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Epo van Douwma's geboorte en afkomst 

De St. Jansdag van het jaar 1542 (1) was zeker een 
dag van groote vreugde voor de bewoners van het oude 
Abbingha-state te Huizum. 

Het huwelijk van den edelen Goffe (2) van Douwma met 
Wiek Abbingha werd bekroond door de geboorte van eenen 
zoon. Men gaf den geborene den naam Epo, en hij was 
en bleef het eenige kind zijner ouders. 

Zoowel van vader als van moeders zijde was Epo ver-
maagschapt aan edele en wel bekende Friesche geslachten. 

Van moeders zijde had hij Hesselus Abbingha te Hui
zum tot grootvader, en mogt hij zich verwant gevoelen 
aan diens oud en in Friesland vermaard geslacht (3). 

Van vaders zijde konde hij eveneens zich beroepen op 
een afkomst, waarop niet weinigen trots zouden zijn. 

(1) Zie beneden. 

(2) Vroeger meende ik den naam Gosse te moeten lezen. Zie mijn 
kerk. toest. v. Huizum v. de herv. p 44. Door te Water, Het verbond 
der edelen, III p 462 , en de Haan Hettema , Het geslachts-en wapen
boek der Friesche edelen, geslacht Douma , ben ik beter ingelicht. 
De naam was niet Gosse maar Goffe. Te Water had ten aanzien der 
Friesche geslachten , en vooral ten aanzien van Huiznm de beste in
lichting. Jonkhr. Ulbo van Burmania, oud-grietman van Leeuwarde-
radeel, deelde hem uitgebreidde aanteekeningen mede uit het M. S. 
van de twee TJpcoJ Burmania, grootvader en kleinzoon , vermeerderd 
door Feijo en Schelto ab Heemstra, genoemd Tractatus de Nobilitate 
etc; en zette hem uit gedrukte en ongedrukte stukken alles bij , wat 
hij maar oordeelde eenigzins tot te Waters onderzoek nuttig te zijn. 
Te Water, a. w. IV p 409 enz. en 418. Wij hebben dan ook menige 
bijzonderheid omtrent Huizum aan ±e Waters boek te danken. 

(3) Zie de Haan Hettema, stamboek v. d. Frieschen adel p 17 en 
de aanteekeningen. Mijn kerk. toest. v. Huizum v. d. Herv, p 43 en 5 l . 
Leeuw. Kuipers 18/5. 
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Volgens ééne (1) meening toch zoude de welbekende 
Jancke van Douwma zijn grootvader zijn . . . de man, be
kend door zijne geschriften (2) en zijnen strijd tegen Dou-
we Burmania, en niet het minst door zijnen dood te 
Vilvoorden in den kerker , in het jaar 1530 (3). 

Volgens eene andere meening (4) echter stamde onze 
Epo niet af uit de Douwmas van Oenema, maar uit de 
Douma's van Langweer, en zoude Jancke Douwma van Lang
weer, gestorven in 1476, de overgrootvader zijns vaders 
zijn geweest. Deze Jancke Douwma van Langweer toch 
had zes kinderen en daaronder Douwe Douwmavte Eernsum. 
die, gehuwd zijnde met Bauck Doekesd: Rinia, op zijne 
benrt twee kinderen verkreeg. Een dezer twee was Epo 
van Douwma, gestorven in 1516 en gehuwd met Tjits van 
Camstra, de grootvader van onzen Epo. Onder zijne zes 
kinderen toch behoorde ook Goffe van Douwma, Epo3 va
der, de man van Wiek Abbingha. 

Wij foor ons gelooven, dat de laatsgenoemde meening 

(1) Aldus volgens de geslachtslijst van de familie Douwma in de 
Werken van het Friesch Genootschap I p 55 enz. 

(2) Jancke van Douwma schreef: 1 boek der partijen, 2 articulen van 
Foerantvording, 3 instructie aan sijn Wijff, 4 tractaet fan sijner Re-
kenscap, 5 handel sedert 1520, in IV quartieren. Zie Werk. v. h. Fr. 
Gen. 1. 

(3) Hij had den stadhouder George Schenk ten hove aangeklaagd, 
maar werd zelf later suspect en gevangen genomen. Zie Occo Sear-
lensis p 453. 

(4) Zie de Haan Hettema a. w., het geslacht Douwma en voorrede I 
p IV. — Nemen wij deze laatste meening als de juiste aan , dan is 
Jancke van Douwma, die te Vilvoorden in de gevangenis stierf, een 
verre neef geweest van onzen Epo en diens vader Goffe. De groot
moeder van Jancko Douwma , die te Vilvoorden stierf, genaamd Rienck 
Douwma, moest toch oom zeggen tot den overgrootvader van Goffe v. 
Douwma, den vader van onzen Epo. Zij was immers eene dochter 
van Uleke Douwma, den broeder van Jancke van Langweer. Zie 
de Haan Hettemaa, a. w. 
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ons de ware afstamming van onzen Epo aan de hand 
geeft. — Zij wordt voorgedragen door de Haan Hettema 
in zijn geslachts- en wapenboek der edele familien in 
Friesland; en tot de onschatbare bronnen, bij de samen
stelling van dit boek gebruikt, behoort ook het handschrift 
van de twee Upco's Burmania, grootvader en kleinzoon, 
vermeerderd door Feijo en Schelto ab Heemstra, genoemd 
Tractatus de Nobilitate etc. Voorzeker mag het getuigenis 
van deze bron niet gering geschat worden. Maar, wat 
dunkt mij alles afdoet, is het bewijs, dat ons door het 
verschil van wapens (1) geleverd wordt. De Douwmas van 
Oenema hadden het volgende wapen: het veld was ver
deeld in twee deelen door een liggenden balk; het bovenste 
deel behelsde een liggende halve maan met drie gouden 
sterren op een blauw veld, het onderste drie roode rozen 
op een zwart veld — of ook wel was het veld in zijn ge
heel blauw, en bevatte dan een staande halve maan ter 
linkerzijde en gouden knop tan een speer ter rechter zijde. 
De Douwmas van Langweer daarentegen hadden tot hun 
wapen een opstaand zwaard op een rood veld. 

Onze Epo van Douwma nù voerde dit laatste wapen, 
gelijk nog te zien is op (2) een der klokken in den toren 
te Huizum, namelijk op die, welke gegoten is in het 
jaar 1582, en versierd is met het volgende opschrift: 
„Sijbrant van Cammingha, Epo van Douwma, Hesselvan 
Feijtsma, hovelingen tot Huijsum," en de wapens der 
drie genoemde edelen. — Epo van Douwma te Huizum 
stamde dus , blijkens zijn eigen wapen, af van de Douwmas 
van Langweer. En konde hij van moeders zijde zijne 
afkomst terug leiden zelfs tot de (3) Graven van Holland, 
van vaders kant was zijn geslacht reeds lang voor- en 

(1) Zie het onderscheid der wapens bij de Haan Hettema a. w. II. 
(2) Zie mijn kerk. toest. v. H. v. d. Herv. p. 11. 

(3) Zie de Haan Heîtema a. w. p. 17 het geslacht Albada, Abbinga, 
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gedurende de twisten tusschen de Schieringers en Vet-
koopers in Friesland bekend , en in groote macht en aan
zien te Langweer en Irnsum, waar het zijne stinsen of 
kasteelen had (1). Voorwaar! de zoon van Goffe van 
Douwma en Wiek Abbinga mogt bogen op edele en welbe
kende voorouders ! 

De tijdsomstandigheden waaronder Epo van Douwma 
geboren en opgevoed is. 

Was de afkomst van Epo merkwaardig, belangrijker 
nog mogen de tijdsomstandigheden genoemd worden, te 
midden waarvan hij geboren en opgevoed werd . . . . tijdsom
standigheden , die zeker niet nagelaten hebben grooten 
invloed uit te oefenen op de vorming en richting van zijn 
persoon en leven. 

Het was de merkwaardige tijd, waarin de groote be
ginselen van Luther, die gansch Europa in beweging 
brachten, ook in Friesland steeds meer veld wonnen en 
gehuldigd werden. Reeds lang was de bodem daarvoor 
hier toebereid, j a ! zoo zeer gereed, dat er zekerlijk, al 
had Luther zijne stem niet verheven, eene geheel eigene 
hervorming in de oud katholieke kerk van Friesland zoude 
hebben plaats gevonden. De vrijheid der Friesen in het 
verkiezen hunner geestelijken (2), hunne betrekkelijke on
afhankelijkheid van den Paus , hunne rechtmatige afkeer 
van de zich openbarende zedeloosheid en onmatigheid der 
monniken en geestelijken , het gedrag van vele geestelijken, 
die in de twisten tusschen de Schieringers en Vetkoopers 
het zwaard verhieven in plaats van het Evangelie des 

(1) Zie te "Water a. w. I I , p. 346. 
(2) Zie Kerk. toest. v. Huizum v. de Herv. p. 12—19 en 34. 
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vredes, souden in verband met den geringen eerbied, 
dien de krijgslieden van hertog Hendrik van Saxen voor 
het heilige en de bedienaren der godsdienst betoonden, 
en met het Evangelisch licht, dat uitging van het klooster 
Aduard in Groningen, waarheen velen uit Friesland zich, 
als ware het hun eene hoogeschool, begaven, en waar 
Wessel Gansfort getuigenis gaf, die hervorming hebben 
gebaard. (1) Of kunnen wij niet op merkwaardige ver
schijnselen wijzen, die den invloed van Luther en zijne ge
schriften in Friesland vooraf gingen ? (2) Predikte aireede 
in 1516 niet Jelle of Gellius Faber de Bouma het zuivere 
Evangelie te Jelsum ? Getuigt Menno Simons zelf niet , 
dat hij in het jaar 1516 reeds ernstige twijfelingen koes
terde omtrent de transsubstantiatie bij de bediening van 
de mis ? Veroordeelde het hof van Friesland, den 3den 
Maart 1517, niet eenen zekeren Heijnrick van Eemijck 
tot de vreeselijke straf dat hem „een stuck van sijnre 
tonghe die breete van eenen vinger" zoude worden afge
sneden, en hij daarna „hondert jaar en eenen dach" ten 
lande uitgewezen zoude zijn, omdat hij -ich schuldig ge
maakt had, aan het „grijsseücken en onchrijstelijcken 
blasphemeeren tegens God almachtich", waarbij wij zeker te 
denken hebben aan het uitspreken van kettersche ge
voelens ? (3) 

Geen wonder dus, dat in Friesland, waar deze en der
gelijke verschijnselen het optreden van Luther vooraf gin
gen, een veel grootere beweging ontstond, toen deze 
groote hervormer in Wittemberg zijne stem luide verheven 

(1) Zie over dit een en ander E. J. Diest Lorgion, Gesch. d. 
kerkhervorming in Friesland , p. 7—13. 

(2) Zie Ypeij en Dermout, Gesch. der Ned. Herv. kerk, aantee-
keningen , I p. 48. 

(3) Zie omtrent Gellius Faber de Bouma, Menno Simons en Heijn
rick van Eemijck, Dr. I. G. de Hoop Scheffer, Geschiedenis der 
kerkhervorming in ĵfederland , I p. 59—62. 
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had. Van daar, dat reeds in 1521, ook in Friesland, 
een plakkaat van Karel V tegen Luther en diens aan
hangers werd afgekondigd, waarin Luther werd voorge
steld als een duivel in de gedaante van een mensch, ge
kleed als een geestelijke om het menschelijk geslacht te 
beter tot eeuwigen dood en verdoemenis te kunnen bren
gen, en tevens streng aan een ieder, van welken rang of 
stand ook, werd verboden eenige van Luthers boeken te 
koopen, houden, lezen, schrijven, of drukken, maar dat 
alle schriften van Luther en zijne volgelingen verbrand en 
vernietigd moes'en worden (1). Van daar, dat Petrus 
van Thabor in 1524 schrijven moest: „in Erieslant sijnt 
daer veel sommighe Priesters of gheleerde lueden, beide 
gheesteliek ende werkelick (wereldlijk), die seer mijt hem 
(Luther) voelen; want hij bewijst sijn dijngben alsoe 
claerlick mit dat Heijlighe Ewangelij ende mit Paulus 
Epiatolen, ende voert mijt dije principael scrijften, dat 
daer veel gheleerde luden mijt hem toevallen." (2) Een 
aanzienlijk getal van strenge plakkaten bewijst dan ook 

(1) Charterrb. v. Fr. I I p. 419. Prof. de Hoop Seheffer schijnt van 
oordeel te zijn , zie diens Gesch. der kerkhervorming in Ned. , I I p. 
483 , dat dit plakkaat in Friesland niet .is afgekondigd. Friesland is 
eerst in 1523 bij Karels erflanden gevoegd , en de Keizer zoude uit 
wijze staatkunde de strengheid der plakkaten een jaar of drie, vier, tot 
in 1526, niet op de pas onderworpene bevolking hebben toegepast. 
Met bescheidenheid veroorloven wij ons hier eene enkele vraag. Voor
eerst was niet een deel van Friesland van 1515 af aan Karel onder
worpen ? Heeft hij niet tot 1523 of 24 tegen de Gelderschen te 
kampen gehad, die zijne regering in Friesland tegenstonden ? Ten 
anderen: moest dan Karels plakkaat niet even goed in Friesland af
gekondigd worden als elders in Nederland ? En zoude niet juist de 
staatkunde Karel in 1521 gedrongen hebben bovengenoemd plakkaat 
in Friesland te doen afkondigen , daar tevens in dat zelfde jaar de 
Bisschop van Utrecht, stellig met medeweten van Karel, een zeer 
schandelijke strooptocht in Friesland deed ? Zie Petrus Thab. bij Vis
ser en Amersfoordt, III p. 268 seqq. en aanteekeningen p. 152, 153, 

(2) Petr. v. Thab. bij Visser en Am. III , p. 429. 
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Luthers invloed in Friesland. Het vroeger uitgegevene 
werd 14 Maart 1526 herhaald (1). Nog in December van 
dat jaar verscheen er een nieuw tegen Luthers boeken en 
vrienden gericht (2). In October 1529 werd bij plakkaat 
verboden van Luther en zijne aanhangelingen en dwalingen 
op den kansel melding te maken (3). In hetzelfde jaar 
werden er in Friesland twee commissarissen voor geloofs
zaken aangesteld, namelijk Maarten van Naerden en Kempo 
van Martena(4). In 1531, 7 October, verscheen een 
nieuw plakkaat, waaruit blijkt, dat men zich schuldig 
maakte aan blasphemien omtrent •— en het maken van 
schandelijke figuren van — God, Maria en de heiligen(5) Men 
vervaardigde dus spotprenten. In 1538 werden de plak
katen tégen de Lutheranen vernieuwd (6). Na dat jaar 
werden zij bovenal tegen de wederdoopers, met wie men 
helaas! de doopsgezinden gelijk stelde, gegeven (7). In 
1535 moest men bij plakkaat gebieden, dat een ieder ter 
kerk zoude gaan, en de mis en alle de godsdienstoefe
ningen volgens oud gebruik zoude bijwonen, om dat velen 
zich geheel afhielden van de heilige kerken, „gelijk als 
doen diegeene, die sijn van den secten van den Weder-
doopers;" (8) men moest verbieden, dat iemand iets aan 
Onroomschen zoude verhuren, „ten einde te extisperen 
ende verdelgen dese vermaledide nijeuwe secte van de 
Wederdoopers, ende andere qualijck gevoelende van onsen 

(1) Zie F. Sjoerds, beschr. v. Oud en Nieuw Friesland II. 2. p. 635. 

(2) Zie Charterb. v. Friesl. I I . p . 514. 

(3) Charterb. van Fr. II . p. 563. 

(4) Charterb. II . p. 197. 

(5) Ch&rterb. II. p. 604 en 606. 

(6) Charterb. II . p. 639. 

(7) Zie de Hoop Scheffer a. w. I l , p. 490 en Lorgion a. w. p . 34. 

(8) Charterb. II. p. 662 enz. 

t 
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heijligen gelove"; (1) ja! men moest bij plakkaat opkomen 
tegen het wegloopen van vele religieuse personen, zoo 
mannen als vrouwen, uit de kloosters, die zich door het 
dragen van wereldsche kleeding trachtten te verbergen. (2) 

Doch niet alleen uit de menigte plakkaten, die tegen 
Luther en zijne leer in Friesland uitgegeven werden, 
blijkt de groote invloed van dezen edelen Hervormer 
in onze provincie, maar er lijn eveneens ten bewijze daar
van merkwaardige gebeurtenissen bij te brengen. Wij 
kunnen allereerst wijzen op onderscheidene veroordeelingen 
en vonnissen, die geveld en ten uitvoer gebracht werden. 
Zoo werd in 1526 door den stadhouder George Schenk 
van Toutenburg eenen zekeren priester Ulco gevankelijk 
naar Holland gezonden, „overmits zekere seditie, die hij 
in Friesland strooijende was (3)." Zoo stonden in dat 
zelfde jaar twee Staversche burgers Dirk Wou en heer 
(zeker een priester) Gerijt, organist, voor het hof van 
Friesland terecht. Zij waren gekleed met „eenen gheelen 
cappe" op het hoofd, het schandteeken der ketterij, en 
zij werden ten lande uitgebannen , omdat zij „mijt woirden 
ende wercken tegens de olde loffelijcketj, gewoonten ende 
costumen der heijliger kercken misdaen ende misseeght 
hadden," of „mijt der luttherijen besmijt" waren. (4) 

Zoo werd aan het einde van 1526 eveneens een zekere 
Wilhelmus Tanckes door het Friesche hof veroordeeld 
om met een gele kap aan de kaak te staan, en zijn 
tong met een ijzer te laten doorboren, daar hij „in de 
reine jouckvrouw Maria ende moeder Goids schandelijcken 
geblasphemeerd had". (5) De Henegouwer Martin Mat-

(1) Charterb. II. p. 666. 
(2) Charterb. II. p. 664. 
(3) De Hoop Scheffer a. w. II. 484. 
(4) De Hoop Scheffer a. w. II. 484. 
(5) De Hoop Scheffer a. w. II. 485. 
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thijszoon van Bergen (1) werd in 1527 , nadat hem de 
tong met een priem doorboord was , Friesland uitgebannen, 
omdat hij „tegens God ende het waerdige heijlige Sacra
ment gesproicken" had. In 1530 werd te Leeuwarden 
Wijbrant Janszoon van Hartwart „te pulver gebrandt, 
omdat hij nijet en geloofde dat Jesus Christus warachtich 
God ende mensche ia, oick dat de heijlige evangelijen 
waraftich zijn." (2) 

In 1537 zond de stadhouder een bevelschrift naar Fra-
neker, dat men tegen alle nieuwigheden in de godsdienst 
nauwkeurig moest waken, en eenige jonge lieden, die 
in de kerken ongeregeldheden bedreven, laten geeselen 
„tot exemple van anderen." (3) 

En wilt gij behalve deze veroordeelingen en vonnissen 
een ander merkwaardig feit, dat van Luthers invloed in 
Friesland getuigt — let er dan op hoe vele jongelingen 
uit deze provincie, van het jaar 1523 af, in Wittemberg 
gingen studeeren. Een lijst met hunne namen voorzien 
is ons bewaard gebleven; (4) en het konde niet anders, 
of deze jonge lieden, na het voleindigen hunner studiën 
huiswaarts gekeerd, moesten wel, hetzij in geestelijke 
hetzij in wereldlijke betrekking, de denkbeelden en ge
zindheden openbaren, door hen in Wittemberg opgedaan. 
Van daar zeker, dat in het jaar 1543 de toenmalige pas
toor te Ter Oele, bij Lang weer gelegen, klaagde, „dat 
in het jaar 1533 Heer Heere Douwezoon, die daar toen 
pastoor was, seer ontsteken wesende met quaden secten, 
de gemeente geleerd had, dat zij bij zijn tijden geen offer 
oft tijden, evige memorien en achterdaeden hebben be-
taelt. Dat de gemeente onwillig bleef die te betalen, 

(1) Zie over hem de Hoop Scheffer II. 486 en 407. 
(2) De Hoop Scheffer a. w. II . 487. 
(3) Diest Lorgion a. w. p. 21. Charterb. v. Fr. II. 669 enz. 
(4) Zie de Hoop Scheffer a. w. II. 488 en 489, 
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daar genoemde pastoor alle goede manieren in de kerk 
alsoo afgebracht had , dat men noch op Paaschen , noch 
op geen hoogtijd des jaars , noch over geen dooden meer 
ten offer gaat, gelijk vroeger in die kerk gebeurde." (1) 
Van daar voorts , dat er in 1543 op verschillende plaatsen 
in Friesland traagheid en nalatigheid zich openbaarden in 
het brengen van offers aan het heilige of in het betalen 
van wat de vaderen ongemeten (2) d. i. onbekrompen, den 
priesteren of de kerken hadden toegezegd (3) en opgebracht. 
Van daar, dat ook te Huizum Goffe van Douwma, de 
vader van onzen Epo, bezwaren had om zoowel te Huizum 
als te Franeker aan den patroon en de priesters te betalen, 
wat in zijne familie altijd opgebracht was. (4) Van daar, 

(1) Zie Beneficiaal-boek van Zevenwouden p. 11. Het jaartal 1533 
blijkt uit vergelijking van p. 11 met wat op p. 10 voorkomt. 

(2) De uitdrukking komt voor in het Beneficiaal-boek v. Friesland,. 
p. 375. 

(3) Zie de bewijzen er van in het Benefieiaal-boek p. 290 en 294 
en van Zevenwouden p. 19. 

(4) Ten aanzien van Franeker blijkt dit uit eene aanteekening in 
het Benetlciaalboek p. 253, „item, noch heeft de patroon (de St. Mar-
tens kerk te Franeker) zes pondematen en drie eijnsen landts, dewelke 
althans questioes" staan tegen Goffe Douwema, geldende jaerlix I I I 
kar: guldens IX stuers." Dat hier Goffe Douwma van Huizum bedoeld 
i s , blijkt daaruit, dat er in het geslacht Douwma maar é"én persoon 
van dezen naam voorkomt. Te Huizum had voorts genoemde Goffe 
verschil met de priesters en kerkvoogden over negen goudgulden, die 
hij een tijd lang weigerde te betalen. Zie mijn kerk. toest. v. Huizum 
v. d. herv. p. 44 en 60. Dat achter dit verschil meer zat dan een 
bloote twist over eenig geld blijkt duidelijk uit eenige woorden van 
het verzoekschrift, dat de toenmalige priesters van Huizum, Heer 
Dominicus Seerkesz pastoor en Heer Riemck vicaris, met de kerk
voogden , aan het hof te dier zake presenteerden. Daarin toch komt 
deze uitdrukking voor „indien sulex (namelijk het van elkander breken 
der landen , waarop het bezwaar der negen goudgulden lag , door Goffe 
van Douwma) geschiedt, soude comen totte der supplianten groete arg-
nisse, dewijl t' recht daer duer van Kerstenen sijde soude mogen ver
duistert worden j oft ' t duisteren tijd voer handen heur Yschr presters 
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dat een man, als Stephanus Sijlvius in de St. Vituskerk 
te Leeuwarden zijne zeer vrijzinnige denkbeelden prediken 
koude, die eene bestrijding waren van het vagevuur, de 
vereering der beelden, der bedevaarten, der heiligen-
aanbidding, van het misoffer, en daarentegen de barm
hartigheid jegens armen, ernstige zelfbeproeving en op
recht geloof in Jezus Christus aanbevalen. (2). Van daar, 
dat IJsbrand van Harderwijk, monnik te Lidlum, te 
Wittemberg studeeren konde, en toch later daarover wel 
van den abt van het klooster eene berisping ontving, 
maar daarna in genoemd klooster niet slechts eenvoudig 
weder aangenomen , maar zelfs abt werd, hoewel hij blij
kens zijnen lateren overgang tot de Hervorming en eijn 
gesloten huwelijk zijne vrijzinnige beginselen niet vergeten 
had. (3) Van daar, dat de president van het Friesche 
hof zich beklaagde , dat hij niet konde merken „eenige sun-
derlinge uitwendige genegentheid, noch in de geestelijk
heid (diewelcke deese saeken meest, immers geheel betreffende 
was) noch in de waerlicke (wereldlijke) luijden , dat zij pooeh-

t den oft studeerden , elck in zijne qualiteijt ende vocatie , tot 

extirpatie ende extinctie ofte denunciatie der voirscreven 
(kettersche) secten." (4) Van daar , dat dan ook in 1533 een 
catholiek vader, bezorgd voor de rechtzinnigheid van zijnen 
zoon, met hevigen angst aan de mogelijkheid dacht, dat hij 
naar Friesland zoude gaan, „daer sus die secten der onge-
loevichen, Godt betert, geholden werden," en men in 
een straatlied van zeer treurigen en voor vrome katholieken 

aen elijncschen morte bonorum." — Die laatste woorden heteekenen 
zeker aangekondigd door den dood der vromen. CUjncschen zal toch wel 
gelijk staan met Minckjen , Teuton: clv/nchen, luiden. Zie Epkema, 
woordenb. op Gijsb. Japiks, in voce. — Zie ook bijlage A. 

(2) Zie over hem v. H. en v. R. oudheden van Frieslend I. 353 , 
en Lorgion. a. w. p. 30 enz. 

(3) Zie over hem v. H. en v. R. a. w. II. 204 enz. 

(4) Zie acte van advertissement. Charterb. III . 307. 

* 
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beleedigenden aard in onze provincie den spot dreef met 
biecht en absolutie. (1) Van daar eindelijk, dat de Pre
sident van het hof in 1553 aan de Friesche staten berichtte, 
dat het hof dagelijks tijding ontving „van veele Heretijcken, 
ketters ende sectarissen, verspreijende heur fenijn soe in 
de steden als op 't platte landt." (2) Genoeg, de tijd 
waarin Epo van Douwma geboren en opgevoed werd, was 
de tijd waarin Friesland voor een goed deel werd bewogen 
door den invloed der steeds meer veldwinnende Hervor
ming, en de opvoeding, die de jongeling ontving moest 
in verband met den heerschenden geest in zijn geslacht 
en de gebeurtenissen op het dorp zijner geboorte zijn ge
moed voor die groote beweging ontvonken. Wij zullen 
trachten in een volgende afdeeling dit aan te wijzen. 

De opvoeding van Epo van Douwma. 

Gebrek aan bescheiden maakt het ons onmogelijk om 
zeker aan te duiden waar Epo, na de eerste kinderjaren 
te hebben doorleefd, onderwijs ontvangen heeft. Maar 
toch is het hoogst waarschijnlijk, dat hij althans de aller
eerste opleiding op de school te Huizum zal hebben gehad. 

Zeker bestond er toen zulk eene school. Huizum vormde 
immers eene parochie, en bezat stellig al zeer vroeg met 
de parochie-kerk eene parochie-school. Of moesten de 

(1) Deze beide bijzonderheden worden medegedeeld door Prof. de 
H. Scheffer a. w. II. 490. Het bedoelde straatlied was di t : 

Als gij sijt lijeff mijt leef, pauca loquamini. 
Clopt hoer hals, tast hoer burstijs, et osculamini. 
Lijdt sij da t , letamini. 
Stijcht daarop in nomine Domini. 
Hijt wart wal vergeven, si confitemini. 

(2) Charterb. III . p. 307. 
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geestelijken, die er dienden, geene koorknapen , kosters 
en klokkenluiders hebben, die ter behoorlijke uitoefening 
der eeredienst de kunst van lezen en zingen moesten ver
staan ? Zij behoorden zich dus als van zelven het onder
wijs der jeugd wel eenigzins aan te trekken. (1) — Maar 
daarenboven had Karel V zich de zaak van het onder
wijs in Friesland aangetrokken. Hij had bevolen, „dat 
overal waar geen afzonderlijke schoolmeester was. de 
koster der kerk de meisjes in het lezen en de jongens 
daarenboven in het schrijven en in den zang moest 
onderwijzen ; dat op de dorpen, waar geen koster was, 
de pastoor het zelf moest waarnemen of door iemand an
ders laten doen; dat er voor ieder schoolmeester een sa
laris op de kosten van het gemeen zoude worden vastge
steld , waardoor hij verbonden was om ook de kinderen 
van hen, die het meesterloon niet konden betalen, naar
stig te onderwijzen; dat er te Leeuwarden een gezworen 
boekdrukker zoude zijn, van wege zijne keizerlijke Majes
teit , die de boekjes, waarin de eerste beginselen der 
Godsdienst gevonden werden, namelijk het boekje, waarin 
het A B C vooraan staat , en het boekje dat de mis 
leert dienen , en verder nog het gebedenboek, dat sedert 
dertig jaren bij ieder gebruikt wordt, de boetpsalmen, 
de getijden voor de overledenen en eenige gebeden tot 
onze lieve Vrouw en bereidende' gebeden voor de heilige 
communie, zoude drukken; dat deze boeken zouden ge
drukt worden in de Latijnsche en moederlijke taal; en 
dat er deze orde onder de kinderen zoude gesteld worden, 
dat ieder, die wat hooger geleerd is een of twee anderen 
die minder geleerd zijn, zal onderrichten, aan hen zijn 
les voorlezen, die hij zijn meester moet overleveren, 
zoodat h i j , die de zegening van de tafel leert een of 
twee van hen , die het A B C boekje nog leeren, 
onderwijze, en dat hi j , die de mis leert dienen een 

(1) Moll, K. Gesch. van Ned. v. d. Herv. II . 2. 249. 

» 
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of twee onderwijze van hen die de zegening der tafel 
leeren." (1) — Zoo trok zich Karel V de zaak van het 
onderwijs in Friesland aan, en volgens zijne regeling 
moest er te Huizum, als zij er al niet was, eene school 
komen. En dat zij er werkelijk heeft bestaan, althans 
sinds dien tijd, blijkt onmiskenbaar uit de onderteeke-
ningen van officieele en nog bewaarde stukken van eenige 
jaren later. Immers niet slechts de edelen alleen, maar 
ook onderscheidene andere inwoners van Huizum, tijdge-
nooten van Epo van Douwma, hebben daaronder hunne 
namen geschreven, al moesten ook sommigen zich nog met 
merkteekenen behelpen. (2) Het schriftelijk onderteekenen 
nu van niet adelijke personen bewijst en onderstelt het 
bestaan der school, waar schrijven geleerd werd. En be
stond de school te Huizum in den tijd van Epos jeugd, 
waarom zouden zijne ouders ook hem daar niet gezonden 
hebben om de eerste beginselen van onmisbaar onderricht 
op te doen. 

Maar was er in die dagen voor een jongeling, die op 
een dorp geboren was, na het doorloopen van de dorps
school , nog gelegenheid tot verdere ontwikkeling ? — 
Het antwoord op deze vraag is toestemmend, en de be
wijzen voor de rechtmatigheid van dat ja zijn voorhanden. 

Allereerst bestond er in Friesland wel gelegenheid. 
Keizer Karel de V toch had zich niet alleen de belangen 
van de eerste beginselen van onderwijs aangetrokken, 
maar ter gelijker tijd bevolen, „dat er in alle steden van 
Friesland een voornaam school zij, tot hetwelk geen 
anderen moeten toegelaaten worden, als die in de laager 
scholen zoo verre al gekomen zijn, dat ze vaardig in de 
moederlijke en de Latijnsche taal konden lezen." (8) Hij 

(1) v. H. en v. R. Oudh. v. Fr. I. p. 167 enz. Fr. Sjoerds Tîeschr. 
v. Fr. 4. 509 enz. 

(2) Zie Bijlagen C . F en K. 

(3) v. H. en v. R. a. w. I. 169. 
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had voorts verordend, „onder alle de Auteuren zullen 
die allereerst voorgeleezen worden, door welker geduurige 
leezing de beste stijl als ingezogen wordt; die dan bequaam 
is om de jeugd haar gansche leven bij te blijven. Zoo
danige Auteuren zijn Cicero, Virgilius, Isocrates, Gre-
gorius Nazianzenus. Maar aan de genen, die nu hooger 
jaaren en geleerdheit hebben, zal men een proefje gee ven 
uit allerhande slag van goede Auteuren . . . zoo nochtans, 
dat er niet voorgeleezen worde, 't welk eenigzins naar 
onkuijsheit ofte oneerbaarheit schijnt te rieken." Op eenen 
feestdag echter moest den meer gevordenden , des achter-
middags de kerkelijke Lofzang worden voorgelezen, voor 
dien feestdag gemaakt; des ochtends het Evangelie van 
den feestdag en na het middagmaal de epistel, die dien 
dag in de kerkelijke dienst gelezen was. (1) — Luidde 
dus het keizerlijk bevel van Karel V , in Leeuwarden 
werd alreeds in 1525 door den keizerlijken stadhouder een 
zoodanige school opgericht, terwijl voor dien tijd Stepha-
nus'Sijlvius, Joannes Crassus, de leermeester van Viglius 
van Aijtta en Gerard van Leeuwarden bijzondere scholen 
hadden geopend. Later, in 1541, richtte Everard Nicolai, 
Raadsheer in het hof van Friesland, nog eene bijzondere 
school in genoemde stad op , waarvan Mr Cornelius Cole-
bertus, van 's Hertogenbosch daartoe geroepen, als Rec
tor aan het hoofd stond (2). Er was derhalve ten tijde 
van Epo's jeugd, in Friesland gelegenheid genoeg om het 
onderwijs, op de parochie- of dorps-school begonnen , voort 
te zetten. Somtijds echter, of wellicht niet zelden, zon
den ouders hunne kinderen buiten lands om verder onder
richt te ontvangen. Zoo beval Jancke Douwma aan zijne 
vrouw, dat zij hunne zonen liever naar Parijs óf Orleans 

(1) v. H. en v. R. a. w. I. 170. 

(2) Zie dit alles in Eekhoff, Geseh. beschrijving van Leeuwarden 
l. P- 149 enz. Zeer belangrijk is, wat Prof. Moll over de scholen en 
net onderwijs in Nederland geschreven heeft in zijn a. w. II. 2.228 enz 

v. r. xiv. 2 
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ter studie zoude zenden, omdat het „aldaer niet also cos-
tumelijck is to drincken, alst in dese Nederlanden wal 
is" (1); en George Schenk van Toutenburg beval de door 
hem te Leeuwarden gestichtte school aan, met de woor
den „die welcke die kindereu soe wel oft bet (beter) leren 
ende instrueren sal, dan oft zij buijten lants waeren" (2) 
een bewijs dat ook toen nog vele kinderen buiten het 
vaderland gezonden werden. Dat overigens ter bijwoning 
van hooger onderwijs velen uit Friesland eensdeels naar 
de school van Praedinius te Groningen of naar het klooster 
Aduard in Groningen gingen , waar in het vierde decen
nium der zestiende eeuw Albertus Hardenbergh, wiens 
leerlingen door Melanchton geroemd werden, zijne ver
lichtte gevoelens onverholen uitsprak (3), en andersdeels 
naar Wittenberg, Keulen en andere steden togen , hebben 
wij gedeeltelijk reeds boven gezien (4), en had zijne na
tuurlijke verklaring in het gebrek eener hoogeschool in 
Friesland (5). 

Of nu Bpo van Douwma hier in Friesland, in het nabij 
gelegen Leeuwarden of ergens elders, het te Huizum ont
vangene onderricht heeft voortgezet, kunnen wij niet aan
wijzen. De bescheiden ontbreken ons ook daartoe Maar 
dat de jongeling onderwijs gehad heeft, zijn geheel later le
ven zal het ons toonen, en de edele afkomst zijner ouders 
is er ons waarborg voor. En zoo wij ons hierin niet bedrie -
gen, dan ligt de vraag voor de hand, of airede dat onder-

(1) Janeko Douwama's Geschriften p. 508. in de instructie aan 
sijn wijf. 

(2) Charterb. II . 499. Eekhoff, Besehr. van Leeuw. I. 150. 

(3) Moll a. w. II . 2. 241. 

(4) Zie boven pagina 11. 

(5) Eekhoff, Gesch. v. Friesl. p. 156. Zie vooral over de vorming 
van Nederlanders aan de vreemde hoogeseholen prof. Moll a. w. p . 
284 enz. 



DE OPVOEDING VAN EPO VAN DOUWMA. 19 

wijs zijn gemoed niet moet hebben bezield met dien vrijeren 
geest, dien het ademde , zoodat hij onmogelijk onverschillig 
konde blijven voor de beweging der Hervorming. Of waren 
toen ten tijde de geleerden, die aan het hoofd der gym-
nas ien , (de voorname scholen van Karel V ) , in Neder
land stonden, niet zoo zeer vervuld met den geest van he t 
toenmalig humanisme en met „Lutheriane of andere quade 
op in ien , " dat zij bij het lezen van de godsdienstige boe
ken , die zij moesten gebruiken , of wel van de Evange
liën en Bpistelen en kerkvaders , die zij met de leerlingen 
te onderzoeken h a d d e n , hunne gevoelens zoo onverholen 
mededeelden, dat er van regeringswege plakkaten werden 
uitgevaardigd, om daarop scherp toe te zien ? (1) 

Doch behalve het onderricht, dat Bpo van Douwma on
getwijfeld ontving, moest o o k , toen hij daarna in den 
huisselijken kring terug gekeerd w a s , het verkeer met 
zijne ouders en familieleden hem belangstelling inboezemen 
voor de beweging der Hervorming en der vrijheid in Fries
land. W a t er altijd tusschen vader en zoon en bij familie
bijeenkomsten zal zijn gesproken, wie zal het zeggen ? 
Maar mij dunkt zekere bijzonderheden zullen toch wel 
meer dan eens zijn aangeroerd. Zoo zal Goffe aan zijnen 
zoon wel hebben verhaald, hoe de Bourgondiërs op on
meedogende en haastige manier zijnen vader , Epos groot
vader , in 1516 te Har l ingen , toen zij hem gevangen ge
kregen hadden , hadden gedood (2). Zoo zal eveneens aan 
E p o , hetzij door zijne ouders ( 3 ) , hetzij door zij-

(1) Zie de Hoop Scheffer a. w. I. p. 34—38. 

(2) Zie Winsemius, Chron. v. Fr. p. 445. O. Scarl. p. 416. De vader 
van Goffe, de -grootvader van onzen Epo, heette ook Epo van Douwma 
en was gehuwd met Tjits van Camstra. Zie boven, en de Haan Het-
tema a. w. geslacht Douma. 

(3) Zie de familie-relatie tusschen Jancko van Douma, die te Vil
voorden stierf, en onzen Epo aangewezen boven. 
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nen (1) oom, wel zijn medegedeeld, hoe de welbekende Jancke 
van Douwma , die, hetzij hij de Saxische- of wel daarna 
de Geldersche- of later nog de Bourgondische-partij in 
Friesland toebehoorde, toch altijd het welzijn van de 
provincie zijner geboorte en de vrijheid des Prieschen volks 
op het oog had gehad, door Karel V of liever door zijne 
gelastigden gevangen was gehouden te Vilvoorden, waar 
hij eindelijk in den kerker, zoo men zeide op natuurlijke 
wijze, den dood gevonden had (2). Zoo zal zijn vader hem 
wel hebben verhaald, hoe Karel V in 1544, tegen de privi
legiën des lands in , van de edelen in Friesland den 21sten 
en lOOsten penning had willen vorderen, maar hoe hij 
toen, in gemeenschap met vele andere edelen, bij de re
gering op handhaving der privilegiën had aangedrongen (3). 
Zoo zal Goffe zijnen zoon wel hebben verhaald, dat de 
pastoor van ter Oele zijne gemeente leerde geene offers of 
tijden, eeuwige memorien en achterdaden meer te betalen, 
daar hij hiervan zeker wel heeft moeten weten (4). Zoo 

(1) Deze oom was Douwe van Douwma, een zoon van Jancke, die 
te Vilvoorden stierf. Deze Douwe toch was gehuwd met Theth Hes-
selsd. van Abbema, eene zuster van Wiek, de vrouw van Goffe en de 
moeder van onzen Epo. Zie de Haan Hettema a. w. I. p. 96 en II. 
p . 63 aant. 35. 

(2) Jancke stierf in 1529 of 1530. Zie O. Scarl. p. 453. Scarlensis 
voegt bij zijn bericht, dat Jancke in de gevangenis zijnen natuurlijken 
dood stierf, op zoodanige wijze „zoo men zeide." dat hij klaarblij
kelijk aan de waarheid er van twijfelt. 

(3) Zie hierover Winsemius, Chron. p. 512—515. Winsemius noemt 
in de lijst der edelen, die op handhaving der privilegiën aandrongen, 
den naam van Goffe van Douwma, Goffe Douwes. Maar dit Dmioes staat 
bij hem meermalen voor Douwma of Douwema. Zie slechts p. 386. 

(4) Zie boven p. 11 en 12. Zoude de gissing te gewaagd zijn, als wij 
aannemen, dat Heere Douwezoon, de pastoor van ter Oele, ook een 
Douwma was, een bloedverwant van de Douwma's van Langweer ? 
Zoo neen , dan zal de handeling van dien pastoor in de famielie wel 
eens besproken zijn; zoo ja, dan konde Goffe van Douwma, door de 
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zal hij Epo wel hebben medegedeeld de redenen, waardoor 
hij zelf bewogen werd om den priesteren, zoowel te Frane-
ker als te Huizum, in hunne vorderingen tegen te staan, 
zoodat hij hun stof gaf tot een jammerklacht over den 
boozen tijd, die aanstaande was (1). Zoo zal ook onze 
Epo, als hij zijnen oom van Hall urn, den broeder zijns 
vaders, die eveneens den naam droeg van Epo van Douw-
ma, ontmoette, den vrijzinnigen en vrijheidlievenden geest 
van dezen man wel hebben geproefd (2). Doch reeds ge
noeg, indien wij ons niet geheel vergissen in de moge
lijkheid en werkelijkheid, dat deze en dergelijke bijzon
derheden Epo van Douwma in den huisselijken- of familie
kring werden medegedeeld — dan moesten zulke gesprek
ken het gemoed des jongelings eensdeels wel afkeerig mai 
ken van de heerschzucht der Spaansche vorsten, en anders
deels vervullen met eenen geest van vrijheid in burgerlijke 
en godsdienstige opzichten, en hem daardoor belangstelling 
inboezemen voor de Hervorming, die in Friesland meer 
veld won. 

En het zaad der vrijheid, door het onderwijs gestrooid, 
en in familie-gesprekken gekoesterd, moest te weliger 
opgaan, toen er in- en om- het dorp Huizum dingen voor
vielen , die met het bestaan of niet bestaan van godsdien
stige vrijheid in het nauwste verband stonden. 

Wat was toch het geval? Karel V had in 1550 de inquisi
tie door een plakkaat openlijk in de Nederlanden ingevoerd, 
en in 1557 waren, met de komst van den kettermeester 
Lmdanus in Friesland, de vervolgingen om des geloofswil 

nabijheid van ter Oele en Langweer, waar zijne familie te huis was, 
het opmerkelijke feit toch weten, en zijnen zoon mededeelen... hij , 
dxe ook bezwaren had aan de priesters te Betalen, wat zijne familie 
vroeger betaald had. 

(1) Zie Bijlage A. 

(2) Zie over dezen Epo van Douwma van Hallum beneden p. 23. 
Ook Wmsemius, 
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van ernstiger aard geworden (1). Stefanus Sijlvius, de 
vrijzinnige pastoor van de St. Vituskerk te Leeuwarden, 
had de aandacht niet kunnen ontgaan, en werd in 1559 
voor Lindanus gedaagd ; doch terwijl zijne leer werd onder
zocht , ontkwam hij zelf uit het gevaar naar Groningen (2). 
Een van de leden van het hof was toen de heer Pieter van 
Dekama (3) , warm voorstander tevens van de oud-catho-
lieke godsdienst. Hij had zijn buitenplaats te Huizum, 
tegenover de tegenwoordige Schrans. Zij is nu niet meer 
dan een boereplaats, maar draagt nog den vroegeren naam, 
hei oude hof (4). Maar toen dan nu ten jare 1559 Stefanus 
Sijlvius afwijkende gevoelens door Lindanus werden onder
zocht, terwijl hij zelf ontkomen was, gebeurde het, dat 
in den jaarlijkschen omgang een schooister, den Heer 
Pieter Dekama een zeker gedicht in de hand stopte, van 
dezen zin: „dat hij in hoogen staat en macht bloeide, 
was een blijkkelijke weldaad van God, die zoodanige groote 
personaadjen uit den Adel verkoor, die's Vaderlands rechten 
mogten voorstaan, de eere des Almachtigen verdaadigen, 
ende de toomelooze stoutigheid der kwaadwillige veroover-
lasteraars breidelen; edoch nademaal hij de macht hem 
van den alleroppersten Albestier medegeeld misbruikte, en 
't zwaard van gerechtigheid velde op den nek der god
vruchtige, des zou de toorn Gods over hem en zijns ge-
lijkke ontbranden, en vorders op hen komen alle'tgeene, 
dat doorgaans de heilige tolken des Heeren de goddelooze 
overheid voorwikken." (5) Pieter Dekama was door dit 

(1) Lorgion a. w. p. 22 , 23. 
(2) Lorgion a. w. p . 33. 
(3) Zie over hem Huizums kerk. toest. v. d. Herv. p. 44 en 60. 
(4) Thans woont er de boer Keestra. De plaats is , volgens Wes-

selius, vrij van floreen — wat zelden in Friesland voorkomt. Wesselius 
meent dat de bezitters dit recht zullen hebben verkregen door het be
wijzen van diensten aan de regering. "VVess. manuscr. p. 26. Hij verwijst 
naar het Charter b. II. 477 anno 1524. 

^5) Zie Gabbema, verhaal v. Leeuw. p. 401. 
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papier zeer geërgerd, hij liet het nauwkeurig onder
zoeken , spoorde den steller er van, Menso Poppins (1) , 
0p en zond het naar Brussel. — Doch welken 
indruk moet deze gebeurtenis, die openbaar geschiedde, 
in verband met de gevangenneming van Menso Pop
pins en de indaging van Stefanus Sijlvius, waarover 
in die dagen niet weinig onder de beminnaars van bur
gerlijke en godsdienstige vrijheid zal zijn gedacht en ge
sproken, wel gemaakt hebben op het gemoed van den ze
ventienjarigen Epo van Douwma ? Moest zij het in hem 
gestrooide zaad van vrijheid niet doen ontkiemen? Moest 
hij niet bemerken, welk een hemelsbreed onderscheid er 
toch was tusschen bewoners van hetzelfde dorp, tusschen 
zijnen vader, die klaarblijkelijk de vrijheid wilde, en den 
heer van Dekama, die den inquisiteur met alle macht 
scheen bij te staan ? Hij konde toch op dien leeftijd niet 
meer blind en ongevoelig zijn voor wat er op zijn eigen 
dorp en in zijne naaste omgeving gebeurde ! Na weinige 
jaren zoude het dan ook blijken, welke vruchten het zaad 
der vrijheid bij hem droeg, als de omstandigheden hem 
noopten openbaar op te treden tegenover hen , die in Fries
land gelijk in gansch Nederland, de privilegiën vertraden 
en het geloof wilden dwingen Wij zullen dit zien als wij 
Epo van Douwma's deelneming gadeslaan in het verbond 
der edelen . 

Epo van Douwma's deelname in het verbond 
der edelen. 

De tijden werden ernstiger. Karel V had in 1555 de 
regering over de Nederlanden overgedragen aan zijnen zoon 

(1) Zie over hem Gabbema t. a. p. en Harkenroht, Oostfriesche 
Uorspronkelijkheden p. 450. 
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Philips I I . Deze bad niet slechts in Friesland, maar in 
geheel Nederland, door strenge toespassing der plakkaten 
en der inquisitie en hoe langs zoo meer in het oog loo-
pende vertreding der privilegiën groote ontevredenheid ge
wekt. De verschillende pogingen, die aangewend waren om 
den Koning tot meer gematigdheid en zachtheid te stem
men , waren allen mislukt Daarom vormde zich het ver
bond der edelen, ten einde met vereenigde krachten 's lands 
vrijheid te verdedigen en het juk der inquisitie af te wer
pen. Op den 5den April 1566 begaven Brederode en Lo-
dewijk van Nassau zich met eene groote schare edelen te 
Brussel tot de landvoogdes, en overhandigden haar een 
smeekschrift, waarin men eerbiedig en ernstig verzocht 
om een geschikt afgevaardigde naar den Koning te zenden, 
ten einde hem tot zachtere maatregelen te bewegen , daar 
inquisitie en plakkaten toch nergens anders toe dienden, 
dan om onrust en oproer te verwekken, en jammer en 
ellende over het land uit te storten. Men verlangde tevens 
van hare Hoogheid dadelijke schorsing, zoo van de inqui
sitie als van het uitvoeren der plakkaten (1). 

Ook in Friesland telde het verbond der edelen vele 
leden. De landvoogdes had dit wel trachten te ver
hinderen, maar te vergeefs. Er was ook hier veel 
ontevredenheid over de inquisitie en het koninglijk besluit 
tot oprichting van den bisschopszetel te Leeuwarden (2). 
De afgevaardigden, gezonden om den inhoud van het ver
bond en de handelingen der edelen aan de Friezen bekend 
te maken, vonden in veler harten bestemming en deel
neming. Al werden zij ook door de vrienden der regering 
belasterd als of zij eene heimelijke samenzwering bewerkten 
— zij verdedigden zich daarover bij de Gedeputeerde 

(I; Zie Lorgion a. w. p. 45 en te Water, Verbond der edelen IV. 3 etc. 

(2) Zie dit alles breeder en nanwkeurig Beschreven door Lorgion 

a. w. p. 46 en GabBema, verhaal v. Leeuw. p. 427 etc. 
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Staten, bij wie zij gehoor verzochten, met dat gevolg, 
dat deze verklaarden „de afgevaardigden der edeleD be
oogen niets, dan het verbond bekend te maken, en geen-
zins eene heimelijke zamenzwering te bewerken; . . . . wij 
voeden daarom volstrekt geen argwaan, dat zij geheime 
aanslagen smeden, maar betuigen hun veeleer onzen dank 
voor hunne goede gezindheid jegens ons gewest." (1) 

Vele Friesche edelen traden nu weldra tot het verbond 
toe (2) , en onder hen ook Epo van Douwma van Huizum. 
Dat hij werkelijk hieronder geteld moet worden, is dunkt 
mij, bij eenig nauwkeurig onderzoek, ontwijfelbaar. Het 
is waar, er komen op de geslachtslijst der familie Douwma 
onderscheidene personen voor, die den naam Epo droe
gen (3) , doch van deze allen kan maar één, buiten onzen 
Epo, in aanmerking komen voor het verbond der edelen. 
Ik bedoel Epo Douwma te Hallum woonachtig en ge-

(1) Gabbema a. w. p. 447 enz. 

(2) Gij vindt hunne namen en vele geschiedkundige bijzonderheden 
omtrent hen vermeld in de Historie van het verbond der edelen van 
te Water. 

(3) Wij tellen: 
a. Epo van Douwma te Eernsum , gest. 1473. Deze blijft buiten 

rekening. 
b. Epo van Douwma te Eernsum, gest. 1516. Zie boven p. 19. Deze 

blijft eveneens buiten rekening. 
c. Epo van Douwma, dâ man van Trijn Frittema, kan een tijdge

noot van onzen Epo z i jn . . . maar van hem is niets bekend. Zelfs 
wordt door sommigen de naam van den man van Trijn .Frittema an
ders opgegeven. In het geslachts-register der familie Douwma, voorko
mende in de werken van het Friesche genootschap (Geschriften van 
Jancko Douwama), wordt hij Douwe Douwma genoemd. Bij te Water 
a. w. II . 347 heet hij Bartholdus. Deze onbekendheid en onzekerheid 
sluiten hem uit. 

d. Epo van Douwma van Hallum, de oom van onzen Epo , is de 
man van wien wij boven in den tekst handelen, 

e- Epo van Douwma — de zoon van Epo van Douwma te Hallum. 
Van dezen- bericht üpco Burmania in Geneal. M. S., „Epo Douma 
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huwd voor het eerst met Saapke Peijtsma en later met 
Tiedke Tjaarda van Starkenborch. Deze was toch een 
voorstander der hervorming, (1) en is zeker Epo Douma 
Senior, aangaande wien te Water (2) bericht, op voetspoor 
van Winsemius, dat hij in 1567 door Alva gebannen werd. 
Ook verhaalt Winsemius (3) omtrent hem. dat hij hierin 
Friesland de Unie van Utrecht bevorderde, en telt hem 
in 1580, met Epius van Douwma Junior, onder de klagers 
over het bestuur van Rennenberg. 

Zouden wij dan soms aan dezen Epo van Douwma te 
Hallum te denken hebben als lid van het verbond der 
edelen ? — Al ware dit zoo, dan zouden wij het nog 
niet mogen doen met uitsluitiug van onzea Epo , maar 
ons eerder hebben voor te stellen, dat er twee leden van 
het verbond der edelen geweest zijn , die den naam droe
gen van Epo van Douwma, waarvan een te Hallum en 
een te Huizum thuis behoorde. 

larvatus ac limo (lino) circumvolutus ex scintilla ignis una cum domino 
suo Comité de Holack in Germania misere periit, d. i. vermomd en 
met vlas omwonden zijnde is Epo van Douma in Dnitschland, te ge
lijk met zijn Heer , den Graaf de Holack , door eene op hen gespatte 
vonk vuurs ellendig omgekomen." Hij kan dus voor het verbond der 
edelen ook niet in aanmerking komen. 

f. Dan is er nog een Epo van Douwma te Hallum , die 25 Nov. 
1636 Grietman werd over Ferwerderadeel, van 1637—1648 lid der 
staten van Friesland was, en tot vrouw had Sjouck Hiddama. Zijne 
vrouw stierf in 1644, hij zelf in 1650. Fr. Almanak 1852 p. 9 en 10. 
Hij was de zoon van Bartle Douwma, gest. in 1615 in den ouderdom 
van 48 jaar. Trek deze 48 jaren van zijn sterfjaar af, dan krijgt gij 
als zijn geboortejaar 1567. Stel dat hij zeer jong getrouwd is, op 20 
jarigen leeftijd; dan trouwde hij in 1587. Hieruit blijkt dus, dat zijn 
zoon Epo na 1587 geboren i s , en evenmin voor het verbond der edelen 
in aanmerking komen kan. Zie Fr. Almanak 1852 t. a. p. en de Haan 
Hettema a. w. over het geslacht Douma. 

(1) Zie Fr. Volksalmanak 1851. p. 162. 

(2j Te Water a. w. II. 347. Winsemius, Hist. lib. II. p. 90. 

(3) Winsemius, Chron. p. 629 en 652. 
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Welke zijn dan de afdoende bewijzen, dat de Huizumer 
Epo tot het verbond behoorde? — Wij zouden ons kun
nen beroepen op het getuigenis van Te Water (1) , die 
hem zonder aarselen tot de bondgenooten rekent, en om
trent Huizum de beste inlichtingen had (2). Doch er zijn 
meer klemmende bewijzen bij te brengen, waaruit tevens 
de rechtmatigheid blijken had van Te Waters getuigenis. 
Gellius Snecanus (3), vroeger priester te Giekerk, maar 
in 1567 om des geloofs wille gebannen en toen gevlucht 
naar Embden, heeft, van daar naar Leeuwarden terug 
gekeerd, eene verhandeling geschreven de Magistratru. In 
den brief van opdracht voor dit geschrift wijdt hij het 
toe aan sommige edelen in Friesland, met wie hij vroeger 
reeds vriendschap had onderhouden (4), eerst op school en 
in latere jaren in .de ballingschap ter wille van de zuivere 
leer van Jezus Christus en de vrijheid de* vaderland*. En 
onder deze edelen noemt hij ook Douwma. Dat hij nu 
hierbij aan onzen Epo van Douwma van Huizum denkt, 
blijkt zonneklaar uit eenige hartelijke dichtregelen (5) , 
die hij hem heeft gewijd, en waarin Huizum als Epo's woon
plaats genoemd, en Epo zelf zeer geroemd wordt wegens 
zijne hooge geboorte, goedheid en ijver voor de christe-

(1) A. w. II . 347 en III . 462. 

(2) Zie boven p. 1 en 2. 

(3) Lorgion a. w. p. 85—89. 

(4) Gij vindt de plaats in zijn geheel in het latijn aangehaald bij 
Lorgion a. w. p. 88. 

(5) Zij worden gevonden in Frisia Nobilis p. 59 en luiden in het 
latijn aldus: 

Huc Epius Douwma, titulis insignis avorum , 
Perveteris stirpis lumen honorque suae. 
Cujus inest animo facilis bonitatis imago , 
Zelus doctrinae nee minor ipse piae. 
Dum tua condecorant Husum fragrantia rura , 
Doctrinam Christi Douwema stemma colat. 
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lijke godsdienst. Blijkt dan nu uit dit een en ander niet 
duidelijk, dat onze Douwma met Gellius Snecanus gedeeld 
heeft in de ballingschap om des geloofs- en vrijheids 
wil, en derhalve een lid is geweest van het verbond der 
edelen ? Zoude Gellius Snecanus daarop ook vooral niet 
doelen, als hij hem prijst om zijnen ijver voor de christe
lijke godsdienst ? — Bovendien onze Epo is eerst in 1582, 
dus op veertigjarigen leeftijd, getrouwd . . . een feit, 
dat zich gemakkelijk rijmen laat met — en verklaren uit — 
zijne ballingschap in den vreemde (1). 

Doch is dan soms Epo van Douwma van Hallum ook 
lid van het verbond der edelen geweest ? — Men zoude 
geneigd zijn dit aan te nemen, als wij aangaande hem 
bericht vinden, dat hij een voorstander der Hervorming 
en als zoodanig door Alva gebannen geweest i s , en later 
de Unie van Utrecht in Friesland heeft bevorderd. En 
toch, hoewel het mogelijk is dat ik mij vergisse, geloof 
ik niet, dat wij hem onder de bondtgenooten en verban-
nenen mogen tellen. Het komt mij voor dat Winsemius 
en Schotanus (%), die het ons mededeelen, zich hebben 
vergist. Te Water telt hem dan ook niet tot de bondtge
nooten (3). En zeker terecht. Moge het tweede huwelijk (4) 
van Epo van Hallum te midden van een leven van onze
kerheid (5) al reeds bevreemding wekken, alles wordt hier 

(1) Zie de Haan Hettema a. w. I. p. 59. en beneden waar wij op 
het huwelijk van Epo nog terugkomen. 

(2) "Wïns. Hist. lib. I I . p . 90. Schotanus, de Gesch. v. Fr. p . 742. 
Deze laatste zegt niet eens, dat hij verbannen geweest is , maar vrij
willig uitweek. 

(3) Te Water II . 346 ete. Hij noemt uit het geslacht D luwina als 
leden van het verbond der edelen nog wel Douwe, Foppe en Idzard , 
zonen van Jantie tot Langwecr op. Zie ook de Haan Hettema , a. w., 
geslacht Douwma. 

(4) Zie boven p. 23 en 26. 

(5) Hij trouwde toch zeker voor de tweede keer omtrent het jaar 
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afgedaan door het stilzwijgen van Gellius Snecanus over 
hem. Van daa,r dan ook, dat Gabbema onder de ge-
bannenen maar een Epo van Douwma telt (1), die, blijkens 
het boven vermeldde door Gellius Snecanus gegeven ge
tuigenis, geen ander is geweest dan Epo van Huizuin. 

Maar Epo van Hallum was dan toch een voorstander 
der Hervorming en bevorderaar van de Unie van Utrecht 
in Friesland? Ik betwijfel dit bericht van Winsemius en 
Schotanus (2) geen oogenblik, maar geloof dat de ge
schiedschrijvers in hunne voorstelling de beide Epo's hebben 
dooreen geward. 

Te Water (3) bericht van Epo van Huizum, dat hij de 
Utrechtsche Unie bevorderd heeft, en schrijft hem daar
door eene handeling toe, die van Epo van Hallum geldt. 
De meeste gebannenen toch door Al va waren toen nog 
niet terug in Friesland, of hielden zich stil zonder zich 
met de landszaken te bemoeien (4) — en daaronder behoorde 
ook Epo van Huizum. En Winsemius en Schotanus bren
gen Epo van Hallum onder de gebannenen, terwijl dit 
geldt van Epo van Huizum. 

Er blijft dus over, dat Epo van Hallum met velen in 
het land gebleven, in stilte en met overleg de Hervor
ming toegedaan geweest zal zijn, en later, toen de tijd 

1E66. Immers zijn eerste kind uit dit huwelijk, Barthold van Douwma, 
stierf in 1615 in den ^ouderdom van 48 jaar , en is dus in 1567 ge
boren. Zie Fr. Alman. 1852. p. 10. en de Haan Hettema a. w. 

(1) Gabbema a. w. p. 504. 

(2) Winsemius, Chron. p. 629 en 632. Schotanus, Geseh. v. Fr. p. 828. 
(3) Te Water II . 347 en 348. 

(4) Dit blijkt als Gij de lijst van de namen der gebannenen bij 
Gabbema p. 500 en 504 en bij Schotanns a. w. p. 742 vergelijkt met 
de lijst der namen van hen die de Unie van Utrecht in Friesland be
vorderden , bij Wins. p. 629 en 632, bij Schotanus p. 828. Slechts twee 
der gebannenen komen op deze laatste lijst voor, namelijk Wilko van 
Holdinga en Oene van Grovestins. De andere gebannenen waren toch 
zeker ook voorstanders van de Unie van Utrecht. 
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rijp was, in het openbaar zal zijn opgetreden, terwijl 
de jongere Epo van Huizum, in het vuur der jeugdiger 
jaren, mede gedaan heeft aan het verbond der edelen, 
en ten gevolge daarvan verbannen is geworden (1). Was hij 
in Huizum de eenige, die dit lot onderging, of had hij 
zijne medegenooten, die met hem de zaak der vrijheid 
en der hervorming ondersteunden? Wij willen het in 
eene volgende afdeeling zien. 

.Epo's helpers en lotgenooten in Huizum. 

Epo van Douwma stond in Huizum niet alleen. Uit 
zijne opvoeding is alreeds af te leiden, dat zijn vader, al 
trad hij niet openlijk op als voorvechter der Hervorming, 
nogthans met belangstelling het streven zijns zoons zal 
hebben gade geslagen. Maar openlijk stond Hessel van 
Feijtsma aan zijne zijde, misschien ook Epo van Bootsma 
en zeker pastoor Andreas. Het lust ons ook bij deze mannen 
eenige oogenblikken stil te staan, 

Hessel van Feijtsma (2), gesproten uit een Friesch adelijk 

(1) Dat velen deden als Epo van Hallum, blijkt uit het verzoekschrift, 
dat de Hervormden te Bolsward in 1578 zonden aan den Aartshertog 
Matthias en de Algemeene Staten, ten einde vrijheid te bekomen tot 
het houden van openbare Godsdienstoefeningen. "Wins. Chron. p. 625. 

Ook Doeke Martena, hoewel de zaak der vrijheid van harte toege
daan , had het verbond der edelen niet geteekcnd. en konde daarom 
in het land blijven, en in stilte groote diensten bewijzen, tot dat ook 
voor hem de tijd aanbrak om openbaar op te treden voor den Prins 
van Oranje en Frieslands verlossing. Zie Schotanus a. w. p. 763. 

Zelfs de Prins van Oranje had in het eerst niet veel op met het 
openbaar optreden van de verbondene edelen. Sommigerijver was hem 
te onstuimig. En andere groote edelen volgden hem in zijne houding 
tegenover het verbond na. Zie Motleij , de opkomst v. d. Repl. der 
Ned. Derde druk. II. p. 57—59. 

(2) Zie over hem de Haan Hettema a. w., geslacht Feijtsma. Te 
Water a. w. II p. 395 en 396. 
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geslacht, woonde op oud Feijtsma-state te Huizum. Hij 
is tweemaal getrouwd geweest, eerst met Banck Ga
lama, die 10 Juli 1530 geboren was en hem drie kinde
ren schonk, die echter allen jong stierven, en voor de 
tweede keer met Hebei Offeuhusen, bij wie hij twee kin
deren had, Jelger en Gale, die helaas! ook beiden on
gehuwd voor hunnen vader stierven. Zijne tweede vrouw 
echter overleefde haren man, die al zijne kinderen had 
moeten ten grave brengen. Toen het verbond der ede
len in Friesland ondersteuning zocht, en vele edelen 
zich daarbij aansloten, aarselde Feijtsma niet , evenmin 
als zijn bloedverwant Hessel van Feijtsma te Peins. Hij 
voegde zich openlijk daarbij, en wij zullen hem met 
Epo van Douwma wakker zien strijden voor de belangen 
van vrijheid en Hervorming. Het Evangelie ?an Jezus 
Christus was hem zeker bij zijne vele en smartelijke ver
liezen tot rijke vertroosting geweest, en daarom zeer dier
baar. 

De tweede , dien wij wellicht als een medgezel en lot
genoot van Epo van Douwma hebben aan te merken , was 
Epo van Bootsma. Ik schrijf wellicht, eensdeels omdat ik 
hem niet door te Water onder de leden van het verbond 
der edelen geteld vind . en anderdeels omdat ik niet zeker 
ben of hij te Huizum gewoond heeft. Gabbema (1) echter 
noemt hem onder de gedaagden door Alva en de naar 
Embden gevluchtte ballingen. En op zijn voetspoor ver
zekert mijn geachtte voorganger Wesselius (2) , „dat Epo 

(1) Gabbema a. w. p. 500 en 504. Hij noemt zijnen naam Epo 
van Boijkama; maar dit geeft geen verschil. Zie de Haan Hettema 
a. w. geslacht Bootsma. 

(2) Wesselius, Manuscr. p. 24. — In het Geographisch Woordenboek, 
behelsende een uitvoerige beschrijving van Friesche dorpen enz. , dat 
men toeschrijft aan E. M. van Burmania, staat onder de bijzonder
heden van Huizum ook het volgende „Bootsma leijt hier ook. De 
«delen van dien naam zijn er van afkomstig." 
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van Bootsma;, die te Huizum woonde, naar Embden ge
vlucht en door Alva ingedaagd is.-" Dat hij nu werkelijk 
een dorpgenoot van Douwma was, is mogelijk, hoewel 
niet zeker. Er pleit voor, dat de familie Bootsma te Hui
zum graven (1) had, en ons ook later (2) nog een Jelger 
Bootsma voorkomen zal, die zich met de kerkelijke zaken 
van Huizum bemoeide. Maar er pleit tegen, dat Gellius 
Snecanus (3) in de Latijnsche dichtregelen, waarin hij het 
geslacht Bootsma verheerlijkt, Roordahuizum als woonplaats 
er van aanduidt. Daarom blijven wij er bij, misschien is 
Epo van Bootsma een medgezel en lotgenoQt van Epo 
van Douwma uit hetzelfde dorp geweest. 

Zeker echter heeft pastoor Andreas deel genomen in het 
streven van Epo van Douwma. — Hij behoort toch tot 
de geestelijken, die in 1567, toen Aremberg de oude 
godsdienst in Friesland kwam beschermen en herstellen, 
moesten vluchten (4), en was mitsdien een dier priesters, 
die de Hervorming toegedaan waren, hunne prediking 
hadden veranderd, en in het verbond der edelen wel be
lang moesten stellen. — Na zijne vlucht uit Huizum schijnt 
hij echter tot dit dorp in geringe of in het geheel geene 
betrekking, te hebben gestaan. Wij vinden althans niets 
verders van hem gemeld, dat Huizum eenigzins betreft. 
Elders (4) hebben wij reeds medegedeeld, dat men hem 
voor denzelfden Houdt, die in 1580, onder den naam van 
Ândreas Stangerus, als predikant in Dokkum in dienst 

Doch ik weet niet aan te wijzen, waar Bootsma in Huizum zal ge-
legen hebben. Voor zoo ver mij bekend is, is het er na niet meer. 

(1) De Haan Hettema a. w. II. p. 38 aant. 9. 

(2) Zie beneden bijlage C. 

(3) Frisia Nobilis b. 60 en 61. 

(4) Zie Kerk. Toest. v. Huizum voor de Herv. p. 31. 
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was , en daar om zijn zedeloos (1) gedrag is afgezet, en 
toen'in 1589 te Oudewater weder in dienst is gekomen 
en gebleven tot 1608. Het is mogelijk, dat de identiteit 
dezer personen niet mag worden betwijfeld, maar ten aan
zien van de geschiedenis der Hervorming in Huizum is 
het"van geen belang, of wij haar kunnen bewijzen ja dan 
neen. Andreas heeft toch evenmin den geest der Hervor
ming in Huizum gebracht, als hij zich later met deze 
gemeente heeft bemoeid. Veeleer komt het ons voor, dat 
hij in Huizum tot pastoor gekozen zal gijn om de vrijere 
richting , die zich aldaar reeds voor zijne komst openbaarde. 
Wij hebben daarvan reeds boven melding gemaakt Zijne 
voorgangers, de pastoor Dominicus Seerkesz en de vica-
rius Riemk, die nog in het jaar 1558 in Huizum dien
den, klaagden er over aan het hof, toen zij met Goffe 

(1) Dat Andre&s Stangerus niet de eenige predikant was, uit hen 
die vroeger pastoors geweest waren , die om zedeloosheid werd ver
oordeeld , blijkt wel uit de volgende aanteekening van E. M. van 
Burmania, in de naamlijst der predikanten in de Classis van Leeu
warden, p. 29 seqq. aangaande Henricus Bernardi, in 1601 van 
Berkel beroepen naar Tjerkwerd, en voor dien tijd Vicaris te Becm 
in Omlanden : „is aangesproken voor den Hove alhier van Claes ten 
Buer ontfr. der Contributien v. de Omlanden als Curator litis over 
Swane Henrici voor haer selven, en mede als recht hebbende voor 
Geertruid Jans dogter haar moeder. Hij zeide waar te zijn, dat om
trent 20 of 19 jaren geleden dezen pastor zijnde Vicarius indendorpe 
Beem die voornoemde Geertruid beslapen hadde, in voegen dat ten 
laatsten gravida geworden sijnde van hem , van Swane in de Craam 
bevallen was , en hoewel haar behoorde te tracteren als een vader toe-
koomt, en voorts als cessie hebbende van haar moeder te betalen 19 
jaar kostpenningen tot 20 Gl. ' s jaars , makende 180 Gl. en voor haar 
defloratie craamgeldt 5c Gis, was hij onwillig. Do. zeide, so Swane 
zijn dogter was , soude de moeder haar over lange wel aan hem ge
presenteerd hebben. Sij is bij Sententie van den 26 October 1594 ver
klaart zijn natuurlijke dochter te wezen, en hij gecondemneert om 
haar daarvoor te agnosceren, voorts gecondemneert aan haar ' t recht 
hebbende van Geertruid Jans ter zake van haar defloratie en kraam
kosten te betalen 140 Car. Gl. sonder wijders, dog cum exp." 

v - F. XIV. o 
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van Douwma procedeerden over de meer gemelde acht 
guldens (1). Ik stel mij daarom voor, dat bij het vertrek 
of sterven van den pastoor Dominicus , de hervormdgezinde 
edelen en kiesgerechtigden, bij de keuze (2) van eenen 
nieuwen pastoor in Huizum, over de meerbehoudenden 
zullen hebben gezegevierd, en Andreas , bij hen bekend 
als een vrijzinnig geestelijke, daarom de man hunner keuze 
is geweest. Zoo was dan Andreas niet de ziel van de in 
Huizum opkomende hervorming, maar het product. Het 
waren de edelen en kiesgerechtigden zelren, die de vrij
heid voorstonden , en , gelijk wij boven toonden , daaronder 
vooral de familiën van Douwma, van Feijtsma en van 
Bootsma. En dat de vrijzinnige pastoor, met vele andere 
geestelijken in Friesland, het land moest ruimen, toen 
Arenberg hen verdreef, en de edelen, wier handelingen en 
streven hij door zijne prediking had gesteund en toegejuicht, 
genoodzaakt werden te vluchten, spreekt wel van zelven. 
Wij hebben nu stil te staan bij hunne vlucht en ballingschap. 

De vlucht en ballingschap van Epo van Douwma 
en zijne medegenooten. 

Het verbond der edelen had dan in Friesland geen ge
ringen bijval gevonden Ook in Huizum hadden sommigen 
zich er bijgevoegd. Intusschen begon nu ook, vooral in 
Leeuwarden , het volk openlijk misnoegen tegen den koning 
en de inquisitie te betoonen in liedjes, waarin Brederode 
en de verbondene edelen werden toegejuicht, maar de 

(1) Zie boven pag. 21. 

(2) Zie over de wijze en de vrijheid der pastoqrskeuze in Friesland 
en Huizum mijn kerk. toest. v. Huizum v. d. Herv. p. 12—19 , 34 . 
3 5 , en 45. 
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Stadhouder en het Hof gesmaald. De verbondene edelen 
kregen van dit alles de schuld. De maatregelen,, door de 
hooge regering genomen, verergerden den toestand, en 
het stedelijke bestuur van Leeuwarden zocht zich, vooral 
op aansporing van eenen zekeren Gabbe Selsma, te bevei
ligen tegen het streven van den Stadhouder Aremberg en 
de Roomschgezinden. 

Inmiddels was ook de Beeldenstorm losgebroken in de 
Nederlanden. En wat het plebs gedaan had, werd nu ook 
ten onrechte op rekening van de verbondene edelen gesteld, 

Te Leeuwarden echter waren door het wijs gedrag van 
den Burgemeester Tjerk Walles de verwoestingen, elders 
in de kerken aangericht, voorkomen. Het bestuur liet de 
beelden en andere dergelijke voorwerpen uit de kerken 
wegnemen, en 8 September 1566 hielden de Hervormings
vrienden voor het eerst openlijk hunne godsdienst. 

De Stadhouder en het Hof zochten wel dit een en ander 
te keer te gaan, doch te vergeefs. De Hervormden bleven 
hunne godsdienst waarnemen. De Gedeputeerde Staten 
weigerden zelfs aan het Hof, mede te werken om dit te 
verhinderen. Eindelijk kwam er een plakkaat van den koning, 
bevelende dat alle oefening van de Hervormde Godsdienst 
moest ophouden; maar vooral op raad van Dooitze Wijn-
gie, den Secretaris der stad, besloot men dit ter zijde te 
leggen, en op den ingeslagen weg voort te gaan. En niet 
alleen in Leeuwarden, maar op vele andere plaatsen in 
Friesland was de Hervorming openlijk ingevoerd, zoodat 
niet slechts te Sneek en te Franeker maar „ten platten 
lande tot diversche plaetsen die Godsdiensten niet gedaen 
en werden nae older gewoonte (1)." 

De Stadhouder Aremberg, die zich onder alle deze om
standigheden naar Overijssel verwijderd had, keerde nu 
m 1567 , m het begin des jaars, aan het hoofd van een 

(1) Charterb. v. Fr. III. p. 684. 
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vrij aanzienlijke krijgsmacht terug. De stedelijke regering 
te Leeuwarden achtte het daarop noodig met hem te on
derhandelen, ten einde toestemming te verwerven tot het 
houden van Hervormde godsdienstoefening. Aremberg was 
echter niet gezind zulks toe te staan. Veeleer vorderde hi j , 
dat de predikanten uitgedreven zouden worden, dat men 
de oude godsdienst zoude herstellen, dat men geenerlei 
verbond zoude aangaan en het bestaande moest verbreken, 
dat men alle wapenen zoude uitleveren en eenige aanzien
lijke stedelingen in zijne macht als gijselaars zoude stellen. 
Men was genoodzaakt in Leeuwarden toe te geven, en 
21 Januari 1567 werd er al wederom de godsdienst als 
van ouds gehouden. 

Maar dit was den Stadhouder niet genoeg. In geheel 
Friesland moest de Hervorming worden onderdrukt en de 
predikanten moesten alom worden gebannen. Vruchteloos 
zochten de Staten dit streven van Aremberg te verhin
deren. En toen de Stadhouder er bovenal op aandrong, 
dat men zich geheel aan het verbond der edelen onttrek
ken zoude, en de Staten hierop te kennen gegeven had
den , dat deze zaak buiten den kring van hunne bemoei
ingen lagj traden de Friesche edelen, die leden van 
het verbond waren, zelven tot hunne verdediging op (1). 
Zij zonden twee Notarissen, Claes Cleuting en Arnout 
Alberts naar de vergadering der Staten met een ernstig 
protest in hunnen naam. „Zij hielden het daarvoor," zoo 
luidde dit protest, „dat Aremberg geen opzegging noch 
doen tegen ben hadde/ alzoo het verbond door het 
verdrag (2) met de Gouvernante was opgezegd, en 

(1) Zie alle deze genoemde feiten breeder verhaald in he ta .w. van 
Lorgion, waaraan ik ze kortelijk heb ontleend, p. 49—71. 

(2) 2ie Schotanus a. w. p. 734. De edelen bedoelden het verdrag, 
dat de Landvoogdes , na het uitbreken van den beeldstorm met de 
bondgenooten had aangegaan, en waarbij zij vergiffenis en vrijheid van 
.Godsdienst had toegestaan , waar deze reeds feitelijk bestond , totdat 
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alle misdaad (die er mochte zijn) vergeven. Daarom 
was het verdrag, naar het gebod der Gouvernante, in 
Friesland zoowel als in andere Provinciën gepubliceerd, 
opdat het gepasseerde zoude zijn vergeven en vergeten. 
En dewijl Aremberg den Verbondbrief, de namen der 
bondgenooten , en nieuwe ontzegging onstuimig eischte, 
en de bondgenooten beschuldigde, als de bewerkers van de 
algemeene zwarigheden, en krijgsvolk in Friesland gebracht 
had, zoo betuigden zij voor de Staten en hunne Gedepu
teerden, dat Arembergs beschuldigingen valsch waren. Zij 
hadden nooit tegen den koning eenigen raadslag gehad, 
nooit volk aangenomen, of geld daartoe gegeven, maar 
zich altoos als getrouwe onderdanen gedragen, plicht en 
eed betrachtende. Hierin dachten zij te volharden, indien 
de misgunst der vijanden, hun de gemeene rust, en des 
Vaderlands, -'t welk een mensch liever is dan eenig ding, 
niet beroofde. Zij wilden de Staten een Copie des Verbonda 
doen hebben, opdat zij mochten onderzoeken en zien, dat 
zij van alle boosheid en kwade aanslagen vreemd, en met 
het verbond geen ander oogmerk gehad hadden als de 
eere des Goddelijken Naams, des Konings en des Vader
lands profijt" (1). Zoo luidde het protest dat de Friesche 
edelen, die leden van het verbond waren, bij de Staten 
inleverden, en onder hen, die hier bovenal met name ge
noemd worden, behooren ook onze Epo van Douwma en 
Hessel van Feijtsma(2). Hoe trouw betoonden zij zich, 
met hunne andere medegenooten, aan Vaderland én wet, 

de koning hieromtrent nader zoude hebben beschikt. Zij had deze 
vrijgevigheid helaas! niet ernstig gemeend, maar slechts uit vrees toe
gestaan , geüjk zij aan den Koning . in het geheim , en geheel anders 
dan zij aan de bondgenooten beloofd had, schreef. Zie Schotanus 
t. a .p . Motleij, de opkomst v. de Ned. Republ. II. 124. 

(1) Zie Schotanus a. w. p. 739 en 740. 

3 9 ? 396* S e h o t a a u ï p- HQ e n t e W a t e r a> w - I L P- W . 318 ea 
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maar ook hoe moedig kwamen zij op voor de rechtmatig
heid der vrijheidsliefde, en de eer van God! — Doch 
Aremberg beviel het geenszins, dat zij en de overige Frie-
sche edelen zoo moedig en rond tegen hem optraden. Hij 
nam dat alles zeer euvel op , vooral toeu ook de Staten 
zich voor de bondgenooten in de bres stelden. Hij verweet 
toen aan deze laatstgenoemden, dat zij geen nieuwe ver
bonden mochten aannemen; zij waren aan den koning 
verplicht, en daarvan nooit ontslagen; zij hadden alzoo den 
eenen eed tegen den anderen gedaan , gelijk lieden, die 
hunne zielen te koop hadden ; ja ! zij zouden gedenken, 
dat zij van hunnen Prins waren afgeweten, zijnde door 
de wet van den ouden eed verbonden, dat zij geen protest 
bij iemand gebruikt hebbende, een raadslag hadden aan
vaard vol ongebondenheid en schande. —• Maar de schan
delijke verwijten des Stadhouders deden noch de Staten 
noch de bondgenooten wijken. De eersben verklaarden 
openlijk, dat zij het vroeger gedane en gezegde, zoo 
voor zich zelven als voor de bondgenooten, approbeerden, 
en dat zij, noch om gunst noch om vrees, van hun recht 
zouden afwijken, maar liever een merckelijk exempel van 
standvastigheid wilden toonen, om de rechten des lands 
te bewaren , of met dezelve in 't perijckel omkomen. Doch 
toen nu hierna in Leeuwarden oproer uitbrak, en Arem
berg krijgsvolk in de stad bracht, en naar des konings 
wil de priesters, die de Hervorming toegedaan waren, be
gon te verdrijven, moesten niet slechts deze vluchten, 
maar ook de edelen die het verbond hacden begunstigd 
en aangehangen. Het door de landvoogdes afgewezen ver
zoekschrift van de Gedeputeerde Staten aan den koning, 
deed hen toch de hoop verliezen om van de regering de 
verlangde vrijheid van godsdienst te bekomen , en het ergste 
vreezen voor hunne vrijheid en hun leven (1). Ook de 

(1) Zie bovengenoemde bijzonderheden bij Schotanus a. w. p. 740— 
742, 
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Huizumer leden van hgt bondgenootschap vluchtten toen 
en Epo van Douwma, Hessel van Feijtsma en Epo van 
Bootsma vinden wij te Envbden , het vluchtoord van vele 
ballingen uit de Nederlanden, weer. 

Intusschen was de ïlertog van Alva in het land geko
men , en bleef niet in gebreke zijne boosheid ook te too-
nen tegenover de Friesche bondgenooten. Hij liet door de 
twee inquisiteurs in Friesland, namelijk Levin Everaad 
en Jan Charles, hunn.e goederen opschrijven, en hen 
zelven dagvaarden, dat zij zich den Uden Februari 1568 
voor hem of zijnen gemachtigde te Brussel, bij verbeurte 
van hunne goederen, zquden laten vinden (1) De Huizu
mer edelen worden metj name onder de gedagvaarden ge
noemd (2). 

De uitgewekenen liet;en echter van hunne zijde op het 
antwoord niet wachten. De indaging was geschied op den 
9den en lOden Januari. zij zonden hun antwoord den 
29sten dierzelfde maand} u i t hunne schuilplaats Embden, 
aan de afgevaardigden v a n de Staten des land in (3). 
„Het was," zoo luidde het, „ter hunner kennis gekomen, 
dat hunne goederen wai.en beschreven en aangetast; hunne 
huizen, van ouders op «ouders geërfd, waren aangeslagen; 
en alles, buiten ware beschapenheid van zaken, met ge
weld ontweldigd ; zij zelyen waren als misdadigers met de 
klok afgelezen en^inge(laagd om voor den Hertog van 
Alva te verschijnen; h,oewel den afgevaardigden van de 
Staten dit alles wel b6 /Wust W as , konden zij echter niet 
in gebreke blijven aan hen te klagen het onverdraaglijk 
ongelijk, geweld en one^r, hun aangedaan, tegen 'slands 
handelingen, handvesten e i l vrijdommen; wist iemand iets 

(1) Gabbema p. 498. C h w k I I L 7 2 6 i D a a r w o r d t i n l a a f e y a n 

11 Üebv, de 9de genoemd. 

(2) Gabbema p. 500. 

$ ) Gabbema p. 501. 
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euvels op hunne handelingen te spreken, ofkondeiemand 
hen van strafwaardige stukken beschuldigen, die kwame 
dan maar te voorschijn en Hete zich aanteekenen voor 
gelijke straf, voor hun behoorlijke en onzijdige rechters, 
daar zij met de hulpe van God, getuige van hun onschuld, 
zeer wel zich zouden weten te zuiveren, en reden geven 
van hun vertrek en uitblijven; zij hadden het verbond der 
Heeren niet onderteekend, voor dat zij het aan de afge
vaardigden van de Staten van den lande vertoonden; die 
hadden ' t gelezen, overzien en goedgekeurd; mede ver-
handreikten zij het den Raden van het Hof, die het met 
geen hindernis in den weg traden , noch de overbrengers 
straften, noch blijken lieten, dat het streed tegen de 
hoogheid van den Landsheer; waaruit bleek, dat zij niet 
uit weerspannigheid, waarvan zij vrij waren, het verbond 
hadden onderteekend, maar uit vurige liefde tot God, 
tot den Landsheer, en behoudenis van de landen, tegen
over diegene, die met een schijnvernis van valsche gods
dienst hen van de aloude en waarachtige dienst Gods zoch
ten af te leiden en te voeren uit de langgepleegde vrij
dommen in een eeuwige en onverwinnelijke slavernij; aan
gemoedigd door den onvermoeiden ijver van de Heeren van 
de orde, des konings getrouwe onderzaten, die nimmer
meer lijf en goed voor den welstand der landen spaarden. 
Des gunde God den heeren afgevaardigden sterkte om des 
Vaderlands vrijdommen te handhaven, en hun lijdzaam
heid in ongelijk en geweld, bij zoo ver hun geen geloof 
werd gegeven, te verdragen (1)." De uitgewekenen zon
den dit stuk aan de Staten met eene daarbij gevoegde be
tuiging van onschuld aan de inquisiteurs, waarin zij pro
test inbrachten tegen het recht hunner indaging en het 
opschrijven en aantasten hunner goederen en huizen, zich. 
beriepen op de vrijdommen des Vaderlands en de belof-

(1) Zie dit stuk bij Gabbema p. 501—-503. 
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ten van Keizer Kar e l , te kennen gaven, dat zij de inda-
ging niet zouden gehoorzamen en het hun onmogelijk was, 
om redenen , die zij voor onpartijdige rechters gezind waren 
te bewijzen , in persoon op de bestemde plaats te verschijnen, 
en alle wederspannigheid verre van zich wierpen (1). Deze 
stukken waren door de edele uitgewekenen onderteekend, 
en onder hunne namen vindt gij Hessel van Feijtsma, 
Epo van Bootsma, maar bovenaan Epo van Douwma (2). 

Het antwoord van de afgevaardigden der Staten aan de 
uitgewekenen was voorzichtig, en , in de gegevene omstan
digheden, zeer wijs. Het beleid van Doeke van Martena (3), 
een van de leden der afgevaardigden (4), komt er groote-
lijks in uit. Of het geheel met de waarheid en de vroegere 
houding der Staten tegenover de verbondene edelen strookte, 
zullen wij niet angstvallig onderzoeken. De toestand ge
bood de meeste voorzichtigheid, wilde men nog niet meer 
verliezen, dan al verloren was. Doch niettegenstaande dit 
alles is toch de toegenegenheid der Gedeputeerden tegen
over de uitgewekene edelen genoeg tusschen de regels te 
lezen. Het luidde aldus: „de brief der uitgewekenen was 
hun ter hand gesteld; zij hadden dien te samen gelezen 
en met goede vrienden overwogen; vreemd klonk hun in 
't oor, te verstaan, alsof de uitgewekenen het verbond 
niet geteekend hadden, dan nadat het aan hen vertoond, 
van hen gelezen, en dç inhoud geprezen was geworden, nade-
maal het nooit blijken zoude, dat zij het verbond hadden 
beaangenaamd, maar daarentegen wel, dat zij die verbind-
tenis wraakten, en de uitgewekenen vermaanden en baden 
zich daarmede niet te moeiien, gelijk velen van hen wel be-

(1) Gabbema p. 503 en 504. 

(2) Gabbema p. 504. 

(3) Zie pag. 30 noot 1. 

(4) Zie Gabbema p. 506. 



42 DE VLUCHT EN BALLINGSCHAP VAN EPO VAN DOÜWMA 

kend was. Des begeerden zij , hun zulks niet aan te tijgen. 
Hadden zij dien raad gewaardeerd, het zoude zoo hoog niet 
geloopen zijn. Voorts hadden de Gedeputeerden redenen, 
die het ondoenlijk maakten, den brief aan de inquisiteurs 
over te leveren. Eer zoude het hunne zaak nog verzwa
ren dan verlichten, nevens de straf van wederhoorigheid 
voor zoo ver zij ten gezetten dage en plaats niet versche
nen (1)." — Dit tot onwaarheid toe diplomatieke antwoord 
van de afgevaardigden der Staten aan de uitgewekene ede
len , ging daarenboven nog vergezeld van een schrijven 
aan (2) Botto Herbranda, door wien de edelen wellicht 
hun antwoord aan de Staten hadden ingezonden, en bij 
wien de Gedeputeerden den bijgevoegden brief voor de 
inquisiteurs, zonder dien aan dezen te hebben overhan
digd , terug bezorgden (3). Dit schrijven aan Herbranda 
bevatte nog eene narichting voor de uitgewekenen , en toont 
ons mede , hoe de Gedeputeerden hen eensdeels op de 
hoogte wilden brengen van het gevaar, dat zij liepen, maar 
hun ook anderdeels de meeste voorzichtigheid aanbevalen 
in wat zij schreven aan de inquisiteurs, en in het bezorgen 
hunner antwoorden aan deze. Met het oog op het eerste 
werd hun zeker de gansche omvang der beschuldiging, 
die men tegen hen had, aangeduid; en met de gedachte 
aan het laatste, werd hun bevolen hun schrijven aan de 
inquisiteurs niet weer door middel van de afgevaardigden 
uit de Staten, maar door een vertrouwd persoon te bezor
gen, De geheele inhoud van den brief was als volgt. 

„De Heeren afgevaardigden hadden van de koninglijke 
inquisiteurs in Friesland afschrift verworven van hunne 
lastbrieven. De inquisiteurs verklaarden, dat het de mee-

(1) Zie het stuk bij Gabbema p. 5ÜS. 
(2) Hij wordt vermeld bij de Haan Hettema a. w. I. p. 2 onder 

het geslacht .Aebinga, 5de generatie. 
(3) Gabbema p. 503, 
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ning van den Landsheer en zijnen Stadhouder was, dat 
de verbondenen schuldig waren aan de misdaad van ge
kwetste hoogheid, muiterij en kettert], en diensvolgens 
gehouden waren ter eerster aanmaning te verschijnen bui
ten de landen van Friesland , ter plaatse, waar het den 
Landsheer mocht believen hen te roepen, tot zuivering 
van zoodanige smetten, als hun mochten opgeleid worden. 
Dat het niet aanging zich te beroepen op de bepaling in 
het verdrag van 1524, dat geen adelijk of naamhaf tig 
persoon om eenige strafwaardige zaken of misbruik buiten 
den lande van Friesland getoogen of gezonden zal worden, 
uitgezonderd in misdaan van gekwetste hoogheid of muiterij, 
daar zij juist van die misdaden beschuldigd werden. Dat 
de afgevaardigden, Watthie van Cammenga, Doeke van 
Martena en Bartha Idzarda niet raadzaam gevonden hadden 
het schrift van de uitgewekenen aan de inquisiteurs over 
te geven, daar een van hen naar Brussel was verreisd, 
en opdat de zaak in geene wijdere verbittering geraakte. 
Daarom schikten zij het terug, of het den uitgewekenen 
mocht gevallen daarop rijpelijker te denken, bij aldien zij 
nogmaals iets schriftelijks wilden overzenden. Ingeval van 
ja, zoo was het beter, dat dit geschiedde door een ver
trouwd persoon, dan door de heeren afgevaardigden. Ook 
was het waar, dat de inquisiteurs verklaarden in last te 
hebben geene schriftelijke betuigingen van onschuld of 
antwoorden te ontvangen (1)." 

Na deze briefwisseling tusschen de uitgewekene edelen 
en de afgevaardigden uit de Priesche staten, zonden de 
eersten later nog een tweede antwoord op de hun gedane 
tweede indaging, aan (2) Meester Feijko Inthiema, advokaat 
te Leeuwarden, om het namens hen met den daagbrief te 

- (1) Zie ook dit stuk bij Gabbema p. 506. 
(2) Zie over hem Gabbema p. 474 en Eekhoff, Catalogus v. d. Sted, 

Bibliotheek te Leenwarden p. 146. 
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geven aan den algemeenen rechtsverzorger. (1) Zij beriepen 
zich daarin op hun antwoord , vroeger gegeven. De beschul
diging van muiterij wierpen zij verre van zich. Ware het 
misdaad van gekwetste majesteit geweest, het verbond r-te 
onderteekenen, dan konden daarvan evenmin vrij zijn de 
Graaf van Aremberg en de raden van Friesland, die de 
eerste aanheevers en verbondsdragers in den lande niet 
gestraft; niet verjaagd hadden, en veel minder verklaard, 
dat zulk een doen strekte tegen de hoogheid van den 
Landsheer, en de samenzwering, waarvan in de indaging 
sprake was, niet hadden ontdekt. Voorts verklaarden zij, 
dat het hun naar recht onmogelijk was op de bestemde 
plaats in persoon te verschijnen (2). Ook dit stuk was 
onderteekend, gelijk de vroegere gezondene, door Epo 
van Douwma , Hessel van Feijtsma, JEpo van Bootsma en 
andere uitgewekene edelen (3). En toen n u , na dit ant
woord , in de maand Augustus van hetzelfde jaar 1568, 
de indaging op nieuw werd herhaald (4) , maar de uitge
wekenen in plaats van zelven te Antwerpen te komen, 
waar zij moesten verschijnen, twee advokaten in hunne 
plaats zonden, werden allen met hunne vrouwen, voor 
zoo ver zij die hadden en deze hen in hunne ballingschap 
gevolgd waren, veroordeeld, terwijl hunne goederen wer
den verbeurd verklaard (5). 

Intusschen waren de ballingen in Embden in veiligheid, 
en het is wel niet denkelijk, dat zij zich daar, buiten 
hunne eigene persoonlijke verdediging, in ledigheid zullen 
hebben opgehouden. 

Het is bekend, dat de uitgewekenen ijverig de poging 

(1) Deze Betrekking werd vervuld door den inquisiteur Johannes 
Carolus of Jan Charles. Gabbema p. 497. 

(2) Gabbema p. 507. 
(3) Gabbema p. 508. 
(4) Schotanus a. w. p. 754. Gabbema p. 514, 
(5) Schotanus a. w. p. 754. 
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van Lodewijk van Nassau ondersteunden, toen hij met 
zijn leger in Groningen inviel en bij Heiligerlee Arem-
berg versloeg, maar later tegen Alva zelven bij lemmin
gen het onderspit delven moest. De vonnissen van Alva , 
tegen velen in Friesland geveld, toonen het ons (1). En 
al zijn hierbij de namen der Huizumer edelen niet genoemd, 
wij kunnen ons toch niet voorstellen, dat zij deze bewe
ging onverschillig en werkeloos te Embden zullen hebben 
aangezien. 

Evenmin kunnen wij ons voorstellen, dat zij, wat het 
godsdienstige aangaat, zullen hebben stil gezeten. 

Of zullen die mannen, die later in Hoizum terug ge
keerd zijnde, zich met warmte de godsdienstige belangen 
van het dorp hunner inwoning aantrokken, niet geholpen 
hebben, toen men in Embden eene diaconie vond voor 
arme vluchtelingen, die daar sinds het jaar 1558 aireede 
was opgericht (2.) ? • 

De- vrij aanzienlijke giften der Friesen aan deze instel
ling , en de ernstige ondersteuning die hunne arme land-
genooten 'daaruit verkregen, bewijzen het ons (3). 

Zullen de ballingen voorts geene gemeenschap onder
houden hebben met hunne in het vaderland achtergeble
vene betrekkingen, vrienden, en gemeentenaren, bij elke 
gelegenheid en op iedere mogelijke wijze, daartoe aange
boden en voorkomende ? 

Zullen de mannen, die in hun eigen vaderland met 
warmte het verbond der edelen hadden omhelsd, in den 

(1) Marcus. Sententien van Alva p. 188—194 en 228 en 229 en 
243. 

(21 Harkenroth, Oostvr. Oorsp. p. 136 en 562. Meiners, Oostvr. 
kerk. Gesch. I. 328 en 329. 

(3) WeTken der Mamix-vereeniging. Ser. 1. Deel I I . Stukken be
treffende de diaconie der vreemdelingen te Emden. 1560—76, uitgegeven 
door J. J. van Toorenenbergcn. pag. 14, 17 , 22 , 26 , 27 , 37 enz 
45 , 46. 
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vreemde geene gemeenschap onderhouden hebben met een 
der voornaamste leden des verbonds ? Zullen zij zich niet 
hebben aangesloten aan Marnix van St. Aldegonde, toen 
deze zich mede in de jaren 1568 en 1569 als vlachteling 
te Embden ophield (1) ? 

Zullen zij geene belangstelling gekoesterd hebben jegens 
de sijnode, die de Nederlandsche kruiskerken in het jaar 
1571 te Embden hielden (2)? En indien > dit wel haast 
niet anders denkbaar is van mannen , die in hunne eigene 
vaderlandsche gemeente zoo vurig belang stelden, gelijk ons 
later duidelijker blijken zal, zullen zij dan niet met in
stemming hebben medegewerkt aan het besluit der sijnode, 
„om den heer van St. Aldegonde te bidden in den naam 
van deze sijnode, dat hij een historie der dingen, die in 
sommige jaren herwaarts geschied zijn, beschrijve; ende 
voornamelijk van die dingen, die de oprechtinge der ker
ken , de vervolginge der zelver, die afwerpinge en weder-
oprechtinge der beelden, de volstandigheid der martelaren, 
die grouwelijke oordeelen Gods tegen de vervolgers, de 
veranderinge der politie enz. betreffen (3)." 

Genoeg — wij kannen bij gebrek aan bescheiden voor 
als nog alle deze dingen niet bewijzen, maar achten die 
toch hoogst waarschijnlijk. Werkzame, vaderland en gods-
dienstlievende mannen, gelijk Epo van Douwma, Hessel 
van Eeijtsma en andere uitgewekenen , hebben zeker den 
blijden tijd hunner terugkeer in het vaderland, niet in 
ledigheid afgewacht. Echter die blijde dag, waarop de bal
lingschap eindigde, kwam, en daarmede andere en nieawe 
werkzaamheid. De volgende bladen zullen er ons van ge-

(1) Meiners a. w. I. p. 420 enz. Daar wordt nog een belangrijke 
brief van Marnix medegedeeld, door hem later uit Keulen aan de 
Embder gemeente geschreven, tot dank voor de genotene gastvrijheid 
en stichting in haar midden. 

(2) Meiners I. 425 enz. 

(3) Meiners a. w, I p . 444. 
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tuigen, nadat wij eerst nog een blik zullen geworpen 
hebben op den toestand der Huizumer gemeente tijdens 
de ballingschap van Bpo van Douwma en zijne medege-
nooten. 

De toestand der Huizumer gemeente tijdens de 
ballingschap van Epo van Douwma en 

zijne medegenooten. 

Na de verdrijving der Hervormdgezinde geestelijken in 
Friesland, en de vlucht der edelen, werd alom in onze 
provincie de oude godsdienst openbaar hersteld. De land
voogdes had dit in haar antwoord op het aan den koning 
gerichtte verzoekschrift der Gedeputeerde Staten, om vrij
heid van geweten en godsdienst, gevorderd (1); en 11 
Dec. 1568 werd door de overheid bevolen, dat de orna
menten en andere goederen, tot den dienst Gods behoo-
rende, voor zoover die ontbraken, weder moesten bezorgd 
worden (2). Te Huizum traden dan nu ook wederom 
geestelijken op, die naar den zin der hooge regering 
waren. Van 8 Januari 1569 tot minstens 1570 vin
den wij pastoor Johannes vermeld; van 19 Januari 1572 
tot zijnen dood op 17 Juni 1574 Dowe Powels; en pastoor 
Engle nog op 23 Januiri 1580. Bijzonderheden kunnen 
wij van deze geestelijken niet mededeelen. Dowe Powels 
ligt te Huizum in de kerk begraven, en op zijn grafsteen, 
mi door een houten vloer bedekt, staat „Ao. 1574 den 
17 Juni stierf de-eerzame Heer Dowe Powels, Pastoor in 

(1) Schotanns a. w. p. 741. 
(2) Charterb. III , 759. 
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Huizum" (1) Maar al kunnen wij geene bijzonderheden 
omtrent kunne personen verhalen, hun dienst in Huizum 
bewijst de herstelling der oude godsdienst in dit dorp, en 
hunne verkiezing heeft zeker (althans wat den eerstge-
noemden betreft) plaats gehad op eene andere wijze dan 
voor de opkomst der Hervorming. Toen toch werden de 
pastoors in verreweg de meeste plaatsen in Friesland, en 
zoo ook in Huizum, door de edelen en eigenerfden als 
meene meente verkozen (2); maar nadat in Friesland 
velen liefde voor de Hervorming aan den dag gelegd had
den, werd dit oude recht door de landvoogdes opgeheven. 
In haar bovenvermeld antwoord aan de Gedeputeerde Sta
ten verklaarde zij toch „aangaande het recht der geeste
lijke Beneficiën en de Collatie, dat hangt aan den Koning 
en de Aartsdiakenen: het geërfde recht, dat eenigen gehad 
hebben, is verbeurd door hunne rebellie en schandelijke 
misdaden (3)." Bij de zending van den bisschop Cunerus 
Petri naar Leeuwarden werd in zijnen lastbrief hem dan 
ook opgedragen „aan de openstaanda plaatsen godvruchtige 
en geleerde pastoors en kerkmeesters te bezorgen (4)." De 
Sijnode te Leeuwarden, door pasgenoemden bisschop in 
1570 saamgeroepen, scheen echter het vroegere recht der 
edelen en eigenerfden weer te erkennen, daar zij bepaalde 
„dat de drinkgelagen, welke bij benoemingen van pastoors 
of andere kerkelijke beambten in gebruik waren, volko-
menlijk en onder willekeurige straffen werden afgeschaft (5)." 
De pastoors, die na 1570 zoo te Huizum als elders in 
Friesland in dienst kwamen, zullen dan ook wederom door 

(1) Zie over deze geestelijken mijn Kerk. toest. v. Huiznm voor de 
Herv. , p. 32. 

(2) Zie pasgenoerad werkje, p'. 13 enz. 

(3) Schotanus a. w, p. 741. 

(4) Zie v. H. en v. R. Oudh, van Fr . , I 298. 

(5) Zie v. H. en v. R. a. w. I 336. 



BALLINGSCHAP VAN EPO VAN DOUWMA ENZ. 49 

edelen en eigenerfden als meene meente zijn verkozen, 
en na brieven van placet van de regering te hebben ont
vangen door den bisschop zijn gehuldigd of ingesteld. 

Doch al werd dan nu na de verdrijving van Andreas 
en de vlucht der Huizumer edelen naar Embden de oude 
godsdienst in het openbaar hersteld, wij mogen ons niet 
voorstellen, dat de geest der hervorming te Huizum ge
heel was uitgedoofd of verstikt. In stilte zijn er zeker voor
standers der hervorming gebleven, gelijk in Leeuwarden 
en elders in geheel Friesland. Het verslaan van het leger 
van Prins Lodewijk van Nassau bij Jemgum door den 
Hertog van Alva, en de vonnissen door deze uitgesproken, 
hadden toch niet dien invloed, dien men gevreesd of er 
zich van voorgesteld had (1). Er kwamen althans nu en 
dan leeraren heimelijk in Friesland om de onder het kruis 
zittende verborgene geloovigen te vertroosten (2). Wel 
werden er in 1569 onderscheidene plakkaten (3) uitgevaar
digd van het buitenkeeren der uitheemsche leeraren, het 
gaan ter kerke, het vieren der heilige dagen, het verhuu-
ren van land en huizen aan ketters, maar in dat zelfde 
jaar schreven de hervormden in Leeuwarden eenen brief 
aan de gemeente te Embden, waarin zij Gellius Snecanus 
tot vasten leeraar begeerden (4). En al dreigde de komst van 
den bisschop Cunerus Petri der hervorming in Friesland 
met algeheelen ondergang, andere omstandigheden, als 
de gedurige invallen der Watergeuzen in ons gewest, de 
strooptochten van Hartman Gauma (5) van Akkrum, en 
de schrikkelijke watervloed van November 1570, gaven 

(1) Lorgion a. w. p. 81 en 84. 

(2) F. Sjoerds , Algem. beschr. T. Friesl. II 2, /10. 
(3) Gabbema p. 515. 

(4) F. Sjoerds , a. w. II 2 , 711. 

(5i Zie over hem A. P. van Groningen , Gesch. der Watergeuzen 
p. 51 seqq, 

V. ï . XIV 4 



50 DE TOESTAND DER HOlZUHEB GEMEENTE TIJDENS DE 

der regering de handen zoo vol, dat zij den bisschop in 
de uitvoering der plakkaten tegen de hervormden niet konde 
steunen (1). 

Ook in Huizum bleven er onder die omstandigheden 
stille liefhebbers der hervorming. Wij kunnen dit , dunkt 
mij, aireede met gerustheid afleiden uit een deel van den 
brief, dien de Leeuwarder hervormden naar Embden schre
ven. Wij lezen daar toch, „wij hebben hier in tien dorpen, 
naast bij den anderen gelegen, ijverige harten tot het 
Evangelium, en onder dezelve eenig arme (2)." Onder 
die dorpen zal Huizum immers wel mede te tellen zijn ? — 
Wij maken dit, dunkt mij , te recht op uit de ondertee-
kening van den brief, dien de Hervormden te Harlingen 
„sampt eenige bij en omtrent deselve stadt woonende / ' 
in 1578, „soo voor zich zelven, alsmede ter begheerte, 
uijten name ende van weghen vele meer andere persoonen / ' 
zonden naar den Aartshertog Matthias en de Algemeene 
Staten der Nederlanden, ten einde vrijheid te bekomen 
tot het houden van openbare godsdienstoefening. Een der 
namen daaronder gesteld luidt toch (3) M. Sijurdt Sijurdtz 
Huijsumsz , en terwijl het duidelijk is dat het laatste woord 
zijn Huizumer afkomst aanduidt, vermoed ik dat de M. 
voor den naam de waardigheid van Meester in een of ander 
opzicht zal beteekenen. — Maar al bewees dit niets voor 
het aanwezig zijn van stille hervormingsvrienden eenige 
jaren vroeger te Huizum, wij mogen niet vergeten te 
denken aan Goffe van Douwma. Epo^s vader, die zich nog 
altijd op Abbingha-State ophield, en een voorstander was 
der vrijheid van Spanje en Rome. Hij stierf toch eerst 

(1) Zie dit een en ander broeder bij Lorgion a. w. p. 92—95. 

(21 Lorgion a. w. p. 153. 

CS) Ijurgion p. 160 , Winsemius, Chron. p. 624. 
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in of na het jaar (1) 1582, en behoorde niet tot de 
verbannenen of uitgewekenen. Hij had dan ook vroeger het 
verbond der edelen niet geteekend, al had hij zijnen zoon, 
gelijk wij gezien hebben, den geest der vrijheid ingeboezemd. 
Voorzichtigheid, aan den ouderen leeftijd meer eigen, 
dan aan de jeugd, zal hem zekerlijk hebben weerhouden 
te doen wat Epo deed. Hij handelde hierin gelijk zijn broe
der te Hallum en Duco Martena en vele anderen (2) , en 
heeft, al trad hij niet , gelijk deze pas genoemden in het 
openbaar op, op het dorp zijner inwoning, voor zoo ver 
hij naar de toenmalige tijdsomstandigheden dat konde doen, 
den geest der Hervorming wel bewaard. Van daar dan 
ook, dat in Huizum gelijk in geheel Friesland de Her
vorming krachtig en algemeen te voorschijn trad, toen 
maar eens de Spaansche banden waren los gemaakt. 

Doch al moest dan ook de Hervorming zich voor eenen 
tijd lang schuil houden, en werd de oude godsdienst in 
het openbaar weer ingevoerd en waargenomen, wij kunnen 
toch niet nalaten de Roomsche kerkvoogden, die toen te 
Huizum de kerkelijke administratie in handen hadden, 
den lof te geven, dat zij dit met belangstelling en zorg
vuldigheid hebben gedaan. Wat was toch het geval? De 

(1) De Haan Hettema a. w. I , p. 94 , noemt 1581 als zijn sterf
jaar; maar ten onrechte. Uit het Charterboek IV 292 blijkt, dat hij 
in 1582 nog leefde. Aldaar staat toch in de verdeeling van de land-
huuren en eeuwige renten der, drie kloosters, binnen Leeuwarden , 
door de Magistraat, op verzoek der voogden van het St. Anthonie Gast
huis , huisarmen en weesmeesteren aldaar, tusschen hen gemaakt tot 
onderhoud der arme noodlijdende weduwen en weezen en andere mise
rabele personen, 4 April en 18 Mei 1582, het volgende: „Goffe van 
Douwma, wonende tot Huisum, als Curator over Wij ger Eelsma wees
kinderen, competeren jaarlijks te rente uit Pieter Jansz-State te 
Demum een somma van een gouden gulden , en dit van wegen die 
voorz. weeskinderen ; welke saté toebehoort dit voorz. Convent," nam. 
het St. Ann* Convent te Leeuwarden. 

(2) Zie boven p. 30 en aldaar noot 1. 
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patroon of kerk te Huizum had eene gemeenschappelijke 
bezitting met de Heeren van Ameland, de familie van Cam-
mingha gelijk bekend is. Deze bezitting bestond in drie 
„loeghusingen," waarschijnlijk pakhuizen, liggende „buiten 
de Wirdummer ofte St. Jaeobi poorta" te Leeuwarden. 
De huur dezer pakhuizen beurden de Heeren van Ameland 
en de kerk beurtelings, jaar om jaar. In 1576 nu scheen 
hierover tusschen de eigenaren eenig verschil ontstaan te 
zijn. En ds Huizumer kerkvoogden vroegen eene gerech
telijke acte van den huurder der pakhuizen tot handha
ving van het recht der kerk (1). 

Maar de zegepraal der Spanjaarden en der oude gods
dienst was niet voor altijd, al scheen het een tijd lang 
zoo wel te zullen wezen. Al wat toch, na de inneming 
van den Briel door de watergeuzen op 1 April 1572, door 
het beleid en de zorg van Duco van Martena en Diederik 
van Bronkhorst en Batenburg, Heer van Nedermormter 
en benoemd Stadhouder van Friesland, in naam van den 
Prins van Oranje, voor de Hervorming gewonnen werd, 
ging door het beleid van Casper Robles en de lafhartig
heid van den Graaf van Schouwenburg, die Bronkhorst 
spoedig opvolgde, weer verloren. Sneek, Bolsward, Fra-
neker, Staveren en Dokkum, aanvankelijk voor den Prins 
van Oranje gewonnen en voor zijne soldaten geopend, 
vielen later weder in de macht der Spanjaarden (2). Het 
scheen toen met de Hervorming gedaan te zijn. Het hof 
van Friesland vaardigde scherpe bevelen uit tegen de Her
vormden. De predikanten moesten weer vluchten. Vele 
overigen werden in hechtenis genomen (3). Doch deze 

(1) Zie Bijlage B. 

(2) Zie dit een en ander breed verhaald door Lorgion a. w. p. 
96—108 , F. Sjoerds II , 2 , 712—716. 

(3) IJpeij en Dermont, Gesch. der Ned. Herv. Kerk, I I , p. 54, 
55 , F. Sjoerds II . 2 , 716. > 
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zegepraal der Roomschen duurde, slechts tot 1576. De 
zaken namen toen eenen gansch anderen en voor de Her
vorming gunstiger loop door de gevangenneming van Casper 
Robles, de komst van den stadhouder Rennenberg, de aan
neming der Pacificatie van Gent in Friesland 12 Maart 1577, 
de afzetting van de oude leden van het Hof, de gevangenneming 
van den Bisschop, en de door den Aartshertog Matthias en 
den Raad van State ontworpen godsdienst-vrede 22 Juli 1578. 

- De Hervormden kregen vrijheid van geweten, tengevolge 
der Gentsche Pacificatie, en daarna werd het hun door 
den godsdienst-vrede vergund om op sommige plaatsen 
openlijk hunne godsdienstoefeningen te houden. En toen, 
na hevige twist, in Juni en Augustus van het jaar 1579, 
de Unie van Utrecht in de verschillende deelen en steden 
van Friesland was aangenomen, werd op den 15 November 
in onze Provincie het besluit genomen, dat de Hervormden 
op alle plaatsen volkomen vrijheid hadden om hunne 
eeredienst uit te oefenen, tot dat , na Rennenbergs afval, 
in Maart 1580 op eenen landsdag in Leeuwarden de 
Roomsche godsdienst in Friesland werd afgeschaft (1). Jam
mer echter dat de Hervorming hier te ver ging, en nu 
op hare beurt de vrijheid van godsdienstoefening ontnam 
aan de voorstanders en liefhebbers der oude godsdienst ! 
Jammer ook dat de Hervorming hare zegepraal niet be
haalde zonder uitbarsting van het gemeen, dat helaas ! 
daarbij gesteund werd door de regering. In Leeuwar-
den geschiedde dat , en te Huizum, in het jaar 1578(2). 

(1) Wij hebben dit alles maar kort samengetrokken en slechts even 
genoemd. Die er meer van lezen wil kan dit vinden in de wel bekende , 
en meermalen door ons genoemde werken van Schotanus, Uneij en 
Dermont, F. Sjoerd. en Lorgion. 

zum t a . f" %? a a n t < n ' P- 2 5 ' a a n t " m- Zie voorfa over Hui-

1 . p. 184 e n a S ^ ^ ^ ' ^ ^ b e S c h r - T a n L e e «™rden , 
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Te Bolsward hielden de soldaten in 1580 treurig huis; 
zij verbraken het Mariabeeld daar en vernielden er vele 
kostbaarheden en geschriften, en zouden «eker nog meer 
hebben verwoest als de Gilden niet veel hadden verstopt, 
en de overheid geene wijze maatregelen had genomen. 
Ook te Franeker, Sneek en Dokkum werden de beelden 
gesmeten (1). 

Wat Huizum en Leeuwarden aangaat, de overheid gaf 
daar het volk helaas ! voedsel. In de Schrans onder Hui
zum toch werd het oude Hof toen bewoond door den 
Raadsheer Juw van Dekama, een neef van den vroeger 
vermelden Raadsheer Pieter van Dekama (2). Maar toen 
nu in Mei 1578 de leden van het Hof afgezet, en som
migen hïmner gevangen genomen, anderen in hunne hui
zen bewaakt werden, en wederom anderen door de vlucht 
ontkwamen, behoorde onder deze laatsten mede Juw De
kama. Rennenberg had hem voor zich laten dagen (3), 
doch hij verscheen niet; en het volk was bovenal tegen hem 
verbitterd om zijne Spaanschgezindheid. Duco Martena had (4) 

(1) "Winseinius a. w. p . 660. 
(2) De Haan Hettema a. w. I 90. Juw Dekama stierf in balling

schap te Keulen in 1580. De Haan Hettema I I 57 aant. 43. Zijn 
schoonzoon J. van Burmania vroeg in 1623, bij het gerechtshof, ver
goeding voor de schade, maar te vergeefs. IJpeij en Derm. t. a. p . 
Misschien was het Oude Hof in het bezit van eenen neef en niet van 
een kind van Pieter Dekama gekomen, omdat vele van diens kinderen 
jong of buitenlands gestorven waren , en de overgeblevenen elders woon
den en gehuwd waren. Juw Dekama , die even als zijn neef P. Deka
ma raadsheer in het Hof was, konde geschikt in het ander» ledig-
staande huis wonen. Pieter van Dekama was gestorven in 1568. Zie 
de H. Hettema a. w. geslacht Dekama en aant. 

(3) Chartb. IV p. 178. 
(4) Te vinden achter de naamrol der raden van het Friesche Hof. 

p. 129. Het lu id t ; 
O ! utinam Juli numquam tibi longa fuisset 
Sumta toga , aut raro curia trita pede. 
Quam fuerat melius curtis latitasse Suagis 
çt celeri lepôres exagitasse cane ? 
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hem zelfs in een ktijnsch gedicht toegeduwd, dat 
het voor hem beter ware geweest zijne genoegens in 
de jacht te scheppen. Maar toen dan nu Dekema ontvlucht 
was en de woede van het volk losbrak, verwoestte het 
gemeen zijnen grooten en schoonen boomgaard en huis, 
na bekomen appointement van het nieuwe gerechtshof (1). 
Men gaf voor, dat het te nabij bij de stad gelegen was, 
en gemakkelijk een legerplaats voor den vijand konde zijn; 
maar de wa-re reden was persoonlijke haat tegen Dekama (£). 
Na deze daad voltrokken te hebben , ging het volk in Leeu
warden aan het verwoesten en breken in de kerken. Ren
nenberg duidde dit alles zeer euvel aan den Magistraat te 
Leeuwarden (3). Maar te Huizum bleef het bij het verwoesten 
van het oude Hof. De kerk werd er bepaald niet bestormd 
of geschonden. Sommige overblijfselen van de oude gods
dienst zijn er nog (4) , en later werd het kerkzilver, dat 
bij de oude godsdienst gebruikt was, te Leeuwarden ver
kocht (5), gelijk wij beneden nog breeder zullen zien. 
Misschien nam men ook hier wijze maatregelen om kerk-
verwoesting te keer te gaan. 

Doch. het wordt tijd, dat wij in ons verhaal tot de bal
lingen in Embden terug keeren. 

Terugkeer van Epo van Douwma in zijne medegenöolen, 
en Epo's huiselijke omstandigheden daarna. 

Het was omstreeks of misschien eerst na de Unie van 

(1) Upeij enDermout, t . a . p . Zie ook L r . den Sande, Vijf boeken 
der gewijsde saecken voor den Hove van Friesland p. 542 en 543. 
Een latere bloedverwant van Juw Dekama, Jurrien van Burmania , 
vroeg van den Magistraat te Leeuwarden in 1623 gerechtelijk schade
vergoeding. Het Hof v. Fr. behandelde deze z a a k 20 Dec. 1623 , en 
wees den eisch des eischers af. 

(2) Schotanns a. w. p. 821. 
(3) Upeij en Derm. t. a. p. 

(4) Zie mijn Himums kerk. toost. v. d. Herv. p. U , 
(5) Zie bijlage C. • 
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Utrecht (Ij , dat onze uitgewekenen uit Embden naar 
Friesland terug keerden , en ook de Huizumer edelen hunne 
vropgere woonplaats mochten weder zien. 

Niet zonder een openbaar blijk van dankbaarheid achter 
te laten in de stad en gemeente (2) , die hen zoo lang 
gastvrij hadden opgenomen, keerden de gevluchtten na»r 
hunne eigene haardsteden weer, en wij stellen ons voor, 
dat ook Epo van Douwma, Hessel van Feijtsma en Epo 
van Bootsma het hunne zullen hebben bijgedragen tot het 
daarstellen er van. 

(1) Zie boven pag. 29. Het verzoekschrift om de Unie van Utrecht 
in Friesland aan te nemen in 1579. teekende Epo v. Douwma van Hui-
zum niet; het request echter, waarin men zich beklaagde over de re
gering van Rennenberg , en er bij hem op aandrong, dat Duco Mar-
tena als drost van Harlingen en Rienick van Camminga als Commis
saris van de monstering tot toerusting van oorlog en bescherming des 
lands , volgens begeerte en advies van de staten . zouden worden er . 
kend, in 1580, teekende hij wel. Zijn naam is daar Epius van Douwma 
Junior , om hem te onderscheiden van zijnen Oom Epo Douwma tho 
Hallum, die ook teekende. —• Wij zien in den samenhang van dit een 
en ander een bewijs , dat onze Epo niet voor maar eerst na de Unie 
van Utrecht uit Embdem is teruggekeerd. Winsemius , Chroniek p . 
629, 632 en 652. 

(2) In de Gasthuiskerk te Embden hebben de Friesen een Glas
venster gegeven, met het opschrift: „De West-friesche Litmaten der 
kerken und borgers in Embden geven dit glas vor een dankbaarhz 
harder herberge, unde wenschen de Broeders in Christo genade unde 
vrede van Godt den Vader, und bestendige z in den waren geloven 
an Jesum Christum unzen Heren, Amen 1583." — Dit glas is ver
nieuwd in 1656 met dit latijnsche onderschrift: „Vitrum hoc a con-
terraneis nostris, Religionis causa sedibus suis extorribus. in gratam 
horum memoriam , Deo et huiv Urbi consecratum , vetustate collapsum, 
pari animo renovavere. J . van Aisma , T. v. Sixma, R. van Glins , 
Helias Duif, Anno 1656. — Overigens is er boven de Ooster-deur der 
Groote kerk te Embden een schip in een zerksteen afgebeeld, met het 
opschrift: „Schepken Cliristi" en het omschrift: „Gods kerke vervolgt, 
verdreven , heeft Godt hijr troost gegeven." — Boven de Bolten Poorte 
te Embden staat dan ook te recht: „Heer I bewaere de Herbarg Diner 
Genieene." Meiners a. w. I 412 en 363. 
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Hoe zij het bij hunnen terugkeer in Huizum vonden ? . . . 
wij herinneren ons, dat bij het vonnis hunner verbanning, 
tevens de verbeurdverklaring hunner goederen was uitge
sproken (1). Terug gekomen zullen zij echter hunne goe
deren hebben weer gevonden. Wat Epo van Douwma aan
gaat, is dit , dunkt mij , gemakkelijk na te gaan. Zijn 
vader leefde nog, en was niet uitgeweken of verbannen 
geweest. Deze omstandigheid strekte dus tot bewaring der 
goederen en bezittingen der familie, want Epo, bij het 
leven zijner ouders nog niet in het bezit van eigendom
men , konde die ook kwalijk verliezen. Eene verbeurdver
klaring konde hem niet schaden. Maar Hessel van Feijts-
ma dan, en Epo van Bootsma ? . . . Zekerlijk zullen hunne 
goederen zijn aangeslagen, maar zonder hen op den duur 
te schaden. Zij zullen gedurende hunne ballingschap van 
hunne bezittingen wel geene voordeelen hebben getrokken, 
maar verloren hebben zij die niet. De haat , die Roomschen 
en Onroomschen toch tegen Al va hadden, was zoo groot, 
dat bijkans niemand de verbeurdverklaarde goederen van 
de verbannenen wilde koopen (2). Daarenboven hadden de 
uitgewekenen , den 5den Mei 1575 , bij notarieele acte gepro
testeerd tegen de verkooping hunner goederen, die Cas-
per Robles met Bouwdewijn van Loo, rentmeester gene
raal, den 18den dierzelfder maand in de Kanselarij te 
Leeuwarden dacht te houden, en een ieder gewaarschuwd 
tegen dien Gode en menschelijke wetten wederstrevenden 
handel (3). 

Voorts was bij de pacificatie van Gent dan ook uitdruk
kelijk bedongen, niet slechts dat de verbannenen vrijelijk 
naar hunne haardsteden zouden kunnen terugkeeren , maar 

(1) Zie boven p. 44. 

;t (2) Kronijk van Arnhem door v. Hasselt p. 211 , 212. Boekzaal 
der gel. w. voor 1741. II. p. 325. 

(3) Winsemins ». w. p. 592 en 593. 
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dat zij ook weder in het bezit hunner goederen zouden 
worden gesteld (1). 

Maar al leden de teruggekeerden dan geen verlies in 
hunne tijdelijke goederen, Epo van Douwma had helaas! 
in den tijd zijner afwezigheid een ander zeer smartelijk 
verlies geleden. Zijne moeder, Wiek van Abbingha, was 
in het jasr 1577 gestorven (2). Hare plaats was bij de 
terugkomst van den zoon ledig ! 

Later echter, namelijk in het jaar 1582 , hetzij kort 
t>oor of kort na den dood van zijnen vader, werd Epo's 
leven niet -weinig veraangenaamd door zijn huwelijk. De 
onrustige tijd verkeerde nu voor hem in een stil huiselijk 
leven. Hij trouwde Saeck van Burmania (3) , eene dochter 
van Gemma van Burmania en J ouwk Haerda (4). Zij over
leefde Epo, en schonk hem geene kinderen. Ook huwde 
zij na den dood van haren man ten tweeden male , na
melijk 10 Febr. 1605 met Cijprianus Sipkes van Jaersma (5) , 
doch zij stierf 17 ^Juli 1607 , vijfjaar na den dood van 
haren eersten man , en twee jaar na het sluiten van haar 
tweede huwelijk (6). Gelijk wij later breeder zullen zien, 

(1) Winsemiug a. w. p. 598 en 611. Schotanus a. w. p. 793. 

(2) De Haan Hettema a. w. I p. 94. 

(3) Zij teekende, na den dood van haren man Epo, tweemaal eigen
handig de kerkerekening van Huizum, namelijk in 1602 en 8 Jan. 
1605. 

(4) De Haan Hettema a. w. I. p. 58 , 59 en 94. Te Water a. w. 
I I . 347 en 348. Ook Gemma van Burmania behoorde tot de verbon
dene edelen. Te "Water t. a. p . en II . 309 en I I I . 497. Zie ook ov er 
hem de Haan Hettema II . p 42 ac'it. 30. 

(5) Zijn eigenhandige naamteekening komt in de kerkerekening van 
Huizum tweemaal voor, namelijk in 1606 en Jan. 1607. In Maart 
1608 teekende Thet van Douwma, een bloedverwante van Epo , die 
zeker na den dood van Saeck van Burmania erfgenaam werd van de 
goederen, die van de z ĵde der Douwma's waren. Doch hierover be
neden meer. 

(fi) De Haan Hettema I, 59. 
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werd -ij te Huizum in de kerk begraven , in hetzelfde 
graf dat ook het gebeente van haren man bevatte (1). 

Zij was ongetwijfeld eene vrouw van eenen edelen aard 
en liefhebbend karakter, allezins geschikt om Epo geluk
kig te maken en door haren huiselijken omgang de jam
meren te vergoeden, die hij reeds beleefd had , en de 
onaangenaamheden, die h i j , gelijk wij zullen zien, nog 
dragen moest, gemakkelijker te maken Haar liefheb
bend hart spreekt toch in een gedeelte van haar testa
ment, dat ons in het Huizumer kerkelijk archief bewaard 
i . gebleven. Zij vermaakte daarin de opbrengst van eene 
halve saté, die zij te Wartena bezat, aan de weduwe van 
Johannis Bogerman (2), Popck genaamd en aan een zekere 
Griet, Henrix dochter, te Huizum, met de bepaling daarbij, 
dat het deel van Popck na haren dood weder aan haar 
zuster (de zuster der erfiaatster namelijk) vervallen zal, 
en het deel van Griet na haren dood aaa de armen van 
Huizum zal komen. Voorts moet genoemde Griet nog 
hebben haar duerste hoijck ende haar duerste Rock, ter
wijl zij haar dienstmaagd Aeff Pouwels voor eens vijftig 
Carolus gulden legateert. Daarenboven blijkt uit de 

(1) Zie beneden. 

(2) Deze Johannis Bogerman was predikant geweest. In 1566 week 
hij uit naar Embden. Hij werd predikant te Jenndt en vervolgens te 
Opleeuwert in Oostfriesland. In 1580 te Bolsward , in 1583 te Steen
wijk, en in 1592 weder te Bolsward. Hij heeft verschillende ge
meenten bij leening bediend, en werd in 1593 te Kampen , in 1596 
te Appingadam, en in 1598 te Hasselt beroepen, waar hij stierf. Hij 
was de vader van den lateren Leeuwardschen predikant van dien naam, 
den welbekenden Voorzitter der Dordsehe Sijnode. Misschien was 
Popck wel te Leeuwarden, bij haren zoon, die er sinds 1604 zeer 
geacht predikant was, woonachtig , toen Epo van Douwma's vrouw haar 
bij haar testament gedacht. Misschien geschiedde dit zelfs wel uit 
achting yoor dien Leeuwardschen leeraar; misschien ook uit vroegere 
relatie tussehen Epo van Douwma en Johannis Bogerman, den Vade r < 
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kerkerekeningen van 1605 en 1607, dat zij den patroon 
d. i. de kerk eens vijftig en eens honderd Car. gulden 
voorschoot, van welke gelden later noch teruggave is ge
schiedt, noch rente is betaald. Mede blijkt uit de reke
ning van laatsgenoemd jaar , dat zij den armen een tonne 
bier besprak, hoogst waarschijnlijk tegen den dag harer 
begrafenis. — Voorzeker getuigt dit alles en de voor dien 
tijd aanzienlijke erflating aan de armen voor haar lief
derijk hart, en zal zij die belangstellende liefde wel niet 
het minst betoond hebben in hare woning en omgeving, 
zoo lang zij leefde, en aan haren man Epo te midden 
van zijne zorgen en onaangename ervaringen. Doch wij 
keeren na dit een en ander tot Epo zelven terug, en 
willen zijne belangstelling, die hi j , na zijne terugkomst, 
in Huizums gemeente stelde, gadeslaan. 

Epo's belangstelling in Huizums gemeente, na zijne 

terugkomst betoond. 

De oude godsdienst was dan in Friesland afgeschaft, 
en de Hervorming openbaar ingevoerd ten landsdage in 
Leeuwarden, in Maart 1580 (1). Doch in weerwil van 
dit besluit van den landsdag en de daarop gevolgde be-

in de dagen der ballingschap te Embden. Misschien ook was Bogerman, 
de vader, wel eens bij wijze van leening de Huizumer gemeente wezen 
stichten, toen daar nog geen predikant was. Zie over Bogerman, den 
vader, Glasius, Godgeleerd Nederland I. 122 en 123. Zie ook vooral 
de belangrijke dissertatie van Dr. H. Edema T. der Tuuk. Johannis 
Bogerman p. 1—14. 

Voor zoover mij bekend i s , is de naam van Bogermans moeder niet 
bekend geweest. Het Huizumer archief brengt dien aan het licht. Zie 
over het testament van S. v. Burm. Bijlage D . 

(1) Charterb. v. Friesl. IV p. 139. 
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velen der Gedeputeerde Staten, „dat men moest afhouden 
van alle Pauselijcke gewoentlijcke ceremoniën, diensten, 
ende oock haer predicatien . . . . en dat een ijegelick 
gemeente in hoeren Dorpe sal procederen tot nijeuwe electie 
van bequaeme eerlicke Gereformeerde Predicanten, Leer
aars ende Schoelmeesters" (1) — bleven de overblijfselen 
der vroegere eeredienst hier en daar nog betrekkelijk lan
gen tijd bestaan. Zoo werd ten jare 1603 aan eene Com
missie der Friesche Sijnode opgedragen, om bij de Staten 
dier Provincie aan te dringen tot het laten wegruimen dier 
overblijfselen (2). Zoo stond in 1609 te Gaastmeer het 
altaar nog in de kerk, en verzocht de classis van Bolsward, 
dat het met andere overblijfselen van het pausdom mogt 
worden weggenomen (3). Zoo woonde in 1607 de Room-
sche priester te Wartena nog in de pastorie, en in 1609 
en 1611 werden te Oudega en Gaastmeer eveneens in vi-
carie- huis en pastorie de priesters nog gevonden (4). Zelfs 
in een goed deel van Friesland, met name in Zeven wou
den , Barradeel, Wijmbritseradeel, Wonseradeel, Hennaar-
deradeel, Oost- en Westdongeradeel, Dantumadeel en 
Idaarderadeel schijnt de Hervorming tragen voortgang ge
had te hebben, hetzij dit kwam door het groote gebrek 
aan predikanten in dien tijd, of wel omdat de vijand een 
goed deel der provincie nog steeds verontrustte, of ook 
wellicht omdat de bewoners zei ven in vele dorpen nog ge
hecht waren aan de voorvaderlijke godsdienst (5). 

Maar hoe dit zij, in Huizum werd, gelijk in verre weg 
het grootste deel van Friesland, onmiddelijk gevolg ge-

(1) Chartb. IV. 144 , 146. 

(2) LTpeij en Dermout a. w. I 269. 

(3) IJpeij en Dermout aant. I. p. 115. 

(.4) IJpeij en Dermout aant. II . p . 31 en I. p. 134. 

(5) Upeij en Darmout a. w. II 64 en aant. I l 31. en 22. 
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geven aan de bevelen van den Landsdag en de Gedepu
teerde Staten. Men hield er terstond af van de Pauselijke 
Ceremoniën en gebruiken. Het vervaardigen en doen gieten 
van de reeda meergemelde kleine klok in den toren van 
Huizum bewijit dit. Zij is gegoten in het jaar 1582, en 
heeft niet, gelijk de groote klok, die Jhesus, Maria, Jo-
hannei heet, eenen gewijden naam, maar in de plaats 
daarvan de namen en wapens van de edelen, die toen aan 
het hoofd der gemeente stonden (1), namelijk Sijbrant van 
Cammingha, Epo van Douwma en Hessel van Feijtsma. De 
eerstgenoemde was toen Grietman van Leeuwarderadeel (2), 
en zal als zoodanig ook de eerste plaats verkregen hebben 
in het opschrift op genoemde klok. Ook van elders blijkt 
zijne liefde roor de burgerlijke en godsdienstige vrijheid, 
daar hij zijnen naam, te midden van den strijd over de 
Unie van Utrecht in Friesland, tot tweemaal toe leende 
om die Unie te bevorderen (3); en in 1583, toen het noo-
dig geoordeeld werd de ingezetenen van het platte land te 
wapenen, ten einde een inval des vijands te voorkomen, 
werd hij door den Graaf van Merode, luitenant Gouver
neur van den Prini van Oranje in Friesland, aangesteld 
tot Kolonel over het krijgsvolk van Oostergoo, met last 
om het te Rauwerd te versameien (4). — Epo van Douwma 
was reeds vroeger, namelijk in het begin van 1580, weder 
in het openbaar opgetreden, om mede Frieslands vrijheid 
en belangen te behartigen Hij had zich toen toch door 
zijne handteekening aangesloten bij de klachten der Staten 
en van vele edelen over het willekeurig bestuur van Ren
nenberg (5). Maar nu zien wij hem, na zijne ballingschap, 

(1) Zie de kerk. toost. v. Huizum v. d. Hervorming p. 11. noot 2. 
i2) Zie de Haan Hettema a. w. I. 75 en I I . 51. 
(3) Zie Winsemius , Chron. p. 630 en 632. 
(4) Chartb. IV p. 338. v. Sminia, nieuwe naamlijst der Griet

mannen p. 27. 

(5) Zie boven pag. 56 noot 1. 
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voor het eerst werkzaam in het belang van Huizums ge
meente in het bijzonder. Waarom dit werk juist het doen 
gieten van eene klok moest zijn, daar er een groote en 
goede in den toren hing, kunnen wij niet verklaren. 
Misschien waren er reeds vroeger twee klokken in den toren 
o-eweest, en eene daarvan gescheurd en onbruikbaar geworden; 
misschien ook was de plaats voor eene tweede klok in den 
toren nog altijd open, en grepen Douwma en Feijtsma de 
gelegenheid aan, om die aan te vullen, en daardoor te 
toonen , dat zij, ijverige voorstanders der Hervorming als 
zij waren, nogthans niet minder prijs stelden op de plech
tige onderhouding der eeredienst en begraving der dooden. 
Al was toch de Hervorming eene schrede vooruit tot de 
aanbidding in geest en waarheid, men bleef desniettemin 
het gelui der klokken bij den aanvang der godsdienstoefe
ningen , vergaderingen van stemgerechtigden, begraving 
der dooden enz. op hoogen prijs stellen, gelijk dit in Fries
land en niet weinig andere deelen van ons vaderland 
tot op den huidigen dag het geval is. 

Eigenaardig is het , dat wij bij de beschouwing der op 
de klok uitgedrukte wapens der genoemde edelen, in het 
wapen van Douwma nevens het opstaand zwaard, het wa
pen zijner familie, nog iets anders zien aangebracht, dat 
voor zoo ver ik weet nergens meer in het wapen der 
Douwma's aanwezig is. Het is een dier, of een pelikaan , 
die zich lelf in de borst pikt, of een halve arend Wat 
het i s , is niet recht duidelijk te zien. Is het de pelikaan, 
dan zoude het een oud Christelijk sijmbool zijn, en te 
kennen geven, dat het Douwma, na zijne terugkeer eene 
behoefte was uit te drukken, dat de gemeente van Chris
tus eer gevoed dan vernietigd was door al het vergoten 
bloed. -— Is het daarentegen de halve arend, dan zoude 
dit aanduiden , dat Douwma roem droeg op de vrijheid, die 
hij met gansch Neerlaud na strijd verkregen had, daar 
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de halve arend in het wapen der Friesche edelen het sijm-
bool der vrijheid is (1). 

Wat Hessel van Feijtsma betreft, wij zien in de aan
wezigheid van zijnen naam op de bedoelde klok een tee
ken , dat h i j , die vroeger met Douwma de ballingschap 
om des geloofs wil verdroeg, nu ook weer, als aleer in 
den tijd van het verbond der edelen, trouw aan zijne zijde 
stond, nu het de overwinning en den bloei gold van de 
vroeger vervolgde godsdienst naar de meer zuivere opvat
ting van het Evangelie. Helaas! dat hij niet lang meer 
aan Douwma's zijde tot Huizums heil arbeiden mocht. Hij 
stierf in 1585 , en werd te Huizum in de kerk begraven. 
Zijn grafzerk, nu bedekt door een houten vloer, maar in 
den tijd van te Water (2) , den schrijver van het ver
bond der edelen, nog zichtbaar, bevat zijn wapen en vier 
kwartieren , en heeft het volgende opschrift, -— „Anno 1585 
den . . . storv de Edele Erntveste Jonker Hessel van 
Feijtzma," en daaronder deze spreuk „Memento judicii 
mei, enim erit et tuum; mini heri et tibi hodie" (3). 

Epo van Douwma echter, al zal hij diep getroffen zijn 
geweest door het heengaan van zijnen medgezel en helper, 
hield niet op met te zorgen voor Huizums heil. Er werd 
toch ook uitvoering gegeven aan dat deel van het reeds 
boven genoemd (4) , bevel der Gedeputeerde Staten, waar
bij voorgeschreven was, „dat een ijegelick gemeente in 
hoeren dorpe sal procederen tot nijeuwe electie van be-
quaeme eerlicke Gereformeerde predicanten." 

(1) Zie Fr. Volksalmanak 1844 pag. 32 enz. J. Douwama's boek 
der partijen pig. 52. 

(2) Te Water a. w. II. p. 395 en 396. 
(3) „Denk aan mijn vonnis, want het zal ook het uwe zijn ; mij 

gisteren, u heden." 
(4) Zie boven p. 61. 
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Gemakkelijk zal dit zeker niet geweest zijn. Het ge
brek aan predikanten was toen groot (1). Vele gemeenten 
waren langen tijd verstoken van het bezit eens leeraars 
en anderen hadden slechts een van eene andere gemeente 
voor eenen tijd ter leen (2). Soms ook werd, tot het jaar 
1586 , in het gebrek van leeraars misschien voorzien door 
zoogenoemde profeten, mannen die nu en dan voor de 
gemeente een deel der Heilige Schrift verklaarden (3). 
En wat bepaaldelijk Friesland alleen betreft, Dr Otto 
Swalue werd door de Gedeputeerde Staten naar Noord-
Holland afgevaardigd , om alle predikanten , die daar dien
den en geborene Friezen waren , ja ! ook zulke , die , schoon 
geen Friezen van afkomst, nogthans in Noord-Holland 
bij geene beslotene gemeenten dienden , te bewegen en te 
beroepen tot den dienst des Evangelies in Friesland (4). 
Maar hoewel .dan vele gemeenten lang van predikan
ten verstoken waren, in Huizum was men vrij geluk
kig. In de acta van de Sijnode te Sneek, gehouden in 
het jaar 1587, op 18—22 April, komt reeds een zekere 
Hadrianus voor als predikant van Huizum (5). De Classis 
van Dokkum had zich bij request, dat hoogstwaarschijn
lijk opgesteld was door Balthazar Arnhemius, predikant 
te Anjum, gewend tot de Engelsche koningin Elisabeth, 
opdat zij zich zoude ontfermen over den jammerlijken 
toestand der kerken dezer landen. In dit verzoekschrift 

(1) Zie IJpeij en Dermout, a. w. I I , p. 59 en aanteekeningen II , 
p. 27. Voorts I . p. 265 etc. 

(2) Zie Ueij en Dermout, a. w. aant. I . p. 112. 

(3) Zie Upey en Dermout, a. w. I , p. 384 , 385 en 496. 

(4) IJpeij en Dermout, a. w. I I , p. 59 en aant. II , p. 27. 

(5) Zie acta van de Sijn. te Sneek, van 18—22 April 1587. art. 
24 en 43 , te vinden op het Provinciaal Archief te Leeuwarden. De 
vriendelijkheid van Dr. Reitsma te Kooten heeft mij hierop attent 
gemaakt. 

V. F. XIV. 
5 
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kwamen echter woorden voor „stekende de overheden des 
lands." En toen nu de afgevaardigde van de Classis van 
Dokkum op de Sijnode te Sn eek , in 1587 , het oordeel de
zer vergadering over bedoeld request vroeg, prees deze 
de zaak op zich zelve als „recht en christelijk," maar 
besloot toch , dat men zich over het voor de lands-rege-
ring beleedigende bij zijne Genade, den stadhouder, Graaf 
Willem Lodewijk van Nassau, zoude verontschuldigen. 
En Hadrianus, de predikant van Huizum , werd met Ds. 
Sprenger van Leeuwarden, door haar gecommitteerd om 
gemelde verontschuldiging zijne Genade te overhandigen (1). 

Deze Hadrianus is hoogstwaarschijnlijk Huizums eerste 
predikant geweest. Althans nergens hebben wij eenig spoor 
van eenen voorganger kunnen vinden, wiens bestaan dan 
ook bij het toenmalig gebrek aan predikanten wel haast 
niet denkbaar is. Misschien werd Huizums gemeente, tot 
de komst van Hadrianus, door predikanten uit Leeuwar
den of van elders nu en dan gesticht (2); of wellicht trad 
soms een zoogenoemde profeet voor haar op. Maar hoe 
dit ook zij , Epo van Douwma was er met andere edelen 
en eigenerfden te recht op bedacht. het dorp zijner inwoning, 
naar het bevel der Gedeputeerde Staten, van eenen eigenen 
leeraar te voorzien. 

Of wij met recht zijnen naam hier weer noemen ? . . . 
mij dunkt het althans zoo. Immers ook na de afschaf
fing der oude godsdienst en de invoering der Hervorming 
in Friesland, werden de predikanten op dezelfde manier 
verkozen, als aleer de pastoors, d. i. door de edelen en 
eigenerfden als meene meente (3). 

(1) Zie de aeta van genoemde Sijnods, als ook Dreas naamlijst 
der predikanten der Classis Dokkum , p . 1 3 . waar echter het gebeurde 
op de Sijnode te Sneek niet juist wordt voorgesteld. Zie ook Dr. Reit-
nua, Honderd jaren enz., pag. 242. 

(2) Zie boven p. 59, noot 2. 

(3) Wins. Chron. p. 710. 
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En Epo van Douwma nam onder deze personen in Hui
zum steeds de eerste plaats in. 

Duidelijk blijkt dit uit het volgende. 
In het iaar 1594, op den 19den Mei, waren na voor

gaande „Clock Cleppinghe" in de pastorie (l) te Huizum 
vergaderd de edelen, eigenerfden , kerkvoogden en gemeente. 

Men raadpleegde over de verkooping van het kerkezil
ver, bij de vroegere eeredienst gebruikt, en men be&loot, 
bij „ghemeene stemmen van de Comparanten, die van de 
gemeente voor de meestendeel aldaar present waren/ ' 
het „ten prouffite van de gemeente" te verkoopen. Ten 
gevolge daarvan deden Epo van Douwma, Jelgher van 
Bootsma (2), Sicke van Dijxtra (3), heerschappen > Heert 

(1) De pastorie stond toen niet op dezelfde plaat». De tegenwoor
dige pastorie is gehouwd tijdens d» bediening Tan Ds. Hetto Reijnalda 
1762—1794, en vergroot tijdens de bediening van Ds. H. Wesselius , 
1794—1828, door de aanbouw van een nieuwe keuken. —• De pasto
rie stond in den tijd van Epo van Douwma zeker meer achterwaarts 
ia den tuin. Althans bij het graven aldaar zijn in mijnen tijd de over
blijfselen van fundamenten gevonden , bestaande uit groote gebakkene 
steenen. Zie over de pastorie, Wesselius, Manuscript, p. 75. 

(2) Deze Jelgher van Bootsma was een bloedverwant van den vroe
ger vermelden Epo van Bootsma, en komt als een belangstellend lid 
der Huizumer gemeente tot Maart 1608 voor. In het oudste kerke-
boek , beginnend» met 1602, onderteekende hij tot Maart 1608 de 
kerkerekeningen, en woonde de vergaderingen der edelen en eigen
erfden getrouw bij. Overigens kunnen wy niet veel van hem mede-
deelen. De Haan Hettema bericht ook nists omtrent hem. Misschien 
was hij de door Hettema genoemde broeder van Hessel en Sierk en 
Claer en His. In dit geval waren aan hem en zijne broederen eenige 
dichtregelen gewijd door Gellius Snecanus. Zie ds Haan Hettema a. w. 
I , P- 4 3 , en Frisia Nobilis p. 60 en 61. 

(3) Sicke van Dijxtra wan eigenaar, misschien een tijdlang bewo
ner -pan Dijxtra-state te Huizum , thans de boereplaats eigen aan 
Jonkhr. Mr. Engelen, en bewoond door B. Eekma. Voor het laatst 
vinden wij zijne handteekening onder de kerkerekening van 1602. Op 

»m en zijnen broeder Taecke maakte Gellius Snecanus eenige dicht-

Fris *N h W * a r m n u u n e christelijke deugden zeer werden geprezen. 
° • P- 65. Helaas ! Taecke heeft deze loftuiting treurig beschaamd-
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Mertenszoon , gemeenteman, en Sijmon Meijnertszoon en 
Albert Thouniszoon , als kerkvoogden, het genoemde zilver 
wegen bij Leonard, „goldsmid binnen Leeuwarden." Het 
woog zes pond en twee lood; en na „looden ende weder-
zooden hebben ze 't zelve zilver toegeslaghen ende vercoft 
ijder loot voor vier ende twintich stuijvers, bedragende 
tzamen d' summa van twee honderd twee ende dartich 
Carolus guldens zestien stuijvers." De handteekeningen staan 
onder het origineele stuk, behoorende in het archief van 
Huizum, en Epo van Douwma is de eerste onderteeke
naar (1). Opmerkelijk is het echter, dat hoewel de ver
gadering „ten huize van de pastorie" gehouden werd, 
geen predikant dit merkwaardige «tuk heeft geteekend; 
waaruit wij meenen te moeten besluiten, dat Hadrianus 
toen reeds vertrokken of gestorven was, en de plaats nog 
vaceerde. 

Lang echter heeft de vacature niet geduurd, daar wij 
den volgenden predikant Paulus Anthonij (2) reeds in Ja-

Als ontvanger Generaal toch werd hij, wegens het verduisteren van 's lands 
gelden, in hechtenis genomen, gepijnigd en op het schavot te pronk gesteld 
en na acht maanden te hebben gevangen gezeten, op 8 Dee. 1599 
gegeeseld en gebannen. Hij stierf in het Oldeampt, en zijne kinderen 
schaamden zich zijnen naam te dragen. Zie de Haan Hettema a. w. 
I , p. .91 ; I I , p. 58 en p. 47 aanm. 23. In de kerkerekening van 
1604, vind ik nog aangeteekend: .,item noch Stoffel Watzes gezonden 
om toe Mantgum toe loopen en Sicke van Dikstra toe vermanen van 
de penningen, daer hij schuldig was , facit"... 

(1) Zie bijlage C. 

(2) Volgens vriendelijke mededeeling van Dr. Reitsma te Kooten 
kwam Ds. Paulus Anthonij van Utens te Huizam omstreeks in het 
jaar 1588. Dit jaargetal betwijfel ik echter om boven in den tekst 
aangeduidde redenen. Dr. Reitsma deelde mij voorts nog mede , dat 
Paulus Anthonij Frisius wordt genoemd , en in 1578 de hervormde 
leer begon te verkondigen. Misschien was hij vroeger pastoor. Toen 
hij te Huizum stond was hij van hier uit ook werkzaam op andere 
plaatsen. Verroepen naar Rouveen omstreeks 1600, naar Beilen in 
1607. werd hij emeritus op de Drentssbe Synode 1629, en stierf op Mi-
chael 1632. Zie T. A. Romein, de Herv. predikanten van Drsnth», p. 36. 



NA ZIJNE TERUGKOMST BETOOND. Ü9 

nuari 1595 met Epo van Douwma en Sicke van Dijxtra 
en anderen werkzaam vinden in het belang der gemeente. 
Op den 12 Jannari van gemeld jaar maakten heerschap
pen, dienaar en gemeente tot Husum immers een nota-
rieele akte (1}, waarbij men bepaalde, dat allen, die lan
den der kerk in huur hadden, gehouden zouden wezen, 
die alle navolgende jaren in vrijdom te laten, zonder 
eenige oppositie of middel van recht daartegen te gebrui
ken, en dat de huurders de landen niet aan anderen zou
den overdragen buiten de keuze van heerschappen en 
kerkvoogden. Ook bij dit stuk komt wel de invloed van 
Epo van Douwma onder zijne dorpsgenooten en in kerke
lijke zaken uit. 

Maar bovenal blijkt die uit de volmacht hem verleend 
op den laatsten April van het jaar 1597, om de tijdelijke 
belangen der gemeente te behartigen {%), en uit de eigene 
verklaring van Douwma, „dat hij met Jelger van Boetsma 
ten allen tyde van oldis had gehad en noch had de admi
nistratie en verhuringe der geestelijke landen in Huizum 
gelegen, omme van d'selve op het orbarlixt en tot meeste 
profijt van de armen toe disponeeren, en deselve aen de 
meest biedende te verhuijren ofte andersins, soe sij pro-
fijtelixt vinden, deselve te regieren; hebbende meede sij 
luijden alle tijd gehadt de authoriteijt en macht om met 
den predikant tot kiesinge van de kerkvoegden te proce-
deeren, alsoe dat sonder hunluijder consent, weeten en 
aucthoriteijt niet mochte geresolweerd worden" (3). 

Doch had Epo van Douwma dan grooten invloed in de 
kerkelijke gemeente van Huizum, hij gebruikte dien in 
het welbegrepen belang van kerk en dorp en armen On
derscheidene oude papieren strekken er van ten bewijze. 

(1) Zie Bijlage E. 
(2) Zie Bijlage F. 
(s) Zie Bijlage O, 
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Zelfs getroostte hij zich, gelijk wij nader zullen zien, in 
het belang van gemeente en armen, ook nu niet weinig 
onaangenaams. En dat hij in zijne zorg voor de armen 
tevens en wijsheid en voorzichtigheid niet uit het oog 
verloor, blijkt wel uit de resolutie, die de heerschappen 
en bezitters van schotschietende huizen in den jare 1601 na
men, „dat de eigenaars van huizen namelijk in Huizum, die 
niet zouden mogen verhuuren aan personen, die zich zel-
ven met hun eigen middelen niet konden sustenteren en 
onderholden, of indien het anders gebeurde, dat de ver
huurder dan de personen, aan wie hij zijn huis verhuurd 
heeft, ten zijnen laste en kosten solde onderholden" (1) 
Doch reeds genoeg, de belangstelling van Epo van Douwma 
in Huizums gemeente, bleek ons na zijne terugkomst uit 
de ballingschap overvloedig. Helaas! dat hij zoo rijke
lijk ervaren moest, dat alle zijne zorgen door sommigen 
met ondank werden beloond. Wij willen dat in het vol
gende hoofdstuk gadeslaan, maar zullen dan tevens zien, 
dat zijn goed recht nogthans van bevoegde zijde werd 
erkend. 

Epo's strijd met zijne gemeentenaren. 

Welke was deze strijd, en welke onaangenaamheden 
baarde hij Epo van Douwma? Een zoo veel mogelijk ge
regelde voorstelling der zaak zal ons op deze vragen het 
antwoord geven. 

Op den 12den Januari van het jaar 1595 hadden de 
heerschappen, dienaar en gemeente van Huizum bij akte 
bepaald, dat alle huurders van kerkelanden verplicht zou
den wezen die landen alle volgende jaren in vrijdom te 

([) Zie iii.j^g1' G. 



EPO'S STRIJD MET ZIJNE GEMEENTEWAREN. 7 1 

V-

laten, zonder daartegen eenige oppositie of middel van 
recht te gebruiken (1). Deze akte was behalve door den 
predikant Paulus Anthonij, Douwma en anderen, ook on
derteekend door Sicke vau Dijxtra. 

Een zekere Wijtse Elings echter verkoos zich aan deze 
bepaling niet te onderwerpen. Hij wilde een zekeren 
akker, de Dijkstel genaamd, en waarop zijn huis gebouwd 
stond, onder zijn huis beklemmen. Hij gaf voor, dat hij 
het zelf al reeds 28 jaar aanhoudend had gebruikt, en 
telde hij het gebruik zijner voorgangers mede, dan was 
die akker wel vijftig, zestig jaar en langer bij zijn huis 
gebruikt. En behalve op dezen langen tijd beriep hij zich 
op het expresse consent en den wil van wijlen den edelen 
Jelger van Feijtsma en Hessel van Aebinga en vroegere 
kerkvoogden (£). 

De heerschappen, kerkvoogden en gemeente meenden 
echter Wijtse Elings niet te moeten laten begaan. Veeleer 
waren zij van oordeel, dat de bovengenoemde akker lands 
in vrijdom moest worden geëischt, en gaven aan Epo van 
Douwma en Simon Johannesz een behoorlijke volmacht, 
om daartoe over te gaan niet slechts, maar „de zaak ook, 
indien Wijtze zich in weijgeringe mochte stellen, reehte-
lijcken toe moegen volvoeren, en alle termijnen van recht 
toe observeeren soe dat nae recht behoeren sal" (5). On
der meerderen onderteekende Jelger van Bootsma en ook 
wederom Sicke van Dijxtrá deze volmacht. 

De akker werd nu dan ook aan Wijtse Elings opgezegd. 
Maar wat men voorzien had gebeurde, Wijtse weigerde. 

Van daar werd dan nu de zaak gerechtelijk behandeld, 
eerst voor den „gerechte van Leeuwerderadeel," en later, 

1) Zie Bijlage E. 

HeL ™ diV l l eS i Q B l j k g e K - Z i e 0 V e r J e l g « v a * Fajtsma en 
,„. I A e b G n g a "Üakerkelyke toestand van H. voor de Herv. p, 51, 
(3; Zie Bijlage F, * 
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toen Wijtse hier in het ongelijk gesteld werd (1), maar 
viva voce appelleerde, voor het Hof van Friesland. Maar 
ook het Hof wees den appellant, als niet bezwaard door 
het vonnis van Lëeuwerderadeel af (2) op den 15 Juli 1598. 

Helaas! hierbij bleef het niet. Wijtse Elings had zijne 
vrienden, en een vrij aanzienlijk deel der gemeente trok 
zijne partij Men kwam in November 1598 bijeen, en 
verklaarde in eene notarieele akte, Epo van Douwma nooit 
in het minste eenige procuratie, last of be vel gegeven te 
hebben, om het gevoerde proces te houden; dat men 
daarin nog niet consenteerde, dat Douwma zonder bevel 
en consent van de gemeente had geprocedeerd; dat men 
Wijtse Elings wel in de possessie en bruijckma van de 
dijkstel wilde laten, die hij en zijne voorgangers reeds zoo 
lang hadden gebruikt; men beriep sich op den wil en het 
consent van Huizums vroegere edelen en kerkvoogden; en 
hoewel voor een goed deel zelven gebruikers van kerke-
landen (3), vond men echter steun bij een aanzienlijk 
man, namelijk Doecke Aisma (4), die mede de opgemaakte 
notarieele akte onderteekende (5). Eigenaardig evenwel 
is de aanteekening op den achterkant van genoemde 
akte: „gestelt voer memorie dat de Heren eischers op deze 
ackte gij en regert en hebben genomen is dese reden dat 
die Edeluden van Huisen eijges foegden sijn, blieket Uwt 
die ackte wesende van daer A°. 1587 den 20 Merti." 

Men liet het echter bij deze acte van 1598 niet rusten. 
In Februari van het volgende jaar ging men zelfs over 
tot eene verhuring van bedoelden akker aan Wijtse Elings 

^i) Ziu Bijlage EI. 

(2) Zie Bijlage 1. 

(3) Zie dtze bijzonderheid gestaafd in Bijlage O. 

(4- IIij was Grietman van Ferwerderaâeel in 1582. de Haan Hette-
ma , a. w. I, 243 en II. I«5, aant. 27'. Te Water, a. w. II, 178. 

(5) Zie dit alles in Bijlage K. 
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voor eene som van vier gouden Flor. (1) ; en het moest 
Douwma en Bootsma, die trouw aan zijne zijde bleef, 
wel bitter grieven, dat niet alleen de kerkvoogden, maar 
zelfs Sicke van Dijxtra, die de bepaling, dat de gebrui
kers van kerkelanden deze alle volgende jaren in vrijdom 
zouden laten, in 1595 zelven mede gemaakt en Douwma 
in 1597 eendrachtig volmacht verstrekt hadden om tegen 
den wederspannigen Wijtse te proeedeeren, nu buiten 
hunne medewerking eene verhuring met genoemden Wijtse 
Elings daarstelden. 

Buiten medewerking van Douwma en Boetsma ? . . . . 
want zóó immers was het Duidelijk deden deze heeren 
dat uitkomen in het adres , dat zij, aangaande de handel
wijze der gemeente, opzonden aan het Hof van Friesland (2). 
Zij beriepen zich daarin op de rechterlijke uitspraken vroe
ger gedaan door den vrederechter en het Hof, dat Wijtse 
Elings het land in vrijdom zoude laten, en gedoogen, 
dat het bij auctie aan den meest biedende, ten meeste 
profijt der armen, zoude worden verhuurd ; zij verklaarden, 
dat Douwma die procedure gevoerd had met consent der 
gemeente , en legden de procuratie daarvan over ; zij wezen 
daarop aan, hoe de gemeente echter in tegenspraak met 
dit alles, en buiten consent van hen, Douwma en Boet
sma, met genoemden Wijtse eene nieuwe verhuring had 
gemaakt met doel, om den akker lands onder zijne hui
zing te laten beklemmen; zij deden uitkomen, hoe de 
gemeente aich ten onrechte beriep op het consent van 
twee heerschappen in het dorp Huizum; en zij verzochten 
„oetmoedelijk, dat het Hof zoude bevelen het voorschre
ven land aan de meest biedende bij auctie te verhuur en , 
of anders dat Wijtse zoude worden bevolen, om zich te 
regelen naar eene zekere mondelijke overeenkomst, bij 

(1) Zie Bijlage L. 
(2) Zie Bijlage M. 
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Paulus Anthonij predikant en Jalt LTpesz en Wijtze 
Elings gemaakt, dat Wijtze namelijk de oude huur zoude 
geven met inbegrip van de • floreen-belaating en op Aller
heiligen een loopen rogge voor de armen." — Zoo 
deden Douwma en Bootsma niet alleen hunne onbaatzuch
tigheid uitkomen, maar tevens hunne inschikkelijkheid bij 
alle zorg die zij hadden voor hunne gemeente en de 
armen. 

Gelijktijdig echter met hnn adres aan het Hof, berie
pen zij zich mede op de Gedeputeerde Staten, omtrent 
de „desorderen en moetwillien bij de voorschreven huijsluij-
den en Wijtse Elings zuijver gepleegt;" en deze verklaar
den , na de zaak door commissarissen te hebben doen on
derzoeken 3 de gedane verhuring van geene waarde, en 
bevalen den Grietman Donia „om op nieuw tot verhuij-
ringe der landen aen de meest biedende tot meeste pro
fijt van de armen te «poederen v (1). 

Maar nu begon ook Wijtse Elings zich wederom te be
wegen , en zond eveneens van zijnen kant een adres aan 
het Hof (2). Hij berichtte daarin aan het Hof, niet dat 
de Grietman Donia van- de Gedeputeerde Staten was ge
ordineerd om eene nieuwe verhuring te doen, maar dat 
hij met eenen zekeren Eepo Andriesz tot commissaris be
noemd , zijne commissie, uit vrees van twist te verwek
ken tusschen Douwma en de gemeente, niet had willen 
uitoefenen; verder beklaagde hij er zich over, dat ten 
gevolge van „onwaerachtig aangeven van Douwma bij de 
Gedeputeerde Staten" zijne beesten al sinds tien dagen 
door den deurwaarder uit het land waren gedreven; en 
verzocht eindelijk dat het Hof eenen Commissaris mocht 
ordineeren, die de verhuurders van het land, „sampt Eepo 

(1) Hoewel van dit beroep zelven van Douwma en Bootsma geen 
gedenkstuk in ons bezit is, zoo blijkt het echter duidelijk uit de be
lagen N en O. 

(2) Zie dit. adres in Bijlage K, 
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Douwema," voor zich zoude roepen, ten einde óf de on-
eenigen te bevredigen óf anders proces-verbaal te maken, 
en aan het Hof rapport te doen, opdat dit dan in de zaak 
zoude disponeeren. — Dit verzoek nam het Hof aan , en 
benoemde Dr. Rombertns TJleuburch, raad-ordinaris, tot 
Commissaris in deze zaak op den 9den Mei 1599 (1). 

Nu echter was wederom de beurt aan Douwma en Bootsma. 
In een nieuw adres aan het Hof van Friesland, van den 
12den Mei 1599, beroepen zij zich allereerst op het feit, 
dat -ij van ouds hebben gehad en nog hebben de admi
nistratie en verhuring der geestelijke landen, en de auc-
toriteit en macht om met den predikant kerkvoogden te 
verkiezen, zoodat zonder hun consent en weten dit een en 
ander niet mogt geschieden; vervolgens deelen zij de 
gansche geschiedenis omtrent de verhuring van Wijtse 
Elings noch eens mede, en wederleggen daarna wat ge
noemde Wijtse in zijn adres van het hof had beweerd. 
Het land was niet maar één pondemaat groot, maar wel 
twee koegrasingen; de huursom behoorde daarom in plaats 
van 4 flor. wel 12 flor. te wezen; de beschuldiging van 
Wijtse omtrent de benoemde commissarissen was „zeer 
malitiose en calumnostic"; ten onrechte had hij zich even 
eens beroepen op het advies van twee heerschappen, „ten-
rij dat de dorpsrechter, Steven Sierts, met den heer Dij x-
tra zich voor tweede heerschap soude opwerpen"; niet al
leen Douwma, maar ook Jelger Bootsma had in de ver
huring niet geconsenteerd, zich altijd met Douwma con
form gehouden hebbende, om het profijt van de gemeene 
arme ingezetenen voor te staan; de commissaris nogthans 
op verzoek van Wijtse Elings door 'het Hof geordonneerd 
had alleen Douwma geciteerd , terwijl de zaak even goed 
Jelger van Bootsma betrof; en daar-uit voorgaande deduc
tie genoegzaam bleek, dat Wijtse Elings met zijn consorten 

(1) Zie Bijlage N. 
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kwalijk en ten onrechte in de verhuring der landen had 
gehandeld, waarom die ook bij de heeren Staten was ge
casseerd en geannulleerd, en (1) bij subreptie en obrep-
t ie , oppressa veritate . et narratis iis , quae vera non simt, 
bijzonder dat bij de heeren Staten nopens de verhuring 
bij hen gedaan gedisponeerd i s , de commissie op den heer 
Ulenburg verwezen heeft, zoo verzoeken zij, Douwma en 
Bootsma, ootmoedig van het Hof Wijtse zijn verzoek, 
voor den Commissaris gedaan, te ontzeggen en hem te 
bevelen, zich volgens dispositie der heeren Staten te ge
dragen, opdat den armen menschen van het dorp Huizum 
op het profijtelikst geconsuleerd worde (2-). 

En hoe nu de zaak afliep ? , , . er was bij de verhu
ring , waartegen Douwma en Bootsma opkwamen, op 4 
Februari 1599 bepaald, dat Wijtse Blings 4 florijnen tot 
huursom zoude geven , en al hun verzet leidde er toe, 
dat deze som van 4 op 6 florijnen werd gebracht, maar 
daardoor tevens Wijtse Elings werd verhinderd den be
twisten akker onder zijn huis te beklemmen (3). 

Maar hoeveel last en bitterheid Douma en zijn vriend 
aireede gehad hadden ten gevolge van hunne zorg voor de 
bezitting der kerk en het belang der armen, helaas! de 
zaak was nog niet geëindigd. In het voorjaar van 1600 
begon Wijtze Elings op nieuw zich te beklagen bij Gede
puteerde Staten en het Hof. Aan eerstgenoemden gaf hij 
te kennen, dat hij een jaar te voren bewusten akker voor 
6 florijnen had gehuurd, terwijl er langer dan vijftig jaar 
maar voor betaald was drie florijnen min een oordt; hij 

(1) Bij subreptie en obreptie, oppressa veritate, et narratis i is , 
quae vera non sunt, vertaal ik dus: bij verrassing en ter sluiks, door 
het verbloemen der waarheid, en het verhalen van dingen , die niet 
waar ïijn. 

(2) Zie dit alles in Bijlage O. 

(3) Zie deze hnursom in Bijlage L. en P. 
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noemde die vroegere huursom weder eeuwige pacht, maar 
betuigde, dat hij, om tegen de gemeente en kerkvoogden 
geene kwestie te hebben, dat recht niet had willen ge
bruiken; hij beklaagde zich op nieuw over Douwma en 
Bootsma, die hem, zonder last van kerkvoogden of ge-
meene'meente, die landen hadden opgezegd, en ver
klaarde zich daartegen te hebben geopponeerd bij het 
gerecht van Leeuwarderadeel; hij wees er op, dat het tijd 
werd, dat zijne beesten in het land moesten worden ge
daan , dat altijd met een half pondemaat, behoorende aan 
Dr. Sicke van Decama, bij hem was gebruikt; en verzocht 
dat Douwma en Bootsma bevel zouden ontvangen zich af 
te houden van de dingen, die zij hadden gedaan, en hun 
proces te vervolgen voor het gerecht van Leeuwardera
deel (1). 

Den 29 April 1600 stelden de Gedeputeerde Staten dit 
adres „ter hande van partije adverse omme hijerop te seg-
gen haar tegenbericht binnen drie dagen na de insinuatie" (2). 

De gevraagde rescriptie bleef niet ui t , terwijl de Staten 
tevens twee Commissarissen hadden benoemd om zich met 
de zaak te bemoeien. Douwma en Bootsma wezen er op , hoe 
Wijtze Elings zich ieder jaar verzette tegen de vroeger 
gemaakte bepaling, dat de huurders der kerkelanden die 
ieder jaar in vrijdom zouden laten , en de gemeente telkens 
in groote kosten bracht; hoe hij eindelijk èn bij senten
tie van het vredegerecht èn in het appel gecondemneerd 
was de landen te verlaten met alle kosten, schade en in
tresten ; dat zij, Douwma en Bootsma, deze sententie 
zouden vertoonen aan de heeren Hottingha en Lijcklama, 
die als Commissarissen tusschen de partijen waren geordi
neerd ; dat het deze heeren zoude blijken, dat Wijtse Elings 

(1) Zie Bijlage P. 
l2j Zie Bijlage P. 
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niets anders zocht, dan altijd tegen de gemeente te plei-
en de landen intusschen te verdonkeren; dat de verhu
ring , waarop hij wees, slechts voor één jaar geschiedt 
was; om welke redenen zij verzochten, dat aan Wijtse 
Elings zijn verzoek ontzegd en hem verboden werd de 
landen niet te beslaan voor de kwestie bij heeren Commis
sarissen zoude gedecideerd zijn. Eindelijk verzochten zij 
een deurwaarder van het kwartier om de beesten wederom 
uit het land te jagen (1). 

Op deze rescriptie besloten de Staten, Wijtse Elings 
te bevelen de landen, in kwestie, ongeroerd en onge-
treden te laten , tot dat de zaak voor de heeren Commis
sarissen zoude zijn afgedaan. Dit besluit werd genomen 
6 Mei 1600 (2). 

Inmiddels echter had Wijtse Elings xich ook weer op 
het Hof beroepen. 

„Hij ontzag zich niet," zeggen sijne tegenstanders , „om 
van de Staten naar het Hof te loopen en daar van de 
Cancelarij te singen." Doch Douwma en Bootsma stelden 
ook hier nogmaals zijne onwaarachtige besehuldigingen in 
het licht, deden gevoelen, dat de Staten ze „geschouwt 
hadden sonder werde " en verzochten dat hij gehouden 
zoude zijn „aan het oppoinctement van de heeren Gedepu
teerden ex eo quoniam viam elegerit" (3). 

Het Hof schijnt dit oordeel van Douwma en Bootsma 
gedeeld te hebben — en zoo eindigde deze onaangename 
zaak met de erkenning van het goed recht en de beste 
bedoeling der twee genoemde edelen Zij hadden getoond, 
dat de geest der Hervorming, die in hen woonde en leefde, 
zich niet alleen verzette tegen de misbruiken van Rome, 
maar ook tegen elk misbruik, dat de jeugdige protestan-

(1) Zie Bijlage P. 
(2) Zie Bijlage P. 
(3) Omdat hij den weg verkozen heeft. — Zie Bijlage Q. 
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sche gemeente in eigen boezem bedriegde. Zij protesteerden 
tegen Rome, maar hadden de gemeente van Christus hef, 
en duldden hare schade op geene enkele wijze. Zij droegen 
om haar eertijds ballingschap, en nu miskenning en tegen
werking. Zij toonden te kunnen opbouwen ! 

Epo van Douwma's dood. 

Maar miskenning en tegenwerking, bij de beste bedoe
ling, zijn bitter, en knakken menig menschenleven. 

Was het zoo ook met Douwma ? — 
Wie zal het zeggen ? — Maar zeker is het , dat hij 

den strijd met zijne gemeentenaren niet lang heeft over
leefd. En de woorden op zijn grafmonument wezen althans 
nog op het veelbewogene zijns levens. 

Het was in 1602 weder de St. Jansdag, en de zestigste 
verjaring van onzen Douwma. Hij bracht dien dag door 
op Hottinga-state , te Nieuwland , bij zijne nicht Teth van 
Douwma (1), aldaar getrouwd aan Sijts van Botnia, Griet-

(8) Deze Thet van Douwma was eene dochter van Douwe van 
Douwma van Oenema en Teth Hesselsd. van Abbema, eene zuster 
van Wiek, de moeder van onzen Epo. Zie de Haan H. a. w. I p. 96. 
Zy bewoonde Hottinga-state te Nieuwland , dat aan haren man be
hoorde. Zie de Haan Hettema a. w. II p. 40 aant. 14 en 21. 

Zie over de plaats van Epo's sterven te Water I I p. 347 en 348. 
Behalve Hottinga-state te Nieuwland was er ook nog een te Tjum 

en een te Sexbierum. Zie E. M. v. Burmania , Geografisch woorden
boek , behelzende een. uitvoerige beschrijving van de Friesche dorpen 
ens. Genoemde state te Tjum kan niet in aanmerking komen, eer 
die te Sexbierum, als Epo's plaats van sterven. Deze state toch 
behoorde aan de familie van zijne vrouw Burmania. Te Water a. w. 
W tM" f5" M a * r i k S e e f a a n Nieuwland de voorkeur, omdat 
** Wijkt, dat Thet van Douwma, na den dood van Epo's vrouw, 

genaam van zijne goederen is geworden. De oude kerkerekeningen 
1 Z a m ' a ï e h l e f m a k e * dit duidelijk. Na Epo's dood werden die 
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man van Wijmbritseradeel. Maar helaas ! deze dag werd 
zijn sterfdag, hetzij de dood hem plotseling overviel, 
hetzij hij reeds eenige dagen onder het gastvrije dak zijner 
familie-leden aan ziekte geleden had. Te Huizum werd 
hij begraven in de kerk.- Hetzelfde graf bevat ook het 
gebeente zijner edele vrouw, gestorven, gelijk wij boven 
zagen, in 1507. Op de grafzerk, nu door een houten 
vloer voor het oog bedekt, staat: 

„ . . . . 1602 stierf de edele Ernveste Jr. Epo van 
Douwma, oud 60 jaar 1607 de edele eerbare 
jufvrouw Saek van Burmania zijn wijf." 

Vroeger was er in de kerk ook nog een houten gedenk
stuk tegen den muur, waarop geschilderd waren de wapens 
van Douwma , Burmania , Martena . Abbema , Oenema , 
I tema, Haerda en Herwcij. Boven las men deze regelen: 

„Editus in lucem nudus sum , nudus abibo, 
Quid frustra sudo , funera nuda videns V' 

In het midden stonden de woorden van Job 19 : 25—27 , 
volgens de oude Ned. overzetting , waarin zij aldus luiden : 

„Doch ik weet het, dat mijn Verlosser leeft, ende hij 
sal mij hier namaels uijt der aerden opwecken . ende ick 
sal daer nae met deser mijner huijt omvangen worden, 

geteekend door zijne weduwe. Toen zij weer trouwde met Jærsma , 
door dezen. Maar na den dood van Saack van Burmania , teekenden 
Thet van Douwma en haar man Sijdts van Botnija 6 Maart 1608. 
Vervolgens Sijdts van Botnija alleen 26 Dec. 1608, 7 Jan. 1610, 6 
Jan. 1611. In 1614 teekende nog Hessel Dirks per order van Botnija. 
Botnija stierf 1615. De naam van Thet van Douwma komt nog voor 
in de rekeningen van 1619 en 1620. Zij stierf echter in Dec. van 
dat jaar. Van daar komen nu in 1621 voorde erfgenamen van Jufvr. 
Douwma, en in 1622 Botnija erfgenamen ; in 1623 Hessel van Boot-
sma , die met eene dochter van Sijdts en Thet getrouwd was , en in 
1624—27 Sijdts van Botnij». een zoon van den vorigen Sijdts en 
Thet. Dezelfde posten worden daarna in 1628 verantwoord onderden 
naam van mijnheer Kingema, die zich in 1630 teekent Jan van 
Kingma. Zie over de familie Botnija, de Haan H. &. w. I p. 45. 

* 
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ende sal in mijnen vleesche God sien, Denselven sal ie 
mij sien, ende mijn oogen sullen hem aanschouwen, ende 
geen ander : mijne nieren zijn verteert in mijnen schoot/ 

Onder dezen tekst stonden nog deze regelen: 
„Hier rust wt Godes bevel van sijn pelgrimage , 
Epo van Douwma, ontcommen snel swerelts bataelge 
Als een graan sal hij vergaen en weder oprijzen 
God 't allen tijd met jolijt te loven en prijzen." 
Beneden op het monument las men nog : „Anno 1602 

op Sint Jansdach is gestorven Jonker Epo van Douwma 
out 60 jaer." (1) 

Helaas! dit monument bevat de kerk te Huizum niet 
meer. Hoogst waarschijnlijk zal het wel ten gevolge van 
latere t i jdsomstandigheden, plaatselijke veranderingen en 
ouderdom geheel verloren zijn gegaan. I n den tijd van 
wijlen mijnen voorganger Ds. Wesselius (2) bevond het 
zich zeker op A bbinga-State. Althans wij lezen in zijn 
manuscript het volgende: „voor de revolutie in 1795 
was de kerk voorzien met zeer vele wapens , doch op orde 
van het toenmalig bestuur zijn die weggenomen" ( 3 ) , en 
bepaaldelijk ten aanzien van D o m m a ' s monument , „dat het 
pronkte met plaatsen uit de H. Schrift ( 4 ) , " en „dat zijn 
wapen, waarbij zijn sterfjaar en ouderdom waren uitge
d ruk t , berustende was op Abbinga-State (5) ." Volgens 
de getuigenissen van Ds. Wesselius stel ik mij voor , dat 
Douwma's monument tot het jaar 1795 in de kerk ge
weest i s , en toen door de tijdsomstandigheden zal zijn 

(1) Zie over Douwma's graf en monument te W&tér a w II 348 
en 349. 

(2) Hermanus Wesselius werd in 1794 van Roordahuizum te Huizum 
beroepen, en bleef daar in dienst tot 17 Mei 1828, op welken dag 
hy bij koninklijk besluit zijn emeritaat verkreeg. 

(3) Wesselius manuscr. p. 40. 
(4) ibid. p. 70. 
(5) ibidem p. 23. 
V. F. xiv. „ 
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overgebracht naar Abbinga-State, waar mijn gemeldde voor
ganger het nog dikwijls zag, bevriend als hij was met de 
familie Sloterdijck, die het toen bewoonde. Maar het 
oude Abbinga-State bestaat niet meer. Na den dood van 
de leden der familie Sloterdijck, die er gewoond hebben , 
is het verkocht, afgebroken, in een plaats van publieke 
uitspanning veranderd. en eindelijk in het bezit van de 
tegenwoordige eigenaren (1) een drukke en bloeiende fa-
brieksplaats geworden. Maar onder alle deze omstandig
heden is zeker het welverdiende monument van Epo van 
Douwmaverloren gegaan. De braven echter sterven niet, 
en de herinnering aan hunnen naam en werk mag een 
tijd lang sluimeren, vroeg of laat treedt zij wederom te 
voorschijn. Op Doiwma's monument is door zijne betrek
kingen en brave vrouw terecht de hoop der onsterfelijk
heid uitgedrukt. Al is het in gansch anderen zin dan 
daar bedoeld werd, Epo van Douwma is uit het stof op
gestaan. De herinnering aan hem zij door dit schrijven 
verlevendigd ! En de christelijke hoop, dankbaar dat er 
mannen als hij op aarde. hebben geleefd, zoekt hem in 
dát leven, dat niet alleen al het stoffelijke en vleesche-
lijke, maar zelfs al ons denken en begrip verre te bo
ven gaat. Een werkzaam leven, vol van strijd en op-
offering, zal wel niet plotseling eindigen in een niets ! 

Besluit. 

Maar zoo gingen wij reeds ongemerkt over tot het be
sluit van ons schrijven. Aroor wij echter eindigen, zij 
het geoorloofd nog een enkel woord hierbij te voegen. 

Men zoude toch kunnen vragen , welke nuttigheid eene 
studie als deze voor onzen tijd hebben kan ? En dan 

(1) De Heeren E. Hora Adema en Èverts. 

t 
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zijn wij gehouden, naar onze bescheidene meening, daarop 
te antwoorden. 

Allereerst merken wij dan op, hoe het voor een ieder, 
die een hart heeft voor de voorvaderen en den voorvader
lijken tijd, aangenaam is zich te verplaatsen in het mid
den van het leven van hen, die een drietal eeuwen voor 
ons hebben geleefd. Hunne veel eenvoudiger levenswijze, 
gelijk die wel uitkomt in het testament van Saack van 
Burmania, valt ons in het oog Het naïve van hun stijl, 
in sommige uitdrukkingen vooral sterk uitkomende, streelt 
ons. Voor hunne degelijkheid gevoelen wij eerbied, ge
lijk voor 'hunne opoffering en inspanning. In één woord, 
niet om den ouderdom alleen, maar omdat er zoo veel 
goeds en liefelijks was in het leven van het voorgeslacht, 
hebben wij de studie er van terecht lief. 

Maar ten anderen zal ook de historische kennis er bij 
winnen. 

Zeg nu niet, dat dit in ons bijzonder geval niets be
duidend is, omdat Huizum maar een dorp , en niet eens 
een dorp van de grootste soort is. Wij zouden U tegen
werpen , dat evenmin als het Opperwezen in zijne verzor
ging en besturing de kleine dorpen vergeet, de geschied
schrijver , als hij waarlijk nauwkeurig wil wezen, die ook 
niet uit het oog mag verliezen. Het is zeker jammer genoeg, 
dat men maar al te veel bij de beschrijving der geschie
denis alleen het oog gehad heeft op de zoogenaamde groote 
plaatsen. Op de kleinere heeft men toch ook geleefd, en 
niet zelden in even groote onbevangenheid en helderheid 
en waren eenvoud en opofferende liefde, als in de groote 
steden. En wat Huizum aangaat, een blik op de nog 
overgeblevene charters maakt het duidelijk, dat daar maar 
niet eenvoudige en weinig ontwikkelde landlieden hebben 
geleefd,^ maar schier in elke eeuw een keur van Friesche 
edelen is opgetreden, die niet weinig invloed hadden op 
den gang der zaken in hnnne provincie. Gij kunt dus 
m Huizums geschiedenis voor een deel althans een af-
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spiegeling zien van het geheel hunner werkzaamheid en 
streven, op kerkelijk gebied vooral. 

Daarenboven vraag ik u , is het niet de moeite waard 
te zien, gelijk wij in Huizums geschiedenis hebben kunnen 
zien, dat de voortgang der Hervorming in ons gewest, 
maar al te dikwijls eenzijdig is voorgesteld als het werk 
van een aantal vrijere geestelijken , en te weinig als een 
spontane vrucht van de vrijheid die de Friesche gemeen
tenaren van ouds af zelven hebben gehad ? Is het niet 
de moeite waard, na te gaan in een enkel voorbeeld, als van 
Epo van Douwma, hoe opvoeding, huiselijke en tijds-om-
standigheden hem als van zelven brachten tot ernstigen 
strijd en groote opoffering voor de gulden vrijheid van ge
weten en belijdenis î Beteekent het niets, dienzelfden man 
later, trots menige onaangenaamheid, te zien arbeiden 
aan den tijdelijken en geestelijken bloei van het dorp, 
waar God hem een woonplaats had gegeven ? Mag de ge
schiedschrijver, zonder schade voor de historie, nalaten zulk 
een man, als hij het kan, aan de vergetelheid te ontrukken ? 

Zonder schade voor de historie ? . . . maar daar is nog 
meer. In onzen tijd vooral hebben wij behoefte aan mannen 
van karakter, die het justum ac tenacem propositi virum 
van den Latijnschen dichter Horatius voor oogen hebben. 
Wel n u , ook tot zulke karaktervorming kan het zien 
op de beelden van Epo van Douwma en zijne tijdgenooten 
goed en nuttig zijn. Zeker hebben zij hunne gebreken ge
had, die wij, omdat onze bescheiden maar ten deele waren, 
niet hebben kunnen aanwijzen, maar mannen van karak
ter en vaste beginselen zijn zij geweest. Zij wisten wat zij 
wilden, en hebben dat doelwit trouw in het oog gehouden. 
Was dat soms ook de vrucht hunner godsdienst, en van de 
kennis en den invloed van het Evangelie, dat zij lief hadden ? 

Maar hier zet ik punctum, dankbaar voor mijne ken
nismaking met den schat van oude papieren, in Huizums 
archief in vrij zeldzamen overvloed nog bewaard. 

I 
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A. 

Aan mijn Heeren de Staeten Generael, presi
dent en Raden des Ho/s geordineerd in 
Vrieslant. 

Geven seer oetmoedelicken te kennen Heer Dominicus 
Sickesz pastoer Heer Remck vicarius toe Huijsum beijde 
van wege hunne beneficien, Douwe Laresz en Pieter Sip-
kesz beijde karkvoogden van Huijsum van wege meer gem. 
karke dat vortijds tusschen de priesters van Huijsum van 
wege hunne beneficien en Hr karkvoogden aldaar van 
wege de meer gem. karke to eener en Hessel Aebinga 
tot andere zijde meer gem. questie geweest is ter caust 
van meer gem. saete landts oft eenige deelen van dije ge
legen binnen den dorpe Huijsum genoempt tot Mellens 
daer toen bij tussenspreken van Meester Pier Sijrici vica
ris tot oldehouw en Heer Ditther pastoer tot sint cathrien 
meergem. verdragh en accoerd is gemaakt geweest als dat Hes
sel Aebinga de Vschr. saete nijet en soude distraheeren oft van 
een brecken noch geen landpachter daer op mogen setten voer 
en aleer de meergem. landpachter den Vschr. priesters en 
kerkvoochden belofte en onthietinge gedaan haddt van 
huer 9 gouden Gl. suijver jaarlijks op Jacobi en Martini 
te betaelen te weten den priesters vier en de kerkvooch
den vijff gouden Gl; als oeck dijt achter volgens de Vschr. 
saete 't samen aen den anderen is bij een landpachter ge-
bruickt geweest., die opt Vsch. twee terminen den pries-
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ters en karkvoochden, jaarlijks de negen gouden Gl. be-
taelt heeft; alsmede onlangs , jaer geleden , goffe Douwma 
to Huijsum vanwege sijn huisfrouw alsoo de (1) derdijt 
van de Vschr. saete gekregen te hebben, de meergem. 
derdijt van de saete den meijer daer op woenende opge-
segd en van meijninge zijnde de meergem. derdijt van de 
Vschr. saete te brecken en to suppleren aen zijn saete 
daer hij opwoende en alsnoch opwoent is door suppliant : 
toe Husum daer en tegens oppositie bij (2) oijfert judi-
ciaal gelast om sig navolgende 't vschr. accoerd te re-
gulen en alsoe de Vsch. bewoender v genoemde saete 
te laten blijven , als insgelijks de vermelde Goffe Douwma 
onlangs zelven gecocht hebbende de andere twee derde-
deelen der verm. saete en die te boode stellende heeft 
op te rechtdagen die meergem. proclamatie aengenomen 
gehadt sig navolgende meergem. accordt te reguleren en 
daarinne nijet (3) bevalangden dat Vschr. Goffe en zijn 
huïjsfr. de Vschr, saete souden vaneenander gedistraheert 
en gebroeken laten, 't samen aen den anderen laeten ge-
bruicken, daer op geen meijer laeten woenen sullen voer 
en aleer hij aengenoemen soude hebben den suppl. de 
Vschr. 9 goud. Gl. jaerlicks op te Vschr. twee terminen 
te betaelen, dest nochtans nijettegenstaende zijn de gem. 
Goffe en zijn huijsfr. van meijndinge als zij oeck meer
gem, gerechtigheid hebben te doen eenige landen van de 
gem. saete selfs te gebruicken en suppleren aen huer an
dere saete en -'t resterende van de saete aan anderen te 
verhuijren en alsoe de landen van de Vschr. saete van 
eenanderen te sloteren en breecken, en want indijen sulcx 
geschiedt soude co men totte der suppl. groete argdoen 
dewijl 't recht daerduer in Kertenen tijden soude mogen 

(1) Derde deel. 
(2) Offert. 
(3) Bovalen of verlangden. 

* 
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verduijstert worden oft 't duisteren tijd voorhanden heur 
Vschr. presters (1) aenclijncschen morte bonorum, soe bid
den en versueken de suppl. zeer oetmoedig dat mijn Heren 
gelieven willen de eersten, anderen oft darden deurwaer-
der van de Vschr. howe te committeeren die zich gal 
transporteeren ende vSr. Goffe Douwma en zijne huijs-
vrouw meergem bevelen van wege 't howe geen lan
den Vschr. van de Vschr. mellens saete te distraheeren 
ofte aff te breecken. dan meergem. landen 't samen en aen 
den anderen te laeten blijven en gebruicken laeten noch 
oeck. daarop eenige meijer te setten voer en aleer de 
meergem. meijer aengenomen sal hebben de suppl. de 
Vschr. 9 gouden Gl. op twee terminen als Jacobi en Mar
tini te voldoen ende betaelen en de suppl, de oosten ter 
caust van deze gedaen te refunderen doch bij cas van 
oppositie en weigering dat de meergemelde Goffe en 
huijsfr. voer de Vschr. howe sullen worden gedachfaert 
om heur reden van oppositie te exponeren en to aenho-

ren alsulke eijsch versuek en als de suppl. op en 
wegens heuriuijder saete ter caust Vschr, willen doen 
en (2) (nog twee onleesbare regels met een onlees
bare onderteekeoing volgen). 

Het hof gelastte den eersten deurwaarder overeenkom
stig het verzoek in het rekwest. Deze lastgeving is ge
schreven in margine, 4 Mei 1557, en onderteekend JV1-
colai (3). 

(1) Aangeluid. 

(2) Deze zaak werd geëindigd voor den Commissaris van het Hof, 
1 W van. Dekema, 25 Juni 1558; z i e mijn Kerk. t o e t . v. H. y. d 

W V P ' T T ' ~~ D e t , e d o e l d e g u l d e *s werden later opgebracht door de 
raruilie Douwma en erfb-enampn fnt 1707 + r,- -, 
werkip r* AA 4. o °, m e n •' t o t uW toe. Zie pasgenoemd w « k j e , p. 44 noot 3 en boven p. 79 , noot. 

MUofliJ?^™ N a a m l i J S t VW d e S u b s t i t u t e a ™ den Griffier bij 
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B. 
Extraheert vuijtet 

Leeuwarden. 

Op huiden heeft Polckert Sewertz Slachter verclaart, 
dat hij over de tien jaren Suurk continueerken seeckere 
drie loeghusingen leggende buiten Wirdummer ofte St. 
Jacobi poorta het eene jaar geduirende zijn huiringe hij 
den huire betaalt heeft mijn heer van Amelant en het 
ander jaar den patroon van Huijsum , — overigens dat 
de heer van Amelant en de patroon de huire van dien 
vicissim ofte elcx voor zijn jaar den huire gebruickt hebben, 
ende oock voor hij comparant de drie Loeghusingen in 
huire verkregen heeft, hadde hij wel kennisse dat mijn 
heer en de patroon Vschr. gelijck waren vermeldt en in 
gelijcke gebruijck waren geweest en zijn, zoo lange hij 
dien aengaende memorie heeft gehadt, van welcke ver-
klaiïnge de voechden van de Vs, kercke van Huijsum tes-
tie (!) versocht hebben om te strecken naer behooren op 
Inrijden XXVI Ja-rij 1576 ter puntne van gerechtigheid 
van het Vschr. ingemelde. 

Ter ordonantie van gerechte Vschr. 
T. HEERES (2). 

1576. 
Buiten op dit stuk staat: verclaringe van Folkert Slachter 

c. 
Op den XIV Maij Ânno 1594 zamen bij malcanderen 

vergadert geweest ten huize van de pastorie na voorghaande 

(1) Getuigenis. 
(2) Zie Naamlijst van de Subst. v. den Griffier bij het Hof v. Fr. 

i 
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Clockcleppinghe, die Eedeliaghen Eijghenerf-fden kerk-
voechden ende gemeente van Huijzum, ende hebben met 
malcanderen tzaamen sprake ende consultatie ghehouden 
nopende die vercopinghe van het kerke zuiver. Is bij ghe-
meene stemmen van de comparanten die van de gemeente 
voor de meestendeel aldaar present waaren gheresolveert, 
dat men tzelve zoude ten prouffite van de gemeente ver-
coopen. Achtervolgende welcke resolutie hebben die Edele 
Erentfeste Eersame ende Eerbare Epo van Douwma, Jelgher 
van Bootsma, Sicke van Dijxtra heerschappen, Heert Mer-
tensz, ghemeenteman, ende Sijmon Meijnertsz, ende Al-
lert Thounisz als kerckvoochden op ten veertienden Maij 
Voorsr. tzelve zilver doen weeghen bij Leonard, Goldsmid 
binnen Leeuwarden, ende ' t zelve zuiver tzamenlijcken zwaar 
bevonden in ghewichte zes ponden twee lood, ende na 
tzelve alzo ghewooghen te hebben metten zelven Leonaard 
woorden ghemaeckt om tzelve zilver te coopen , ende na 
looden ende wederzooden hebben ze tzelve zilver toeghe-
slaghen ende vercoft ij der lood voor vier ende twintich 
stuijvers bedragende tzamen d' summa van twee honderd 
twee ende dârtich carolus gnldlens zestien stuijvers. Aldus 
verhandelt in presentie van mij Lodowijck Fox Notar publ 
binnen Leeuwarden woenende. 

EPO VAN DOUWMA. JELGER BOETSMA. 

SICKE VAN DIJXTRA. HEERT MART. 

1594. ALLERT TOUNISZOON. 

SIMON * meijnerfs 
marck. 

LODO FOXIÜS , 

Nota Publ. 
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Extract. 

Nog legateere ick testatrice Popck Johannis Bogermans 
weduwe geduijrende huer leven lanck twintich gouden gl. 
'sjaers uit mijn halve Saté Landts gelegen tot Wartena, 
ende bij eenen Aucke als Burnde (Ij ? Aucke gebruijct, 
ende de resteerende vijff gouden gl. , die hij meer te huijre 
geeft, bespreeke ick Griet Henrix tot Huijsum, willende 
dat die Voorschr. twintich gouden gl. nae 't versterven van 
Popck Vs. wederomme sullen komen tot mijn Voorschr. 
suster, maer dat de vijff gouden gl. nae 't versterven van 
Griet, eenichlijcken sullen blijven tot prouffijt der armen 
binnen Huijsum, doch dat de voorschr. Griet noch sall 
genieten mijn duerste hoijck, ende mijn dnerste Rock, 
noch Legatere ick Aeff Pouwels mijn dienstmeid vijftich 
Cars gs eens. 

Geextraheert uitt seeckere testamente gemaeckt 
ende achtergelaten bij wijlen juffr. Saeck van Bur-
mania, in dato den vijftienden Juli) anno sestien-
hondert seveu ende is dese in voege als boven ge
ëxtraheerd daarmede bevonden te accorderen. In 
kennisse van mij onderget. Secretaris der stede Leeu
warden. 

WATSE VAN GOCKINGHA. 

1608. 

Tweede naamteekening onleesbaar. 

Buiten op het stuk staat nog geschreven : „Een be
sprek aen d'armen tot Huijsum 'jaers 5 Ggl. gaende uijt 
een halve Saté landts gelegen tot Wertena." 

(1) Als nabunr, wellicht. 

/ 
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E n buiten op onder aan s t aa t : „kopije fan Saeck 

Douwma testament ." 

E. 
Extract van zekere ackte bij heerschappen 

dienaar en gemeente tothusum gemaeckt 
in dato den 12 Januari a° 1595. 

Ten tweede dat alle diegene die de selvighe in huijringhe 
hebben gehouen sullen wesen alle naevolgende jaeren die 
selwe landen in vrijdom te laeten sonder eenighe oppo-
sitie ofte middel van 'regfc er tegens te gebruijcken en 
sullen de huijrders de landen voorschr nijet mogen trans
porteren aen anderen buijten de keuz van heerschappen 
en kerckvoogden voorschr. 

Onder de principale stonden deese navolgende handen 
en mereken. Epo van D o u w m a , Sicke van Dijxstra : 
Paulus Anthonij dienaer des H. Euangelii toe Huisum. 
dit is Sijard Jelles marek — dit is pieters pieters marek 

T 

Accordeert met de principale. In bewisse 
van mij notaris. 

TITUS RAVERD. (1) 

1600. 

Wij ondergeschrevenen heerschappen kerkevoegeden ende 
gemene gemeente in den dorpe Huijsum doen kondt lijen 

(1) Ik betwijfel of ik dezen naam goed heb gelezen, 
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ende bekennen mijdt desen onsen procratie hoe dat wij 
hebben geconstitueerd ende in onsen plaetse gestelt den 
Edelen ende Berentfesten Epo van Douwma ende den 
Eersaemen Simon Johannesz om wegende onsen naeme 
ende van wegen die kerke ofte gemeente voerschreven in 
vrijdom toe moegen versoeken sekere acker Landts en huijs-
stede den kerke van Huijsum toe behoerende die nu van 
eenen Wijtze Elijncx als meijer gebruickt ende bewoent 
wordt. Ende ofte die voerschreven Wijtze hem in weij-
geringe mochte stellen om die selvige acker Landts in 
vrijdom toe verlaeten soe geven wij voorschrevene heer
schappen kerkefoegeden ende gemeenife onse volmacht vol-
coemene last ende autoriteijt om Dijt selvige rechtelijcken 
toe moegen volvoeren, alle termijnen van recht toe ob-
serveeren soe dat nae recht behoeren sal, valifueren ende 
approberen, allijkene bij onse constituanten dien aengaende 
gehandelt ende gedaen wordt voer goedt, nemen aen 
onse constituanten handen dien aengaende kosteloes ende 
schadeloes ton heffen ende voerdts pro re in commune 
et ampliori forma. Toe orconde onse handen ende 
mareken hijer onder gesteldt op huijden den Laesten 
Aprilis anno 1597. 

Ielger Boetsma Sicke van Dijxtra 1597. 

ISBRAND JAUKESZ. 

Duede Duedesz Pieter ~j^ pieters 

marek. 

En een onleesbare naam Saierdt S~" lelies 
zeker van een Notaris of marek. 
overheidspersoon. 
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G. 

Kempo van Donia (1) Grietman over Leeawarderadeel 
(hier is een stukje uitgescheurd) Eersame besondere pieter 
Sijmonsz tot Huizum. Alsoe mij te kennen gegeven heb
ben de kerkvoegden en gemeene gemeente van dorpe 
Huijsum voorsr. . dat in den jare 1601 bij de heerschap
pen en ingezetenen schotschietende huijsen gebruijckende 
en anderen van ' t zelve dorpe seeckere resolutie is geno
men , dat geen eijgenaars van huijsingen in den zelven 
dorpe, deselve zullen mogen verhuijren aen eenige per
sonen die haer selven met haer eijgen middelen nijet 
coenen sustenteren en oùderholden, ofte in gevalle anders 
gebeurde d'verhuijrder d'personen aen wien hij d'huijsing 
verhnijrt heeft • 't zijnen laste en costen zolde onderhol-
den, ende dat daartoe eerst d'huijre van de verhuijrde 
huijsing zolde worden geemploieert, breeder geblijkende 
bij de acte daeraf gemaeck t . . . . (2) 

H. 

In der saecke hangende voer den gerechte van Leeuwarde-
radeel tusschen Epo van Douwma en Simon Johannes als 
volm. van gemeente van Huijsum Impretr. ter eenre op ende 

(1) Zie Naamlijst der Grietslieden. 

(2) Dit stuk, hier maar gedeeltelijk medegedeeld, voor zoover het 

namehjk terugwijst op e e n e resolutie van 1601 , is uit het jaar 1613 , 

GrietmlV 67- ° n d e r * e e k e n d d o o r D- Blocq, in aftaweesen van Heer 

G r i e t S "™ d e l i J S t d 6 r S e c r e t a r i s s e f l m de Naamlijst der 
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tegens Wijtze Elings mede aldaer woenende ged. ter an
deren zijde j 't vsr. gerechte op alles rijpelijck gelett en 
geconsidereert hebbende der en tgene men in deesen be-
hoerde te considereren , in den naeme ende van weegen dije 
heerlickhijt der landschappen van Vriesldt verclaert d' opseg-
ginge d' ged. neffens d' ackeer lants ten processe gevoert wel 
en terecht gedaen te zijn , en condemneert d' ged. volgende d' 
verclaering in de vijff artt. van zijn quadrnplijck gedaen waar
bij hij d' imptr. in hun qualiteijt d' landen in q. (1) in 
vrijdom gestelt heeft omme deze aan de selve imptr. te 
relaxeren en ontwijcken en hun te refunderen alle hinder 
en schaede die zij daarbij gehadt en geleden hebben noch 
sullen moegen hebben en lijden tot d' volle relaxatie toe. 
Condemneert d' ged. in executione zijn recht neffens hem 
nae recht ofte costume van deese landen befonden sal wor
den te moegen competeeren. Ende condemneert d' ged. in 
de costen van processe tot 'i gerechts tauxatie. Aldus ge-
pronuntieert de 16 Julij 1597. 

vidi 
D: BLOCQ, 

D' ged. appelleerde secr. 
viva voce. 

Boven aan het papier, waarop dit stak geschreven staat, 
mist iets. Ten deele is het geschrevene nog aanwezig. Er 
zal in het geheel gestaan hebben: „Geextraheert uit Leeu-
werderadeels Sententieboeck." 

I. 
Extractum van de sententie versogt door Gabbe Meijn-

sma (2) hem gedragende als volmackt van Wijtze Elingsz 

(1) Questie. 

^2) Zie over hem de Haan Hettema a. w. I. 273 en II. 185 , 3. 
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woonende in den dorpe huijsum appellant ten eenre op 
ende tegens Dr. Hero loachum geoceupeert hebbende voor 
Epo van Douwma en Simon Johannisz beijde mede woo
nende tot huijsum voor heur en als volmachten van de 
andere ingesetenen aldaer geappelleerden tsr andere zijden. 
't Voorschr. hoff op alles rijpelijck gelett ende geconside-
reert hebbende tgene men in desen behoorde te conside-
reren in den name ende van wegen d'heerlijckheid der 
landschappen van Vrieslant verclaert d'appellant bij het 

.Vonnisse van den vrederechter nijdt beswaert ende 
condemneert hem in de costen van den processe tot 's 
Hoofs taxatie. Aldus gedaen ende uetgesproocken binnen 
Leeuwarden in de Cancelarie den 15den Julij Ann. 
1598. 

Per ordonantie van 
howe 

1599, Faber. 

Op de andere zijde staat: Sententie van het hof van 
Witse Elingsz appellant contra Epeus van Douwma en 
Simon Johannes. 

K. 

Copia. 

Wij ondergeschrevenen allen wezende schotschietende 
huizen en ingesetenen in den dorpe Huijsum bij Leeu
warden doen kont, certificeren en attesteren bij munde 
waarheids, alhoewel Epo van Douwma sich heeft vervor-
ûert jegens Wijtse Eli„g s backer onzen medegemeente-

zekere actie ofte pleijt te justineren soe voer den 

» 
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hoewe van Vriesland, en dat ter causse van zeker stuk 
lands {.enoemd die Dijckstell, toebehoorende den patroon 
te Huisum, sijnde onder des Vschr. Wijtse Elinksz huij-
singe beclempt ende bij Vschr. Wijtze, sampt zijne pre-
deessoers (1) wel vijftich, 't zestich en langer jaeren con-
tinueel aen Vschr. huijsinge gebruijckt, seggende en pre
tenderende die voorn. Epo Douwma dat hij daartoe procu
ratie van den voorschr. gemeente ofte dorpe van Huijzum 
soude hebben. Alwaeromme soe eenen iegelick besonder daer 
toe versocht zijnde , getuijggenisse der waerheit behoert te ge
ven , soe ist dat wij ondergeschrevenen mits dezen verklaeren 
en affirmeren waerachtig te zijn , dat wij nog den voern. Epo 
van Douwma eenige procuratie last en bevell int minste 
hebben gegeven, om van onzent wege het gevoerde pleijt 
en actie jegens den voorn. Wijtze te inthoieren, proseque-
ren, termineren en tott exercitie van dien eijdelick voer 
den hoewe van Vrieslant te procederen, en daer Inne al-
noch geensins consenteren. Insgelijk dat Vschr. Douwma 
sonder bevell en consent van de gemeente van Huijzum 
in voorschreven actie heeft geprocedeert. Moeqende insge-
lijcks wij ondergeschrevenen als schotschietende huijsen Lijden 
en wel expresse en met gemeene stemmen het vorderende, daer 
in ons is, deur dezen, dat voormelde Wijtze Elingsz hac
ker in de possessie en Bruijckma van V genoemde dijckstell 
onder sijn huijsinge beclempt, en 't welcke hij Wijtze al 
acht en twintig jaeren continuelick onder zijn huijsinge 
heeft gebruijckt en beseten , nae Luijt zijn coepbriefF, mach 
continueren en blijwen, besonder gemerckt hoe d' huij
singe van voormelde Wijtze Elingx bij sijne prodeësseurs y 

over ongeveer een ''t zestich jaeren geleden, op voormelde 
Dijkstell al is geset geweest en dat bij expresse consent en 
wille van wijlen den edelen Jelger van Eijtsma, Hessel 
van Aebinga als eedelluijden, Dirck Pieters en Sijward 

(3) Voorgangers. 
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Neijckes als kerckvoegden, sampt oeck bij de gemeene 
gemeente van den dorpe voorschr. In kennisse derwaer-
heidt van tgene Vscr., hebben wij ondergeschrevenen de
zen gesaementlijk met onze handen ten versoucke van 
voorn. Wijtse Elingx zoe ondergeschreven en bevestigt op 
huijden den derthienden dach in November Anno Duij-
sent vijff hondert acht en negentich stijlo antiquo. Onder 
de -principale deeses stondt ondergeschr. en geteeckent zoe 
volgt, Heerdt Martens, Allert Thoenisz, Willem Freerksz, 
Marten Durksz, Sipcke Bqckesz merk | —, Thoenis Claesz, 
Sijwardt Z piersz eigen handmerck, Claes 7 Hansz merk. 
Stond noch onder 'tzelfde principael als volgende i s , voer 
zoe veele die procuratie van Douwma aengaet, verklaere 
ick nijet te weeten. die reste is mij onbekent, dus mach 
lijden dat Wijtze Elings die Dijckstell en landen gebruijckt, 
zoe hij voer dato dézes gedaen heeft. Oirconde mijn 
handt. Ende was ondergetekent Doecke Aijsma. 

Gecollationeerd tegens zijn principael 
en is bevonden van woorde tot vroorde 
daer mede 't accorderen bij mij onder-
get. publ. en geadmitteerde Notarius 
van t Hoff van Vrieslandt. 

TJOMO LARESSEN. 

Aan de achterzijde van dit staat nog: „Gestelt voer 
memorie dat de Heren Eijsch. op deze ackte gijen regert 
en hebben genomen in dese reden dat die Edeluden 
van Hmjsen eijges foegden sijQ , blieket uwt die ackte 
wesende van daer Ao 1587 den 20 Mertie. 

Memorie." 

» 
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Copia. 

Op huijden den vierden februarij ann. 1599 door ont-
biedinge bij den anderen vergadert zijnde die kerkevoog-
dën en gemeene gemeente in Huijsum hebben gecelebreert 
ende gehandelt met Wijtse backer aengaende die huijr 
voor dit voorschreven jaer ende alsoo tsamen besloten dat 
hij voor dit Vschr. jaer sal te hmjr geven voor die lan
den die hij van den patroon heeft die somma van vier 
gouden fl. ende sal hem voorts hebben te reguleren na 
seeckere acte bij heerschappen ende gemeente gemaekt, 
actum onder onse handen ende mareken dach ende jaer 
als boven. Stond noch onder het principael geschreven 
dese nabesclirevene woorden; 

Alsoo deze bovengeschreven accoort bij 
den gemeente Vschr. gedaen ende in ab
sentie van mij ben ik nochtans in desen 
tevreden orconde mijn hand deses. 13 
Februarij ao% 1599 ende was ondergeschre
ven Sicke van Dijxtra met sijn streeken. 

Noch stondt onder het principael geschreven deze na-
beschreven namen ofte mereken, Pieter Pieters, Marten 
Dircksz, Allert Tonijsz, Gerben Heertsz, Sipke Boc-
kesz , Ruijrdt Piersz, Pijbe Hansz , Inne Johannes , Wil
lem Freriksz, Wijtse Elinksz, elcs met haer persoent-
lijcke mareken ofte streecken. 

M. 
Aen liove van Vriesland, 

Geeven ootmoedich te kennen Epo van Bouwma en 
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Jelger van Boetsma, wonende tot Huijsum, hoe dat zij 
supplianten zeeckere sententie soe bij den vrederechter, 
als oeck bij den howe hebben geobstrueerd op en tegens 
eenen Wijtse Elinx backer bij dewelke sententie dese Wijtse 
gecondemneert is om 't Vschr. stuk lands ofte acker in 
questie, welke hij poogde onder sijn huijsinge meerder 
te beklemmen, vrij van huijringe te laeten, en integen
deel te gedogen dat Vschr. land bij auctie aen d'meest 
biedende worde verhuijrd tot meeste profijt van d' arme 
ingesetenen van d' vschr. dorpe, dewelke procedure dese 
Douwma gedreven heeft met consent en procuratie van 
de gemeente van d' vscr. dorpe, hebbende hij sijne pro
curatie hier bijgevoegd , nu ist alsoe dort niet tegenstaende 
dese sententie van den howe vscr. eenige van d' gemeente 
van Huijsum sich hebben verbonden op den 13 Novemb. 
anno 1595 toe procederen tot eene huijringe p. collusi-
onem aen deze vsr. Wijtse Elinx en deselve landen ofte 
acker onder sijn huijsinge te laten beklemmen gelijk sij 
meede op den 4 Pebr. anno 1599 seeckere plan vanhuij-
ringhe gemaeckt hebben, en als sij aengeven met consent 
en autoriteijt van twee heerschappen van de vscr. dorpe 
en nogtans seer onwaarachtig is. En alsoe de vscr. huij-
ringen van de gemeente sijn gemaeckt tegens tinhold van 
de vschr. sententie van den Howe vschr., en meede buijten 
consent van de vschr. Douwma en Boetsma, die sich op 
deze verhuijringen niet heeft geschikt noch 't immer con
senteert. En daer dus d'gemeente tegens d'sententie van 
den Howe vschr. in dato den 15 Julii 1598 is gecomen, 
soe versueken sij supplianten oetmoedelijk, dat 't Hof, 
geenzins des schand meenende, tot meeste profijt van de 
armen toe consenteeren, dat volgens sententie van den 
Howe de vschr. landen aen meest biedenden bij auctie 
mogen worden verhuijrd, ofte andersins d' vschr. Wijtze 
te mamdeeren en beveelen omna sich te reguleeren nae 

0 d v a n hackere mondlijke baare bij Paulus Antonij 

> 
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predicant en Jal t IJpesz en Wijtze Elings als dat de vschr. 
Wijtze solda nae dato van de vschr. huijringe dolda huijre 
gewen te weten meed indragende de floreen renten, bij de 
gemeente gelijk met de heerschappen op den reekendag 
geslooten, met alderheijligen toekomende een loopen rogge 
voor de aermen ofta versueken sij supplianten andere al-
sulke despositie als mijn heeren van den hove bevinden 
sullen tot meeste profijt van de armen in den vschr. dorpe 
te strecken en ook tot dienste en bekenning van ons luij-
den olda privilegiën en gued recht 't welk doende 

Dit stuk heeft geen dagteekening. 

J . BOURICIUS (1). 

IV. 

Copia. 

Aen den howe van Vrieslandt. 

Geeft oedtmoedelijk toe kennen Wijtze Eelingksz backer 
woenende toe Hui j sum, hoe dat die gemeente van den 
selven dorpe nae behoorlijk convocatie bij malcander ver
gadert zijnde , hem suppliant met adwijs van twe heerschap
pen in den selven dorpe verhuijrt hebben zeeckere onge-
meeten een pondemate lands die patroon in den selven 
dorpe toebehoorende breeder blijkende bij die huijrcedulle 
daerven (2) bij die gemeente vschr. in dato den vierden Febru-
arij (3) ao psentie ten handen van de suppliant geracht. E n 
is nu alsoe dat Eepo Douwema, die alleen in de verhuij-

(1) Hij was advocaat voor het voor het Hof v. Fr., xie de Haan 
Hettema a. w. 1, 328 en I I , 218, IJ. 

(2) Daarvan. 
(3) In het tegenwoordige jaar. 
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ringe aen supplt. nijet heeft willen consenteren van de 
heeren Gedeputeerde becoemen heef t , dat die selve ponde-
mate weer omme op 't nijem bij auctie verhuijrt zal wor
den. Ten welcken fine die Grietman Donia ende Eepo 
Andriesz tot commissarissen zijn gecost en alhoewel die 
selwe haer deur die questie die tusschen Eepo Douwema 
ende die gemeente aldaer soude ontrijsen hun commissie 
niet willen exerceren ofte Dtoe beleedigen Is t onaangesien 
des alsoe dat die vschr Eepo Douwema deur onwaerach-
tich aengewen van de heeren D ' Gedeputeerden becoemen 
heeft dat d' supplt' beesten van deurwaerder all voir tjien 
dagen vuijt het landt gedrewen zijn. En alsoe 'tselve tot 
grote prejuditio en nadeel van de supplt. is tendeerende 
Bidt en versoeckt D' omme (1) oedtmoedelij dat u een 
commissie ghelijw (2) te ordonneren , die de verhuurders 
vschr. sampt Eepo Douwema vschr. voer hem mag roepen 
en de selve in hun questie verstaen en vereenigen indien 
hij kan Indien nijet proces-verbael maecken en den howe 
rapport doe om sulcx geschiedt bij u Howe in de saecke 
gedisponeert te worden naer behoiren, dit doende. 

Onder stond D. EMINGGA (3). 

met eenige streeken. 

Naer collatie tegen ' t principale van desen bevonden 

daermede 't accorderen. In kennisse van mij 

R. H. LARESSEN. 

Op den kant van dit stuk staat nog het volgende : 

Copia 

fiat commissio op den heere Ulenburg ut. petit. Ac tum 

9 Maij 99. 

(1) Daarom. 
(2) Gelieve. 

a w IIAd9«raat T T h 6 t h ° f V a n F r i e s l ^ d , zie de Haan Hettema "• w- J-i, 286 aanteekenmg 2. 
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S. V. S. 
' t Hoff van Vrieslandt heeft geordonneert en gecommit
teerd mits dcsen Dr. Rombertum Ulenbnrch (1) Raedt 
ordinaris in den selven howe omme partien voor hem ' t 
roepen de selve in hunne questie en differenten te horen, 
verstaen en vereenigen indien hij kan Indien niet pro
ces verbael te maecken ende den Howe rapport te doen 
Omme sulx geschiet sijnde bij den hqwe voirz. geregt te 
worden nae behoiren. Actum 9 Maij 1599, 

Ter ordonantie van howe 
C. PABER. 

Naer collatie tegens de principale van desen bevonden 
d; mede 't accorderen, In kennisse van mij 

R. H. LARESSEN. 

O. 
Aen den hove van Vriesland. 

Geeven met reverentie oetmoedelijk te kennen Epo van 
Douwma en Jelger van Boetsma wonende tot Huijsum, 
dat al ist dat sij als twee van d' Edelluijden en ingesete-
nen van Vschr. dorpe sijnde allie tijd van olds hebben 
gehad en als noch hebben d' administratie en verhuringe 
van die geestlijke landen in den Vschr. dorpe geleegen, 
omme van d'selve op het orborlixt (2) en tot meeste pro
fijt van de armen toe disponeeren en dselve aen d' meest 
biedende te verhuijren ofte andersins soe sij profijtelixt 
vinden, deselve te regieren hebbende meede sij luijden 
alle tijd gehadt d' authoriteijt en machgt ommet den prae-

(1) Zie naamlijst van de raden van het Hof van Fr., p. 30. 
(2) Oorbaarlijkst. 
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dicant tot kiesinge van d' kerckvoegden te procedeeren 
alsoe dat sonder hunluijder consent weeten en aucthori-
teijt niet mochte gevesolweerd worden, en sij luijden int 
selve doen alle tijd hebben gedaen naer behoeren. 

Soe ist nochtans dat eenige huijsluijden van de ge
meente Huijsum Vsr. selfs meestendeel patroenlanden ge-
bruijckende sonder consent en auctoriteijt van d' sup
plianten, onder melkander hebben geprocedeerd tot een 
nieuwen verhuijringe per collusionem , van eenige van pa
troons landen, aen eenen Wijtse Eelings backer in de Vschr. 
dorpe, ende dan om eenen kleijnen en geringen penninck 
te trekken alles tot zeer groete en mercklijke praejuditie 
van d' armen in den Vschr. dorpe en kleijn achtinge van hun 
persoenen, 't is meede alsoe dat zij supplianten den Heeren 
gedeputeerden geremonstreerd hebbende alle deese desor-
deren en mostwillien bij de Vschr. huijsluijden en d Vschr. 
Wijtse Elings zuijver gepleegt, mijn Heeren daerop ge
lieft heeft toe disponeren invoege dat commissarissen ge
ordonneerd sijn van het collegie, dewelke sich op de ge
legene tijd der saecken souden mogen informeren en daer 
aff rapport doen Ende is nae gedaen rapport bevonden bij 
mij Heeren staten, en gedecideerd van d' Vschr. huijringe 
van eenige van d' huijsluijden aen d' Vschr. Wijtse gedaen 
op den 4 Pebr. laestleden niet en mach bijstaen en dromme 
deselve gecasseerd en te niete gedaen hebben ordonnerende 
den Grietman Donia (1) om op nieus tot verhuijringe d' 
Vschr. landen aen de meest biedende tot meeste profijt 
van d'armen te spoederen Dwelke alles niettegenstaende 
d' Vschr. Wijtse Elings request aen mijn Heeren van 't 
Hove heeft, waerinne hij mijn Heeren van 't Hove te ken
nen gegeven heeft, hoe dat nae wettelijke convocatie d' 
gemeente bij malkanderen gecoemen sijnde, gen. Wijtse 
met consent van twee heerschappen verhuijrd heeft seekere 

(1) Zie naamlijst der Grietlieden p. 2, 

» 
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deel van d' patroensland groet ongeveerlick een pondemate 
soe hij segt voer 4 fl. Ds nochtans bevonden sal worden 
't Vschr porceel groet te weesen twee koe grasingen en 
Daeromme wel 12 fl. behoerde toe huijr te gewen gelijck 
d' andere landen, gelijck meede in Vschr. request de Vschr. 
Wijtse te kennen heeft gegeven dat Epo van Douwma al
leen in d' huijringe niet en heeft willen consenteren, en van 
dien request aen den Heeren Gedeputeerden gepresenteerd 
hebbende versogt heeft dat commissarissen geordonneerd 
sijn om in d' sake te doen naer behoeren, dewelke com-
missaersen hij seer malitiose en calumnostic aengeeft hun 
commissie niet te willen exerceren. Ende alsoe alle d' 
bowen geschr. poincten van sijn request Vschr. false en 
onwaerachtig bevonden worden, en hij niet zal doen blijc-
ken met advijs van d' twee heerschappen in d' Vsr dorpe 
tot huijringe procedeerd te hebben ten sij dat de dorps-
rechter Steven Sierts met Dixtra hem voor tweede heer
schap soude opwerpen, ende niet alleen Douwma maer 
mede Jelger van Boetsma oeck een edelman in den Vschr. 
dorpe weesende in d' Vschr. huijringe niet heeft willen 
consenteren, hem alle tijd conform gehouden hebbende 
met de suppliant Douwma om 't profijt van d' gemeene 
arme in gesetenen, 't welk privatae alicujus utilitati gepro-
poneerd behoerd te worden, te promoineren, en meede 
d Commissarissen van Heeren staten geordonneerd niet 
alleene dieselve commissie hebben geexerceerd, maar van 
hun onderzoek. . . . ook rapport aen mijn Heeren staten 
gedaen hebben en mijn Heeren staten daerop geliefd heeft 
te disponeren nae inhold van d Vschr. apostilles an dato 
den £1 April laestleden, heeft nochtans de Vschr. Wijtse 
deur ' t onwaerachtig aen gewen soe veele geobtineerd, 
dat mijn heeren van 't howe gelieft heeft commissaris 
' t ordonneeren, allwaer Epo van Douwma een der 
supplianten alleen geciteerd is geweest, soe nochtans 
d' saeke Jelger van Boetsma meede heerschap in den 
vschr. dorpe soowel convenierende was als Epo van 
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Douwma, ende alsoe mjt voergaende deductie genoeg-
saem blijckt, dat Wijtse Eliugs met sijn consorten qua-
lijken en 't onrechte in de vschr. huijringe der landen 
hebben geprocedeerd, die deromme oeck bij de heeren 
staten is gecasseerd en annulleerd, en d' vschr. Wijtze 
bij snbreptie en obreptie, oppressa veritate, et narratis 
ijs (1) qua vera non sunt, en besonder dat bij den heeren 
Staten nopende d' huijringe bij hun luijden gedaen gedis
poneerd is, d' vschr. Commissie op den heere Ulenburg ver
wezen heeft j soe bidden sij supplianten oetmoedich van ' t 
hoif gelieuw de Vschr. Wijtse sijn versusck voer Com
missaris gedaen aff te slaen en 't ontseggen en Vschr 
Wijtse Blings te ordonneeren en beveelen om nae die dis
positie der Heeren Staeten, dien die cognitie van geest-
lijke gueden bij den landschappen gedemandeerd is hem 
te reguleeren, opdat den armen menschen van den Vschr-
dorpe opt pfijtelixt geconculeerd worde, t welk doende 

BOURICIUS (2) 

(5—12—1595.) 

P. 
Copia. 

Aen Heeren Gedeputeerde staeten van Vriesland. 

Geeft zeer oetmoedelijck te kennen Wijtze Elings woe-
nende ane dijck onder de clockslach van hmsum hoe hij 
Suplt zeekere stuk landis onder sijn huijsinge beklempt 
srjnde gebruickt, genoempt die dijckstael ongeveer een 

(1) lis. 

(2) Zie boven p. 100. 

i 
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pondem. groot van het welcke die kerckvoechden van hui-
sum mette suplt. verleden jaere nijuv huijringe gemaeckt 
hebben als daer voer gevende 6 fl. Heeft het Vschr. landt 
te befoerens naest vijftich en langer jaren maer drie flor. 
min een oordt gedaen het welcke oeck gesecht worde evige 
pacht te wesen welcke recht hij suplt om tegen de ge
meente en kerckvoechden geen questie te hebben niet heeft 
willen gebruijcken. Nu ist dat Epo van Douwma en Jel-
ger Bootsma haer onderstaen hebben hem suplt deze lan
den op te seggen sonder daertoe eenige Last van kerck
voechden ofte gemeene gemeente hebbende, tegens welcke 
nulle opsegginge hij Suplt. hem heeft geopposeert en is 
dienaengaende hangende proces voor Leeuwerderadeel, ist 
mede dat d' Vschr. Douwma en Bootsma door eigener 
authoriteijt hem hebben doen manderen deselve landen 
ongeroerd en ongetreden te laeten ter tijt dselve bij auctie 
waren verhuijrd pogende hem suplt. alsoe via facti dselve 
Landen te benemen Ende soe alsulcke mandaeten dimer-
kelijcke tegens recht sijn strijdende en oek nu de tijt is 
dat des Suplt. beesten int gras moeten , en d' zelffde lan
den oeck Iudiciijs (1) met een halff pondem : mijn heere 
doctor Sicke van Decama (2) competeerende bij hem al-
tijt gebruijckt is zoo biddet en versueckt hij suplt. zeer 
oetmoedelijck dat mijn Heeren gelieven den Vschr. Douwma 
en Bootsma te ordineren van alsulcke attentatie aff te 
holden ende haer institueerde proces voor de gerechte van 
Leeuwerderadeel te vervolgen Ofte dat mijn Heeren hier 
andersins gelieuven op te disponeren soe se bevinden sul
len tot tranquilliteijt van den gemeente voor hem suplt. 
orbaerlixt te wesen. 't welk doende. 

In margine was geapoincteert soe volgt. 

(1) Wettig. 
(2) Zie de Haan Hettema a. w. I p 89, gen. 6 b en II p 57, 

aant. 39. 
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Sij deese gesteld ter hande ran partije adverse omme 
hrerop te seggen haer tegenbericht binnen drie dagen nae 
de insinuatie deeses, sulx geschied d' op voorts gedaen te 
worden nae behoeren, actum d' 29 Aprilis 1600 , onder 
stonde ter orstie (1) der Gedeputeerde Staten E. Isbrandi 
met eenige streeken. Stonde noch in margine onder een 
te rugge van principale requeste zoe volgt. 

Achtervolgens mijn heeren appoinctement seggen Epo 
van Douwma en Jelger van Bootsma 'heerschappen tot 
Husum voor rescriptie hoe dat eerst bij die gemeente van 
Huijsum eendrachtelijcke is gemaekt zeeckere acte bij welcke 
acte die vschr. heerschappen met den dienaar des godt-
lijcken woordes zijn geordineert om die geestelijcke landen 
alle jaeren tot haer believen sonder enighe opsegginghe 
wederom te mogen verhuijren, welcke acte oeck alle die ge-
bruijckers van die geestelijcke landen elk met haer handen 
ende mereken hebben bevesticht, nu ist alsoe dat deese 
Wijtse Elings vschr. alle jaeren tegens die opsegginghe 
opponeert en die gemeente in grote costen brengt , alsoe 
dat hij bij eijntlrjcke sententie bij het vredegerechte en 
nae in d' appel gecondemneert is die landen te verlaten 
en dat met alle costen schaede en intresten volgens die 
sententie daer af sijnde, dewelcke sententie en acte vschr. 
die rescribenten bij mijn heere Hottingha (2) en den heere 
Lijcklama (3) als commissarissen tusschen partijen geordi
neert zijnde sullen verthonen alsoe dat mijn heeren uit deesen 
genoegsaem connen sien, dat hij suplt. niet anders is soekende 
dan alsoo tegens die gemeente alle tijd te pleijten en die landen 

(1) ordonnantie ? 

J f L f i T w " , k M e r
t I

b e d o e l d D o ^ van Hottinga, die getrouwd 

S IsT, att 36." ^ ^ ^ ^ De Haan H e t t e m a > I 2 2 4> 

H 2 L J a^b .eï l d170 4MarCUS L i JCW; Zi0 bijlagâ Q en de H a -

» 
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alsoe midlertijt te verdonckeren en d' aif renten te maeken 
gelijck datselve genoegsaem geblijckt uit zijn request. Ende 
aengaende die Vhuijringhe die over jáer geschiet is en daer 
hij Suplt. oeck hier mentie van maeckt is alsdoen niet 
wijder geschiet als voor een jaar om welcke en meer an
dere redenen naerder voor mijn Heeren commissarissen 
te verhalen hem Suplt. zijn versuek maer worde ontsecht 
en dat mijn Heeren gelieven hem Suplt. te verbieden die 
Landen niet te beslaen soe lange en ter tijt toe dat par-
thij en questie bij mijn Heeren Commissarissen zal wesen 
gedecideert. Dat mijn Heeren alsdan gelieven hun rescri-
benten te verlenen een deurwaerder van t quartier die die 
beesten daer wederom mochte uitjagen, 'twelcke doen — 

Leger stonde als volgt: 
Gesien dese rescriptie wordt Wijtse Elinks geordon-

donneert de Landen in de requeste vermeldt ongeroerdt 
en ongetreden te laeten ter tijd dese zaecke voor die Heeren 
Commissarissen sal sijn affgedaen , actum den 6 Maij 1600. 
Onder stonde ter ordstie (1) der Gedeputeerde Staten E. 
Isbrandi (2) met eenighe streken. 

Gecollationeert tegens à' originale re
queste, Apostille, rescriptie en apoinc-
tement voren verhaelt zijn er mede 
bevonden te accorderen. In ken-
nisse van mij ondergeschr. notarijs 
binnen Leeuwerden den . . . Maij 
1600. 

TiTus RAVID. 

6—5 — 1608. 

(1) Ordonnantie. 

(2) Secretaris der Staten van Fr. ; zie de Haan Hettema I I , 219, 
aant. 3 , op het geslacht van Viersen. 
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il. 
Aan den Hoewe van Vriesland*. 

Aen edele hoogmoegende hoechgeleerde heeren voor 
gueds — beduncken op den requeste" van Wijtse Elings-
zoon in den aangesechte requeste suplnt. seggen voor 
gueds beduncken Douwma en Boetsma daarinne gemeldet 
hoe dat die Supplnt 'van die landen bij hem gemeldet niet 
anders huirman geworden is dan met conditie exact? in 

* het contract met D en B (1) hier opsomt — is meede soo 
dat hij om die landen te verlaten hem tegens de Vsr. 
conditia weigerich stellende bij sententie eerst van den 
vrederechter en dernar (2) van d e a howe gecondemneert 
is om d' vsr. landen te ver lae ten , Insgelijks dat niet dan 
onwarafftighe beschuldigingen zijn waarmede die suppliant 
is voorkommende. Ende zoo hij genoemde daarinne van 
mijn Heeren die gedeputeerden geschouwet is sonder werde 
soo is aan hun gesonden het request met B C waarop 
die rescribenten hun guedtbeduncken gesecht hebben met 
C D. is van mijn Heeren die Gedeputeerden finaliter daarop 
gedisponeert (soe is als gemeldt he t appoinctement met 
D E) ? Scoude nu die Supplint dat hij in zijn onrecht
vaardig aangeven aldaer gheen gehoor en heeft ontsiet 
hem niet van daer te loopen aan 't Hoff en aldaer van 
de cancelarij te singen. Dewijle dan die Heeren gedepu
teerden heeren commissarissen als Hot t ingha en Dr. M a r -
cum Licklama (3) geordineert hebben om nu op hun macht î 
met die verhuiringhe der geestlicke landen te procederen ? 
versueken zij rescribenten dat overmits die Suplint onwaer-
afftich aangewen soedaenich werk niet verlaten sal worden. 

(1) D. en B. beteekenen misschien Douwma en Bootsma. 
(2) Daarna. 
(3) Zie over deze heeren bijlaga P, 

» 
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Gelijk zo deesse houden voor hun guedsbedunckten en ver-
staen dat vSr. eupplnt aen het appoinctememt van die 
heer en Deputeerden gehouden is ex eo quoniam viam ele-
gerit, meinen mits deesen a h appoinctement woldaen te 
hebben, 't welk doende 6 Mai 1600. 

De onderteekening is geheel omleesbaar. 
Het stuk zelf is moeilijk te lezen, 
maar heeft op den achteirkant nog 
het volgende : „Rescriptie wan Douw-
ma en Bootsma.'" 




