atlasbladen. Deze kaarten, 
samengevoegd tot één grote generale kaart van de Provincie 
van „ontrent 6 voeten in 't vierkant met de provilen der Steden 
aen wederzijden behoorlijk versierdt ende een beschrijvinge 
daertoe relatijff". In een deductie ontwikkelt hij alles nader en 
geeft hij een uitvoerige specificatie van de kosten van een en ander. 
Deze kosten, belopende ruim fl. 5200,— behoefden niet hoog 
te zijn, daar hiervoor natuurlijk geen nieuwe meting nood
zakelijk was. Dit belangrijke werk, een grote generale kaart 
van de gehele provincie „soude niet weinig strecken tot een 
reputatie en luister van de selve, mitsgaders het gerij ff van dien". 
Schotanus wijst er op hoe de naburige provinciën Holland, Zee
land, Overijssel en Utrecht reeds „pralen" met zulk een grote 
generale kaart, met de profielen der steden aan weerszijden. 
Blijkbaar zijn de Gedeputeerde Staten op Schotanus' voorstel 
niet ingegaan, zodat het werk in onvoltooide staat achter bleef. 

April 1734 deelde Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen ter 
vergadering van Gedeputeerde Staten van Friesland mede dat 
hem in handen waren gekomen „drie onvolmaekte caerten, 
van de quartieren van Oostergoo, Westergoo en Sevenwolden, 
hebbende alleen maer de lineamenten van de wegen, vaerten 
etc. sonder de namen van de grietenien, dorpen en plaetsen; dat 
soo wanneer dese caerten ordentelyck opgemaeckt en aen elkander 
behoorlyk aengepleckt wierden, daer een fraeye complete caert 
van dese gehele provincie uit geformeerd soude connen werden 
en sulcx met weinig costen nae proportie van 't werk ende nut-
ticheit daeruit profluerende; sijnde gemelte caerte van het quar-
tier der Sevenwouden oock door Sijn Ed. geproduceert ende ter 
examinatie van dese tafel overgegeven". 

„Wegens de nuttigheit en cierlijkheit om de gehele provintie van 
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Friesland in een grote en accurate caerte begrepen te sien", werd 
Thr. Vegelin verzocht en gecommitteerd," om met luyden hun 
des wel verstaende in Holland te veraccorderen over het perfec-
teren en opmaken van dese drie caerten." Den 28 October 1739 
presenteerde Vegelin een nieuwe kaart van de gehele provincie. 
Reeds de volgende dag werd besloten de kaart te laten drukken 
door de landschapsdrukker T. van Dessel. Zo verscheen dan met 
privilegie voor vijf jaren de „Nieuwe Caert van Friesland, Ver
meerdert en verbetert op ordre der Ed. Mo. Heeren Gedeputeer
de Staten. Uitgegeven door R. en I. Ottens te Amsterdam en 
te Leeuwarden bij T. van Dessel" *. Zij is 1.12 m hoog en 
1.25m breed en is gegraveerd door de gebroeders Reinier en 
Josua Ottens, kunst- en kaartverkopers, wonende te samen op de 
Nieuwen Dijk, bij de Soutsteeg, daar de Wereltcaert uithangt". 
Hoewel de naam van Bernardus Schotanus à Sterringa niet 
vermeld wordt, is het zeker, dat de kaarten, die Vegelin in 1734 
bezat, afkomstig waren van hem. Na de uitgave van deze grote 
kaart was er blijkbaar niet spoedig weer behoefte aan een nieuwe 
kaart van de provincie. Zo bleef het werk van Schotanus nog 
lang na zijn dood de basis voor de kaarten van Friesland ge
durende een groot deel van de achttiende eeuw. 

Zo verscheen dus de Friesche Atlas in 1698 zonder een algemene 
kaart van Friesland en zonder de kaarten van de drie goën, maar 
met, als eerste kaart een kaart van Oud-Friesland tussen Maas 
en Eems. Tóch luidt de titel: Friesche Atlas/ /Vertoonende de 
Gedaante van 't Oud Friesland, tusschen Rhyn en Eems/ /en 
van ' t Tegenwoordig tusschen 't Flie ende de Lauwers, Genaamt/ 
/de Heerlykheid van/ /Friesland/ /In ' t Geheel en in de drie Goën 
verdeelt./ /Gelyk mede/ /In Grietenien en Iurisdictien der Steden/ 
/met der selver Beschryvinge". 

Het graveerwerk van titelplaat en van de meeste kaarten is 
van Jan en Gaspar Luyken en wel de Titelplaat van de zoon 
Gaspar (Caspar Luiken Designavit et Sculpsit), terwijl volgens 
P. van Eeghen 2 6 kaarten vignetten bezitten gegraveerd door 
Caspar, 13 door Jan Luyken en 1 kaart vignetten door beide 
(op geen der kaarten wordt echter hun naam vermeld). De overige 
nebben vignetten van een andere hand. 

Van Casper Luyken zijn: de titelplaat en de vignetten van de 
kaarten van Oud-Friesland, Leeuwarderadeel,Ferwerderadeel, 
1 Zie over deze kaart nader: Bodel Nijenhuis en Eekhoff, t.a.p. no. 73. 
2 P. van Eeghen, t.a.p. I, blz. 388-393. 
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Schooterlandt, Stellingwerf Oost eynde en Stellingwerf West 
Eynde. Van Jan Luyken zijn, volgens Van Eeghen de vignetten 
op de kaarten van Dongerdeel West Zyde, Kollumerland, Tiet-
jerkstera-deel, Smallingerland, Ydaarderadeel, Rauwerderhem, 
Franekerdeel, Hemelumer Oude-vaart, Het Bildt, Utingeradeel, 
Lemsterland en Opsterland, terwijl de vignetten op de kaart van 
Wymbritseradeel aan vader en zoon worden toegeschreven. 

De vignetten rondom de kaarttitels en de mijlsehalen geven 
voorstellingen betrekking hebbende op de landbouw en veeteelt, de 
jacht, de visserij, de veenderij, handel en verkeer. 

Op het titelblad zit links Frisia, een vrouw met de Vrijhëidshoed 
op een speer en met een naast haar liggende leeuw; zij ziet op 
naar de achter haar staande Geographia, een vrouw met aard
bol en passer. Met de linkerhand houdt zij de bovenzijde vast 
van een ontrold papier waarop het portret van de in 1696 
overleden Stadhouder Hendrik Casimir II. De onderzijde van 
dit papier wordt gesteund door een voor haar staand kind. Een 
tweede kind, rechts op de voorgrond knielende, doet metingen 
op een landkaart. Achter dit kind staat op de grond een schilderij 
voorstellende een wachttoren, door soldaten in Romeins gewaad, 
omgeven en voorzien van het opschrift: Pyrus Romae expugnatus 
a Frisiis. Een tweede schilderij bevindt zich achter Geographia 
tegen de muur; dit stelt voor het verslaan der Romeinen en 
heeft tot opschrift: Romani cum Apronio a Frisii pulsi. Eindelijk 
vertoont zich tegen twee opengeschoven gordijnen: links het 
ovale portret van Prins Willem I, rechts dat van de Koning-
Stadhouder Willem III. Boven deze voorstelling houden drie 
engeltjes een velum vast, waarop de titel van de Atlas. Op de 
strook onder de hoofdvoorstelling, rechts: Caspar Luiken Desig-
navit et Sculpsit. Onder deze strook links de onthoofding van 
een veroordeelde op een schavot, met het opschrift: Tyrannis 
Hispanica. Rechts de landing van Prins Willem III te Torbay 
met opschrift: Expeditio Anglica. Tussen beide in versierde rand: 
Alles door ordre van Anno 1698. 

Op het titelblad volgen de drie fraaie wapenkaarten, ieder op 
een half blad: 
1. Het wapen van de provincie Friesland: 2 gouden gaande leeu
wen op een azuren veld, bezaaid met 7 gouden blokken. Daar
boven een gekroonde helm, waaruit een klimmende leeuw met 
in de r. voorpoot een zwaard en in de linker een speer met vrij
hëidshoed. 

4 
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2. Het wapen van de Friese Oranjes van vóór 1702. Onder een 
baldakijn de wapens boven van Nassau en Katzenellenbogen; 
midden van Vianden en Dietz; beneden van Spiegelberg en Lies
veld. 
3.. De wapens van de drie goën en de steden,omgeven door die 
harer gecommitteerden: Oostergo met Burmania en Glinstra; 
Westergo met Aylva en Idzinga: de Sevenwolden met Glinstra 
en Lyklama. De 11 steden met Wielinga en Stansius links, 
Frieswijk en Wykel rechts. 

Daarna volgen de kaarten, nl. 1. De kaart van Oud-Friesland; 
2-12 de elf grietenijen van Oostergo in de gewone volgorde; 13-21de 
negen grietenijen van Westergo en22-31detien van Zeven wouden. 

De kaart van Smallingerland van 1687 is in de meeste exem
plaren van de Atlas vervangen door een andere, gedateerd 1702. 
„Zij was", aldus Schotanus, „door de lettersnijder bedurven en 
soude het gansche werck alsoo blijvende van den Atlas schenden; 
daarom heeft hij ze geheel opnieuw weder moeten laten maken".1 

Wat de kaart inhoud betreft is er echter weinig verschil met de 
oudere editie. 

Ook moest hij, op bevel van Gedeputeerde Staten „de Grietenie 
van Ydaerderadeel op nieuws doen verdrucken ende versnijden 
door 't versterven van de Heer Grietman Wykel" (tot 20 exem
plaren). 

De Grietenijen Opsterland en Stellingwerf f Westeinde moest 
hij ieder op twee platen laten snijden in plaats van op géén 
„om hare grote uijtgestrecktheit, omdat wanneer ijder slechts op 
een bladplaat gesneden wierde, men die partculariteiten, die in 
de andere Grietenien waren waergenomen, daerin niet en had 
konnen brengen". In de Atlas zijn beide dus van groter formaat 
en gevouwen. 

Het aantal exemplaren, dat van de Friesche Atlas van 1698 
werden gedrukt, was slechts gering; daardoor is zij thans zeer 
zeldzaam geworden. Schotanus moest honderd exemplaren aan 
de Staten leveren en mocht voor zich zelf nog 25 afdrukken laten 
maken. Later moest hij nog 16 exemplaren leveren, terwijl in 
1702 nog een afdruk werd gemaakt ten dienste van den Hove en 
de Justitie „om te gebruicken by examinatie van gevangens". 
In totaal dus 142 exemplaren. De naam van de drukker vond ik 
nergens vermeld. 
• Daar de Friesche Atlas geen overzichtskaart van Friesland 
bevat, is het te begrijpen, dat spoedig enig uitgever met zulk een 
1 Zie Bijlage no. XIII onder 320. 
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overzichtskaart in atlasformaat, gebaseerd op Schotanus' 
grietenijkaarten voor de dag zou komen. In 1706 werd zulk een 
overzichtskaart uitgegeven door Petrus Schenk te Amsterdam, 
getiteld: Frisiae Dominium, vernacule Friesland, verdeeld in de 
hoofddelen van Oostergo, Westergoo en Sevenwolde, als ook 
der elf steden, zijnde noch onderscheide in grietenijen. Na de 
nieuwste opmeetingen geteekend. Uytgegeven door Petrus Schenk 
tot Amsterdam met Previlegie 1706 1. Zonder naam van gra
veur, waarschijnlijk Schenk zelf. Het is de schoonste en volledig
ste kaart, welke ooit op die grootte van deze provincie vervaar
digd is. Hoewel Schenk zijn bron niet vermeldt, is het na ver
gelijking met Schotanus' Atlas duidelijk, dat hij deze in alles 
heeft nagevolgd. Daar behalve alle dorpen en gehuchten ook 
zeer vele straten zijn aangegeven, is de kaart zeer vol, maar door 
de krachtige en toch fijne gravure toch nog goed leesbaar. De 
binnendijken zijn met een geschaduwde rand duidelijk onder
scheiden van de gewone wegen, die keurig net en zuiver met 
dubbele lijnen zijn aangegeven. Ook zijn de trekwegen duidelijk 
onderscheiden van de zeilvaarten. Nagenoeg alle vaarten, wegen 
en zeer vele van de namen voorkomende op Schotanus' grietenij-
kaarten vinden wij op deze kaart terug. De schrijfwijze der 
namen is dikwijls verbeterd, zodat Schenk blijkbaar ook nog 
andere bronnen heeft gebruikt. Dit blijkt ook uit het feit, dat 
hij de afdijking bij Schoterzijl van 1703 reeds heeft vermeld. 

De 11de Febr. 1712 werden de koperplaten van de Friesche 
Atlas, die eigendom van de provincie waren gebleven, op last 
van Mej. Johanna Aletta Schotanus à Sterringa door haar advo
caat Doctor Joannes Holwarda opgevraagd 2 uit handen van de 
Heer Johannes Coeymans, plaatdrukker en snijder te Amsterdam, 
aan wien ze indertijd door Schotanus waren opgezonden en bij 
wien zij nog berustten. Drie jaar later, de 8 Febr. 1715, bekende 
François Halma, landschapsdrukker van de Staten van Friesland, 
dat hij van Heren Gedeputeerde Staten had ontvangen „alle de 
kopere platen, door wijlen den Heere Dr. Schotanus van alle 
de Grietenijen van Frieslandt gemaakt zoo verre deselve gevonden 
en voorhanden zijn; nevens de verdere algemeene stukken vol
tooit, en onvoltooit of eerst aengelegt, nevens andere kleene 
plaaten van steden, cieraden enz. naar de lijste hier onder vervat, 
als: 

1 Bodel Nijenhuis en Eekhoff, no 68. 
2 Zie Bijlage no VII . 
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1. alle de kaarten der Grietenijen bestaande in 31 plaat en; 
2. Een tijtel en 3 wapenkaarten, half boogen, hiertoe behoorende; 
3. Zeven plaate, zoo opgemaakt, als niet opgemaakt van Ooster-
goo, Westergoo en de Zevenwolden; 
4. Zeven kleine plaatjes zijnde 2 steden, 1 wapenen der steden 
en 4 sieraden tot eene groote algemeene kaart geordonneert."1 

De 8 April daaraan volgende werd aan Halma het gebruik 
van de platen toegestaan om daarvan „soo veel afdruksels te 
laten trecken, als hy goed vindt" 2 Verder nam hij aan „de alge
mene kaerten der drie quartieren deser Provintie, die nogh on-
volmaekt syn, ten synen kosten te laten op maken soo fraey en 
naukeurigh, als 't hem mogelyk sy; ook dat hy tot voltoinge van 
't werk sal laten maken een algemene kaert der Provintie op 't 
Bestek, dat se genoegsaem bij de andere kaerten der Grietenien 
sal kunnen gebonden worden". 

Daar en boven beloofde hij, „alle de andere besondere kaerten, 
die reeds gesneden syn, door enen kundigen van de gelegenheit 
deser Provintie, naukeurigh van de ingeslopene feilen nae ver 
mogen te laten suiveren, en alle dese verbeteringen op de Proeven 
te doen stellen, die hy van de kaerten heeft; gelyk ook de ver
anderingen van indyckingen als anderssins, sedert het maken der 
kaerten door Schotanus voorgevallen". 

Eindelijk nam hij aan, „tot de voorschreven kaerten te laten ma
ken een nieuwe Titul-Plaet, also de oude gansch onbevalligh, en nae 
de gelegenheit des tyts soo wel als het onderwerp onvoegsaem is". 

Ruim drie jaar later, 16 Sept. 1718 verscheen bij Fr. Halma te 
Leeuwarden de tweede vermeerderde en verbeterde druk van 
Schotanus' Friesche Atlas, thans onder de titel: Uitbeeldinge/ /der 
//Heerlykheit//Friesland: / / Zoo in 't algemeen,// alsinhaare 
30 byzondere / / Grietenyen / / Door / / Dr Bern. Schotanus à 
Sterringa. //NuNieuwelyks//metBygevoegde//Aengrenzingen, //en 
veel Vermeerderingen//uitgegeven door François Halma, 1718". 
Een tweede titel, in typografie, vermeldt, dat de Atlas bovendien 
bevat „d'afteekening van Oud-Friesland, in VII verscheidene 
landkaerten; door den Heere Menso Alting; en de vertaling der 
oude naamen". 

Het gegraveerde titelblad is zeer overladen. Midden beneden 
bevindt zich de titel. Daar onder: J. Folkema sculp. 1717; 1. 
beneden: G. v. d. Haven disposuit; r. beneden: Joh. Hilarides 
1 Zie Bijlage no VIII. 
* Bijlage no IX. 
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invenieb(at). Boven is de zee afgebeeld met schepen en op de dijk 
de Stenen Man. L. daarvan: het brandende Roode Klif. In ' t 
midden van de plaat r. de Friese Maagd met Vrijheidshoed en 
het Friese wapen en een tweede vrouw met een bos korenaren 
en vruchten. In 't midden een vrouw met een passer metende 
op de globe en met de kaart van Friesland op de schoot. Daar
onder astrolabium en meetketting en portret van de stadhouder 
Willem Carel Hendrik Friso. L. van de titel een stroomgod en 
r. de zeegod Neptunus. Het geheel werd ontworpen door Joh. 
Hilarides, die op fol 2 verso in kreupelrijm en in hoogdravende 
bewoordingen de betekenis ervan toelicht. Blijkens het „dis-
posuit" bij de naam van G. v. d. Haven moet aan deze de eer van 
de rangschikking der afzonderlijke beelden worden toegeschreven, 
terwijl het blad tenslotte werd gegraveerd door I. Folkema. 

Fol. 3 bevat de opdracht van Fr. Halma aan Zijne Hoogheid de 
Erfstadhouder Willem Carel Hendrik Friso en aan de alle bij name 
genoemde 9 Gedeputeerden en de Secretaris. Fol. 4 bevat het wapen 
van Zijne Hoogheid de Erfstadhouder, welk wapen na 1702 werd 
aangevuld met de wapens van Meurs, Oranje en Buren. Op het ge
heel staan 5 helmen, waarvan 1, 2 en 3 met een vlucht, 4 met horens 
en 5 met pijlkoker en hart. Op fol. 5 staan de wapens der vier 
leden van de Staten van Friesland en op fol. 7 dat van Friesland. 

Daarna volgen de kaarten en wel: 
1. De kaart van Friesland, getiteld: Frisiae//Dominium//vernacule 
Friesland,//Verdeeld in de Hoofd-deelen van//Oostergoo, Wester-
goo en Sevenwolde./ Als ook der XI Steden, Zynde noch onder
scheiden in / /XXX Grietenyen/lNaer de nieuwe afmeetingen ge-
teekend//en Uitgegeven door//François Halma, te Leeuwarden, 
met Privilegie, 1718". Reeds deze titel zegt ons, dat Halma 
hier geen eigen werk leverde maar de Kaart van Schenk van 
1706 navolgde, welke hij met enige verbeteringen en aanvullingen 
liet nagraveren. Het is een voortreffelijke kaart, al staat zij wat 
zuiverheid en duidelijkheid van gravure betreft achter bij die 
van Schenk; 
2. De kaarten van de Grietenijen (nos. 2-31); 
3. De kaarten van Menso Alting (de nos. 32-39). 

Vergelijken wij Halma's Atlas met de eerste uitgave van de 
Friesche Atlas dan merken wij de volgende verschillen op: 
1. Ander titelblad. 
2. Andere volgorde van de wapenbladen (het eerst dat van de 
stadhouder). 
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3. Algemene kaart van de provincie. 
4. De titels van de grietenij-kaarten hebben alle de bijvoeging: 
Vermeerdert uitgegeven door François Halma, 1718. 
5. De meeste wapens der grieterijen zijn thans voorzien van een 
aanwijzing van de heraldieke kleuren. 
6. De uitlegging van de op de kaarten voorkomende tekens hebben 
een omlijsting. 
7. De in 1698 oningevuld gelaten steden zijn thans voorzien 
van hare plattegronden. 
8. Het opschrift met het vignet op de kaart van Hemelumer O. 
en N. is veranderd. 
9. Achter de kaarten der grietenijen volgen nog 8 kaarten van 
Menso Alting. 
10. De aangrenzende delen van de aanliggende grietenijen zijn 
ook ingevuld. 

Voor de kaarten der grietenijen werden de koperplaten van 
1698 gebruikt, echter met aanvullingen (en weglatingen). Som
mige kaarten zijn slechts in onbetekenende mate gewijzigd, 
zoals de kaarten van Kollumerland, Dantumadeel, Tietjerkstera-
deel, Idaarderadeel, Franekeradeel, Aengwirden, Gaasterland 
en West-Stellingwerf. Andere ondergingen vele aanvullingen 
en verbeteringen, zoals Wonseradeel, Hemelumer O. en N., het 
Bildt, Lemsterland, Opsterland. Voor Smallingerland werd 
natuurlijk gebruikt gemaakt van de kaart van 1702. 

Evenmin als Schotanus heeft Halma zich geheel aan de opdracht 
gehouden, want ook nu ontbreken de kaarten van de drie goën, 
hoewel hem „de kaarten der quartieren, die nogh onvolmaekt 
voorhanden syn, met het gene daer verder toebehoort, en gevon
den is, soo als die door wylen Dr. Schotanus syn getekent en in 
' t koper gebracht" werden ter hand gesteld en hij op zich nam 
deze nog onvolmaakte kaarten "ten synen koste te laten op ma
ken' '. Het is mij niet bekend, waarom hij hieraan niet heeft voldaan. 

Op welke schaal heeft Schotanus zijn kaarten getekend? Het 
antwoord daarop is, dat de kaarten op verschillende schaal zijn 
getekend, mede in verband met de grootte van de atlasbladen. 
Maar ook de grootte van de gebruikte koperplaten is zeer ver
schillend. Afgezien van de gevouwen kaarten van Opsterland 
(kaartgrootte 33 bij 56 cm) en West Stellingwerf (40 bij 79 cm) 
bedraagt de kaarthoogte van 33 tot 56 cm en de kaartbreedte 29 
tot 59 cm. 

Op elke kaart geeft Schotanus een mijlschaal, uitgedrukt in 
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Koningsroeden. Op de kaart van Leeuwarderadeel b.v. aldus: 
Scala van 1200 koningsroeden, zijnde een Uire gaans ende welker 
2000 maken een Gemeene Duytze Myle, van 15 in een graad. 
Noch van de uren gaans, noch van de Gemeene Duitze Myle, noch 
van de graadlengte door Schotanus aangenomen is de lengte 
met zekerheid te bepalen. Daarom is het niet mogelijk uit deze 
gegevens de lengte van de koningsroede en de schaal van de 
kaarten te bepalen. 

In Friesland waren, evenals overal elders, roeden van allerlei 
lengte in gebruik; soms waren in één dorp meerdere roeden in 
omloop (zoo b.v. in Koudum twee). In de bibliotheek van de 
Rijksuniversiteit te Groningen bevindt zich een handschrift 
(ms. no 103), waarschijnlijk omstreeks 1500 door een monnik 
uit het klooster Thabor geschreven, waarin op blz. 247 een tabel 
voorkomt van 17 roeden in Westergo in gebruik. Daarvan was 
de Aberder roede, d.i. de roede van Thabor de kortste. De tabel 
geeft aan hoeveel voeten, duimen en strepen de andere roeden 
groter waren dan deze. Drie andere roeden stonden getekend aan 
de kerk te Oosterlittens, zegt hij. Hij verklaart ook, hoe het komt, 
dat er zoveel verschillende roeden bestaan. „Alle roeden sijn 
effen 12 voeten lanck, mer alle voeten in alle plaetsen sijn niet 
ghelike groet". Veel schieten wij met deze verklaring niet op. 

Omtrent de in Oostergo in gebruik zijnde roeden geeft de 
Thaboriet ons geen inlichtingen, maar ook hier waren vele roeden 
in gebruik. De kleinste was die van Oenkerk (3,14m), de grootste 
werd gebruikt in de streek tussen Wolvega en de Lemmer (4,736 m) 
1 De door de provincie aangestelde landmeters gebruikten de 
Leeuwarder of koningsroede; daardoor kwam deze steeds meer 
in gebruik als officiële Friese roede. Zij werd, zegt J. P. Dou 
in zijn „Tractaet van de Roeden" (1664) op het Raadhuis te 
Leeuwarden bewaard. In de zestiende eeuw was deze roede ook 
ingeslagen in de muur van Saecklama-stins op de hoek van de 
Grote en de Kleine Kerkstraat aldaar 2. Van deze roede zegt 
J . P. Dou, dat „240 quadraat Roeden een Pondemaet, twintigh 
vierkante roeden ofte penningen (want soo noemen sy daer 
vierkante roeden) voor een Eynsen, twaelf eynsen een Pondemaet 
voorsz." zijn. Daar ook de pondematen in Friesland van zeer 
verschillende grootte waren, is het niet mogelijk uit deze opgaven 

1 J. R. van Beek. Oude Friesche maten en hét toezicht daarop. Vrije Fries XXX. 1930, 
blz. 102. 
2 Zie T. J. de Boer. De Friesche grond in 1511, blz. 96. 
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de lengte van de koningsroede af te leiden. Meer houvast geven 
hieromtrent de landmeters Sems en Dou in hun bekend werk 
„Practyck des Landmetens" (Amsterdam, 1600, blz. 301). „Een 
landmeter(zeker Sems zelf)ghereijst zijnde van Leyden inHollandt, 
naer Leeuwaerden in Westvriesland, mede genomen hebbende 
de Landmetersroede, ofte mate der stede van Leyden ende ge
komen zijnde tot Leeuwaerden, bevint hy datmen al daer de 
lande meet met Conincx roede, waeraf de rechte lengte gevonden 
werdt op 't Raedthuys derselver stede". Op de volgende bladzijde 
deelt hij ons dan mede dat „1 Conincx roede is 1,042 maal de 
Leytse roede". 

De vraag naar de lengte van de koningsroede is hier dus terug
gebracht tot die van de lengte van deze Leidse, d.i. Rijnlandse 
roede. Mr S. J. Fockema Andreae wijdde daaraan in het Tijd
schrift van het Kon. Nederl. Aardrijksk. Gen. (1932, blz. 635-658) 
een nauwkeurige studie. Hij komt daarin tot het resultaat, dat de 
Rijnlandse roede een lengte had van 3,767358 m. De koningsroede 
had dus omstreeks 1600 volgens Sems en Dou een lengte van 
3,925587 m en de koningsvoet van ruim 327 mm. Het hieruit be
rekende pondemaat is dan 3698,4599 m2 

De koningsroede is een oeroude maat. Haar twaalfde deel, de 
koningsvoet, is vrijwel gelijk aan de pes Drusianis, welke volgens 
de te Enns in Opper-Oostenrijk in 1916 in een oude legerplaats 
van de Romeinen gevonden maten tegen het einde van de tweede 
eeuw na Chr. een lengte had van 330,76 mm1. De Romeinse veld-
meter Hyginus vertelt ons, dat deze voetmaat bij de Tongeren 
in gebruik was, maar haar verbreidingsgebied was veel groter. 
Nissen 2 vermoedt, dat deze oorspronkelijk Babylonische voet
maat van 330 mm door de Phocaeërs naar hun kolonie Massilia 
werd overgebracht en vandaar haar tocht door Gallia (de Franse 
pied du roi heeft een lengte van 325 mm) naar Germanië (de 
lengte van 3 rasta, een oud-Germaanse wegenmaat, bedroeg 
40.000 koningsvoeten) begon. Vanuit de Oudheid stamt ook de 
Friese of Deventer houtvoet, die dezelfde lengte bezit als de 
gewone Romeinse voet of pes monetalis (296 mm). 

Daar Schotanus 2000 koningsroeden rekent voor 1 Duitse mijl 
heeft hij dus zonder meer de koningsroede gelijk gesteld aan de 
Rijnlandse roede. Wat de lengte van een graad van de meridiaan 
betreft werd vóór de graadmeting van Willebrord Snellius (1615-
1 Ed. Nowotny. Die Eimser Meteorologische Nova, in: Klio XXIV, 1931, blz. 247-294. 
2 H. Nissen, Grieschische und Römische Metrologie, 2te Aufl. S. 362. 
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'16) deze vrij algemeen aangenomen een lengte te hebben van 
30.000 Rijnlandse roeden (113020,74 m). Deze uitkomst is veel 
dichter bij de waarheid (de gemiddelde lengte van een meridiaan
graad volgens Bessel is 111121 m), dan de uitkomst van Snellius' 
meting, die als graadlengte berekent 28500 Rijnl. roeden, d.i. 
107367,03 m. Daarom werd ook na Snellius de oude waarde 
gewoonlijk aangenomen. Ook Schotanus heeft dit blijkbaar 
gedaan, maar beging daarbij de fout de koningsroede met de 
Rijnlandse roede te vereenzelvigen. Daar de kaarten van Schota
nus geen graadverdeling bezitten, is het niet mogelijk zijn mijl-
schalen te vergelijken met de lengte van een graad. 

Het zal uit het hier aangevoerde duidelijk zijn, dat een nauw
keurige bepaling van de schaal waarop hij iedere grietenij kaart 
afzonderlijk heeft ontworpen niet valt te geven. Zoveel leren 
ons deze mijlschalen echter wel, dat de kaarten op zeer verschillen
de schaal zijn getekend. 

Een andere methode om de schaal der kaarten bij benadering 
te bepalen, bestaat in afstandsmetingen op zijn kaarten en ver
gelijking van de uitkomsten daarvan met afstanden op een kaart 
met bekende schaal, waarvoor ik de stafkaart 1 : 50000 nam. 
Deze wijze van doen zou juiste resultaten geven, als de kaarten 
van Schotanus volkomen juist waren. Dit is echter geenszins 
het geval en was ook bij de toenmalige stand van de geodesie 
niet te bereiken. De volgende tabel geeft dus bij benadering de 
schaal van de verschillende kaarten aan. 

Haskerland 
Utingeradeel 
Idaarderadeel 
Rauwerderhem 
Het Bildt 
Aengwirden 
W. Dongeradeel 
O. Dongeradeel 
Menaldumadeel 
Barradeel 
Franekeradeel 
Ferwerderadeel 
Kollumerland 
Dantumadeel 
Achtkarspelen 

1 : 27000 Wijmbritseradeel 1 : 33850 
1 : 27000 Doniawerstal 1 : 34000 
1 : 27250 Hennaarderadeel 1 : 34500 
1: 27250 Baarderadeel 1 : 34500 
1 : 29000 Lemsterland 1 : 35000 
1 : 29500 Leeuwarderadeel 1 : 35750 
1: 30000 Wonseradeel 1 : 35750 
1 : 30000 Schoterland 1 : 36250 
1 : 30000 Gaasterland 1 : 36250 
1 : 30000 Opsterland 1 : 37000 
1 : 30000 Hemelumer O. en N. 1 : 37500 
1 : 32500 W. Stellingwerf 1 : 38750 
1 : 32500 Smallingerland 1 : 38750 
1 : 33000 O. Stellingwerf 1 : 43300 
1 : 33000 Tietjerksteradeel 1 : 43500 
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Op geen van Schotanus' kaarten wordt de oriëntering met 
behulp van een kompas aangegeven. Voor alle kaarten geldt 
echter dat het Noorden boven is. 

Op alle kaarten wordt een lijst van de gebruikte tekens gegeven. 
Wij zien hieruit, dat Schotanus, behalve de dorpen, op zijn kaar
ten ook heeft geplaatst: de gewezen kloosters, de dichte buurten, 
de verstrooide buurten, de adellijke staten, de aanzienlijke 
hofsteden, de stemdragende staten, mindere huizen, wieren en 
geslechte wieren of vernietigde Edele Staten, stemmende stellen, 
vogelkooien, windmolens (korenmolens). De namen van de plaat
sen zijn vrijwel steeds in het Nederlands geschreven, slechts 
enkele in het Fries (b.v. Belkum, Menaam, Wynaem, Haelbird 
(in Dantumadeel) Raard e.a. Vrijwel alle wateren, wegen en 
vele binnendijken zijn aangegeven. Zijn kaarten zijn dus van 
onschatbare betekenis voor de kennis van Friesland in het begin 
van de achttiende eeuw. 

De grenzen van Friesland stonden bij de uitgave van de Friesche 
Atlas van 1698 niet vast en evenmin bij de uitgave-Halma van 
1718. 

Vanaf de vroegste historische tijden bewoonden de Friezen 
het kustgebied van de Noordzee, in de Romeinse tijd van de 
Rijn bij Katwijk tot de Eems, ten tijde van Koning Redbad 
zelfs van het Zwin tot de Wezer. Dit Grootfriesland werd door 
het Vlie, de Lauwers en de Eems in verschillende delen verdeeld. 
Reeds de Lex Frisionum van Karel de Grote kent een kerngebied, 
Midden-Friesland, tussen Vlie en Lauwers. Hoe ver dit gebied 
zich landwaarts uitstrekte, wordt echter niet aangegeven. Door 
de langzamerhand onstane Middelzee, werd dit deel in tweeën 
gescheiden, Westergo en Oostergo. Hoewel vrij los van elkaar 
staande, was er tussen deze beide gouwen een inniger samenhang, 
dan er bestond tussen deze en de overige Friese gouwen, zoals 
reeds uit de Lex Frisionum blijkt. Ook de Zuidwesthoek van het 
tegenwoordige Friesland (het graafschap Staveren) bezat een 
tijdlang een zekere zelfstandigheid. 

De kerkelijke indeling van Friesland stemde hiermee niet 
geheel overeen. Het grootste deel van het Westerlauwerse Fries
land behoorde kerkelijk tot het bisdom Utrecht, dat in verschillen
de decanaten was verdeeld: Westergo vormde het decanaat van 
St Jan, Oostergo het decanaat van Oud-Munster. Stellingwerf 
vormde met Drente en het land van Vollenhove het archidecanaat 
van St Marie. Niet tot het bisdom Utrecht behoorde Achtkarspe-
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len, dat met de Groninger Ommelanden als archidiaconaat Frisia 
een deel uitmaakte van het bisdom Munster. 

In 1024 (1046 en 1057) ontving de bisschop van Utrecht tevens 
de grafelijke rechten in Drenthe, zodat van die tijd af Stellingwerf 
en misschien ook Schoterland, ook in politiek opzicht met Drenthe 
was verbonden. Het eerst scheidden zich de Stellingwervers 
tussen Kuinder en Linde als vrije Friezen af van dit graafschap 
(in 1230) en omstreeks 1328 ook de rest van Stellingwerf (de 
12 parochies)). 

Achtkarspelen sloot zich op wereldlijk gebied nu eens nauwer 
bij de Oosterlauwerse Ommelanden, dan weer bij de Wester-
lauwerse Friezen aan, doch bleef ten slotte toch een Friese 
grietenij. 

Eigenaardig was een tijdlang ook de toestand in Visvliet. Hier 
stelde het naburige Gerkesklooster rechters aan. Als klooster
goed kwam het na de hervorming aan Friesland en kreeg de titel 
van Heerlijkheid, waarna omstreeks 1580 aldaar de eerste 
grietman werd aangesteld. In 1637 besloten de Staten de Heer
lijkheid Visvliet aan de Ommelanden te verkopen. 

In hoofdzaak stond de grens van het Westerlauwerse Friesland 
nu vast, maar in bijzonderheden viel er nog veel te regelen. Deze 
onbepaaldheid der grenzen was een gevolg van de natuurkundige 
toestand van het grensgebied. 

In natuurkundig opzicht bestaat Friesland uit drie zeer ver
schillende delen: het lage midden, grotendeels een laagveen-
gebied, de westelijke en noordelijke kleistreek en het oostelijk 
en zuidelijk zandgebied. Het lage midden is in het zuiden zeer 
breed, doch neemt naar het noorden langzamerhand af, om 
tenslotte in de nabijheid van Dokkum geheel te eindigen. Niet 
alleen de hogere zuidoostelijke zandgronden, maar ook een groot 
deel van de kleistreken zenden hun overtollig water naar dit 
lage midden, zodat dit de natuurlijke vergaderbak is van Fries
land's overtollig water. In de Oudheid en in een groot gedeelte van 
de Middeleeuwen was dit deel van Friesland dan ook uiterst dun 
bevolkt en maakte het het verkeer tussen de beide overige 
delen uiterst moeilijk. 

De vroegste menselijke bewoning hadden de zandgronden. 
Hier zijn zeer belangrijke praehistorische resten voor de dag 
gebracht. Deze vondsten wijzen op culturele verwantschap met 
Drenthe. Dit is niet te verwonderen, want het zuidoosten van 
Friesland is in geomorfologisch opzicht de voortzetting van het 
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Prenthse landschap. Daarentegen was dit gebied door het lage 
midden gescheiden van de terpenbewonende Friese bevolking 
van de kleistreek. Naarmate echter de veenvorming op de diluvia-
le zandgronden voortschreed, werd langzamerhand de eenheid 
met Drenthe verbroken, terwijl vanuit de kleistreken een immi
gratie van Friezen aan de bevolking, vooral benoorden de Kuin-
der, een sterke Friese inslag gaf, zodat het Fries het Saksisch 
verdrong. De hoge venen in het Friese grensgebied vormden 
tenslotte naar het Oosten en Zuiden natuurlijke slagbomen voor 
het verkeer tussen de mensen aan beide zijden. Vooral in de 
winter was het verkeer over de drassige veenbodem haast on
mogelijk. Alleen waar hogere zandruggen de hoogveengebieden 
scheidden, was verkeer mogelijk, zodat daarover van ouds de 
verbindingswegen liepen tussen Friesland en de naburige ge
westen. 

In het bijzonder was Opsterland door zijn zandruggen een 
belangrijk doorgangsland. Twee zandruggen lopen van Oost 
naar West door Opsterland, gescheiden door het dal van het 
Koningsdiep (de Boorn). De noordelijke zandrug loopt van 
Ureterp naar Beetsterzwaag en Beets. Hij is door een smalle 
zandstrook tussen Olterterp en Drachten verbonden met de 
zandgronden van Smallingerland en Achtkarspelen. Van Ureterp 
liep via de Friesche Palen een weg naar Marum in het Wester
kwartier van Groningen. De zuidelijke zandrug strekt zich uit 
van Duurswoude over Lippenhuizen en Gorredijk naar Terwispel. 
Beide ruggen verenigen zich ten oosten van Bakkeveen. Van 
hier liep de hoofdverkeersweg naar Drenthe (Norg). Tevens 
voerden twee verbindingswegen tussen de beide Stellingwerven 
en de noordelijke grietenijen (van Donkerbroek over Duurswoude 
naar Ureterp en van Oldeberkoop over Jubbega naar Gorredijk) 
door Opsterland. Daardoor had Opsterland een sterke strate
gische positie en was het, zeer tot zijn schade het doorgangs
gebied van legers vanuit Groningen en Drenthe naar Friesland. 
In 1593 maakte de stadhouder Willem Lodewijk hieraan een 
einde door schansen aan te leggen op de hoofdverkeerswegen, nl. 
de Zwartendijksterschans op de weg Norg-Bakkeveen, de Friesche 
Palen-schans op de weg Marum-Ureterp en de Breberg-schans 
tussen Donkerbroek en Duurswolde op de weg, vanuit het Zuiden 
door de Stellingwerven. In rustiger tijden bevorderden deze 
doorgangswegen in niet geringe mate de economische ontwikke
ling van deze grietenij. 
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De hoge venen namen in betekenis toe, toen de afgraving ervan 
met kracht werd ter hand genomen. Dit was vooral het geval, toen, 
na de Hervorming, de kloostergoederen werden geseculariseerd, 
want veel hoogveen behoorde aan de kloosters (in Achtkarspelen 
aan het Buwe-klooster, in Opsterland aan de Mariengaarder abdij 
te Hallum, die te Bakkeveen een uithof bezat en aan het klooster 
Smalle Ee, dat een uithof bezat bij Sigerswoude). Na de seculari
satie liet de provincie de kloosterlanden opmeten en in kaart 
brengen, om ze daarna te verkopen. In 1613 en 1617 werden 
kaarten gemaakt van de venen van het Buwe-klooster (beide in 
het Rijksarchief te Leeuwarden; die van. 1617 werd door de 
landmeter Ime Lolles Hannema gemaakt). 

Tot die tijd had men zich over het juiste verloop van de pro
vincie-grenzen niet erg druk gemaakt; slechts hier en daar waren 
de oorspronkelijke „landweren, leidij ken en scheidgruppels" nog 
meer of minder duidelijk te herkennen. Talrijk waren dan ook 
de klachten over het overschrijden van de grens door de bewoners 
der aangrenzende dorpen bij het boekweiten, het weiden der 
schapen en het gruppelen. Reeds in 1508 was er twist gerezen 
tussen de bewoners van Een in Drenthe en de Friezen van Opster
land omtrent tegenstrijdige aanspraken op het Westerbroek, o.a. 
bij de Breemhaar ten Noorden van het tegenwoordige Allards-
oog. In 1549 verklaarden die van Bakkeveen en Siegerswolde, dat 
zij de Breemhaar voor hun schapen gebruikten met goedvinden 
van Vredewold en dat zij met de Drenthen dus niets te maken 
hadden 1. 

In 1616 werden „de limiten tegen die van de Omlanden" 
gemeten door Edger Cornelis Engehuys. Voor de „zestich dagen 
vacatiën bij hem ge vaceert in scheijden van slandtschaps limiten 
tegen die van d' Omlanden sampt meeten van eenighe veenen" 
ontving hij 21 Maart de somma van 138 gulden. In 1639 kwamen 
er klachten binnen van de Staten van Stad en Lande over mensen 
uit Surhuisterveen en Drachten, die grappen maakten over wat 
men voor de grens meende te mogen houden, hoezeer „deselffde 
doncker ende twijfelachtich" was. 

In 1631 werd door Groningen weer een onderzoek ingesteld naar 
„die gelegentheid van sekere nyes aengegravene venen op deze 
Provincie f rontieren omtrent die Lauwers gelegen en of dieselve tot 
dese of de provincie vanVrieslant hoirich zijn".Misschien staat hier
mee in verband, dat op 7 Juli van dat jaar door Friesland aan Syds 
1 Vgl. ook: P. J . van Winter, De Grenzen van Stad en Lande van Groningen. 
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Jansz., geadmitteerd landmeter, „voor vacatiën ende diensten 
nae Surhuysterveen" 20 gulden werd uitbetaald. 17 Juli 1658 
werden de Heren Glinstra en Osinga bij Resolutie van Ged. 
Staten van Friesland gecommitteerd „tot ' t maken van de limiet-
scheidinge tussen Smallingerlandt, Opsterlandt en Stadt en 
Lande" en eveneens 7 September 1660 de Heren Glinstra en 
Bouricius tot hetzelfde doel. In verband met deze laatste meting 
staat de betaling van 30 Nov. 1660 van 137 gld. 8 st. aan „Sytse 
Wytses, harbargier inde Drachten ter saecke verteringen bij de 
Heeren Commissariën ende landtmeters gedaen over de limijt-
scheidinge van de Drachten en Groningerlandt". 

Drie jaar later, 15 Aug. 1663, werd aan Broer Boelens, gead
mitteerd landmeter „ter saecke vacatiën ende expensen bij hem 
ten dienste vant landt gedaen over de meetinge van de provincie 
scheydinge tusschen Frieslandt en Groningen neffens de Griete-
niën Opsterlandt ende Smallingerlandt" 215 gulden uitbetaald 
en den 3 Nov. 1665 voor gelijke diensten £127.14. Van Broer 
Boelens bezit het Friesch Museum een grote manuscriptkaart: 
„Volgens Ons ondergeschreven Last ende Commissie van Hare 
Ed. Mog. de H. Heeren Commissariën en Gecommitteerde Staeten 
van de resptive Provintien Van Friesland, Stad Groningen en 
Omlanden, in dato den 6. en 25 Julij 1664. Gemeeten ende 
Gecarteert en Gedelinieert, beijdersijts sustunuen(!) van Li-
mitten tusschen Bovengemelte Provinciën questieus, met de 
aan en Bijleggende Dorpen Buerschappen, Meeren en Gruppelen 
etc." Deze kaart, hoog 886 mm, breed 1140 mm, omvat het 
grensgebied tussen de Kortwolder zijweg bij het Lappegat tot 
aan de Friesche Palen. Een tweede, ongeveer even grote kaart, 
ongesigneerd en ongedateerd, is naar alle waarschijnlijkheid van 
hetzelfde jaar 1664; deze omvat het grensgebied van de Friesche 
Palenschans tot de Zwartedijksterschans (eveneens in het bezit 
van het Friesch Museum). Een derde kaart, eveneens ongedateerd, 
zonder titel en zonder naam van de auteur (Rijksarchief in Fries
land, kaart no 2) omvat een groter gebied, nl. de Fries-Groningse 
grens van de Friesche Palen tot aan de „Swarte Schans" en de 
„Swarte Ryt t of borenster Ee", de Gronings-Drenthse grens van 
daar tot de „Zulte meer' ' of Leekster meer en de Fries-Drenthse 
grens van de „Swarte Schans" tot naast de Haule (hoog 54 cm, 
breed 42 cm). 

De 20 Februari 1669 verzochten de Gedep. Staten van Friesland 
aan die van Stad en Lande nogmaals „Commissariën te nomi-
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neren tot de quaestieuse Limitscheidinge omtrent de Friese he 
palen". Het is mij niet bekend of hieraan gevolg werd gegeven. 

In dit verband moet ook worden gewezen op S(ibrant) v(an) 
0(ckinga)'s „Kaarte der Grietenye van Opsterland. Vertoonende 
desselfswesenEn gestaltenisse. Met de ketting afgemeeten. Door 
S .v .O" . Naar deze afzonderlijk uitgegeven kaart, versierd met 
vignet door Jan en Caspar Luyken, vervaardigde Bernardus 
Schotanus à Sterringa in 1693 zijn kaart van Opsterland voor de 
Friesche Atlas. Schotanus droeg zijn kaart dan ook op aan 
„Sibrandus van Ockinga Rentmr. van Friesland". Deze kaart 
van de Heer Ockinga bewees zeer goede diensten bij de grens-
regelingen in de jaren 1717-1723. „De kaart van de Heer Ockinga" 
zeggen de rapporteurs A. van Haersma en Ph. Fr. Vegilin van 
Claerbergen in hun rapport aan Gedep. Staten van Sept. 1718, 
„is naukeurigh gemaeckt soo als deselve bij Dr. Schotanus voor 
omtrent vijf en twintig jaren (dus in 1693) uitgegeven is". De 
kaart kwam, wat het grensgebied tussen de Friesche Palen en 
het Waese meer aangaat, volkomen overeen met de kaart door 
de Groningse gecommitteerden overgelegd. Ook in 1723 ver
klaarden de Friese gecommitteerden, dat zij bevonden, dat deze 
kaart „met de uiterste exactitude" was gemaakt. 

Niettegenstaande alle pogingen om te komen tot vaststelling 
van de grens met de naburige provinciën, was een definitieve 
regeling, toen Schotanus zijn Friesche Atlas en ook toen Halma 
daarvan een tweede herziene druk in 1718 uitgaf, nog niet 
getroffen. Dit werd pas bereikt na van 1717-1723 nogmaals 
verschillende metingen te hebben verricht en kaarten te hebben 
gemaakt. Daar deze na Schotanus' dood tot stand kwamen, zal 
ik ze hier niet in bijzonderheden weergeven, maar mij bepalen 
tot de uiteindelijke vaststelling van de grenzen tussen Friesland 
en de naburige provinciën . 

Een belangrijke betekenis als grensscheiding tussen de pro
vinciën Friesland en Groningen bezat van ouds de Lauwers, 
waarvan thans ten Zuiden van Stroobos niet veel meer over is 
dan een sloot of greppel, hier en daar zelfs niets meer te vinden 
is, maar waarvan de oude loop eertijds een aanvang nam in de 
venen ten Z.O. van Surhuisterveen, die gedeeltelijk in Friesland, 
gedeeltelijk in het Westerkwartier lagen. 

Het was nu de vraag, hoe de Lauwers eertijds in deze venen liep 
en waar zijn oorsprong eenmaal was gelegen. Door de grensrege-
lingscommissiën werd hier naar een minutieus onderzoek gedaan 
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vanaf de Kortwolder weg of het Lappegat zuidwaarts. Al dadelijk 
kwamen hier de eerste moeilijkheden met betrekking tot de 
„Friesche Campen". Het was moeilijk uit te maken of de Lauwers 
bewesten of wel beoosten deze Campen of misschien wel aan beide 
zijden ervan had gelopen. Zij waren in het bezit van Friese 
eigenaars. Om aan alle gekibbel hierover een einde te maken werd 
overeen gekomen, dat zij aan Groningen zouden komen, maar 
dat de eigenaars hun eigendomsrechten zouden behouden en onder 
Friese jurisdictie zouden blijven. 

Als een vast punt van die grens werd door de Friezen beschouwd 
het uiteinde van de Hillemagruppel, die op de grens liep van 
Achtkarspelen en Smallingerland. Hoewel de Groningse afge
vaardigden de grens enige honderden roeden verder westwaarts 
verlegden, werd hier de Friese grensbepaling door de Groningers 
geaccepteerd, daar volgens getuigenissen van alle ingezetenen het 
uiteinde van deze gruppel steeds in Friesland had gelegen. 

Verder stelden alle voorhanden kaarten de grens tussen de 
beide provinciën vast van de Hillema-gruppel in rechte lijn tot 
een punt driehondert roeden bewesten Trimunt, gelegen tussen 
drie meren op Gronings gebied en zeven meren op Fries gebied. 
Hier werd een put gegraven om het punt scherp aan te geven. 
Vandaar naar de Friesche palen-schans werd een rechte lijn 
aangenomen als grens. 

Van de Friesche Palen-schans werd de rechte lijn gevolgd naar 
het Hendrik Bouwes-meer en vandaar met een bocht naar het 
midden van hetWaese meer. Tussen het Waese meer en de Zwar-
tendijkster schans ontbrak elk zichtbaar teken van een vroege
re grens; daarom werd dê [rechte lijn gevolgd naar het midden 
van die schans. 

Toen nu de grens met Stad en Lande definitief was geregeld, 
werd na langdurige onderhandelingen een regeling met Drenthe 
getroffen, waarbij van weerszijden iets werd toegegeven. Het 
moeilijkst was de oplossing bij de Zwartendijkster schans, waar 
de bewoners van Een aanspraak maakten op een vrij groot in 
Friesland inspringend gebied. Na moeizame onderhandelingen, 
die bleven slepen van 1727-1737, gaven beide partijen hier wat 
toe, zodat het gebied, dat aan Drenthe kwam ongeveer de helft 
besloeg van het gehele questieuse gebied. De Zwartendijkster 
schans kwam nu op de Drenths-Groningse grens te liggen, doch 
bleef onder Fries gezag. De Westgrens van het vooruitspringend 
Drenthse gebied vormde de in vroegere getuigenissen telkens 
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genoemde „landweer", die achter Bakkeveen langs het latere 
AUardsoog liep. Verder zuidwaarts waren de moeilijkheden minder 
groot en door wederzijds toegeven reeds in 1731 opgelost. Het 
enige vaste punt, door Schotanus hier aangegeven, is het „Swarte 
Water", waar de weg van Haule naar Veenhuizen de grens pas
seerde; voor het overige was alles beoosten de lijn Haule-Vochte-
le-Appelsche één groot onbewoond woest hoogveengebied. Als 
vaste grenspunten werden door de grensregelingscommissie 
aangenomen: het „Swarte Water", de „Goudhaer", de „Crane-
gaten sijnde enige lage slencken", de „Bongh Haer sijnde een 
sandt hoogte" en de „Bruine Hoechte of Wester Es is een hoochte 
in't veen". Het Groote meer of Smilder meer, dat Schotanus aan 
de Friese zijde van de grens plaatst, kwam in Drenthe te liggen. 

BIJLAGE I 

COMMISSIE VOOR BERNHARDO SCHOTANO 

Medisinae & Matheseos Studioso omme Lantkaerten 
te revideeren & corrigeeren. 

Commissie en Instructie-boek F 1. (1661-1795). pag. 137. 

De Gedeputeerde Staten van Vrieslandt doen te weeten gecommitteert 
ende geauthoriseert te hebben sulx doende mits desen den Erenvesten, 
achtbaeren Bernhardus Schotanus, Medicinae & Matheseos Studiosus, om-
me te revideeren de Landkaerten vande respective Grietenijen deser 
onser provintie bij Sioert Gravius gemaeckt; Alwaeromme wij mits desen 
versoecken oock amptshalven ordonneeren alle Grietsluijden, die desen 
sall worden vertoont, hem daerinne te doen alle hulpe ende bevorderinge, 
sulx dat soo wanneer hij haer luijden off elcx van haer int besonder comt 
te vertoonen Lantkaerten van hem Grietenijen off Grietenije airede 
gelijck voorss: gemaeckt, sij desselve willen oversien ende examineeren, 
om te weeten ofte correct ende alnoch well zijn soo niet, hem aen te wijzen, 
wat daerin soude staen of dienen om gemaekt, gecorrigeert off ver-
beetert te worden, ende de correctie bij hem gedaen wesende naer be-
hooren, off de voorss: Kaerten well ende perfect bevonden hebbende, 
hem daeraff onder hun respective handen attestatie in forma te verleenen 
om voorts bij ons dienaengaende gedisponeert te worden soo als wij 
sullen oordeelen ende bevinden tot eere, dienst ende reputatie vande Lan
den oorbaer nodich ende raetsaem. Lastende wij wijders hiermede alle 
andere die sulx eenigssints solde mogen aengaen hem Bernhardo Schotano 
in desen geenen beletsel oft turbe maer alle noodighe ende behoorlijcke 
bijstand ende aenwijsinge te doen, waeraen onse eernstige meeninge ende 
der Landen dienst sall geschieden alles tot onse revocatie ende naerder 
ordre. Signatum 

Leeuwaerden desen 24en Maij 1662. 
was geparapht. E. Glinstra ter ordonn. der H. H. Gedep.de Staten voorss. 
geteekent als: secres. G. Kussen. 
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BIJLAGE II 

RESOL. GEDEP. ST. VAN FRIESLAND, 3 DEC. 1664. 

Is nae deliberatie goetgevonden aen Bernardus Schotanus soe voor 
vacatien als expensen bij hem gedaen int afmeten der Provintie van 
Vrieslt. als meede int snijden der plaeten toe te leggen gel. hem daervoor 
toegeleyt werdt by desen de somma neegen hondert car. £ waer van hem 
ordtie. in forma sal werden gepasseerdt. 

BIJLAGE I I I 

RESOL. GEDEP. ST. VAN FRIESLAND, 2 JUNIJ 1683 

Is op rapport van de Heeren Grovestins, Stansius en Sixma goedt ge
vonden en verstaen, gelijck sulx geschiet bij desen: Dr. B. Schotanus à 
Starringa, Medicus binnen Leuwarden, te accorderen & te authoriseren, 
om te mogen maecken een pertinente Caert van alle de Grietenijen hier 
in de Provintie, in voegen en op conditien, als hy aen deze tafel heeft 
gepraesenteert, & een opstel vertoont, gelijck hier nevens is staende; des 
genietende voor jeder Grietenije,de steden daeronder ressorterende mede 
begrepen, hondert silvere ducatonen, & daer te boven noch voor zyn 
expensen, verteringen, wagenvrachten als andersins voor alle grietenien als 
boven, in eener somma te ontvangen, seven duijsent negen hondert & 
vyfftich Car: gids.; sullende voor de gemelte Schotanus nu gereedt een 
ordonnantie worden opgemaeckt tot drie hondert silveren ducatons & 
daernae vervolgens gelyck in het nevenstaende opstel is geexprimeert; 
welcke betalingen daernae hem in de capitale somma sal worden gededu-
ceert. Ende sal hieraf aen de voors. B. Schotanus copia worden gegeven 
om hem daervan te dienen, en daernae te reguleren nae behoren; alsmede 
een Commissie by de Secretaris Wijckel gedepescheert om des te beter 
te konen werden geexpedieert bij de respective Grietsluiden ende Ge
rechten. 

Maniere ende Conditien, volgens de welcke den onderges: praesen-
teert, de Kaerten van alle de Grietenien van gansch Frieslandt tusschen 
't Flie ende de Lauwers te maken. 

Vooreerst neemt den Onderges: aen een kaert van ijder Grietenie te 
maken, soo groot als een Atlaskaert, op fijn parquement, waerin correctel. 
sullen affgemeten ende affgeteikent worden: 

1. Alle dorpen in haer fatsoen met de parochijkercken, kerckbuijren soo 
alse leggen, soo verre het papier toelaet & op hare distantien. 

2. Van gelijcken alsoo alle de gewesen Cloosters met hare onderhorige 
plaetsen. 

3. Alle adelijcke huisen, eigenerffde Staten, Stemdragende plaetsen, 
hof f steden, met hare plantagien op hare distantien en fatsoen. 

4. Insgelijx alle naem dragende huisen, herbergen, tolhuisen. 
5. De dichte ende verstroijde buijrten mede op hare distantien en fatsoen. 
6. De vernietichde adelijcke huisen, stemmende stellen, wieren, aen-

geteikent op hare distantien. 
7. De water & windtmolens, schansen, zoo gewesene als noch in weesen, 

onder hare teickenties aengewezen. 
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8. Alle vogelkoijen ende hurden op hare plaetsen. 
9. Alle verstreckingen, kromten, ontreckingen ende racken, ende bochten 

soo van gemene als dorps ende buyrtvaerten ende opvaerten. 
10. Alle dij eken, rijdwegen, miedwegen, kromten en bochten, op hare 

lengten en plaetsen. 
11. Aller meiren en poelen grootte en fatsoen, als oock der Riedtmeiren, 

eylandekens, marassen, veenen, bochten en cromten. 
12. Alle tillen, bruggen, sluijsen ende zijlen op hare plaetsen. 
13. De oude vaerten ende wegen voor soo verre men deselve kan na-

speuren, mede de flauties aengewezen tot verclaringe van de Vrie-
sche historie. 

14. En ten Iaesten een correcte limijtscheidinge van ijder Grietenie. 
Ten tweden zullen op de cant van de kaerten gestelt worden: 

1. De wapens van ijder Grietenie met hare coleuren en verwen. 
2. Een Compartiment, waer in de naem van den Heer Grietman als 

Hooft Officier der Grietenie etc. 
3. Een tafereel met de beduidinge der teikenties in de caert gestelt. 
4. Een correcte scala van roeden, uiren gaens en mijlen. 

Ten darden, een corte beschrijvinge van ijder Grietenie onder yder kaert. 
Sullende nae gedane metinge en tekeninge in maniere voors: aen den 

Heer Grietman, het gerecht ofte ijmand anders die daertoe gestelt zijn, 
een ijder de kaert sijner Grietenie vertoonen, om deselve te examineren 
ende te revideren ofter ijts abusivel. mochte ingestelt zijn oft iets aen 
manqueren, ende dan nae gedane verbeteringe ofte suppletie, de appro
batie vande Heeren Visitateurs versoecken, & deselve benevens de 
gemaeckte caert aen haer Ed:Mo: vertonen, ende alsdan de kaerten op 
de voorges. maniere punctuel. ende volcomel. gemaeckt zijnde, voor het 
meeten & opstellen van ijder Grietenie groot ofte klein van begrijp ge
nietende hondert silveren ducatons suiver geit, ' t welk is een seer civile 
somme, waer voor niemand met sulken curieusheid ende perfectie dat 
werk soude connen maken; ende ten ware ick enige besondere inventien 
tot dien einde uitgevonden had, om in een Jaer soo veel te connen doen, 
alsmen anders in 5 à 6 Jaren niet soude conen doen, zoud ick mij niet 
derven inlaten om een enige Grietenie van middelmatige groote, obser
verende voors: curieusheit om viermael soo veel te maken, behalve dat 
de costen soo veel te meerder souden zyn, welverstaende nogtans dat 
mij voor het vorder aenvangen van ' t werk de penn. voor de oncosten 
van drie grietenien mach werden geadvanceert, ende dat nae dat de ses 
eerste Grietenien der tegenwoordige regerende Heeren Gedeputeerde 
Staten van Oostergoo, Westergoo, ende Sevenwolden de aen ofte in-
gelegen jurisdictien der steden daer onder begrepen, sal hebben geper-
fecteert, dat ick alsdan de helft vande gehele somma sal hebben te ont
vangen, aengesien alsdan al vele gedeelten der nabuirige grietenien sal 
moeten hebben affgemeten, ende mij noodsaeckel, vrij verder uitgestreckt 
als het besteck van de ses eerste grietenien bedraecht, ende de resterende 
gelden als het werek t'enemael afgedaen is. Stellende noch boven de voors. 
somme van mijne verdiensten voor oncosten die in de metinge van ijder 
Grietenie voor wagen, paerden, schipshuir, arbeitsloon van ten minsten 
drie mannen 's daechs consumptien, verteringen, teijckengelt, parque-
mentgelt staen te vallen; noch hondert silveren ducatons bij ' t leveren van. 
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ij dere Grietenie telkens te ontvangen onder deductie van het geadvandeerde: 
Voorts latende ter dispositie van hare Ed. Mog. wat ordre nae dat de ses 
eerste Grietenien sullen volmaeckt zijn, in 't afmeten der resterende 
gevolcht sal moeten worden. 

U Ed: Mog: 
Onderdanigste dienaer en Onderdaen 

(was get.) B. Schotanus à Starringa. 

BIJLAGE IV 

RESOLUTIE GEDEP. ST. VAN FRIESLAND, 2 JUNI 1682. 

De Gedeputeerde Staten van Frieslandt, doen te weten gecommitteert ende 
geauthoriseert te hebben sulx doende mits desen, den Erentvesten, Acht
baren, Welgeleerden Bernhardus Schotanus à Starringa, Medicinae doctor 
om van nieuws te maken de Landtkaerten van alle de Grietenien de-
ser Provintie met de annexe off ingelegen jurisdictiën der Steden, Alwaer-
omme wij mits desen versoecken, oock amptshalven ordonneeren alle Griets-
luiden en Magistraten, die desen sal worden vertoont, hem daerinne te 
doen alle hulpe ende bevorderinge, sulx dat soo wanneer sy haer luiden 
off ellx van hun in 't besonder comt te vertoonen Landtkaerten van 
hun Grietenien off Grietenie alleen ofte met de annexe, ofte ingelegen 
jurisdictiën van steden, sij deselve willen oversien ende examineren, om 
te weten off se correct ende wel zijn, soo niet, hem aen te wijzen wat 
daerin saude staen off dienen noch gemaeckt, gecorrigeert ende verbetert 
te worden, ende de correctie bij hem gedaen wesende naer behooren, ofte 
de voors. kaerten wel ende perfect bevonden hebbende, hem daeraff on
der hun respe. handen attestatie in forma te verleenen, om voorts bij ons 
dien aengaende gedisponeert te worden, soo als wij sullen oirdelen ende 
bevinden tot eere, dienst ende reputatie vande Landen oirbaer nodich 
ende raetsaem te zijn; Lastende wij wijders hier mede alle anderen die 
sulx enichsins solde mogen aengaen hem Bernardo Schotano à Sterringa 
in desen geen beletsel off turbe, maer alle nodige en behoorlijcke bijstand 
ende aenwijsinge te doen, waer aen onse ernstige meninge ende de Landen 
dienst sal geschieden, alles tot onse revocatie ende naerder ordre. 
Signatum Leuwarden den 2 Junij 1682. 

(Was geparapheert) F. van Alema. 
Ter ordonn. der Heeren Gedep.de Staten voors. (was get.) H. van Wijckel. 

BIJLAGE V 

RESOLUTIE GEDEP. ST. VAN FRIESLAND, 9 JANUARI 1692. 

Is gelesen de request en de bijgaende memorie door Bernhardus Schotanus 
à Starringa, Medicinae Dr. alhier aen 't Collegie gepresenteert luijdende 
beijde als volgt. 

Aan de Ed: Mo: Heeren Gedep.de Staten van Frieslant. 
Geeft U Ed: Mo: met eerbied te kennen Bernhardus Schotanus à Starringa, 
Medicinae Dr. dat hij suppl'. nu negen volle jaeren besig zijnde geweest 
met 't meeten & maecken der Landcaerten van de Grietenijen & Jueris-
dictien der steden deser Provincie, eijndelijck naer veele moeijtens, onge-
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looflijcken arbeijt & excessive costen soo verre is geavanceerd, dat ' t 
gansche werck op een cleijn gedeelte van Sevenwolden nae, lichtelijk in de 
tijt van V weecken te voltoijen, is voltrocken & afgedaen, dit dan dus verre 
gebracht zijnde, heeft 't den Suppl.' gedacht, sijn onderdanige plicht te 
zijn, UEd: Mo: te vertoonen & in bedenckinge te geven, of wel niet nood-
saeckelijck waere, volgens U. Ed: Mo: voorgaende goede meeninge & in
tentie, dat dese dus verre gebrachte caerten, op coopere plaeten, ten 
dienste van den Lande wierden gebracht, hetwelcke de suppl.' U Ed: Mo: 
daerom te meerder heeft willen voorhouden, om dat eerstelijek bij soo 
verre de voorss. opgestelde caerten niet in plaeten wierden gebracht, 
deselven lichtelijck als dun postpampier zijnde, souden connen verrotten, 
vergaen, of t'eenemael verlooren, waerdoor dan merckelijcke costen van 
den Lande souden werden tot vruchteloose nietigheijt gebracht, & ander
deels oock souden deselve caerten qualijck sonder des Suppliants oog 
naukeurig nasien, & vordere onderrichtinge met den druck connen werden 
gemeengemaekt, welcke nochtans lichtelijck door sieckte of doodt van 
den Suppl.' soude connen belet werden, in voegen alweder de voorss. 
schaede inevitabel soude sijn, diensvolgens tot voorcoominge dies, pre
senteert de Suppl'. aen U Ed: Mo: sijn onderdanigen dienst, omme nood
wendige middelen dies aengaende te onderneemen & in 't werck te stellen. 

U Ed: Mo: dan des Suppl.ts vertooninge in billijckheijt vindende ge-
grondeert, versoeckt deselve met eerbied, dat hem Suppl.t Commissarien 
uijt ' t midden van U Ed: Mo: moogen werden vergunt, die sich breeder 
ten voorss. fine informeren, den Suppl.t onderstaen, voorts U Ed: Mo: 
rapport doen, omme sulx gesien, gedisponeert te worden naer behooren: 
Quo factoete: was get: Litt. Petreus. 

Memorie nopens de oncosten der Landcaerten der Grietenijen, 
om deselve op coopere plaeten te brengen. 
1° Voor dertig Grietenijen moeten dertig plaeten worden 
geslaegen, gepolijst, wegende ijder 8 pond, kostende ijder pond 
een daelder, beloopende alsoo dese dertig plaeten drie hondert 
sestig guldens 360.—.— 
2° Overmits daer seven Grietenijen zijn, die in groote & lengte 
te veel van de andere verschillen, & die daerom ijder twee 
plaeten van noode sullen hebben, om geen al te groote 
ongelijckh.n in de selve te maecken stelle derhalven voor noch 
tachtig pond koopere plaeten bereijd 120.—.— 
.3° Tot de proeven van de caerten, soo om te corrigeren, als 
voor de exemplaeren voor Ed: Mo: Heeren Gedeputeerden & 
Heeren Grietsluyden, ijder caert voorts drucken moetende 
costen, twee stuijvers, sal derhalven beloopen voor duijsent 
afdrucksels 100.—.— 
4° Voor 2 Riem groot & fijn Atlaspampier tot de geseijde 
proeven & exemplaren . 48.—.— 
5° Voort snijden & etzen van ijder Grietenij caert in 't cooper, 
de een door den ander gerekent op hondert daelders op .t 
naest beloopt dan voor dertig -. 4500.—.— 
6° Voor 't vergrooten en vercleijnen der caerten na dat den 
welstand van 't werck sal vereijschen, deselve revideren & om 
mij wat verder noch van dit of geene te informeren; item we-
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gens 't onderrichten der plaet-& lettersnijders, ' t corrigeren der 
menigvuldige proeven, voor veelvoudige porten van brieven, 
proeven en exemplaren der caerten voorss: voor ijder Grietenij 
vijftig Car: Guldens, beloopt alsoo voor dertig Grietenijen 1500.—.— 
7° Nademael dit werck op 't spoedigste wordende voortgezet, 
niet meer dan ses Grietenijen jaerlijx sullen connen worden 
vervaerdigt, schoon of al 4 persoonen daeraen continueel werck-
ten, was 't wel dienstig, dat den autheur, om alle misslagen & 
abuysen, soo van de plaet-als lettersnijder, die andersins on-
verbeterlijck zijn, te verhoeden, sich jaerlijx geduijrende dit, 
onderhanden zijnde werck, 10 of 12 daegen tot Amsterdam 
verhoude, waer voor 's daegs soo voor de oncosten der reijs 
als verteeringen & vacatien alleenlijck een ducaton 's daegs 
stelt, houdende alsoo in die vijf jaeren tijts deze oncosten 
bedragen 189.—.— 

Alsoo dan dat in eender summa int geheel alle de oncosten 
der Grietenij landcaerten soude coomen te bedraegen . . . . 6817.—.— 
Waervoor dan oock selfs de plaeten aen 't Landt in eijgendom 
verblijven, om sich daervan bij alle gelegentheijt te connen 
bedienen. 
1° Pro memoria. De voorss. summa van 6817 £ over de vijf 
jaeren worden verdeelt, in welcke tijt ' t werck onder handen 
moet zijn, sullende de jaerlijxe oncosten beloopen 1363. 8.—• 
Voor welcke summa den autheur wil onderneemen de caerten 
ende plaeten, op voorss. wijze te leveren, doch onder dat be
ding, dat deselve bij ordonnantie mag werden toegestaen, 
1° de oncosten van de plaeten zijnde 40 i n ' t getal; 480.—.—• 
2° de incoop van de gesijde 2 riemen pampier; 48.—.— 
3° een kleijne somme om ij ets te avanceren aen de plaetsnijder, 
als tot sijn reijscosten voor de eerste mael van 102 Car. guldens 102.—.—• 
voor gedane verteeringe 26.10.— 
maeckende alsoo in een summa 656.10.— 
en nogh voor verteringe 8.16.—• 

6 6 5 . ^ ^ 

2° Pro memoria. Doen de caerten der Grietenijen eerst stonden ge-
maeckt te worden door den Autheur & sulx haer Ed: Mo: wierde voor-
gestelt, achte men, dat 't een seer dienstig werck soude zijn, voor de 
Provincie, & wierde daerom 't selve met eenparige stemmen goedgekeurt, 
gelijck oock 'tselve van Sijn Hoogheit wierde geapprobeert & gelaudeert, 
ten eijnde men een volcoomen kennisse van den toestand des lands mochte 
hebben, om tot algemeene dienst te sijner tijt bequaeme polders te connen 
ordonneren tot een ongeloof lij cke verbeteringe der leege landen, om welcke 
wel aen te wijsen de voorgaende kaerten t' eenemale ondienstig waeren. 
Ende overmits den Auteur tot dien eijnde een seer bequaeme watermoolen 
uijtgevonden heeft, die moogelijck sooveel als tien andere sal connen uijt 
maelen, alwaeromme oock de Ed: Mo: Heeren Staten deser Provincie 
denselven oock een octroij van soodanige Moolens hebben gelieven te 
verleenen, soo sustineert den Auteur dat bij deesen weege den Lande 
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eenige millioenen profijt sal connen worden toegebracht, soo wanneer maer 
U Ed: Mo: daertoe bequaeme ordre geliefden te beraemen. 

Waerop gehoort zijnde 't rapport van de Heeren Aijlva, Harinxma, 
Scheltinga, Vierssen & de secretaris Wijckel mondeling dienaengaende 
met de voorss: Dr. Schotanus hebbende gesproocken over ' t versoeck ten 
requeste gedaen; Is in gevolge dies goedgevonden en verstaen de genoemde 
Dr Schotanus à Starringa te authoriseren & aentebesteden gelijck geschiedt 
bij deesen het snijden, etsen, & drucken van de landcaerten der dertig 
Grietenijen deser Provincie, bij hem op ordre van 't Collegie volgens 
resolutie van den 2. Junij 1682 gemeten, geteeckent & reeds soo verre 
gebracht, dat binnen weijnige tijt sullen zijn geperfecteert & afgedaen, om 
daernae met commoditeijt ten dienste van de Provincie & voorcoominge 
van verderft te connen op cooperen plaeten gesneeden, & daernae gedruckt 
worden; des sal hij Schotanus gehouden zijn, dat alles correct & binnen 
den tijt van vijf jaeren werde afgedaen & gelevert volgens de praesentatie 
ten requeste & annexe memorie geinsereert, & sal hem tot support van de 
noedige oncosten, voor sijn diensten, moeijte en expensen, in de vijff jaeren 
voer dit werck te doen, worden geaccordeert eens voor als de summa van 
ses duysent achthondert en seventien Car. guldens te betalen in vijff 
jaeren ij der jaer bij de leverancie of vertooning van de gesneedene plaeten 
een vijfde gedeelte tot een duysent driehondert drie en sestig Car. guldens, 
acht strs., & nu bij anticipatie op de hand wegens den incoop der coopere 
plaeten, twee riemen pampier, & andere expensen, twee hondert silveren 
ducatons welcke in 't eerste termijn sullen worden gecort, & daer bij 
wegens verteeringen door de Heeren Commissarien hierover benevens 
Dr Schotanus gedaen, vijf en dertig Car. guldens, ses stuijvers maeckende 
alsoo te saemen ses hondert vijff en sestig Car. Guldens ses stuijvers, 
daervan te sijnen behoeve na resumptie deese ordonnantie sal worden 
gepasseert: Ende sal van deesen aen de gen: Dr. Bernhardus Schotanus à 
Starringa extract worden gegeven om te dienen tot sijn naerichtinge. 

BIJLAGE VI 

RESOLUTIE. GEDEP. ST. VAN FRIESLAND 7 FEBR. 1695 
Gelesen en geexamineert hebbende ' t accoort bij de Heeren Tiaerd van 
Aylva, en Valerius van Glinstra, beide Gedeputeerde Staten van Friesland 
als Gecommitteerden uit desen Collegie, in gevolge van de Commissie in 
dato den op haer Ed. gedecerneert met Bernardus Schotanus à 
Starringa Medicinae Doet. binnen Leeuwarden aengegaen nopens het 
maecken en perfecteeren van een compleet werck onder de naam van 
Friesche Atlas, luidende als volght: 

De Heeren Tiaerdt Baron van Ailva en Valerius van Glinstra mede 
Gedeputeerde Staten van Frieslandt, bij appointement van 't Collegie, 
op den requeste van Bernardus Schotanus à Starringa medicinae doctor 
binnen Leeuwarden gecommitteert ende geauthoriseert zijnde, omme in 
gevolge vande voorss. requeste met denselven Schotanus à Starringa te han
delen en te accorderen over het maecken ende perf ecteren van een compleet 
werck onder de naem van Friesche Atlas, mitsgaders over de leverantie 
van hondert Exemplaren van het voors. werck hebben in gevolge vande 
voorss. haere Commissie met den gemelten Dr Schotanus à Sterringa, 
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nopens die saecke nae verscheijde voorgaende conferentien, vast gestelt 
ende gearresteert naevolgende accoorde: 
1. Zal den voornoemden Dr. Schotanus à Sterringa gehouden wesen, ten 
besten doenlijck, te maecken, en te perfecteren een accurate beschrijvinge, 
soo generael, als particulier van 't oude en tegenwoordige Frieslandt van 
ongeveer tachtigh bladen oft veertigh boogh. 
2. Het voorss: werck sal moeten bestaen uijt de beschrijvinge, de kaerten 
van Oostergo, Westergo en Zevenwolden mitsgaders uijt d'alreede ge
snedene en noch te snijden kaerten der Gritenien. 
3. Dat het werck sal moeten worden versien van een curieuse Titelplaet, 
de wapens vande provincie, van sijn Hoochheit de Heere Erfstadthouder, 
en andere tegenwoordige Heeren Gedeputeerde, ijder nevens sijn quartier 
wapen. 
4. Dat den autheur van de voorss. Friesche Atlas sal moeten doen drucken, 
en in bequame banden laeten binden, een hondert Exemplaren daer 
van thien aende tegenwoordige Heeren Gedeputeerden en den Heer 
secretaris Wijckel, en de resterende t'negentigh Exemplaren sullen moeten 
werden gelevert volgens d'ordre, die hem alsdan sal werden gegeven. 
5. Dat den Autheur gehouden sal wezen, ten einde het voorss: werck, ten 
meeste luijster en reputatie van de provintie werde geperfecteert, sich te 
vervoegen inde Steeden om inde selve op te soecken en nae te sien, de 
documenten, die den selven tot de voorss: beschrijvinge soude mogen no-
digh hebben, ten welcken einde hem inde voorss: secretarien vrij acces 
sal moeten worden gegeven. 
6. Dat het aenden autheur vrij sal staen vijff & twintigh afdrucken van 
die platen, die welcke al rede gesneden zijn en die gene, die noch gesneden 
sullen worden, op sijn eijgen costen te mogen laten drucken, sullende den 
selven daer tegens gehouden zijn de voorss: platen in sijn bewaringh 
te nemen ende daer over het opsicht te houden. 
7. Dat bij de Heeren Gedeputeerde Staten onse Committenten voor ' t 
maecken ende perfecteren van ' t voorss: werck, en voor de leverancie van 
de voorss: hondert Exemplaren in voegen als boven en volgens presentatie 
geconditioneert aen den autheur sal moeten worden betaelt een somma 
van drie duijsent car. gids. Als namentlijck voor 't snijden der kaerten 
van Oostergo, Westergo en de Seven wolden 750.—.— 
Voor 't coper tot de voors. drie capitale platen 102.-
Voor 't maecken van ijder van die drie kaerten 40 £: 160.-
Voor 't maecken ende teickenen van deselve 15.-
Voor hondert drucken van ijder plaet 21 .-
Voor 't koper 10.-
Voor de Titulplaet van ' t werck 60.-
Voor 't teickenen van de selve plaet 6.-
Voor 't snijden van 't wapen vande provincie 40.-
Voor hondert drucken op de selve 7.10.-
Voor 't teickenen van 't selve 5.-
Voor hondert drucken op 't selve 7.10.-
Voor 't snijden van 't wapen van Sijn Hoogheit de Here Erf 
stadth. 40.-
Voor ' t teickenen v a n ' t selve 5.-
Voor hondert drucken op 't selve wapen 7.10.-



73 

Voor 't koper vande bovengescreve beide wapenen 12.—.— 
Voor de wapenen vande Heeren Gedeputeerden ijder nevens sijn 
quartiers wapen 60.—.— 
Voor ' t teickenen van de selve 10.—.— 
Voor hondert drucken op 't selve 7.10.— 
Voor 't koper van 't selve 6.—.— 
Voor hondert afdrucksels van ijder Grietenie plaet 7 £ lOstrs. 
comt voor dartigh Grietenien 225.—.— 
Tot hondert Exemplaren 20 riem Atlas papier, soo tot de plaet 
drucken als tot den Letterdruck ijder riem 25 £ 500.—.— 
Voor de Letterdruck van ijder bladt, soo voor drucken als setten 
4 £, comt derhalven voor veertigh bladen off boogen 160.—.— 
Voor ijder bandt een ducaton, comt voor 100 315.—.— 
Voor d'oncosten van reijsen tot het opsoecken vande documen
ten die inde secretarien der Grietenien ende steden worden 
bewaert 395.—.— 
Voor twe reijsen na Amsterdam, ijder ten minste van thien dagh, 
ijder dagh een ducaton 63.—.— 
Te saemen uijt maeckende de voorss. drie duijsent car. gids. 3000.—.— 
8. Dat de betalinge vant geaccordeerde sal worden gedaen in maniere 
als volcht: 

Een duijsent Car. gids. tot incoop van papier, koper & andere behoeften, 
aenstonts nae de bevestigingh van dit contract en de resterende twe 
duijsent car.glds. op drie termijnen. 

Het eerste termijn als de proeven vande Titulplaet, de wapenen van de 
provincie, van Sijn Hoogheit de Heere Erfstadhouder, en de Heeren 
Gedeputeerden, mitsgaders van de kaert van Oudt Frieslant aen haer 
Ed. Mo: sal sijn vertoont, ter somma van ses hondert, ses ende t'sestigh 
car. gids. 13 strs. 5 penn. 

Het twede termijn tot gelijcke somma wanneer de proeven vande kaerten 
van Oostergo, ende Westergo sullen gepresenteert zijn. 

En eijndelijck het darde en laeste termijn, mede tot ses hondert ses ende 
t'sestigh gids 13 strs. 5 penn. wanneer het geheele werck compleet sal 
zijn, en de veraccordeerde hondert exemplaren effective sullen wesen 
gelevert. 

Alle welcke pointen ende conditien bij ons onderges: mede Gedeputeerde 
Staten ende Dr. Bernardus Schotanus à Sterringa vast gestelt & ge-
arresteert zijnde, verbinden wij ons in naem vande Heeren onse Commit
tenten het gestipuleerde nae te comen en te presteren, gelijck den Autheur 
voor hem selven mede solemneel belooft, het gecontracteerde, in alle 
sijne deelen getrouwelijck nae te comen, onder verbant sijns persoons 
ende goederen. In kennisse der waerheijt hebben wij Heeren Gecommit
teerden ende Dr. Bernardus Schotanus à Sterringa desen met onse ver-
teeckeningen bevestigt binnen Leeuwarden desen 7en Feb: 1695. 

(Was get.) T. van Ailva, V. van Glinstra ende B. Schotanus à Starringa. 
WTaer op gedelibereert zijnde, is goet gevonden ende verstaen, ' t voors. 
gemaeckte accoordt in alle delen te lauderen en approberen en de Heeren 
Commissarien voor haer genomen moeite en aengewende devoiren te 
bedanken. Wijders goet gevonden gedachte Dr. Bernardus Schotanus à 
Sterringa op ' t eernstichste te recommanderen, om sijn aengenomen 
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werck, volgens accoort op het spoedigste te perfecteren, zullende in 
gevolge dies, de ordinantien van betalinge op de respective verschijndagen 
van de termijnen hem Schotanus à Starringa in tijdts ter handen werden 
gestelt, Ende sal van desen extracten aen de Heeren Reeckenmeesteren 
ende Dr. Schotanus à Starringa, om hem daer nae te reguleren, werden 
uitgegeven. 

BIJLAGE VII 
i l FEBR. 1712 

Verclaere ik ondergeschreven Doctor Joannes Holwarda mede oldste 
advocat voor den Hove van Frijslandt, als advocat van Juffer Johanna 
Alettha Schotanus à Starringa, sub beneficio inventari, erffgenaam van 
haer w.vader Bernardus Schotanus à Starringa in leven medicinae Doctor 
en Geopraphus binnen Leeuwarden, last en procuratie gegeven t'hebben, 
sulx doende bij desen aen Sr. Francois Halma, landscaps-drucker van de 
provincie van Frijslandt, omme uit mijne in qualiteijt constituants naame 
te ligten en weder t'heffen uit handen van mons.r Johannes Coeymans, 
plaatdrucker en snijder tot Amsterdam, alle sodanige gesneden platen, 
raakende de geographise beschrijvinge van Frijslandt, door welgedachte 
Doctor Schotanus aen hem gesonden en nog berustende, alles met magt 
van substitutie, clausulen van ratihabitie prout in communi ac ampliori 
forma. 

t'Oirconde mijne gewoone vertekeninge, Actum Leeuwarden desen 
Hen Februari 1712. (was get.) J. Holwarda. 
In dorso: 

Schrifftelicke procuratie voor Sr. Francois Halma, Landschapsdrucker 
van Fryeslandt. 

BIJLAGE VIII 
8 FEBR. 1715 

Bekenne ik ondergeschreven van Haare Ed. Mogendheden, de Heeren 
Gedeputeerde Staten dezer Provintie, ontfangen en onder mijne bewaringe 
te hebben, alle de kopere plaaten, door wijlen den Heere Dr. Schotanus 
van alle de Grietenijen van Frieslandt gemaakt zoo verre deselve gevonden 
en voor handen zijn; nevens de verdere algemeene stukken voltooit, on-
voltooit of eerst aangelegt, nevens andere kleene plaaten van steden, 
cieraaden enz. naar de lijste, hier onder volgende vervat, als: 
1. Alle de kaarten der Grietenijen bestaande in 31 plaaten. 
2. Een tijtel en 3 wapenkaarten, half boogen, hiertoe behoorende. 
3. Zeven plaaten, zoo opgemaakt, als niet opgemaakt van Oostergo, 

Westergo en de Zevenwolden. 
4. Zeven kleine plaatjes, zijnde 2 steden, 1 Wapenen der Steede en 4 
Sieraden tot eene groote algemeene kaart geordonneert. 
Alle het bovenstaande dezer voegen ontfangen hebbende, staat ter mijner 
verantwoordinge. 

Actum Leeuwarden den 8 Febr. 1715. 
(w.g.) Francois Halma. 

Landschapsdrukker der Ed. Mog. Heeren Staten van Frieslandt. 
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BIJLAGE IX 

RES. GEDEP. ST. VAN FRIESLAND, II APRIL 1715 

Is gehoort het rapport van de Heren U. B. van Aylva en Vegilin als 
Commissariën, en gesien het opstel der Voorwaerden, volgens dewelke aen 
Francois Halma 's Landschaps Drucker, alle de gesnedene koperen platen 
van de Grietenien deser Provintie met de verdere kaarten der quartieren, 
die nogh onvolmaekt voor handen syn, met het gene daer verder toe
behoort, en gevonden is, soo als die door wylen Dr. Schotanus syn getekent 
en in 't koper gebracht, souden worden overgelaten. 

Waerop gedelibereert synde, is goedt gevonden, de Heren Commissariën 
voor de genomene moeite te bedanken, om op de navolgende conditien 
aen voorschreven Halma toe te staen de Platen, en wat verders daertoe 
behoort, gelyk hiervoor gemelt is: 

1. Sal de eygendom der voorschreven Platen aan Haer Ed. Mog. blyven, 
soo dat er de Drucker alleen het vruchtgebruik, syn leven langh geduirende, 
van sal genieten, en de Platen nae syn overlyden weder staen ter dispositie 
van Haer Edel. Mog. 

2. Sal het den Drucker vrystaen, soo veel afdrucksels van de Platen te 
laten trecken als hy goedt vindt, en syn Vertier, nogh ten enemael on-
seker, sal vereischen, sonder dat hy daer van behoeve rekenschap te geven; 
mits dat hy de Platen in dien staet houde, als off er maer vyff honderd op 
gedruckt waren, soo dat de Platen in vervolgh van tyd omtrent de selfde 
waerde behouden, en er nogh duisenden op kunnen gedrukt worden. 

3. De Drucker neemt over vier maenden nae het tekenen deses aen te 
voldoen de oncosten van voorgaende Proeven, ' t schoonmaken der Platen 
e t c , hierop gevallen en uitgeschoten aen dengenen, die Haer Ed. Mog. tot 
den Ontvangh sullen gelieven te benoemen. 

4. Verder neemt de Drucker aen, de algemene Kaerten der drie quar
tieren deser Provintie, die nogh onvolmaeckt syn, ten synen kosten te 
laten op maken soo fraey en naukeurigh, als 't hem mogelyk sy; ook dat hy 
tot voltoïnge van 't werk sal laten maken een algemene Kaert der Provintie 
op 't Bestek, dat se genoegsaem by de andere Kaerten der Grietenien sal 
kunnen gebonden worden, ook tot syner bekostinge, mits dat de Platen en 
' t gene hy er verder geheel nieuw toe mochte laten snyden, hem en syne 
erven in eygendom sullen blyven. 

5. Daer en boven belooft de Drucker, alle de andere besondere Kaerten, 
die reeds gesneden syn, door enen kundigen van de gelegenheit deser 
Provintie, naukeurigh van de ingeslopene feilen nae vermogen te laten 
suiveren, en alle dese verbeteringen op de Proeven te doen stellen, die hy 
van de Kaerten heeft; gelyk ook alle de veranderingen van indyckingen als 
andersins, sedert het maken der Kaerten door Schotanus voorgevallen; 
vervolgens sal hy aen elk der Heren Grietslieden het verbetert affdruksel 
syner Grietenie behandigen off versenden, ten einde dat alle de Kaerten 
van Haer Ed: Gestr. deser wyse worden oversien, en 't gene er nogh in 
te verbeteren sy, moge worden aengewesen; dat de Drucker ook aenneemt 
ten vollen tot genoegen van Haer Ed. Mog. te sullen besorgen. 

6. Eindelyk neemt de Drucker aen, tot de voorschreven Kaerten te laten 
maken een nieuwe Titul-Plaet, also de oude gansch onbevalligh, en nae 
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de gelegentheit des tyts soo wel als het onderwerp onvoegsaem is; mits 
dat ook den eygendom des nieuwen Tituls, als van hem geheel bekostigt, 
aen hem, en syne erven blyve. 

Aldus opgestelt binnen Leuwarden, desen 8 April 1715. 
(was get.) François Halma. 

BIJLAGE X 

RES. GEDEP. ST. VAN FRIESLAND, 9 JULI 1718. 

Is na deliberatie goedgevonden en verstaen, dat aen den Landschaps 
drucker Halma wegens de opdracht en leverantie van een nieuw kaart-
boeck van de dertig grietenien deser Provintie aan het College en de Reken
kamer bij ordonnantie sal worden toegelegt een somma van vijf hondert 
carl.glns; En sal extract van desen aen voorss. Halma worden uitgegeven, 
omme hier op by request ordonnantie te versoeken, voorts ook een 
extract worden ter handen gestelt aen de Heren van de Rekenkamer tot 
Haer Ed. informatie. 

BIJLAGE XI 

23 SEPTEMBER 1699. 
Remonstreert met eerbiedt Bernhardus Schotanus à Sterringa, medicinae 
Doctor binnen Leeuwarden, dat 't U. Ed. Mo. tot algemeinen dienst en 
nut van de ingesetenen deser provintie gelieft heeft een correcte landkaerte 
te doen maken, bestaende in drie Kaerten van de go en en in dartig griete
nien in 't besonder verdeelt, waerdoor men de landen en wateren nauw
keurig kan kennen. En noch daer en boven om 't selve des te beter noch 
te konnen dienen, heeft 't U. Ed. Mo. belieft te ordonneren, dat daervan 
een compleet werk mochte worden gemaeckt, ' t welck door de suppliant 
metten eersten tot perfectie staet gebracht te worden. Aengesien dan die 
groote oncosten van de metinge airede gedaen zijn, soo soude men volgens 
dese metinge seer bequamelick een groote generale kaart van de gehele 
provintie konnen maken, welk niet weinig soude streckken tot een repu
tatie en luister van de selve, mitsgaders het gerijf van dien: gelijck sulx 
oock bij de nabuirige provintiën als Hollandt, Zeelandt, Overijssel en 
' t Sticht Utregt geconsidereert zijnde, werckstellig is gemaeckt, pralende 
met een grote generale kaert van ijder sijn provintie in 't besonder, met de 
profylen der steden aen beide sijden etc: soo wort dan oock U. Ed. Mo. in 
bedenckinge gegeven off een sodanige grote kaert curieuslyck gesneden 
dese provintie niet en soude strecken tot een groot luister en reputatie 
voor deselve, insgelijcx alsoo geoordineerdt, dat de profijlen der Steden 
aen wederzijden van dese grote generale kaert wierden geplaetst met een 
beknopte beschryvinge daeronder en voorts met sodanige wapenen als 
in de al hier nevensgaende conditien te sien is. Welke saek bij aldien U. 
Ed. Mo. deselve mochten agreëren, presenteert de suppliant sijn onder-
danichsten dienst, om de selve te effectueren op 't punctuelixt en tot de 
meeste reputatie van den lande en dat op alsulke conditien, die hier sijn 
overgelecht, Waerop dan de suppliant U. Ed. Mo. favorable resolutie 
gunstichlijk sal afwachten. Quo facto etc. 

onderstont P. Nauta Not. Pub. 1699. 
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Conditien op de welke den suppliant presenteert aen de Ed: Mo: 
Heeren en derselver Gedeputeerde Staaten een groote generale caart van 
deese provintie van ontrent ses voeten viercant met de profijlen der stee
den aen wedersijden en een corte beschrievinge daer ontrent te leeveren. 
Dat den suppliant voor 't stellen en verteickenen van een so-
danige generale Caart twee hondert silveren ducatons sal ge
nieten 630.—.— 

Voor 't teickene der Steeden met reisen en kosten voor ijder, 
stadt tien ducatons 346.—.— 
Voor ' t versnijden van de caart van Oostergoo bestaende in 
twee groote capitaale platen 600.—.—• 

Van gelijken voor ' t versnijden van twee groote Capitaale 
plaaten van Westergoo 600 .-

Voor beijde grote platen van de Sevenwolden van gelijcken 600.-
Voor ' t snijden der profijlen der Steeden met derselver wapenen 660 .-
Voor 't teickenen van de wapenen van Oostergoo verciert met 

de wapenen der selver grietenien 20.-
Voor 't teickenen van Westergoos wapenen etc. 20.-
Voor de wapenen van de Sevenwolden 20.-
Voor de wapenen van de Steden in 't generael met sijn sieraad 20.-

3516.— 
Voor 't snijden van alle geseide wapenen op 'tcooper voor ijder 
quartier 100 £ 400.— 

Voor 't teickenen en snijden van een versiering met zeegoden 100.— 
Voor ' t lettersnijden soo van den titul in de Compartimenten 

als in de caart etc. 600.— 
Voor 't teickenen en snijden van ' t groot Compartiment ver

siert met de verbeeldinge der vrughten van ' t Landtschap ende 
twee heerlycke wapenen van de provintie en de Heere Erf-
stadtholder, hebbende de lengte van de geheele Caart 315.— 

Voor vijf f riem groot papier voor hondert exemplaren 125.— 
Voor 't cooper tot den titulplaaten, de steeden en het wapen 

derselve 32.— 
Voor 't druckloon op de plaaten van 100 exemplaren 60.— 
Voor de letterdruk 24.— 
Voor ' t maaken van een beknopte beschrijvinge 63.— 
Voor eenige reisen naa Amsterdam om het werck aen te be

steden en voort te setten 100.—, 
Voor vragten van de platen, plaatdrucken, papier, proeven 

van Leeuwarden op Amsterdam etc. 25.—. 
Voor 't placken van de Caarten van 't stuck 12 st. 60.— 
Voor 't linnen aghter de kaarten ijder 1 £ lOst. 150.— 

2054.—. 
Voor de caarten curieus af te setten en illumineren etc. 't stuck 

vijf f £ 500.— 
Voor 100 vergulde verlacte Lijsten en met hout daer agter te 

beschieten 4 gis ' t stuck 400.-
900.-

2054,-
3516.-
6470.—. 
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Van welcke summa den suppliant sal ontvangen een dardendeel bij anti
cipatie, ' t tweede dardendeel wanneer de proeven van de profijlen van de 
steeden sullen aen haer Ed: Mo: vertoont worden,, het laaste wanneer 
de leverantie van de kaerten aen haer Ed: Mo: sal geschiedt sijn. 

In dorso van het request: Copia. Request voor Dr. Bernardus Scotanus à 
Sterringa praes. 23 September 99, 
Appointement. 

De Heeren Tijaerd van Aijlva en Vegilin van Claerbergen worden ver-
socht Hun Ed. op dese te informeren met rapport in forma. Actum desen 
18 Nov. 1699. Geparapheert I. v. Wayen. 
lager stont: ter ordonnantie van Haer Ed. Mo. H. van Wyckel. 

BIJLAGE XII 

29 MAART 1700 

Edele Mogende Welgebooren Heer. 
Nademaal ik door iterative proeven van UWelG. grootgunstigheyd soo 

seer versekert ben, als ik van yets zoude konnen zijn, soo kan het immers 
niet anders aan haperen, dat mijn saak geen voortgang en neemt, als 
omdat U WelG. niet grondig genoeg van deselve moet onderricht zijn. Om 
dan U WelG. daarvan nog nader kennisse te doen hebben bid ik ootmoedig-
lijk, dat U WelG. op deese ingesloote notule een weynig reflexie gelieft te 
neemen, waardoor dan kan worden gesien, dat doen den suppliant A° 1695 
den 6 febr. ' t accoord van 't maaken van een Friesche Atlas was getroffen, 
dat doen de gedachten van den suppliant alleen geweest zijn om de kaarten 
van de Goën en de generale kaart van de provincie waarvoor ook den 
suppliant niets heeft opgestelt, een ijder tot een bladkaart te maaken, 
gelijk tot dien tijd toe de generale en particuliere kaarten in bijna alle ja 
selfs in de beste atlassen, alleen tot enkel de bladkaarten wierden gemaakt; 
alhoewel naderhand anders door de Fransche Geografen gepractiseert. 
Dat dit het oogmerk van den suppliant dan alleen geweest is blijkt 
genoegsaem uyt het accoord self. 

1° omdat daer geen mentie en word gemaakt, dat de kaarten van de 
goën ijder op dubbelde en de zevenwolden op drie bladen zouden worden 
gemaakt, ' t welk expresselijk moest uytgedrukt staan. 

2° omdat soo de gesegde kaarten soo groot moesten worden gemaakt, 
dat den suppliant dan noch meer als half soo veel gelts bij accoord moest 
hebben opgestelt, gemerkt d'onkosten daar na moesten zijn gereguleert 
of den suppliant zoud andersints een onvermijdelijke schade sig selfs op 
den hals hebben gehaalt als klaarlijk uyt de bijgevoegde notule blijkt. 

Den suppliant dan verseekert zijnde, dat U Ed. Mog. van wien hij soo 
veel gunsten heeft genooten, des selfs schade niet en zullen begeeren, 
omdat hij de bewuste kaarten tot meerder luyster en eere voor de Provin
cie soo veel grooter heeft gemaakt, als volgens accoord was gehouden. 
Onder het aanvaarden van 't werk andere gedachten krijgende, dat nament. 
lyck soo den suppliant op de maat, gelijk de bewuste kaarten nu worden 
gesien, de selve maakte, dat men alsdan met veel minder kosten te sijner 
tijd daarvan een groote generale kaart, na 't exempel van andere provinciën 
zoude konnen maaken, gelijk ook inderdaad men van deese generaale kaart 
volgens opstel voltrokken zijnde met seer weijnig daar bij te voegen zal 
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konnen maaken een kaart van ses voeten vierkant, de steden aan weder
zijden geplaatst zijnde en noch een representatie van de landvrugten boven 
deselve en beneden de beschrijvinge. Welk werk terwijle de suppliant 
met het perfecteren van d' Atlas besig is, tegelijk sijn voortgang kan heb
ben en het een aan 't ander geen de minste belet zal geven; maar zullen 
beijde deese soomer, d'eerste van de nieuwe Eeuwe onfeylbaar vaardig 
zijn te meer alsoo al 9 steden op haar proportie geteykent zijn en al drie 
plaaten daarvan vaardig. Soo maar UEd. Mog. de goedheyd gelieve te 
hebben een middel uyt te vinden, waardoor den suppliant van penningen 
tot volvoering van dit werk mochte worden voorsien, sonder welk het 
den suppliant onmogelijk is om 't selve te konnen voltrekken, welk immers 
bequaamst honesto titulo onder een nieuw accoord van een groote Provin
ciale kaart te maken, zoude konnen geschieden en dat bij die wegen dan 
te gelijk den Suppliant voor sijn schade in de meeting geleeden enige 
vergoeding mochte bekomen. Welk geschiedende zal den Siuppliant UEd. 
Mog. in sijn ziele verplicht zijn, maar manquerende staat den suppliant in 
een seer beklaaglijken staat te vervallen en 't eenemaal in ' t korte te wer
den geruineert, ' t welk immers niet en kan denken dat UEd. Mog. aan
genaam kan zijn, overmits soo veel conterariepreuves van goedheyd van 
UEe. Mog. soo edelmoedig heeft ontvangen. 

Leeuwerden den 29 Maert 1700. 
Mijnheer 
UEd. Mog. ende Welgebooren 

Meest verplichte en onderdanigste dienaar 
(w.g.) B. Schotanus à Sterringa. 

Notule aenwiesende het verschil, welke is tusschen een éénbladkaert, 
een tweebladkaert, en een driebladkaert, schoon van een en het selffde 
werk, alleen in de grootheid des werx verschillende, waarnaa de plaat
snijders haar reguleren en haare betalinge ontvangen gelyck meede wat bij 
den Suppliant meerder is gedaen als volgens accoord met haar Ed: Mo: 
is gestipuleert. 

1695 DEN 6 FEBR. 

Een dubbelde bladkaerte cost een dardendeel althoos meer als een enkel 
bladkaart van snijden, soo moet dan omdat den Suppliant de kaarten van 
Oostergoo en Westergoo ij der op een dubbeld bladkaart heeft laten maa-
cken voor ijder oock 125 £ meer stellen als volgens accoord hem is toe-
geleght 250.—.— 

Tdrucken van 100 eenbladkaarten kost 7 Car.gl.10st.; van 100 
dubbelde bladkaarten kost 15gls. ergo voor 200 dubbelde blad-
kaarten voor Oostergoo en WTestergoo meerder als volgens 
accoord 30.—.— 

Tpapier moet dan oock noodtsaackelyck eens soo veel sijn, 
100 blaaden is dan 5 boek voor Oostergoo en Westergo ijder, 
t'samen 10 boek, de riem costende 25 gis, sijnde alsoo 12 £ 10 st. 
de dubbelde caart en dan eens soo veel coomende te costen 
moet oock dese somma worden vermeerdert met 12.10.0. . . 12.10.— 

De kaart van de Sevenwolden sijnde een driebladskaart moet 
dan meede eens soo veel costen als bij 't accoord is opgestelt, 

Car.gl.10st
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dan met een bladkaart konde worden volstaen, soo dan daar
voor volgens plaatsnijders stellinge eens soo veel, bijgevolg 
meerder 250.—.-

Hier moet dan wederom voor 't plaatsdrucken drie maal soo 
veel als voor een enckel blad worden gestelt bijgevolgh voor 
100 drucken meerder 15.—.-

Aen papier meede driemaal soo veel ergo meer 12.10.-
Voor ' t samenplacken van de drie Goën drie st: ergo voor 100 15.—.-
Oock heeft den titulplaat den supplt. 20 gids meerder gecost 

als daar voor heeft opgestelt 20.—.-
Daar en boven heeft den supplt. boven het bestek de waa-

penen der goën seer heerlyck doen snijden en teickenen ver-
ciert met de wapenen der Grietenien van ij der Goo costende 
ijder Goo voorsz. wel 120 f alsoo voor drie Goën 360.—.-

Voor 't teickenen en snijden van de mijlscale met desselfs 
Ciraad voor de drie Goën 45.—.-
Voor een heerlyck Compartiment voor de generale caart tot het 

boeck verciert met de wapenen der provincie, des Erfstadhou-
ders en daaronder die van de Steeden in forma als die van de 
Grietenijen in die Goën gestelt sijn t'samen 200.—.-

Voor 't coper tot dit compartiment 6.16,-
Voor 't papier van dese caart ongeveer 8 blaaden groot sijnde 

in plaats van een blad alsoo 7 blaaden groter als een enckeld 
bladtcaart beloopende alsoo meerder voor hondert exemplaren 
ontrent dartigh boeck of f 1 i riem dus 37.10.-

Voor 't drucken van 700 blaaden 't hondert 7 £ lOst. be-
draaght meerder als een bladtcaart 52.10.-
Voor 't saamenplacken van dese caart ijder op 6st. gestelt . 30.—.-
Eindelyck moet nogh worden geconsidereert 
1°. dat om dese plaaten aen malkanderen te voegen, wanneer 

tot deese generale boeckcaart sal worden gemaackt, dat daar wel 
soo veel werx aen is als een Goo te snijden op .t minste stelle 
daarvoor 250.—.-

1029. 6.— 

2°. Dat overmits alles soo roijaal en groot wort gemaackt, dat-
ter meerder coper toe moet gaen dan wanneer in een kleinder 
besteck gemaackt wierde, dogh sulx van geen groot belangh. 
sijnde laat den supplt. ' t selve passeren. 

3° Den vraght, impost, ' t proeven der caarten van de plaaten 
hoe grooter hoe meerder costen dogh dit wordt ook al meede 
voorbij gegaan 

4°. Staat noch aen te mereken, dat de supplt, op sijn laaste 
ordonnantie voor de meetinge vijff en twintigh gds door de 
clerq van de Ontvr. sijn affgetrocken voor de 100e penning 
schoon sijn accoord met haar Ed. Mo: al eenige jaren voor
heen was gemaackt eer dat den hondersten penning was op
gestelt 25.— 

5°. Oock heeft den Supplt. de Grietenie van IJdaarderadeel 
op order wederom doen drucken met de naam van den W: Heer 
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Grietman Wij kei tot 20 Exemplaxen 2 st ij der 2.—.—• 
voor een boekpapier 1. 5.—• 
vraght etc. — .10.— 

6°. Nogh heeft de Supplt. door ordere van U: Ed: Mo: 15 à 16 
exemplaren van alle de Grietenien, wapen en titelplaat doen 
drucken ' t blad à 2 st: ijder exemplaar 35 blaaden 3 £ lOst. 
comt voor 16 ex 56.—.— 

7°. Hiertoe is gegaen 24 boeck papier met costen van vraght 30.—.— 
114.15.— 

1029. 6.— 
557.10.— 

1701.11.— 

N.B. Moest dese kaart op drie plaaten worden gebraght om de 
schala met de andere goën egaal te hebben 

N.B. Op dit compartiment comt den titel van de provincie seer 
treffelick gesneeden met den opdraght aen de Heeren Staeten en 
en den Erfstadhouder. 

6 



82 

BIJLAGE XII I 

DEDUCTIE VAN DR. BERNARDUS SCHOTANUS A STARRINGA, 

medicus hier ter stede, soo nopens een grote generale kaert van dese 
provintie omtrent 6 voeten in 't vierkant met de provilen der Steden aen 
wedersijden behoorlyck versierdt ende een beschrijvinge daertoe relatijff, 
als nopens schaden bij hem in 't makeii der voOrige kaerten geleden, 
streckende tot instructie der Ed: Mo: Heeren gecommitteerden als oom-
missariën uyt het midden der Ed: Mo: Heeren Gedeputeerde Staten 
gecommitteert. 

1°. Heeft den deducent de kaarten van de Goën meer dan eens soo groot 
moeten doen maecken, als volgens sijn accoord met haer Ed: Mo: van den 
6en Februarij 1695 verplicht was te doen, waerdoor het oock te sijner tijt 
tot een generale kaart vande geheele provintie soude konnen dienen en de 
friesche Atlas seer sal worden verheerlyckt, ter dier oorsake dan heeft de 
deducent navolgende kosten tot hoger somma moeten doen als volgens 
geseide accoord gehouden was. 

2°. Heeft hij deducent de Goën Oostergoo en Westergoo meer 
dan eens soo groot moeten doen snijden en grooter als een 
dubbelde Atlas kaart, ' t welk dan voor 't snijden een derde 
deel meer heeft moeten kosten als een enckelde Atlas kaart, 
waermede had konen volstaen, soo heeft dan ijder goo 125 Car. 
glns meer moeten kosten, dus voor beide Goën 250.—.— 

3°. I jder plaat wegende seven pondt koper en ijder pondt 
bereijt zijnde met d'impositie, vrachten, etc. komt op 36 stuiver 
komt dan voor 14 gld kopers meerder tot twee plaaten . . . 25. 4.— 

4°. Tdrucken kost voor 100 exemplaren meerder dan off 
enckelde bladkaarten waren, voor beide Goën 30.—.— 

5°. Voor papier een halve riem meerder tot de beide Goën . 12.10.— 
6°. De kaart van de Sevenwolden om de maat egael met de 

andere Goën te houden, moest op drie grote Atlas plaaten 
werden gesneeden, heeft derhalven eens soo veel moeten kosten 
dan off op een plaat was gesneeden, die dan oock van snijden 
meerder heeft moeten kosten 250.—.— 

7°. Ende aen koper ijder plaat mede seven pondt wegende . 25. 4.— 
8°. Voor drucken van drie plaaten in plaats van een tot hondert 

exemplaren ijder plaat l£ Str van drucken, costende meerder.. 22.10.— 
9°. Sal dan ook een halff riem meer aen papier moeten kosten 

tot de 100 exemplaren van d'Atlas, dan off op een plaet was ge-
maeckt, dus 12.10.— 

10°. De geseide plaaten dan soo groot gemaeckt zijnde, kan 
daervan een heerlycke generale kaart van de gehele provincie 
worden gemaeckt opt aldercierlyckste op volgende maniere 

11°. Soo sullen dese plaaten van de Goën wanneer de drucken 
tot den Atlas daeraff gedruckt sullen zijn, ten dele moetfen] 
werden versneeden om deselve aen malkanderen te voegen ende 
de opene hoecken van d'aengrensende provinciën gevult 
ende aengesneden, 't welk enige moeite moet kosten, omdat de 
kaarten van die Landen seer vitieus zijn, stelle nochtans daer-
voor t ' een met het ander gerekent 200.—.— 
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12°. Moetender vier heerlycke compartimenten worden ge
sneden voor ij der Goo een, waerbij gevoeght de wapenen der 
Grietenijen ende steden met beeldwerck verciert, zijnde dit 
een arbeidt van twaliff weecken ofte twee ende 'tseventigh 
dagen en sal moeten kosten den plaatsnijder 's daags ses gulden 
verdienende 432.—.— 

13°. Moet er een heerlyck Compartiment tot een mijlschaal 
worden gemaakt vertoonende een rotse in zee met beeldwerck 
oft zeegoden, verciert en is een werck van twaalff dagen voor 
't teickenen ende snijden 72.—.— 

14°. Item een grote slinger over de geheele kaart, bestaende in 
vijf/ plaaten verciert met de wapenen van de provincie en van 
den Erff Stadthouder met een heerlycke verbeeldinge van 
de vruchten des landts is mede een werck van twaalf weecken 
ofte 72 dagen 432.—.— 

15°. Sullen de steden van de provincie aen wederzijden der 
kaarte moeten worden gestelt. 

16°. Om de selve te teickenen worden 22 dagen vereischt 132.—.— 
17°. Voor verteringen en reijscosten in dien tijt van 22 dagen 

voor twee persoonen ij der een rij cxdaalder daegs 55.—.— 
18°. Voor de teickeningen der steden op de maat te brengen 

en de selve op 't koper te snijden, voor ij der stadt drie weecken 
ofte 18 dagen ijder dagh 6 Car. gis 1188.—.— 

19°. Door ' t snijden van de grote ende Capitale letteren, de 
titelen ende dedicatiën, soo in de kaart als buiten in de cie-
raden etc. oock mede der letteren in de aengrensende landtstre-
ken, sal op 't minste wel hondert daelders moeten kosten . . 150.—.— 

20°. Voor de beschrijvinge ende moeyten voor den deducent 100.—.— 
20J°. De plaaten tot de geseide kaart dan geperfecteert 

zijnde sal bestaan uijt 17 capitale plaaten en ijder plaat sal 
voort hondert drucken, kleiner ende groter door malcanderen 
gerekent 5 gulden, dat is ' t stuck een stuiver moeten costen 
en sal derhalven het drucken van 200 exemplaren belopen 100 
voor de Atlassen ende 100 voor de groote kaarten . . . . 170.—.— 

21°. Nademael de onderhanden zijnde beschrijvinge van de 
Friesche Atlas daer den deducent 40 bladen off bogen tot had 
geordineerd, grooter valt als staat had gemaekct, soo sullender 
in plaets van 40 wel 50 boogen van nooden zijn en bijgevolgh 
een vijftendeel meerder aen papier moeten zijn, ijder exemplaer 
een halff boeck papier meer, maeckt voor 100 exemplaren 50 
boecken, ijder boeck 25 sts 62.10. 

22°. Ende sal het blad van drucken in sulcken groten formaat 
met curieuse letter, well ses guldens moeten kosten doch en is 
van den deducent niet meer dan vier gulden opgestelt, soo isser 
van twee gulden per blad te weinigh opgestelt dus voor 40 
bladen 80.—.— 

23°. Voor die thien bladen, die de beschrijvinge grooter wort 
gemaeckt ijder blad dan 6 Car.glns. dus 60.—.— 

24°. Om overbeterlycke (sic) fauten te vermijden in de letter
sneed daer airede in Oostergoo, tot des deducents leetwesen 
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sijn begaen, die met grote moeite wederom sullen moeten wor
den verbetert is het nodigh dat den deducent bij den letter
snijder tot Amsterdam present zij, soo langh totdat de letters 
daerin gesneden sullen zijn, waertoe ontrent drie weken wort 
vereischt en sal in die tijt goede gelegentheyt worden gevonden 
om den letterdruk van den Atlas tot Amsterdam aen te be
steden bij een curieus boeckdrucker, daervoor stelt den dedu
cent voor sijn versuim, moeyten ende kosten 100 daalders 150.— 

25°. De letterdruck voor 6 boogen onder de kaart sal moeten 
costen 24.— 

26°. Aen papier voor de geseide 200 exemplaren, 8 riem à 25 
car.gl. 200.— 

27°. Voor 't samen placken van de twee hondert kaarten soo 
die in de Atlas als tot de generale kaart sullen dienen ij der ses st. 60.— 

28°. Voor vrachten van de plaatsen heen ende weer te senden 
om te proeven, met de proeven selffs tot Amsterdam te maken 25.— 

29°. Voor 't linnen achter de kaart tot ijder een oud laken, 't 
s tuckà 15 st., dus voor hondert 75.— 

30°. Voor 100 verguld en verlackte lijsten ende met hout 
achter . . . 400.—, 

31°. Voor 't illumineren ende affsetten van 20 kaarten op ' t 
curieuste gemaeckt voor de Heer Erffstadtholder, de Edele 
Mog: Heeren Gedeputeerde etc. ' t stuck vijff gulden . . . . 100.—. 

32°. Hier staet noch aen te mereken, dat den deducent de 
kaart van Smallingerlandt geheel opnieuw heeft moeten 
laten maken, omdat door een lettersnijder was bedurven ende 
het gansche werek alsoo blijvende vanden Atlas soude schenden 
en sal dese vernieuwinge costen 150.—-. 

33°. Oock heeft den deducent den titelplaet voor d'Atlas wel 
20 gulden meer gecost als hem van U Ed: Mog: daervoor was 
toegelecht 20.—. 

34°. Noch heeft den deducent op ordre van U Ed: Mog: de 
Grietenie van Ydaerderadeel op nieuws doen verdrucken ende 
versnijden door 't versterven van de Heer Grietman Wijckel 
tot 20 exemplaren à 2 st. 2.—. 

35°. Voor een boeck papier 1.5. 
36°. voor vracht tien strs —. 10. 
37°. Oock heeft de deducent de Grietenien van Opsterlandt 

ende Stellingwerff, Westeinde op twee grote plaaten in plaets 
van een moeten laten snijden om hare grote uijtgestrecktheit 
omdat wanneer ijder slechts op een bladplaat gesneden wierde, 
men die particulariteiten, die in de andere Grietenien waerge-
nomen waren, daerin niet en had konnen brengen, alsoo ijder 
eens soo groot gesneden ende op twee plaaten in plaets van een 
gebraght, soo heeft dan ijder van snijden vyff ende 'tseventigh 
guldens meerder gecost ende alsoo 150.—. 

38°. Waerdoor dan oock acht pondt koper meerder 't pond als 
vooren ses schellingen betaelt zijn 14. 8. 

39°. Voor tien boeck papier meerder ' t boek 25 strs . . . . 12.10. 
40°. Voor 't drucken meerder 't blad l i st., alsoo voor 100 
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bladen voor ijder Grietenie 7 Car.glns. 10 st., dus voor beide 
Grietenien 

41°. Voorts door ordre van U Ed: Mog: 16 exemplaren van 
alle de Gieteniën, wapenen etc. doen drucken, voor ijder plaat 
twee strs. alsoo voor 35 platen drie gulden tien st. en tot 16 
exemplaren 

42°, Hiertoe is gegaan 24 boeck papier beloopt met vrachten 
etc 

43°. Staat noch aen te mereken, dat den deducent op sijn 
laeste ordinantie voor de metinge 25 glns sijn affgecort door de 
klerck van den ontvanger, voor de 100e penning, schoon sijn 
accoord met U Ed: Mog: gemaeckt all enige jaren voordat den 
100en penning was opgestelt is gesloten geweest, dus dan . .. 

44°. Item om de bewuste Friesche Atlas des te heerlycker te 
maken, heeft den deducent de meeste kaarten der Grietenien 
veel groter gemaekt als de Atlaskaarten van Blauw ende Jans-
sonius, dat bijgevolgh dan oock meerder heeft gecost van koper, 
snijden, drucken ende papier, waervoor nochtans niets op en 
stelt pro memoria. 

In dorso van voorgaande stuk: 
Deductie van Dr. Bernardus Schotanus à Starringa, Medicus. 

BIJLAGE XIV. 

AAN D 'EDELE MOGENDE HEEREN, 
DE GEDEPUTEERDE STATEN DE SER PROVINCIE. 

Vertoont ootmoedelijk aan U Ed: Mog: Bernhardus Schotanus à Sterringa 
Med. Dr. hoe dat hij suppliant in den jaare 1682 op den 2 Junii met U 
Ed. Mog. is veraccordeert geweest nopens het maaken van nette en curieu-
se landtkaarten van alle de Grietenien deser Provincie gelijck ook sulx 
bij den suppliant soo veel doenlijk is voltrokken, voor welk werk dan den 
suppliant wegens sijne te doene expensen zoude genieten de somme van 
seven duysent negen hondert en vijftig Car. gis. en voor sijn moeyte etc. 
een honorarium van hondert silveren ducatons voor yder Grietenie maa-
kende alsoo in eene somme seventhien duysent en vier hondert Car. gids., 
welke somme dan van tijd tot tijd in diverse posten bij den suppliant is 
genoten. 

Edog Edele Mog. Heeren, alsoo den suppliant bij ' t aanvaarden van 't 
geseijde accoord oordeelde, dat hij de gez. landkaarten in den tijd van 5 à 6 
jaren sou de konnen perfecteren, soo heeft nochtans d'ondervindinge den 
suppliant geleerd dat het niet mogelijk en was, dat er meer als drie Griete
nien den een door den anderen gerekent 'sjaarlijks konden worden afgedaan; 
alwaaromme dan ook den suppliant meer dan thien volle jaaren in dat 
werk heeft moeten besteeden, eerdat voltrokken is geworden. Door welke 
langdurigheijdt van tijd is' t dan geschiet, dat d'expensen vrij meer dan 
vijf duysent Car.glds, hooger zijn geklommen, als de geheele somme bij 
accoord, soo wegens d'expensen als wegens het honorarium den suppliant 
toegelegt, is bedragende, gelijk uyt bijgaande notule klaarlijk kan worden 
gesien. Waar uyt dan blijkt, dat den suppliant meer dan vijf duysent 
guldens schade heeft geleeden, boven het verlies van 't honorarium hem 

15.—.— 

56.—.— 

30.—.— 

25.—.— 
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suppliant van UEd. Mog. voor den moeyelijken arbeyd soo edelmoedig 
toegelegt. ' t Welk dan alsoo gansch strijdig is tegen de welmeeninge van 
UEd. Mog. als willende niet alleene, dat d'expensen zullen worden betaalt 
en den suppliant schaadeloos blijven, maar noch daar en boven, dat voor 
sijne groote moeyte en arbeyd een honorabele recognitie zoude ontvangen, 
't Welk dan 't eenemaal contrary uytgevallen zijnde, soo wend den suppli
ant sig wederom tot UEd. Mog. met een seer ootmoedig versoek dat UEd. 
Mog. de saake van den suppliant met een gunstig oog gelieven aan te sien 
om den selve eeniger maten te dedomageren van die grote schade, waar 
mede sijn familie heeft moeten beswaaren en dat in dienst van UEd. Mog. 
en een kleyne remuneratie voor sijne groote moeyte te laaten toekomen, 
immers soo veel ofte soo weynig als UEd. Mog. zullen oordeelen na bil-
likheyd van saake te behooren. Quo facto etc. 

Notule van expensen in 't meeten der Grieteniën deser provincie ge
vallen als geduirende het kaarteren. 

Voor 24 weecken reisen 'sjaarlyx 't sij met de waagen off met 
het jaght vergeselschapt met drie ofte vier persoonen den 
schipper en kneght daaronder begreepen 's daags verterende 
etc. vier Car. gld. beloopt alsoo in den geseiden tijdt aen ver
teringen etc: 672 

Aen Schippersloon van St. Pijtter tot Allerheiligen 80 
Aen kneghtloon s'jaarlijx 60 
Voor onderhout van't jaght's jaarlijx 30 
Nogh voor onderhout van een klein jaghtie sjaarlijx 5 
Voor ' t onderhout van twee paarden voor ruighvoer en stallinge 

sjaarlijx 120 
Voor ' t beslaan van de paarden en decken etc. sjaarlijx . . . . 18 
Voor haver voor beide paarden sj aars 50 
Voor paardepaghtsj aars 1.4 
Geduirende mijn uitweesen in de geseide 24 weeken tot onder

hout van mijn huisgesin soo voor de kost als dagelij xe uitgaaf f be
loopt s weexelyck ontrent 5 Car gld 5 st. alsoo in de 24 weecken 126 

Geduirende mijn thuis sijn de resterende 28 weecken bedraaght 
de weexelijcke uitgaaff aght Car. gld en 8 st. des voor de ges. 28 
weecken 235 

Aen bier int jaar 60 
Aen speek en vleis, booter en kaas 120 

Aen light en keersen 40 
Aen meidenloon 50 
Aen waschloon, bleeckloon, huis en andere extra ordinarise 

nootwendigheden 34 
Wegens officiegelt, hooftgelt en schoorsteengelt 35 
Voor kledinge van linnen en wollen, schoenen en laarsen . . 250 
Voor huishuir buiten en kamerhuir in de stadt 175 

2161 
Uit de omstaande notule blyckt dat de jaarlyxe onkosten mon

terende somma van2161 £, beloopende alsoo in tien jaaren de 
somma van 21610 
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Waarbij dan nog komt de kost van twee paarden voor twee 
hondert Car gld. 
Waarvan dan de jaarlijxe intressen sijnde 10£ dus voor tien jaaren 100 
Deselve wederom vercoght voor 190 £ voor verlies dan stellende. 10 
item een waagen met gereid saadel en toornen gekost voor 150 £ 

en wederom voor 30£ vercoght dus voor verlies 120 
Item een jaght eerst koops gecoght voor een hondert en twin-

tigh £ en van vermaacken en repareren gekost 40 £. Item een 
nieuw zeil daar bij laaten maaken tot 42 £, maackende alsoo in 
eender somma twee hondert en twee £. Ende naa verloop van 
tien jaaren'tselve aen mijn schipper vereerd sijnde niet boven 
10 £waardigh dus stelle daarvoor 192 

Voor de intressen van twee hondert en twee Car £ j aarlij ex twee 
en 2 st.1 alsoo in tien jaren 101 

Nogh een klein jaghtie met een nieuw siel van 50 £ naa't ge-
bruick van 10 jaren geheel vergaan sijnde hebben daar voor niets 
konnenkoopen 50 

Aen drie landtmeeters in mijn dienst sijnde op verscheidene 
tijden betaalt 620 

22703 

Sijnde alsoo de expensen geduirende de metinge etc. in tien jaren 
Waarvan affgetrockken't geene bij den Contrahent is ontv. in 

de ges. tijt 17400 
Blyckt te kort ontv. te sijn van den Suppliant de somma 5303 
Moet hier noch bij ge voegt worden d'interessen van 50 gld voor 

't kleynjachtje betaalt tot 10 jaaren 25 
5328 

1 Sic: Lees: tien £ en 2 st. 



H E T V E R B A N D T U S S E N H E T 
G E S L A C H T VAN A Y L V A EN D E S T A D M A A S T R I C H T 

Generaal Hobbe, Baron van Aylva -
Militair Gouverneur in een belegerde vesting. 

IR M. TA NS 

Door (prettige) familieomstandigheden was ik in het voorjaar 
van 1952 aanwezig in de gerestaureerde raadzaal van Wonsera-
deel te Witmarsum, waar mijn aandacht werd getrokken door 
een schilderij, dat volgens de hoofdcommies1 ter gemeente
secretarie, de Heer D. Deimim, op 6 Augustus 1951 aan de 
gemeente was geschonken door de Heer W. J. H. Muiier. Deze 
grote propagandist van de sportbeoefening in Nederland, de in 
April 1954 te 's-Gravenhage overleden Pim Muiier, had deze 
schenking gedaan na zijn benoeming tot ereburger van Wit
marsum. Het schilderij, voorstellende Aylva-State, is vervaardigd 
door de kunstschilder Bauke van der Sloot te Leeuwarden, naar 
een afbeelding van het oude slot uit 1723. In 1747 werd de State 
afgebroken in opdracht van de toenmalige eigenares, Margaretha 
van Gent, weduwe van Grietman Baron Tjaard van Aylva. 

In Stads- en Dorpskroniek van Friesland (1700 -1800) door 
Dr G. A. Wumkes en in de Voorlopige Lijst der Nederlandse 
Monumenten, deel IX Provincie Friesland, staan enkele bij
zonderheden omtrent Aylva-State vermeld en wel: 
- 1805 Verkoop van 200 abeelen, esschen en iepen. 
- 1885 Bewoond door T. Muiier. Ter toelichting moge dienen, 

dat Mr. Tjepke Muiier, grietman sinds 1850, zich - na het tot 
stand komen van de gemeente-wet - in 1851 eerste burgemees
ter van Wonseradeel kon noemen. 

- 1867 Aylva-State te koop. Dit is dan het tegenwoordige 
landhuis, waarin Pim Muiier in 1865 werd geboren. In 1954 
wordt het bewoond door twee gezinnen. 

Al moge dan vrijwel niets meer zijn overgebleven van de oude 
luister, de naam Aylva is in Friesland nog steeds in hoog aanzien 
door het voormalige slot en deszelf s bewoners, die in het civiele 
en militaire leven belangrijke functies hebben vervuld. In de 
1 Medio 1954 werd deze meer dan gewone kenner van het Friese land aangesteld tot 
gemeente-secretaris van Wonseradeel. 
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Hervormde kerk van Witmarsum - in 1633 gesticht door Tjaerd 
van Aylva - bevindt zich nog de gebeeldhouwde zerk van Epo 
van Aylva uit 1557. Doch ook buiten Friesland is de naam 
blijven voortleven, onder meer door de verdiensten van generaal 
Hobbe, Baron van Aylva. Het is op deze figuur, dat ik de aandacht 
wil vestigen, want hij was een van de militaire gouverneurs van 
de vesting Maastricht in een periode, waarin deze stad zo'n belang
rijke rol in de krijgsgeschiedenis van ons land heeft gespeeld. 

Generaal Hobbe, Baron van Aylva 

Hobbe, Baron van Aylva (1696 -1772) werd op de State in 
Witmarsum geboren als zoon van Grietman Tjaerd van Aylva 
en Margaretha van Gent. Na aan het hof van stadhouder Willem 
IV verschillende functies te hebben vervuld en als kolonel een 
regiment infanterie te hebben gecommandeerd, werd hij op 
1 November 1740 benoemd tot commandant van de troepen 
binnen de vesting Maastricht, een der belangrijkste versterkingen, 
die de weg noord-zuid en de overtocht over de Maas beheerste. 
De toenmalige gouverneur van de stad, d.w.z. de hoogste mili
taire autoriteit ter plaatse, was Landgraaf Willem van Hessen-
Cassel; deze was echter zo vaak afwezig, dat de verantwoordelijk
heid, die het in staat van verdediging brengen der vesting 
gedurende de Oostenrijkse Successieoorlog (1741 -1748) en het 
regelen van het doortrekken en het verblijf der vreemde troepen 
met zich meebracht, voor rekening van Generaal van Aylva 
kwam. 

Het handhaven van de discipline onder 1500 soldaten van 
minstens zes landaarden - opeengehoopt binnen een nauwe ves
ting met ± 20.000 inwoners - was voor de hoogste militaire 
gezagdrager geen sinecure. De burgerij stelde Aylva's goede 
diensten zodanig op prijs, dat hem bij raadsbesluit van 27 Maart 
1747 een verering werd gedaan van 200 ducaten ( ± f 1000.-). 
De erfstadhouder bepaalde in Maart 1748, dat hem het salaris 
en de emolumenten verbonden aan het gouverneurschap moesten 
worden uitbetaald. 

Zijn gedrag als commandant van de belegerde vesting 

Toen de Franse troepen onder de Maarschalk van Saksen in 
1748 het beleg voor de stad sloegen, werd deze door van Aylva 
manmoedig verdedigd, totdat de voortdurende bombardementen 
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zoveel schade aanrichtten, dat zij op 7 Mei 1748 moest capitu
leren. Intussen was Generaal van Aylva twee dagen tevoren 
tot gouverneur van de stad benoemd. In de zitting der Staten 
Generaal van 10 Mei 1748 werd de verdediger als volgt ge
prezen: „dat haar Hoogh Mogende ter uyterste voldaan zijn over 
de bravoure, vigilantie en goede conduite door hem geduurende 
het belegh van Maestricht getoont en gehouden, soo wel als 
over de wackere defensie van het guarnisoen, waarover hij aen 
het voorgeschrevene guarnisoen hare Hoogh Mogende genoegen 
sal betuygen". 

Ook de vijand had respect voor de dappere verdedigers en gaf 
daarvan blijk in de capitulatie-voorwaarden door de volgende 
paragraaf op te nemen: „Pour toute la guarnison, qui sortira 
Ie 10 du courant avec les honneurs de la guerre, et par consi-
dération pour la personne de M. Ie baron d'Aylva, gouverneur, 
il pourra emmener avec lui deux mortiers et quatre pièces de 
canon, dont deux seront de douze livres de balie et deux de 
trois livres, Ie tout avec affuts et 24 coups à tirer par pièce". 
Deze bepaling moet als zeer eervol worden beschouwd, want 
toen de Fransen 46 jaren later opnieuw de stad veroverden, 
wilde Generaal Kléber onder geen voorwaarde de vertrekkende 
troepen de wapens laten behouden laat staan geschut meenemen. 

Erfstadhouder Prins Willem IV had grote waardering voor van 
Aylva en schonk hem de zes stukken geschut als persoonlijk 
eigendom, die deze in 1749 liet opstellen voor het gouvernements
gebouw in de Bouillonstraat te Maastrict. Na zijn overlijden in 
1772 vond men in het testament de bepaling opgenomen, dat de 
stukken eigendom werden van de provincie Friesland, die deze 
kanonnen voor de hoofdwacht in Leeuwarden liet plaatsen. 

Maastricht ging over in Franse handen en van Aylva moest 
plaats maken voor Generaal Graaf de Courten, doch dit duurde 
slechts tot 3 Februari 1749, de datum waarop - overeenkomstig 
de op 18 October gesloten vrede van Aken - het Franse garnizoen 
de stad ontruimde voor de Staatse troepen. Deze overname ging 
met grote feestelijkheden gepaard: kerkdiensten in de Sint Jan 
en Sint Servaas benevens een feestmaal voor het garnizoen in 
de met duizenden vetpotj es geïllumineerde stad. 

Van Aylva als militair gouverneur 

Toen van Aylva op 26 Maart 1749 opnieuw zijn intrede deed 
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als gouverneur van Maastricht werden ter zijner ere 15 stukken 
geschut driemaal afgevuurd. Zijn ambtswoning was gevestigd 
op dezelfde plaats waar in 1934 het monumentale ontwerp van 
architect Ir G. C. Bremer werd gebouwd en waarin thans het 
commissariaat van de provincie Limburg is ondergebracht. De 
Fries, erkentelijk voor de wijze waarop het stadsbestuur hem 
in alles was tegemoet gekomen, betoonde zijn dankbaarheid 
door de gemeente o.a. een viertal schilderijen te schenken met 
de volgende opdracht: „Laeten die illustre portraitten altoost 
verstrecken tot eere en sieraad voor de stad en tot eene gedag-
tenisse van de ware agtinge en liefde, de welke ik Uw Ed. agtb. 
en der selver goede borgerie heb toegedragen". 

Op 4 October 1751 bracht Prins Willem IV een bezoek aan 
Maastricht op zijn doorreis naar Aken waar hij de baden ging 
gebruiken. In de memorie voor de plechtigheden staat onder 
meer vermeld, dat het stadsbestuur Zijne Hoogheid een voeder 
wijn (1000 liter) zou aanbieden, doch dit naar Den Haag werd 
gezonden „aangezien hij geen eigen menage voerde". Ook de 
gouverneur werd niet vergeten en ontving een toelast wijn in 
zijn kelder, als tegemoetkoming in de onkosten, die het verblijf 
van de Prins hem veroorzaakte. Na door de gouverneur aan de 
rand van de stad te zijn begroet, begaf de Prins zich langs het 
en haye opgestelde garnizoen naar het gouvernementsgebouw 
onder een drievoudig salvo van het op de wallen opgestelde 
geschut en het luiden der klokken. De 18 tinnen kannen, waaruit 
de erewijn werd geschonken zijn nog aanwezig in het Provinciaal 
Museum te Maastricht. De wacht in het thans nog bestaande 
fraaie gebouw tegenover het gouvernement en waarin tegen
woordig het ijkkantoor is ondergebracht, werd versterkt. De 
Prins heeft dit bezoek niet lang overleefd, aangezien reeds 
14 dagen later zijn vrij plotselinge dood bekend werd gemaakt. 
„Jong geleerd, oud gedaan", moet het gemeentebestuur hebben 
gedacht, toen zij de jeugdige Prins Willem V in Juli 1752, hij 
was toen vier jaar oud, „een voeder beste wijn vereerden". 
De vliegende hollander was blijkbaar nog niet als kinderspeelgoed 
uitgevonden. Als stadhouder Prins Willem V bezocht hij de stad 
op 23-jarige leeftijd van 10 tot 15 Juni 1771, waartoe de gouver
neur weer bij overeenkomstige plechtigheden werd betrokken 
als die van 20 jaren geleden. 



92 

Baron van Aylva blijkt zeer gezien te zijn geweest bij de burgerij 
en kon het best vinden met de beide magistraten (Maastricht 
had n.1. zowel een Brabantse als een Luikse magistraat) en de 
bevolking, hetgeen ook blijkt uit de omstandigheid, dat hij reeds 
in 1761 zijn uiterste wilsbeschikking op het stadhuis had gede
poneerd. Voor dit vertrouwen werd dank betuigd „en nog alle 
heil en welvaart toegewenst tot in lengte van dagen". Het 
testament werd door de gemeentesecretaris gelicht nadat de 
Generaal op 15 December 1772 was overleden. 

De begrafenis geschiedde met groot militair ceremonieel, waarbij 
stukken geschut, op het Vrijthof opgesteld, een salvo afgaven, 
toen de kist in de grafkelder op het koor van de Sint Janskerk 
werd neergelaten. In het gedenkboek, uitgegeven in 1933 ter 
gelegenheid van de 300-jarige herdenking der Hervormde Ge
meente in Maastricht, is vermeld, dat vele grafzerken, waaronder 
ook die van Baron van Aylva, nooit zijn teruggevonden. Zijn 
nagedachtenis is in Maastricht bewaard gebleven, doordat een 
bastion op het eiland Sint Anthonie en een straat naar hem werd 
genoemd. Dit bastion verdween in 1868, toen het grootste ge
deelte van de hoofdwal met poorten en voorgelegen werken ten 
behoeve van de uitbreiding der stad werden gesloopt; ook het 
eiland moest ten behoeve van waterbouwkundige werken wor
den opgeruimd. 

Bronnen 

Bij het bewerken van dit artikel is, naast de reeds vermelde 
bronnen, gebruik gemaakt van verschillende Raadsnotulen en 
Resolutiën van de Staten Generaal. Een belangrijke bron was 
ook het boekwerk van Dyserinck: „De Militaire Gouverneurs 
van Maastricht", 1567 -1794, benevens „De Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg'' (vij f de aflevering). 
De foto werd gemaakt naar een afbeelding van het schilderij 
van Ph. van Dijk (gegraveerd door L. A. Claessens), welke af
beelding zich bevindt in het Centraal Bureau voor Genealogie, 
Afdeling Ikonografie. Voor de zeer gewaardeerde hulp moge ik 
de Directeur van deze instelling nog eens vanaf deze plaats mijn 
hartelijke dank betuigen. 



H E T G E M A A L IN F R I E S L A N D 

Een bijdrage tot de Friese molengeschiedenis 

S. J. VAN DER MOLEN 

Als de schrijver van de Tegenwoordige Staat van Friesland een 
karakteristiek geeft van de toenmaals bestaande belastingen, 
noemt hij het gemaal „eene der aanzienlijkste" (dl IV, p. 400). 
Hij had ook kunnen vermelden: „eene der meest impopulaire", 
daar zij voortdurend de aandacht van de overheid vroeg. 

Vlak na de geboorte haperde het reeds. Wij horen namelijk 
voor het eerst van het gemaal op 12 Augustus 1580, al komt de 
benaming dan nog niet voor. Van die datum is er een ordonnantie 
van de stadhouder bewaard, waarin hij de noodzakelijkheid naar 
voren brengt om „die generaele middelen oft imposten" zo 
spoedig mogelijk in werking te brengen „om den tegenwoordigen 
crych te beter te becostigen ende te moegen onderholden". 

Gedeputeerden krijgen dan ook „eernstich beuel" deze belas
tingen af te kondigen en ze nauwkeurig te doen onderhouden, 
terwijl tevens geordonneerd wordt, „dat ghy metter daet alle 
Mollenaers, binnen uwe Jurisdictie geseten, voor v doet roepen, 
ende d selue elcx besondere eedicht, omme geen molt of weyt 
voortsaen te sullen maelen oft doen maelen, ten waere hun by 
de handt van de Ontfanger der generale impositie gebleecke, 
d'impositien daer toe betaelt te zyne; ende ingeualle eenige 
Mollenaers in uwe Jurisdictie beuonden mochten worden in 
gebreecke te zyn van alsulcken eedt te presteeren, sult ghy 
alsulcke Mollenaers beuelen, volgende die liste daer aff ghemaeckt, 
by pene van thien carolus guldens telckens tot prouffyt van de 
Lande te verbeuren, omme nyet meer a daete van dien te maelen". 
(Charterboek IV, p. 193). 

Reeds op 25 Augustus d.a.v. schrijft de stadhouder de gerechten 
aan om een collecteur en een contrerolleur der generale middelen 
aan te stellen, te kiezen uit „de beste, notabelste ende gequali-
ficeerste die ghy sult weeten te stellen. . ." en die niet mochten 
weigeren, op straffe van verbanning! Tevens moesten, „also 
deur denseluen groote disordren vallen", de molenaars ontboden 
worden en hun verboden „eenich graan te malen . . . sonder dat 
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hun by bülette van den voorschreuen Ontfanger ende Conterrol-
leur gebleecken zy, die lasten ende middelen, op d selue respec-
tiuelyck behoorende, betaelt te syne, op te verbeurte tegens den 
Mullers van den b r a n t . . . " (Charterboek IV, p. 203). 

Dat de geestdrift voor een en ander blijkbaar niet groot was, 
moet wel worden opgemaakt uit een ordonnantie van 30 Sep
tember 1580, waarbij de stad Leeuwarden in verband met het 
feit, dat „alomme, zoe in de Steden als daer buyten, groote 
abuysen geschyen, by versuymenisse van te betaelen die lasten 
ende imposten" bevolen wordt alsnog collecteurs der generale 
middelen aan te stellen en de molenaars te beëdigen (Charter
boek IV, p. 210). 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de bedoelde belasting, als 
onderdeel der generale middelen (in het bijzonder van de zo
genaamde consumptie) geheven werd op het bij de molenaar 
ter vermaling aangevoerde graan. Deze mocht dit graan niet 
malen, indien hem geen bewijs getoond was, dat de verschuldigde 
impositie voldaan was. Dit bewijs wordt in de oudere stukken 
doorgaans cedul genoemd. Het tarief en de wijze van invorderen 
van het gemaal, alsmede de plichten van ambtenaren en mole
naars werden vastgelegd in een Lyste of ordonnantie. 

Evenals andere belastingen werd ook het gemaal verpacht aan 
de meestbiedende, die op gezette tijden een evenredig deel van 
de pachtsom ten kantore van de ontvanger moest afdragen en 
wiens voordeel bestond uit het verschil tussen de pachtsom en 
het totaal der door hem volgens het tarief ingevorderde belasting
penningen. Zoals straks zal blijken, werd deze verpachting in 
1748 afgeschaft. 

Zodra ons - in het begin der 17de eeuw - min of meer uitvoerige 
gegevens over de practijk van het gemaal ten dienste staan, is 
er sprake van onwillige molenaars. De een weigert met ceduls 
te malen, een ander wenst de eed niet af te leggen. Het eerste 
geval doet zich bijvoorbeeld in 1606 voor in Oost- en West
stellingwerf. In verband hiermee krijgen bij resolutie van Gede
puteerde Staten van 11 Augustus de hopluiden Heemstra en 
Wederspan bevel om in deze grietenijen de spillen uit de molens 
te lichten, terwijl Wederspan op 9 October d.a.v. bevolen wordt 
j,vmme de spillen vuijtte moeien staende vp Banster schans 
(Terband bij Heerenveen) te halen", wegens dezelfde overtreding. 
(Res. boek G. S. 1606, G 214). Herhaaldelijk treffen we deze 
maatregel aan, indien het er om te doen is het malen korter of 
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langer te verhinderen. De spillen werden naar het rechthuis der 
betreffende grietenij of naar het Landschapshuis gebracht en 
daar opgeborgen. Ter toelichting diene, dat met deze spillen, 
ook wel ijzers genoemd, de ijzeren spillen worden bedoeld, die 
dienden om de molensteen in gang te zetten. 

Wat het weigeren van de eed betreft, hierop heeft een resolutie 
van 7 Juni 1616 betrekking. De weigerachtigen waren in dit 
geval de molenaars van Harlingen en ten aanzien van hen werd 
geordonneerd, „in confinatie (huis- of stadsarrest) te blyven ende 
daer uijt niet te vertrecken sonder consent van desen collechie", 
zulks op poene van 15 gouden Friese rijders (G 222). 

Het is mij niet gelukt de tekst van de eed te vinden, die de 
Friese korenmolenaars en hun knechts moesten afleggen, doch 
het eedsformulier zal wel niet veel hebben verschild van het in 
de Hollanden gebruikelijke, hetwelk is opgenomen in de Or
donnantie/ volgende dewelke in den Lande van Holland . . . . 
by collecte sal worden geheven den Impost op het Gemaal van 
het hard Koorn dat gebrooken sal worden . . . . ingaande met 
den eersten January 1750. 

Herhaaldelijk treft men resoluties aan, die er op wijzen, dat 
het gemaal op allerlei manieren ontdoken werd en dat zowel de 
molenaars als de belastingplichtigen zich tegen een voor de 
financiën van den Lande bevorderlijke gang van zaken ver
zetten, waarbij Ged. Staten zelfs last gaven tot arrestaties. 
Blijkbaar met het doel aan de wantoestanden een einde te 
maken en de techniek van deze belasting grondig te herzien, 
troffen de Friese Staten - mogelijkerwijze naar het Groninger 
voorbeeld uit 1628 - in 1638 een aantal ingrijpende maatrege
len, waarover een placaat van 27 April van genoemd jaar in
licht. (S2á 1638). 

In de aanhef beklagen de Staten zich er over, dat, hoewel zij 
,,alle mogelyke vlyt, ende neerstigheyt hebben aangewendt 
omme ten stuir van den swaren oorloge soo te water als te 
lande" middelen te vinden, waaruit de oorlogslasten betaald 
zouden kunnen worden en waardoor tevens het leven, de eigen
dommen en de „vryheyt haarder conscientien" der inge
zetenen verzekerd zouden zijn, deze middelen toch ,,by veelen 
fraudeert ende onderkropen" worden. Met name geldt dit voor 
het gemaal, ten aanzien waarvan „seer groote en menichvul-
digen en grouwe frauden dieverien begaan worden door quaet 
en ook weynich aangeven der granen der Impost subject syn-



96 

de waartoe grote aanleidinge gegeven wordt, door die veelvul
dige molens op verscheyden plaatsen sonder consent en ver-
eyschende noot (= noodzakelijkheid) gestelt." 

Teneinde niet genoodzaakt te zijn nieuwe „en swaarder" 
middelen in te voeren kwamen de Staten overeen: alle molens, 
die in het afgelopen half jaar minder dan 300 guldens aan impost 
hebben opgebracht, zullen een jaar moeten stilstaan, „sonder 
eenige granen te mogen malen"; binnen een maand zullen „com-
missarien" zich naar deze molens begeven om uit te maken, 
in hoeverre hun voortbestaan met het oog op ,,de gelegenheyt 
ende nootwendigheit" noodzakelijk is en blijken hiervoor geen 
grondige redenen aanwezig, dan zullen ze „tot redelijke costen 
van 't landt" worden afgebroken. Bij de overblijvende molens 
zullen „kijkers huysen . . . . worden gestelt en daar in gestelt 
goede en vroome personen by de pachters, die alle cedulen en 
granen, ter octroyeerden molen gaande als ook de molens 
sullen mogen besichtigen en visiteren tot haar believen". 
Tenslotte werd bepaald, dat bakkers geen molenaars mochten 
zijn en omgekeerd. Terecht merkt Drs E. J. Werkman, hierbij 
het oog hebbende op de overeenkomstige maatregelen in Gro
ningen, op, dat deze niet alleen beoogden ontduiking tegen te 
te gaan, doch dat zij tevens neerkwamen op „een rigoureuze 
sanering van deze bedrijfstak." (De molen van Garnwerd, in: 
Gron. Volksalm. 1943, p. 140 e.v.) 

Reeds op 28 April 1638 gaven Gedeputeerden de deurwaarders 
opdracht „omme ouer geheel Frieslandt de Isers wt de Molens 
te halen", welke de vereiste 300guldens niet hadden opgebracht; 
de ijzers moesten „in goede verseeckeringe alhier opt Collegie.... 
worden gesonden ende bewaert." (S2d 1638). 

Op 8 Juni d.a.v. werd de commissie samengesteld, die de 
slachtoffers moest aanwijzen. Zij bestond uit Syds van Osingha, 
Abbe van Bootzma, Simen Halbes Algera, Tiaert van Aijlva, 
Joannes van Crack en Dr Copius. Zij heeft nogal enige tijd nodig 
gehad voor haar onderzoek, want eerst in de vergadering van 
22 Maart 1639 kwam ter tafel de lijst der molens, die „affge-
broken en niet weder opgemaeckt sullen worden." (S2^ 1639). 

Het is voor de kennis der Friese bedrij f smolens van veel belang, dat deze 
lijst bewaard gebleven is. Als objecten, die moesten verdwijnen, worden 
vermeld: Wijtgaard onder Wirdura, „Barlahiemster molen op de Eewall" 
onder Hallum, Ternaard en Hantum, Metslawier en Ee, Veenklooster, 
Kollumerzwaag en Westergeest, Twizel, Kooten, Augustinusga, Sur-



G'EM.A A L. 

«aaûcsefeen 6? nip otiDct¾ffr¾Aga tfàw J» 





97 

huizum, Kuikhorne, Akkerwoude en Driesum, Garijp, Giekerk „op d' 
Riedswal" en Hardegarijp, Smalle Ee en Kortehemmen, Ritsumazijl, 
Oosterwierum, Wommels, Witmarsum en Pingjum, Warns en Oudega, 
Oosterzee, Hoornsterzwaag en Nijehorne, Sondel en Oudemirdum, 
Blesdijke, Blesse en Boil, een der twee molens te Oosterwolde en de molen 
te Appelscha. Bij dit respectabele aantal kwamen nog de molens, „die 
hoewel ieder ƒ 300.— ten voorschreven haluen jaere opgebracht hebbende, 
niettemin tot den 1 May 1639 geholden syn stille te staen in conformite 
van voorsz placaat", te weten: Nes (WD), Anjum, Munnekezijl, Buiten
post, Drogeham, Surhuisterveen, Gerkesklooster, Bergum, Suameer, 
Oenkerk, Rinsumageest, Veenwouden, Tzum, Rienster molen onder 
Lutkewierum. 

Men vraagt zich af, welke molens de commissie eigenlijk nog 
wilde laten draaien. Maar ook toen maalden de ambtelijke molens 
langzaam en zo hebben nog heel wat molens, die op deze zwarte 
lijst voorkomen, hun bestaan tot in de 18de, 19de, ja zelfs tot 
in onze tijd gerekt. Ondanks het vonnis van 1639 draaien nog 
altijd korenmolens te Ee, Anjum, Witmarsum en Munnekezijl 
en werden die te Buitenpost en Kortwoude eerst na de bezetting 
afgebroken. Natuurlijk waren dit al niet meer de oorspronkelijke 
standermolens, maar het vonnis had een principiële strekking. 

Bovendien schijnen de Staten de hand over het hart te hebben 
gestreken, want op 5 April 1639 werd reeds besloten, „aengesien 
eenige spillen uyt de Molens zyn gebracht . . . . sonder dat door 
lang interval van tyt . . . de molenaers haere molens betaelt 
zyn, waerdoor sy in grote schade en interest zyn comen te ver
vallen", de spillen ,,by provisie generaalijk wederom te geeven". 
(Register der resolutiën en placaat en van de Heeren Staaten 
van Friesland 1570-1780 dl. II. Campen, 1785, / 495). Blijkbaar 
betrof dit de molens, die op 28 April 1638 waren stilgelegd. 
Van het aankopen en afbreken van korenmolens door de provincie 
hoort men eerst in de 18de eeuw. Toch treffen wij in de 17de 
eeuw nog herhaaldelijk resoluties aan, welke betrekking hebben 
op het ,,de facto demolieeren" van molens, die minder dan een 
bepaald minimum aan impositie hadden opgebracht. Zo leest 
men in de Remonstrantie en respective Poincten van Reformatie 
en Redres voor de Steden in Friesland, ontworpen door ge
committeerden uit Leeuwarden en de andere Friese steden op 
7 September 1672: VII De Financien, b, alle molens die geen 
/ 600 per jaar aan impost opbrengen, moeten worden afge
broken. (Guibal, Democratie en oligarchie, pag. 120). 

Dit minimum wisselde nogal eens. Zo werd het bij besluit van 

7 
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10 Maart 1677 op / 500 bepaald, op 16 Maart 1689 op / 400 en 
op 22 Maart 1704 weer op / 500 gebracht. Op 26 Maart 1712 werd 
echter bepaald, die molens af te breken, die „geen 400 g. in de 
twee laatste half jaren hebben gerendeerd" en dit bleef zo. 
In ieder geval luidde artikel VII van het Placaat By de Edele 
Mogende Heeren Staaten van Frieslandt ingestelt op het Stuk 
der Impositien en Excysen by Collecte in te vorderen (Leeuwarden, 
1750): ,,De rogmoolens die in een jaar niet meer opbrengen 
dan vier hondert guldens aan impositie, zullen werden afgebroo-
ken". De saneringsplannen van 1639 kwamen in gewijzigde 
vorm in 1713 andermaal ter tafel. Op 25 September 1713 werden 
namelijk de heren Vegilin en Wielinga door Gedeputeerden 
„gecommitteert om de Molens, die affgebroken moeten worden, 
te laten tauxeren." (G295). 

Op 12 Februari 1714 leggen zij deze taxatie over; ze was ver
richt door de „bequame ongeïnteresseerde" molenbouwers 
AukeBouwes (Disma), van Sneek en Sybren Senties, te Rien. 

Auke Bouwes was voor de Staten geen vreemde. Van deze 
vroedsman van Sneek, wiens „van", blijkens Chalmot, Disma 
luidde, vonden wij onder de Landdagstukken d.d. 7 October 1700 
(nr 21) een interessant request van de volgende inhoud: 
Remonstreert U. Ed. Mog. met de uijterste eerbiedigheit Auke 
Buwes meester molenmaker tot Sneek, hoe dat de Suplt. sedert 
sijn Jeught af, sigh begeven en geapliceert heeft, tot het molen ma
ken waardoor hij onder Godes segen, soo verre gekomen en geavan-
ceert is, dat hij alderhande soort van molens, schier gene exempt, 
ook van nieuwe Inventie en besondere dienst heeft uitgevonden, 
en weet te fabriceren. In voegen dat de Suplt daar door soo ver-
maart is geworden, sonder roem gesproken, dat hij geheel tot 
Hamburgh, Bremen en in Groningerlant is versoght, en ontboden 
geweest, gelijk hij dan ook tot Hamburgh voors. gemaakt en op 
gereght heeft, vijff nieuwe olij, hemp, en andere molens, tot 
Bremen vier saagh, olij, en toebax molens, tot Groeningen twee 
olij, en pelde garst molens, hebbende hij mede alhier in de pro-
vintie gemaakt diverse molens, van alderhande slagh en onder 
anderen de grote molen, staande alhier te stede, op de Oldehoof-
ster dwinger. T is nu soo, Ed. Moog. Heren, dat den Suplt, tot 
dienst van den Lande en van de goede Ingesetenen, vandien 
(schoon hem tot Bremen ses Rijndaalders s weeghs en vrij heit 
van alle impositie wert aangeboden, indien hij aldaar wil komen 
wonen, en opsight en directie houden op des Stads hout en mo-
lenwerk) van voornemen is te maken, en op te regten, een of 
meer molens om hout, pot, en wiedasch, mitsgaders alderhande 
verwerijen te malen, hoedaningen molen alhier in de provintie 
nooit geweest of gesien is." 
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Disma vraagt hierop een octrooi voor veertig jaar, maar het 
wordt hem voor vijftien verleend. Op 14 Maart 1716 krijgt hij 
echter prolongatie voor een zelfde aantal jaren. 
Auke Bouwes Disma was volgens de Voorlopige Lijst ook de 
bouwer van de Ned. Hervormde kerk te de Lemmer (1716). 

Dê lijst van de getaxeerde molens luidt: 

Hardegarijp 688 g 9 strs 
Giekerkster Molen 615 g (volgens Staetsrecht van den 27 April 1714 aen 

dese de spil gerestitueert) 
Ruikhorne 666 g 17 strs (als voren) 
Driesum 550 g 10 strs 
Leeuwarden 968 g 5 strs (waarschijnlijk die op 't Zuidvliet) 
Kollumerzwaag 517 g 
Westergeest 893 g 
Veenklooster 625 g 7 strs 
Warnster molen 768 g (lees: Warfster) 
Twizel 559 g 6 strs 
Surhuizum 931 g 10 strs 
Smalle Ee 900 g 17 strs (spil gerestitueerd) 
Steenbergen 993 g. (onder Boornbergum) 
Oost-Stellingwerf. De Molen aldaar 970 g 8 strs (NB is die van Lubbert 

Peters tot Oosterwoude, die alleen maer eek te malen versogt heeft 
en ook sulcx geaccordeert is) 

Rijsberkampen 925 g 5 strs 
Oldetrijne 395 g (spil gerest.) 
Sondel 263 g 
Oudega 393 g 5 strs (H.O.) 
Warns 976 g. (G296) 

Zoals men ziet komen hieronder verschillende molens voor, 
waarover ook reeds in 1639 het doodvonnis was uitgesproken. 
Ditmaal bleef het echter niet bij een besluit op papier. Hetzelfde 
jaar nog werden verscheidene molens afgebroken: Surhuizum, 
Twizel, Veenklooster, Kollumerzwaag, Westergeest en Warf-
stermolen. Dit ging intussen niet alles even gemakkelijk. 

Vooral in Achtkarspelen waren de moeilijkheden groot; daar 
moest zelfs de gewapende macht in het veld worden gebracht. 
Het Journaal G296 licht ons hier uitvoerig over in. Op 22 Januari 
1714 kwam bij het college een brief binnen van het gerecht 
van genoemde grietenij, waarin dit mededeelde „niet in staet 
te sullen konen sijn, omme de spillen van de meulens in Surhuy-
sum en op 't Wijsel weg te nemen", daar de ingezetenen, „van 
haer gerij ff wordende ontbloot", alsmede vele andere inwoners 
van Achtkarspelen, „soo het algemene seggen gingh", zich 
tegen de uitvoering van de plannen zouden verzetten. 
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Het gerecht capituleerde dus voor de dreigementen van het 
volk, maar de Gedeputeerden waren niet van zins zich daarbij 
neer te leggen en zij gaven onmiddellijk kapitein Rocqueval 
alsmede kapitein-luitenant Haersma bevel de volgende morgen 
aan het hoofd van zes officieren, acht sergeanten, acht korpo
raals en honderd en zestig man te voet, benevens een luitenant 
met 25 paarden ,,met het opgaen van de poort tusschen ses en 
se ven uiren" naar Twizel te marcheren . Volgens de opdracht 
moesten zij „aldaer de Timmerman mr Pijtter Jansen of desselfs 
knegts assisteren in het uitnemen van de spil uit de meulen, 
in cas van resistentie haer daer toe de sterke hand te verleenen." 
Mochten ,,alle minlijke persuasien en waerschouwingen" ver
geefs blijken, dan moest geweld met geweld worden gekeerd. 

Des avonds zou de troep naar Surhuizum moeten trekken om 
daar de volgende dag assistentie te verlenen. Blijkbaar was men 
van de Woudlieden wel wat gewend, want de bevelhebber 
werd opgedragen er voor te zorgen, dat de soldaten kwamen te 
overnachten in twee tot vier nabij staande schuren „om hetselve 
soo veel te meer bij elkaar te houden, en daer door alle occasie 
tot desordre te beletten, en particulierlijk tot het voorkomen van 
brand alle nodige versieninge te doen." 

De kapitein brengt de 25ste rapport uit en dan blijkt de op
dracht aan Pieter Jansen ,,sonder enige assistentie van militie" 
te zijn verricht. Daarvóór schijnt het gerecht van Achtkarspelen 
zelf nog een poging te hebben gewaagd zonder hulp uit Leeu
warden aan de orders te voldoen, want tegelijk met de behan
deling van het rapport van Rocqueval werd besloten aan be
doelde grietenij inlichtingen te vragen „door welke op voorleden 
dingsdag de klok is geklipt tot Surhuisum, en wie vorders 
hebben belet, dat op dien tijd de spil uit de meulen aldaer niet 
heeft konen worden genomen." 

Maar al was nu de spil naar Leeuwarden gebracht, de molen 
van Surhuizum moest ook nog worden afgebroken. Daartoe 
gaven Gedeputeerden de grietman op 27 September 1714 last, 
maar opnieuw moest deze bekennen, niet in staat te zijn ge
weest de order uit te voeren. Op 17 October behandelde het 
college namelijk een missive van het gerecht van Achtkarspelen, 
waarin werd bericht, dat, toen de timmerlui met de executeur 
en de gerechtsdienaren te Surhuizum kwamen om de molen 
af te breken, zij „daerinne sijn belet geworden, soo door de mo
lenaar selve, als het gemene grauw, dat bij menigte op de been 
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was gekomen omme sulx te weeren." Men was toen maar af
getrokken. Opnieuw moest de sterke arm er aan te pas kornen 
en een commando cavallerie en infanterie van 100 man kreeg 
bevel de timmerlui bij te staan, wat blijkbaar niet zonder gevolg 
is gebleven, want men. hoort later niets meer van de molen te 
Surhuizum, noch van die te Twizel. 

Dergelijke taferelen speelden zich ook af in Kollumerland, waar 
het gerecht al evenzeer buiten machte bleek de molens van 
Veenklooster, Kollumerzwaag, Westergeest en Warfstermolenn 
te doen afbreken. Daar moest dit op 9 en 10 November van 
genoemd jaar geschieden en wel in aanwezigheid van 80 man 
voetvolk met hun superieuren. 

Gemaal en sanering van het molenaarsbedrij f bleven ook in 
het vervolg de Staten bezighouden. Zo droegen de Staten op 
27 April 1726 Gedeputeerden op om, indien bij publieke verko
ping een molen, die gevoegelijk kon worden gemist, „voor een 
modicque prys" werd verkocht, deze voor rekening van de 
provincie te laten aankopen, wat dan ook meermalen is gebeurd. 
Ook kregen de grietenijbesturen opdracht te rapporteren, wan
neer er in hun grietenij een molen te koop werd aangeboden, 
waarna men het van de omstandigheden - onder meer de plaat
selijke behoefte - liet afhangen, of de molen zou blijven bestaan. 
(S2d 1716). 

In de loop van 18e eeuw zijn talloze molens door de provincie 
aangekocht en gesloopt en het doet in een tijd, waarin van vele 
zijden de strijd voor het behoud van onze molens wordt gevoerd, 
merkwaardig aan de overheid twee eeuwen geleden als molen-
sloopster in het groot te zien optreden. Een lijstje van de slacht
offers verzamelden wij uit het Register op de Resolutiën van 
Ged. Staten (hs, aanwezig in het R. A. te Leeuwarden): 

3 Febr. 1728 approbatie op de koop van de molen te Pingjum. Idem 
in de Kuikhorne 

9 Maart 1728 idem op Ritzumazijl 
7 Febr. 1732 idem te Terhorne 
8 Febr. 1732 idem te Oenkerk 
31 Maart 1735 idem op 't accoord over de afstand van de Molen in de 

Kletten (Small.), met Girbe Sijtses gemaakt. 
21 Juni 1735 idem op de demolitie van de molen te Workum. 
30 Mei 1738 's Lands Fiscaal gelast om de Molen in de Beneden 

Knijpe te kopen. (Deze stond er echter in 1848 nog!) 
18 Mei 1741 de koop van de molen te Munnikezijl geapprobeert. 
24 Aug. 1756 Koop roggemolen te Hoornsterzwaag met het opzichters

huisje goedgekeurd en de hoofdcommies gelast dit huisje 
te laten verkopen. 
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26 Juli 1757 De hoofdcommies Binkes gemachtigd de roggemolen 
te St. Nicolaasga in te kopen. 

7 Juni 1758 approbatie op de koop van de molen te Oosterwierum. 
23 April 1760 idem op het recht van de rogge- en weitstenen van de 

molen op de Aalsumer Poorster Dwinger te Dokkum. 
3 Juni 1761 idem op de koop van de molen te Tzummarum 

10 April 1762 idem te Rinsumageest 
19 April 1763 idem te Gerkesklooster 
6 Febr. 1764 idem te Augustinusga 

28 Febr. 1764 idem te Oenkerk, de Roodkerkster molen genaamd 
19 Febr. 1770 idem op 't recht van de roggemolen te Tjalleberd 
23 Juni 1772 idem te Suameer 
14 Mei 1774 idem te Rijsberkampen 
4 Juni 1782 idem te Oudemirdum 

12 Mei 1786 idem te Harlingen 

Behalve over aankoop en afbraak van molens leest men ook 
herhaaldelijk van strubbelingen tussen molenaars en gezag. Het 
gemaal was en bleef nu eenmaal impopulair. Enkele voorbeel-
beelden uit vele mogen hier volgen. 
Op 2 December 1728 behandelden Gedeputeerden een rapport 

van de heer Schwartzenberg, waarin werd meegedeeld dat, 
„sekere molenaar van Dockum" een gat in zijn molen had, dat, 
naar hij zeide, noodzakelijk was „om de molen daar door te 
moeten smeren". Bij onderzoek was gebleken, dat niet alleen 
daar, doch ,,in alle molens zodanige gaten gevonden wierden, 
dat echter niet zonder suspicie was, dat door dese gaten fraude 
konde gepleegd, en wel granen daar door op een behendige 
wijze op de molen gebracht worden." Om deze mogelijkheid 
van frauderen te voorkomen werd geordonneerd, dat alle 
molenaars over de gaten in hun molens planken moesten laten 
maken, terwijl de pachter van het gemaal op eigen kosten 
ijzeren schotels „met een bequaam slot" moest doen vervaar
digen. De sleutels hiervan kregen de controleurs in bewaring, 
onder wier toezicht de gaten voor het smeren zouden mogen 
worden geopend !(G2110) 

Een humoristisch geval speelde zich in Gorredijk af. Op 11 
November 1729 behandelden Gedeputeerden een rapport van 
Andries Born, administrator van 's Lands wegen, volgens 
hetwelk de molenaar Bouwe Ydes op de Gorredijk ,,zigh niet 
en hadde ontsien omme zijn molen aldaer af te breken en een 
geheel nieuwe op een ander plaatse, verre van het chergers of op-
sigtershuisje op te rechten, sonder kennisse en permissie". 

Gedeputeerden gaven, boos, 's Lands fiscaal opdracht „omme 
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den molenaar . . . . over dese stoute en ongehoorde maniere 
van doen . . . . te actioneren voor het Collegie" en verder het 
opzichtershuisje ten spoedigste op kosten van de molenaar „te 
doen versetten, en te plaatsen op het molenhiem alwaar genoeg-
same gelegentheidt is." 

Bij nader rapport, behandeld op 23 Februari 1730, bleek de 
zaak slechts een storm in een glas water te zijn geweest, want 
de molen stond niet verder dan 7 roede 9 voet en 3 duim van de 
oude, zodat de opzichters er zeer wel een oogje op konden 
houden. Besloten werd het huisje op zijn oude plaats te laten, 
de actie tegen de molenaar in te trekken en de kosten van het 
hele geval door de heer Born „uijt zijn eigen Buidel" te laten 
betalen, ,,tot straffe van zijn quaad en onvoorsigtigh aanbren
gen." (G2112). 

In andere gevallen was er wel degelijk sprake van eigenmachtig 
optreden door een molenaar. Zo moest op 5 Augustus 1728 
's Lands fiscaal worden gelast een vervolging in te stellen tegen 
de molenaar van de roggemolen te Staveren „wegens de verbre
king van het ketting op de molen." (G2110). 

Heter ging het te Ureterp toe, waar molenaar Anne Folkerts 
een lastig heerschap schijnt te zijn geweest. Op 9 Juni 1758 
behandelden Gedeputeerden een memorie van Binkes, waarin 
deze er zich over beklaagde, dat Folkerts er zijn gewoonte van 
maakte „om de contrarolleur en opsigter bij sijn molen aldaar 
te schelden voor schrobbers en schelmen, ende te gebruiken 
meer andere impertinente expressien, wanneer deselve in functie 
sijn, en daar te boven op diverse reijsen gedreigt heeft den con
trarolleur Jan Jansen de hals te sullen breken." Hiervoor moest 
Anne op 5 Juli 1758 te Leeuwarden op het matje komen. (G2140) 

Of echter de opzichters ook wel steeds de „goede en vroome 
personen" zijn geweest, die zij volgens het placaat van 1638 
verwacht werden te zijn? Herhaaldelijk treft men in de reso
luties gevallen van dronkenschap en plichtsverzuim vermeld 
en niet zonder humor is de resolutie van 6 Augustus 1728, 
waarbij het „contrarolleurs en opzigters bij de Moolens verbooden 
(wordt) om ter Jagt te gaan, zelfs niet wanneer de molen stille 
staat, bij poene van 50 Cargls." 

Hun instructie bepaalde, „dat zij naarstiglyk op hunne 
posten moeten passen, en zich niet van daar begeeven, dan 
met toestemminge van den Kommies; hebbende zy steeds 
oplettend te zyn op alles, wat er in of by den Molen gebeurt. 
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De blansen van den Kollekteur moeten zy naauwkeurig invor
deren, en een van hun (lees: hen) Kontraboek houden, met aan-
tekeninge, wanneer de aan de molen gebragte graanen weder 
van daar zyn gehaald of gebragt. Ook moeten zy alle avonden, 
by Zonnen ondergang, te samen de peil der gebroken en onge
broken graanen op den molen doen, en daarna den molen wel 
sluiten, zo dat niemand na dien tyd, buiten hunne kennis, op 
den molen kan komen; terwyl zy tot geruststelling van den 
Molenaar aan hem laten den sleutel van een tweede slot op 
denzelven. 's Morgens moeten zy den molen met den Molenaar 
weder openen, en op nieuw de peil doen, om te zien, of alles in 
den zelfden staat zy, waar in zy het des avonds hadden gelaaten; 
wordende deeze peilingen telkens te boek gebragt." (Teg. Staat 
dl IV, p. 408) 

Een en ander betekende een grote verantwoording en streng 
was dan ook de straf, indien de ambtenaar met de molenaar 
onder een hoedje speelde. Artikel XCIV van het plakkaat van 
1750 bepaalde in zo'n geval als correctie: geseling, brandmerk 
en bannissement in het tugthuys voor de tijd van vijfjaren. 
Ongetwijfeld om een al te gemeenzame verhouding tussen op
zichters en molenaars te voorkomen, werden eerstgenoemden 
om de twee jaar verplaatst. De huisjes van de opzichters waren 
voor het volk het zinnebeeld van het impopulaire gemaal en de 
nog minder populaire verpachting. Toen dan ook in 1748 de 
ongeregeldheden begonnen, welke tal van maatschappelijke 
hervormingen in Friesland tot gevolg hadden, sneuvelden het 
allereerst de huisjes bij de molens. Volgens het bekende Dag
verhaal omtrent de troubelen van het jaar 1748, vanjhr Johan 
Vegelin van Claerbergen, begon men op 20 Mei te Bergum met 
het opruimen, waarna de 27ste, des nachts, de huisjes te Oos
termeer en Drogeham volgden. Op 1 Juni „waren de huisjes 
reeds overal afgebroken al successivelijk van de N.O. cant der 
Provincie af" (pag. 6). Met hoeveel gejuich dit „devaliseren" 
ook geschied moge zijn, de ironie der historie wil, dat ze schoner 
en hechter uit hun as en puin herrezen, mogen wij de, ook in druk 
verschenen, Statenresolutie van 23 April 1750 geloven. Hierin 
toch werd bepaald, dat voor de opzichters bij de molens wo
ningen zouden worden gebouwd of verzorgd, „bestaande voor 
yder Opzigter in een bekwame kamer met twee bedsteden en 
een kastje voorzien, en in een afdak tot berginge van brandinge 
en andere zaken. Dat die Wooningen zoodanig zullen worden 
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geplaatst, datze staan, niet verre van de Molens & c, waer 
van de Opzigter het toezigt is aanbevolen, en datze uit hunne 
kamers direct het onbelemmerde gezigt daar op hebben." 
De huur bedroeg acht stuivers. 

In tegenstelling met Groningen, waar men nog tal van ,,sar-
rieshutten" (sarries=cherger) vindt, heeft men in Friesland 
op slechts enkele plaatsen de herinnering aan de woningen der 
„kommiezen" bewaard. Dit is bijvoorbeeld het geval te Beet-
sterzwaag (de Kombuis). 

Als gevolg van de troebelen in 1748 scheen het een ogenblik, 
alsof het gemaal voorgoed zou worden afgeschaft. Nadat op 
1 Juni een groep van 58 afgevaardigden uit Harlingen Gede
puteerden een negental punten had overhandigd, waarin o.m. 
afschaffing van de havenpachten en het gemaal en vervanging 
daarvan door een quotisatie werd geëist, liet het college nog 
dezelfde dag weten, dat, „aangezien de algemeene geneigtheit 
van de Ingezetenen deezer Provincie daar toe is strekkende, dat 
het heffen van de Impost van het Middel van het Gemaal en 
andere Pagten mogen ophouden", niet alleen deze, maar ook 
alle andere pachten met ingang van die datum waren afgeschaft. 
(Guibal, p. 148). 

De Quotisatie (een omslag) was echter allerminst een succes 
en bij publicatie van 17 April 1750 werd ook het gemaal met in
gang van 1 Mei d.a.v. in ere hersteld, echter niet bij verpachting, 
maar bij wijze van collecte te heffen. Een uitvoerige ordonnantie 
werd vastgesteld, die in 1805 door een nieuwe landelijke regeling 
werd vervangen (gedateerd 17 December en gepubliceerd in de 
Leeuwarder Saturdagse Courant van de 25ste), waarop in 1818 
een nieuw Reglement voor de heffing eener belasting op het 
Gemaal in Friesland tot bestrijding van plaatselijke behoeften, 
gearresteerd door Ged. Staten 2 Dec. 1816, goedgekeurd door 
den Koning 17 Juni 1817 (met reglement voor bakkers en mo
lenaars) in werking werd gesteld, waarin men tal van artikelen 
uit de ordonnantie van 1750 vrijwel ongewijzigd terugvindt. De 
nieuwe tarieven waren echter gedeeltelijk hoger. 

Het gemaal bracht jaarlijks een aanzienlijke som op, in 1748 
bijvoorbeeld in Friesland 304500gld (Ned. Jaarboeken 1748, 
dl I, p.409), terwijl over 1856 als gevolg van de afschaffing op 
1 Januari van dat jaar ruim / 198698.— minder ontvangen 
werd dan in 1855 (Verslag Ged. Staten). Voor cijfers inzake 
Groningen vergelijke men: G. R. Jager, Over sarries, sarries-
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hutten en belasting op het gemaal, in Gron. Volksalm. 1942, 
p. 126-134. 

In de 17de eeuw werd het gemaal nogal eens voor bijzondere 
doeleinden aangewend. Zo werd het bij Statenresolutie van 8 De
cember 1637 en 16 April 1641 „speciaal geaffecteerd tot betaa-
linge van de Militie", om in 1681 (resolutie van 25 Februari) 
„tot onderhoud van de nooddruftige praedicanten" maar liefst 
met een-derde verhoogd te worden. (S2d 1637, '41, '81) Zal er 
toen niet eens geklaagd zijn over die dure dominees? 

In ieder geval is de opheffing van deze belasting, die bijna 
drie eeuwen lang een aanzienlijke bron van inkomsten, maar 
evenzeer van veel ontevredenheid was, stellig met vreugde be
groet en heeft deze maatregel het molenaarsbedrijf nieuwe 
mogelijkheden en nieuwe bloei gebracht. Voor de geschiedenis 
van onze molens bevatten de talrijke officiële bescheiden, naar 
wij hopen te hebben aangetoond, uniek materiaal. 

« 



IT TOANIEL YN FRYSLAN YN 'E 17e IEU ' 

DR Y. POORTINGA 

Fan toaniel foar de sawntjinde ieu is yn Fryslân mar in lyts 
bytsje bikend. Oft hjir yn 'e midsieuwen en letter it geastlik 
drama spile waerd, is ús net oerlevere. Kamen de rederikers-
keamers yn 'e súdlike Nederlannen meast op yn 'e fyftjinde ieu 
en folgen b.g. Sélân en Hollân ek al ridlik gau, wy witte yn Frys
lân allinne mar fan twa gefallen út 'e twadde helt fan 'e sechs-
tjinde ieu, lykwols noch fan foar de reformaesje. 

To Ljouwert wie yn 1576 in keamer fan „Rhetorijcke", dy ' t yn 
it iepenbier „Tooningen" of sinnebyldige foarstellingen joech.1 

To Boalsert wiene neffens it rekkenboek fan abbet Thomas fan 
Blomkamp yn 'e jierren 1574-1580 rederikers; Maeije 1578 spylje 
hja dêr in „spill". 

Hoe'n rol de rederikerskeamers spile hawwe by de forsprieding 
fan reformatoryske en humanistyske idéen mei bikend stean. 
Yn Hollân hawwe dan ek de measte âlde, forneamde keamers 
de religywiksel en de fûle oarlochsstoarmen oerlibbe, binne 
alteast al ridlik gau wer út ein set, yn Fryslân leit der, om fan 
kontinuïteit prate to kinnen, wol hwat in lang rek tusken 1576 
en 1617, it jier dat wy to Ljouwert hearre fan de keamer mei 
de sinspreuk: „Och, mocht het rysen!"al is der gjin biwiis dat 
Starter dy oprjochte hat. I t is oars al typysk, dat dan (op 'e 
synoade fan Dokkum de 2e Juny 1618) in gravamen ynkomt 
oer de „heydensche comoedien ofte schouspelen", dy't, bihalven 
to Ljouwert, ek krekt to Boalsert „wederomme doorbreken".2 

Ut dizze wurden mei men yn alle gefallen opmeitsje, dat it gyng 
om toaniel fan de Boalserters sels, dus om rederikerij, en net 
om reizgjende selskippen. De kontinuïteit makket to Boalsert 
lykwols in goede káns as wy hearre, dat de boargers Lieuwe 
Annes c.s. 7 Juny 1602 by de klasjes Boalsert-Warkum freegje: 
„of het in gereformeerde steden (grif hawwe hja Boalsert op 

1 W. Eekhoff, Bloemlezing uit den Frieschen Lusthof en andere gedichten van Jan Janszoon 
Starter. Leeuwarden, 1862. S. 109. Sûnder boarne-opjefte. 
3 J. Reitsma en S. D. van Veen, Acta der Provinciale en Particuliere Synoden.Dl.VI,s.258. 
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it each) wel geoorloofd was, comoedien of ander spel te doen".1 

Men komt út en troch de miening tsjin, dat it toaniel sûnt de 
herfoarming oan de achttjinde ieu ta hjir yn Fryslân mar frijhwat 
tsjirme hawwe soe. I t mei dêrom syn nut hawwe, de gefallen 
ris op to tellen, dat gewach makke wurdt fan toaniel; men sil 
dan merkbite, dat it mei dy tsjirmerij noch wol in krom tafalt: 

1590 De synoade to Harns (16 Juny) bislút: „Den studen
ten ofte iemant anders en sal niet geoorlooft weesen 
omme comedien te ageren".2 

Men moat wol oannimme dat konkrete gefallen 
oanlieding binne. 

1591 In Ingelsk toanielselskip bisiket û.o. Fryslan.3 

1592 I t synodael bislút fan 1590 fornijd (Synoade to 
Ljouwert 6 Juny)4 . Grif net sûnder oanlieding. 

1597 Frjentsjerter studinten spylje komeedzjes.5 

1597 Ingelske toanielspylders spylje to Frjentsjer.6 

1602 De synoade fan Frjentsjer (l juny) stelt fêst dat der 
„in de comedijspeelen overtredinge wert bevonden".7 

1602 Fraech by Klasjes Boalsert-Warkum 7 Juny (sj. 
f oare). 

1603 DeSteaten fan Fryslân forbiede de komeedzje, „de 
wylle dagelycx groote misbruyken ende inconvenien-
ten comen ut het speelen".8 

1617-1619 Wurksumheit fan: ,,0ch, mocht het rysen"! en fan 
Jan Jansz. Starter. Algemien bikend. 

1618 „Heydensche comoedien" to Boalsert (sj. foare). 
1621 De Senaet forbiedt dat der tonei (foartiid wiene hja 

der dus al) „actus comoediarum et tragaediarum" 
oan 'e Frjentsjerter universiteit wêze sille.9 

1 S. Cuperus, Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. Dl. II , 
Leeuwarden 1920, s. 103. 
2 idem s. 55. 
8 L. Ph. C. van den Bergh,'s-Gravenhaagsehe Bijzonderheden, 's-Gravenhage, 1857. Dl. I, 
s. 40. 
4 Reitsma-van Veen, Acta, s. 67. 
5 J. H. Brouwer, Jan Jansz. Starter, Assen 1940. s.24. Neffens Teltings Reg. Arch. 
Frjentsjer, nr 348. 
6 W. B. S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaemn te Franeker. Dl. I, 
Leeuwarden 1878, s. 290. 
7 Reitsma-van Veen, Acta, s. 126. 
8 Groot Placaat en Charterboek van Friesland, Dl. V, s. 101. 
9 Boeles, Frieslands Hoogeschool, I, s. 290. 
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1623 Deselde Senaet stiet de studinten ta „eene comaedie 
van goede zeden" op to fieren.1 

1641 De Frjentsjerter tsjerkerie komt fanwegen by it 
stedsbistjûr „omme der studenten comedie speelen 
te weeren".1 

1645 Yn Nov. Ingelske spylders to Frjentsjer.1 

1671 Reizgjende toaniellju spylje yn 'e Skrâns by Ljou-
wert.2 

1680 Reizgjende toaniellju spylje to Ljouwert.2 

1683 De Klasjes Ljouwert formoannet 6 Aug. de leden 
dy't it bisteane de „comoedien te frequenteeren"3, 
dêr't dus gelegenheit ta bistie. 

1698 Frjemd toanielselskip to Frjentsjer.1 

1709 en/of koart dêrfoar. In „treurspel" en in klucht „toneels-
wijze te Arum vertoont" 4 

It docht dus bliken, dat der noch al hwat ôfspile is yn dy tiden. 
As wy sjogge dat der forskate gefallen fan toanielspyljen west 
hawwe, dêr't wy gjin wjerslach fan fine yn 'e tsjerklike akten, 
dan mei men gerest oannimme, dat der ek guon west hawwe, 
dêr't de tsjerkeynstânsjes net op reflektearje en dy't ek oars 
net ta ús kommen binne. Fan de opfiering to Arum hawwe wy 
witten, om't hja dêr in eigenmakke stik spylje, dat printe wurdt. 
Mar hoe wie it op oare doarpen? De skriuwer seit yn syn ynlie-
ding5 wol, dat hja net folie spylders hiene, mar net dat de 
Arumer rederikerij in útsûndering wie. Yn de (Harnser) útjefte 
siet ek wol sleet; it wurk bilibbe in 2e en 3e printinge. 

Fierder is der noch it spyljen yn bisletten selskip, op bruiloften 
en sa, dêr't allerhanne biwiis fan is. Al mei al gans toaniel, 
nettsjinsteande forset en forbod. 

De spylders. De rederikerij is foaral opkommen út 'e lytse 
boargerij. De ambachtslju spilen in greate rol, dêrfandinne 
faeks de gilde-eftige ynrjochting fan de keamers. It feit, dat de 
boargerij him hjir letter ûntjoech as súdliker sil oarsaek mei 
wêze fan it lette ûntstean fan rederikerskeamers. Rounom hie 
1 Boeles, o.w., 290. 
2 A. van Halmael Jr, Bijdragen tot de geschiedenis van het tooneel, de tooneelspeelkunst 
en de tooneelspelers in Nederland. Leeuwarden, 1840, s. 83. 
3 Cuperus, Kerkelijk leven. II, s. 103. 
4 Titelblêd fan Yede Jurjens, Den trotsen Eedelman, o] verstoorden minnaar, Harlingen, 
1709. 
5 Sitaten dêrút yn It Beaken, II, 6, dêr't Prof. A. A. Verdenius de stikken fan Yede 
Jurjens yn bihannelet. 
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de rederikerij njonkenlytsen ek meiwurking fan de hegerein 
krige. Fan ,,Och, mocht het rysenl" hearden alteast de bigun-
stigers allegearre ta de Ljouwerter elite, en de leden faeks alhiel 
of foar in part ek. 1 Oars witte wy fan de Fryske rederikers 
net folie ôf. De Arumers wiene minder foarnaem. Rinse Wobbes, 
dy't foar yn Den trotsen E edelman skriuwt, is lânmjitter, syn 
freon Yede Jurjens hie nea op hege skoallen gien, seit er. 

Fan skoalleopfieringen hawwe wy foar de achttjinde ieu gjin 
feiten, al hawwe Friezen al yn 'e sechstjinde ieu skoalstikken 
skreaun of oerset (sj. fierderop). By de Frjentsjerter studinten 
bistie leafhawwerij genôch foar it toaniel, lyk as wy al sjoen 
hawwe, en Fryske studinten fortoanden yn Sept. 1595 to Leiden 
klassike stikken.2 

Yn Hollân waerd yn 'e twadde helte fan 'e sawntjinde ieu yn 
'e greatere stêdden de rederikerij forkrongen fan de biropslju. 
Frysk biropstoaniel koe hjir net bistean yn in Fryslân sûnder 
skouboargen. In toanielspylder as de Ljouwerter Wybrand de 
Geest Jr. dy't om 1700 hinne arbeide, wie dan ek oan de Leidske 
en Haechske skouboargen forboun. Hwat hjir oan biropstoaniel 
spile hat, wiene de reizgjende selskippen. Fan 'e ein fan de 
sechstjinde oant oer de midden fan 'e sawntjinde ieu ta hawwe 
foaral de Ingelske toanielspylders fan har hearre litten; hja 
hawwe amper it hiele germaenske fêstelân bispile, oant Skandi-
navië ta. Likegoed kamen yn dizze kusten al foar 1600 Ital-
jaenske komedianten en al ridlik gau ek Frânske. Sa't hjirfoar 
al bliken dien hat, wurde in pear sokke bounen dy't Fryslân 
bisochten as Ingelsk oantsjut. Alhoewol it toanielfolkje doedes-
tiids sahwat likefolle yn oansjen wie as gûchelders en oare 
merkereizgers, namen de Ingelske swalkers fakentiids wol 
hwat mei fan de rom, dy't der fan de Ingelske dramatyske 
kunst gyng. Hja stiene ek gauris ûnder de biskerming fan 
Britske steatslju en Dútske foarsten. In stik fan it Grinzer 
stêdsbistjûr forklearret oangeande de spylders dy't yn 1597 
to Grins west hawwe en al moai wis deselden binne as dy't 
Frjentsjer bisochten, dat hja ,,sich tuchtich vprecht ende vroem 
geholden ende gedragen ende hebben".3 It selskip fan 14 Ingelske 
1 8o rammen fan bigunstigers yn it Grinzer eksemplaer fan Starters Friesche Lusthof, 
ôfprinte yn Brouwer, Jan Jansz. Starter, s. 21-22. 
2 P. J . Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad. Dl. I I I . 's-Gravenhage 1916, s. 279. 
3 H. O. Feith, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie 
Groningen. Dl. I I . Groningen, 1865, s. 162. 
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spylders fan 1645 hie al sokke forearjende rekommandaesjes 1. 
Minder wiisde it mei de ploech fan 1698, alteast de Frjentsjerter 
senaet wie „overvloedigh g'informeert het gedragh dier come-
dianten ende comediantinnen (froulju diene nou ek mei; foar-
hinne spilen manlju meast ek de frouljusrollen) soedanigh te 
sijn, dattet in alles divertissement, dat in de jeucht excusabel 
mocht wezen, als wel op het vervoeren van de selve tot aller
lei] e verfoeielijcke debauches". As dan ek fjouwer studinten 
meispylje sille, nimt de senaet har geweken. Twa jowe de hân 
der op, dat se net spylje sille, mar de beide oaren forpoffe it. 
Opslute salang de foarstelling duorret is de koartste klap, tinkt 
de Senaet. 1 

De stikken. I t ,,spill" dat de rederikers to Boalsert yn 1578 
spylje sil in moraliteit of sinnespul west hawwe, tink ik foar 't 
neiste: in allegorysk stik mei in seedlike strekking, neffens de 
trant fan 'e sechstjinde ieu. Faek waerden sokke stikken skreaun 
troch in lid fan de keamer, immen dy' t in bulttiden anonym 
bleau. De hanneling waerd faek ôfwiksele troch tabléaux vivants, 
wol „vertooning" neamd, dêr't de allegoryske figueren har 
tige foar lienden. Wol men yn de Ljouwerter ,.tooningen" hwat 
mear sjen as inkeld „opfieringen", dan sil men it dy kant wol 
út siikje moatte. 

„ Jan Starter cum socijs", de Ljouwerter rederikers, spylje 
Starter's tragikomeedzjes Timbre de Cardone ende Fenicie van 
Messine mei as tuskenspul de Vermaecklijcke Sotte-cluchtvan een 
Advocaet ende een Boer op 't plat Friesch (1618 to Ljouwert 
útjown) en Daraide, to Ljouwert foar 't earst fortoand de 21ste 
Sept. 1618. I t is to bitwiveljen mei it each op it koart eintsje 
libben fan de keamer, dat der oars noch stikken spile binne 2. 
Starter hat yn de Timbre de Cardone op libbene, meinimmende 
manear in stof biarbeide, dêr't ek Shakespeare en Jakob Ayrer 
al oer gear west hiene. 3 Yn de Sotte-clucht mei syn Frysk-
pratende boer bliuwt er tichter by hûs en bigekket er nei wier-
skyn Fryske tas tannen 4 . Yn de Daraide is in stik út de ridder
roman de Amadis ta toaniel mei folie fortoaning en sang en 
klang forarbeide5. Ek to Arum hiene hja fuort nei 1700 de 
toanielskriuwer yn eigen formidden, lede Jurjens. Syn trotse 
1 Boeles, Frieslands Hoogeschool, I, s. 290. 
2 Brouwer, Starter, s. 27. 3 idem, s. 82 f.f. 
4 idem, s. 113 f.f. Sj. foar dit en de oare Fryske stikken ek: P. Sipma, De oorsprong van 
het Friesche tooneel {De Vrije Fries XXV, 1917). 5 Brouwer, Starter, s. 97 f.f. 
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eedelman, „zijnde een persoon van een ongebonden leven, ja 
volkomen Atheïst" is in kinkel, dy' t oars net docht as flokken, 
swarren en beksnijen. „Der hem en bijtje kaam te nei / Di 
moosten allegerre wei", seit it Fryske fers fan Yede syn laudator 
Rinse Wobbes. De bou fan it stik is bare primityf, dy fan syn 
Klugt van 't verken noch stumperiger. 1 

De studinten spilen trochstrings klassike stikken, mar ek wol 
latynske fan forneamde skolarchen. De Fryske studinten to 
Leijen fierden yn 1595 Plautus' Amphitruo, de Hercules Furens 
fan Seneca en Macropedius' Andrisca op. 2 De „actus comoe-
diarum et tragaediarum" dy't al of net to Frjentsjer talitten 
wurde, sille ek soksoarte skriuwers oanbilangje; Terentius b.g. 
stie faek op it programma. 

Optochten en fortoaningen by gelegenheden as it bisiik fan in 
heech personaezje pielden se yn Fryslân net folie mei. Doe't nei 
de reduksje fan Grins yn 1594 Maurits oer Fryslân werom reizge, 
krige er to Amsterdam tige syn part fan sinnebyldige fortoa
ningen, mar yn de biskriuwing fan de Frjentsjerter studint 
Patroclus Bokelman is der foar Ljouwert allinne praet fan in 
earewacht en jongfammen dy't blommen struije en kransen 
biede. En de Frjentsjerter muzesoannen dy't him tomjitte 
tsjogge, útrist as kwekelingen fan Mars, of farrende yn in for-
sierde skûte, ûnder sang en snaermuzyk, stelle ek amper hwat 
oars foar as hja binne. 3 

De Ingelske spylders kamen yn in frjemdtalich gebiet. Al 
forbounen hja har faek mei oar toanielfolk, de tael bleau yn 
earsten de swierrichheit. Soms spylje hja „fraeye ende eerlicke 
spelen mettet lichaem, sonder eenige woorden te gebruycken" 4, 
pantomimes dus. Der is praet fan „agilitez", hja hawwe ,,sprin
gers", akrobaten, by har. De ploech fan 1597 to Grins spile 
boppedat „seer delectable ende soete musicque stucken vp 
diuersche snaer instrumenten." 5 Hja hiene ek de forbining 
fan muzyk en toaniel, it kluchtige sjongspul, de „jig", faek mei 
de steande clown-type dy't Pikelhjerring hjit. Dy Pikelhjerring-
figuer waerd ek yn allerhanne stikken fan de greate Ingelske 
toanielskruwers fan dy tiid ynfoege, dy't hja yn raer forhaspele 
foarm - de stikken binne faek noch oer - to foaren brochten. 
Sels Shakespeare waerd sa tamtearre. Dat hja alle genres en alle 
1 It beaken, II, 6. a Blok, o.w., s. 279. 
8 J. te Winkel yn Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594. Groningen 1894, s. 241. 
4 J. A. Worp, Geschiedenis van het Drama en het Tooneel in Nederland. Dl. I. Groningen 
1904. s. 312-13. 5 Feith, o.w., s. 162. 
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stoffen fortoanden docht bliken as de 14 Ingelsken yn Nov. 1645 
to Frjentsjer „comoedias, tragaedias et pastorales svas de argu-
mentis veteris seculi historiae" spylje wolle. 1 

Spylgelegenheden. Bihalven fan ,,Och, mocht het rysenV' dy' t 
de eardere tsjerke fan it kleaster fan 'e Grauwe Baginen, nei de 
reformaesje as tichthús ynrjochte, brûkte, is de lokaliteit dêr't 
hja spilen net bikend. I t is net ûnmooglik, dat de sechstjinde-
ieuske rederikers noch op in merk of plein ûnder de bleate loft 
spile hawwe, neffens âlde wizânsje. De toanieloanklaeijing frege 
doedestiids mear fan it foarstellingsformogen fan it publyk as 
nou. De Starter-mannen hiene noch al gans toanielklean en 
-ark 2 , hwat ek net fan ûnpas kaem by in stik as de Daraide. 
Mar „de moeylikheit der toestel" by forskate stikken joech de 
Arumers neffens Yede Jurjens gans holbrekken. 

De reizgjende selskippen sille har, lyk as rounom, mei in tinte, 
in trochreed, in skuorre, in herberge (sûnder boppeseal) of ûnder 
de bleate loft redden hawwe. De Ingelsken fan 1645 bigearden 
to Frjentsjer f o ar har stikken út de âlde skiednis in dekorativer 
plak, n.1. de „porticum Academiae", mar de Senaet doarst it net 
heal noedzje om de goede namme fan de Akademy en om de 
studinten gjin forkeard foarbyld to jaen. 3 

Toanielskriuwers. Fryske humanisten út 'e sechstjinde ieu 
leveren stof foar skoalstikken. De Ljouwerter George Rataller 
joech in Latynske oersetting út fan de trageedzjes fan Sophocles 
(1570) en fan Euripides Phoennissae, Hippolytus en Andromache 
(1581), Petreius Tiara sette de Medea fa.n Euripides oer (1543). 
Dit kin fan syn earste Frjentsjerter tiid wêze. De Fries Theodorus 
Eurotoles moat in Judicium Paridis (1574) biwurke hawwe nei 
Lucianus, as men Suffridus Petri leauwe mei. 

Bihalven in stik út 'e kontrareformatoryske sfear yn Súdne-
derlân, oer it libben fan abbet Eelko Lyauckama, skreaun fan 
immen fan Frysk komôf, n.1. Joannes Franciscus van der Laen 4 , 
in stik dat fierder neat mei toanielbioefening yn Fryslân to 
meitsjen hat, hat it Latyn nei 1600 ôfdien. Starter skreau op in 
lyts Frysk intermezzo nei Nederlânsk, Yede Jurjens hantearret 
deselde tael. Nederlânsk skreau ek de Ljouwerter boekforkeaper 
Wilhelm Geest5 , de auteur fan de Vorstelijke Herderinne of 
1 Boeles, o. w., s. 290. 2 Brouwer, Starter, s. 29. 3 Reitsma-van Veen, Acta, s. 126. 
4 To finen yn Palaestra Scholae Publicae Mechliniensis, Antwerpen, 1639, s. 155-200. 
Sj. Wumkes, Paden fan Fryslân, IV, s. 79-84. 
5 Sj. oer him Biogr. Wdb. Ek P. Sipma, De oorsprong van het Friesche tooneel. yn de 
Vrije Fries, XXV, s. 139. 

8 
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de twee gelijke Princessen (s.pl. en j.) en fan Barsime, of dubbele 
ontschakingh (1663), in „droef blyeeindent spel" 1. Effen mear 
talint hie de boppeneamde toanielspylder Wybrand de Geest 
J r 2 , dy' t bigoun mei de kluchtspullen De manzieke Vryster 
(Amsterdam, 1700) en De Wederspannige Zoon (Leeuwarden, 
1702), beide fan net folie bilang. Nei in religieuze omsetting 
skreau er de martlersdrama's Valentinus (Leeuwarden, 1707) 
en Boëtius (Leeuwarden, 1711). Nei syn dea joegen freonen jit 
út syn hardersspul Philander en Kaliste (Leiden, 1716), in stikje 
yn ien bidriuw yn 'e wenstige harderstrant, nei wierskyn in 
oersetting of biwurking. Syn keamerspul De triomf eer ende Muzyk 
(Amsterdam 1698) mei syn allegoryske figueren stiet fier ôf fan 
dy oare stikjes foar de bisletten rounte: de brulloftsstikken, 
dy't ek yn Fryslân fuort nei 1600 moade wurde en faek frijhwat 
los en rûch binne. De brulloftsdichten, yn it Frysk skreaun, 
steane hwat dit oanbilanget, op moai heech peil. I t earste is: 
Wouter in Tialle, Ljouwert 1609, fan Ds Johan van Hichtum; 
it twadde, in like libbene en folksaerdige dialooch, de Ansck in 
Houck, to Ljouwert 1639 útjown, mar gans earder skreaun, is 
al moai wis fan deselde skriuwer3 . Beide stikken binne foar 
bruiloften fan adellike persoanen skreaun, Gysbert Japicx' 
Friessche Tjerne, it brulloftsdicht op it heechste plan, is ek foar 
de bruiloft fan in lânhearre skreaun, al wit men fan gjin opfiering 
ôf, likemin as dat it gefal is mei Gysberts oare gearspraken. Like 
folksaerdich, mar tagelyk o sa plat by de groun is Waatze Gribberts 
Bruyloft (Ljouwert 1701). De skriuwer hat syn namme der dan 
ek net oan forboun 4. Oarspronklik is it net, it is neffens twa 
Noarddútske kluchtspullen oer Teweskens bruiloft, berndopen 
en kreambisite 5. 

Biswier en bistriding. Wy sjogge, dat it ek yn Fryslân yn 'e 
earste pleats de tsjerke is, dy't biswier tsjin toaniel hat en war 
docht om it forbean to krijen. En as in wrâldske ynstânsje mei 
in forbod komt, sit de tsjerke der meastentiids efter. 
1 Untliend oan in Frânske roman of oan J. de Brune's Wetsteen der Vernuften (Alle 
volgeestige Werken, 1665, s. 226 f.f.). 
2 Oer W. de Geest Jr G. A. Wumkes, Paden fen Fryslân I ff s. 363. 
3 J. H. Brouwer en W. G. Hellinga, Ansck in Houck, Boalsert 1935, s. 16. 
4 Sj. Wumkes syn ûnderstellingen oangeande it auteurskip: Bodders, s. 324 f. (J. H. 
Brouwer (sj. noat 5) lit nei forgeliking tusken origineel en biwurking nei folie fan Wum
kes' arguminten jilde). 
6 Sj. û.o. Johannes Bol te, Die Singspiele der englischen Komödianten und ihrer Nachjolger, 
Hamburg und Leipzig 1893, s. 38 f.f. De boarnen binne tige krekt oanjown troch J. H. 
Brouwer, „Us Wurk" jg. 1. nr. s. I. n-12. 
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Fan 'e argumentaesje dy' t de tsjerke hjir brûkt is ús net folie 
bikend, al leit b.g. yn 'e oantsjutting „heydensche comoedien" 
in oardiel bisletten. 

Yn 'e 17e ieu wie it foar de tsjerke al in útmakke saek, dat 
toaniel forkeard wie. De Fryske tsjerken biroppe har den ek op 
'e útspraken fan 'e algemiene synoaden fan Dordrecht (dy fan 
1578) en fan Middelburg. 
Oan 'e ein fan 'e 16e ieu bistiet der n.1. ûnder it kalvinisme yn 'e 
Frânsktalige gebieten en yn Ingelân en de Republyk al in commu
nis opinio. 

Makket it protestantisme yn 'e earste helte fan 'e 16e ieu yn 'e 
Frânsk-talige lannen noch wol gebrûk fan it toaniel foar it 
forsprieden fan har tinkbylden - der ûntstie sels in wiidweidige 
toanielliteratuer yn protestanske geast - 1 , njonkenlytsen 
wurdt dit mei de trochwurking fan Genève oars. Farel en Cop 
b.g. komme op 'e gefaren en it fordjerlike fan alle toaniel en yn 
Ingelân stelt Gosson it yn „The School of Abuse" (1579) sa 
mooglik noch skerper. 

Hja hiene har eigen biswieren, mar wisten ek malle skoan, dat 
de âlde tsjerkfaers al op it toaniel tsjin wiene, dat der yn 'e 15e 
ieu Spaenske theologen wiene, dy' t fûl tsjin it toaniel to kear 
gyngen en dat der ek neitiid oan Roomske kant wol biswieren 
ut ere wiene (Vives); hja wiene ek wol op 'e hichte fan Erasmus 
syn útspraek oer it godstsjinstich toaniel, dat der ornaris mear 
(ûnstichtlik) formeits as learing yn siet. 

Dochs hat neffens Wille de foroardieling fan it toaniel nearne 
sa skerp, algemien en bliuwend west as yn 'e Nederlannen2 . 

Mar buten de ynwindige biswieren tsjin toaniel lyk as: it oan-
learen fan húchelderij, de forienselviging yn gans rollen mei 
sûndige persoanen en dieden, it streakjen fan 'e sinnen en it 
prykjen fan 'e hertstochten, hat de tsjerke har foroardieling 
dochs altyd yn haedsaek groundearre op it toaniel, sa't it yn 'e 
praktyk bistie. 

Om binlik foar dizze hâlding oer to bliuwen moat men jin it 
toaniel fan dy tiden - lyk as hast alle folksformeits fan doe -
biliven net to ûnskuldich en to idyllysk foarstelle. 

Foaral de biropsspylders wiene in folk]e, dat mei rjocht en 
reden op in net to beste namme lei. Fan âldswienehja,,ynfaem" 
1 G. D. Jonker, Le protestantisme et Ie théátre de langue française au XV'Ie siècle, Gronin
gen 1939. 
2 J. Wille, De Gereformeerden en het tooneel tot omstreeks 1620 (yn: Christendom en 
Historie, Kampen — 1931). 
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en waerden hja troch de maetskippij lyk steld mei akrobaten, 
gûchelders of bearelieders, fakentiids rounen dizze biroppen ek 
yninoar oer. Yn it bigjin kaem dêr noch by, dat jongkeardels yn 
frouljusklean frouljusrollen spilen, hwat neffens de opfettingen 
fan dy tiid in slimme sûnde wie. Letter waerden der toaniel-
spylsters yn 'e troep opnommen en dêr waerd it al wer net folie 
better fan. Elke sedeskiednis út dy tiid ljochtet dêr wiidweidich 
oer yn. Noch yn 'e tinkskriften fan Hardenbroek hjit it yn it 
jier 1753 fan it Fryske lid fan 'e Steaten-Generael Tsjeard van 
Aylva, dat er him yn Den Haech alle jounen „met hoeren of comé
diennes volsuypt" x. De ynformaesjes fan 'e Frentsjerter 
senaet oer it toanielselskip fan 1698 sille dan ek wol op wierheit 
birêst hawwe. 

Sa mâl gyng it mei de rederikers net, mar hja stiene der wol foar 
bikend, dat se tige sûpe koene. Ien fan 'e greate biswieren wie 
ek de ûnthilliging fan 'e snein dy't mei har spyljen mank gyng 
en de „ongeschiktheden" dy' t út sokke opheappingen fan folk 
fuortkamen. Fakentiids wie de rederikerij in útlitklep foar 
heterodoxy en libertiniteit, út soarte hiene hja der biswier tsjin, 
dat der noch gauris stikken út 'e roomske tiid of it roomske suden 
spile waerden. 

Dat ek Starters „Daraide" in forminging fan heidenske en 
kristlike eleminten yn hie, hat W. J. C. Buitendijk oantoand.2 

„Men kan er de Friese Calvinisten geen verwijt van maken dat 
zij tegen dergelijke stukken in het geweer kwamen", skriuwt er. 
Starter wie net de iennichste toanielskriuwer dy't „godsdien-
stig-indifferent" wie. 

Hwat it skoaldrama oanbilanget hat it kalvinisme noch it 
measte wifke tusken forbieden en lije woUen; oan 'e iene kant 
steane de ynwindige biswieren tsjin alle toaniel en it heidenske 
yn 'e klassike stikken, oan 'e oare kant de foarmjende ynfloed 
fan sok spyljen. I t ûnwisse op dit stik, dat men al by Luther en 
by somlike earste kalvinisten fynt, kenmerket blykber ek it 
halden en dragen fan 'e Frjentsjerter senaet, mar de Frjentsjerter 
tsjerkerie is út 'e rie. Ek it skoaldrama waerd foar tiidforgriemen 
halden en it iene soarte. toaniel brocht de jeugd op 'e smaek fan 
it oare. 

I t to kear gean fan it toaniel troch de tsjerke hat dan ek net 

1 I. S. I I I . 
2 Het zedelijk en godsdienstig leven van J. J. Starter (yn: Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letter
kunde LXX (1952), s. 137 f.f. 
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yn 'e earste pleats in utering fan bimuoi- en hearsksucht fan 'e 
geastlikheit west. Der wiene wol foargoed oanweagende biswie-
ren fan geastlik karakter. Mar de tsjerke seach net, dat de minske 
bihalven in godstsjinstich, reedlik en seedlik wezen, ek „homo 
ludens" is en dat de driuw om him yn toanielfoarm to uterjen 
it minskdom ynskepen is. 



SMALAGONIA 

Bijdrage tot de geschiedenis van 't Oldambt 

H. H A L B E R T S M A 

Munster in Westfalen is wel als een der meest gehavende steden 
uit de laatste wereldoorlog getreden. Ook de Domkerk maakte 
deel uit van de onafzienbare puinhoop, waartoe meedogenloze 
bombardementen de eens aan monumenten zo rijke binnenstad 
hadden doen verkeren. Groot dient daarom onze bewondering 
te zijn voor het feit, dat de volledige restauratie van de Dom thans 
reeds weer goeddeels is voltooid. Moge er veel verloren zijn 
gegaan, dat niet meer te vervangen valt, aan de andere kant heeft 
men dankbaar de gelegenheid aangegrepen het binnenste van 
de Dom te ontdoen van de korst van muurschilderingen, ons 
door de 19e eeuw nagelaten.1 

Sommige dezer muurschilderingen waren intussen bedoeld als 
restauraties van verbleekte of overgewitte, middeleeuwse fresco's. 
Door een rigoreuze behandeling in kunsthistorisch zowel als 
aesthetisch opzicht volkomen waardeloos geworden, heeft men 
ook de „gerestaureerde" schilderingen bij de jongste herstellingen 
zonder hartzeer weggebikt. Aan de Friezen is hiermede intussen 
een bijzondere aanleiding ontnomen, een pelgrimage naar de 
Munsterse Dom te ondernemen: ook het „Friesenbild" is niet meer. 

Het huidige geslacht kende dit „Friesenbild" slechts als een 
door Weverink in 1883 voltooide overschildering van het oor
spronkelijke fresco.2 Het strekte zich uit over de volle breedte 
van de Noordelijke wand van het Wester dwarsschip, boven de 
daarin uitgespaarde galerij, en besloeg een lengte van 863 cm., 
een hoogte van 226 cm (afb. 1). Er bestaan echter enkele af-
beeldingen,die ons een indruk van het fresco geven vóór de over
schildering plaats vond. 

De oudste bestaat uit een in vluchtige toets opgezet schilderij 
op doek, dat sinds jaar en dag in de kapittelzaal heeft gehangen. 
1 Onze erkentelijkheid gaat uit naar Dr W. Rave en Fräulein Dr H. Clausen te Munster, 
wier buitengewone behulpzaamheid tijdens onze bezoeken aan de Domkerk, in 1950 en 
1953, hier vermeld verdient te worden. 
* Een grondige beschrijving van de Dom gaf Max Geisberg; vgl. Bau- und Kunstdenk
maler von Westfalen, Band 41, Teil 5, 1937. Voor het „Friesenbild", zie p. 332-336. 
Vgl. tevens Westfalen, Band 31, 1953, p. 284 ss. 
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Afb. 2. Het „Friesenbild", naar de in 1861 vervaardigde 
gravure van H. Walde 
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Het meet 660 X 240 cm en moet zijn vervaardigd kort vóór 1669, 
in welk jaar het fresco aan het oog werd onttrokken door de 
oprichting van een vervaarlijk epitaaf voor het geslacht Von 
Droste. Allengs schijnt men het bestaan van het fresco vergeten 
te zijn; in 1846 spreekt men althans van een ontdekking, als 
het fresco voor het eerst in een geschiedkundige verhandeling 
wordt genoemd.1 De ontdekking was gedaan door Geheimer 
Oberbaurat Salzenberg; deze ruste niet, eer, in 1854, het graf
teken verwijderd was, en de schildering weer zichtbaar gemaakt.2 

In 1859 verscheen een weinig geslaagde lithografie van het fresco, 
groot 48 X 15 cm en vervaardigd naar een helaas niet bewaard 
gebleven tekening op natuurlijke grootte van C. Büchtermann. 

Ook Salzenberg had een conterfeitsel van het fresco gemaakt, 
en de hiernaar gestoken gravure van H. Walde, verschenen in 
1861, viel beter uit.4 Het is deze gravure, die wij hiernevens hebben 
weergegeven. Beschouwen wij haar thans nader (afb. 2). 

De middenfiguur op de voorstelling, waarop de aandacht van 
al de andere figuren is gericht, stelt kennelijk de apostel Paulus 
voor, patroon van de Domkerk. Aan weerszijden staan twee 
groepen gelovigen, die hun patroon gaven komen aanbieden, 
gesymboliseerd door met geldstukken gevulde schalen of mandjes, 
botertobbetjes, kazen, een rund, een lam en een paard. Twee 
geestelijken verlenen daarbij hun voorspraak. 

De bedoeling van de schildering werd oudtijds verduidelijkt door 
enkele opschriften, deels boven de voorstelling aangebracht, 
deels tussen de figuren zelve. Verbleekt als de teksten waren, 
waagde Salzenberg het niet deze op zijn tekening aan te geven. 
Uit een in de jaren 1854 en 1855 gevoerde en in het Domarchief 
bewaarde briefwisseling blijkt bovendien, dat het fresco ook in 
andere opzichten in een deplorabele staat verkeerde, zodat toen 
reeds overschildering werd overwogen; voorts wordt melding 
gemaakt van een vroegere restauratie.5 Misschien heeft op deze 
1 H. Suur, Geschichte der Häuptlinge Ostfrieslands; 1846, Vorwort. 
2 Katholisches Sonntagsblatt, Band 42, no 23. 
3 Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde, Band 20. Van de 
tekening wordt melding gemaakt in de acten van het Domarchief d.d. 23 Maart 1868. 
* E. Förster, Denkmale der deutschen Malerei, Band VII, Abteilung C, Abb. 1607. 
5 Een brief van de bisschop aan het kapittel d.d. 24 Mei 1854 spreekt „von den alten, 
freilich sehr beschädigten Wandmalereien". Een rapport van Caspar Görkes, opgesteld 
October 1855, luidt al even ongunstig: „das Büd habe durch Restaurierung viel gelitten. 
Eine ilüchtigé Renovierung oder Uebertünchung werde dem Bilde, das auszer dem 
Altertumswerte keinen weiteren Wert habe, auch diesen nehmen. Die Kosten einer 
gründlichen Wiederherstellung würden, da das Büd fast ein neues werden müsse, etwa 
1000 Taler betragen. Scheue man eine solche Ausgabe, so ware es geratener, ein neues 
Bild auf die Wand zu machen, das 500 Taler kosten würde." (Domarchief VA, 62). 
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herstelling betrekking de eerste vermelding van het fresco door 
Rudolf van Langen, in diens Carmina, die in 1486 werden gedrukt1. 

Nu geeft de copie uit 1669 wèl teksten; blijkbaar verkeerde het 
fresco toen nog in een betere toestand dan twee eeuwen later. De 
opschriften, welke Weverinck's overschildering te lezen gaf, 
heeft men ook alleen met behulp van deze copie op de originele 
schildering kunnen ontcijferen. Boven het fresco prijkten de 
volgende dichtregelen: 

„INCLITA IUSTITIAE ET VIRTUTUM SEMITA VITAE REGULA 
PAULE VIDE QUID DET TIE-I FRISIA NAMQUE MUNERIBUS 
DATIS TESTATUR QUOD TIBI GRATIS FIT TESTUDO DUPLEX 
PER EAM STUDIO PIETATIS." 

Het opschrift vertelt ons dus hoe Friesland zijn patroon heeft 
willen eren door de middelen tot de bouw van twee gewelven te 
verschaffen. 

Paulus zowel als de beide hem flankerende geestelijken houden 
elk een uitgerolde reep papier of perkament op, die eveneens met 
een bepaalde tekst beschreven geweest zullen zijn; één der teksten 
door de geestelijken voorgehouden, is ons overgeleverd: 

„SINT TIBI O PAULE NOSTRA MUNERA GRATA." 

Tenslotte lichten vier andere opschriften, boven de hoofden der 
figuren aangebracht, ons in over de streken, waarvan deze Friezen 
afkomstig waren: 

„REIDERLANDIA SMALAGONIA FIVEGONIA HUNEGONIA." 

Alleen de naam SMALAGONIA levert moeilijkheden op. Suur wilde 
er Smallingerland onder verstaan en leidde daaruit af, dat deze 
grietenij, evenals Achtkarspelen, weleer in kerkelijk opzicht tot 
het bisdom Munster behoord zou hebben.2 Een ongerijmdheid, die 

l Rodolphi Langii, Canonici Monasterienses Carmina; Monasterü Westfalie impressit 
Johannes Limburgiensis, 1486. Het werkje is niet gepagineerd; de aanhef luidt: „Dé 
Phrisiorum pictura in ecclesia Monasteriensi rest i tuta epigramma distichon heroicum", 
het eigenlijke gedichtje: „Suscipe maiorum virtutes Phrisia dives; Ad memores oculos 
Studio repara ta ve tus tas ." Het enige exemplaar van dit zeldzame boekje, in Nederland 
voorhanden, bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Ongelukkiger
wijs ontbreken in dit exemplaar drie folia, waaronder juist de bladzijde, waarop het 
distichon s taat afgedrukt. 
1 Niet geraadpleegd kon worden het werk van Johannes Fabricius Bolandus, Motus 

Monasteriensis libri decem, in 1546 bij -Martin1 Gymnich te Keulen gedrukt. Volgens 
Geisberg m a a k t deze auteur eveneens gewag van het fresco, daarbij sprekende over de 
Hierop afgebeelde gouden munten, zilverstukken en kazen, door de Friezen ten geschenke 
aangeboden. '• 
s Suur, l.c., Vorwort. 
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enkele jaren later door Acker Stratingh werd weerlegd.1 Hij 
vroeg zich daarom af, of men zich bij de ontcijfering ook vergist 
kon hebben, en dat in plaats van SMALAGONIA, EMESGONIA gelezen 
diende te worden. Een vraag, die moeilijk meer beantwoord kan 
worden omdat men in 1846, al evenzeer als thans, uitsluitend 
aangewezen was op de copie van 1669. J. H. Halbertsma, de 
oudheid- en taalkundige, die, bijkans 72 jaar oud, in de zomer 
van het jaar 1861, op weg naar Dresden, nog een bezoek aan de 
Domkerk had gebracht om het „Friesenbild" met eigen ogen te 
aanschouwen, klaagt er ook al over dat de voorstelling zo on
duidelijk is en deels door witkalk overdekt.2 

In het jaar 1889 wijdt Dirks weer een beschouwing aan het 
„Friesenbild", dat hem door enkele Duitse beschrijvingen bekend 
was geworden. Vergeefs had hij naar het fresco gezocht toen hij 
op 4 Augustus 1881, en wederom op 9 Augustus 1882, de Dom 
had bezichtigd.3 Hetgeen vóór hem reeds door Acker Stratingh 
en Halbertsma over het „Friesenbild" te berde werd gebracht, 
was hem ongelukkigerwijze ontgaan, zodat hij opnieuw verleid 
wordt, SMALAGONIA met Smallingerland te vereenzelvigen. A. J. 

1 G. Acker Stratingh, Aloude Staa t en Geschiedenis des Vaderlands, Deel I I , 2de Stuk, 
1852, p . 98. 
2 „Ik ben ook een paer dagen te Munster geweest, en wat ik daer gezien heb, is voor de 
Friesche geschiedenis niet minder merkwaerdich Het bewijs daervan is noch heden 
in den dom van Munster aenwezich. Immers boven den noorder ingang is op den muur 
ene grote fresco (schilderij in den na t ten kalk) aengebracht met meer dan levensgrote 
figuren. De dom werd bij zijne voltooying met vele fresco's versierd, die later overgewit 
zijn, doch bij he t uitslijten des witkalks thans weder beginnen door te schemeren, de 
éne minder en de andere meer duidelijk. Van den laetsten aerd is de fresco, van welke ik 
spreek, voorstellende de schatt ing door de Friezen voor het bouwen van den nieuwen 
dom aengebracht. Van onderen naer zulk ene hoge plaets opziende, konde ik de omtrek
ken der besmeerde figuren niet duidelijk onderscheiden. Vóór da t echter deze fresco 
was overgewit, had men er ene copie van genomen in olieverf, die in de capittelzael 
van den dom hangt en waer alles goed ui tkomt" , enz. Naar een reisbrief, afgedrukt in 
de Leeuwarder Courant van 27 Augugstus 1861 en gedateerd 10 Augustus 1861. Op
nieuw afgedrukt als Toevoegsel achter zijn studie over de Friezenkerk van St Michael te 
Rome; vgl. De Vrije Fries, Deel XI , 1866, p . 43 ss. 
3 J. Dirks, Hoe waren de Friezen in het midden der dertiende eeuw gekleed en gewapend? 
Welke waren hunne middelen van bestaan? Friesche Volksalmanak voor het jaar 1889, 
p.1 ss. Het artikel is geïllustreerd met een litho van A. van Calsbeek, gestoken naar een 
tekening van A. Martin. Deze tekening bevindt zich nog in he t bezit van het Friesch 
Museum te Leeuwarden en werd in opdracht van Dirks vervaardigd naar de afbeelding 
van het „Friesenbild", voorkomende in het.door hem geraadpleegde werk van H. Prutz, 
Staatengeschichtë 'des Abendlandes im Mittelalter, 1886, p . 723. Uiteindelijk gaat deze 
afbeelding echter weer terug op de lithografie, in 1859 gepubliceerd. Dirks geeft nog 
drie andere werken op, waarin hij een beschrijving van het „Friesenbild" h a d gevonden; 
allé u i t 'de tachtiger jaren der 19de eeuw; wij kunnen daaraan verder voorbij gaan. De 
eerste vermelding in een kunsthistorisch werk vindt men bij Wilhelm Liibke, Die mit ta l-
alterliche Kunst in Westfalen, 1853. ' • • • • • • • ' . • • • • • 
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Andreae wijst hem op deze vergissing doch aarzelt Acker Stra-
tingh te volgen in diens voorgestelde emendatie tot EMESGONIA 

en hoopt dat nader onderzoek aan het licht zal brengen, welk 
landstreek onder SMALAGONIA — aangenomen dat de lezing van 
het opschrift juist is — verstaan dient te worden.1 Wij willen 
daartoe thans een poging doen, waarbij het eerst noodzakelijk 
zal zijn een vraag te beantwoorden, die tot dusverre bleef rusten: 
uit welke tijd stamt het „Friesenbild". 
De schildering zelf biedt geen mogelijkheden tot nadere datering, 
tenzij op grond van de klederdracht der uitgebeelde figuren. Een 
bijzondere studie van het „Friesenbild" op dit punt bleef tot 
dusverre achterwege; een min of meer oppervlakkige vergelijking 
met andere, wel gedateerde muurschilderingen, miniaturen of 
zegels wijst intussen wel op de 13de eeuw.2 Een datering, te vaag 
om genoegen mede te kunnen nemen. Gelukkig is er nog een 
andere weg, tot uitsluitsel te geraken. 

De wand, waartegen het „Friesenbild" werd geschilderd, maakt 
deel uit van een 11de eeuwse constructie, overblijfsel van de 
door bisschop Erpho (1085-1098) gebouwde Dom, die aan de 
huidige vooraf ging. Het betreft hier het oorspronkelijke West-
werk, dat als Westelijk dwarspand van de nieuwe Dom deels 
gehandhaafd kon blijven. Bij de ingrijpende verbouwing van dit 
Westwerk waren de oorspronkelijke deur- en vensteropeningen 
niet langer bruikbaar, in verband waarmede de in het zicht blijven
de delen van de buiten- en binnenwanden van beklampingen 
werden voorzien. Het „Friesenbild" houdt duidelijk rekening met 
de nieuwe geleding en kan dus eerst zijn vervaardigd nadat met 
de bouw van de nieuwe Dom een aanvang was gemaakt, dat wil 
zeggen na het jaar 1225.3 

Nu herinneren wij ons, dat de tekst boven de schildering melding 
maakte van twee gewelven, aan het slaan waarvan het „Friesen
bild" juist de gedachtenis wilde bewaren. Deze beide gewelven 
zullen het Noordelijke en het Zuidelijke veld van het drieledige 
Westelijke dwarspand hebben overspannen; beide vertonen zij 
een zelfde makelij, dat afwijkt van al de andere gewelven in de 
1 A. J. Andreae, Nog iets over de muurschildering in de Dom van Munster; Friesche 
Volksalmanak voor het jaar 1889, p. 203 ss. 
2 Wij hopen eerlang aan de middeleeuwse kledij en bewapening der Friezen een af
zonderlijke studie te wijden. 
3 Over de belangwekkende bouwgeschiedenis van de Munsterse Domkerk licht ons het 
reeds aangehaalde werk van Geisberg ons uitvoerig in. Voor de situatie van de muur, 
waartegen het „Friesenbild" was aangebracht, vgl. Abb. 1694. Een correctie geeft 
A. Schr er, Ist der „Dodo-Dom" zu Munster geschichtlich bewiesen? Westfälische 
Zeitschrift, Band 96, 1940. p. 38 ss. 
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nieuwe Dom. Een en ander moet zijn beslag hebben gekregen 
vóór de inwijding van de nieuwe Dom, in het jaar 1265.1 Het 
„Friesenbild" zal dus tussen de jaren 1225 en 1265 tot stand 
zijn gekomen. 

Het is ons niet mogen gelukken in gemelde periode, hoe rijk 
ook aan verwikkelingen tussen de bisschop van Munster en zijn 
Friese diocesianen, een gebeurtenis te achterhalen, die voor een 
deel der Munsterse Friezen aanleiding kan zijn geweest zich 
jegens hun kerkelijk heer zo vrijgevig te betonen. Het eigenaardi
ge is immers, dat onder de opsomming van de landstreken in de 
tekst boven het „Friesenbild" enerzijds het Groningse Wester
kwartier met Achtkarspelen ontbreken, anderzijds het Oost-
Friese Brokmerland, gesteld een ogenblik, dat men SMALAGONIA 
inderdaad als EMESGONIA ZOU dienen te lezen. 2 Bovendien valt 
het ons op, dat Reiderland op de schildering vertegenwoordigd 
is, een gebied, dat in volgende eeuwen toch tot het bisdom 
Osnabrück gerekend werd te behoren.3 Hoe het ook zij, het is 
duidelijk dat de vorstelijke gift, waarvan het „Friesenbild" rept, 
niets uitstaande gehad kan hebben met de bekende Bisschops-
1 Geisberg, l.c, p. 334-335-
2 Het mag algemeen bekend worden verondersteld, dat de Friese delen van het Mun
sterse bisdom een erfenis waren van de eerste bisschop van Munster, de Fries Liudger, 
die vanuit Dokkum de kerstening van de verder Oostwaarts gelegen kuststreken had 
aangevat. Liudger's levensbeschrijving noemt ons deze gebieden met name. Vgl. Die 
Geschichtsquellen des Bisthums Munster, IV, Die Vitae Sancti Liudgeri, ed. Diehamp; 
1881, p. 25: „Post duos igitur annos et menses sex (787) reversus est ad patriam suam et 
pervenit eius fama ad auras gloriosi principis Caroli. Qui constituit eum doctorem in 
gente Fresonum ab oriëntale parte fluminis Labeki super pagos quinque, quorum haec 
sunt vocabula Hugmerthi, Hunusga, Fivilga, Emisga, Federitga et unam insulam, quae 
dicitur Bant." De begrippen Hugmerthi en Federitga waren reeds in de 13de eeuw ver
vaagd en vervangen door de bestuurseenheden, waarin deze gouwen uiteen vielen. 
3 Men vindt steeds weer opgegeven, dat Reiderland in kerkelijk opzicht deel uitmaakte 
van het bisdom Osnabrück, zonder voorbehoud. Vgl. Handboek der Middelnederlandse 
Geographie, 3de druk, 1949, p. 279. Men baseert zich daarbij gemeenlijk op de bekende 
overeenkomst tussen enige Reiderlander en Oldambster hoofdelingen over de grens
scheidingen en waterlossingen van beide gebieden, gesloten in 1391. Hieruit blijkt inder
daad, dat op dat ogenblik Reiderland tot het bisdom Osnabrück, 't Oldambt tot het 
bisdom Munster behoort; vgl. Oorkondenboek van Groningen en Drente, II, 1899, no 
814, p. 127: „Dit is dat begrip Rederlandes ende Oldamptes by Wolden ende by schei-
dinge beider landen voors. ende der stichten, als Ossenbrugge ende Munster , . . . . " 

De oorspronkelijke toestand kan dit intussen niet zijn; daarop wijst onder meer de 
aanhef van de rechtsbepalingen, door enkele Ommelandse en Oost-Friese geestelijken in 
het jaar 1276 opgesteld bij hun bemiddelingspogingen in het geschil tussen de bisschop 
van Munster en 4 zijner Friese landen, waaronder Reiderland; vgl. Oorkondenboek van 
Groningen en Drente, I, 1895, no 147, p. 94: „Fluctuante tempestate periculose litis 
jam ferme per quinque annorum curricula in partibus Frisie Monasteriensis dyocesis, 
videlicet quatuor terrarum Emesgonie, Brochmannie, Reyderlant et de Aldeambacht,". 
Men kan hierover van Duitse zijde nog raadplegen P. Frerich, Die Grenze zwischen den 
Bistümern Munster und Osnabrück, Emder Jahrbuch 15, 1905, S. 453 ff. 
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zoen van Faldern, het in 1276 gesloten vergelijk tussen de bisschop 
van Munster enerzijds, diens weerbarstige diocesanen uit Brok-
merland, Eemsgo ; Reiderland en ' t Oldambt anderzijds.1 Zoekt 
men verder naar een verdrag of schikking in de 13de eeuw, waarbij 
slechts een deel der Munsterse Friezen betrokken was, zo kan men 
alleen wijzen op de grafelijke rechten in een deel van Eemsgo, die 
de bisschop in het jaar 1253 uit de erfenis der Ravensbergse graven 
wist te verwerven, een aanwinst, die al evenmin ter zake dient.2 

Niettemin kan de Bisschopszoen van Faldern ons misschien 
een aanwijzing geven, waar het mysterieuze SMALAGONIA gezocht 
dient te worden, aannemende dat de benaming juist gelezen is. 
Acker Stratingh wees er reeds op, dat de volgorde der boven het 
„Friesenbild" opgesomde landstreken een aardrijkskundige 
moest zijn; dat hij Reiderlandt ten Oosten van Eemsgo, waarmede 
dan SMALAGONIA bedoeld zou zijn geweest, plaatste, mag echter 
vreemd heten. Het aardrijkskundige uitgangspunt op zich zelf 
als juist aannemende, zou men van Oost naar West gaande achter
eenvolgens Reiderland, SMALAGONIA, Fivelgo en Hunsego door-
schrijden; SMALAGONIA bevindt zich dan tussen Reiderland en 
Fivelgo. Het moet wel 't Oldambt zijn (afb. 3). 

Reiderland zowel als 't Oldambt worden voor het eerst als 
zodanig genoemd in de stukken, die handelen over het bijleggen 
van het reeds gemelde, bijna 5 jaren durende geschil tussen de 
bisschop van Munster en 4 zijner Friese „terrae".; Het eigenaardi
ge is, dat de „consules" van slechts twee dezer „terrae", Eemsgo 
en Brokmerland, hun zegels hechten aan de verdragen, door de 
bisschop gedicteerd. Wel verplichten deze „consules" zich, er 
voor te zullen zorgdragen dat hun collega's uit Reiderland en 
't Oldambt alsnog deze verdragen met hun zegels zullen be
krachtigen, en, zo dit hun niet mocht gelukken, de sancties toe 
te passen die de bisschop hun voorschrijft. Een krasse eis, die de 
bisschop de „consules" van Eemsgo en Brokmerland nochtans 
meent te mogen stellen omdat zij oudtijds ook in rechten opge
treden zouden zijn voor Reiderland en ' t Oldambt*: 

* De hierop betrekking hebbende stukken vindt men afgedrukt in het Oorkondenboek 
van Groningen en Drente, I, nrs 147, 149, 150 en 151, 
? Vgl. H. A. Erhard, Geschichte Munsters, 1837, p. 125 ss, 
z, Oorkondenboek van Groningen en Drente, I, p. 94: „terrarum Emesgonie, Broch-
mannie, Reyderlant et de Aldeambacht"; id. p. 97: „Nos consules, jurati ac universitas 
Redensis, Emesgonie, de Althammet ac Brocmannie, terrarum Monasteriensis dyocesis"; 
id/ p. 98: „Redensem ac de Althammet terras"; id. p, 99: „cum hominibus Redensis et 
deAlthammet:terrarum". • • . . . • • • _ 
4 Oorkondenboek-van Groningen: en Drente, I, p. 99-100.. 
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„et quia a nobis, tamquam a majoribus et quasi ex antiqua consuetudine 
pre ceteris terris ad hoc de jure obligatis, requiritur, ut pro predictis 
duabus terris satisfaciamus, propter bonum pacis et concordie et ut 
omnia in bonum reducantur statum ad ea qua sequuntur nos tenore 
presentium obligamus." 

Onwaarschijnlijk klinkt het niet; zowel Reiderland als ' t Old-

ambt moeten dan oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van 

Eemsgo en daar naderhand van zijn afgesplitst als afzonderlijke 

bestuurseenheden.1 Een en ander zal zijn beslag hebben gekregen 

tegen ' t einde der 12de of wel in ' t begin der 13de eeuw. De 

omstandigheid, dat beide gebieden overwegend uit veengrond 

bestonden, waarvan de bewoning eerst mogelijk werd na de 

bedijking van de linker Eemsoever, zal aan deze ontwikkeling 

niet vreemd zijn geweest.2 

Intussen verhelen wij ons niet, dat een met SMALAGONIA over

eenkomende nevenbenaming van 't Oldambt ontbreekt. Het kan 

evenwel zijn dat ten tijde van het aanbrengen der muurschildering 

in de Münsterse Dom het gebied van 't Oldambt nog geen vaste 

benaming bezat, aangezien het nog maar nauwelijks erkenning 

had gevonden als een zelfstandig, van een der oorspronkelijke 

Friese gouwen afgesplitst staatje. Smalagonia zou dan een ver-

latijnsing kunnen zijn van de voorlopige Friese aanduiding, met 

de betekenis „kleine gouw".3 De naam welke blijvend ingang 

zou vinden, met de betekenis , , ' t oude ambacht" , zag meer op 

het feit, dat het hier een gebied gold, eerder dan de naburige 

Ommelandse ambachten uit het oude gouwverband losgemaakt.4 

1 Vgl. voor de begrenzingen der Friese „terrae" tussen Eems en Lauwers J. G. C. 
Joosting, De oude indeeling der provincie Groningen Groningsche Volksalmanak voor 
het jaar 1915, p. 185 ss. Zie tevens G. Schnath, Historischer Handatlas von Niedersachsen, 
1933, Gaukarte, S. 26. 

Er bestaat geen verschil van mening over het gevoelen, dat Reiderland oorspronkelijk 
onder Eemsgo begrepen werd. Wel wordt steeds aangenomen, dat 't Oldambt eenmaal 
tot Fivelgo behoorde; zo ook het Handboek der Middelnederlandse Geographie, l.c, 
p . 278. Deze kwestie is uitvoerig besproken door Acker Stmting, l.c, p. 131 ss., die zich 
van een stellige uitspraak onthoudt. 
2 Teneinde nadere gegevens te bekomen over de bewoningsgeschiedenis van Reiderland 
en 't Oldambt, wat betreft de delen, achter de met terpen bezette kleizoom langs de 
linker Eemsoever gelegen, werd door ons een reeks oudheidkundige onderzoekingen ver
richt, die nog niet geheel is afgesloten. Een voorlopige mededeling over de uitkomsten 
verscheen in de Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
in Nederland, II, 1952, p. 18 ss. 
3 Vgl. voor de betekenis van het oud-Friese „smel" in verband met een rechts- of be-
stuursgebied de 23ste der Hunsegoër Keuren, 7de lid (ed. J. Hoekstra, De Eerste en 
Tweede Hunsinger Codex, 1950, p. 106): „Etta smela warvum ther achta redgevan ieftha 
fiuwer te gadere cume " 
4 Het eerst vindt men in de Friese kuststreken van ambachten melding gemaakt in de 
uit 1252 daterende Hunsegoër Keuren (23ste Keur, 18de lid; l.c, p. 106): 
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De weifeling omtrent de naamgeving van 't Oldambt in de 
13de eeuw, door ons vermoed, vindt, zo komt het ons voor, be
vestiging in het feit, dat de inwoners van 't Oldambt zelve de 
voorkeur gaven aan nog weer een andere benaming: Mentersaten. 
De gelijkstelling blijkt zonder meer uit een der reeds geciteerde 
stukken, betrekking hebbende op de Bisschopszoen x: 

„Nos consules, jurati ac universitates Emesgonie et Brocmannie terra-
rum Monasteriensis dyocesis omnibus presens scriptum intuentibus 
notum facimus, quod cum compositie» ordinata esset mediantibus probis 
viris inter venerabilem patrem dominum nostrum Everhardum, Monas-
teriensem episcopum, et ecclesiam suam ex una parte et nos ac Redensem 
et de Mentersaten terras ex altera super eo, quod quandam summam 
pecunie, quam sub pena dupli una cum hominibus Redensis et de Altham-
met terrarum promiseramus domino nostro episcopo, " 

De naam Mentersaten is doorzichtig: de dragers zullen deze 
hebben ontleend aan het veenwater de Mente, dat zijn weg naar 
de Eems door 't Oldambt zocht; het overleefde het ontstaan van 
de Dollard slechts ten dele.2 

Ook het land zelf werd intussen onder benamingen gekend, aan 
deze Mente ontleend: Menterne en Menterwold. Onder het eerste 
verstond men het Noordelijke deel, onder het laatste het Zuide
lijke. Een strenge scheiding vindt men vóór de ingrijpende ver-

„And tha frethen umbe allerek daddela fif merk hwites selveres and ta te be settane al 
even se tha gelde, and te gevane mitha gelde, on there ebbeta wera an Rottum. and 
ondere merne buta delve. Buppa delve tha ebbete fon adawerth. And allera ombechta 
ek binna hunesgena londe. even skeldech to tha fretha." 

Twee der ambachten, waarin Hunsego in 1252 onderverdeeld blijkt te zijn, dragen een 
naam, met „ombechte" samengesteld, te weten 't Halfambt en 't Oosterambt (23ste 
Keur, 43ste lid; l.c, p. 10S): „Thi ebbete fon adawerth thi endie tha keran buppa delve. 
thi ebbete fon there merne endie tha keran binna sine ombechte. And thi ebbete fon 
rottum hï endie tha keran in da aster ombechte. that halve ombecht buta delve thet 
hebbe thene kere. under hokne ebbete thet sine keran ledszie." De afsplitsing van 't 
Oldambt moet dus geruime tijd vóór 1252 reeds een feit zijn geweest. 
1 Oorkondenboek van Groningen en Drente, I, no 131, p. 99. Vgl. tevens de aanhef der 
Fivelgoër en Oldambster Keuren: „Thit sent tha keran and tha doman wisera liuda 
Fyvle londis en de Alde Omptis jef Mentra Waldmonnans." 
2 Het eerst vindt men deze verklaring voorgesteld door de verdienstelijke predikant-
oudheidkundige N. Westendorp uit Losdorp in Fivelgo, en wel in diens nog steeds 
lezenswaardige beschrijving van een in zijn tijd ontdekt vroeg-middeleeuws urnenveldje 
nabij Termunten, afgedrukt in het door hem opgerichte oudheidkundige tijdschrift 
„Antiquiteiten", I, 1820, p. 15-18. 

Acker Stratittgh, l.c. I, 1847, p. 330, aantekening 2, twijfelde intussen aan de juistheid 
van Westendorp's opvatting en merkte op, dat het te Termunten in de Eems lozende 
stroompje nergens Mente of Munte genoemd wordt, doch uitsluitend Ee, dan wel, ter 
onderscheiding van andere, gelijknamige stroompjes in de nabijgelegen kuststreken, 
Termunter Ee. Een andere verklaring voor de namen Termunten en Munteridam vermag 
hij intussen niet aannemelijk te maken. 
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anderingen, te weeg gebracht door de Dollard, niet aangegeven.1 

Naderhand, als de Dollard is ingeperkt en teruggedrongen 
wordt, vindt men de tweedeling opnieuw als 't z.g. Klei-Oldambt 
en 't z.g. Wold-Oldambt. De grens wordt dan gevormd door de 
Oude Weerdijk en de Zomerdijk. 

Wanneer de rechters van ' t Noordelijke Oldambt, in het jaar 
1283, in verbinding treden met de stad Groningen teneinde een 
verdrag te sluiten over de wederzijdse veiligheid van kooplieden, 
noemen deze zich „nobiles homines de Mentene".2 Evenzo hande
len in 1287 de ,,nobiles de Menterwolde".3 

Emo en Menko, die ons in hun kronieken van 't klooster Bloem-
kamp te Wittewierum de ingezetenen van 't Oldambt ettelijke 
keren ten tonele voeren, gebruiken deze benaming nimmer, doch 
reppen uitsluitend van „Menterne", „Mentersilva" of „Menter-
walde", de inwoners van ' t eerste gebied daarbij „Menternenses", 
die van ' t andere gebied „Sylvani" noemende.4 

De vroegste vermelding van Menterna en Menterwold vindt 
men in de kroniek van 't klooster St Bernhard te Aduard. Deze 
kroniek vertelt ons, hoe in ' t jaar 1259 als tweede dochter
stichting vanuit Aduard werd opgericht het klooster St. Bene-
dictus nabij Termunten5: 

„Hoc quoque mortuo prefuit dominus Eppo, abbas sextus loei istius, 
quinque annis minus XV septimanis. Hic fundavit monasterium sanc-
timonalium in Assen, anno creationis primo, anno vero incarnationis 
domini MCCLVIII, et abbatiam filiam nostram secundam anno ejus 
secundo ad Sanctum Benedictum in Menterna alias Termunt." 

De kroniek werd eerst omstreeks het jaar 1485 opgesteld; wij 
mogen uit dit bericht derhalve niet zonder meer opmaken, gelijk 
Acker Stratingh deed, dat de oorspronkelijke naam van het dorp 
Termunten Menterna is geweest.6 Bovendien lag het klooster 

1 Voor de aardrijkskundige gesteldheid van 't Oldambt en Reiderland van vóór de 
Dollarvorming raadplege men G. Acker Stratingh en G. A. Venema, De Dollard, of Ge
schied-, Aardrijks- en Natuurkundige Beschrijving van de Boezem der Eems, 1855, met 
kaarten. 
2 Oorkondenboek van Groningen en Drente, I, no 161, p. 108-109. 
3 Idem, no 175, p. 120. 
4 Kronijken van Emo en Menko, ed. H. O. Feith en G. Acker Stratingh; Werken Hist. 
Gen., Nieuwe Reeks 4, r866, passim. 
5 De kroniek van het klooster Aduard, ed. H. Brugmans; Bijdragen en Mededelingen Hist. 
Gen., Deel XXIII, 1902, p. 45-46. 
6 Aloude Staat en Geschiedenis des Vaderlands, I, p. 330, aantekening 2: „Wat hiervan 
zij, Termunten zal veeleer zoo genoemd zijn de plaats zelve van uitwatering der Ee, als 
gelegen nabij Mentena of Menterna, en deze de oude ware naam van dit dorp en de 
naburige Abdij." 
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van St Benedictus niet in Termunten zelf, doch een half uur 
gaans ten Zuiden daarvan, op een wierde, thans bekroond door 
een boerderij, die nog steeds de naam „Grijzemonnikenklooster" 
draagt. De hoogte werd vanouds van Termunten gescheiden 
door de Mente of Termunter Ee, waaraan het landschap 
Menterna zijn naam te danken had. 

Een der 12 monniken, die de eerste abt van St Benedictus, 
Elte, naar Menterna vergezelde, was een zekere Eppo, afkomstig 
uit Menterwolde h 

„Ipso autem die translationis Benedicti emissus est Eltatus abbas 
cum XII fratribus, quorum nomina sunt hec: frater Eppo de Menterwalt 
oriundus, frater Tytardus, frater Hayko, frater "Wigboldus, frater Hylcko 
supprior, frater Ludolphus cellerarius major, frater Heyko succentor, fra
ter Syardus prior, frater Fredeburnus vestiarus, frater Embeko cantor, 
frater Rodolphus magister noviciorum, frater Sicco diaconus. Nomina 
autem conversorum scripta sunt in libro vitae." 

Alleen van Eppo wordt dus de afkomst opgegeven. Nu bestond 
er sinds 1220 in Menterwolde reeds een Benedictijns dubbel
klooster.2 In 1247 werd het toegelaten tot de Cistercienser orde 
en onder de hoede van het Aduarder klooster geplaatst3 : 

„Inspectis locis de Montrevalt in Frisia, in quo tot sunt monachi quot 
mulieres habitum monalium gerentes, qui volunt incorporari ordini et 
ab vicem separari, ita quod fiant duae abbatiae, una monachorum et 
altera monalium, de Claro Campo et de Schola Dei abbatibus committitur, 
ut ad locum . . . . et sint filiae sancti Bernardi in Frisia." 

Het klooster werd dus gesplitst; de vrouwen zouden, zo nam 
Brugmans aan, gebleven zijn, de mannen teruggeroepen naar 
Aduard. Toen 11 jaar later een nieuw mannenklooster vanuit 
Aduard bij Termunten werd gesticht, zou één der monniken, die 
voordien verbleven haddden in het Menterwolder klooster, Eppo, 
deel hebben uitgemaakt van de eerste bezetting, vandaar de 
toevoeging „de Mentervalt".4 

1 De kroniek van het klooster Aduard, p. 46-47. 
2 L. Janauschek, Originum Cisterciensium, I, 1837, p. 253. Ten onrechte vereenzelvigde 
hij 't klooster in Menterwolde met dat te Meerhuizen bij Aurich, een ander Benedictijns 
klooster, dat reeds in 1219 verzocht had, tot de orde der Cisterciensen te mogen toetreden. 
Bedoeld kan slechts zijn het stichtingsjaar van het Benedictijnse dubbelklooster in 
Menterwold, dat eerst in 1247 naar de Cisterciensers overging. 
3 Statuta capituli generalis ordinis Cisterciensis X, aangenomen op het generale kapittel 
van 1247; aangehaald bij Fr. Winter, Die Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands, 
1868-1871,III, p. 224. 
4 De kroniek van het klooster Aduard, p. 46, aantekening 1. 
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Geheel duidelijk is deze voorstelling van zaken niet, omdat het 
Termunter klooster dan niet de tweede, doch de derde dochter 
van Aduard zou zijn. Aan de andere kant verschijnt in een der 
door ons reeds geciteerde stukken uit het jaar 1276 „Hatebrandus 
de Sancto Benedicto ordinis Cysterciensis", waarmede alleen 
de abt van het Cistercienser klooster bij Termunten kan zijn 
bedoeld.1 Het klooster in Menterwolde droeg namelijk de naam 
„Campus Silve", gelijk blijkt uit het vervolg van de Aduarder 
kroniek, waarin ons wordt verteld hoe het in 1299 werd ontruimd; 
drie abten hadden hun laatste rustplaats in de kapel gevonden 2: 

„Item anno domini MCCC minus unotranslatusestconventusdeMenter-
valt sive de Campis Silve ad locum , qui dicitur ad Sanctum Benedictum 
in Menterna, in festo Sancti Stephani pape et martyris, sepultis tribus 
abbatibus in priori fundatione in quadam capella Campis Silve, jam sub 
aquis Dullardi salsissimis," 

Men staat opnieuw voor een moeilijkheid, omdat het Termunter 
klooster door monniken werd bevolkt, waar de nonnen uit het 
Menterwolder klooster toch moeilijk een toevlucht konden vinden. 
De kroniekschrijver kan zich intussen hebben vergist en het 
Grijzevrouwenklooster te Midwolda hebben bedoeld, dat, hoewel 
het in de Aduarder kroniek nergens vermeld wordt, toch een 
dochterstichting van het Aduarder klooster was.3 Het zou dan 
in 1299 gesticht moeten zijn. 

Intussen is door Acker Stratingh reeds een andere veronder
stelling geuit, die de zichzelf tegensprekende berichten uit de 
Aduarder kroniek begrijpelijker zou doen maken. Niet Termun
ten, doch Menterwolde zou het reisdoel van Eppo en de zijnen 
in 1259 zijn geweest terwijl het Termunter klooster eerst in 1299 
zou zijn gesticht.4 Hij grondvestte zijn mening op de afwijking 
die een der handschriften van de kloosterkroniek vertoont, en 
wel in de vorm van een doorhaling, waarbij „in Menterna alias 
Termunt" in margine is vervangen door „in Menterwalt sive in 
Campis Silvae". 

Brugmans was deze emendatie uiteraard niet ontgaan, doch 
bestreed haar juistheid.5 Schoengen, en na hem Post, traden 
1 Oorkondenboek van Groningen en Drente, I, no 147, p. 94. 
2 De kroniek van het klooster Aduard, p . 47. 
3 „Secundus ramus Advertiani: Ad Sanctum Benedictum in Menterna, vulgo Gryse 
Monchen, hujus surculus Miduwolde, alias Gryse Vrouwen." Vgl. Akten en Bescheiden 
betreffende de Cistercienserabdij Bioemkamp of Oldeklooster bij Bolsward, ed. M. 
Schoengen; Archief voor het Aartsbisdom Utrecht, Deel X X I X , 1903, overdruk p . 14. 
4 De Dollard, l . c , p . 43-44. 
5 De kroniek van het klooster Aduard, p . 46-47, aantekening 1. 
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echter weer in de voetsporen van Acker Stratingh, zonder evenwel 
van diens mening kennis te dragen.1 De toevoeging achter Eppo 
„de Menterwalt" zou dan de nadruk hebben willen leggen op het 
bijzondere feit, dat een Cistercienser monnik verblijf ging houden 
in een klooster van zijn geboortestreek, dan wel Eppo hebben 
willen onderscheiden van de gelijknamige abt van het Aduarder 
klooster. 

Het voorkomen van abt Hatebrand van St. Benedictus bij 
Termunten in het stuk van 1276 heeft, zo schijnt het ons, het 
pleit vooralsnog ten gunste van Brugmans beslecht, zodat de 
Aduarder kroniek alleen zou dwalen, waar zij op het jaar 1299 het 
Termunter klooster noemt in plaats van dat te Midwolda. 

Rest ons nog mede te delen, dat het oudheidkundig onderzoek 
de historische gegevens omtrent twee der Oldambster kloosters 
heeft kunnen aanvullen. 

Het Midwolder klooster overleefde de Dollardvloeden; de oude, 
te midden van een veengebied op een zandige verhevenheid gelegen 
standplaats kon in de winter van 1943-1944 worden onderzocht en 
leverde de overblijfselen op van de kloosterkerk met de ten Zuiden 
daarvan aansluitende pandhof, alles uit baksteen opgetrokken. De 
kloosterkerk, een eenvoudig, eenschepig en torenloos gebouw, 
aan de Oostzijde afgesloten met een vijf zij dig koor, bleek de 
opvolgster te zijn van een andere, iets kleinere kerk, eveneens 
uit baksteen opgetrokken doch van een halfronde koorpartij 
voorzien.2 

Moeilijker viel het, de kloosterstede van „Campus Silve" terug 
te vinden, al had Acker Stratingh, op grond van enkele archi
valia, hieromtrent een vermoeden uitgesproken.3 De„olde stoeve' ' , 
gelijk de voormalige kloosterstede heette, werd door het toeval 
in 1912 te Nieuwolda weer aangewezen ten Zuiden van de boerde
rij, door Acker Stratingh in dit verband genoemd en kon in de 
herfst van het jaar 1951 nader worden onderzocht. Een dikke 
laag Dollardslik had zich over de resten afgezet terwijl er van enig 
muurwerk geen spoor meer te bekennen viel; alleen het klooster
kerkhof tekende zich als een vierkant perk duidelijk af.4 Aan-
1 Schoengen, l.c, p. 14-16, aantekening 4. R. Post, Het St Bernardusklooster te Aduard; 
Archief voor het Aartsbisdom Utrecht, Deel XLIV, hoofdstuk V. 
2 Zie onze aantekening no. 2, p. I25. De kloosterstede bevindt zich in een heerd, voor
heen het eigendom van de stad Groningen, waarop mede de huidige kerk van Midwolda 
werd gebouwd. 
3 De Dollard, l.c, p. 43 ss. Het betreft hier de bekende Abel Derks kinderen-heerd, ver
maard geworden door de historie van 't Groninger Beklemrecht. 
4 De stoffelijke resten van de drie, afzonderlijk in de kloosterkapel bijgezette abten 
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gezien zich in de naaste omgeving wel middeleeuws muurwerk 
in de bodem bevindt van vóór de Dollardvloeden, zal het ont
breken daarvan op de kloosterstede zelf wel zijn toe te schrijven 
aan grondige afbraak1. Hoewel de aanduiding van het klooster 
„Mentervalt sive Campus Silve" zulks niet uitsluit, heeft het oud
heidkundig onderzoek nog geen aanleiding gegeven naast het 
landschap Menterwolde, tevens het bestaan van een dorp van die 
naam aan te nemen. 

konden als zodanig niet worden aangewezen. Misschien houdt een al vroeger op het ter
rein bij toeval opgedolven fragment van een rood-zandstenen sarcofaag met de abtsgra
ven verband, gesteld althans dat men de abtsgraven in 1299 nietreeds geopend heeft 
teneinde het gebeente naar de kloosterkerk van St. Benedicters bij Termunten of de 
kapel van het Grijzevrouwenklooster te Midwolda te vervoeren en aldaar opnieuw bij te 
zetten. 
1 Ten onrechte hebben Acher Stratingh, l.c, p. 43 ss., zowel als Brugmans, l.c, p. 46-47, 
aantekening 1, uit de Aduarder kroniek gelezen, dat de Dollardvloeden tot verplaatsing 
van het klooster genoopt zouden hebben. De kroniekschrijver merkt alleen op, dat de 
voormalige kloosterstede in zijn tijd, dat wil zeggen omstreeks het jaar 1485, door het 
zoute water werd bespoeld: „jam sub aquis Dullardi salsissimis." Tijdens het onderzoek 
bleek, dat men voor de bouw van het klooster,in 1220 derhalve, een plaats had uitgezocht, 
waar de bodem niet uit veen bestond, doch uit zavelklei, onderdeel van een langgerekte 
formatie, die zich aan weerszijden van een diep landinwaarts stekende vloedkreek had 
afgezet. Moge dan de Dollard niet de oorzaak zijn geweest der verplaatsing van het 
klooster — deze zeeboezem begon immers eerst in de 15de eeuw de omgeving te bedreigen 
— de wierde, die men in 1259 als plaats van vestiging van het St. Benedictus-klooster bij 
Terrmmter geschikt achtte, wijst toch wel op wateroverlast, maar dan van het binnen
water. Om dezelfde reden zal men in 1299 juist de zandige verhevenheid hebben ge
kozen, die de standplaats werd der van Menterwolde naar Midwolde overgebrachte 
gemeenschap. 

* 



OVER A A N V A N G EN E E R S T E TIJD VAN DE F L O R E E N -
B E L A S T I N G IN F R I E S L A N D 

O . P O S T M A 

De floreenbelasting in Friesland is een belasting op de grond 
waarvan het bedrag bepaald is door het aantal florenen (goud
guldens van 28 stuivers) van de huur of de huurwaarde van de 
grond. Dit aantal florenen was vastgesteld in 1511 en wordt in 
het Register van den Aanbreng van dat jaar opgegeven. Deze 
floreenbelasting kan dus eerst na 1511 begonnen zijn. Vóór die 
tijd had men de Jaartax door den hertog van Saksen in 1501 
aan de Friezen opgelegd.1 De bedoeling was oorspronkelijk dat 
deze Jaartax door de in 1511 vastgestelde florenen verbeterd zou 
worden; dit gebeurde echter niet: de Jaartax bleef gelijk aan wat 
er in 1501 voor was aangenomen en er kwam een nieuwe floreen
belasting bij, die de eerste tijd echter alleen geheven werd als er 
bijzondere uitgaven nodig waren, maar later een vaste belasting 
werd. De oude Jaartax bleef bestaan tot 1623, toen zij door de 
meeste gritenijen werd afgekocht op een paar na, die haar in 
1784 afkochten. 

Daar de Jaartax ook bedoeld was als een belasting vooral naar 
de huurwaarde der landen, welke toen echter niet zo goed bekend 
was, werd zij ook wel aangeduid als een belasting op de floreen, 
zodat die naam aanleiding tot misverstand kan geven. Het is 
in de eerste tijd na 1511 niet altijd zo gemakkelijk te zien of zulk 
een belasting werkelijk naar de grondslag van 1511 is opgelegd 
of naar de oude grondslag van de Jaartax. Wij willen trachten 
toch zo goed mogelijk na te gaan wanneer de extraordinaire 
lasten naar de floreen van 1511 berekend werden. Wij hebben 
daarvoor nodig een inzicht in het werkelijk berekenen van het 
bedrag en in de eerste tijd vindt men in het Charterboek wel de 
1 Zie over de jaartax het artikel „De Saksische Jaartax in Friesland" door Dr O. Postma 
in De Vrije Fries, Deel 35. De andere schrijvers over de floreenbelasting hebben zich er 
meestal niet voldoende rekenschap van gegeven dat de grondslagen van jaartax en 
floreenbelasting verschillend waren. Daardoor zijn de beschouwingen van Van Swinderen 
in zijn „De oorsprong en de geschiedenis van de belasting op de florenen in Friesland" 
en van Buma in de inleiding in het Reg.v.d. Aanbreng, Deel I niet geheel onberispelijk. 
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vermelding van het aantal gevraagde stuivers op de floreen, maar 
een berekening ontbreekt waaruit kan blijken welke florenen 
gebruikt zijn. Gelukkig zijn er enkele bronnen uit die eerste tijd, 
waaruit iets te vinden is. 

Zulke bronnen zijn: 1. het Rekenboek van het Hasker Convent,1 

waarin wel iets staat over de belasting die de huurboeren van het 
klooster terugvragen (van 1500 tot 1515); 2. het Kerkerekenboek 
van Bozum (in Sipma, O.F. Oorkonden, Deel III) welke bron 
ons echter weinig leert omdat de belasting nog al wat vrij over 
de jaren verdeeld schijnt te zijn; 3. enkele stukken uit het Leeu
warder Stadsarchief, omdat Leeuwarden al spoedig de Uitburen 
onder zijn administratie had; 4. een paar opmerkingen van enkele 
grietmannen omtrent hun inkomsten en uitgaven in de jaren 1524-
1530 voorkomende in de bijlagen der Rentmeesters rekeningen. 

We gaan dan nu in de eerste plaats na wat er in het Charterboek 
over het opleggen der belastingen staat en zien dan of er ook 
iets over de berekening in de genoemde bronnen voorkomt. 

I I 

Voor de eerste maal na 1511 vinden we een opgave van 1512 
(Ch. I I p . 77). Er wordt dan geconsenteerd in een belasting van 
„3 sneborgers per floreen". Wat zijn sneborgers? We vinden 
deze genoemd in een oorkonde van haast dezelfde tijd bij Sipma 
(Dl. I I p. 298). Er blijkt daar dat er 21 sneborgers gaan in een 
enkelgulden, dat is een floreen; een sneborger is dus 1/21 X 28 
stuiver = 4/3 st. De bedoelde belasting is dus een omslag 
van 4 st. op de floreen. Nu zijn er 2 mogelijkheden. Betekent dit 
een wijziging van de jaartax, die ook wel 3 stuivers op de floreen 
heette en dit gemiddeld ook was of komt dit bedrag bij de jaartax 
zodat er dat jaar een omslag van 7st. op de floreen was? Wij gaan 
naar onze eerste bron, het Rekenboek van het Hasker Convent. 
Wij zien daarin dat de boeren van 1501 af, voor zover zij met 
hun „exactio" die zij van de huur aftrekken, in het boek staan, 
telkens 3/56 van de huur of ongeveer dat bedrag aftrekken. 
Dat is dus \ x 3/28 of de helft van 3 stuivers de floreen. Zij beta
len dus de halve belasting zelf en trekken de helft af, zoals ook 
het voorschrift was. 

Maar in 1513 is het voor de eerste maal anders. Ik houd dit 
voor een gevolg van de sneborgers van 1512 (Wij weten niet 
1 Zie hierover: Dr O. Postma „Het Rekenboek van het Hasker Convent (1500-1520) in 
De Vrije Fries, Dl. 33, 
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hoe laat in het jaar deze opgelegd werden). Dat jaar houden de 
boeren n.1. niet 3/56 af maar 1/14 of daaromtrent; dat is dus 1/li x 
28 st. op de floreen of 2 st. Als we dus aannemen dat zij, zoals 
zij gewoon waren, ook nu weer de halve belasting aftrekken, dan 
is die dus 4 st. geweest en niet 7 st. Dus de 3 sneborgers zijn er 
niet bijgekomen, maar zijn voor 3 stuivers in de plaats gekomen. 
De florenen die we hier noemen zijn de werkelijke florenen van de 
huur, maar daar deze weinig veranderen stellen zij ook vrijwel 
de florenen van 1501 en die van 1511 voor. 

Maar als de sneborger belasting slechts een iets gewijzigde 
jaartax is, stelt zij dus nog niet een nieuwe floreenbelasting, 
geheel naar 1511 berekend, voor. 

In de andere 3 genaamde bronnen vinden we over de belasting 
in 1512 en 1513 alleen iets over de belasting van 1512 in de 
Leeuwarder uitburen Camminga Buur. We lezen daar (Register 
Singels, No 139c), „Dyt iss van dat huus dyt iss myn heeren 
tyns int jeer fan toeleff". Deze belasting wordt echter op een 
heel andere manier bijeengebracht dan met 3 st. per fl.; vooreerst 
worden de huizen belast (daarop wijst al „dat huus") met be
dragen lopende van 6 st. tot 10 st. Waarschijnlijk moeten we 
dat opvatten niet zo zeer als een belasting op het huis zelf als 
wel als een belasting op het huis met het daaronder beklemde 
land; het overige land wordt dan nog belast met 1 blank = 3/4 st. 
op de floreen voor elk der beide jaartaxtermijnen. Wij krijgen 
zo ruim het bedrag van de voorgeschreven jaartax. Deze zelf
standige wijze van aanslaan, komt bij de steden meer voor. De 
belasting wordt dan als een totale last beschouwd op de stad 
drukkend. Wij zien dit b.v. zeer duidelijk te Workum in 1580.1 

Wij komen nu tot het lastigste geval: de belasting van 1514. 
Deze extraordinaire belastingen worden soms voor de dijken 
gevraagd, maar meest voor de oorlog. Ditmaal wordt over de 
oorlog van den hertog in Groningen gesproken. Volgens Ch. I I 
p. 82 wordt er in 1514 op een eerste landdag 4 st. per fl. goed
gekeurd, \ voor den landheer, \ voor den huurder. Op de tweede 
landdag nog 7 st. voor den eigenaar en 4 st. voor den huurder. 
Andere schrijvers uit diezelfde tijd hebben echter enigszins andere 
getallen. De Proelearius spreekt van 14 st. in het geheel, Worp van 
Thabor van 1 3 | st. terwijl dus het Charterboek (hier Landboek 
van Martena) 15 st. in het totaal heeft. Wij houden ons hier 
echter aan het meest officiële, het Landboek. Deze 15 st. zouden 
1 Zie het oudste Stadtsrekenboek in het Gem. Archief van Workum. 
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dus bestaan in 9 st. voor den landheer en 6 st. voor den huurder. 
We gaan nu naar het eerste der bovengenaamde 4 bronnen: 
het Rekenboek van het Hasker Convent. 

Wij vinden daar aangetekend dat de boeren van het convent 
voor het grootste deel 13 stuivers per fl. van de huur afhouden 
voor de schatting, maar voor een deel ook 11 stuivers (7 en 4). 
In het eerste geval wordt wel gesproken van een oert-belasting 
en een 6 st. belasting, in het tweede van een oert- en een 4 st.-
belasting. Een oert is hier 7 stuivers. In het eerste geval houdt 
de boer dus 2 st. voor eigen rekening op de floreen, in het tweede 
4 st. Het is niet te zien waarvan dit afhangt: alleen van zuinigheid 
of royaliteit? 

Van een jaartax wordt niet gesproken, hier niet en ook overigens 
niet. De algemene rentmeesters-rekeningen ontbreken voor deze 
tijd; waarschijnlijk in verband met de verwarde toestand in 
Friesland door de invallen der Geldersen. 

Het lijkt wel weer waarschijnlijk dat de belasting een zeer 
verhoogde jaartax is en dus niet een belasting naar de floreen van 
1511. Als wij gegevens uit verscheidene delen van Friesland hadden, 
zouden we dit met zekerheid kunnen uitmaken, maar de plaatsen 
van het klooster lagen vooral in gritenijen waarde jaartax ook 
vrij zuiver 3 st. op de floreen bedroeg. En de „bronnen" 2, 3 en 4 
geven alleen een vermelding van een aftrek van 13 st. de fl. over 
een der beide plaatsen van Bozum in 1515; ik houd dit voor een 
vertraagde aantekening van de schatting van 1514. 

Wij hebben dus vrij zeker nog steeds geen belasting volgens de 
maatstaf van 1511, maar bij de volgende extra-schatting van 
1522-'23 zal dit toch het geval zijn. Wij krijgen nu in het Charter-
boek zelf een verslag over de verkregen opbrengst en kunnen daar 
iets uit afleiden. Voor 1522 vinden we in Ch. II p. 117 aangegeven 
dat er op de floreenrente voor den grondheer 1 braspenning en 
voor den huurder een blank wordt voorgeschreven (l1/4 st.en 3/4 st. 
dus samen 2 st.). Datzelfde jaar (Ch. I I p. 119) vinden we ver
meld dat de keizer, die nu in plaats van den hertog van Saksen 
heer van Friesland is geworden, 14000 goudg. nodig heeft. 
Op p. 138 zien we dat dit geld zal bijeengebracht worden door 
een aantal gritenijen 9 st. op de fl. te laten betalen en de andere 
\ \ st. Het laatste geldt voor de gritenijen die nu pas goed onder 
Z. M. zijn gekomen na de onrustige tijden met de Geldersen. De 
opbrengst van deze schatting wordt opgegeven op p. 155 (op 
5 Juni 1525). De eerstgenoemde 11 gritenijen blijken opgebracht 
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te hebben 19338 philipsgulden (van 25 st.) en 22 st, de overige 
gritenijen 11743 ph. gl. 11 st. 1 | oert ( nu 1/i st.) en alle gritenijen 
van de 2 st. belasting 9144 ph. gl. 10 st., Daarbij komt dan nog 
van het Bildt 393 ph. gl. 16 st. Wij hebben nu al dadelijk dat 
verschil met 1514 dat er nu ook van een jaartax gesproken wordt, 
niet hier, maar in de rentmeesters-rekening van Jan Rataller 
van 1522 tot 1525. Deze geeft de opbrengst van de jaartax van 
8 Aug. 1523 tot 30 Sept. 1524. Hij spreekt hier echter niet van 
de nieuwe belasting, de administratie daarvan schijnt geheel 
apart te zijn gehouden. Te Bozum treffen we in 1523 bij de beide 
beide kerkeplaatsen een korting van de huur aan resp. van 6 st. 
en 7 st de fl.; dit is in een gritenij waarde schatting 9 st. de fl. 
bedroeg. 

Het lijkt wel waarschijnlijk dat nu, in 1522-'23, tenminste de 
jaartax en de nieuwe belasting een verschillende grondslag heb
ben gehad. Om dit uit te maken hebben we eerst nagegaan wat de 
opbrengst van deze belastingen wordt met behulp van de grond
slag van 1511 berekend. Wij vinden voor de totale rente van de 11 
gritenijen 53709 fl. en voor de andere 61035 fl. Het eerste bedrag 
levert à 9 st. de fl. 19406 ph. gl. op, het tweede à A\ st. de fl. 
10986 ph. gl. Alle landen samen brengen op à 2 st. de fl. 9179 ph. 
gl. Als we deze bedragen vergelijken met de bovengenoemde zien 
we dat deze er niet geheel mee overeenkomen, maar toch wel 
voldoende om aan te nemen dat 1511 wel de grondslag zal ge
leverd hebben (de gebruikte renten kunnen ook een weinig met 
de door mij gevondene verschild hebben). 

Wanneer men de oude jaartax als grondslag had genomen, zou 
dus de 9 st. = 3 X 3 st. een opbrengst van 3 X de jaartax moeten 
geleverd hebben. Dit zou geweest zijn 14575 gl. = 16274 ph. gl. 
wat heel wat meer van de werkelijke opbrengst verschilt dan het 
zoeven verkregen bedrag. Wij nemen dus aan dat nu toch de 
nieuwe grondslag gebruikt is. Een moeilijkheid met de oude grond
slag zou ook geweest zijn dat na 1515 de meeste edelen van de 
jaartax waren vrijgesteld, hetgeen niet de bedoeling was bij de 
nieuwe floreenbelasting. We zullen nu ook wel mogen aannemen 
dat verder de floreenbelasting werd berekend naar de floreen-
rente van 1511. 

In 1526 was er weer een schatting van 2 st. de fl.; „tot een 
noedt" zegt het Charterboek (Ch. II p. 165). „Voor de knechten" 
(soldaten) zegt het Leeuwarder Gem. Archief, wanneer in de 
uitburen dat geld opgehaald wordt. De grietman van Wonsera-
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deel spreekt ook van „dubbelstuivers" als hij 12 st. verantwoordt 
voor een bode om dit geld te vorderen. We kunnen hierbij voegen 
dat deze grietman 1 g. 16 st. moet hebben als hij de Jacobi of 
Mantini tax naar Leeuwarden moet brengen; dit neemt 3 dagen. 
Zijn collega in Hennaarderadeel kan het in 2 dagen doen: dat is 
ook iets dichter bij Leeuwarden. Het volgende bericht over 
belasting is van 1529. Er wordt dan 5 st. per fl. gevraagd voor de 
zeedijken in 3 jaar te betalen Leeuwarden voor de uitburen, 
schijnt hiervan gemaakt te hebben 2 X 3 st. (Singels No 166d). 
Hennaarderadeel schrijft voor het jaar 1528-'29 ook 2 st. op de fl. 
voor, voor de dijken; dit zal de eerste der 3 jaarlijkse termijnen 
geweest zijn. De beide plaatsen van de Bozumer kerk vragen dat 
jaar 12 st. per 9 gl. terug, dus 1V3 st. per fl. 

In 1531 is er sprake van een propijn voor den keizer van 14000 c.g. 
In 1534 (Ch. II p. 661) vinden wij de berekening van de hiertoe 
voorgeschreven belasting. Een deel van de gritenijen betaalt 
3 st. + 1 / 2 blank voor de fl. een deel 2 st. -†-1 oert, waardoor de 
opbrengst wordt 17820 c.g. 16 st. Hier gaat dus af 14000 c.g. 
voor den keizer, de honderdste penning voor de grietluiden en 
„andere extra ordinarys vuytgaven". Zodat er nog 1736 c.g. 
te kort is. Daarvoor moet er nog | blank op de floreen betaald 
worden, waarna er weer 490 c.g. overblijft. Tevens wordt nu de 
rekening overgelegd van de 6 st. op de fl. van 1529. 

Wij moeten er even bij stil staan dat hierbij voor de floreen 
van Westergo 65263 fl. wordt aangenomen, terwijl dit volgens 
vorige opgaven veel minder is. 

Wij zullen zien wat hiervan de reden is. 
We krijgen daartoe gelegenheid door het lezen van een stuk uit 

het Charterboek (II p. 700) van 11 Juli 1537. Er blijkt een proces 
geweest te zijn tussen Ivo Fritsma (olderman van Sneek en griet
man van Wymbritseradeel?) en het gewest Westergo, waarbij 
Westergo door het Hof veroordeeld is tot betaling aan Fritsma 
van een bedrag van 7713 gg. 21 st. Een commissie door het Hof 
aangewezen bepaalt hoe dit geld moet worden bijeengebracht. 
Er moet 3¾ st. op de floreen rente betaald worden; daarvoor 
worden 173 sommaties aan dorpen, kloosters en steden van 
Westergo gezonden. Maar onder die florenen worden niet alleen 
de landflorenen verstaan, maar bovendien de huisrenten (huren) 
en stedepachten van de steden; deze echter half gerekend. Hier
door wordt dus de „rijkdom" van de steden buiten de grond 
meegerekend, op dezelfde wijze als bij de jaartax voor de steden 
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extra percenten gerekend werden. Op deze wijze werd b.v. de 
floreen van Sneek van 594 gl. 23 st. vermeerderd met £(2015 fl. 
22f st. + 637 fl. 24 st.) of met 1326 fl. 23V4 st. en werd dus 
1921 fl. 18V4

 st-
Het aantal florenen van Westergo nam dus toe van de gewone 

61229 fl. of daaromtrent, tot 65242 fl. Als wij dit bedrag ver
gelijken met het bovengenoemde van 1534 (65263 fl.) blijkt wel 
dat toen ook de miisrenten en stedepachten van de steden moeten 
zijn medegerekend. In 1537 is er weer een extra schatting, maar 
niet van groot belang; er wordt gesproken van 1 st. op de fl. 
benevens 2 jaartaxen vooruit te betalen (Ch. II p. 703, 708, 709 
713). 

In 1538 (Ch. II p. 736) wordt 40000 c.g. toegestaan, wegens 
oorlog in Groningen en Drenthe; Oostergo en Zevenwouden zullen 
dit in 3 jaar moeten betalen, Westergo in 4 jaar. De stadhouder 
(Ch. II p. 773) resumeert dit echter enigszins anders: hij spreekt 
van alles in 2 jaar te betalen. 

Van wat in 1543 wordt voorgesteld is het niet geheel zeker of het 
is doorgegaan (Ch III p. 5, 6, 24). In 1545 komt het voorstel den 
keizer een „opschot" van 60000 c.g. te geven; op 8 Juli komt dit 
in orde (Ch III. p. 77 en 78). De rekening betreffende deze omslag 
vinden wij niet in het Charterboek, maar in een stuk van het 
z.g. Chronologisch Register N. 213 van 1546 tot 1549 (R. A. 
Leeuwarden) Het is een stuk van den rentmeester getiteld: 
Rekeninge Gerrits van Loo Raidt ende Rentmr generael van 
Vrieslandt die hij de Staeten van de Landen voorscr. doet van 
den 12 stuivers op te ghulden renten bij accoorde van den Landen 
ommegeslagen tot betalinge van 60m carolus guldens Keyemat 

de 10m der seluerguldens de ma' van de coninghinne douwagiere 
van Hongrien ende Bohemen ende verschenen lichtmisse 1546, 
47, 48 ende 49". Het blijkt dan dat de keizer op lichtmis (2 Febr.) 
46 en 47 telkens 12000 c.g. heeft ontvangen en de beide volgende 
jaren 18000 c.g. en de koningin 5000 c.g. in 46 en 47. Het geld 
komt echter in 4 gelijke termijnen in, n.1. telkens op Martini van 
de 4 genoemde jaren; als er dus geen fout in het stuk staat 
krijgt de keizer telkens zijn deel vóór het bij den rentmeester is 
ingekomen (Febr. komt vóór Nov.). We vinden in het stuk verder 
een lijst van de gritenijen en steden met de floreenrente en de te 
betalen schatting. B.v. Franeker met uitburen heef11450 goudg. 
rente en betaalt 870 c.g. schatting (n.1. 1450 X 12 st. = 870 c.g.). 
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De steden betalen alleen voor het land dat er toe behoort. De 
opbrengst voor Westergo is 36680 c.g. 9 st. en van Oostergo en 
Zevenwolden samen 36704 c.g. 7 st. dus in het geheel 73384 c.g. 
16 st. 

Van dit bedrag krijgt dan de keizer 60000 c.g. en de landvoog
des 10000 c.g. Maar de stadhouder van Friesland, de graaf van 
Buren, ontvangt ook tot een „gratuiteyt ende danckbaerheyt" 
1000 goudg. == 1400 c.g. en de grietmannen krijgende honderdste 
penning = 733 c.g. 10 st. Verder krijgt Pieter van Dekema een 
bedrag mee naar Brussel om paarden te kopen „Mynen genadi-
ghen heere den prince van Spangien tot zijne mat. welcoem in dese 
Nederlanden bij den staten van Vrieslant geschonken". Dit is 
voor Philips, de latere Philips II , als deze zich in het Noorden 
presenteert. 

De rentmeester eindigt met de bescheiden opmerking dat hij 
zelf eigenlijk ook wel een recompense verdient, maar hij laat 
dit aan de discretie van de Staten over.1 

Het bedrag dat de rentmeester voor de paarden opgeeft, 1159 
c.g. blijkt echter te klein geweest te zijn. We zien dit uit een later 
stuk (Chron. Reg. N 523) van 1570. Dit is een lijst van de pro-
pijnen, die van 1531 af tot 1569 aan de vorsten zijn gegeven door 
„die landen van Vriesland". Trouwens ook andere zaken blijken 
hier iets anders geweest zijn als in het eerste stuk is voorgesteld. 
Hier komt n.1. ook de boven besproken propijn in voor en we 
moeten wel aannemen dat deze voorstelling achteraf beter met 
de werkelijkheid overeenkomt dan de eerste nog niet bezonkene. 
Omtrent de in 1545 toegestane propijn lezen we nu nog de nadere 
bijzonderheid dat de gratuiteyt voor de koningin van Hongarije 
was toegekend „voor haar blijde incompste in Vrieslant". Verder 
is de prins van Spanje te Brussel verwelkomd door 3 Friese heren, 
waarbij ook Pieter van Dekeme, maar IJdzardt van Grovestins 
heeft voor de paarden gezorgd; hij zou„12 ofte 14 schoone peerden" 
kopen, die tenslotte met onderhoud en knechten 2003 c.g. 6 st. 
blijken gekost te hebben, dus haast 2 maal zoveel als de rent
meester er voor uitgetrokken had. Maar bovendien blijkt uit 

1 Het duurt een geruime tijd voor dat deze laatste zaak in orde komt. In 1551 blijkt de 
rentmeester een verzoek gedaan te hebben aan „hoofden, tresoriër-generaal en gecommit
teerden van Financien" in Holland om 1000 c.g. voor zijn diensten in dezen te mogen 
ontvangen, maar eerst in 1555 wordt hem toegestaan de 70ste penning van de genoemde 
60000 c.g. Hij mag dat bedrag in de volgende rekening aftrekken; dit is dus iets minder 
dan het gevraagde (Zie Reg. 84 en 86 in Rekeningen en andere stukken van Dr A. L. 
Heerma van Voss). 
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dit latere stuk dat de prins nog tevens 10000 c.g. heeft gekregen, 
die hem door Van Dekeme zijn overhandigd. 

Voor de jaren 1551-1554 hebben we weer zulk een propijn, waar
over Ch. I I I p. 252. De rekening dienaangaande vinden we in 
het Chron. Reg. N 298. We zullen daarop echter niet meer ingaan, 
maar laten het verhaal van de verdere historie over aan een 
latere samensteller van een nieuwe dissertatie over de Friese 
floreenbelasting. Slechts een paar punten zullen we nog noemen. 

I I I 1 

Na 1570 beginnen de omslagen eerst goed los te komen. In het 
Reg. v. d. A. Dl. IV staat een lijst van de „Heeren Schattingen 
gevallen op de floreenrente", van 1568 tot 1588 en opgesteld 
voor Leeuwarderadeel. Daarbij worden ook vele speciale lasten 
voor deze gritenij genoemd maar ik meen toch dat er van 1571 af 
wel elk jaar een „extraordinaire" provinciale schatting geweest 
is. Men beschouwde dit echter nog steeds als een buitengewone 
last. Toen in 1632 werd voorgesteld er toch maar een ordinaire 
van te maken, geschiedde dit toch nog niet direct maar eerst in 
1653.1 Deze floreenbelasting bleef bestaan tot zij na de invoering 
van het Kadaster in de 19e eeuw werd afgeschaft. 

Over een paar kwesties van betekenis in de niet door ons be
sproken tijd willen we toch nog iets zeggen; d.i. vooreerst de 
wijze waarop de steden in de floreenbelasting werden betrokken 
en verder in hoeverre bij buitengewone lasten toch ook nog de 
jaartax in het geding komt. 

Het bezwaar van de floreenbelasting was dat het een grond
belasting was waarbij met de verdere rijkdom, speciaal van de 
steden, geen rekening gehouden werd. Dit in tegenstelling met 
de jaartax, waarin de steden hoger waren aangeslagen dan met 
hun grondbezit overeen kwam. Zo was de floreenrente van de 
stad Leeuwarden zonder de uitburen 457 gl. 7 st. (R. v. A. I) de 
jaartax bedroeg 250 fl; dat is dus heel wat meer dan de normale 
3 st. op de floreen. Men probeerde nu bij de floreenbelasting ook 
een methode te vinden om de steden meer te laten opbrengen dan 
uit het land alleen zou voortkomen. Zulk een methode was dat 
men ook rekening hield met de huishuren en stedepachten, die 
ook in 1511 waren opgegeven. Wij hebben daar boven reeds kennis 
meegemaakt toen in 1534 en 1537 de florenen van huishuren en 
1 Zie hierover: C. J. Guibal „Democratie en Oligarchie in Friesland tijdens de Republiek 
p. 50. 
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stedepachten half bij de landflorenen werden opgeteld. De 
floreen van Leeuwarden nam daardoor b.v. toe van 457 fl. 7 st. tot 
2516 gl. 7 st., dus de floreenbelasting werd daardoor meer dan 
5 maal zo groot. 

Maar men had ook nog een andere methode. Deze bestond hier
in dat men het „corpus", het lichaam, van de stad apart belastte 
en deze belasting bij die van het land voegde. Men nam hiervoor 
x/9 van de totale belasting, die men nodig had. Waarschijnlijk 
kwam men aan deze x/9 ondat bij de jaartax de aanslag van de 
gezamenlijke steden ook ongeveer 1/g van de totale jaartax was. 
(1470 fl. van 14174 fl. ). Er moest dan nog verder uitgemaakt 
worden hoe deze gezamenlijke corpusbelasting onder de verschil
lende steden verdeeld zou worden. Deze niet zo gemakkelijke zaak 
gaf vrij wat aanleiding tot moeilijkheden. Dit ziet men b.v. 
in 1579 als een commissie daartoe aangewezen door het hof en 
den stadhouder een verdeling gemaakt heeft, die door de steden 
niet werd goedgekeurd; deze geven een andere commissie op
dracht die een andere verdeling maakt (Ch. IV p. 68 en 69). 
We zullen de getallen van de beide uitkomsten naast elkaar zetten 

Leeuwarden 
Bolsward 
Sneek 
Franeker 
Harlingen 
Dokkum 
Workum 
Staveren 
IJlst 
Sloten 
Hindelopen 

Ie lijst 
1586 
850 
600 
600 
500 
500 
325 
225 
130 
90 
60-13-3 

totaal 5466-13-3 

2e lijst 
1775 
830 
524 
784 
450 
400 
234 
125 
105 
60 
50 

5337 

Hoe men aan deze getallen gekomen is, blijkt niet. Veel relatie 
met de bovengenoemde huishuren en stedepachten is er ook 
niet, of deze moeten in korte tijd zeer veranderd zijn. 

De totalen zijn niet geheel gelijk omdat het eerste bedrag als 
1I9 van 48000 c.g. -f- 12000 c.g. is gevonden, het tweede als 1j9 

van 48000 c.g. Maar ook zo kunnen de beide reeksen zeer goed 
met elkaar vergeleken worden. Er blijkt dan dat Franeker b.v. 
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bijna x/3 achteruitgegaan is (van het oogpunt van de stad zelf 
bezien), Staveren en Sloten zijn in aanzienlijk gunstiger conditie 
gekomen. 

In 1585 zijn de verhoudingen weer anders. Er moet dan 2/9 van 
24000 c.g. opgebracht worden; de getallen zouden dus nu de helft 
van die van de 2e kolom van zoeven moeten zijn. We vinden echter; 

Leeuwarden 917 Workum 117 
Bolsward 413 Staveren 62-10 
Sneek 262 IJlst 52-10 
Franeker 300 Sloten 30-3-8 
Harlingen 287 Hindelopen 25 
Dokkum 200 "12666^8 
Verschillende bedragen zijn inderdaad precies de helft van de 
vorige, maar vooral Franeker en Harlingen wijken daar nogal 
iets van af. 

De tweede zaak, waarover we nog iets te berde willen brengen, 
is de vraag in hoeverre de jaartax verder een standvastige^belasting 
bleef zonder meer een rol mee te spelen. Dit is niet geheel het 
geval geweest. We spraken reeds over de waarschijnlijke invloed 
van de jaartax op de verhouding 1 : 9 bij de floreenbelasting. 
Maar ook is er een paar maal gevraagd de betaling van enige 
termijnen van de jaartax te vervroegen; een andere maal werd er 
een dubbeljaartax gevraagd. Dan kwam deze dus ook enigszins 
op het terrein van de floreenbelasting, Dit zien wij in 1586 (Ch IV 
p. 647); dan wordt gevraagd het omslaan van „twee geheele 
jaartaxen boven de ordinaris tax van deesen jaere", half Jacobi 
en half Martini te betalen. De steden moeten hun a/9 dan maar 
bijeenbrengen zoals zij willen. Het eerste gold n.1. alleen voor „de 
platte landen". Duidelijk wordt deze schatting ook genoemd in 
R. v. d. A. IV p. 222 over Leeuwarderadeel: „Den 3e September 
gepubliceerd twee geheele jaertaux ende dat extraordinaris". 
Wij merken op dat er dan niet meer iets met Jacobi betaald kon 
worden. 

Tenslotte zien wij ook een enkele keer dat een gemeente de 
extra gelden die zij nodig heeft over de jaartax omslaat. Dit 
geschiedde in 1618 in Opsterland (Recesb, Opsterland C6). De 
volmachten van de dorpen Beets, Beetsterzwaag, Langezwaag 
en Luxwolde komen dan bijeen om te beslissen hoe ze de onkos
ten zullen bijeenkrijgen, die ze gemaakt hebben „voor de op-
makinge ende settinge van Lephuisterbrugge". De helft van 
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dat geld zal bijeengebracht worden door 11J st. op de floreen 
om te slaan; de andere helft, 235 c.g. l*/4 st., zal op de tax om
geslagen worden, zodat 1 tax dadelijk wordt betaald en 2\ tax 
op allerheiligen toekomende. Dit omslaan over de floreen was de 
gewone manier als men geld nodig had; het gebruik maken van 
de jaartax was iets zeer bijzonders. 
1 Idem, No 775, blz. i28ro. 



BOEKBESPREKING 

H. Sannes, Geschiedenis van het Bildt, Deel I, 1951 en deel I I 
1953. Uitgave van de Fryske Akademy (Wever - Franeker) 

Wie van het verzoek, om het levenswerk van de Heer Sannes in kort bestek 
te bespreken, aanvaardt, bevindt zich in een weinig benijdenswaardige 
positie. Immers, de tot nu toe verschenen beide delen van hetgeen een 
trilogie belooft te worden, bevatten zoveel over de geschiedenis van het 
voormalige „uijtland, gheheten Bil", dat een bespreking van de onder
werpen en problemen van tevoren uitgesloten moet worden geacht. Men 
kan zeggen, dat de kwesties omtrent de bedijking, de bevolking en het 
inpassen van dit nieuwe gebied in de oudere Friese verhoudingen uit de 
doeken worden gedaan. Er kan worden gewezen op de beschrijving van de 
positie der Bildtpachters en hun strijd met de Staten en op vele andere 
zaken, die het Bildt het Bildt hebben gemaakt, maar het is stellig beter 
om dit boek te karakteriseren door te constateren, dat letterlijk alles, wat 
op de geschiedenis van het Bildt betrekking heeft, en zelfs nog meer dan 
dat, is beschreven. 

In zijn voorwoord noemt Sannes zijn boek geen geakunde (zoals 
Smellingera-land) en evenmin een geakundig-folkloristische beschrijving 
(zoals Dantumadiel van Botke), het is doodeenvoudig de „Geschiedenis 
van Het Bildt" en van zijn bewoners. Zo kan het werk inderdaad worden 
genoemd, maar toch zijn er enkele bezwaren tegen deze kenschetsing. In 
de eerste plaats wordt er wel eens buiten de eigenlijke geschiedenis ge
treden (er is bv. veel over de Van Harens geschreven, dat eigenlijk beter 
in een monografie zou passen — ook al wordt het duidelijker dan voorheen, 
hoezeer deze familie met het Bildt verweven is) en in de tweede plaats is de 
beschrijving dermate gedetailleerd, dat het de lezer moeilijk valt om de 
eigenlijke geschiedenis (dwz. de grote lijnen) te volgen. 

Hiermede is niet gezegd, dat de schrijver de hoofdzaken en de bijzaken 
niet uiteen heeft kunnen houden. Integendeel, hij heeft, door het projec
teren van de Bildt-geschiedenis tegen de algemene geschiedenis van 
Friesland, wel degelijk de grote lijnen gegeven, maar er bestaat een grote 
kans, dat de „niet-geschoolde lezer" min of meer het slachtoffer wordt van 
des schrijvers drang naar volledigheid in beschrijving en documentatie. 
Een dergelijk streven naar het verantwoorden van alles is te prijzen, indien 
de uitkomst hiervan de tekst niet beïnvloedt. Sannes is hieraan tegemoet 
gekomen door een behoorlijk aantal voetnoten en door het verwijzen van 
een aantal interessante registers en naamlijsten naar de bijlagen, maar het 
zou de tekst ten goede zijn gekomen, indien deze nog verder door voet
noten en bijlagen ontlast ware, overigens met behoud van de citaten, die 
nu de verder niet zeer levendige stijl de noodzakelijke kleur verlenen. 

Het eerste deel behandeld de tijd van 1500 tot aan 1700. het tweede die 
van 1700 tot aan 1795; de schrijver heeft thans een derde deel in bewer
king, waarnaar we met belangstelling uit kunnen kijken, want het werk 
van Sannes is de zeer gedegen en uiterst betrouwbare neerslag van een, 
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door zijn nauwgezetheid, zeer tijdrovende studie van min of meer ver
borgen bronnen. Het geheel, verlucht met goedgekozen illustratie, be
tekent een belangrijke aanwinst voor de Friese geschiedschrijving. Het 
eerste deel is dan ook als zodanig erkend door de bekroning met de Joast 
Halbertsma-prijs. J. J. SPAHR VAN DER HOEK. 

Zwaagwesteinde, het ventersdorp op de Friese heide, door K. Sikkema 
Sr. en K. Sikkema Jr. In het jaar 1954 uitgegeven bij T. Wever te 
Franeker in opdracht van de Fryske Akademy. 

Wij moeten respekt hebben voor deze prestatie van de Fryske Akademy, 
die binnen een paar maanden met drie kapitale boeken voor den dag is 
gekomen: eerst de „Binnendiken en Slieperdiken", dan „Banadeel" 
en nu dit boek. Zij heeft daarbij de hulp gehad van drie verschillende uit
gevers, die alle drie zich voortreffelijk van hun taak gekweten hebben. 

Als wij dit werk, een dorpsbeschrijving en dorpshistorie, vergelijken met 
een gelijksoortig werk het enige jaren geleden uitgekomen werk „Nes" 
van Kr. Boelens, valt ons op dat het hier besproken werk nog al wat 
omvangrijker is uitgevallen dan het andere: het heeft 329 bladzijden 
tegen het andere 160. Dit is echter niet vreemd omdat Nes een vrij gewoon 
boerendorp is terwijl Zwaagwesteinde een zeer bijzonder dorp is, eerst 
heide- en venters-dorp, later een dorp van handel en industrie of ten 
minste van industriearbeiders. 

Dit boek, waarin ook een aantal tekeningen van Joh. Mulders en foto's 
van F. C. D. Popken zijn opgenomen, begint met een overzicht in vogel
vlucht van de geschiedenis van het dorp van de oudste tijden af tot de 
tegenwoordige tijd toe. Daarna worden een aantal verschillende onder
werpen meer of minder historisch behandeld onder de gemeenschappelijke 
titel „Kentering". Daaruit heb ik als interessant aangetekend het hoofd
stuk over de Zwaagwesteinder heidehutten waarvoor de schrijvers de 
medewerking hebben gevraagd van den architekt Eldering. Onder de 
titel „Middelen van Bestaan" is zeer interessant het hoofdstuk over „De 
handwerkslieden", waarbij alle ambachten uitvoerig worden besproken. 
Dan volgt het hoofdstuk over Handel en Groothandel dat wel het be
langrijkste van het boek kan worden genoemd met het oog op de aparte 
structuur van het dorp, waarin vooral de kaas- en paardenhandel de 
aandacht trekt. Hierop volgt een hoofdstuk over Armenzorg. 

Dan komen een aantal hoofdstukken waarin zaken van meer geestelijke 
aard behandeld worden onder de gemeenschappelijke titel,, De Wester-
eintsjers". Wij vinden hierin beschouwingen over het karakter en de 
taal van de bevolking het laatste weer met hulp van J. J. Hof. Wij ver
nemen hier ook iets van volksgebruiken en volksvermaken; volkskunst 
is er zo goed als niet. Wat de taal betreft vinden wij ook een proeve van 
de gewone volkstaal met een merkwaardig staaltje van „bloemrijke" taal 
bij een ruzie tussen twee buurvrouwen. Dit staaltje—is het zo gehoord ? —is 
inderdaad bijzonder kras en wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat zo iets 
ook in een gewoon boerendorp zou kunnen gehoord worden. Alleen in een 
zee- en industrie plaats als Makkum b.v. zou ik mij misschien nog wel 
iets dergelijks kunnen denken. Makkum is ook rijk aan bijnamen en 
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scheldnamen zoals er hier van Zwaagwesteinde een groot aantal worden 
genoemd. 

Dan komen Culturele ontplooiing en Sociale ontwikkeling; onder het 
eerste worden School en Kerk behandeld, die hier beide nog jong zijn. 
Vervolgens komt het laatste hoofdstuk: In en na de oorlog. Hierin wordt 
ons een boekje opengedaan over de zwarte handel, die in dit dorp zeer 
bloeide, ook met een lijst van de zwarte prijzen omstreeks 1944. Verder 
vernemen wij ook van de schermutselingen met de Duitsers. Het venten 
betekent tegenwoordig weinig meer; men moet het nu meer van de in
dustrie hebben. Daarvoor reizen dagelijks vele arbeiders naar elders, 
vooral naar Leeuwarden; maar op den duur zou het toch wel gewenst 
zijn dat ook in het dorp zelf meer industrie kwam. Zo is de eindconclusie 
van de schrijvers, waarmee we ons geheel verenigen. 

Dit boek is in eenvoudige, populaire taal geschreven en zal zich door een 
groot publiek wel aangenaam laten lezen. In het woord vooraf noemen de 
schrijvers zich „Sneupers" die niet aanspraak maken op het praedicaat 
„wetenschappelijk verantwoord". Hier zijn de schrijvers dunkt mij toch 
wel wat heel bescheiden. Zij hebben toch zeker, voor zover zij zelf geen 
ooggetuigen waren, over het algemeen wel van de beste bronnen gebruik 
gemaakt. En dat zij'niet',, volledig" zouden zijn zal hun zeker niet worden 
kwalijk genomen; het boek is al rijkelijk omvangrijk geworden. Uit een 
en ander blijkt al dat ik weinig kritiek heb. Ik moet echter even opkomen 
tegen wat op p. 21 gezegd wordt van het jaar 1505, en ook van 1511. 
Daarin schuilen 2 fouten; de voornaamste is dat de huurwaarde hier als 
jaartax wordt opgevat; de jaartan is daar slechts een klein deel van. De 
andere fout is dat 1505 hier geen betekenis heeft, de zogenaamde lijst 
van 1505 is evengoed van 1511 als die uit het Reg. v. d. Aanbreng. Het 
kleine verschil dat de schrijvers vonden is een gevolg van een waar
schijnlijk gemaakte fout in het ene stuk. * Dan moet ik nog opmerken dat 
onjuist is wat wij op p. 17 lezen over „douwe-stenen", dat is tuf steen, 
dus natuursteen. De Friese moppen zijn baksteen. 

O. POSTMA. 

1 Zie hierover een artikeltje van mij in de „Bijdragen voor de Geschiede
nis der Nederlanden" Dl VIII. 

Chr. Kroes-Ligtenberg, Joost en Eeltje Halbertsma in 
Bolsward. Bolsward, Fa A. J. Osinga 1952. 

Dit boekje is in útwreide lezing, halden foar in bijienkomst fan 'e Maet-
skippij fan Nederl. letterkunde. Wij meije bliid wèze, dat de skriuwster 
har oerhelje litten nat om dy út to jaen, hwant hwat is it in kostlik boekje 
wurden. Hja begjint mei in skildering fan Boalsert om 1800 hinne en set 
dan de beide bruorren yn dat formidden, Ds. Joast, dy't dêr sawn jier 
menniste dominé wie en Dr. Eeltsje, dy't dêr syn wiif foun. I t is mar in 
koart tiidrek út harren libben, dat hjir biskreaun wurdt, mar faeks binne it 
mei fan har moaiste jierren en hoe learewy harren kennen, elts yn eigen 
aerd, binammen Joast. Dat komt, omdat de skriuwster har mateariael helje 
koe út 'e beste en meast direkte boarnen: brieven en papieren, dy't meast 
bij de famylje birêste en mar foar in lytse rounte tagonglik binne, en 
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eigen oantinken oan forhalen oer de beide Halbertsma's. Dêr komt noch 
bij, dat hja sels oan 'e Halbertsma's bisibbe en Boalserter fan komôf is 
dat jowt in biskate relaesje en bipaelt op lokkige wize sfear en kleur fan 
har boek. De skriuwster stiet ticht genôch bij de stof, om bigryp to 
hawwen foar de wearde fan it teken jende détail, mar nimt genôch distânsje 
en hat foldwaende kritysk bisef om de wierheit net to koart to dwaen. 
Fansels set men ek wolris in fraechteken, sa b.g. op side 85, der ' t hja seit, 
fan Eeltsje, ,,op het punt van zijn gedichten was hij de bescheidenheid 
zelf". Ik wit dat sa lyk noch net, hwant út syn brieven soe men biwize 
kinne, mien ik, dat er bisef hie fan eigen kinnen; ek wie it him lang net 
ûnforskillich, hwat broer Joast mei syn fersen útheefde. Mar oer 't algemien 
sil men de skriuwster bij falie moatte; hja hat in libben byld tekene fan de 
beide bruorren yn it Boalserter formidden. Wij binne har binammen tank-
ber foar de ûnbikende dokuminten, lyk as de motivearring troch Joast 
fan syn oannimmen fan it birop nei Dimter. 

De illustraesjes, mei soarch útsocht, drage der tige ta bij, ús in goede 
foarstelling to jaen fan de romantyske skriuwers yn in romantyske tiid yn 
in romantysk Frysk stedtsje. Dit boek is in oanwinst; wij binne der wiis 
mei, nei alles hwat der oer de Halbertsma's al útjown wie. J.H.B. 
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