V O O R L E Z I N G
OVER

HET LEVEN SN DE VERDIENSTEN
VAN

GASPAR VAN ROBLES,
Stadhouder des Konings van Spanje in Friesland,

EN DE LOTGYALLEN
VAN DE VOOR HEM OPGERIGTE

GEDENKZUIL,
OP DEN ZEEDIJK NABIJ HAELINGEN (1);

W. EEKHWFF,
Archivarius der stad Leeuwarden.

MIJNE HEBEEN, ZEER GEACHTE MEDELEDEN!
Xtust, vrede en voorspoed zijn, naar de gewone voorstelling der menschen, de voornaamste hulpmiddelen tot
geluk, en tevens het doel, waarnaar allen ijverig streven;
terwijl onrust, oorlog en tegenspoed met ontzetting geschuwd, gevreesd en als betreurenswaardige rampen beschouwd worden. Deze zinnelijke voorstelling is natuurlijk,
als verbonden aan het denkbeeld van eene oogenblikkelijke
smart, welke menschen en dieren gelijkelijk schuwen;
maar zij is onnatuurlijk en onwaar, als wij haar verstandig
(1) Voorgedragen in do vergadering van het Friesch Genootschap
van den 8 April 1858.
i
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en onbekrompen beschouwen in het licht der geschiedenis. Er zou eigenlijk geene geschiedenis bestaan, indien
rust, vrede en voorspoed, waarvan het misbruik zoo ligt
tot traagheid, weelde en verslapping leiden, van Eden
tot heden der menschen deel waren geweest. Zij mogten
geschikt geweest zijn, om personen en volken duurzaam
in gelijken toestand en op den zelfden trap van ontwikkeling te houden, — doch dit is hunne bestemming niet
naar het plan van den aanbiddelijken Wereldregeerder,
die vooruitgang, verbetering en veredeling tot het doel van
der menschen streven heeft gesteld. Waar echter hunne
traagheid dit doel miskende, waren het soms in zijne
hand geweldige schokken, die met smartelijke opofferingen
gepaard gingen, welke gunstiger toestand deden geboren
worden; ja, dikwijls waren het de gevolgen der verkeerdbeid of boosheid, der eer- en heerschzucht van enkele
personen, die gansche volken de baan der ontwikkeling tot
vroeger ongekende kracht en grootheid ontsloten: want
niet in het lijdzaam dulden van de omstandigheden, maar
in het leiden en verstandig gebruik maken van de gebeurtenissen en hare aanwending tot een edel doel, is de
eer gelegen van een volk, dat zijne waarde kent, dat
steeds het betere zoekt, dat weet wat het wil.
Daarom hebben wij Nederlanders zoo veel te danken
aan den wreeden godsdienstijver van Koning F I L I P S van
Spanje, die een tegenstand, geloofsmoed en vrijheidszucht uitlokte, waardoor onze vaderen, met hulp van
God en den Prins van Oranje, zich geregtigd achtten,
hem als Landsheer alle gehoorzaamheid op te zeggen en
zich tot eenen onafhankelijken staat te verheffen. Duur,
maar niet te duur, kocht Nederland, door zeevaart en
handel gesteund, zich het voorregt, van een der magtigste
staten der wereld te zijn geworden.
Zijns ondanks toch was hij de middellijke oorzaak der
vestiging en magtsontwikkeling onzer republiek. Hij had
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het ons ten kwade — God heeft het ons ten goede gedacht; en met VONDEL mogen wij zeggen:
Laat 's haters slinke hand vrij zaaijen,
Gods regte weet de vrucht te maaijen.
't Gaat boven menschelijk vermoên.

Buiten deze, ons afgedwongen, wederstand zijn wij ook
in andere opzigten dankbaarheid verschuldigd aan Keizer KABEL V en Koning FILIPS II, omdat zij de onmiddellijke oorzaken en bewerkers van veel goeds zijn geweest, dat wij uit partijzucht niet onopgemerkt mogen
laten. Onder hunne regering toch en door het wijs beleid
hunner, meestal voortreffelijke, Stadhouders zijn er hier
in het staatsbestuur en het regtswezen zóó vele verbeteringen ingevoerd, zóó vele maatschappelijke belangen geregeld, dat Nederland en Friesland in het bijzonder daaraan
veel verpligt is. Menigvuldige plakkaten en tallooze uitspraken van Stadhouder en Raden in den Hove waren er
noodig, om den in vele opzigten nog ongeregelden toestand der ingezetenen te ordenen, om zoo vele strijdende
belangen, waarover onze twistgierige vaderen zoo spoedig
tegen elkander in het harnasch togen, overeen te brengen, en vooral, om door het krachtig gezag van een
éénhoofdig bestuur de uitvoering te verzekeren van zulke
groote en hoogst noodzakelijke werken, die in het tijdperk
der ongetoomde vrijheid verwaarloosd waren uit gebrek
aan eenheid van wil en zamenspanning van krachten.
Die onschatbare voordeelen te erkennen is evenzeer pligt,
als de deugd ook in vijanden te vereeren.
Tot zulk eene beschouwing hebben wij gelegenheid gevonden nu het Kabinet van Oudheden dezer Provincie
en net Friesch Genootschap de bewaring is aangeboden
van het voornaamste gedeelte der oorspronkelijke gedenkauil, welke ter gedachtenis eener belangrijke regeling en
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verbetering van het dijkwezen dei" Vijf deelen Zeedijken
en ter eere van den Spaanschen Stadhouder CASPAK VAN
ROBLES, die daartoe het meest had bijgedragen, in 1576
in de nabijheid van liarlingen is opgerigt; terwijl ons
gelijktijdig is ter hand gesteld de aanspraak, waarbij , nagenoeg twee eeuwen later, de vernieuwde Gedenkzuil is
ingewijd geworden.
Naar aanleiding hiervan willen wij de vragen zien te
beantwoorden:
A.

Wie

en wat was

CASPAE VAN ROBLES?

B. Waardoor verdiende hij, met betrekking tot het
dijkwezen in Friesland, den lof, hem op de Gedenkzuil
toegekend ?
C. Welke waren de lotgevallen van deze Gedenkzuil
of Steenen man ?
A. Wie en wat ivas CASPAR VAN ROBLES ?
Het eerste gedeelte dezer vraag weten wij niet beter
te beantwoorden dan door de mededeeling van het eenvoudige verhaal van EM. VAN METEREN, ten deele getrokken uit de Memorien van den Gedenckwerdigen dingen,
van REINICO FEESINGA, van Franeker, Burgemeester van
Deventer, dat ook nog door geen onzer Friesche schrijvers is overgenomen of aangehaald (3). Het luidt aldus:
„ Dese Gaspar de Robles, een ervaren Krijghsman,
„ was van seer kleynen staet op-ghekomen, (in 1527) ghe„ boren uyt Portugael van een Dorp Robles ghenaemt.
„ Door zijn Moeder (die gheworden was de Memme oft
„ Voedtster van den Koningh Philips) gheraeckte hy in
„ 't Hof, ende was langhen tijrlt Jonghen van den Piïnce
„ van Orangien, claer hy lief-ghetal wert; hebbende in
(3) Zie zijne Historiën der Nederl. Amst. 1647, in fol. 112'., en
FEESINGA in DUMBAB, Analecta, Dav. 1722, III, 10 env., over wien DE
W I K D , Bibliotheek der Ned. Geschiedschrijvers, 202; BOSSCHA, Neêrl.
Heldendaden, I , 264.
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„ de Fransche Oorloghe eens een Camp-vechtmghe ghedaen
„ teghen eenen grooten JFransoys, hy zijnde een kleyn
„ Man van Persoone, die hy nochtans verwan , ende soo
„ ghevordert, dat hy troude een schoone rijcke dochter
„ in "Walslandt, de welcke hem toe-bracht sommige Heer„ lijckheden, als Billy, Malepert ende andere, waer door
„ hy oock wert ghemaeckt Colonel van een Regiment
„ voet-knechten, ende heeft, door gunst des Graven van
„ Arenbergh, dickwils bewint in Vrieslant ghehadt, ende
„ nae de doot desselvighen: Item, van den Grave van
„ Meglien, ende van den "Vrijheere van Groesbeeck, wert
„ hy by den Koningh ghemaeckt Gouverneur van Vries„ landt, Groeninghen, Om-landen ende Drente, welcke
„ landen hy nu langhe in bedwangh ghehouden hadde door
„ de oude Casteelen van Leeuwaerden, Harlingen, Stave„ ren, ende de nieuwe Oostmahorn, Lemmer, Sloten,
„ Mackum, en Delfziel, oock de Stadt van Groeningen, al„ daer hy Anno 1570. een glieweldigh Gasteel hadde doen
„ bouwen, soo dat hy daer niet anders regneerde, dan of
„ hy selve Koningh gheweest ware. — Hy was een Man
„ van grooten moede ende verstande, te verwonderen
„ zijnde, dat een Man sonder Letteren soo wijdt in kloeck„ sinnigheyt komen soude. Hy werdt seer ghepresen,
„ om dat hy in Vrieslandt goede Dycken hadde doen
„ maken. Hy was den Soldaten straf ende strenglie,
„ ende van deselve niet bemint, om. dat hy gelts genoech
„ hadde, ende deselve niet en betaelde, door den raet
„ van sijn gierighe Huysvrouvre, oock uytputteude en
5, blootende de Landen met alderhandc loose vonden ende
„ exactien, waer door hy qualijck bemint was."
Het eerst is ROBLES mij bij de geschiedschrijvers voorgekomen in 1567, toen hij Kapitein en Gouverneur van JPhiîippeville was en het beleg van Valenciennes bijwoonde (4),
(4)

STKADA, de bello Belyico, Kom. 1800, I, 261; ve-rt. 1646, 437.
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Kort daarop werd hij door de Gouvernante MARG-ARETHA
naar Spanje gezonden, om den Koning het zenden van
meerdere Spaansche troepen dringend af te raden; eene
zending, zegt STRADA (289), welke hem werd opgedragen, opdat de verdiensten van zijn persoon te meer indruk
op den geest des Konings zouden maken. Volgens een
eigenhandigen brief der Gouvernante aan de Regering van
Leeuwarden (3 Julij 1567) was ook hij de overbrenger
van des Konine's antwoord, waarin deze beloofde nos
dien zomer herwaarts te zullen komen, om orde op de
zaken te stellen. In den volgenden jare 1568 deelde
ROBLES niet in de nederlaag van Heiligerlee, maar wel in
ALBA'S overwinning bij Jemmingen (5),
Door dezen zag
hij zich, in 1569, als Kolonel over zes vaandelen Waalsche soldaten, de bescherming toevertrouwd van Groningen , welke stad hij met een forsch kasteel versterkte (6).
Gestrenge bevelen waren hem toch ter uitvoering opgedragen. Dat hij anders menschlievend van aard was,
bleek in den volgenden jare bij den geweldigen Allerheiligenvloed. Het is H O O F T , die verhaalt: „ dat de overste
ROBLES daarbij treflijke proeven gaf van Portugeesclie
trouwhartigheid, door niet alleen de bevelhebbers van
zijn regiment en alle schuitevoerders, die zich vinden
lieten, uit te zenden, om de lieden, op daken en in
boomen zittende, uit den nood te redden, maar zelfs
onwilligen daartoe te dwingen, zonder zijn eigen persoon of eenigen arbeid te sparen. J a (voegt H O O F T er
bij), hij bragt te Brussel te weeg, dat de soldij zijner
knechten van dáár bezorgd en zijne landvoogdij een rond
jaar van schatting verschoond werd, als genoeg belast
met de herstelling van hare dijken, dammen en sluizen.
Al hetwelk hem, die te voren niet wel met de inboor-

(5)
(6)

S T K A D A , I, 331; W A G E N A A B , Vad. Sist. V I , 280.
Zie DIEST LoKGiON, Gesch. Besdirijv. v. Groningen, I , 411.
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lingen stond, grootelijks gezien en gewild maakte, zoodat
de sporen dezer genegenheid tot nog toe door den tijd
niet zijn uitgewischt (7)."

Terwijl de opgewekte vrijheidszucht der Friezen zich
sterk tegen de onderdrukking van Spanje aankantte; —
terwijl vele der verbondene Edelen met eene menigte
geestelijken en hervormingsgezinde burgers, door den banvloek van A L V A en den Raad van beroerte getroffen, aan
vervolging waren prijs gegeven; — terwijl waters- en
hongersnood, bij den oorlog, duurte en verarming ten
gevolge hadden, en terwijl de beide Stadhouders, die
A E E M B E E G opgevolgd waren, zelden in Friesland kwamen, maar meest in Overijssel en Gelderland vertoefden —
stond R O B L E S hier alléén en op een zeer moeijelijken
post (8), en liad het véél in, om, met eene geringe krijgsmagt en gebrek aan geld en krijgsbehoeften, het gezag
des Konings te bewaren, de bevelen van een ALVA op
te volgen, en de ingezetenen niet te verbitteren door daden van geweld en wreedheid, die elders de Spaansche
wapenen zoo zeer bezoedelden. JSTog moeijelijker werd die
taak, toen hij zich in April 1572 tot Luitenant-Stadhouder van GILLIS VAN BAELAIMONT benoemd zag, en de

inneming van den Briel het sein was, waarop zoo vele
Hollandsche steden den Prins van Oranje toevielen, de
vrijheidszucht eene bepaalde rigting en vastigheid ver(7_) Voor die ontheffing van schatting, door HOOPT , Sist. 206 vermeld , schijnen officieele stukken te ontbreken. Mag ik de gissing wagen,
dat dit feit bedoeld schijnt te zijn in het opschrift van de Gedenkzuil,
waar, achter de vermelding van den watervloed van 1570, in ééns de
medewerking van VIGLIUS VAN ATTTA wordt genoemd, die toch geene
betrekking had op het latere herstellen van de dijken, maar wiens invloed ROBLES toen ten aanzien der schatting zal zijn te stade gekomen.
(8)

Van den gelijktijdigen Luitenant-Stadhouder SEGHER VAN GKOES-

BEECK wordt toch, ook in het Charterboek, weinig melding gemaakt.
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kreeg, de Watergeuzen de zeeplaatsen bestookten en
Graaf J O O S T VAN SCHOUWENBUR& reeds benoemd was
tot Stadhouder van Friesland, en met D I E D E E I K VAN
BSONCKHOEST pogingen deed om dit gewest yoor den
Prins te winnen. Nadat verscheidene steden en edelen
dezen toegevallen waren, kon ROBLES zich alleen door
de uiterste krachtsinspanning en geweld staande houden.
Naauwelijks was Dokkum herwonnen en de bloedige woede
zijner soldaten door zijne goedertierenheid bedwongen (9),
of er deed zich gelegenheid tot een beslissend treffen op.
Hij had niet zoodi*a de landing van 6000 man Nassausche troepen, die zich bij Stavoren verschanst hadden,
vernomen, of hij trekt hen met zijne Friezen en Walen
moedig tegen en weet hen met list en geweld te overwinnen (10). Weldra gaven nu ook de steden Bolsward,
Sneek en Franeker zich over en SCHOUWENBTTKG- vlugtte.
Door deze en andere stoute daden werden alle overige,
nog ontijdige, vrijheidslievende pogingen verijdeld, en
bleef hii 's Konings gezag handhaven en de rust bewaren.
Hoe onmisbaar hij dus ook in Friesland en Groningen
was, schijnt A L VA ZOO groot vertrouwen in zijne dapperheid gesteld te hebben, dat hij hem in Januarij 1573
naar het beleg van Haarlem ontbood, waarbij hij in Mei
van het volgende jaar gewond werd en eerst in Augustus
verlof ontving om naar Leeuwarden terug te keeren. Luisterrijk was zijn intogt in deze hoofdstad, en veelvuldig
waren de eerbewijzen der ingezetenen, die hem toen werkelijk zeer genegen schenen te zijn. Nu waagde hij zich zelfs
op de Zuiderzee; en, in weerwil D u c o VAN MARTENA
het Vlie bewaarde, veroverde hij, met drie galeijen en
zeven schuiten, zeven schepen, die met 300 last rogge
uit de Oostzee kwamen. Zelfs deed hij pogingen om

(9)
(10)

Zie de Vrije Fries, V I , 131, en bepaaldelijk 148.
H O O F T , Histoorien, 275.
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Enkhuizen en Medemblik te herwinnen (11), terwijl hij het
eiland Vlieland bemagtigde. Als belooning voor zooveel
ijver werd nog in dit zelfde jaar de hem lang onthoudene bevordering tot Stadhouder en Kapitein-Generaal over
Friesland, Groningen en Drenthe zijn deel; reeds vroeger
was hij benoemd tot Ridder der orde van St. Jacobus.
Het strekt tot zijne eer , dat de gematigde Président ViGLiTJS VAN A T T T A te Brussel hem tot deze betrekking bij
herhaling den Koning had aanbevolen, wegens zijne krachtige en voorzigtige handelwijze jegens den vijand, zoodat
deze daarin een blijk gaf van tevredenheid over ROBLES'
bestuur van zijn vaderlijk gewest. Niet minder mogt
R O B L E S van des Presidenten invloed medewerking ondervinden tot bereiking van zijne goede bedoelingen.
Doch wat spreken wij van belooning, daar hij, die,
zoowel te land als in verscheidene togten op de Zuiderzee, 's Konings vijanden met dapperheid en voordeel bestreed en- het aangevochten gezag krachtig handhaafde;
wiens ijver tot herstelling van de zeedijken bekend was;
die door het laten graven van een kanaal tusschen het
Bergumermeer en de Lauwers, dat nog zijn naam draagt,
eene betere gemeenschap met Groningen tot stand bragt (12),
— dat hij eerlang, bij het verkeeren van den kans, ten
gevolge der Gentsche bevrediging en de komst van der
Staten zendeling S T E L L A te Groningen, in 1576, niet
alleen door de zijnen verlaten, maar met zijn zoon, schoonzoon en Kapiteinen door eigene muitende soldaten gevangen genomen werd. Van daar naar Leeuwarden op het
Blokhuis gebragt, werd hij met de zijnen eerst in Maart
1577, op bevel van den Raad van State, ontslagen en
naar Brabant gevoerd (13). Vruchteloos deed hij nog

(11)

HOOFT, 326; WAGENAAK , VI, 447,

473.

(12) Zie over het graven van deze vaart de Aanteekeningen.
(13) Vriesch Charterboek, III, 1082, 1109, 1117.
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eene poging tot herstel van zijn gezag. Omtrent zijn
volgend lot is ons alleen bekend, dat hij zich met den
even wakkeren Zeeuwschen landvoogd MONDRAGOKT bij
Don J A N van Oostenrijk vervoegde op het kasteel te Namen en daarna te Luxemburg; dat hij in 1578 in den
slag van Gémbloux eene afdeeling ruiterij kommandeerde,
en na de overgave van Leuven belast werd met eene
zending naar Spanje; dat hij na zijne terugkomst Gouvernenr werd van het kasteel van Limburg, en, eindelijk,
dat hij in 1585, dienende onder PABMA , in het beleg
van Antiverpen ongelukkig om het leven kwam, doordien
hij, bij de bekende uitbarsting tot vernieling van de
brug over de Schelde, tegen een paal verpletterd werd.
Hij had gewis een beter lot verdiend: want wie zijne
handelingen in Friesland vergelijkt met de gestrenge sententiën van ALVA en de bloedige plakkaten tot vervolging
van de onroomschen, welke hem bevolen werden uit te
voeren, zal moeten bekennen, dat hij zich zelven in gevaar gesteld heeft door der Friezen bloed te sparen; dat
hij met bijzondere gematigdheid de opgewonden gemoederen in bedwang hield, en dat hij ook daardoor aanspraak
heeft op onze lof en vereering.
Die lof en vereering zijn wij hem in een ander opzigt
in nog grootere mate verschuldigd. Dit zal ons in de
tweede plaats blijken bij het beantwoorden van de vraag:
B. Waardoor verdiende ROBLES, met betrekking tot het
Dijkwezen in Friesland, den lof, hem op de Gedenkzuil
toegekend f
Na langdurige twisten en processen was in 1533 door
President en Raden van den Hove bij het bekende Groot
Arbitrament uitgewezen en vastgesteld, door wie en op
welke wijze het onderhoud van de zeedijken in Friesland
zou worden bekostigd (14). Het leed echter niet lang,
(14) Zie deze stukken in het Charterboek, II, 628 env.

III. N. R.

3
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of er ontstonden nieuwe verschillen, inzonderheid tusschen
de ingezetenen van Westergoo, welke binnen en buiten
den Slachtedijk woonden in die vijf grietenijen, welke met
de steden Harlingen en Franeker den zeedijk van het Bildt
tot Mahkum hadden te onderhouden. In 1560 gingen
deze tot een formeel proces over, en, al twistende, verloor men de hoofdzaak uit het oog en werden de dijken
verwaarloosd. In dezen toestand trof Friesland den 1 November 1570 cîe geduchte Allerheiligenvloed, die bijna
geheel dit gewest, hier en daar wel 10 h, 12 voeten hoog,
overstroomde, groote schade aanrigtte, en de zeedijken
in ontramponeerden toestand achterliet. De noodzakelijkheid vorderde gebiedend eene spoedige herstelling. —
Doch op nieuw rees er tweedragt en scheuring tusschen
de onderhoudpligtigen, die zich. bovendien onmagtig verklaarden, om de kosten (op drie tonnen gouds begroot)
alléén te dragen. Wel beval de Hertog VAN ALVA namens den Koning, dat andere deelen van Friesland hen
met f 40,000 zouden bijstaan; doch deze verzetten zich
tegen die uitspraak, zoodat A L V A haar schorste, en een
nader onderzoek en beslissing in deze zaak opdroeg aan
den Stadhouder, den Graaf VAN MBGEN, met twee Raden
uit Utrecht, twee uit Holland en twee Dijkgraven uit
Zeeland. Het spoedig hierop gevolgd overlijden van dezen
Stadhouder was de oorzaak, dat de Kolonel ROBLES den
15 Maart 1571 door den Koning aan het hoofd dezer
commissie werd geplaatst, om met haar in de geschillen
over de Vijf deelen Zeedijken eene volkomene beslissing
te nemen (15).
Ziet daar onzen krijgsman in ééns tot regent en regter
in geschillen van inwendig bestuur geroepen! Welligt
was het een wijs besluit des Konings, dat hij de magt
dezer regtsgeleerden tegenover die twistzieke partijen door
(15)

Charterhoek,

I I I , 87ti.
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militair gezag wilde ondersteunen, ten einde krachtige
maatregelen in het dringend gevorderde belang des lands
ten uitvoer te doen brengen. En daartoe had hij in
ROBLES zeker den regten man gevonden.
Nadat deze in April Groningen verlaten en zich. met
zijne familie op het Blokhuis te Leeuwarden gevestigd had,
bleek hem en der Commissie weldra, hoe moeijelijk, ja onmogelijk liet was de uiteenloopende vorderingen der partijen in der minne te bevredigen. Veel werd er gewonnen , doordien de Binnen- zoowel als de Buitendijksters
zicli den 23 Decbr. onderwierpen aan de uitspraak van
ROBLES en nog vier arbiters, onder goedkeuring des
Konings. Zijne krijgsbedrijven en de bijwoning van liet
beleg van Haarlem waren de .oorzaak, dat deze uitspraak
eerst den 7 Augustus 1573 volgde. De hoofdzaak daarvan was, dat het perk van onderhoud, tusschen Dijkshoek
en Makleum, in twee gelijke deeîen verdeeld zou worden,
waarvan het gedeelte benoorden Harlingen door de Binnendijksters en dat beiuiden deze stad door de Buitendijksters moest worden onderhouden. Daar deze uitspraak
door de partijen aangenomen en den 18 ÏSTovb. 1573 ter
Canselarij plegtig afgekondigd werd, was hiermede liet
eerste gedeelte van ROBLES' belangrijke taak volbragt.
Weinige dagen later werd hem het Stadhouderschap zelf
opgedragen, en ontving hij daardoor meerdere magt, om
ook het tweede gedeelte dier taak, de uitvoering, met
kracht te bevorderen.
J a , kracht was er noodig, om de door nog twee Latere
overstroomingen beschadigde en verarmde landzaten te
dringen, om de nu nog meer geteisterde zeedijken te herstellen niet alleen, maar de weggeslagene te vernieuwen
en zelfs op vier plaatsen bezuiden Harlingen, waar de
oude dijk' niet kon worden hermaakt, een inligger of geheel nieuwen dijk van 10 à 12 voet hoogte achter den
ouden dijk in het land te leggen. Men bleef dralen,
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overwegen en *aft nitvlugten zoeken; - maar « £ » ™
het voorjaar niet In ta land, c£ nu ™«m 1- de Stad
houder on het Hof, die de uitvoering aanbonden en met
"kxactA e^v magt aoonettett. TJxs, üwiew <&t eeïïk, ^è\\ \ \
Maart 1574, door het vragen eener opgave van de werklieden en het bevelen van een omslag, en daarna, den
25 Maart, door het uitvaardigen van eene ordonnantie, houdende bepalingen hoedanig het werk ingerigt, verdeeld
en bestuurd zou worden. De gansche dijk van 5 uren
gaans lengte moest egaal worden hersteld en het nieuwe
gedeelte eene hoogte bekomen van 12 voet, met een beloop
van 5 roede aan de zee- en 3 roede aan de landzijde,
en met eene kruin van 6 voet breedte. Het geheele werk
werd verdeeld in elf perceelen. Aan ieder perceel werkten
300 man, die onder het opzigt stonden van een kapitein,
een schrijver of opzîgter en 12 rotmeesters, zoodat er in
eens een leger van 3300 man aan den arbeid kwam.
"&"
Men werkte van 's morgens 5 tot 's avonds 6 uur. Een
vaandel uit den toren van Harlingen gestoken, gaf den
tijd der schofturen aan. Een half uur bezuiden deze stad
werd eerst een geheel nieuwe inliqqer gemaakt, die in
twaalf weken moest gereed zijn en nog den naam draagt
van den Kornelsdijk. Daarna werd het overige gedeelte en
later het paalwerk, de kisten en kribben hersteld. Strenge
bepalingen tot handhaving van orde en gezag waren bij
deze ordonnantie voorgeschreven. Zelfs wil men, dat er
eene galg op den dijk was geplaatst tot bedreiging van
wederspannigen of onwilligen. ROBLES zelf hield naauwJettend toezigt en allen in bedwang door de vrees voor
zijn ongenoegen en de bedreigde straffen. Onzeker is
liet, of het toen dan wel bij eene vroegere dijksschouwing
is geweest, dat sommige onderhoudpligtigen op den dijk
bij hem kwamen en oude contracten vertoonden, waarbij
zij van den dijkslast ontheven waren, doch dat hij die
perkamenten en papieren in het gat van den dijk wierp,
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en hun in gebroken Hollandsen toevoegde: „ Daar dryf
„ de brief; kanse dyke? goed! anders mot je boei' dyke,"
Schoon het werk met gemeenschappelijke krachten spoedig voortging, kon het in dit jaar niet geheel worden
volbragt. In Mei des volgenden jaars werd de arbeid
hervat en eerlang voltooid. Den 18 Julij 1575 werd de
eerste rekendag gehouden van de uitgaven des vorigen
jaars, bij welke gelegenheid het Dijksbestuur twee belangrijke besluiten nam, welke van ingenomenheid en dankbaarheid voor ontvangene hulp en gezag getuigden:
1°. Dat aan den Stadhouder ROBLES eene vereering
van ƒ 1400 wegens gedane diensten zou worden aangeboden; alsmede aan den President van het Plof ƒ 325,
en de drie Gecommitteerde Kaden ieder ƒ 675.
2°. Dat op de plaats, welke tot grensscheiding van
van liet onderhoud der Binnen- en Buitendijkstei's nabij
Sarlingen was aangewezen, op kosten der eersten, een
zeker Steenwerh of Gedenkteeken, volgens overgelegde
teekening, zou worden opgerigt.
Een jaar later werd door twee Raadsheeren in den dijk
de eerste steen gelegd van den grondslag (uit twaalf duizend tigclielsteenen bestaande), waarop de Gedenkzuil van
ruim 20 voeten hoogte werd geplaatst; eensdeels bestemd
als TERMINUS of sclieidpaal tusschen de perken van onderhoud, waarom zij, naar de Romeinsche voorstelling
van den God JANUS, twee hoofden droeg, zuid- en noordwaarts ziende; doch anderdeels gebezigd, om de historische herinneringen te bewaren van de scheiding en de
vernieuwing van deze dijken. Verhalenderwijze is dus aan
de zuid- en noordzijde in opschriften vermeld wie toen
daai'bij leden van het Dijksbestuur waren, en aan de
oostzijde wanneer en door wie de eerste steen van dit
gedenkteeken is gelegd. Maar aan de westzijde werd beneden het wapen des Konings van Spanje, onder wiens
regering de uitvoering plaats had, het volgende uitvoe-
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riger opschrift geplaatst (in het Latijn), in den toon van
erkentelijke lofspraak en hulde gewijd
„ Aan CASPAE VAN EOBLES , Ridder, Heer van Billy
„ enz., Stadhouder van Friesland, Groningen en omgele„ gen landen, die dit gewest niet alleen met de wapenen
„ beschermde, maar ook met raad en hulp bijstond, vooral
„ toen het land den 1 November 1570 geheel over„ stroomd was, waartoe hij den bijstand ondervond van
„ den beroemden Heer VIGLIUS VAN ZWICHEM, den vader
„ zijns vaderlands; die (daarna), onder medewerking der
„ Raadsheeren IGEAM VAN ÁCHELEN, ADEIANUS VAS„ TAEET, PETRUS FBITTEMA en JOANNES CAEOLTJS ,
„ met onbegrijpelijk veel moeite, waakzaamheid en spoed,
„ op zijn bevel en door zijne volhardende vlijt in onge„ veer drie maanden tijds eene nieuwe borstwering tegen
„ de zee,, van den grond af, heeft doen opwerpen en
„ voltooijen, en die wilde, dat deze steen de grensschei„ ding tusschen de twistende partijen zijn zoude, —
„ nebben de ingelanden dit (gedenkteeken) opgerigt, we„ gens het wijselijk, in goede orde en getrouw volbren3, gen van dit werk, waardoor bij zich jegens deze pro„ vincie en het algemeen belang zeer verdienstelijk heeft
„ gemaakt (16)."
Op deze wijze, M. IT. huldigden onze dankbare vaderen de groote verdiensten van een man, dien zij ten aanzien .„dezer bijzondere aangelegenheid gedrongen waren als
hun weldoener te erkennen, ofschoon zij hem wegens zijne
Cl 6) Zie verder de afbeeldingen en opschriften zelve medegedeeld in
WlNSEMiTJS, C'hronigtie, 588; Sist. 1633, 4°. 178; 1646, fol. 242; K O K ,
Vaderl. Woordenb. X X I V , 314; IfoEKB SJOBKDS, Beschrijv. I , 112;
Tegenw. Staal van Friesl. I , 72; VAN DER A A , Aardr. Woordenb. V ,
177; mijne Geschied, van Friesl. 184, en vooral de belangrijke Bijdrage
tot de Geschiedenis van het Dijkregt der Vijf deelen, van M r - J. MINNEMA
BUMA , 1853, 95 en 227, van wiens nieuwe mededeelingen uit de Recesboeken der Contributie van de Vijf deelen ik een dankbaar gebruik heb
gemaakt.
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gestrenge maatregelen ter beteugeling van veler vrijheidslievende bedoelingen, gelijktijdig als een vijand wederstonden, en weldra, nog vóór dit jaar ten einde spoedde,
overvleugelden en maanden lang deden zuchten in den
kerker van dat zelfde Blokhuis te Leeuwarden, van waar
hij kort te voren, als Land voogd, zijne bevelen tot herstel der dijken had doen uitgaan. Niettemin, hoewel hij
voor de omstandigheden en de overmagt moest bukken,
blijft hij in ons oog vereerenswaardig; en warm zal het
hart geslagen hebben van den hooggevoelenden, doch nu
zoo diep vernederden Portugees, als liij in Maart 1577 van
Leeuwarden naar Holland werd gevoerd en op den dijk
het Gedenkteeken heeft mogen aanschouwen, bij liet besef, dat hij der Friezen bloed tegen ALVA'S doemvonnis
gespaard, — der Friezen goed tegen de woede der zee
beschermd — en toch de zaak zijns Konings naar vermogen behartigd had.
Thans willen wij nog de derde vraag beantwoorden :
G. Welke waven de lotgevallen van deze GedenJczuil
of Steenen man ?
Het genot der rust en veiligheid voor personen en
bezittingen, welke de Vijf deels zeedijken sedert hunne
vernieuwing, in vergelijking der vroegere onheilen, opleverden , was zeker een even sterk bewijs voor de deugdzaamheid der herstelde werken, als eene krachtige aansporing, om den Steenen man (gelijk men het bedoelde
Steeniuerk veelal noemde), die tot gedachtenis van deze
vernieuwing strekte, in waarde te houden. Dat de Binnendijksche contributie, die de kosten der oprigting had
gedragen, het gedenkteeken niet alleen zorgvuldig onderhield, maar het zelfs ongemeen versierd had, toen liet in
1710 bezocht werd door den geleerden Z. O. TOK TJpÏVENBACH, blijkt uit zijn reisverhaal, daar hij het vrij
ruwe beeldwerlï van geringe sierlijkheid, met vele verwen
'bont beschilderd en zelfs de haren der beide koppen verguld
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vond (17). Den volgenden dag zag hij daarvan bij den
Eector JOH. HILAKIDES te Bolsward eene afbeelding,
waarmede deze de Kaart van Friesland, in 1706 door P.
SCHENK uitgegeven, versierd had, door welke algemeen
bekende kaart, in 1718 door F. HALMA en anderen nagevolgd, den Terminus onder de Friezen meer bekend is
geworden dan door de drie gebrekkige gravures, in de
werken van WINSEMIXJS opgenomen.
Tegen die overdrevene versiering steekt zeer af de
achteloosheid, waarmede het gedenkteeken in volgende
jaren werd behandeld. Daar de ruim 20 voeten hooge
zuil niet uit een of meerdere stukken hardsteen, maar uit
metselwerk was zamengesteld, waar de ornamenten en opschriften op platen tegenaan gehecht waren, en daar, volgens een gezegde van den grooten PETRUS CAMPER, die
zich later in het Dijksbestuur zoo zeer deed gelden, „ het
„ geheele gevaarte des winters door den Vrost(?) werd
„ opgetut," — zoo zal de Steenen man, na anderhalve
eeuw op den hoogen dijk het geweld van stormen, regens
en overspattend zeewater verduurd te hebben, verzakt en
ineengevallen zijn.
Zonder dat het Dijksbestuur er kennis van droeg,
zullen welligt achtelooze dijkwerkers de brokken steen
tot kistvulling gebruikt hebben. Zeker is het althans,
dat groote steen met het kapitale opschrift nabij de
haven van Harlingen onder in een muur gemetseld werd,
en dat de koppen, waarvoor men nog eenige achting
schijnt gevoed te hebben, eindelijk belandden in den
kelder van des Strandmeesters huis bij de Zuiderpoort,
waar ze vele jaren vergeten lagen. Dit geschiedde , volgens CAMPER, reeds voor den jare 1749, toen hij in deze
(17) Zie de Aanteelceningen van Z. C. VON TJI'I'ENBACH (van Frank~
fort), gedurende zijn verblijf in Friesland in 1710, medegedeeld door MrJ. DIBKS, in de Vrije Fries, VI, 305, 354, 361,
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Provincie kwam en er geen blijk meer van over vond (18).
Met den jare 1753 kwam de kleinzoon van den vroegeren beroemden Dijkgraaf Sicco VAN GOSLINGA, CABEI,
GEOEGE Grave VAN WASSENAEE TWICKEL, later (1758)
Grietman van Franekeradeel, in het bestuur der Vijf deels
dijken, en zag hij zich niet lang daarna als Dijkgraaf aan
het hoofd daarvan gesteld. Aanzienlijk door geboorte en
bezittingen in drie provinciën, beschaamde hij de hooge
verwachtingen niet, welke men van den twintïgjarigen
jongeling had opgevat. „ Met allen spoed en alle moge„ lijke krachten en onvermoeid in het vragen aan des„ kundigen," legde hij zich op de kennis van het dijkwezen en de achtelooze administratie der Vijf deelen toe.
Niet genoeg, dat hij alle dijken dezer provincie ging bezigtigen; zelfs ging hij den zoom der Zuiderzee rond, van
Overijssel tot Medemblih toe, en besloot dit onderzoek
met eene naauwkeurige opneming van den verbazenden
Westkapelschen dijk (19). De vruchten van dien ijver
mogten de Vijf deels dijken plukken in talrijke verbeteringen, door hem voorgesteld en uitgevoerd; maar wij
danken ook aan hem de herstelling van een verzuim,
de uitvoering van den herhaaldelijk te kennen gegeven
wensch: dat de Gedenkzuil voor CASPAB, VAN ROBLES
hersteld mogt worden. Hij maakte er zich een genoegen
van, daardoor een blijk ook van zijne vereering van den

(18)

Zie de Noodige Aanmerkingen

van PETKUS CAMPEK op de Ver-

hand, van den Graave VAN WASSENAAR TWICKEL over de Vijfdeels dijken,
Harl. 1778, 29. Vermoedelijk verviel de Robles-zuil reeds veel vroeger,
en misschien wel bij den storm van den Kersvloed in 1717, omdat op
de kaart van Friesland, omstreeks 1720 bij C. KEIBEEE te Utrecht uitgegeven, staat: Steenen Man, die bij Harlingen op de Zeedijk heeft
gestaan.
(19) Zie zijn Antwoord op den brief van P. CAMPER over de Vak- en
Steemoerfcen enz. Leeuw. 1778, 14—18, en verder over hem, die den 14
Julij 1800 overleed na de aanzienlijkste betrekkingen te hebben bekleed,
SCHEI/TEMA, Staath. Nederland, I I , 445; VAK SMINIA, Grietmannen, 200.
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„ grooten stichter onzer dijken" te geven, door liet gedenlrteeken op zijne kosten van zware blokken hardsteen
te doen vernieuwen, en bij al de vorige opschriften nu
het volgende te voegen:
DlRUTO ANTJQTJO
HOC DB SUO INSTAURAVIT

MONUMENTUM
COMES A WASSENAER TWICKEL

Ao. MDCCLXXIV.
De redenen, waarom en de gevoelens, waarmede hij deze
vernieuwing tot stand bragt, zijn bewaard gebleven in de
wijdluftige Aanspraak, waarmede hij op den 11 April
1777, als Dijkgraaf, in eene plegtige vergadering van Commissarissen uit Gedeputeerde Staten en van Volmagten
en Contribuanten der Vijf deelen, der Contributie deze
deze Gedenkzuil aanbood en overdroeg. Hij gaf daarin
tevens een historisch overzigt van de oprigting, zamenstelling en verwaarloozing van den eersten Steenen man,
en deed. dit geschenk bovendien vergezeld gaan van een
antieken zilveren vergulden Beker, volgens overlevering
afkomstig van ROBLES zelven (die ieder der viei* eerste
Dijksgedeputeerden, na bet voltooijen van den dijk,
zulk een Beker zou hebben geschonken), ten einde voortaan jaarlijks gebruikt te worden, om daaruit op den
Rekendag te drinken op het welzijn der Vijf deels dijken (20).

(20) Een afschrift van deze belangrijke Aanspraak is in 1856 aan het
Frieseh Genootschap vereerd door den Heer JAN KINGMA, lid van het
Dijksbestuur der Vijf deelen Buitendijks, te Makhum. Dit stuk, in mijne
handen gesteld, en de gelijktijdig door jhr. Mr- I. F. VAN EYSINGA aangebodene koppen van den eersten Steenen man, hebben aanleiding gegeven,
om dit onderwerp, waarin ik altijd zoo veel belang heb gesteld, opzettelijk te behandelen, ook omdat zulks nog nimmer geschied was.
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Deze aanspraak, met rijke zegenwensclien besloten, werd
door de vergadering met veel genoegen aangehoord en
die geschenken met gevoelige dankbaarheid ontvangen en
aangenomen. Bij de resolutie, welke daarvan ten zelfden
dage werd opgemaakt, en waarin die gevoelens zijn uitgedrukt, nam men tevens de gelegenheid waar, den Dijkgraaf hulde toe te brengen wegens zijn gehouden gedrag
en voorbeeldeloozen ijver tot behoud van de dijken, vooral
betoond bij den geweldigen en gevaarlijken storm van
JSTovember des vorigen jaars, die elders zoo veel schade
had aangerigt en hier zóó gelukkig was te boven gekomen , dat ieder „ met dankbaarheid gedacht aan het
„ beleid en den moed van den Gram VAN WASSENABE.
„ TWICKEL" (21).

Sedert dien tijd mogt het vernieuwde monument duurzaam de gedachtenis verlevendigen aan de vermelde belangrijke gebeurtenissen. Toen er in dit zelfde jaar 1777
een hevige strijd begon over de beste en minst kostbaarste
wijze om der Vijf deelen dijken bij sterke stormen tegen
de woede der zee te beveiligen, ten gevolge waarvan er 18
verschillende werkjes over dit onderwerp in het licht verschenen (22), stelde de Graaf VAN WASSENAEE TWICKEL
Later heeft de Heer KINGMA , op mijn verzoek, mij ook nog de hierop
gevallene Eesolutie van liet Rijksbestuur medegedeeld, zoodat beide nu
een goed geheel vormen, en, ais Bijlagen A en B hier achter gevoegd,
wel verdienen voor de vergetelheid bewaard te worden.
(21) Dit vermeldt ook de Heer J, VAN I/EEUWEN in de Inleiding van
zijn Tafereel van den Watervloed in 1825, bl. SO.
Hoe moedig hij ruim twee jaren te voren, in den vliegenden storm
van 24 ÜTebr. 1774, uit Lezuwardeu den benarden dijk ter Jiulpe snelde,
en midden in den nacht boven op den zeedijk bevelen gaf tot herstel
van de ingeslagen gaten in den dijk, verhaalt hij zelf in vroeger vermeld
Antwoord, bl. 53.
(22) Zie de titels dezer werkjes alle opgenoemd in M1'- BUMA'S Bijdrage, bl. 225.
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in zijne Verhandeling (bl. 13) tevens voor, om den vernieuwden Steenen man te doen dienen tot het aangeven
van een onveranderlijk merk ter bepaling van eene vaste
basis der hoogte, naar welke de kop van den dijk overal
egaal en waterpas onderhouden moest worden; eene bepaling , welke echter door Prof. P. CAMPER in zijne Aanmerkingen zeer bestreden werd.
Het Dijksbestuur droeg vervolgens naauwkeurige zorg
voor het onderhoud en deed zelfs meer, door het gedenkstuk in 1833 te doen beschermen door een vierzijdig ijzeren
hek, staande op een steenen voet, waarin ter westzijde
gewerkt zijn de woorden:
VIJF DEELEN
ZEEDIJKEN
ter noordzijde: BINNENDIJK
en ter zuidzijde: BUITENDIJK.

Bovendien werd op den Terminus zei ven, onder het
opschrift aan de oostzijde, gebeiteld :
Het standbeeld hersteld en voorzien met een ijzeren
hek in het jaar .1833 onder het bestuur van de
Heeren Keiner Fontein, Julius Matthijs van Beyma
thoe Kingma, Dijksgedeputeerden Binnendijks; Freerk
Ymes Tigchelaar en Grerbrandus Pettinga, Dijksgedeputeerden Buitendijks; Secretaris Jan Johannes
Albarda.

Intusschen waren de beide Koppen van den ouden
Terminus teruggevonden in den kelder van het huis des
Strandmeesters M. JSTATJTA, bij de Zuiderpoort te Marlingen. De zoon van dezen, SUEFRIDTTS NAUTA, Predikant te Hilaard, betoonde zoo veel eerbied voor dit stuk,
dat hij het naar zijne standplaats liet vervoeren, en in
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den tuin voor de pastorie op een voetstuk plaatsen. Daar
werd het gezien door J hr - I. ÆBINGA VAN HDÏIALDA,
in 1794 Dijkgraaf der Vijf deelen en van 1814 tot 1826
Gouverneur van Friesland; een man, aan wiens liefde
voor de wetenschappen en zucht voor oudheden, welke
hij ook in anderen, als in mij, wist over te storten, ik bij
deze gelegenheid zoo gaarne eene dankbare hulde toebreng.
Zoodra had deze niet zijn verlangen te kennen gegeven, om
dat stuk te bezitten, of het werd hem door D°. NAUTA
vereerd en toegezonden, waarvoor hem eene zilveren tabaksdoos , met afbeelding van den Terminus en toepasselijk opschrift voorzien, als tegengeschenk werd aangeboden. Ten jare 1830 zagen wij alzoo in den tuin van het
door J hr - VAN HUMALDA bewoonde Burmaniahuis een
steenen voetstuk metselen, waarop de koppen geplaatst
werden, en waar ze voorloopig eene eervolle plaats verwierven, om als een belangrijk gedenkstuk te blijven bewaard. Ten einde liet duurzaam behoud daarvan te verzekeren, heeft het den tegenwoordigen bezitter, Jilr- Mr- I.
F. VAN EYSING-A, behaagd, dit stuk het Friesch Genootschap aan te bieden, hetwelk daarvan zeer gaarne bezit
zal nemen, zoodra het daarvoor eene geschikte plaats zal
hebben gevonden. En zulks te liever, omdat in Mei
des jaars 1851, bij gelegenheid van de vergrooting der
buitenhaven van Harlingen, onder in een muur ook de
oude steen met het Latijnsche hoofdopschrift van den eersten Terminus is teruggevonden, welken CAMPER daar in
de vorige eeuw reeds had opgemerkt. Voorloopig wordt
deze in het Paleis van Justitie bij het Kabinet van Oudheden bewaard, om met de genoemde koppen eene nadere
bestemming te ontvangen.
Ziet daar, M. H.! u omtrent CASPAE VAN EOBLES en
zijne gedenkzuil al die historische bijzonderheden medegedeeld, welke ons Friezen duurzaam belang kunnen inboezemen. In den beginne was ik geenszins voornemens,
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deze zoo uitvoerig te behandelen. Doch tot mijne verwondering heb ik bemerkt, dat, hoe talrijk de hier en daar
verspreide berigten over hem ook zijn, onze letterkunde nog
geene levensbeschrijving van dezen landvoogd bezit, dewijl
niemand dit onderwerp in zijn geheel opzettelijk heeft
behandeld. — Ofschoon ik veel moeite heb gedaan, om
van verschillende kanten min bekende levensbijzonderlieden op te sporen, moet ik toch gelooven, dat veel van
liet medegedeelde LT zeer bekend zal voorgekomen zijn.
Van waar mag dit komen? Het antwoord ligt voor de
hand: omdat, ten aanzien der hoofdzaak, de kennis der
diensten, door GASPAR VAN ROBLES aan Friesland bewezen, met ons volksleven is vereenzelvigd en als een
levend historieblad uit den mond van vader tot zoon is
overgegaan; omdat ons volk, gelijk de Hoogleeraar LüCKE
opmerkte, „ meer dan eenig ander de bezielende her„ innering van zijne groote gebeurtenissen bewaard —
„ en zijn historischen grond, even als zijn land tegen de
„ zee, bewaakt en verdedigd heeft."
Ook de verdienstelijke Majoor W. J. KNOOP heeft uit
zijne driejarige inwoning in deze provincie hieromtrent
de volgende opmerkingen medegedeeld: „ In Friesland zijn
„ de herinneringen aan 's lands aloude geschiedenis nog
„ niet uitgewischt, maar zijn daar diep in den geest
„ des volks doorgedrongen en maken de kracht en de
„ trots van dat volk uit. De Fries denkt er aan, dat
„ hij behoort tot een volk, dat zich door dapperheid en
„ vrijheidsliefde een roemrijken naam in de geschiedenis
„ heeft verworven; hij wenscht de nagedachtenis te ver„ eeren der helden en groote mannen, die zijn land heeft
„ voortgebragt, en met echt kinderlijken pligt daarvoor
„ te waken, dat de daden en verrigtingen dier voorva„ deren aan de vergetelheid onttrokken blijven. Moge
„ elders de geschiedenis der langverloopen eeuwen uit
„ de geheugenis van het volk verdwijnen, hier niet; hier
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„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

is zij allen bekend: hier is zij aller eigendom. De
namen dier helden, die oudtijds voor Frieslands vrijheid hebben gekampt, en die als martelaars daarvoor
hun leven hebben opgeofferd, worden nog altijd gevierd en geprezen; hun glorie zweeft als het ware nog
over de velden en weiden van Friesland, bezielt aller
harten, en geeft het aanzijn aan die volksfierheid, die
eerwaardig is, zelfs dáár, waar zij overdreven wordt.
Geestkracht en moed zijn ten allen tijde kenmerken
gebleven van den Frieschen volksstam; en dat is wel
daaraan te danken, dat men daar, de daden van het
voorgeslacht herdenkende, daarin een prikkel vond om
het na te volgen (23)."
Zóó moge het zijn, zóó moge het blijven, M. H. Leden
van een Genootschap, dat er prijs op stelt dergelijke
vereerende denkbeelden te voeden, te bevorderen en te
verspreiden! Bewaren wij dien edelen historischen zin,
die ons zal beschaven en verheffen; terwijl wij er eene
streelende voldoening in mogen vinden, om, gelijk heden,
hulde en dank toe te brengen aan die verdienstelijke
mannen, welke het Vaderland — ons aller beminde moeder en voedster — tot behoud, tot zegen en tot eere
verstrekt hebben!
Plet zij mij geoorloofd aan het slot hiervan een verdienstelijk en weinig bekend vers van mijn beminden vriend
Mr- A. VAN HALMABL J1'-, eene waardige dichterlijke hulde
aan onzen held, voor de vergetelheid te bewaren en mede
te deelen (24). Het is getiteld:
(23J

Jaarboekje der Kon. Academie voor de Zee- en Landmagi,

1855,

bl. 19 , als het slot van een fraai geschreven opstel over den edelen
Frieschen Potestaat Juw JUWINCJA (1396).
(24) Het komt voor in de aanteekeningen van ROEIDE VAN DER AA'S
Hulde aan H. J. GROEN, in 1825 uitgegeven en als gelegenheidsgeschrift
bij velen misschien reeds vergeten.
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LIED,
GASPAR VAN EOBLES
DOOK DEN FRIESCHEN LANDMAN TOEGEZONGEN.

Hij loeije de storm, zij brulle de zee,
En brenge vast ijsschots bij ijsschotsen meê,
En vorm ze tot slinstrende bereen!
Ik zit hier zoo rustig, zoo blij, zoo te vreên,
't Verkwikt mij zoo lieflijk het gloeijende veen,
En doet mij het winterweêr tergen.
En als nu de lente de landen weer groent,
Het dartiende windje de bloemetjes zoent,
Dan zal ik mijne akkers hervinden;
Dan graast er mijn vee weer, dan groeit er mijn graan,
En kondigt den rijkdom des zomers mij aan,
Verbeelding vult schuren en spinden!
Voorheen als hij loeide die woedende orkaan,
En randde de kusten mijns Vaderlands aan,
Dan moesten wij vreezen en beven;
Dan dekte het zeezout het zuchtende land,
En teisterde staag het bedwingende strand,
Deed honderden dierbaren sneven.
En huizen, en hoven, en menschen, en vee
Verzwolg ze, die woeste, verslindende zee,
En naakt en berooid moest hij vlugten
De landman; — 't verlies van zijn have getroost,
Behield hij zijn ga slechts, zijne ouders, zijn kroost,
Wier dood er zoo velen deed zuchten.
En groende zijn weiland als lente verscheen?
Ontlook dan zijn koren, zijn welvaart? Ach neen!
Die zee, ach, die zee wou niet wijken î
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En schoon ook de landwînd verdroogde de plas,
Die zee liet haar zout, en de grond bleef moeras;
Geen scheutje, geen aar kon er prijken.
Nu staan zij, de reuzea, aan 't bogtige strand,
En houden die wreede in den toom en aan band,
Beveiligen ons voor haar woede;
Slechts weinigen houden, bij dag en bij naclit,
Bij hen, bij die redders en dwingers, de wacht:
Wij slapen gerust op hun hoede.
Die reuzen van dijken, wie heeft ze gesticht?
Wie heeft ze in geledren en reijen gerigt,
Zoo als zij nu Friesland omgeven ?
Een vijand, een dienaar des wreedsten tirans ! —
Maar, eere zij hem! en de naam dezes mans
Blijv' hier, in ons harte, steeds leven.
Ja, dat ik mag rusten, zoo vrolijk, zoo goed,
En haast weer de lente met vreugde begroet,
Met vrouw en met kindren en vrienden,
Is, ROBLES! UW weldaad; door U is 't gedaan,
En dankende staar ik die Eerezuil aan,
Die weinigen beter verdienden.
Nu wil ik dan ook, daar de zee weer zoo brult,
Maar 't hart met geen vreeslijken doodangst vervult,
Uw reuzen haar woede bedwingen,
Bij 't knappende vuur met een traan in het oog,
Die dáár voor U spreken en rekenen moog,
Deez' dankbaren zang voor U zingen.
--»»»««

III. N. B.
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Oedert ik deze voorlezing vóór ruim twee jaren bewerkte, heeft een voortgezet onderzoek mij veel meerdere
bronnen betrekkelijk dit onderwerp doen kennen dan ik
daarbij gebruikt heb. Vermits de door het Friesch Genootschap in mijne banden gestelde Aanspraak van den
Graaf VAN WASSENAER TWICKEL aanleiding gaf tot
mijne toelichting omtrent de lotgevallen van den Steenen
man, en deze als Voorlezing hare perken had, — kon
het niet mijn plan zijn eene volledige Levensbeschrijving
van ROBLES, te bewerken. En toch. zou ik het eene
belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van Friesland
achten, wanneer iemand, voor wien de Latijnsche en
Fransche schrijvers meer toegankelijk zijn, ROBLES en zijn
tijd meer bijzonder en uitvoeriger wilde voorstellen. Om
dezen daartoe te beter in staat te stellen, wil ik hier,
behalve de in de noten vermelde, meerdere bronnen aanwijzen, welke tot zulk eene behandeling dienen geraadpleegd te worden.
Na de Kronijken van WINSEMIUS en SCHOTANTJS, de
Mg. Beschrijving van Friesland door FOEKE SJOEBDS en
den Tegenw. Staat van Friesland moet ik bijzonder aanbevelen liet latere werk van "WINSEMIUS , Ilistoriarum ab
eæcessu Caroli V; sive Rerum sub PMlippo II. per Frisiam
gestarum Libri, waarvan boek I en I I in 1629, boek I I I
en IV in 1633 in kwarto verschenen, waarna het geheel
in 7 boeken in 1646 in folio werd uitgegeven.
ISTog meer speciaal geldt dit onderwerp het werk van
den tijdgenoot, den Raadsheer JOANNES CAEOLTJS (CHARLES) : De rebus Casparis â Robles in Frisia gestis comment.
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libri IV, in 1731 voor het eerst door den Franeker
Hoogleeraar P. WESSELING uitgegeven. De Heer MisrHEMA BtriiA betreurde het reeds , dat dit overigens zeer
belangrijke werk slechts loopt van ROBLES' komst te
Leeuwarden, omstreeks 16 April 1572 tot zijne terugkomst uit Haarlem, den 2 Aug. 1573. Zie ook DE WIND,
Bibl. der Ned. Geschiede. 230, die daarbij mede opmerkt,
dat de schrijver in zijne opdragt aan den Koning, gedat.
12 Aug. 1573, erkent, dat hij zich slechts tot de gebeurtenissen van eenen jaarkring heeft bepaald. Vreemd
is het zeker, om de lotgevallen van een levend persoon
iiit een pas verloopen jaar te schrijven en een Koning
aan te bieden. Hieruit laat zich tevens afleiden, dat de
geest van dit werk vleijend voor den persoon en hoogst
partijdig ten aanzien van de vrijheidlievende tegenstanders des Konings moet zijn.
Groote waarde hebben zeker in HOTNCK VAKT PAPENDRECHT'S Analecta Belgica zoowel het leven van VIG-LITJS
VAN ATTTA VAN ZWICHEM met de uitvoerige aanteekeningen, als wel voornamelijk de Brieven aan zijn vriend
JOACHIM HOPPERS in het 2e gedeelte. Beginnende met
bl. 421 spreekt hij op bl. 428, 454, 552, 613, 615, 668,
687, 700, 721, 725, 745, 760, 766, 789, 797, 810,
812, 821, 827, 835, 838, 861 en elders met veel lof
over onzen Stadhouder, en oordeelt hij, dat hij bevorderd
worden, doch vooral in Friesland blijven moet. Zie ook
VIGLII Epistolae ad J. Hopperum, ed. S. A. GTABBEMA,
Leoard. 1661, en de Antwoorden van HOPPERS in zijne
Epistolae, uitgegeven door den Abt DE NELIS. Volgens
eene medegedeelde opmerking van den Heer Mr- W. W.
BUMA zij men evenwel bedacht op de juiste datums, dewijl
eerst met 1 Jan. 1576 de Hofstijl is afgeschaft, zoodat
b. v. de eerste brief is van 9 Febr. 1566 stilo curiœ of
1567 stilo commune. Zie de Paascli-tafel van HUTDECOPEE achter zijne uitgave der Rijmkronijk van Melis
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Stoke, I 331; Vriesch Charterb. III 1012; WAGENAAK,
Vod. Sist. VII 91.
In deze zelfde Analecta Belgica bevat het 2 e dl. 2 e st.
eene Comment. de Tumultibus Belgicis van JOAN BAPT.
DE TASSIS, welke op bl. 211, 212, 261, 272, 283, 294,
296, 303, 321 en 471 vele bijzonderheden behelst omtrent KOBLES' lotgevallen in Friesland; terwijl op laatstgenoemde bladz. eene uitvoerige noot aan hem is gewijd.
Zie ook den Index Gen. op ROBLES'in liet 3 e dl. 2 e st.
Uit FAMIANXJS STEADA, de Bello Belgico, Romœ 1700,
en de Ned. vertaling daarvan, Antw. 1646, 2° druk (eerst
later door mij bekomen), heb ik slechts enïcele punten
medegedeeld van de veelvuldige plaatsen, waar hij van
onzen Stadhouder gewaagt. Zie den Index van beide uitgaven en deelen op GASPAB.
Een dergelijke bron is het Leven van den Hertog van
Alba, door den Marquis VAN ASTOBGA, Hage 1701,
waarin op bl. 267 van het 2 e dl. van KOBLES' dappere
eerste krijgsbedrijven tegen Graaf LODBWIJK van Nassau
gewaagd wordt.
Uit dit zelfde tijdvak zijn omtrent ROBLES ook nieuwe
bescheiden medegedeeld in de Correspondence du Duo
ÆAïbe sur l'invasion du Comie Louis de. Nassau en Frise,
en 1568, publiée par M. GACHAED, Bruæ. 1850, p. 116,
135, 137, 139 enz. Vermoedelijk zullen er zich ook dergelijke bevinden in de latere werken van dezen verdienstelijken Archivarius of andere Belgische schrijvers. Immers, gelijk ik de bijzonderheid, dat ROBLES Gouverneur
van het kasteel van. Limburg is geweest, vond in de Documens Mst, inédits conc. les troubles des Pays-Bas, 1577
— 1584, publ. par P. KEBVYN DE VOLKAEESBEKE et
3. DIEGERIGK, Gent en Yperen, 1848, 3e n v r . p. 412,
is het niet alleen mogelijk, maar zelfs zeker, dat er in het
Belgische Rijks-Archief vele historische bescheiden omtrent dit tijdvak voorhanden zijn, bepaaldelijk in de Cor-
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respondance de Frîse en de Conseils d'Eiats et Audience,
uit welke Prof. J. TAK VLOTEN ons Genootschap reeds
eene Friesche Briefwisseling, van Junij—Dec. 1572, mededeelde, gedrukt in de Vrije Fries, VIII 0 dl. 4° st. bl. 398,
waarin veel van en over ROBLES voorkomt, dat liclit
verspreid over den hachelijken toestand van hem en zijne
gansche landvoogdij in dit merkwaardige jaar.
Belangrijke stukken van en over ROBLES bevat het
Archief van Groningen, volgens het 2 e dl. bl. 290 env.
van het Register, door M1'- H. O. FJSITH daarvan in 1854
uitgegeven; terwijl deze gelijktijdig in de Vrije Fries,
VII 41 mededeelde het Dagboek of Aanteekeningen van
Dr- Georgius Westendorp (1566—1578), die in zoo naauwe
betrekking tot den Stadhouder stond, en op bl. 55 env.
zoo dikwijls over hem spreekt, ja die nog in 1581 met
andere ballingen moeite deed om ROBLES . in zijne landvoogdij te herstellen, volgens WINSEMIUS, Ilist. 546.
Ook het Provinciaal Archief van Friesland zal waarschijnlijk nog meerdere stukken bevatten dan daaruit afgedrukt zijn in het CJiarterboek, dat de hoofdbron blijft
voor de geschiedenis van dit tijdvak. Wij moeten echter
daaromtrent hier opmerken, dat er in het 3e deel van
dit CharterboeJc omtrent ROBLES eene gewigtige fout is
ingeslopen, welke tot eene verwarde voorstelling aanleiding kon geven, indien ze niet dadelijk werd opgemerkt.
Op fol. 643 en 647 zijn namelijk drie stukken aan en
van ROBLES gedrukt op het jaar 1565, toen hij hier nog
nooit was geweest, en welke duidelijk tot het jaar 1575
behooren, gelijk het laatste dan ook op dat jaar op
fol. 1012 nogmaals is geplaatst. De juistheid van dat
jaar is van te meer belang, omdat dit stuk de vernieuwde
tijdrekening betreft, waarbij de aanvang des jaars niet
meer met Paschon, maar met 1 Januarij zou beginnen.
(Of Don JUAN DE ROBLES, Baron de Bitty, van wien
in het Charterb. IV 812 een blief voorkomt uit Antwer-
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pen aan den Kapitein ALEXANDER VAN (XROOTVELT ,
dd. 13 Febr. 1593, een zoon van onzen Stadhouder is
geweest, kan ik niet met zekerheid zeggen.)
Het Stedelijk Archief van Leeuwarden bevat, inzonderheid in de rijke verzameling der zoogenaamde Leeuwarder
PlakkaatboeJcen (waaruit zoo véél voor het Charterboek
is geput) nog vele oorspronkelijke stukken van ROBLES
en het Hof, welke niet allen gedrukt zijn en van zijne
bijzondere zorgen in het provinciaal beheer getuigen.

Ten aanzien van die zorg van den Frieschen Dijker
en Graver, zoo als men hem weieens genoemd heeft,
moet ik hier afzonderlijk gewagen van een onderwerp, dat
tot dusverre in geen geschrift of uit geene schriftelijke
bescheiden kon worden toegelicht. Het is het graven van
bet Gaspar Robles- of Kolonelsdiep. En toch, al bevat
ook het Groninger Archief niets deswege, en al is ook
de tijd van het ontstaan geheel onbekend, zeker is het,
dat R O B L E S , welligt. omstreeks 1 5 7 1 , tot verbetering der
gemeenschap te water tusschen Leeuwarden en Groningen,
tusschen het Bergumer-meer en de Lauwers de nog bestaande en zijn naam voerende vaart heeft doen graven
niet alleen, maar dat hij dit werk ook voortgezet heeft
in de provincie Groningen, en wel een half uur bezuiden
Stroobos uit de Lauwers nagenoeg regt oostwaarts aan
tusschen Lutkegast en Sibaldeburen voorbij Niekerk tot
omstreeks Zuidliorn; welke vaart op de groote kaart van
BECKERESTGH den naam draagt van 't oude of Collonel de
Robles diep, droog. Of die arbeid nabij Zuidliorn is
blijven steken, dan of zij voortgezet is naar Groningen;
of de in 1654 gegravene trekvaart daarvan een deel uitmaakt — dit alles is onzeker, en ook de Tegenw, Staat
van Groningen geeft hieromtrent geen licht. Opmerkelijk
is het, dat hij toen geld en volk heeft kunnen vinden, om
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zulk eene vaart, van 8 uren lengte! tot stand te brengen,
ten nutte van beide provinciën, 't Is ons een gedenkteeken te meer van zijn ijver en zorg voor de belangen
zijner landvoogdij. Vruchteloos is ook het onderzoek deswege geweest van D. H. VAN DER MEER te Dragten, die
in den Friesche Volks-Almanak voor 1844 Eenige Bijzonderheden, uit de levensgeschiedenis van Caspar Robles heeft
medegedeeld, welk verdienstelijk stuk ik bij de bewerking
vergeten heb te gebruiken of aan te halen.
In dien zelfden Volks-Almanak voor 1855 heeft Mr- A.
TELTING eene belangrijke bijdrage geplaatst, getiteld: de
Waalsche bezetting te Franeker, 1572—1577, waarin al
het gedurende die jaren in deze stad voorgevallene, nadat
zij door ROBLES wegens baren afval weder in genade
was aangenomen, kort en zakelijk uit de bronnen is medegedeeld, op eene wijze, zoo als wij zouden wenschen, dat
de gansche geschiedenis der stad îraneker door den geëerden schrijver eenmaal mogt worden bewerkt en uitgegeven.
Met deze zelfde jaren beginnen tevens de Gedenckweerdige Geschiedenissen van Jr- FREDRICH VAN VERVOV, van
Franeker, in 1841 door het Friesch Genootschap uitgegeven, waarin de gebeurtenissen van dien tijd met groote
getrouwheid zijn medegedeeld.
Verder bevatten mijne aanteekeningen nog verwijzingen
naar de volgende schrijvers:
WAGENAAR, Vaderl. Historie, VI 280, 310, 324, 369,
402, 447, 473; VII 75, 98, 126, 127, 165; — K O K ,
Vaderl. Woordenboek, XXIV 308; — BOR, Van de
Ned. Oorloghen, Utr. 1601, 97°, 128; — OXJTHOFS Verhaal van alle Watervloeden, 514, 535, w7aarbij eene afbeelding en de opschriften van den Steenen man; — GABBEMAS Verhaal van Leeuivaarden, 534 env.; — Tegenw,
Staat van Stad en Lande, I 386—428 enz,
28 Octob. 1859.
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BUJLA«E A.

Aanspraak

van den Dijkgraaf C. G. Grave VAN
ter opening der Jaarlijksche
Algemeene Vergadering van het Dijksbestuur der Vijf
deelen, Binnen- en Buitendijks, op den 11 April 1777
te Franeker gehouden, waarbij hij de vernieuwde Gedenkzuil ter eere van GASPAR VAN ROBLES der Contributiën aanbood en overdroeg.
WASSENAER

TWICKEL

Wel Edele Heeren!
Alvorens over te gaan tot de gewigtige bezigheden,
waartoe ik U als Dijkgraaf beschreven heb, zij het mij
geoorloofd deze gelegenheid waar te nemen, om mij van
een pligt te kwijten, dien ik mij zelven omtrent deze
vergadering opgelegd heb, dien ik met eerbied en genoegen zal trachten te volbrengen en tot wiens nakoming
deze dag en plegtige bijeenkomst alleen geschikt is; vermits ik, mij zoowel tot de Binnen- als Buitendijksche
Heeren Volmagten moetende wenden, ook alléén op dezen
dag de eer en het voorregt heb, hen gezamenlijk bij
elkander in één ligchaam vergaderd te zien.
Hoe de beroemde en bij Frieslands ingezetenen nooit
volprezen GASPAR VAN ROBLES, wegens den Koning van
Spanje bevelhebber van Friesland, Groningen en onderlioorige landen, den grondslag onzer zeeweringen gelegd
heeft, eeue geschikte orde omtrent het máken en onderhouden derzelve invoerde, en een evenredig rigtsnoer
nopens het dragen der lasten beraamd en eene juiste bepaling in de toen zwevende geschillen afgeperkt heeft,
waardoor ons het voorregt bezorgd is van het Tweede
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Eeuwfeest ter gedachtenis van zijn nuttig en voordeelig
werk te mogen vieren, — dit zal ik thans in het breede
niet ophalen. Immers zoude ik daardoor aan de kennis
der leden dezer vergadering te kort doen, bekende zaken
herhalen en den dierbaren tijd, nu tot gewigtiger bezigheden bestemd, nutteloos verspillen.
Zag men weleer bij dat beroemde Gemeenebest, welks
magt van geringe beginselen tot zóó verwonderlijken trap
van hoogte gesteigerd was, dat het grootste gedeelte der
toen bekende wereld voor hetzelve heeft moeten bukken
en zijne wetten gehoorzamen; — zag men, zeg ik, bij
de aloude bewoners der zeven-heuvelen-stad, langs wier
voeten de Tiber zijne veeltijds slibberige wateren ter
Middellandsche zee voert, de daden zijner helden en uitmuntende vernuften met lauweren of burgerkransen beloond; of wel, naarmate van de meerdere of mindere
aangelegenheid hunner verdiensten jegens liet vaderland,
door liet oprigten van Standbeelden, Gedenkzuilen, Kolommen, Naalden of zoogenaamde Grenspalen aan het
herdenken der nakomelingschap overgebragt, en, om zoo
te zeggen, der onsterfelijkheid gewijd: — evenzoo hebben
onze voorvaderen, geene minder edelhartige denkbeelden
dan de oude Romeinen voedende, ook een blijk hunner
erkentenis en verpligting aan den stichter en uitvoerder
van liet gewigtig werk onzer bedijkingen willen betoonen,
en door het oprigten van eene Gedenhzuil of zoogenaamden Terminus bij de late nakomelingschap de dankbare
geheugenis willen verlevendigen a,an den nooit volprezen
EOBLES.

Dit geschiedde in den jare 1576, zes jaren nadat door
een Novemberstorm de toen nog zeer gebrekkige dijken
geheel vernield waren geweest. Wanorde, onwilligheid
en verdeeldheid nopens liet maken en onderhouden van
de zeeweringen heerschten destijds algemeen en waren de
bronnen der gestadige verderfelijke overstroomingen van
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deze vruchtbare landouwen, door den slechten toestand
der dijken veroorzaakt. De Spaansche bevelhebber gebood
niet alleen het herstel daarvan, maar, zonder zich te bekreunen aan de zwarigheden, welke de kwaadwilligheid,
in het voorwenden van oude voorregten en vrijbrieven,
zocht te opperen, maakte hij gebruik van zijne magt,
wierp de hem vertoonde vrijbrieven in den stroom, die
door de verbroken dijken vloot, en liet deze zóó aanmerkelijk versterken en verzwaren, dat van dien tijd af de
doorbraken en overstroomingen, waaraan de landen te
voren onderworpen waren, zeldzamer werden. Alleen
bij ongemeen hooge vloeden zijn ze sedert nu en dan
voorgevallen en hebben ze aan dit schoon gedeelte dezer
provincie telkens gevoelige slagen toegebragt.
Dus voerde de sterke hand, ondanks het gemor der
ingezetenen, een werk uit, welks nuttigheid, voordeel en
gewensclite gevolgen zich eerlang lieten bespeuren, en
welke de dankbare harten der weldenkende Friezen aanzetten, om den anderzins in geenen deele bij hen beminden Spaanschen bevelhebber hunne gevoelige erkentenis
te betoonen door het stichten van eene kostbare Gedenkzuil, op welke 's mans lof en de te dezen opzigte bewezen diensten op de hem meest vereerende wijze omstandig
vermeld werden.
Ten zuiden der stad Harlingen werd zij geplaatst, boven op den nieuw gemaakten dijk. Dit onder den naam
van den Steenen man zoo bekende gedenkstuk heeft omstreeks anderhalve eeuw verduurd. Oude lieden van
onzen tijd mag het nog heugen het in wezen gekend te
îiebben. Gevestigd op een fondament van uitgelezene gebakken steenen, hetwelk van den ondergrond af door het
geheele ligchaam van den dijk tot aan zijne kruin was
opgetrokken, schijnt het (zoo als mij uit verscheidene berigten is gebleken), dat het oude stuk van binnen met
gemetselde gebakken steen is opgezet geweest en uitwen-
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dig bedekt met blaauwe arduinsteenen platen of dekstukken, waarin de opschriften en ornamenten gehouwen waren,
zoo als ze bij den weibekenden Historieschrijver "WlNSEMITJS in eene naauwkeurige afteekening voorgesteld zijn.
Dan de alvernielende tijd beeft ook dit uitmuntend
stuk werks zijne knagende woede doen ondervinden. Te
vergeefs heb ik getracht eenige zekere berigten magtig
te worden zoowel omtrent de redenen, welke onze voorvaderen gehad hebben om deze oudheid te laten afbreken,
als omtrent het juiste tijdstip van hare vernietiging, Onzekere gissingen, op losse gronden steunende, nu en dan
mij ter oore gekomen, hier te vermelden, zou niets ter
zake doen en vervelend zijn voor deze vergadering. Liefst
wil ik denken, dat de vrees voor groote kosten tot herstelling van het welligt ingewaterde en vervallene monument, en dus naauwgezette spaarzaamheid, onze voorvaderen geleid heeft tot het besluit om liet af te breken.
Immers is het zeker, dat dit oude en bij Frieslands
ingezetenen hoogwaardig stuk dat lot heeft moeten ondergaan, waardoor deze provincie van een sierlijk en hare
vroegere ingezetenen vereerend praalbeeld is beroofd geworden.
Dit verlies werd door velen betreurd en dikwijls werd
er over het herstellen daarvan gesproken en zelfs daarnaar verlangd. Gedurende vier-en-twintig jaren mogt ik
zulks bij het doen van rekening in de vergadering dikwijls hooren. Zulke gezegden, overeenkomende met mijn
leedwezen over de vernietiging van -den Steenen man,
verwekten al vroeg in mij eene sterke zucht om hem te
herstellen, en ze hebben deze gestadig onderhouden. Ten
laatste vierde ik den vrijen teugel aan mijne genegenheid
hieromtrent, en besloot ik den ouden Eobles te doen
herleven. Hiertoe werd ik te meer aangemoedigd door
het beschouwen der oude fondamenten van den eersten
Steenen mans welke mijne grage nieuwsgierigheid voor
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eenige jaren had laten ontblooten en die toen volmaakt
goed bevonden waren. Om echter bij de nakomelingschap niet beschuldigd te kunnen worden van den dijk
met een stuk werks belast te hebben, dat door kosten
van noodig onderhoud in een bezwaarpost zou kunnen
veranderen, besloot ik het, ofschoon volkomen naar bet
oude gevolgd, van zoodanige duurzame stof te laten
maken, dat daaruit geene of zeer geringe onderhoudskosten konden voortvloeijen.
Tot dat einde is mij als het zekerste middel voorgekomen, niet dan zware hardsteen hiertoe te gebruiken,
waarvan de groote blokken, behoorlijk te pas gemaakt,
het een op het ander sluitende, in de sluitingen met gegoten soldeerlood voorzien en in de hoogte door vierkante
steenen, uit één stuk, gedekt, dit stuk werks onder de
onvergankelijke zaken dezer wereld zullen mogen doen
plaatsen.
Op die wijze en met naauwkeurige navolging van de
oude opschriften en versierselen, is GASPAR ROBLES'
Praalbeeld vernieuwd, hersteld en op zijne oude standplaats en eigene fondamenten weder opgerigt. — En wie
zou zich als Eigenaar van dit stuk durven opwerpen?
Wien betaamt het zulks te zijn, dan alleen aan U, Heeren
Leden dezer vergadering?
Vergunt mij dan, dat ik het TT, onder uwe gunstige
goedkeuring, heden aanbiede en opdrage. Wilt het gunstig aannemen als een blijk van eerbied en achting voor
deze vergadering in 't algemeen en voor ieder van hare
leden in 't bijzonder. Vergunt mij tevens te mogen betuigen, dat geen eigenwaan of ijdele grootheid mij in
dezen bezield heeft, maar alléén de zuivere zucht, om
den grooten B.OBLES, den stichter onzer dijken, te doen
herleven; om ons allen tot een opwekkend voorbeeld te
strekken in het volbrengen van onze verschillende pligten,
en om een, den tijd verdurend, blijk te geven van de
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loffelijke inborst der oude Friezen, onze brave voorvaderen, in het dankbaar erkennen van genoten weldaden en
bewezen diensten.
Vergunt mij, wijders, dezer vergadering aan te bieden
en aan beide Contributiën te mogen schenken dezen ouden
Beleer, afkomstig uit liet oud adellijk geslacht der GKOVESTiNSEN. Ik werd op den eigendom daarvan belust,
doordien eene oude en onopgesmukte overlevering dezen
beker van GASPAR VAN ROBLES afkomstig maakte, die
(zoo men wil) de eerste Dijksgedeputeerden, na zijne gemaakte inrigtingen, met vier zoodanige bekers beschonken
had, waarvan deze de éénigste zou zijn, welke nog in
wezen is. Dit is mij bevestigd door een oud, eer- en
geloofwaardig man, die dit met meerdere omstandigheden
uit den mond der laatste bezittersche, te Nijkerk overleden , meermalen gehoord had. Dit heeft mij aangezet
om hem magtig te worden; dit noopt mij nu, om hem
aan de beide Contributiën te schenken, ten einde, ter
Secretarie der Vijf deelen dijken zorgvuldig bewaard,
jaarlijks alleen op dezen dag; wanneer alle leden der beide
Contributiën bij elkander verschijnen, te voorschijn gebragt
te worden, om daarmede liet welzijn der Vijf deels dijken
met een ongedwongen dronk te gedenken.
Dit welzijn dier gewigtige dijken, dat ons allen zoo
zeer ter harte gaat, wensch ik vuriglijk!
Lang moge het U gebeuren daarvan getuigen en aanschouwers te zijn!
Lang behoede ons de zegenende hand des Allernoogsten voor soortgelijke gevaren, als de droevige ondervinding ons zoo dikwijls, en bijzonder in de twee laatste
jaren, voor oogen gesteld heeft. Hij zegene de middelen,
welke Zijne goedheid ons toelaat te bezigen tegen de
woede der golven en het geweld der stormen.
Het vervullen van deze opregte wenschen en het bekomen van een gunstig besluit op mijne eerbiedig gedane
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verzoeken zullen mij het grootste genoegen verschaffen,
en mij hoe langer hoe meer aansporen tot betrachting van
al de pligten, welke mijn gewigtige post mij oplegt, —•
genoeg beloond indien mijn ijver en gebrekkige pogingen de boog gewaardeerde goedkeuring mogen wegdragen van U, in wier geëerde en hooggeschatte vriendschap
ik mij op nieuw schuldpligtig aanbeveel.

BIJLAGE M,

.Extract uit het Resolutieboek der Zeedijks-Contributie
Vijf deelen Zeedijken, Buitendijhs, ter beantiooording
der aanspraak van den Graaf VAN WASSENAEK,
TWICKEL en tot dankbetuiging voor de door hem aan-

geboden en overgedragen nieuwe Gedenkzuil.

Franeker den 11 April 1777.
De Heer Dijkgraaf C. Gr. Grave VAN "WASSENAER
in de volle vergadering der gezamenlijke Volnvagten, zoo Binnen- als Buitendijks, gecompareerd zijnde,
heeft, alvorens tot de rekening over te gaan, zich door
eene plegtige aanspraak gewend tot hunne Edel Mogenden, de Heeren Commissarissen en verdere Leden, kennis
gevende, dat hij op zich genomen had het weder oprigten van een Standbeeld, volkomen gelijk aan datgene,
hetwelk weleer voor CASPAE VAN ROBLES gesticht en altoos
bekend geweest was onder den naam van de Steenen
man; dat, dit werk nu zijn volkomen beslag hebbende,
Zijn Hooggeboren geoordeeld hadde, deze gelegenheid te
moeten waarnemen, om aan de gezamenlijke leden Ge-

TWICKEL,
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committeerden, zoowel uit de Binnen- als Buitendijksche
Contribuanten, alleen op dezen dag gezamenlijk bij eikanderen vergaderd zijnde, dit nu op nieuw herstelde Standbeeld op te dragen en tot een geschenk aan te bieden.
Waarna door Zijn Hooggeboren nog ter vergadering
is geproduceerd een fraaije zilveren vergulden oude Beker,
welken de Heero Dijkgrave, na een omstandig verhaal
van de herkomst van denzelven en verder daartoe betrekkelijke omstandigheden, insgelijks als een vrijwillig geschenk aan de beide Contrïbutiën geofferd heeft, met gedienstig verzoek, dat dezelve ter Secretarie der Vijf deelen
bewaard en op de gewone jaarlijksche Rekendagen gebruikt mogt worden, — alles breedvoerig uitgebreid in
de welgepaste aanspraak te dezer gelegenheid door Zijn
Hooggeboren gedaan.
Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan , dat de beide opgedragene geschenken, zoowel van
het Standbeeld als van den Beker, door de Heeren Volmagten zouden aangenomen worden, gelijk dezelve aangenomen worden mits dezen, met betuiging der eenparige
en gevoelige dankbaarheid der Heeren Volmagten, zoowel voor deze zoo edelmoedige geschenken van den
Heere Dijkgrave CAREL GTEORG Grave VAN WASSENAEB
TAVICKEL, als voor de sierlijke en welgepaste aanspraak
en zegenwenschen, door Zijn Hooggeb. te dezer gelegenheid gedaan.
En is wijders Zijn Hooggeboren verzocht, om deszelfs
aanspraak, in deze vergadering gedaan, copielijk te willen
overhandigen, ten einde dezelve in de Resolutieboeken der
Contributiën te inserèren, met uitdrukkelijke betuiging van
het bijzonder genoegen der gezamenlijke Heeren Volmagten over de zorg, attentie en vigilantie, waarmede meergemelde Heer Dijkgrave dezen gewigtigen post bediende,
en speciaal over deszeîfs gehouden gedrag en voorbeeldigen ijver tot behoud der Dijken, getoond in den zoo
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geweldigen als gevaarlijken storm van den 21 s t e n en 22 sten
November des afgeloopen jaars 1776.
Laatstelijk hebben Hunne Edel Mogende, de Heeren
C. VAN SCHELTINGA en Jr- Gr. F. Baron THOE SCHWAETZENBERG EN HoHENLANSBEEG, Commissariën der Ed.
Mog. Heeren Gedeputeerde Staten, de voornoemde aanspraak mede copielijk overgenomen, om dezelve ter tafel
dei' Heeren hunne Committenten over te brengen, met
nadrukkelijke betuiging van hun bijzonder genoegen, zoowel over de opgedragene geschenken als over het gedrag van den Heere Dijkgrave en deszelfs uitgeboezemde
zegenwenschen over de vergadering van Hun Edel Mogenden.
Aldus geresolveerd en gearresteerd op den Eaadhuize in de Vijf deelen kamer binnen Fremeker,
den 11 April 1777.
(get.) J. VAN ECHTEN.

P. WIELINGA.

(Overgedrukt uit de Vrije Fries, Mengelingen van het
Friesch Genootschap van Geschied -, Oudheid- en Taalkunde, deel VIII, 1860.)
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Bladz. 40, reg. 18 v. b. staat: Vrost(f), lees: Vrost
( Vorst).
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