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INLEIDING.
Algemeene beschouwing oïer de grenzen en de voornaamste
wateren van Friesland in Yroegeren t p .

De tegenwoordige provincie Friesland wordt aan de
oost- en gedeeltelijk aan de zuidzijde door de provinciën
Groningen. Drenthe en Overijssel begrensd en overigens
door de zee bespoeld.
Bekend is het, dat onder de benaming Friesland eenmaal eene veel grootere uitgestrektheid werd verstaan,
dan thans het geval is.
Met betrekking tot ons onderwerp zij het genoeg er op
te wijzen, dat tijdens Karel de Groote de Wezer, de noordoostelijke en het Sincfal of Zwin in Vlaanderen, de zuidelijke grens van het toen zoo uitgebreide Friesland vormden. De tusschen gelegene landstreken waren destijds in
drie groote deelen verdeeld, waarvan het zuidelijkste gedeelte zich uitstrekte van het Sincfal tot aan het Flie,
en West-Friesland werd geheeten, het tweede van het
Flie tot de Lauwers, het eigentlijke Friesland en het derde
deel van de Lauwers tot aan de Wezer. Beide laatste
deelen werden te zamen Oost-Friesland genoemd. Omtrent dien tijd schijnen de tot Friesland behoorende eilanden Ameland en Schiermonikoog ook reeds te hebben bestaan, zij het dan, dat zij slechts door smalle kreeken
of geulen van het vaste land waren gescheiden. Ameland
v. F. xrv.
14
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toch komt voor in eene oorkonde uit het laatst der 8ste
eeuw, onder den naam van Insula Ambla en Schiermonnikoog, ofschoon wij daarvan geene melding vinden gemaakt, was, volgens het gevoelen van Mr. v. d. Bergh,
toen ook reeds aanwezig.
Die drie genoemde landstreken, waarin het oude Friesland was verdeeld, waren weder onderverdeeld in goën of
graafschappen.
Zoo bevatte het Friesland tusschen het Flie en deLauwers, de Graafschappen Oostergo, Westergo, Stavoren en
een deel van Islego, terwijl in lateren tijd de graafschappen
Stavoren en Islego gedeeltelijk onder Oostergo en Westergo
werden gerekend. Sedert omstreeks het midden der 15de
eeuw treft men eene gewijzigde indeeling aan en bestond
dit gewest sedert dien tijd uit de drie landschappen:
Oostergo, Westergo en Zevenwouden, bij welke drievoudige
verdeeling wij ons meer in het bijzonder in de volgende
bladzijden zullen bepalen.
Voor zoover bekend, worden de namen Oostergo en
Westergo, voor het eerst aangetroffen bij schrijvers uit de
eerste helft der 8ste eeuw, terwijl Willibald, omtrent dienzelfden tijd levende, in zijne levensbeschrijving van Bonifacius, vermeldt, dat de rivier de Bordne of Boom, deze
twee goën van elkander scheidde, hetgeen mede in eene
oorkonde van het jaar 1297 wordt bevestigd (1).
Slechts een gedeelte dezer rivier kan echter de grensscheiding tusschen die twee goën hebben uitgemaakt.
Want vóórdat er sprake was van het landschap de Zevenwouden, — waarvan de zamenstelling eerst veel later en
wel omstreeks het midden der 15de eeuw schijnt te hebben plaats gegrepen, — zal men de voortzetting dier grens
in zuidelijke rigting moeten zoeken tusschen de latere
grietenijen Rauwerderhem, Utingeradeel, Haskerland en
(1) Charterboek van Friesland I , bl. 130,
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Schoterland aan de eene- en Baarderadeel, Wijmbritseradeel, Doniawerstal en Lemsterland aan de andere zijde.
Wij meenen dit althans eenigzins te mogen aannemen
op grond van de aanwijzing der grietenijen, die vóór het
ontstaan der Zevenwouden tot Oostergo en Westergo hebben behoord, zooals wij later zullen zien.
Oostergo werd overigens, zooals nog heden, ten oosten
door de rivier de Lauwers begrensd en ten noorden met
inbegrip der eilanden door de zee. Aan de zuidzijde is de
oorspronkelijke grens niet volkomen zeker, maar het is
niet onwaarschijnlijk, dat deze door de rivier de Kuinre
werd daargesteld, als scheidende nagenoeg de Stellingwerven, — die nimmer tot Oostergo hebben behoord, —• van de
latere grietenij Schoterland, die vóór het ontstaan der Zevenwouden , wel tot dat landschap schijnt gerekend te zijn.
Westergo's grenzen waren oudtijds ten noorden, evenals
nog thans, de Noordzee, ten westen de Flie-stroom en ten
zuiden het meer Flevo, later de Zuiderzee. De grens, die
dit landschap van Oostergo scheidde, hebben wij boven
aangewezen (1).
Wij willen ons thans wat nader bepalen bij de Lauwers,
de Boom, het Flie en de Zuiderzee.
Het nu onaanzienlijk riviertje de Lauwers neemt zijn
(1) Bruinsma, Geneesk. Plaatsb, enz., bladz. 11.
Van Doorninck , in Dl. I van Nijhoffs Bijdragen, ald. in de Aank.
blad. 60 en v.Lg.de.
Mr. J. Dirks, Koophandel der Friezen enz., bl. 117.
V. d. Bergh, Middel-N. Geographie , bladz. 2 3 , 47 en 85.
Dr. Acker Stratingh, Aloude Staat, enz., I I 2 , bl. 89. F. Sjoerds,
O. en N. Fr., I , bl. 225. Eekhoff, Gesch. van Friesland, bl. 37.
Wij schrijven niet goo , maar go, dewijl wij dat voor den ouden
uitgang houden; deze laatste schrijfwijze komt in de meeste oude oorkonden voor. Zie Ch. bk. van Friesland, deel I , passim ; de Geschriften van Jancko Douwama; de Benef. Bk. v. Friesland; Winsemius, Chronijk van Friesland en anderen.
Zie voorts: Aanteekening I,
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oorsprong in het zuiden van Achtkarspelen, loopt vervolgens in noordelijke rigting als grensscheiding tusschen Groningen en Friesland, en valt thans, een weinig ten noordwesten van de Munnekezijl, door de zoogenaamde Friesche-Sluis, in den naar haar genoemden Lauwerszeeboezem.
Oorspronkelijk schijnt dit riviertje veel belangrijker te
zijn geweest, en in meer westelijke rigting naar zee geloopen te hebben, waardoor de tegenwoordige boezem dan
ook, niet van de Hunse, maar van de Lauwers haren
naam bekwam (1).
Vóór het ontstaan van dezen boezem, strekte zich, ten
noorden van het tegenwoordige Nieuw-Kruisland in Kollumerland, een landtong noordwaarts in zee uit, ongeveer
tot op de hoogte van de voormalige Ezonstad, gelegen ter
plaatse waar men thans Ezumazijl aantreft. Die landtong,
meent men, zal ongeveer eene gemiddelde breedte hebben
gehad van anderhalf uur gaans en eene gemiddelde lengte
van twee uur gaans.
Toen verdeelde zich de Lauwers, na de Hunse van de
oostzijde en de Ee of het Üockumerdiep van de westzijde
in zich opgenomen te hebben, ter hoogte van het voormelde Ezonstad in twee armen, waarvan de een, later
bekend onder den naam van de Scholbalch of het Friesche
gat, westwaarts van Schiermonnikoog —, de ander door het
nu zoogenaamd Simonszand oostwaarts van dat eiland — - ,
zich in de Noordzee uitstortte.
In de 8ste, althans zeker in de 9e eeuw, komt zij voor
onder den naam van Lagbehi en in de 13e eeuw onder
dien van Lavica of Lavece.
Door verschillende watervloeden, die in den loop der
eeuwen dit gansche gewest van vorm deden veranderen,
ontstond langzamerhand de naar haar genoemde boezem,
die eenmaal zoo diep landwaarts is ingedrongen, dat zij
(1) Dr. Acker Stratingh, t. a. pi. dl. I , bl. 287, 289 en 296.
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in Friesland: het tegenwoordige Nieuw-Kruisland, Burumerland en een gedeelte van Achtkarspelen, met name
het zoogenaamd Uitland, —• en in de provincie Groningen: een groot gedeelte van het Westerkwartier, met
hare golven bedekte.
Wij meenen met genoegzame zekerheid te mogen aannemen , dat van dezen boezem, toen zij hare grootste
uitgebreidheid had bereikt, de zuidelijke grenslijn is aan
te wijzen, even benoorden het tegenwoordige dorp Gerkesklooster, terwijl zij zich oost- en westwaarts zal hebben
uitgestrekt, ongeveer van het dorp Oudwoude in Friesland,
tot aan het dorp Kommerzijl in de provincie Groningen.
Omstreeks welken tijd de Lauwerszee dien vermoedelrjken
omvang heeft gehad, is moeijelijk te bepalen.
Dit is zeker, dat, omstreeks het midden der 13de eeuw,
reeds een vrij aanzienlijk gedeelte van dien boezem was
ingedijkt.
Later werd de zeewering ten zuiden van het NieuwKruisland aangelegd , zeer waarschijnlijk reeds vóór het eind
der 14de eeuw.
Van 1529—1542 werd het „Cruijslandt" aan de dagelijksche vloeden der zee onttrokken, zoodat toen deze boezem zijne tegenwoordige zuidelijke grens bekwam (1).
De Boom neemt haren oorsprong in de veenen van
Groningen, loopt door Opsterland en Utingeradeel en ver(1) Bruinsma , t. a. pi. bl. 45. — Vrije Fries , X I I , bl. 380. —V. d. Bergh , t. a. pi. bl. 44. •— Dr. Aeker Stratingh, t. a. pi. Dl. I
bl. 285—290. — Volgens sommigen zou die bedijking t. z. van het
Kruisland in 1453 zijn aangelegd, op grond van eene oorkonde voorkomende op bladz. 544 van dl. I van het Fr. Ch. b k . , doch er zijn
genoegzame gronden, om aan te nemen, dat dit gevoelen onjuist is ,
en dat het aldaar vermeld accoord enkel eene poging is geweest tot
het bedijken van het Kruisland.
Wij hopen eerlang in de gelegenheid te zijn, het een en ander betreffende de geschiedenis van de Lauwerszee het licht te doen zien.
Zie de aan deze verhandeling toegevoegde kaart.
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eenigt zich bij de Oudeschouw met het scheepsvaarwater
de Geeuw, dat haar water vervolgens door de Wetering
in het Sn eekermeer voert.
Volgens de meening van Mr. v. d. Bergh, zou ze in de
6de eeuw voorkomen onder den naam van Bordaa. Althans
zeker is het, dat ze in geschriften uit de eerste helft der
8ste eeuw, Bordo of Bordine wordt geheeten.
Toen de Middelzee aanwezig was, viel ze, naar men
wil, bij de Oudeschouw in dezen boezem, die dan ook
oorspronkelijk naar deze rivier den naam van Borndiep
of Boerdiep ontving.
Door het geweld der golven ontstond ook hier eene
binnenzee, die waarschijnlijk reeds ten tijde der Romeinen
aanwezig was , oorspronkelijk als de Boornzee en later als
Middelzee bekend (Mare Bordend).
In den loop der tijden werd deze boezem, die zich eenmaal tot op de hoogte van Tjerk werd uitstrekte, in
vruchtbaar land herschapen, hetgeen door de bedijking
van het Bildt in 1505 werd voltooid.
Het is waarschijnlijk, dat een gedeelte „in de eerste
„elf eeuwen onzer tijdrekening langzamerhand is opge„worpen , zoodat met het begin der 13e eeuw de eigenl i j k e kom der zee noordelijker was teruggedrongen,"
en o. a. Rauwerderhem toen reeds was binnengedijkt (1).
De vele moeite en kosten, zoowel aan de bedijking der
Middelzee, als aan die der Lauwerszee, door het voorgeslacht aangewend, leveren aan de nakomelingschap eene
aanzienlijke rente op door den rijken schat van vrucht(1) Reeds in 1398 komt voor „een wtlant, geheeten Bil, dat
„aengheworpen is Buten dycs ende ghelegen is tusschen Meynaertsgae
„ende Sinte Markngaerde"; zie Ch. bk. van Fr. I , 284. — Bruinsma, t. a. pi. bl. 24 en 45. Dr. Aeker Stratingh, Aloude Staat,
dl. I , bl. 275—284. V. d. Bergh, t. a. pi. 45. Brouwer en Eekhoff, de Middelzee, o. a. 62, 68 en 69. — Chart. Bk. van Friesland,
I , 130.
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bare landerijen, die daardoor aan de golven der zee werden ontwoekerd.
In de derde plaats noemden wij den Fliestroom.
Ten tijde der Romeinen werd zij Flevns genoemd en in
de Lex Frisonum Fli of Flehi, terwijl een schrijver uit de
9e eeuw ze aanduidt als: „fiuvius Fleo."
De oude stroom, die tusschen Stavoren en Bnkhuizen
van uit het meer Flevo of Almeri noordwaarts naar zee
kronkelde, verdeelde zich in twee armen, waarvan de eene
westwaarts, de andere oostwaarts om het sedert lang verdwenen eiland Ganc, op de hoogte van het mede door
watervloeden verwoeste stedeken Grind, tusschen Texel en
Vlieland in de Noordzee viel. Uit den westelijken arm
liep een zijtak, in de 9e eeuw als Maresdeop en thans als
Marsdiep bekend, die tusschen Huisduinen en Texel de
Noordzee bereikte.
In lateren tijd werd de Fliestroom aanzienlijk verwijd
door afkabbeling van de eilanden en van de westkust van
Friesland, waarvan wederom bet ontstaan der Zuiderzee
een gevolg was.
De tegenwoordige Zuiderzee schijnt in de eerste eeuwen
onzer jaartelling weinig meer dan een moeras te zijn geweest, later tot een meer aangegroeid en eindelijk door
eene reeks van watervloeden, tusschen de 12de en het
einde der 14de eeuw, in eene binnenzee herschapen te zijn.
De Romeinen noemden deze waterkom Flevo, terwijl
zij bij een schrijver uit de 8ste eeuw voorkomt onder den
naam van Almare, met de bijvoeging, dat het een moeras
of stilstaand water was. (Stagnum) (1).

(1) Dr. Aeker Stratingh, Aloude Staat, enz. 1,237—275. V. d. Bergh,
t. a. pi. bl. 34, 48, 51—54, en ald. over Maresdeop, bladz. 50 en 325.
Vrije Fries, IV, bl. 105—183: „Over den loop der rivieren door het
land der Friezen en Batavieren"; ald. bl. 183—215. „Redevoeringover
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I,

Oostergo, Westergo en de Zevenwouden,

In de Traditiones Fuldenses of Giftbrieven van de Abdij
van Fulda, die dagteekenen uit de 8ste eeuw en eene
der voornaamste bronnen zijn voor de kennis van den aardrijkskundigen toestand van ons Vaderland gedurende de Middeleeuwen , komen de pagus Ostrache en de pagus Westrache als graafschappen voor. Het landschap de Zevenvjouden, wij zeiden dit reeds, ontstond eerst in lateren tijd (1).
Of de beide eerstgenoemde landschappen toen in onderdeelen zijn verdeeld geweest, is uit die Giftbrieven niet
duidelijk op te maken. Voor den pagus Ostrache mogen
wij dit op grond dier oorkonden besluiten, vermits daarin
de namen van plaatsen zijn opgegeven , die allen worden
aangewezen als gelegen, zoowel in den pagus Ostrache,
als tevens in den pagus Tochingen en ééue daarvan in
den pagus Kilingo-Huntagi
Dit bewijst, onzes inziens,
zoowel dat Oostergo destijds in ondergoën was verdeeld,
als de onjuistheid van de meening van sommige schrijvers,
dat men onder de benamingen Ostrache en Tochingen denzelfden pagus of Landstreek zou moeten verstaan (2).
het ontstaan der Zuiderzee", door Dr. J. G. Ottema en bl. 215—225 ,
iets over ditzelfde onderwerp , door Mr. D. Foekema. •— Scheltema,
Geschied- en Letterkundig Mengelwerk , V I , 53.
Zie over Airnare eene belangrijke noot op bladz. 249 van het eerstgenoemd werk. — Zie: Aanteekening I.
(1) V. d. Bergh, in zijn M. N. Geogr. noemt als de 3 zoodanige
hoofdbronnen: 1°. de Traditiones Fuldenses, ald. p. 254; 2». opgave
der bezittingen van de Utrechtsche Kerk, p. 267 ; 3". de Traditines Corbejenses, p. 283.
Wij kunnen hier nog bijvoegen: „Index bonorum et redituum Monast. Werdinensis": Zie Gron. Bijdragen, dl. 8, bl. 89. De abdij
van Werden werd in /96 door Ludger aan de Rhoer, niet ver van
Diepenbeek, gesticht. Moll, Kerkgesch. van Ned., I , bl. 183 en 184.
(2) Van dit laatste gevoelen zijn: Mr. v. d. Bergh, t. a. pi. bl. 125
en 138, alsmede: Dr. Acker Stratingh, t. a. pi. I P , bladz. 98. Mr. J.
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De villae Merheim, Wattheim, Tunewerd, Tippencheim
en Werba of Orlingwerba lagen allen volgens die Giftbrieven in den pagus Ostrache, terwijl de eerstgenoemde
daarin wordt aangeduid, als gelegen in den pagus KilingoHuntagi en de vier anderen in den pagus Tochmgen.
Wat men onder dien naam : Kilingo-Huntagi moet verstaan , ligt in het duister; wij mogen het vrij zeker
houden voor eene bedorvene lezing of voor een verkeerd
afgeschreven woord. Doch in ieder geval kunnen wij uit
het boven aangehaalde zien, dat Merheim, — later Marrum in Ferwerderadeel, — zoowel in dezen pagus als in
den pagus Ostrache was gelegen (1).
Onder Tunewerd moet men het latere Ternaard in WestDongeradeel verstaan, onder Wattheim, eene der vele
dorpen uitgaande op woude, in Dantumadeel of wel Oudwoude in Kollumerland, terwijl wij den naam Tippencheim
wedervinden in de buurt libma of Tibben ten N.W. van
het dorp Ee in Oostdongeradeel gelegen (â).
De ligging van Orîinguerba of Werba bleef ons onbekend. In de Puldasche registers komen enkele namen
van plaatsen voor, met de aanwijzing dat zij in den pagus
Ostrache gelegen waren, welke plaatsen thans onbekend
Dirks beschouwt den pagus Tochingen ook als een ondergo van den
pagus Ostrache; Vrije Fries, III, 31. Evenzoo Von Ledebur, in: „die
„5 Münst. Gauen" enz. bl. 67.
(1) Zie over Kilingo-Huntagi, v. d. Bergh , M. N. G., bladz. 262,
waar deze schrijver de meening uit, dat men de go Kilingo in OostFriesland moet zoeken en de go Huntagi thans onbekend is. Uit de
aldaar aangehaalde lijst van goederen schijnt genoegzaam te blijken ,
dat deze go in het tegenwoordige Friesland was gelegen. Zie aldaar
bladz. 261 , nr. 40 en 41.
(2) De naam Tijhbing komt voor in eene oorkonde van het jaar
1436; zie Archief van Visser en Amersfoordt, Verz. Charters, no. 10.
V. d. Bergh, t. a. pi. bladz. 138. Dr. A. Stratingh, t. a.pl., II 2 . p. 99.
Zie over den naam Tunewerd, als oorspronkelijke vorm van Ternaard,
ecnige opmerkingen van Dr. Halbertsma, in de Vrije Fries, IX, 270.
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schijnen te zijn. Welligt waren allen of sommigen daarvan gelegen, waar nu de golven der Lauwerszee den bodem bedekken, dewijl men daarin voor en na de overblijfselen van vroegere bewoning heeft aangetroffen (1).
Op grond der aangewezene ligging van de villae Merheim, Waltheim, Tunewerd en Tippencheim, komt het ons
aannemelijk voor, dat de pagus Ostrache volgens de bedoelde giftbrieven weder was verdeeld in onderdeelen,
welke in die oorkonden mede onder den naam van pagi
voorkomen en uit de verschillende villae waren zamengesteld.
Was dit het geval in Ostrache, dan mogen wij dit zeker voor Westrache eveneens aannemen (2).
Waarschijnlijk waren deze kleinere pagi of de onderdeelen der graafschappen, hetzelfde als àe f er den, die bestuurd werden door den Schelta en den Asèga, wier betrekkingen in den loop den tijden in den persoon van den
Grietman werden vereenigd, terwijl uit de f er den zich van
lieverlede de grietenijen ontwikkelden. Deze verandering
had waarschijnlijk plaats gedurende de 12e eeuw; althans
zeker is het, dat men in de eerste helft der 13e eeuw
voor het eerst van Grietslieden melding vindt gemaakt,
(1) Arends, Noordzeekusten, dl. 2, p. 301. Het kan ook zijn ,
dat deze plaatsen of enkelen daarvan op de later door de zee overstroomde kuststreken gelegen waren, of' wel, dat de oorspronkelijke
namen door anderen zijn vervangen.
(2) V. d. Bergh, t. a. pi. 135—144 en 254—266. Dr. Acker Stratingh, t. a. pi., dl. II» , hl. 89—100. Von Ledebuhr „Die 5 Münst.
Gauen" enz. bl. 66 en 67, is van meening, dat er ook eene go:
Sutrachi heeft bestaan als: „der sudlischte Theil des grossen Gaues
„Ostrachi, der uns in dem Gau Tochingen dem alten Namen von
„Dokkum, einen zweiten TJntergau kennen lehrt." Dr. Acker Stratingh,
Aloude Staat, enz., II 2 , bl. 99, aanteek. 2 , doet de vraag of men
daarvoor niet Ostrachi moet lezen, hetgeen ons wel waarschijnlijk
voorkomt.
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terwijl de namen der grietenijen, eerst in lateren tijd in
gebruik schijnen gekomen te zijn (1).
Wij achten het waarschijnlijk, dat er in de laatste helft
der 14e eeuw in het grietenij-wezen wederom eene wijziging heeft plaats gehad en dat bij die gelegenheid de nu
nog gebruikelijke namen der vroegere grietenijen, die wij
vóór dat tijdperk nergens hebben aangetroffen, zijn ingevoerd, — zij het dan ook met enkele wijzigingen, — en
dat toen tevens het aantal der grietenijen is vermeerderd (1).
De landschappen Oostergo en Westergo schijnen echter,
omstreeks de 13e en 14e eeuw, behalve in grietenijen,
ook nog in grootere landstreken verdeeld te zijn geweest,
in de latijnsche oorkonden dier tijden districtus geheeten,
zooals wij beneden nader zullen zien.
Wij willen ons thans wat nader bij het landschap Oostergo bepalen, om daarna over te gaan tot de behandeling van Westergo en de Zevenwouden (2).

OOSTERGO schijnt, blijkens eenige oorkonden, die wij
beneden zullen bespreken, in de 13de en 14de eeuw, in
twee hoofddeelen of districten verdeeld te zijn geweest,
met name: Wininghe en Bornogo, die op hunne beurt weder in kleinere deelen of grietenijen waren gesplitst.
Jancko Douwama vermeldt ons echter: „Oeck plach
„ Oestergo", — evenals hij dit van Westergo aanteekent —•,
„van oldesolt," zonder nadere aanwijzing van den tijd,—
„in dre part gedeelt to wesen, to weten : Oestbroeckmerlant,
„Lewerderdeel, ende Bornogo; daer sint", zoo verhaalt hij,
„alle dander uth gesproten."

(1) Van Panhuijs, De Landgemeente in Friesland , bl. 7 , 8, 9 ,
18 en 19. Van Sminia, N. Naamlijst enz. Inl., bl. 2.
(2) Zie: Aanteekening II.
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Van de beide eerste landstreken, noemt hij de onderdeelen niet op, maar Bornogo bestond volgens zijne opgave
u i t : Utingeradeel, Ængivirden, Haskerland, Schoterland,
Opsterland, Rauwerderhem en Smallingerland (\).
Voor de beide andere deelen gezamentlijk, zouden alzoo,
volgens de latere bekende indeeling der grietenijen, nog
overblijven : Leeuwarderadeel, Tietjerksteradeel, 1 daar deradeel, Ferwerderadeel, de beide Dongera deelen, Dantumadeel, Kollumerland c. a. en Achtkarspelen, alzoo negen
grietenijen (2).
Deze onderdeelen of grietenijen n u , waaruit alzoo. volgens dezen schrijver, „Oestbroeckmerlant" en „Lewerderdeel" -moeten hebben bestaan , vormden, met uitzondering
van Achtkarspelen, te zameu, naar ons gevoelen, slechts
één district, in de na te melden oorkonden, als het Districtus Ifininghe aangewezen.
Behalve, dat wij meenen te mogen twijfelen aan de
juistheid van Douwama's mededeeling, betreffende de twee
laatstgenoemde deelen van Oostergo, zijn wij bovendien
van oordeel, dat, indien de door hem opgegevene indeeling al heeft bestaan, men voor het door hem vermelde
„Oestbroeckmerlant " eenvoudig Broeckmerlant moet lezen
en Oostbroeckmerlant in dien zin zekerlijk onjuist is. En
dat hij in zijne opgave der drie deelen, onder dien naam
meer verstaat, dan eene enkele grietenij, is uit zijne aangehaalde woorden duidelijk op te maken. Onder deze laatste
benaming toch, werd in de 15e eeuw alleen aangeduid de
landstreek, die later Kollumerland werd geheeten (3). Zeer
waarschijnlijk is deze benaming in gebruik gekomen, nadat van eene zeer broek-achtige of moerassige streek, dat
(1) Jancko Douwama's „Boeek der Partijen," BI. 33.
(2) Zie die latere indeeling vermeld in Aant. II.
(3) Als zoodanig geeft, hij die Benaming ook nog op ; zie bladz. 33
van zijn „Boeek der Partijen." Zie ook Annt. VI, op Kollumerland.
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gedeelte, — hetwelk aan de oostzijde, omstreeks de 14e
eeuw, door eene belangrijke indijking aanzienlijk was uitgebreid — daarvan werd afgescheiden en eene afzonderlijke
grietenij is begonnen uit te maken.
Hierbij moeten wij nog voorloopig opmerken, met betrekking tot de opgave van Douwama aangaande Bornogo,
dat het ons twijfelachtig voorkomt of wel al de zeven door
hem genoemde grietenijen tot dat landschap hebben behoord. Zoo als wij in den loop dezer verhandeling zullen
trachten te betoogen, is het meer waarschijnlijk, dat de
tegenwoordige gemeente Rauw er derhem, — althans voor
het eind der 14de eeuw, — deel uitmaakte van Idaarderadeel, en Smallingerland van Tietjerksteradeel, terwijl het
ook van Schoterland niet volkomen zeker is of het tot dit
district heeft behoord, zooals wij beneden zullen zien.
Wij meenen bovendien te mogen aannemen, dat het
overig gedeelte van Oostergo, alzoo uitgenomen het district
Bornogo, omstreeks de 13de en 14de eeuw uit niet meer
dan zes grietenijen heeft bestaan en bijgevolg het bovengenoemd getal van negen, in dien zin, tot zes mag worden gereduceerd, daar de beide Dongeradeelen tot de 16e
eeuw steeds als ééne grietenij voorkomen (1) en de latere
grietenij Kollumerland, tusschen omstreeks de 8e en 14e
eeuw, de helft kleiner was dan tegenwoordig en daardoor,
naar wij vermoeden, destijds onder het naburige Dantumadeel zal hebben behoord (2) , terwijl de Achtkarspelen omtrent dien tijd geheel op zich zelf stonden, afgescheiden
van Oostergo en Westergo, hetgeen o. a. daaruit kan blijken, dat zij in de weinige oorkonden, die ons uit die dagen zijn overgebleven, onder de grietenijen van Oostergo

(1) Zie o. a. Schotanus, Brieven en documenten, fol. 84 en 9 0 ; dit
zal mede uit de volgende bladzijden Wijken.
(2) Zie o. a. bladz. 199 hiervoor.
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niet voorkomen, doch daarin wel naast Oostergo en Westergo worden genoemd (1).
Dat Oostergo, behalve de landstreek Bornogo, waarover
straks nader, destijds in niet meer dan zes grietenijen was
verdeeld, — die wij straks als de onderdeelen van het district
Wininghe zullen leeren kennen, — vindt o. a. bevestiging in
een boetregister voorkomende in het Friesch Charterboek,
waarboven het jaartal 1276 is geplaatst, maar dat van latere
dagteekening schijnt te zijn, waarschijnlijk uit de 14e of het
begin der 15e eeuw. Die oorkonde behelst eene uitrekening
der geldspeciën in Oostergo en Westergo, of zooals in het stuk
zelf wordt gezegd: „fan Staweren to Groninge to," en dus van
Friesland bewesten de Lauwers. Achtkarspelen wordt hierin
echter niet genoemd en dit o.a., pleit naar onze meening, voor
hetgeen wij zoo even van die landstreek hebben gezegd.
In dit Charter n u , worden als deelen van Oostergo opgenoemd: „Donthmadeiî, Thietstzerckera-deil, Echtawerdera„deil (2), Lyowerderadeil, Ferwerdera-deil" en „Bonghera„deil" en voorts „Borndegha" of „da dele to Bom" (3).
(11 Wat hiervan de oorzaak i s , kunnen wij niet Bepalen. Dat de
Achtkarspelen in het kerkelijke onder het Bisdom Munster behoorden,
is Bekend, zooals wij later ook nog nader zullen zien. Welligt heeft
dit aanleiding gegeven, dat zij zich daardoor in het Burgerlijke naauwer "aansloten aan de Groninger landstreken , die in het geestelijke
ook onder het gezag van den Munsterschen Bisschop stonden. Zie:
Dr. Acker Stratingh, t. a. pi. II* , 98 en 113. — Vergelijk. Driessen,
Mon. Gron. bl. 142 en 456. — De Achtkarspelen komen o. a. in eene
oorkonde van het jaar 1473 afzonderlijk van Ooster- en Westergo
voor; zie Ch. bk. I , bl. 655. Dat zij onder de Grietenijen van Oostergo oudtijds niet genoemd worden , zal uit de in den tekst na te
noemene Charters blijken.
(2) D. i. Idaarderadeel, zie Aant. VI.
(3) Ch. bk. 1 , 97- Dit Boetregister komt verbeterd voor in de
Oude Fr. Wetten, uitgegeven door het Fr. Genootschap , dl. I I , 2e
stuk, en voorts bij Petrus Wierdsma. O. Fr. Wetten. Zie ook: V 0 n
Kichthofen, Fr. Rechtsquellen , Bl. 384. Zie ook: V. d. Chijs, Munten van F r , , Gron. en Drenthe enz,, Bl. 72, Vrije Fries IV, bl. 340.
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Zooals wij zullen zien, vindt men deze indeeling door
andere oorkonden bevestigd.
Dat Oostergo is verdeeld geweest in de drie deelen,
die Jancko Douwama opnoemt, kunnen wij niet bepaald
wederleggen; er is zelfs eene oorkonde, die indirect wel
eenigen grond daarvoor aanbiedt, doch wij vonden die drievoudige indeeling noch bij een ander schrijver, noch in
eenige oorkonde aangegeven. Wel vindt men hier en daar,
zooals wij opmerkten, melding gemaakt van eene tweevoudige verdeeling
Het kan evenwel zijn, dat vroeger of later, of wel
tegelijk met die tweevoudige indeeling, ook de andere
indeeling heeft bestaan. Welligt hadden beide indeelingen
een verschillend karakter en had b. v. de eene betrekking
op den waterstaat, de andere daarentegen op verdediging
tegen binnen- of buitenlandsche vijanden.
Zoo vereenigden de grietenijen van het Leppa-verbond
zich met elkander tot het behartigen van het eerste, terwijl diezelfde grietenijen met betrekking tot de g o , waaronder zij behoorden, welligt weder een ander doel beoogden (1).
Het bovenbedoeld Charter, het eenigste stuk, waarin
wij iets aantreffen, dat misschien de door Douwama vermelde indeeling zou kunnen wettigen, is eene oorkonde
van het jaar 14£3.
Daaruit blijkt, dat er eene naauwe betrekking bestond tusschen de 3 grietenijen : »Dongheradele , Domptumadeel" en „Ferwerdradeel," welker drie grietslieden
met de twee mederegters uit ieder dezer grietenijen te
zamen , „eeheren in da nyoghum" worden genoemd, die te
(1) Het Leppa-verbond bestond u i t : Leeuwarderadeel, Tietierksteradeel, Idaarderadeel en Smallingerland, alsmede de stad Leeuwarden. Zie:
Pr. Chartb. 1, 670 en II , 67. De vereeniging van grietenijen tot
grootere districten zal waarschijnlijk wel dezelfde oorzaak hebben, als
de zamenvoeging van dorpen tot grietenijen; zie o. a. Aanteehening III.
C.f. "Wierdsma, O. Fr. wetten, bl. 72 en 320.
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zamen alzoo een regtbank van negen personen vormden (1).
De vereeniging van deze grietenijen schijnt alzoo op
de regtspraak betrekking te hebben gehad.
Zoude men nu onder deze drie grietenijen, de landstreek
„(Oest-)Broeckmerlant" mogen verstaan en bij gevolg, onder
Leeuwarderadeel, Tietjerksteradeel en Idaarderadeel de landstreek : „Lewerderdeel?' Dezen maakten met Smallingerland,
het Leppa-verbond uit.
Voor de zekerheid van het bestaan dezer indeeling,
hebben wij overigens geene genoegzame gronden kunnen
vinden; mogelijk, dat vroeger of later de waarheid dezer
mededeeling van Douwama wordt bewezen, maar dit is
zeker, dat wij ze nergens elders hebben aangetroffen en
wij het bestaan daarvan, in verband met het volgende,
meenen te mogen betwijfelen (2).
Laten wij trachten op te sporen, of de, door ons vermeende tweevoudige verdeeling van Oostergo, in Wininghe
en Bornogo inderdaad heeft bestaan, en uit welke grietenijen,
in dat geval, die twee districten waren zamengesteld (3).
Reeds de geleerde Driessen vestigt er de aandacht o p ,
met betrekking tot de benaming Wininghe, dat blijkens
een na te melden Charter „zoo niet geheel Oostergo,
„althans een groot gedeelte van dat landschap tot deze
(1) Archief van Visser en
ters , no. 8. — V. Sminia,
over: Eheheer, Wierdsma, O.
treft men ook aan in eene
van Fr. I , bl. 514.

Amersfoordt , 3e stuk , Verz. van CharN. N. v. G. , p. 37 , 77 en 114. — Zie
Fr. Wetten, bladz. 78. Deze „nyoghen"
oorkonde, voorkomende in het Ch. Bk.

(2) Men bedenke, dat Douwama zonder Behulp van andere bronnen , dan zijn geheugen , zijne geschriften in den Kerker te Vilvoorden te boek stelde ; zie daarover meer i n : Aant. IV.
(3) Men vindt de benaming Wininghe verschillend geschreven, zoo
als Wynnighe en Winnighe. Wij volgden de spelling Wininghe , als ,
naar onze meening, het meest overeenkomstig met de afleiding van
Winenia (Wijns]. Of zou men moeten schrijven: Wyninghe, als afgeleid
van Wijns ?
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„cöetus of vergaderplaats in Winninghe behoord hebbe" (1).
Wij zullen, in den loop onzer verhandeling, gelegenheid
hebben, om na te gaan, of die benaming voor geheel Oostergo, dan wel voor een gedeelte daarvan in gebruik was.
De Abten van Wierum maken op het jaar 1224 melding van de „loei deputati trans lavicam, winenge et dockum,"
terwijl er bij een ander schrijver op het jaar 1231 wordt
gesproken van den cöetus Wineniae (2).
Blijkens eene oorkonde van 1318, werd er in dat jaar
een verdrag aangegaan tusschen de stad Groningen ter
eene —•, en de Abten van Klaarkamp, Dockum, Mariengaarde en Bethanië, alsmede de „ Vniversitas Gretmanno„rum in Oostergo, ceterorumque Judicum, cetum in Win„ninghe regentium," ter andere zijde; alzoo mede door die
grietslieden in Oostergo, die, gelijk Westendorp het uitdrukt, „de Warf Winnighe bestuurden" (3).
Wat moet men nu onder dat Wininghe verstaan ?
Waarschijnlijk de zes grietenijen van Oostergo, boven
door ons aangewezen, t. w.: Leeuwarderadeel, Tietjerksteradeel (waarschijnlijk met inbegrip van Smallingerland),
Ferwerderadeel, Dongeradeel (O. en W. te zamen), Dantumadeel (met inbegrip van Kollumerland) en Idaarderadeel,
terwijl ook Rauwerderliem waarschijnlijk te dier tijde één
regtsgebied uitmaakte met laatstgenoemde grietenij en alsdan mede tot het district Wininghe heeft behoord. Hierop komen wij nog nader terug.
Er zijn eenige oorkonden, op grond waarvan wij eene
(1) Driessen, Mon. Gron., dl. I , hl. 90.
(2) Kronijken van Emo en Menco, uitgeg. door het Hist. Genootschap te Utrecht, p. 96S. Anth. Mattheus : Anonymus, De Rebus Ultraject., bl. 43 : ao. 1231: „Unde statim convenitur ad coëtum Wineniae ab
„tota Frisia, et illic oceurruht nuncii Groningensium et Hunsegonum."
(3J Driessen, Mon. Gron. , dl. I , p. 89.
ken , dl. 2 , bladz. 111.
V.F. XIV

Westendorp, Jaarboe15
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zoodanige indeeling van Wininghe voor zeer waarschijnlijk,
zoo niet voor zeker, meenen te mogen houden.
In de eerste plaats grondt zich dit vermoeden op een
Charter van het jaar 1242, waarbij zes grietslieden met
hunne „Riuchteren" de Willekeuren bekrachtigden van
het „nijaland twiska Waltersgersdam bij suda and thine"
„salta zee bij norda toe , up Aestergo nijalanden." Deze
Willekeuren , die opgemaakt werden in „ Wijnenze," d. i.
Wijns in Tietjerksteradeel, werden „bysyglet mit tha mena
„londis sigelen" (1).
I n deze oorkonde worden de namen der grietenijen niet
opgenoemd (2) , maar achter de namen der zes grietslieden , — wier geslachtsnamen ontbreken, — vindt men
de namen van even zoovele dorpen vermeld en dezen
geven aanleiding tot het vermoeden, dat daarmede de
zes bovengenoemde grietenijen worden bedoeld.
Deze dorpsnamen zijn : Gast, Ghetzercka, Growe, Thernze,
Blia en Anenghem, zeer zeker de tegenwoordige dorpen:
Rinsumageest in Dant.-dl., Giekerk in Tietj.-dL, Grouw
in Idaard.-dl., Teerns in Leeuw.-dl., Blija in Ferw.-dl.
en Anjum in (O.-) Dong.-dl., — alzoo de zes grietenijen,
waaruit de onderhavige landstreek, naar onze meening,
destijds bestond.
Meerdere bevestiging van dit ons gevoelen, meenen wij
aan te treffen in twee oorkonden, waarvan de eene uit
het jaar 1314, de andere uit het jaar 1369 afkomstig is.
Het eerstbedoeld Charter bevat bepalingen, aangaande
de Rauwerder- (of Raarder-) en Domzijlen, (eertijds beiden
aan de Dockumer-Ee gelegen) (3) , die vastgesteld werden
door : „Gretmanni et eorum coujurati districtus Winnighe,"
(1) Zie hierover nader in Aant. IV.
(2) Zooals wij op bl. 205 hebben te kennen gegeven, gelooven
wij , dat die benamingen eerst later in gebruik zijn gekomen, hetgeen
ook nog uit twee in den tekst vermelde oorkonden nader kan blijken.
(3) Zie Fr. Volks-Almanak, 1856, bl. 37.
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(grietmannen en hunne mede-regters van het district
Wininghe.) Ook in dit stuk worden achter de namen der
zes grietslieden, even als boven, de namen van zes dorpen
vermeld, die ons de bovengenoemde grietenijen schijnen
aan te wijzen, indien althans onze verklaring van twee
onduidelijke namen, daaronder voorkomende, juist is.
Wij vinden daarin de dorpsnamen : Ripikerka (Tietj.-dl.) ,
Etwerth (Idaard.-dl. zie bl. 207), Reistm (1) (Ferw.-dl.),
Burnwerth (Dong.-dl.), Demlngwere en Merwethe. Volgens
het bovengeuitte gevoelen, moeten de twee laatstgenoemde
namen, dorpen in Dantumadeel en Leeuwarderadeel aanduiden , dewijl dan die twee grietenijen nog overblijven.
Wij wagen de gissing, dat men daarvoor zal moeten lezen:
Denningewalde of Dantumawoude en Miedum (in Leeuwarderadeel) , tenzij dat die oude namen later door anderen,
ons onbekende, zijn vervangen (2).
In de oorkonde van het jaar 1369, waarbij een vonnis
wordt geveld door de „Gretmanni districtus Wininghe ac
„judices eorum coniurati," •— „in communi cetu districtus
„Wininghe congregati" (grietmannen van het district Wininghe , met hunne mede-regters, — in de algemeene
vergaderplaats van het district Wininghe vergaderd) , treffen wij wederom aan , de namen van zes grietslieden en
daarnevens die van zes dorpen.
Doch ook hierin heerscht eenige onduidelijkheid. De
namen dier dorpen zijn : Ripakerka (Tietj.-dl.), Nesse
(Dong.-dl.), Doinlhimwalde (Dant.-dl.) , Lacltwm (Leeuw.dl.), Merslum en Popingha. In deze oorkonde worden alzoo in tegenoverstelling van het vorig Charter, de dorpen
van Dantumadeel en Leeuwarderadeel zeer duidelijk aangewezen , maar die voor Ferwerderadeel en Idaarderadeel
(1) Zie : Aem. Wijbrands, „Gedenkschr. van de Abdij Mariè'ngaarde,'*
enz. uitgeg. door het Fr. Genootschap , bl. 3 3 : Reisum.
(2) Dat overigens namen in oude oorkonden dikwijls verminkt voorkomen , is zeker geen zeldzaam geval.
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brengen ons echter weder eenigzins in moeijelijkheid. Zouden wij onder Merslum: Merrhum, d. i. Marrum in Ferwerderadeel en voor Popingha: Poppingawier mogen verstaan? Laatstgenoemd dorp ligt in Rauwerderhem en dit
heeft ons tot het vroeger geuitte gevoelen gebragt, dat die
landstreek oorspronkelijk tot eene andere grietenij heeft
behoord, en wel tot het naburig Idaarderadeel (1).
Er is nog eene oorkonde van het jaar 1453, waaraan
wij eenig licht, betreffende de indeeling van Wininghe in
zes grietenijen , kunnen ontleenen.
Zij bevat een accoord „nopens het vieren van de Jaar„ïîiarkten, en het onderhouden van eenige wegen en wat e r i n g e n " , aangegaan tusschen de abten, grietmannen
„ende ghemene Meente der Deelen eode Landen van
„Oestergho, als Dongheradeel, Dockummadeel," (elders Dontmadeel), „Ferwerderadeel, Lijouwerderadeel, Tyattzerke„radeel, IJdauwerderadeel, Smellingherland ende dio sted
„fan Lijouwerd ende fan Dockum-" Hierin worden dus opgenoemd , behalve de twee steden, de zes bovenbedoelde
grietenijen, alsmede Smallingerland. Dat Kollumerland of
Oostbroeksterland hierbij niet voorkomt, hoewel toen reeds
eene afzonderlijke grietenij, was een gevolg van de omstandigheid, dat zij toen eenige jaren te voren met de stad
Groningen een verbond had aangegaan (2).
Opmerkelijk is het n u , dat aan het slot wordt gezegd:
(1) Chart. v. Fr. dl. I, bl. 248 en Schotanus, Brieven en Documenten, bl. 66. — Zie ook bladz. 210 hiervoor. — De heer Aem. Wijbrands
in zijne „Gedenkschriften van de Abdij Mariengaarde ,'' enz. veronderstelt op bl. ü3 ald., dat de naam Mercelum , — wat toch wel hetzelfde zal zijn , als het bovengenoemde Merslum, — niet Marrum ,
maar Marsum zou zijn; doch dit dorp lag in Westergo en dit kunnen
wij met de in onzen tekst vermelde oorkonde niet rijmen. Zou men aan
eene foutieve schrijfwijze mogen denken?
(2) Ch. bk. van Fr. 1 , 526. •— Mr. D, Fockema , Schetsen van de
Fr. Gesch. I I I , bl. 174 on het aldaar aangehaald charter.
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„So is dit breef mit Aesterga landis sigel ende Smellingera
„landis sigel bisigelet," wel een bewijs, dat Smallingerland eenigzins afzonderlijk stond met betrekking tot de
andere zes grietenijen (1). Ook wordt in deze oorkonde
gesproken van de „ Wijnjemma" (elders „ Wijnigha") ,
„Wilkeren," de eenigste keer, dat wij daarvan eenige
melding vonden gemaakt (2).
Op grond van dit een en ander meenen wij te mogen
aannemen, dat het district Wininghe in de zes meergenoemde grietenijen was verdeeld.
Dat Kollumerland en Rauwerderhem daaronder mede
waren begrepen, hebben wij reeds als onze meening te
kennen gegeven, Op Smallingerland komen wij beneden
terug (3).
(I) Volgens ons gevoelen is hiervan de oorzaak , dat Smallingerland oorspronkelijk niet op zich zelf stond, zooals wij boven op bl.
210, als ons vermoeden hebben geuit. Welligt was het toen sedert
korte jaren (sedert het laatst der 14de eeuw, zie bl. 205) eene afzonderlijke grietenij en had daardoor een afzonderlijk zegel bekomen.
Het komt o. a. voor in 1392.
In eene oorkonde van 1435 ( CL I bl. 512) komen voor de zes genoemde grietenijen „ende die Hemma" (Rauwerderhem) , die met Westergo een vredebrief maken te Sneek. Aan het slot staat: dat die vrede
zal duren 3 jaar lang „duer dat hele lant. van Frieslant, van Ooster„go ende Westergo;" waarom hierbij niet de andere deelen van Oostergo worden genoemd, beantwoordt Mr. Foekema in zijne schetsen
der Fr. Gesch. I I I ' , bl. 169, door te zeggen, dat „Collumerland,
„Achtkarspelen en Smallingerland — met Groningen in betrekking
„waren," maar hij voegt de bron er niet bij , waaruit dit is geput.
Het eerste verbond tussehen Kollumerland en Groningen , dat wij in
de Fr. en Gron. Charters of bij de Geschiedschrij vers vermeld vonden,
is van het jaar 1443 en wij betwijfelen, of er een vroeger verbond tussehen beiden bekend is.
(2j Charterb. I, bl. 54 6/7, waaruit blijkt, dat de vervaardiger van
het Charterbk. twee exemplaren dezer oorkonde heeft gebruikt, in het
eene waarvan: „Wijnigha Wilkeren" wordt gelezen.
(3) Ten einde een kort overzigt te hebben van de in den tekst
aangehaalde oorkonden , dient de volgende tabel:
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In den aanhef der bovenaangehaalde Willekeuren van
het jaar 1242, wordt gezegd, dat zij betrekking hebben
op het „nijaland" tusschen „ Waltersgersdam" ten zuiden en
de „salta zee" ten noorden.
Wat men onder dat „nijaland" en de „Waltergersdam"
moet verstaan, durven wij niet met zekerheid te zeggen.
Vermoedelijk was het eerste, nieuw bedijkt land, kort te
voren aan de Middelzee ontwoekerd en zal men de Waltersgersdam aan de zuidzijde daarvan moeten zoeken.
Zooals uit het bovenstaande kan blijken , was het dorp
Wijns in Tietj .-dl. , de vergaderplaats van het district
Wininghe, hetwelk zeer zeker dan ook van dat dorp zijn
naam ontleende.
Zoo zagen wij, dat in 1242 de zoo evengenoemde Willekeuren te „ Wijnenze" werden opgemaakt en de coëtus
Wineniae of vergaderplaats te Wijns, in de 13de eeuw
meermalen voorkomt. Welligt vinden wij dien naam terug
in een Fuldasch register uit de 10e eeuw onder den vorm :
Weingi (1)^
In verband met den naam Wininghe nog eene opmerking.
Oorkonde vermeld op bl. 207 Oork. van 1242. Oork. van 1314. Oork. van 1369
van den tekst.
1
2
3
4
5
6

Donthmadeil.
Thiatstz.-deil.
Echtaw.-deil.
Lijow.-deil.
Ferw.-deil.
Donghera-deil.

De Gast.
Ghetzercka.
Growe.
Thernze.
Blia.
Anenghem,

Demingwere ?
Ripikerka.
Etwerth.
Merwethe ?
Reisim.
Burnwerth.

Dointhimwalde
Ripakerka.
Popingha ?
Lackuni.
Mersslum f
Nesse.

(1) V. d. Bergh , t. a. pi. bl. 326. — Alting Not. Germ. Inf. bl.
236. — Zie ook: Aant. III.
Kan met dien naam ook in verband staan: Wijnjeweg en Wijnjeterp (beiden in Opsterland) , welke laatste benaming in eene oorkonde
van 1316 als Weningawalde schijnt voor te komen? — Zie deze oorkonde vermeld in .• Aant, VUL
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Wij achten het waarschijnlijk, dat in die benaming den
oorsprong ligt van bet woord Wijngie-hornster-aijl, een
overoude sluis in de zeewering der Middelzee gelegen,
nabij Leeuwarden. Men vindt dit woord verschillend geschreven; o. a. in eene oorkonde van het jaar 1456 als
„da Wiinga hurna" en in een Charter van het jaar 1583
wordt de vroeger aldaar staande molen, genaamd „Wijn„ninghe-hornster-mollen (1)."
Vooral deze laatste spelling brengt ons tot het vermoeden , dat die sluis, als gelegen in den zuidwesthoek van
het district Wininghe, van deze landstreek haren naam
bekwam.
De reden, dat de bedoelde zes grietenijen zich aldus
onderling vereenigden, was waarschijnlijk gelegen in de
behoefte, om de zeeweringen en waterlossingen onder algemeen toezigt en in goeden staat te houden; daaronder
zullen dan ook zeker enkele hoofdsluizen in dat gedeelte
van Oostergo, zooals de Wijnnighe-hornster-zijl, hebben
behoord.
Mogen wij al uit het bovenaangehaalde besluiten, dat
het district Wininghe uit zes grietenijen bestond, met
zekerheid is evenwel daaruit de juiste grens tusschen deze
landstreek en het district Bornogo toch niet op te maken.
Waren wij daartoe in staat, dan zoude het ons ook bekend zijn of inderdaad Rauwerderhem en Smallingerland,
op de vroeger besprokene wijze, tot Wininghe hebben
behoord. Br blijft ons dus niets over, dan naar de meeste
waarschijnlijkheid te gissen, en dan achten wij het aannemelijk, de grens tusschen de beide districten te mogen zoeken
in de zuidelijke grensscheiding tusschen Smallingerland en
(1) Eekhoff, Leeuw. I , bl. 72 en 184. — Gabbema , Leeuwarden,
blad. 63 en 64, — Benificiaalboek van Fr., bl. 199. — Chartb. van
Fr. T, 591. — Oorkonden van het St. Anthonij-Gasthuis , bl. 717.
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Opsterland, op de kaarten van Friesland „'t Meer" genoemd , welk woord: grens beteekent; voorts de Oude
Leppadijk, die voor een gedeelte Swetta (r=r grens) wordt
geheeten; vervolgens noordwaarts langs Utingeradeel en
de zuidergrens van Rauwerderhem. en eindelijk langs de
zuidergrens van laatstgenoemde grietenij naar Westergo's
grenzen (1). In dat geval zou ook Smallingerland tot Wininghe hebben behoord, als een deel van Tietjerksteradeel.
Dat het oorspronkelijk onder een ander regtsgebied was
begrepen, •—• en dan vrij zeker onder laatstgenoemde grietenij , — vindt, naar onze meening , eenigen steun, in
hetgeen de schrijver van den Tegenw. Staat van Friesland
ons daarvan verhaalt. Want die landstreek bestond, volgens zijne aanteekening, oudtijds „eer de turfgravenj be„kend was," in het noorden en oosten uit „hooge moerassige veenen, bosschen en struiken, terwijl de laage
„landen ten zuiden en westen gelegen, door het afloo„pende veen-water plis en dras lagen en dus beide van
„weinig nut waren (%)." In zulk een toestand kan men
zich toch niet voorstellen, dat het sterk bevolkt zal
zijn geweest, waardoor het waarschijnlijk wordt, dat deze
landstreek oorspronkelijk deel uitmaakte eener andere grietenij.
Het is dus de vraag, op grond van dit een en ander,
of Douwama niet dwaalt bij de opgave der grietenijen,
waaruit het district Bornogo heeft bestaan en wij geloo(1) Zie de Kaarten in den Atlas van Schotanus en die, voorkomende
in den Prov. Atlas van Friesland. — Zie over de beteekenis van het
woord Meer als grens, o. a. Friesche Oudheden . uitg. door het Fr.
Gen., bl. 42 en voorts een belangrijk opstel, getiteld: „De maren
„beschouwd als oude grensscheidingen," enz., in de Gron. bijdragen,
dl. 8 , bl. 216.
(2) Tegenw. Staat van Fr., dl, I I , bl. 300. — Omstreeks het jaar
1200 legde men zich , volgens Winsemius , Chronyk van Fr., bl. 158,
meer en meer toe op de turfgraverij. — Zie ook: Aant. VI, op :
Smallingerland.
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ven, dat daartoe, althans niet al de zeven door hem genoemde en hiervoor (bladz. 205) vermelde grietenijen, hebben behoord.
Dat men nu onder de bovenbeschrevene landstreek W i ninghe niet geheel Oostergo moet verstaan, waartoe de
schrijver der Mon. Gron. niet ongeneigd schijnt te zijn,
zooals boven is opgemerkt, dit blijkt volkomen uit hetgeen wij over dat district hebben gezegd.
Het tweede district van Oostergo komt voor onder de
benamingen van Bornogo, Bornga, Borndegho of „da dele
„to Bom,"
d. i. de go of landstreek der Boorn; misschien had het dien naam ontvangen van het oudtijds
aanzienlijke „Borne" of Oldeboorn. Van dit laatste gevoelen is Douwama, zooals uit de volgende woorden blijkt :
„Born is een olt dorp, ende groet gewest, ende this zeer
„vergangen," terwijl hij iets verder vervolgt: „daer om
„holt het land noch de name, ende wordt to samen ge„noempt Bornogo daer in gerekent is :" volgens hem de
zeven vroeger vermelde grietenijen (1).
De benamingen Borndegho en „da dele to Born" komen,
zooals wij zagen, in eene oorkonde voor, die wij boven
(bl. 205) hebben vermeld en waaruit genoegzaam blijkt,
dat men daaronder eene grootere uitgestrektheid moet verstaan, dan enkel de latere grietenij TJtingeradeel. Misschien is dit ook het geval met den naam Bornevrede,
die in eene oorkonde van 1386 voorkomt, naast dien van
„Scoterwarf."
Kunnen wij nu uit het bovenstaande met eenige juist(1) Jancko Douwama, t. a. pi. bl. 32. — De naam Bomde komt
voor in oorkonden van 1242 en 1281 ; in 1304 wordt er gesproken
van een klooster in Bordego , terwijl wij later in den tekst het Dekenschap van Borndego zullen ontmoeten. Dit klooster was zeer zeker het
Hascker Convent; zie o. a. Douwama , t. a. pi. bl. 174. Driessen ,
Mon. Gron. 135 , 136 en 199.
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beid de noorder- en zuidergrens van Bornogo vast te stellen ?
Wij hebben getracht de waarschijnlijkheid aan te toonen, dat Kollumerland, Rauwerderhem eu Smallingerland,
als deel uitmakende van andere grietenijen, tot Wininghe
hebben behoord. Daaruit volgde, als van zelf, de vermoedelijke grens tusschen dat district en het landschap Bornogo en tevens de veronderstelde noordergrens van laatstgenoemd district.
Wat de zuidergrens van Bornogo betreft, waarschijnlijk
werd die door de Kuinre bepaald, hoewel enkele malen „Scoterwarf" of Schoterland afzonderlijk van Oostergo en met
de Stellingwerven voorkomt. Vermogten wij met zekerheid aan te wijzen of men onder het zoo evengenoemde
Bornevrede, alléén de later grietenij Utingeradeel moet
verstaan, dan wel het door ons bedoeld district, dan zouden wij meer licht in dit duister punt verkrijgen. Zonder meerdere gegevens, durven wij in dezen niets te beslissen, maar juist daarom meenen wij ook niet geregtigd te
zijn, om zonder verdere gronden Jancko Douwama hierin
te weerleggen en wij nemen dus voorshands aan, dat het
district Bornogo bestond uit de vijf grietenijen: Utingeradeel, Aengwirden, Haskerland, Opsterland en Schoterland (1).
Onder Bornogo heeft men zeer zeker geene afzonderlijke
go te verstaan, afgescheiden van Oostergo, hoewel daarvoor
misschien eenigzins zou kunnen pleiten, dat in enkele oorkonden den naam Oostergo, naast dien van Bornogo wordt
genoemd, doch men zal daarbij moeten denken aan Oostergo
in engeren zin of het bovenbeschrevene Wininghe (2).
Omstreeks het midden der 15de eeuw had er in het
(1) Driessen, Mon. Gron. bl. 399. Zie ook: Ch. bk. van Fr. I ,
bl. 138 , 151, 364, 377 en 468. Zie ook bl. 197 hiervoor.
(2) Zie de beteekenis van go, in de Oude Fr. Wetton van Petr.
•Wierdsma. bl. 88: „Go, gau, gou, go beteekent landschap, Regio" ;
„het wordt ook dikwijls gebezigd voor een buurt of dorp", zoo als
op bl. 248, van dl. I Ch. bk. v. Fr. en bl. 346, ald.
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aantal der grietenijen van Oostergo eene wijziging plaats,
ten gevolge van de zamenstelling van het landschap de
Zevenwouden. Tot in den aanvang der 16e eeuw telde
Oostergo, naar het schijnt, daardoor tien grietenijen, namelijk : de zes grietenijen van het oude district Wininghe,
welk aantal tot negen aangroeide, nadat Kollumerland,
Rauwerderhem en Smallingerland op zich zelven waren
komen te staan; daarbij moet men nog Opsterland voegen, dat oorspronkelijk en zelfs volgens het Flor een-register van 1 5 1 1 , destijds nog deel uitmaakte van Oostergo.
In den aanvang der 16de eeuw bestond Oostergo uit
twaalf grietenijen, daar de Dongeradeelen werden gesplitst
en Achtkarspelen in de oorkonden niet meer naast, maar
als een deel van dit landschap voorkomt, terwijl, tijdens
het Bourgondisch bestuur, Opsterland aan de Zevenwouden
werd toegevoegd, zoodat sedert dien tijd Oostergo elf
grietenijen telde (1).
Reeds in zeer ouden tijd trefien wij in Oostergo enkele
handel plaatsen aan, die wij thans steden zouden noemen. In
het midden latende of er vóór de 12de of 13de eeuw reeds
steden, d. i. plaatsen met eigene regten, in dit gewest
aanwezig waren, zullen wij die plaatsen, die door welvaart
en aanzien boven anderen uitblonken, daarom: handelsplaatsen noemen (2).
Als zoodanig schijnen in het aangenomen tijdperk voor
te komen: Doccugga, Bordonchorn of Bordnere, Ezum
(Ezonstad) of Waerden en Liunvert.
Volgens de oude kronijken zou Hertog Ubbo op een
terp, ten noorden van de rivier de Ee, omstreeks het jaar
248 een sterk slot hebben gesticht, dat hij Dockenburg
(1) Zie: Aanteehening IV. De splitsing van Dongeradeel in twee
grietenijen vonden wij voor het eerst vermeld in de Saksische Floreenregisters van 1504.
(2) Zie over: Stederegt, Eekhoff, Friesland, bl. 79 en Besehr. van
Leeuw. I , bladz. 8 , 33 . 278 , 298 enz.
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zou hebben genoemd en de oorsprong zou zijn geweest van
eene aanzienlijke handelsplaats, in de 11de eeuw, blijkens
het opschrift op eene munt uit dien tijd, als Doccugga
bekend.
In de 8ste eeuw schijnt zij den naam van Doccinga te
hebben gedragen en, toen er, kort na den moord van
Bonifacius in 755, eene kerk werd gesticht, verkreeg deze
plaats vermoedelijk den naam van Dockynchirica, hetgeen volgens sommigen: de kerk (friesch: tsjerke) van
Docco (later Doeke) beteekent.
Deze kerk, waarnevens later het St. Bonifacius-Klooster
verrees, werd gebouwd onder toszigt vau deu Gouwgraaf Abba, die namens den Frankischen Koning Pepijn,
het landbestuur uitoefende en te dezer plaatse zijnen zetel had.
De gunstige ligging dezer plaats aan den Ee-stroom en
nabij de zee, bragt haar tot een aanzienlijken trap van
bloei en welvaart en bezorgde haar koophandel en zeevaart.
Bekend is het aandeel, dat Dockum met hare koggeschepen nam in de Kruistogten der 13de eeuw; nog drie
eeuwen daarna werd zij aangewezen, als de standplaats der
Admiraliteit in dit gewest, hoewel dit college slechts weinige jaren later naar Harlingen werd verplaatst (1).
In eene aardrijksbeschrijving, volgens sommigen uit
(1) V. d. Bergh, t. a. pi. bladz. 136, 137 en 138. Deze schrijver
vergist zich met de vermelding, dat Lvdger in 754 in Doccinga zou
ïn'n omgebragt; dit zal Bonifacius moeten zijn, die volgens sommigen
in 754, volgens anderen in 755 aldaar werd omgebragt. Wij komen
later hierop nog nader terug. Ludger stierf in 809 ; zie Roijaards ,
Inv. en Vest. v. h. Chr. enz. bl. 286; zie over Doccinga als hoofdplaats van Oostergo: V. d. Bergh, t. a. pi., bl. 137 en vergelijk daarmede : V. d. Chijs, t. a. pi. bl. 601 ; zie ald. ook bladz. 37. Mr. J.
Dirks , Koophandel, enz. bl. 58—71. Tegenw. Staat van Friesland ;
I I . bl. 251. — Dijkema, Landh. Beschr. van Gron. I , bl. 128 in de
noot. Vrije Fries, dl. I I I , bl. 21 enz. en dl. I I : Noord-Nederland en
de Kruistogten, o. a. bl. 280, 289 en 290. — Eekhoff, Friesland, 67.
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de 7de, volgens anderen uit de 9e eeuw, wordt vermeld,
dat Friesland destijds slechts twee „steden" bezat, met name
Bordonchar en Nocdac. Het is niet duidelijk, welke plaatsen
men daaronder moet verstaan; als wij voor Bordonchar:
Bordonchorn mogen lezen, dan wordt er waarschijnlijk
eene plaats mede aangeduid, die aan den hom of hoek van
de Burdo was gelegen. Naar men wil, zou met dien naam
het tegenwoordige dorp Oldeboom, voorheen eene aanzienlijke plaats, worden bedoeld. Ook eene munt, uit de elfde
eeuw, met het opschrift Bordnere, wordt aan deze plaats
toegeschreven en indien dit juist i s , zou daarin het bewijs liggen, dat zij reeds vroeg eene munt- en handelsplaats is geweest, hetgeen, door hare gunstige ligging aan
de toemaals aanzienlijke stroom de Boorn en in de nabijheid der Middelzee, niet onwaarschijnlijk is. Daarbij neme
men in aanmerking, dat Oldeboorn, volgens getuigenis
van Jancko Douwama, ook op geestelijk gebied, voorheen
van groot aanzien was en dat de vroeger besprokene landstreek Bornogo, naar dit dorp zou zijn genoemd geworden. Douwama voegt er nog bij, zooals wij reeds aanstipten , dat het „een olt dorp" was, „ende groet gewest,"
maar in zijnen tijd „zeer vergangen."
De andere naam „Nocdac" kunnen wij in 't geheel niet
thuis brengen (1).
(1) V. d. Bergh, M. N. Geographie, bladz. 46 en 143. — Vrije
Fries, dl. V I , bladz. 20 en 21 en V I I I , 306. — V. d. Chjjs Munten van Fr. . Gr. en Dr., bl. 59. Harkenroht, Oostfr. Oorspr. bladz.
510, schijnt onder Nocdac: Norden in Oostfriesland te verstaan. Ook
zegt hij , dat Leibnitz deze namen gelezen heeft , als Bardengau en
Hocbock, die „daaruit maakt Bardewijk en Hamborg." Bardengau zou
echter Bornga en in dien vorm ook den ouden naam van Oldeboom
kunnen zijn. Hierin heerscht dus veel onzekerheid. Is de veronderstelling , dat Nocdac eene omzetting van Doccuga (Dokknm) zou zijn,
niet te gewaagd , dan zouden wij er die plaats voor willen houden. —
Of ook het tegenwoordige dorp Bornwerd, gelegen t. w. van Dockum
aan de Ee , omstreeks de 11de eeuw eene handelplaats is geweest,
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Laten wij thans nagaan, wat er van Ezum (Ezonstad)
bekend is (1). Daarbij zullen wij tevens kunnen opmerken,
dat men Ezonstad en Warteua, als voorname plaatsen,
met elkander schijnt verward te hebben.
Volgens de oude Chronijken lag er eenmaal ongeveer
ter plaatse, waar men nu het nederig visscherdorpje Ezumazijl aantreft, t. n. o. van Doekum, aan den mond der
zoogenaamde Zuider-Ee , eene bloeijende handelsplaats.
Sommigen willen, dat men daarvan heden ten dage
nog eenige overblijfselen vindt in een terp Ezumburen
geheeten, een weinig t. z. w. van de tegenwoordige sluis.
Anderen meenen echter, dat de grondvesten dezer verwoeste
handelplaats meer buitenwaarts waren gelegen en thans door
de golven der Lauwerszee worden bedekt. En dit is niet
onaannemelijk. Want door de aanhoudende watervloeden , die voor en na Ezum teisterden en ten slotte geheel
vernietigden, werden er ook aanzienlijke hoeveelheden land
afgeslagen, waardoor in den loop der tijden de boezem
der Lauwerszee zich aanmerkelijk uitbreidde. Men vindt
dan ook nog in den buitengeul der E e , op een half uur
afstands van de Ezumazijl, aanzienlijke hoeveelheden steen,
die men afkomstig rekent te zijn van de buitenmuren der
stad of wel van eene oude Burgt (2).
wordt verondersteld door V. d. Chijs, in zijne Munten van Fr.. Gron.
en Dr. , bl. 4 4 . doch Mr. J. Dirks meent dit te moeten betwijfelen,
op grond van de nabijheid van Doekum als muntplaats. De m u n t ,
waaruit V. d. Chijs dit meent op te maken, wordt door Mr. Dirks
aan Bolsward toegeschreven. Zie o. a. Vrije Fries , V I I , 321.
(1) De uitgang stad in Ezonstad schijnt ons t o e , in lateren tijd
daaraan toegevoegd te zijn, en niet oorspronkelijk te wezen. Zou
men niet beter lezen: Ezum d.i. Ehe (water) , — als gelegen aan de
thans zoogenaamde Zuider-Æe —, en heim (woonplaats) ? Wij hebben in
de veronderstelling daarvan , die lezing in den tekst gevolgd. Zie
ook: Dr. Ottema , in de Vrije Fries , I V , bl. 201, die deze plaats aldaar ook Ezum noemt. Harkenroth, Oostfr. Oorspr. bl. 101.
{2)

Dit is ons medegedeeld door een geacht persoon, vroeger in-
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De geschiedschrijver Foeke Sjoerds, die in de vorige
eeuw leefde, zegt zeer in 't algemeen, dat van de oude
wallen „zoo mij mijn gissing niet bedriegt, nog eenige
„overblijfselen zijn te zien" (1).
Occo Scharlensis verhaalt ons, dat de Friesche hertog Odibaldus, in het jaar 339 „op 't Noord van Dockenburg een
„stad aan de Lauwertzee" heeft gebouwd, „meest" tegen het
„Oege" (2) „over, heeft Warden, ook Ezenstadt geheten,
„ende heeft na veel distructien nog andere namen gehad."
„Schijnt dese stadt Waerden," zoo schrijft Winsemius,
„zijnen name genoemt te zijn, een plaetse in welcke
„wacht ende besettinge gehouden wierde tot bewaringe
„van Vrieslande, leggende aen den uijthoeck des groten
„Noordtzees, welcke in dier tijden die Deenen ende Noort„mannen met vrijbuijt ende Rooven onvrij maeckten" (3).
Voor den oorsprong van dorpen en steden in ons Vaderland worden onderscheidene oorzaken opgegeven. Als de
drie voornaamsten noemen wij : 1°. de zamenkomst van
menschen ter vereerig hunner goden, tengevolge waarvan
velen zich in den omtrek eene vaste woonplaats kozen ;
2°. dezelfde omstandigheid ten gevolge van handel en zeevaart;
en 3°. verdediging tegen binnen- of buitenlandsche vijanden.
Handel en noodzakelijke verdediging mogen wij ook zeker
aannemen bij de stichting van Waerden . hetzij dan, dat
het laatste een gevolg was van het eerste of omgekeerd (4).
Volgens de oude Kronijken brandde de stad Waerden
woner van Oost-Dongeradeel, die met deze gemeente bijzonder goed
bekend is.
(1) F. Sjoerds, O. en N. Friesland, I, bladz. 241.
(2) Oege, bet.: eiland, hier Schiermonnikoog. Zie Winsemius, t. a. pi.
fol. 37.
(3) Oeeo Scharlensis, bl. 21. — "Winsemius, Chr. van Fr., fol. 37. —
„It aade friesche Terp ," bladz. 25.
(4) Zie: Eekhoff,..Leeuw. I, bl. 33 en 274 en Harckenroth, Oostfr.
Oorspr. I , bladz. 828. — Mr. Dirks, Kooph. der Friezen enz. , bladz.
58 et sequ.
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reeds in 357 geheel af, waarop hertog Udolf Haron ze
in 377 weder liet „opbouwen en hermaken en noemde
„doen Ezonstad" (1).
Ezum ontving meermalen een bezoek van de Noormannen , die., Q aar gewoonte, ook hier deerlijk huis hielden.
Toen die woeste benden in 797 de Lauwers wederom
invielen en de streken daarom heen, met plundering en
moord vervulden, rusteden „die van Stavoren, Ezonstad
„en Dockum ook een groote vloot u i t , waarmede zij naar
„Jutland voeren en haalden mede van daar eenen grooten
„roof" (2).
In 806 werd de stad veel schade toegebragt door een
geduchten watervloed, die plaats had op St. Thomasdag
(29 Dec.) en waardoor „een groot stuk van de Wal ind r e e f , met vijf en dertig huizen."
Kort daarop verschenen wederom de gevreesde Noormannen. In den herfst van het volgend jaar zond de
Deensche koning vijf oorlogschepen naar Friesland, „om
„de Inwoonders van dien, na al haar vermogen te beschadigen." Zij bereikten weldra de Eems en „namen
„aldaar drie schepen die tot Ezonsstad te huis hoorden ,
„die vol met Rogge en Hout geladen waren." Op nieuw
werden te Stavoren en Ezonstad corlogschepen uitgerust,
„om deze kwaaddoeners te verdrijven," met dat gevolg,
dat zij haastig de terugreis aannamen.
Dit bezoek liep voor Ezum gunstiger af, dan een
inval door die woeste benden, twee jaren daarna ondernomen. Zij kwamen „onvoorziens" de Lauwers in, „en
„overvielen straks Ezonsstad door slappe wagt houding.
„Zij hebben 't geplundert en geheel in den brand ge„stoken en zijn daarna met eenen goeden buit weder
„vertrokken. De omliggende landen kwamen terstond om
(1) Occo Seharl., It âade fr. Terp en Winsemius t. a. pi.: op die
jaren.
(2) It âade fr. Terp, bl. 55 en O. Seharl. , bl. 59 en 60.
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„ontzet te doen en den brand te blussen, dog alles was
„vergeefs, wijl het zo zeer ontstoken was, dat men 't
„geenzins konde weder lesschen, zo dat zij 't al te zamen
„moesten aanzien, dat meest de gehele stad verbrande ,
„uitgezondert 24 huizen die van hard dak waren." I n
hetzelfde jaar begon men de stad weder op te bouwen,
„want haar veel tot hulp geschonken wierde van de om„leggende Landen, en bezonder van de welvarende stad
„Stavoren, en heeft deze tijd nog ee« ander name ver„kregen, die door kwade toezigt van -'t Boek zo verduist e r d was, dat men 't niet konde lezen."
Evenwel „is door neeringe ende coophandel des stadts,
„als ghelegen aen den Reviere ende naestvloeijende Noordt„zee, die gheledene schade corts gherepareert''' (1).
De nieuwe naam hield echter niet lang stand; ten minste men vindt aangeteekend, dat in 834 „de stad aan de
„Laauwertzee na zijne oude name Ezonsstad" werd genoemd op last van Hayo Canga of Camminga, die aldaar
ook een „sterck slot" bouwde, „dat hij na hem zelven
„noemde" (2).
Wij hebben zoo even vermeld, dat de Noormannen in
808 Ezum „door slappe wagt houding" deerlijk teisterden en toen nu in 876 IJglo Galama, „een uitnemend
„krijgsman," de teugels van het bestuur over dit gewest ter
hand had genomen en de Noormannen weder op nieuw de
Lauwers bedreigden, kwam hij „na die maniere zijner voorbaten , besichtigende die sterckten aen den zee gelegen ,"
ook te Ezum. Hij beval „die van Ezonstad daar tegen
„goede wagt te houden, zeggende in het afscheiden tot
„haar: „Houdet goede wacht tegen da Noordera Oordt,
„want wt da Grimma Herna, comt ws alle queet voort" (3).
(1) Occo Seharl., bl. 63.
(2) Occo Seharl., bl. 76.
(3) Occo Seharl., bl. 78. — „It aâde fr. Terp," bl. 65.
V. F. XIV,
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is er op zich zelven niets onwaarschïjnlijks gelegen in
de verhalen van Occo Scharlensis betreffende sommige
leden van dat geslacht. Hij vermeldt ons, dat zekere Marquardus Canga in 834 in Friesland leefde en in dat jaar
de kerk van het St. Bonifacius-klooster te Dockum met
een fraai geschenk vereerde, „want hij zeer ijverig in de
„godsdienst was."
Hij had twee broeders, Bojaldus en Jepko. Bojaldus
diende een tijdlang den Deenschen Koning, maar keerde,
na ongenoegen met dien vorst te hebben gehad, naar
zijnen broeder Marquart, in Friesland terug, „daar hij
„krank wierde en korts daar na storf, en wierde in 't voor„zeide klooster tot Dockum begraven, zijn twee zonen
„bleven al hier bij Marquart haren oom."
Marquart, had een zoon, Ha ij o genaamd, en deze liet,
zooals wij reeds boven aanstipten , „de stad aan de Lau„wertzee na zijnen ouden name Ezonsstad noemen en tim„merde aldaar een sterk slot dat hij nahemzelzen noemde" (1).
Als men hiermede vergelijkt de aanteekening over het
vergaan van Ezum, — waar in éénen adem wordt gezegd, dat deze plaats geheel vernietigd werd en men
niet kon bemerken, „dattet een stadt geweest hadde,
„dan" — alleen dit was nog overgebleven, — „dan die
„zeer dicke muyren van een out vergangen slot, dat
„Camminga-burch hiete/' — dan meenen wij, dat dit allen
twijfel wegneemt.
In een oud Cronijkje van Friesland wordt vermeld, dat
het in 1230 verwoeste slot, zonder bijvoeging van de plaats
waar het stond, „in 1238 weder opgebouwd of hersteld,—
„en daarna door den Potestaat Rienck Camminga, Hajo„zoon" (naamgenoot van den stichter ?) „zou bewoond ge„weest zijn" (2). Welligt is het slot later door de Cam(1) Occo Schart , bladz. 75 en 76.
(2) Eekhoff, L euwarden , I , bladz. 296.
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mingha's verlaten en werd het sedert dien tijd tot 1422
voor de verdediging der kust gebruikt.
De omstandigheid, dat Ezum ook Waerden heeft geheeten, schijnt aanleiding gegeven te hebben tot twee
grove dwalingen.
De eene betreft den Christenzendeling Anscharius, die
in 865 als bisschop van Bremen is overleden.
Sommige schrijvers noemen hem een „Francoijs," anderen een „Flamingh," nog anderen een Hollander, terwijl enkelen veronderstellen, dat hij van geboorte een Fries
is geweest. Dit laatste schijnt inderdaad het geval te zijn.
Althans Martinus Hamconius meldt ons, dat hij „tot
„Varden aen de Lauwers gheboren is." Hoe dat men er
toe gekomen i s , hem een „Francovs" of „Flamingh" te
noemen, weten wij niet, maar zij, die meenen , dat hij
een Hollander zou zijn geweest, gelooven dit stellig op
grond van een vermoeden van sommigen, dat Anscharius
te Woerden zou zijn geboren. Waarschijnlijk heeft men
den naam Waerden niet goed gelezen en hadden zij zelfs
misschien van die plaats nimmer gehoord (1).
De andere dwaling betreft het verhaal van den ondergang van Wartena, waarmede het bestaan van die plaats
als handelsplaats of „stad" tevens zamenhangt.
De verlatinisering van Waerden in Vardena of Wardena,
hetwelk beide voorkomt, schijnt veroorzaakt te bebben,
dat bijna alle ons bekende schrijvers de aanteekening uit
het Dockumer-Klooster op Wartena hebben toegepast. Dit
blijkt wel het meest uit Ubbo Emmius, die van „Eson(1) Vrije Fries, dl. III, bladz. 350. — Suff. Petrus, De script. Frisiae, in voce. — Frisia v. Hamconius (editie 1620) bladz. 19. — Halma,
Tooneel enz. in voce. — Bukhoff, Leeuw. I, bl. 28 5/6. — In Meyer's
Conv. Lex. wordt gezegd, dat hij : „in Frankreich in der Picardie
„geboren wurde." Zijn geboorteplaats vindt men in zijne Levensbeschrijving bij Pertz niet vermeld. — Zie Aant. IV, o p : Steden.
Dat hij van geboorte een Fries is geweest, wordt ook gemeend
door de Kok in zijn Woordenboek in voce.
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stadium" en „Wardena" spreekt, met welke laatste plaats
hij kennelijk Wartena bedoelt, daar hij de ligging aangeeft op de grenzen van Oostergo en de Zevenwouden.
De schrijver der Oudh. en Gest. van Vriesland, haalt,
in zijne aanteekeningen op het dorp Wartena, ten bewijze
van den ondergang dezer plaats, ongeveer hetzelfde a a n ,
wat wij te voren daarover hebben vermeld met betrekking
tot Ezum. „Andreas Cornelius ," zoo schrijft hij, „heeft
„het zelfs in oude handschriften van het klooster te Dok„kum aangeteekend gevonden, dat Wartena door de opzwellende zee zoo leelijk gehavent en 't onderst boven
„gekeert is in ' t jaar 1230" (1).
Heeft het niet allen sehijn, dat dit een en dezelfde
aanteekening is als die betrekkelijk Ezum ? — en is het
niet hoogstwaarschijnlijk, dat in de aanteekening uit het
Dockumer-Klooster, die vermoedelijk in het latijn geschreven was, (zooals in de Middel-eeuwen, althans in
de kloosters al veel het geval zal zijn geweest), de naam
daarin als Wardena voorkwam ?
Wij meenen dit toestemmend te mogen beantwoorden.
Is dat juist, dan blijft e r , voor zoover ons bekend, geen
ander bewijs over, dat Wartena ooit in voortijden eene
handelsplaats of wil men „een stad," „en niet van 't
„kleinste slag geweest" zou zijn. (2)
Zooals wij gezien hebben heeft deze plaats eenige malen
(1) übbo Emmius, Hist. Her. Fris. I , fol 16 en 131. —Oudh. en
Gest. van Friesland , I , bladz. 452—457.
(2) Zie over Wartena het een en ander vermeld i n : Tegenw. Staat
van Fr. , Iî, bl. 316. — Oudh. en Gest. v. Fr., I, bl. 459. — Arends,
Noordzeekusten, 2 , bl. 419. — Eekhoff en Brouwer , de Middelzee ,
bl. 117 en Eekhoff, Beschr. van Leeuw, , I , bl. 274. •— De schrijver
der ïegenw. Staat t. a pi. voert aan tot bewijs , dat Wartena eertijds
eene stad zou zijn geweest: „Nog heden vindt men hier onder 't slijk
„verzonkene geplaveide straten, die van de oude gelegenheid getuigenis
„kunnen geven." Dat dit bewijs zeer zwak is, behoeft wel geen nader
betoog.
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van naam verwisseld, althans zoo vermelden het ons de
oude Chronijken. Oorspronkelijk Waerden geheeten, zou
zij in 377 den naam van Ezonstad (Ezum) hebben ver1
kregen, vervolgens een anderen, thans onbekenden naam
en in 834 nogmaals dien van Ezonstad (Ezum).
Mogen wij aan die Chronijken eenig geloof hechten,
dan schijnt h e t , dat omstreeks het jaar 800 de naam
Waerden in gebruik is geweest, dewijl volgens die bronnen
Anscharius, zooaïs gezegd i s , in 801 of 802 „tot Varden"
geboren werd. Doch, hoewel Schotanus op het jaar 1223
nog van Wardena spreekt, zoo komt het ons voor, dat
de benaming Ezum of Ezonstad, het langst in wezen is
gebleven, daar het tegenwoordige dorp, als eene herinnering van lang vervlogene grootheid, dezen naam in
dien van Ezumazijl doet voortleven.
Misschien werden echter, in de laatste tijden van haar
bestaan, beide namen door elkander gebruikt (1).
Omstreeks denzelfden tijd, dat deze handelsplaats door
de golven der zee werd vernietigd, lag aan de Middelzee
een dorp, dat meer en meer in bloei en welvaart toenam
en waarvan ook reeds uit de elfde eeuw munten voorkomen met het opschrift Liunvert. Gunstig gelegen voor handel en zeevaart, nam deze plaats dermate in aanzien en
omvang toe, dat zij omstreeks 1190 stedelijke regten bekwam.
Na de verlanding der Middelzee werd zij wel is waar
eene landstad, maar dit verhinderde niet, dat haar aanzien steeds klimmende bleef, hetgeen aanmerkelijk werd
(1) Schotanus, Fr. Hist. , bl. 113. — Volgens „It aâde fr. Terp ,"
bl. 62, werd Anscharius in 826 geboren, maar volgens Meyer's Conv.Lexicon, in 801. In Pertz, Mon. Germ. wordt gezegd in cap. 4 1 ,
in de n o o t : „obiit Anscharius d. 3 Febr. anno 865 ," en in cap. 46 :
dat hij toen 64 jaar oud was, zoodat hij in 801 of 802 moet zijn geboren. — Zie verder; Aanteékening IV o p : Steden.

Wumkes.nl

234

OOSTERGO , WESTERGO EN DE ZEVENWOUDEN.

verhoogd, nadat zij in 1504 tot hoofdplaats van Friesland
werd aangewezen (1).

Dat ook WESTERGO omstreeks de 13de en 14de eeuw in
grootere onderdeelen of districten was verdeeld, dan enkel
de grietenijen, blijkt almede uit verschillende oorkonden (2)
Schotanus schrijft dan ook teregt: „Veteres praeturae
„aut judiciales conventus in Westringia tres fuerunt :
Franekerensis, Wagenbrugensis, Woldensana." Jaacko Douwama geeft dit eveneens aldus te kennen: „oldesolt plach daer
„niet to wesen dan 3 delen, to weten: Wijmbritzerdeel,
„ Wondzerdeel en Franyckerdeel, daer sint," zoo vervolgt
h i j , „de ander uth gesproten" (3).
In het bovenaangehaald Boetregister (zie bl. 207), naar
wij meenen uit het laatst der 14de eeuw, vindt men Westergo ook verdeeld in : „de vijf delan , Waghenbrentsera„deil, Woldensra-delé" en bovendien nog daarbij opgenoemd :
„de Hemmen" en „de Grondstruweren."
Onder de Hemmen moet men hoogstwaarschijnlijk een
gedeelte van Wijmbritserdeel verstaan, terwijl over de
beteekenis van Grondstruweren verschil van gevoelen be(1) Bekend is de Geschiedk. Beschr. van Leeuw, door "W. Eekhoff;
zie aldaar o. a. dl. I , bl. 33 en 116; over Liunvert: Vrije Fries, V I ,
bl. 26. „De Abdij van Corvei", enz. door Dr. E- Verwijs, bl. 45.
(2) Zie: Aanteekening II, alwaar de latere grietenijen, tegenwoordige gemeenten van Westergo , zijn opgenoemd.
(3) Mr. J. Minnema Buma, Akad. Proefschrift over de Vijf Deelen enz. blad. 2 9 , en Charterboek van Fr., I , bl. 776- — Schotanus,
Fr. Hist. , fol 437 , in de noot. Douwama , t. a. pi. bladz. 33. Zou
met Franiglande, voorkomende in een Fuld. Register der 10de eeuw,
(V. d. Bergh , t. a. pi., bl, 326) ongeveer hetzelfde worden bedoeld als
met „FfranyckerdeeV?
Het komt in dat Register voor tusschen de
plaatsnamen: Belinge (zie hierna bij Harlingen) en Sotrenheim (Sottrum , buurt bij Mackum).
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staat. Waarschijnlijk wordt daarmede Stavoren en misschien ook Gaasterknd bedoeld (1).
I n oorkonden uit de 13de en 14de eeuw, wordt Westergo's indeeling duidelijk omschreven. Zoo worden in een
Charter van 1 2 9 6 , alsmede in oorkonden van de jaren 1318
en 1326 de drie bovengenoemde districten, in 't algemeen,
als deelen van Westergo aangewezen, echter zonder nadere
aanduiding of dat landschap toen ook nog uit andere deelen
bestond Meer bepaald blijkt dit uit eene oorkonde van
het jaar 1310, waarbij de deelen van Westergo zich aan
Willem I I I , graaf van Holland, onderwerpen. Immers ,
bij die acte werd het landschap vertegenwoordigd door de
„grietmanni Conjudices districtus in Vroenackere, districtus
„in Wildinghe, districtus in Weanbrugge, omnes et singuli
„totaque communitas de Westergo.'"
Op de zelfde wijze komen deze drie districten in eene
oorkonde van het jaar 1315 voor (2).
Welligt zijn de grietenijen Gaasterland en Hemel.-Oldephaert later meer zelfstandig opgetreden, want in een paar
oorkonden van het jaar 1328, worden, nevens de griets- lieden der drie genoemde districten, ook nog die van
Harich en Hemlum vermeld. Verder worden in een Charter van 1374 ook de grietman van „Hemmelra-aläa-ferd''
en de grietman van Berim genoemd, met welke laatste
benaming welligt de later aldus genoemde grietenij Barradeel wordt bedoeld, die o. a. in 1369 den naam van „Birumadeel" schijnt te hebben gedragen (3).
( I j Charterboek van Fr., I , bl. 545. — Middelzee, door Brouwer
en Eekhoff, bladz. 42. — Von Richthofen, Fr. Rechtsquellen, bl. 504.
Dr. Aeker Stratingh , t. a. pi. I I 2 , bl. S2. Zie Aant. IV. op : Steden.
(2) Charterboek van Fr., I . 149, 155, 158 en 175. In eene oorkonde van het jaar 1296 komen de namen der drie districten aldus
voor: Wildinghe , Vroneehere en Wenbirge; Vrije Fries , IX , 20. £>e
naam Wildinghe komt reeds voor in 1270; Vrije Fries, I I , 25.
(3)

Charterboek van Fr., 1 , 180, 181 en 239.
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Welke grietenijen hebben nu tot de bovengenoemde drie
districten behoord?
Wat men onder het district der Vijfdeelen, of het oude
Vroenackere moet verstaan, leert ons eene oorkonde van
het iaar 1402, waaruit blijkt dat dit bestond uit de vijf
grietenijen : „Fronekeradele , Berradele, Menaldumadele,
Bawerderadele" en „Hernawerderadele." Franeker was daarin de zetel des geregts, daar werd de Volks-vergadering
gehouden.
In Wildinghe was het dorp Hartwerth de plaats der
bijeenkomsteu. Zeer zeker behoorde onder dit district
meer dan de latere grietenij Wonseradeel; het komt ons
waarschijnlijk voor, dat oudtijds ook Hemel.-Oldeph. en
Gaasterland hiervan deel uitmaakten (1).
Waaruit het derde district Weembrugge of Wagenbrugge
bestond, is ons evenmin met zekerheid bekend. Wij meenen daartoe, behalve de grietenij Wijmbritseradeel, ook
nog het latere Doniawerstal, alsmede Lemsterland te mogen brengen. En hoewel wij de kerkelijke indeeling hiervoor niet als een stellig bewijs mogen aanvoeren, dewijl
er, zooals Dr. Acker Stratingh teregt opmerkt, „weinig
overeenkomst tusschen beide indeelingen" —• de kerkelijke
en burgerlijke — bestond, zoo veroorlooven wij ons toch
de opmerking, dat de beide laatstgenoemde grietenijen,
althans in de 15de eeuw, te zamen één dekenschap vormden, dat van Opper-Wagenbrugge, terwijl de grietenij
Wijmbritseradeel als het dekenschap van Neder-WagenVI op Barradeel. In lateren tijd schijnen Gaasterland en Hemel.Oldeph. te zamen weder ééne grietenij te bebben uitgemaakt. De oorkonden zijn op dit punt niet zeer duidelijk.
(1) Charterboek van F r . , I, 166. •— Foeke Sjoerds, Jaarboek., I I I
284. Petrus Wierdsma, O. Fr. Wetten, 319 en 360. — Gron. Bijdr.^
dl. 8 , bl. 605 en 606. — Mr. Minnema Buma, t. a.pl. bl. 7 en 8. —
Zie ook: Aant. III, over de Coëtus of vergaderplaats te Franeker en
Hartwerd.
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brugge bekend was. Dit was het geval in de 15de eeuw,
maar in de eerste helft der 14de eeuw komt enkel het
dekenschap van Wagenbrugge voor, waartoe, naar onze
meening, destijds ongeveer de drie evengenoemde grietenijen
behoorden, die later twee dekenschappen vormden (1).
Ook in Westergo schijnt deze verdeeling in districten,
evenals in Oostergo, van lieverlede verloren te zijn gegaan,
toen de onderdeelen of grietenijen meer zelfstandig optraden. Dit kan ook aanleiding hebben gegeven, dat
daardoor die onderdeelen de namen hebben bekomen, waarmede men ze later vindt aangeduid en die, zooals wij bij
Oostergo hebben opgemerkt, naar ons gevoelen, eerst omstreeks de laatste helft der 14de eeuw in gebruik kwamen (2).
Het is niet met zekerheid aan te wijzen, uit welke grietenijen dit landschap in den aanvang der T5de eeuw heeft
bestaan. De oorkonden, voor zoover ons bekend, verspreiden daarover zeer weinig licht.
Waarschijnlijk waren het de volgende grietenijen: de vijf
meergenoemden, — deelen van het oude district Vroenackere •—•, vervolgens Wijmbritseradeél, Wonseradeel, „ Ghesterlant," — waaronder toen ook Hemel.-Oldeph. schijnt
behoord te hebben, —• en eindelijk de „Dryg'den" en
Doniawerstal.
„Ghesterlant" wordt door Douwama aangewezen als het
land, „dat liggende is tusschen Sloten en Stavoren/' waarmede hij schijnt te bedoelen, dat ook Hemel.-Oldeph.
daaronder begrepen was (3). En dit wordt door sommige
(Ij Dr. Acker Stratingh , t. a. pi. II* , 96 en zie hierna over de
Dekenschappen van Westergo in Hoofdstuk II. — Waar de coëtus van
Weembrugge werd gehouden, bleef ons onbekend. Zie daarover nader:
Aant. III.
(2) Zie daarover: Aanteehening IV.
(%) Dit komt wel niet overeen met zijne opgave der grietenijen ,
waaruit Westergo in zijnen tijd bestond, zooals wij beneden zullen
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schrijvers bevestigd. Ook volgens Winsemius heeft Gaasterland „voor ende bij de Sassensche tijden onder Westergo
„behoort ende sooals vele meijnen een grietenije met den
„Noordwolden ende Hernelumer-oudevaert ghemaect" (1).
Het komt dan ook zelfs in den „Taux van Renthen"
van het jaar 1504 nog onder Westergo voor, maar in dien
van 1511 wordt het ouder de Zevenwouden opgenoemd.
In beide Registers worden de dorpen van deze twee grietenijen, allen op den naam van Gaasterland gesteld, terwijl men daarin de andere grietenij niet vindt vermeld.
Onder den aanbreng van deze gezamentlijke dorpen in laatstgenoemd register staat aangeteekend: „Dit zijnt nu I I
grietenien als Gesterlant ende Hymmel-Oltfaert" (2).
De Dryg'áen of de Drie-dorpen, hier bedoeld, zijn: de
Lemmer, Eesterga en Follega, die later, tijdens de Saksische heerschappij, ook voorkomen onder den naam van
„Lemster-di'ie-dorpen". De twee dorpen Oosterzee en Echten vormden, met hunne omgeving, de landstreek: Oosterzeegerland of Oostzing er landt, hetwelk misschien in de
15de eeuw deel uitmaakte van de grietenij Scoterwarf of
Schoterland. Althans schijnt het als een onderdeel daarvan voor te komen in eene oorkonde van het jaar 1408 (3).
In lateren tijd werden de Drygäen en Oostzeegerland tot
ééne grietenij vereenigd onder den naam vanLemsterland.
De schrijver van den Tegenw. Staat van Friesland deelt
zien en waarin hij de beide grietenijen naast elkander vermeldt, doch
wij veronderstellen, dat zijne aanwijzing van „Ghssterlant" op een
vroegeren toestand slaat, waarvan de herinnering in zijnen tijd nog
niet geheel was verdwenen.
(1) Jancko Douwama, t. a. pi. bl. 33. — Winsemius, Chr. van
Fr., fol. 395. Von Kichthofen, Fr. Rechtsquellen. bladz. 516.
(2) Kempo-Martena-boek, bl. 6/ en 69. — Schotanus, Beschr. van
Fr., 665. — Zie in Aanteekening IV iets over de Floreeniegisters van
1504 en 1511.
(3) Douwama, t. a. pi. bl. 36. — K. M. boek, bl. 74. — Ch. bk.
van Fr., 1 , 365.
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ons mede, dat Lemsterland vroeger nog twee dorpen meer
bevatte dan tegenwoordig, namelijk Bandt of Bantega en
Lemster-hoek, „welke eerste eene prooi der toenemende
„Zuiderzee is geworden, terwijl het laatste in 't jaar 1413
„door Adolf van Swieten, van den Utrechtschen Bisschop Fre„derik van Blankenheim herwaarts gezonden, te vuur en
,te zwaard verwoest werde." Deze schrijver is van meeDing, dat deze grietenij vóór dien tijd den naam van Lemstervijfgae droeg, doch dit komt ons minder aannemelijk
voor en wij gelooven veeleer, dat deze benaming van lateren oorsprong i s , toen Oosterzeegerland in lateren tijd
met Lemsterland tot ééne grietenij is vereenigd en het
aantal dorpen daardoor weder vijf bedroeg. Die vereeniging schijnt in de Saksische tijden reeds te hebben bestaan (1).
Winsemius zegt, op grond van „de oude brieven
„ende aenteijckemngen ," dat „Oostzingerlandt met Lem„sterlandt, als oeck mede met Doniewerstal een grietenije
ghemaeckt" heeft, doch men zal dit zoo moeten opvatten,
dat de vereeniging met Doniawerstal slechts tijdelijk is
geweest, onder de Saksische en Bourgondische heerschappij,
zooals dit ook met andere grietenijen heeft plaats gehad.
Immers vóór dien tijd komt Doniawerstal reeds als een afzonderlijk regtsgebied voor.
Dezelfde schrijver vermeldt ons nog: „Oostzingerlandt
„is een groot heerlijck stuck landts, begrijpende in den
„omrinck etlijcke duijsent pondematen landts ende wordt
„ten huidigen dage Oosterzingervelt genoemt" (2).

(1) Tegenw. Staat van Fr., I I I , 536 en 537- — In de Saks. Floreenregisters en in de Benef.bk. leest men: Lernstervijfgae. — SijBrand Benckes was in 157 . • grietman van Lernstervijfgae, zie v. Smin i a , t. a. pi. in voce. Zie de Floreenregisters in het K.-M.-Boek. Zie
hierna: de Zevenwouden.
(2) Opmerkelijk zijn de wapens dezer beide grietenijen; men vindt
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Omtrent het midden der 15de eeuw, bij de zamenstelling van het landschap de Zevenwouden, werden de Drygäen en Doniawerstal van Westergo afgenomen en aan de
Zevenwouden toegevoegd, hetgeen in den aanvang der
16de eeuw ook met het tegenwoordige Gaasterland geschiedde, terwijl Hemel.-Oldeph. tot Westergo bleef behooren.
Douwama noemt de grietenijen van Westergo aldus op:
de vijf grietenijen, die te zamen de vijf deelen werden geheeten, vervolgens: „TFijmbritzerdeel, Wondzerdeel, Hemel„oldfert" en „Ghesterlant" en buitendien nog: „Ighewolt"
en „Sneker vijff dorpen."
„Ighewolt" of de Yga-wolden waren de vier dorpen 01dega, Nijega, Elahuizen en Koderwolde, die later te zamen onder den naam van de Noordwolden aan Hemel.Oldeph. werden toegevoegd, terwijl met de „Sneker vijff
dorpen" worden bedoeld: Scharnegoutum, Goënga, Loijenga,
Gauw en OjfLngawier, die allen tot Wijmbritseradeel behoorden of later daartoe gebragt werden (1).
I n hoeverre die opgave juist is, kunnen wij evenmin
bepalen, als den tijd, waarin die indeeling in gebruik is
geweest. Welligt bestond zij in de laatste helft der 15de
eeuw, dewijl de Drygäen en Doniawerstal hierbij niet voorze o. a. in den Atlas van Schotanus, op de kaarten der Grietenijen.
Tegenw, Staat van F r . , I I I , 4 8 8 : aldaar wordt gezegd , dat de vereeniging van Lemsterland met Doniawerstal uit de Saks. Flor.-registers
blijkt, doch wij vonden het in die Registers, voorkomende in het
K. M.-boek, bij Winsemius en Schotanus, niet vermeld. In 1517 was
Ghysbert van Schoten, grietman van Doniawerstal en „Oosterzeetland"
en in 1531 Pieter Visscher, over Doniawerstal en Lemsterland. Zie:
V. Sminia, die ook vermeldt, dat tijdens de Saks. overheersching
Kollumerland, Dantumadeel en Achtkarspelcn tijdelijk onder éénen
grietman vereenigd waren. — Winsemius , Chron van Fr. achteraan.
Fr. Oudh. , bladz. 42 en 43.
(1) Tegenwoordige Staat van Friesland, I I I , 645 en 304. Douwama , t. a. pi. bladz. 33,
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komen en Gaasterland nog onder de grietenijen van Westergo wordt opgenoemd. Bovendien maakt hij geene melding van het Bildt, dat in 1505 werd ingedijkt en sedert
dien tijd de negende grietenij van Westergo uitmaakte (1).
Vóór dat wij overstappen naar het landschap de Zevenwouden, willen wij met een enkel woord spreken over de
handelsplaatsen, die binnen de grenzen van Westérgo,
in het aangenomen tijdvak, voorkomen.
De oude Chronijken spreken ons van drie aanzienlijke
plaatsen, in dit landschap gelegen, die door de woede
der golven ten ondergingen. Het zijn: Uitgong, Grind en
Westworkum.
Aan de oorspronkelijke monding der rivier de Boom,
lag op de hoogte , waar men nu het dorp Berlikum aantreft, voorheen eene vrij aanzienlijke handelsplaats. Naar
men wil, bestond zij reeds ten tijde der Romeinen, die
ze Civitas Bxiensis noemden. Later werd zij Uitgong, 't
Uitgum, Tuitgum geheeten , 't „welk," zoo zegt Emmius,
„om zijne gemakkelijke haven , zeer vermaard is geweest
„door den grooten toevloed der koopluiden. Ook," zoo
vervolgt hij, „zijn de merkteekenen van eene stad noch
„niet 't eenenmaal te niet gegaan" (2).
Schotanus gaat iets verder en teekent aan, na de
vermelding, dat Uitgong aan Berlikum „bij accoord ver„knogt is ," — hetwelk ook door Emmius wordt gezegd , —
„de scheiding is een pijpke of steenen brug, dat nog in
„'t midden van dit dorp ligt; de straat, ten oosten van
„dit pijpken, zoude dan het oude Uitgong, en de straat
„ten westen Berlikum zijn."
(1) Zie over het Bildt: Tegenw. Staat van Fr. I I I , bl. 411 en
Brouwer en Eekhoff, De Middelzee enz., bladz. 75. Fr. Oudh., bladz.
3 5. Zie : Aanteehening TV.
(2) Occo Scharl., bl. 59 en 61. Oudh. en Gest. v. Fr., bl. 179,
281 en 283. übbo Emmius , Hist. Rer. fris., Lib. I, bladz. 16.
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Volgens de oude kroniekschrijvers zou TJitgong „ten
„jare 998 geraseerd" zijn geworden, waarschijnlijk door
de Noormannen. Naderhand wederom opgebouwd, ging
het op het eind der 12e eeuw te niet, zoowel „door over„strooming der zeewateren, als door plunderingen en ver„woestingen der Noormannen." Naar men wil vertrokken
„de bewooners van 't verwoeste stadje ten grootendeele
„naar Franeker " (1).
De geschiedschrijvers vermelden ook, dat er „op het
„eiland Grind, aan de uitgangen van het Vlie," een „sted e k e " stond, dat denzelfden naam droeg als het eiland.
Dr. W ester hoff heeft uit de zeer verspreide berigten over
die plaats, het een en ander verzameld, en ook hij noemt
het „eene stad van niet geringe beteekenis, welke aan
„het geheele eiland den naam gaf." Syardus Siersma,
IVde Abt van Lidlum, heeft, naar men meent, met behulp van de Edelen van „Gerbranda, deze stad in 1215
„met grachten en wallen omgeven." Anderen zeggen , dat
dit in 1222 zou zijn geschied. Ook wil men, dat er
eene school was, „door die van Ludingakerk gesticht, om
„de jeugd in kunsten en wetenschappen, zelfs in de godgeleerdheid op te kweeken."
Winsemius bevestigt dit in de volgende bewoordingen:
„Dat Grün eertijds een stadt gheweest zij aan het Vlie,
„betuygen niet alleen veele oude brieven, maer oock die
„Chroniquen ende het leven der Abten van Mariëngaarde,
„in welcke verhaelt wordt, dat ten tijde Ysbrandi des
„sevenden Abts eene school in denselven Closter opghe„richt sij."
Deze stad „ging echter reeds in het jaar 1287, bij gedegenheid van den zwaren vloed, die op den 14 Decem„ber voorviel, op slechts weinige huisen na, geheel te
„gronde," terwijl de kerk, uitgezonderd het Choor en „de
(ï)

Zie verder in Aant, IV op de steden.
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„leerplaats der jeugd" geheel en al „wierden omgesmee„ten. De wallen, graften, buijttenwerk, alles verstoof
„ganslijk, dat er geen teiken van overbleef" (1).
Van de derde handelsplaats, die wij noemden, met name
West-WorJcum, is ons nagenoeg niets bekend. Volgens de
schrijvers was het eene vrij aanzienlijke koopstad, gelegen
een weinig t. w. van Workum en thans sedert lang door de
golven der zee bedekt. Zelfs de tijd, dat zij door de zee
werd verwoest, schijnt onbekend te zijn, althans wij vonden dien nergens aangewezen (2).
Er komen in de 11de en 12de eeuw ook nog andere
handelsplaatsen voor, die in bloei en welvaart allengs toenamen en thans nog als steden bekend zijn.
Van Midlum, een dorp nabij Harlingen gelegen, wordt
verondersteld, dat het eene nmntplaats zon zijn geweest,
op grond eener munt, waarop men Midlum meent te lezen.
Dit is echter niet volkomen zeker. Doch dat dit dorp
reeds in de 8ste eeuw bekend was, onder den naam van
Midninge, en in 1132 onder dien van Midlinge, is zeer
waarschijnlijk (3).
De oude en vermaarde koopstad Staveren, gelegen aan
(1) H e t eiland bleef nog lang bestaan, en nog in deze eeuw
konden er somtijds schapen geweid worden, terwijl er in 1727
overblijfselen van bewoning werden aangetroffen. — V. d. Aa, Aardrijksk.
Woordenb. in voce; — Gabbema, Watervl., bl. 103 en 104. — Oudh.
en Gest. van Fr., I I , 135. — V. d. Bergh, t. a. pi. bl. 25. — Gron.
Bijdr. dl. 9 , bl. 211. — Dr. Acker Stratingh, Aloude Staat, I , bl.
267. — Dr. Westerhoff, in de Aant. op Arends' Noordzee-kusten , 2 ,
bl. 419. Zie: Aem. Wijbrands, t. a. pi. in het Register.
(2) Scheltema, Geschied- en Letterk. Meng.-werk, VI 2 , 89.—
Zie: V. d. Aa, Aardrijksk. Woordenboek, die den ondergang stelt als
te zijn geschied in de 15e eeuw, waarvoor echter geene bewijzen worden aangevoerd. Zie : de kaart.
(3) Charterboek van Friesland , I , 73. — V. d. Bergh, t. a. pi., bl.
144.— Vrije Fries, dl. IV, 349 en V I I I , 299. — V. d: Chijs, t . a . p l . ,
bl. 55.

r.

F.

xiv.

17
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den zuidwesthoek van Friesland, behoorde eenmaal tot den
bekenden bond der Hanzee-steden. Volgens de sage zoude
zij reeds vóór onze jaartelling zijn gesticht. Friso zou er
een tempel gebouwd en aan den god Stavo gewijd hebben,
waarop velen zich rondom dit gebouw met der woon zouden hebben nedergezet. Men wil zelfs, dat Hertog Ubbo
ze in de 3de eeuw met grachten, wallen en torens heeft
voorzien. Doch, wij kunnen op die verhalen weinig staat
maken. Het is evenwel volstrekt niet onwaarschijnlijk,
dat deze plaats, aan de vereering van dien frieschen afgod,
haar ontstaan en hare benaming te danken heeft.
In een officieel stuk van 991 komt zij voor als Staverun, welke benaming mede wordt aangetroffen op munten
uit de 11e eeuw. Ook zijn er bewijzen voorhanden, dat zij
toen reeds sedert geruimen tijd eene bloeijende koopstad was.
„'t Aanzien der stad nam midlerwijl merkelijke af, na
„'t opkomen van 't Vrouwenzand : in 1335 was Stavoren
„evenwel magtig genoeg om den oorlog te voeren tegen
„de steden Lubeck en Hamburg", terwijl zij in 1363
door Waldemar I I I , koning van Denemarken, met „aanzienlijke vrijheden en voorregten" werd begiftigd (1).
Bolsward zoude volgens Occo Scharlensis in het jaar
713 zijn gesticht door Bolswijna „Coninc Radbodus (den
eersten) dochter," yan wie zij dan ook haren naam zou
hebben ontleend. Doch op munten uit de 11de eeuw leest
men : Bodtïswer en in oorkonden van lateren tijd: Bodelswerd,
zoodat men aan eene andere afleiding zal moeten denken (i).
(1) Dirks, Kooph. enz., bl. 58. Zie: V. d. Bergh , t. a. pi. bl. 141
en 142. — Tegenw. Staat van Fr., I I I , bl. 307—332. — Friesche
Oudheden, bladz. 37. — F. Sjoerds. Jaarbk., III, 465. — Fr. VolksAlmanak 1851 , bl. 31. —• Teenstra, Kronijk van Fr., Gron. en Dr.,
I , in de Bijlagen: Beschrijving van Stavoren. Zie: Aanteekening
IV,
op Steden.
Deze "Waldemar (1340—1367) legde den grond tot den Woei van
Kopenhagen.
(2)

Bodelswerd =

de werd, wierde of hoogte van Bodel (later Boe-
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Zij werd almede eene aanzienlijke handelsplaats en hoewel zij in later tijd door de Noormannen werd „gedestrueert," — „ist veel schoonder weder opghebout."
Of het bovengenoemd jaar der stichting zeker i s , durven wij niet te beslissen, maar volgens Winsemius : „Is 't
„in allen gevalle een seer olden stadt ende voor etlijcke
„hondert jaren getimmert." Volgens den schrijver van den
Tegenw Staat van Friesland, was zij „in de X I I I eeuw
„reeds eene aanzienlijke stad, zoo als uit hare gebouwen
„van die eeuw" kan blijken. Ook behoorde zij onder de
Hanzee-steden (1).
Van Sneek vonden wij voor het eerst melding gemaakt op
het jaar 1268; toen was zij reeds eene kleine stad, „met
„wallen en grachten voorzien en met stedelijke voorreg„ten begiftigd." Meermalen werd Sneek door zware branden geteisterd, zooals in 1295, en vooral in de 15de eeuw.
Naar men meent, zou deze plaats in 1464 met het
muntregt zijn begiitigd, van omstreeks welken tijd dan
ook de oudste munt dezer stad voorkomt.
In eene oorkonde van het jaar 1317 wordt zij Snaken
genoemd, welke benaming volgens Dr. Halbertsma : slang
beteekent en van mythologLschen oorsprong is. „De En„gelschen spreken hun snake nog sneek uit" en in het
Domesdaybook komt dit woord nog onder den vorm voor,
„dien het land-Priesch aan dien naam geeft, te weten:
„Snitze" (2).
Workum wordt in de oude taal der Friezen Wolderkum
Ie) ? — Vrije Fries, V I , bl. 9. — V.. d. Bergh , t. a. p i . , bl. 144 ,
houdt die munt voor onwettig geslagen geld.
(1) Tegenw. Staat van F r . , I I I , bl. 182, 183, 184, 185 et sq. —
Occo Seharl. , bl. 44. — Winsemius, Chr. van Friesland, achteraan
in de Besehr. der Steden.
(2) Tegenw. Staat van Fr. , I I I , blz. 246. — Napjus, „Hist. Chronijk of Beschrijvinge van oud en nieuw Sneek." — Charterboek van
Friesland, I , blz. 158. — Vrije Fries , dl. I X , blz. 271.
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en Waldrichem, genoemd. Dit woord is zamengesteld uit
„wold: woud, ich: hoek en hem: woonstede of buurt
„en beteekent dus : de woonstede of buurt aan den hoek
„van het woud of de wouden."
De naam dezer plaats treft men aan in eene oorkonde
van het jaar 1336, waarin zij (naar wij meenen foutief)
Vnckerdurn, d.z.z. Wolderkum, wordt genoemd, onder welke
laatste benaming zij ook bij Jancko Douwema voorkomt (1).
Franeker, meent men, is mede eene, van ouds, vrij aanzienlijke plaats geweest. Naar men wil, zoude het voornamelijk zijn opkomst te danken hebben aan de omstandigheid , dat de nog overgeblevene inwoners, van het in
1287 vernietigde Uitgong, zich in deze plaats vestigden.
„Volgens de getuigenissen der oude Kronijken, werd
„Franeker tot eene stad gemaakt in 't jaar 1192. Toen
„ten tijde bestond dezelve uit twee verspreide buurten :
„ Godsakker en Froen — Froon of Fraanakker genoemd —
„hebbende de Stad haaren naam van den laatstgenoemden
„akker bekoomen" (2).
Sommigen zeggen, dat de naam Froen-akker hetzelfde
beteekent als Godsakker; evenwel wordt in eene oorkonde
van het jaar 1344 gesproken, van „Scepene, ende Scou„ten , Aysigen ende Vronen ", alsmede van „ Vronenacker."
Of nu in dat stuk, hiermede bepaald Franeker wordt bedoeld, dan wel eene plaats waar de Vronen regt spraken
en dat wel te Stavoren, is uit die oorkonde niet met zekerheid op te maken.
In een Charter van 1296 echter, wordt het district, dat
(\) Tegenw. Staat van F r . , I I I , Hz. 392. — Die oorkonde van
het jaar 1336 is eene bisschoppelijke rekening, die later in het 2e
hoofdstak zal worden vermeld. — Charterboek van Fr., I, bl. 239. —
Friesche Volks-Almanak, 1841, bl. 174. — Douwama , t. a. pi. bl. 29.
Zie bladz. 234, in noot 3 : over Franiglande.
(2) Zie echter: Geschiedk. Beschr. van Leeuwarden, door Eekhoff,
I , 303.
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van de onderhavige stad den naam bekwam, Vronecker
genoemd, en dit geeft aanleiding tot het vermoeden, dat
die benaming afgeleid is van de plaats waar de Vronen
zitting hielden. Men moet daarbij in aanmerking nemen ,
dat Franeker van ouds de vergaderplaats was van bedoeld
district, hetwelk, zooals wij vroeger opmerkten „de geheele
„vijf deeleu beteekende."
Van deze plaats bestaan er munten uit de 15e eeuw (!)•
Hindeloopen, Harlingen, Sloten en IJlst, vonden wij
wel niet aangewezen als oude muntplaatsen, maar zij zijn
desniettemin van hooge oudheid.
Volgens de Kronijken zouden de eerste huizen van
Hindeloopen in het jaar 910 zijn gebouwd, doch men vindt
den naam Hindahlop of Hintinlofe vermeld, in de meergenoemde Fuldasche Giftbrieven, uit de 8ste eeuw, „waar„door thans," zooals door Mr. V. d. Bergh teregt wordt
opgemerkt, „ook hetgeen men van heenloopen en einde„loopen gebeuzeld heeft, vervalt".
Occo Scharlensis verhaalt ons, dat zij in 1254 „met
„stads regt gepriviligeert en versien is."
Zij kwam tot een aanzienlijken trap van handel en welvaart en werd zelfs in 1361 in het Verbond der Hanzeesteden opgenomen. Hoewel vele malen door brand en
watervloeden geteisterd, bloeide zij desniettemin tot omstreeks het laatst der vorige eeuw (2).
Harlingen bekwam haren naam, naar men wil, van een
„Adelijk stins Harliga, dat hier ter plaatse gelegen is gef e e s t " en wel nabij het zeer oude dorp Almenum, waar
zich ook nog eene andere stins bevond, Harns genaamd.
(1) Charterboek van Friesl., I , bl. 199—200. — Tegenw. Staat
van Fr., I I , bl. 450 en 451. — Vrije Fries, dl. V, bl. 174. — Oeco
Scharl., bl. 103. — Vrije Fries, dl. IX, blz. 20. Zie bladz. 236
hiervoor.
(2) Eekhoff, Beschr. van Hindeloopen. — Tegenw. St. van Fr., dl.
IIÏ, bl. 333. O. Scharl.. bl. 118. — V. d. Bergh, t. a. pi., bl. 118.
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Beide stinzen, meent men, zijn in de 12e eeuw vernietigd.
Opmerkelijk is het, dat de stad thans nog in het landfriesch met den laatsten naam genoemd wordt.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat Harlingen reeds in de
10de eeuw bekend was, indien men ten minste voor den
naam Belinqe, voorkomende in een Fuldasch Register uit
dien tijd: Herlinge mag lezen. Die benaming Belinge komt
daarin voor, tusschen de namen van nabijgelegene plaatsen, zooals: Maggenheim (Mackum), Osterhusen {Belinge),
Franiglande (Franekerland ?) Sotrenheim (buurt nabij
Mackum.
Later werd Harlingen eene aanzienlijke zeestad, nadat
het meer Flevo van lieverlede in eene binnenzee was veranderd.
In 1575 verkreeg zij eene belangrijke uitbreiding, doordien het oude dorp Almenum met zijn Dom aan de stad
werd toegevoegd, terwijl ook latere verbeteringen, aan de
havens aangebragt, haar in koophandel en zeevaart deden
toenemen ( l ) .
Sloten vonden wij voor het eerst vermeld in eene oorkonde van het jaar 1374 onder den naam van Slaet. In
de 15e eeuw werd deze plaats Slaetmannighe geheeten;
zoo vindt men aangeteekend, dat „Ffocko Uckis den
„strijt teghen Sloetmanne verloor."
Sedert Friesland in drie groote deelen werd verdeeld,
werd zij tot het landschap de Zeven wouden gerekend (2).
(1) Tegenw. St. van Fr., I I , bl. 582. —• Zie in het Maandschrift
Be Navorscher, XXVIII, bl. 525 en 600, en XXIX, bl. 259: eenigé
opmerkingen over de namen; Harns en Grins (Groningen). —• V. d.
Bergh , t. a. pl., bl. 326.
(2) Tegenw. St. van Fr. I I I , bl. 555. — Visser en Amersfoordt,
Archief, enz. I , bl. 10. — Chartbk. van Fr. I , bl. 717, 725, 735 en
743. — Oudh. en Gest. v. Fr. II, 520. — Zie ook een oud Chronijkje
van Friesland, in dl. II, bl. 121 der Vrije Fries, op het jaar 1421. —
De oorsprong en' beteekenis van den naam der stad Sloten bleef ons
onbekend.
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In eene oorkonde van het jaar 1313 komt het stadje
IJkt voor, onder den naam van IJlike en later als IJilse,
terwijl Jancko Douwama ze „der IJldtz" noemt.
Over hare stichting schijnt niets bekend te zijn, „doch
„de stad is oud en was," volgens een schrijver uit de vorige eeuw, „zoo men meent, voor dezen magtiger en
„grooter dan Sneek."
IJlst verkreeg, naar men wil, in 1262 stedelijkeregten
en in 1379 eene jaar- en week-markt (1).

Wij gaan thans over tot het landschap: DE ZEVENWOUDEN.
De benaming de Zevenwouden vonden wij in een officieel stuk voor het eerst vermeld in eene oorkonde van
1446, toen dit landschap een verbond aanging met Westergo (2). De vereeniging van de deelen van het landschap de Zevenwouden, — waaronder men oorspronkelijk
vrij zeker zoovele grietenijen mag verstaan, — had toen
weüigt sedert eenigen tijd reeds bestaan, daar die deelen
blijkens genoemd Charter, in dat jaar reeds te zamen
een afzonderlijk zegel hadden.
In eene oorkonde van 1440 wordt, wel is waar, alleen
van Oostergo en Westergo gesproken, maar het landschap
de Zevenwouden kan daarom toen wel reeds aanwezig zijn
geweest (3). Zou men de zamenstelling van dat landschap
mogen beschouwen als een gevolg van eene Vergadering
der Zeven Zeelanden, die in 1430 werd gehouden (4) ?
(1) Tegenw. St. v. Pr., I I I , 280. — Douwama, t. a. pi. bl. 29.
(2) Zie: Aanteekening IL — Charterboek van Pr., I, bladz. 528. —
Chronijk van Worp van Thabor, 2 , bl. 87.
(3) Chartbk. I , bl. 519.
(4) Chartbk. I, bl. 494. — Of wel een gevolg van de bijeenkomst
in 1446 in Sloten gehouden; zie het boven aangehaalde Charter van
1446 en vergelijk daarmede: F. Sjoerds, Jaarb., V , bl. 271. — Dou-
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De vergaderingen van dien Bond hadden plaats bij den
Opstalsboom en nu is het merkwaardig, dat Jancko Douwama ons verhaalt, na de vermelding van de „grote con„traversie discordie ende partije int landt," — waarmede
hij kennelijk de twisten der Schieringers en Vetkoopers
bedoelt, —• dat, om die partijschappen „foergadderden bij
„een ander unse oert landes (daer den mijnen ende ich
„geboeren ben" (Oldeboorn) „um maneren to fijnden, bij de
„welcke se mochten hebben /rede en eendrachticheit, en wol„den met de foerfloecte partije geen doen hebben" (1). „En
„deze landen maecten summigen articulen under en ander,
„waer bij dat se lange tijdt in goede frede blewen sitten,
„ende hadden met gene partije te doen. En se noembden
„haer de Soewen wolden, om datter SOEWEN LANDEN haer
„in deze oevercompste mede verdragen hadden. En bij
„dezen ist, dat de landen hoer van Westerlantin 3 parten
„gedelet hebben, to weten O ester go, Westergo ende Sewen
„wolden, dat van oldes niet meer plach to wesen dan
„Oostergo en Westergo, so als 't voergescrewen is."
„Ghij sult weten," zoo vervolgt hij, „dat de Sewen
„wolden vergaddert sint van 3 Zelanden, to weten als de
„Zelanden up de laetste reis to Upstalles boeme bescrewen
„worden." Ook verhaalt hij ons, dat dit landschap werd
zamengesteld uit drie toemalige grietenijen van Westergo,
t. w. „Donijewerstal, de Drijgaen ende Oestersegerlant,"
welke beide laatste grietenijen, zooals vroeger is opgemerkt (zie bl. 238 en 240) in lateren tijd tot ééne grietenij werden vereenigd, onder den naam van Lemsterland •
verder kwam volgens Douwama nog daarbij „Bornego,"
wama schijnt echter van meening te zijn, dat die vereeniging het
gevolg was eener vergadering bij den Upstalsboom gehouden. Zie
verder in den tekst.
(1) In Oostergo was men over 't algemeen de partij der Vetkoopers , — in Westergo , die der Schieringers toegedaan. Zou Douwama
hier de Schieringers bedoelen ? Zie Eekhoff, Gesch. v. Friesland, bl. 24.
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doch zeker niet geheel, zooals hij dit landschap heeft
aangewezen, als bestaande uit zeven grietenijen. Trouwens , hij zegt op eene andere plaats: dat Rauwerderhein,
hoewel het „mede is gerekent under Bornogo, so wast
„nochtant niet mede under den Soewenwolden gerekent" (1).
Daarbij moeten wij in het oog houden, met betrekking
tot Smallingerland en Opsterland, (beiden door hem onder Bornogo genoemd), dat het eerste nimmer tot de Zeven wouden heeft behoord en Opsterland in de Saksische
tijden nog onder Oostergo werd gerekend. Wij mogen
dus veilig aannemen, dat niet de geheeîe landstreek Borongo, zooals Douwama die omschrijft, maar slechts vier grietenijen daarvan (Utingeradeel, Aengwirden, Haskerland en
Schoterland),— met de drie bovengenoemden van Westergo
(Doniaiverstul, de Drygâen en Oostertegerland) — te zamen
de oorspronkelijke deelen van het landschap de Zevenwouden
hebben uitgemaakt (2). Douwama voegt daarnog bij : „Stellingwerff," doch ook dit is onjuist, daar deze grietenij „ten
„tijde der Bourgondische overheersching, in twee grietenijen
„verdeeld-" en eerst toen onder de Zevenwouden werd opgenomen. Terzelfder tijd werden de Drygâen en Oosterzegerlant tot ééne grietenij: Lemsterland of Lemster -vijf-ga
vereenigd, Opsterland van Oostergo en Gaasterland van
Westergo afgenomen en aan de Zevenwouden toegevoegd (3).
Sedert dien tijd bestond Oostergo uit 1 1 , Westergo uit
9 en de Zevenwouden uit 10 grietenijen (4).
(1) Vreemd is het, dat hij noch Rauwerderhem , noch Smallingerland opnoemt onder de grietenijen, die in zijnen tijd tot Oostergo
behoorden. Zie: Douwama, t. a. pi. bl. 32 en bl. 206 hiervoren.
(2) Douwama , t. a. pi. bl. 32. Van Panhuijs, t. a. pi. bl. 6 en 7.
Aldaar wordt gezegd op bl. 16 , dat Schoterland zich eerst in de 15e
eeuw bij Friesland voegde en Stellingwerf zich toen daarbij mede aansloot.
(3) Van Sminia, t. a. pi. bl. 389. Oud. en Gest. van Fr. I , bl.,
464 , en I I , bl. 323. Zie: Aanteehening V,
(4) Zie : Aanteehening VI,
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Als wij nu alles te zamen vatten, wat wij van Oostergo,
Westergo en de Zevenwouden hebben gezegd, dan zien wij,
dat in den aanvang van het door ons aangenomen tijdperk,
Friesland tusschen het Flie en de Lauwers was verdeeld
in de graafschappen Oostergo, Westergo, Stavoren en een
deel van Islego, welke beide laatsten in later tijd gedeeltelijk in de twee andere goën werden opgelost.
Was ons van de graafschappen Stavoren en Islego
weinig bekend, uit de Traditiones Fuldenses meenden wij
te mogen opmaken, dat de pagus Ostrache en de pagus
Westrache in pagi minores waren verdeeld, waarvan de
onderdeelen villae werden genoemd.
Deze pagi minores, hadden waarschijnlijk veel overeenkomst met de ferden, waaruit zich later de grietenijen
ontwikkelden. Dit schijnt reeds vóór de eerste helft der
13de eeuw te hebben plaats gegrepen. Toen was echter
het aantal der grietenijen veel geringer dan in lateren tijd
en eerst, nadat dit aantal vermeerderde, dewijl gedeelten
daarvan, als zelfstandige landstreken optraden, meenen
wij, dat ongeveer de tegenwoordige namen der gemeenten in gebruik zijn gekomen. Waarschijnlijk had dit
plaats in de laatste helft der 14de eeuw (1). Vóór dien
tijd toch, treft men nergens de namen van grietenijen
aan, wel die van de dorpen, waar de grietman der grietenij zijne woonplaats had.
Tijdens de 13e en 14e eeuw, waren Oostergo en Westergo,
behalve in grietenijen, nog in grootere onderdeelen of
districten verdeeld, die later echter niet meer voorkomen.
Omstreeks het midden der 15e eeuw, vereenigden zich
(1) Zou men mogen aannemen , dat die laatste wijziging in het
gnetemjwezen plaats had op eene vergadering van den Upstalsboom
van 1361, evenals zulks, gelijk wij hebben gezien, bij de zamenstelImg van het landschap de Zevenwouden schijnt plaats gehad te hebben ? Cf. F. Sjoerds , Jaarboek , I I I , 454.
Zie de zegels van 11 grietenijen in de Fr. Oudheden.
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eenige grietenijen van Oostergo en Westergo met elkander
tot een afzonderlijk landschap, en zoo ontstond het landschap de Zevenwouden.
Reeds in een zeer verwijderd tijdperk hestonden er enkele plaatsen, die door handel en welvaart boven anderen
uitstaken en waarvan sommigen te niet gingen, anderen
den grond legden van onze tegenwoordige steden.

IL

Kerkelijke indeeling van Friesland.

Bij gebrek aan de noodige bescheiden omtrent de vroegere
kerkelijke indeeling van dit gewest, is het niet wel doenlijk daarvan eene naauwkeurige beschrijving te geven.
Wij beamen dan ook gaarne de woorden van den Frieschen
Historie-schrijver Foeke Sjoerds, die, dit onderwerp behandelende, zich aldus daarover uitlaat: „alles wat nopens dit
„stuk geboekt i s , is zeer gebrekkig," zoodat „de meeste
„zaken in 't duister leggen, en niet, dan zeer gebrekkig,
„hier en daar bij stukken en brokken gevonden worden" (1).
Evenwel hebben wij getracht datgene, wat ons over
dit onderwerp is voorgekomen , tot één geheel te brengen.
Welligt zal dit weinige en onvolledige anderen aansporen,
om dit belangrijk deel der Friesche geschiedenis nader te
onderzoeken.
De marteldood door Bonifacius te of nabij Dockum . (2)
(1) Foeke Sjoerds , O. en N. Friesland, dl. I , bl. 694.
(2) Het is niet volkomen zeker of die marteldood te of nabij Dockum heeft plaats gehad. Volgens sommigen zou dit zijn geschied bij
Murmerwoude in Dantumadeel, welke benaming eene verbastering zou
zijn van ; Moordenaarswoude. Aldus : Tegenw. St. van Friesland, I I ,
bl. 242. — W. Moll, Kerkgesch. v. Nederland vóór de Hervorming,
dl. I , bl. 146. Het dorp Murmerwoude wordt bij den laatsten schrijver verkeerdelijk bij de Boorn geplaatst. Royaards, t. a. pi., bl. 227 ,
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in het jaar 755 ondergaan, had tengevolge, dat het Christendom zich allengs meer en meer uitbreidde. Ook hier
werd het bloed van den martelaar het zaad der kerk (1).
De moordzuchtige Friezen werden door den Frankischen
Koning Pepijn gestraft, te Dockum werd eene kerk gebouwd en in de nabijheid daarvan een klooster gesticht.
Reeds waren vele inwoners door den ijverigen man tot de
Christelijke godsdienst bekeerd en na zijn dood gingen de
Christenpredikers met verdubbelden ijver op het ingeslagen
voetspoor voort (2).
Bonifacius had op zijne reis naar Duitschland in 744
eene abdij gesticht te Fulda (3) , waar hij later ook begraven
werd. Het schijnt, dat verscheiden bekeerde Friezen, uit
dankbaarheid aan den edelen prediker, die hun de blijde
boodschap had gebragt, hetzij kort vóór, hetzij na zijn
dood, het door hem gestichte klooster met belangrijke goederen begiftigden.
Althans de Abdij van Fulda had reeds lang vóór de
12e eeuw aanzienlijke eigendommen binnen de grenzen
van het tegenwoordige Friesland en op goede gronden
mag men aannemen, dat zij, „kort vóór of na den dood
van Bonifacius", in het bezit daarvan gekomen is (4).
vermeldt dat Bonifacius aan de Boorn is vermoord. Zie ook: Petri
Wesseling , Probabilium , eap. XXXVIII, bladz. 3. Bij de oude schrijvers vindt men de „locus Dockynchirica" steeds aangewezen als de
plaats „ubi Bonifacius martirio coronatus fuerat." Zie: o. a. V. d. Bergh,
t. a. pi., bl. 138.
(1) Diest Lorgion, Gesch. van de invoering van hst Christendom,
bl. 112.
(2) Andreas Cornelius vermeldt, dat hij op Dronrijp in een oud
Antiphonaal of Vesperboek deze woorden aangeteekend heeft gevonden : „Anno achthondert, es liet clooster tot Dockum gefundeert." Zie
Occo Scharl. of Andr. Cornelius, bl. 75. — Oudh. en Gest. van Fr.,
I , bladz. 413.
(3) Ten N. O. van Frankfort a/d. M.
(41 V. d. Bergh, t. a. pi., bladz. 254, 255 et sequ.
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Niet alleen met Fulda was dit het geval, maar wij treffen diezelfde omstandigheid ook aan bij de Abdij van
Corveije, omstreeks het jaar 804, volgens anderen in 822,
door Lodewijk den Vrome, aan de Wezer gesticht. Vermoedelijk was het zekere Anscharius „een Fries van geboorte,"
(zie bl. 231), die omstreeks het midden der 9e eeuw,
als zendeling dier Abdij, in dit gewest rondreisde, predikte
en daardoor betrekkingen tusschen Friesland en Corveije
daarstelde (1).
Nog andere Abdijen hadden in Friesland bezittingen;
die van Fulda bezat echter verreweg de meeste eigendommen binnen de grenzen van dit gewest (2).
Later schijnen al die goederen aan het bisdom Utrecht
te zijn gekomen. Van de Abdij van Fulda weten wij,
dat zij in 981 door keizer ptto I , tegelijk met eenige
goederen in Friesland, aan het aarts-stift Maagdenburg
werd geschonken. Deze goederen waren gelegen i n :
Witebord, Retzword, Bestlau, Thunewerd, Colimehornon en
Hilderedesziericon, waarmede waarschijnlijk bedoeld worden :
Wydebird en Rauwerd, beiden in Idaarderadeel, Ternaard,
Colimehornon (nabij Holwerd) en Holwerd, allen in WestDongeradeel gelegen, terwijl de ligging van Bestlau ons
onbekend bleef (3).
(1) Zie: Eekhoff, Geschiedk. Beschrijr. v. Leeuwarden, dl. 1 , bl.
285. Deze schrijver stelt de stichting van de Abdij van Corveije op
het jaar 804 en V. d. Bergh , t. a. pi., bl. 283, op het jaar 822. Zie
over deze Abdij n o g : Dr. E. Verwijs, „Betrekking tusschen Corveije
en Leeuwarden."
(2) Eekhoff, t. a. pi., bl. 287 in de noot, noemt als zoodanig n o g :
het aartsstift Maagdenburg (?; , het klooster Elten , de Abdij van St.
Amand en de Abdij van Prune in het aartsbisdom Trier. — Wij vonden nergens vermeld , dat het stift Maagdenburg , in Friesland goederen bezat, — wel, dat het tegelijk met Friesche goederen werd weggeschonken.
(3) Chartbk. v. Friesland , I , bl. 62. — Volgens V. d. Bergh, t. a.
pi., bl. 140 zou Colimehornon „misschien eene buitenbuurt van Kol-
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Aan de Abdij van Fulda behoorden destijds goederen
in ruim 40 villae in Oostergo en ruim 30 villae in Westergo, die alzoo mede in genoemd jaar onder het Bisdom
Maagdenburg kwamen (1).
Eene eeuw later (1086) schonk Hendrik IV de graafschappen Oostergo en Westergo aan den Bisschop van
Utrecht, zooals dit reeds in 1077 met het graafschap
Stavoren was geschied. Hij had ze ontnomen aan den
Markgraaf Egbert, wegens wederspannigheid, terwijl
diens goederen tevens verbeurd verklaard werden, omdat hij hoog verraad had gepleegd. Later kreeg Egbert
ze wel weder terug, doch ten tweedenmale ontrouw wordende, werd hij in 1089 op nieuw daarvan ontzet en werden de goederen wederom aan de Utrechtsche Kerk gegeven, welke schenking door opvolgende keizers in de 12e
eeuw voortdurend werd bevestigd, totdat in 1166 door
keizer Frederik het gebied over die graafschappen tussclien
den TJtrechtschen bisschop en den Hollandschen graaf werd
geregeld. Doch dit verhinderde niet, dat er langdurige
twisten tusschen deze twee dikwijls heerschzuchtige bestuurders plaats hadden (2).
„lum" zijn geweest, doch uit het Benf. bk. van Friesland, bl. 179 blijkt
volkomen, dat het eene buurt nabij Holwerd is geweest. Hilderedeszierieon houden wij voor den ouden naam van het tegenwoordige dorp
Holwerd. Het woord Hol daarin , beteekent niet Heilig , maar is gelijk het Bngelsche Hi/î: heuvel; ziericon misschien gelijk: ziere of
ziurka (zie Woordenbk. van de Haan Hettema). Misschien moet men het
lezen als: Hille-werd-zierc. Zie Vrije Fries, V I I I , bl. 208. — Wij
kunnen voor Retzioerd ook Raard in West-Dongeradeel lezen. Zou
men Bestlau mogen houden voor eene onduidelijke lezing van Bestlaurd
(Bestle-wrd), en dat mogen verklaren als: Betterwird, mede in die
gemeente gelegen ?
(1) Aan Corveye behoorden toen goederen in vier plaatsen in Oostergo en een of twee (zie bl. 229 hiervoor in noot 2) in Westergo ;
zie V. d. Bergh , t. a. pi. , bl. 284 (no. 623) , bl. 288 (nos. 666, 667
en 668) en bl. 294 (no. 743;.
(2)

V. d. Bergh, t. a. pi., bl. 137, verstaat onder het in 1077 ge-
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Deze schenkingen nu, hadden zeer zeker alleen betrekking
op het wereldlijk gebied, meer kon toch van de markgraven
op de bisschoppen niet worden overgedragen. Het schijnt
echter, dat door de Duitsehe keizers tusschen 981 en
1077, de kerkelijke indeelingen van de , in het Duitsehe
rijk gelegene bisdommen, nader is geregeld en dat in
dien tusschentijd dan ook de bezittingen van het stift
Maagdenburg aan het Utrechtsche bisdom werden overgedragen.
Dat ook de abdij van Corveije, althans in de 12e eeuw,
in betrekking stond met den TJtrechtschen bisschop, kan
daaruit worden afgeleid, dat de abt dezer abdij in 1149
aan dien Bisschop schreef „om de parochianen van Lien„ward (Leeuwarden) „tot betaling en hulde te dwingen" (1).
Al weten wij niet in welk jaar zulks plaats had, zeker
is het, dat het tegenwoordige Friesland en de stad Groningen, reeds in de 11e eeuw, onder het bestuur van
den Bisschop van Utrecht waren gebragt.
De tegenwoordige gemeente Achtkarspelen , in Friesland
gelegen, maakte daarop eene uitzondering, want deze
karspelen vormden, met 27 dorpen beoosten de Lauwers,
de proostdij van Hummerze, Humsterland of Oldehove,
die met de andere Groninger ommelanden onder het gebied van den bisschop van Munster stonden.
Wij komen op de Achtkarspelen nader terug.
schonken graafschap Stavoren: Westergo. — Zie verder: Nijhoff s Bijdragen , dl. I , bl. 67. — Chartbk. v. Friesland , I , bl. 62 en bl. 78.
Het wordt eenigzins betwijfeld of die regeling toen werkelijk heeft
plaats gehad; zie daarover: Tegenw. St. van F r . , I . bl. 354 ; Schotanus , Fr. Hist. , bl. 96. TAe ook: Ch. bk. van Fr. , I , bl. 78 en
Eekhoff, Beschr. van Leeuw., I , b l . 3 0 2 , aant. 1 6 , waaruit blijkt,
dat er in 1204 wederom eene dusdanige regeling heeft plaats gehad.
(1) Vrije Fries, dl. I V , p. 345 en 346 en de aanteekening daarop
voorkomende in dl. V I , bl. 54 van dat tijdschrift. — Charterboek van
Friesland , I bl. 75 en 77. — Zie ook het aangehaalde werk van Dr.
E. Verwijs , over de Betrekking tusschen Corveije en Leeuwarden.
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De zetel van den Utrechtschen bisschop was binnen de
stad Utrecht gevestigd. Daar bevonden zich vijf kerken,
die met het daarbij behoorend personeel zoovele proostdijen
of kapittelen uitmaakten. Van ieder dezer afdeelingen
waren zekere onderhoorige landstreken in het bisdom afhankelijk.
Deze vijf kapittelen waren: die van den Dom of St.
Maarten, die van St. Salvator of Oud-Munster (beiden
reeds tijdens Bonifacius aanwezig), die van St. Pieter, die
van St. Jan en die van St. Marie.
De vijf proosten, die aan het hoofd dezer kapittelen
stonden, waren tevens aartsdiakenen, wier getal in het
geheel elf bedroeg. Met betrekking tot ons gewest, hebben wij alleen met de vijf eerste aartsdiakenen te maken
en wij zullen dus de anderen met stilzwijgen voorbijgaan.
Volgens het gevoelen van den hoogleeraar Moll, mogen
wij aannemen, dat er eene territoriale verdeeling van het
onderhoorige bisdom, waarschijnlijk in het laatst der elfde
eeuw heeft plaats gehad. „Zeker is het''' zoo schrijft deze
geleerde, „dat onze bisschoppen na de elfde eeuw elf
„prelaten onder zich hadden, die of aartsdiakenen waren
„of als zoodanig fungeerden en zamen aan het hoofd van
„evenveel kerkdistricten stonden, die aartsdiakonaten (archi„diaconatus) of proostdijen (praepositurae) heetten en in
„verschillende deelen van ons land verspreid lagen. De
„ambtspligten der aartsdiakenen/' zegt dezelfde schrijver,
„waren vele en gewigtig." Het zou ons te lang ophouden
ze allen te omschrijven. Één daarvan was deze: zij hadden het toezigt over al de dekenschappen, die in hun
aartsdiakonaat gelegen waren en mogten daarin de landdekens aanstellen. Want ieder aartsdiakonaat was weder
verdeeld in dekanaten of dekenschappen, aan wier hoofd een
aartspriester of deken stond, die ter onderscheiding van de
hoogere geestelijken van dien naam: land-aartspriesters of
landdekens, somtijds provisoren genoemd werden. „Zij had-
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„den in het algemeen het oog op de klerken en gemeenten
„onder hun gebied te houden," terwijl zij ook „met een
„deel der algemeene kerktucht" waren belast.
De dekens in het stift van Munster hadden veel uitgebreider magt dan die van Utrecht, dewijl er geene aartsdiakenen boven hen stonden; vandaar dat zij zich proosten
noemden.
Wanneer die dekenschappen zijn ingevoerd, is niet met
zekerheid te zeggen, maar wij mogen veilig aannemen,
dat dit in den zelfden tijd heeft plaats gehad, waarin de
aartsdiakonaten ontstonden (1).
Over de verdeeling van ons gewest in Aartsdiakenschappen , verhaalt ons de schrijver der Oudh. en Gest. van
Groningen het volgende :
„In een oud en ongedrukt boek der Utrechtsche kerke,
„'t welk onder mij berust, staan zeker en gewisse blijken,
„dat: de Aartsdiaken of Proost van Oudmunster" (St. Salvator) „te Utrecht in 't geestelijke het gebied had over 't
„graafschap van Oostergouw, Staveren en Odemardum (2):
„dat het graafschap van Westergouw (3) onder den Aarts„diaken of Proost van St. Janskerke stond: en dat de
„Aartsdiaken of Proost van St. Mariaaskerke te Utrecht,
„het zeggen had over Stellingwerf of de Sevenwolden"
„ (sic !) : mitsgaders over Groningen en de nabuurige plaat„sen de Omlanden genaamd; over 't Goe en 't Wold;
(1) Moll, Kerkgesch. van Nederland enz., dl. I I , bladz. 306,315,
323 en 324. — Zie over: „de Dekens", "Wierdsma, O. Fr. Wetten,
blad. 210. — Enkele bepalingen ten opzigte der dekens treft men aan
in de Statuten van Guido , Bisschop van Utrecht, van den jare 1310.
Zie Charterboek van Fr. , I , bl. 139 et sequ.
(2) Odemardum d. i. Oudemirdum, in Gaasterland. — Hierbij behoort ook nog het dekenschap van W o r k u m ; zie hierna bij de dekenschappen van Westergo.
(3) Niet geheel Westergo , maar wat er van dat landschap na het
opgenoemde nog overblijft. — Cf. Petrus Wierdsma, Oude Fr. Wetten,
bladz. 234.
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en over de dorpen, die onder het dekenschap van Groningen en 't Goe en Wold behoorden" (1).
Ten opzigte van hetgeen de schrijver ons hierbij over
Friesland vermeldt, moeten wij in herinnering brengen
(zie bl. 207), dat de Achtkarspelen onder den bisschop
van Munster behoorden; verder schijnt hij Stellingwerf
voor hetzelfde te houden als „de Sevenwolden," hetgeen
onjuist i s , daar de vereeniging van enkele grietenijen tot
de vorming van het landschap de Zevenwouden geen invloed had op de kerkelijke indeeling. De onder dat landschap behoorende grietenijen bleven toch kerkelijk, deels
onder Oostergo, deels onder Westergo, behooren „na older
gewoonte" (2).
Eene bevestiging van het boven aangehaalde uit de Oudh.
en Gest., vindt men gedeeltelijk in eene oorkonde van het
jaar 1554, waarin wij o. a. lezen: „Dat de geestelijkheid
„ende besonderlinge die waerlijcke priesters" (dekens?) „van
„deesen landen, nae older costume hebben gehadt hun„nen prousten ofte archidiaconen, te weeten in Oostergoe
Cl) Oudh. en Gest. van Groningen , bladz. 521. —• Vreemd mag
het heeten, dat diezelfde schrijver in zijne Oudh. en Gest. van Friesland , de indeeling van dit gewest, niet zoo uitvoerig mededeelt, dan
in zijne Beschrijving van Groningen. Onder welken aartsdiaken Oostergo stond, wordt dan ook in de Oudh. en Gest. van Friesland niet
vermeld. Op bl. 463 van laatstgenoemd werk, spreekt de schrijver
van „een oud geschreeven boek der Utrechtsche kereke, in 't jaar
1412", dat welligt hetzelfde zal zijn, als het in den tekst vermelde
„oude en ongedrukte Boek." — Onder Philips I I kwam de provincie
Groningen onder het bisdom van Utrecht , „'t welk tot een Aartsbisdom aangestelt wierd." Oudh. en Gest. van Gron., bl. 5. Ook de
Acht-Karspelen werden toen aan Utrecht toegevoegd; zie hierna bij
Acht-Karspelen.
(2) Misschien gebeurde dit echter bij de invoering der nieuwe Bisdommen in 1561 ; zie hierna. — Zie : Chart. bk. van Fr., III, bl. 504,
Art. I I : a°. 1560. — Men kan daarom eigenlijk niet van dekenschappen van de Zevenwouden spreken. — F. Sjoerds, O. en N. Fr. ,
I , bl. 691.
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„Sancti Salvatoris, ende in Westergoe Sancti Joannis,
„buiten die geestelijken ende Religiosen archidiaconen,
„hier in den lande van Vrieslandt, als den abt van Hem„melum, ende den abt van Lidlum, elcx over zeeckere
„deelen van Westergoe, ende den abt van Dockum in
„annis bisextilibus / ' (d. i. schrikkeljaren) „over zeeckere
„deelen in Oostergoe" (1).
Wij komen op het laatste gedeelte dezer aanteekening
terug.
De dekens in dit gewest deden regtspraak volgens het
Friesch kerkelijk regt, het Zeendregt of Syndriucht, terwijl er om de drie of vier jaren een koor-bisschop naar
Friesland overkwam, die, als afgezant van den bisschop,
Zeend of Synode houden en de hoogste geestelijke magt
uitoefenen moest (2).
De plaatsen, waar de dekens regt spraken, werden daarom zeendstoelen, rechtstoelen of dekanijen genoemd, waarvan er gewoonlijk meer dan één in ieder dekenschap aanwezig waren, zooals wij beneden zullen zien (3).
In lateren tijd was er zoowel in Oostergo als in Westergo
een geestelijk commissaris, „representerende den persoon van
„de bisschop ende archidiaconen" en die in 't algemeen,
„het opzigt had over het gedrag en de regtsoefening der
dekens" (4).
Toen in 1557 als zoodanig heer Willem van der Linde
(Lindanus) in Friesland werd benoemd en deze „contrarie
(1)
Oude
(2)
bladz.

Chart. bk. van Fr., I I I , blz. 330 en Cf. Petrus Wierdsma,
Fr. Wetten , bl. 234.
Zie ook: Aant. VIL — Beschr. van Friesland, door Eekhoff,
302.

(3) Dat een dekenschap en eene „dekanijé" niet hetzelfde was , zal
uit een na te noemen Charter, betreffende het dekenschap van „Doc„kum, Hokvert en de Gaest", naar ons oordeel, genoegzaam blijken.
(4) Chart. bk. van Fr., I I I , bl. 500, 2e kolom. — Zie de beteekenis van Syndriucht, in Wierdsma, O. Fr. Wetten, bl. 207.
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„de olde costumen ende usantien van den landen van
„Vrieslant," tot commissaris over dit geheele gewest werd
aangesteld, ontstonden daarover hevige klagten. De inwoners verzochten den 24 Julij 1559 (1), dat er ten minste in Oostergo en Westergo ieder, „na older gewoonte,''
een commissaris zou worden aangesteld, schoon zij het
wel noodzakelijk achtten, dat er ook nog een dergelijk
geestelijk ambtenaar voor de Zevenwouden werd benoemd.
En die wensch. was redelijk, „vermits", zoo klagen zij,
„de voorschreven heer Willem zijne woonstede holt binnen
„Leuwarden, ende die ingesetenen, die in de Zevenwol„den ende Westergoe geseten zijn , verre van de stadt
„Leuwarden, ende die met hem te doen moeten hebben,
„groote ende onnutte costen hebben gedaan, ende als noch
„moeten doen omme van hun huijsen bij de voornoemden
„heer Willem te reijsen tot Leuwarden, hebben zij den„selven faacke niet 't huys gevonden, sulcx dat zij int
„uijtreijsen, wachten, blijven ende wederoinme reijsen,
„veele ende onnutte costen vergeefs hebben moeten doen.'-1
Er schijnt aan het verlangen der requestranten niet te
zijn voldaan, evenmin als aan andere dergelijke klagten,
waarvan sommigen meer persoonlijk tegen Lindanus waren
gerigt (2).
Doch, — wij mogen ons hierin niet verder verdiepen, en
gaan thans over tot Priesland's indeeling in dekenschappen.
Op het jaar 1228 vindt men de dekenschappen Stavoren,
Oostergo en Westergo vermeld. Later echter, werden de
(1) Chart. bk. v. Fr., III, bl. 468 en 4 6 9 : alwaar het request der ingezetenen van Friesland voorkomt. Daarin wordt gezegd, dat er drie
commissarissen waren; doch zie: ald. bl. 504. — Zie de oproeping tot
het honden van een Zeend , zooals die in het Munstersche stift plaats
h a d , in de Gron. Bij dr., dl. 4 , bl. 166.
(2) Zie ook: F, Sjoerds , O. en N'. Friesland, I 1 , bl. 677—691. —
Zie over de aangehaalde Charters: Aanteekening VII.
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twee laatstgenoemde landstreken in kleinere dekenschappen verdeeld en werd Stavoren tot de dekenschappen van
Westergo gerekend (1).
De schrijver der Oudli. en Gest. klaagt, dat h i j : „De
„dekenschappen van Oostergouw en de rechte paaien der
„zelven" niet heeft „kunnen ontdekken. Egter blijkt h e t , "
zoo vervolgt h i j , „uijt de handschriften der IJtrechtsche
„kerke dat er dekens te Leeuwarden en te Kollum zijn
„geweest" (2). Dit is nagenoeg het eenigste, wat deze
schrijver over de indeeling van Oostergo bekend was.
Van Westergo noemt hij ze o p , zooals ze in den aanvang der 16e eeuw bestonden.

Uiterst schaars zijn de berigten over de dekenschappen
van

OOSTERGO.

Uit hetgeen wij met betrekking tot de kerkelijke indeeling
van dit landschap hebben kunnen opsporen, meenen wij met
genoegzamen grond te mogen afleiden, dat Oostergo gedurende de 13de en 14de eeuw in drie dekenschappen
was verdeeld en dat er omstreeks den aanvang der 15de
eeuw eene nieuwe regeling is tot stand gekomen, waarbij
dit landschap in meerdere dekenaten werd gesplitst.
Wij willen dus eerst nagaan den toestand, zoo als
wij ons dien gedurende de 13de en 14de eeuw voorstellen,
en vervolgens de indeeling, zooals die in lateren tijd bestond.
In 1232 wordt heer Hessel vermeld als deken van geheel Oostergo en in 1243 komt als zoodanig voor de abt van
het convent Bloemkamp of Oldeklooster nabij BolsWard (3),
(1) Oudh. en Gest. van Friesland , I , bladz. 251.
(2) Anonymus , De rebus Ultraject., bl. 32.
(3) Van Idsinga, Staats-recht, bl. 293 en Archieven der RiddDuitsche Orde, B. van Utrecht, I I , bl. 615. — De Anonymus , de
rebus Ultraj., zegt op bl. 46 : „Ds. Hesselus de Lywart Decanus per
totum Oostergo."
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Het is echter wel waarschijnlijk, dat Oostergo destijds
in meerdere dekenschappen was verdeeld, want niet alleen
treft men in enkele oorkonden een deken van „Borndego"
aan, naast dien van Oostergo, maar zelfs vindt men omtrent
dien tijd drie dekenaten in geheel Oostergo aangewezen.
Onder Oostergo moet men dus somtijds slechts een deel
van dat landschap verstaan; — misschien ongeveer de vroeger besprokene landstreek Wijninghe (1). Dezelfde schrijver
toch, die ons verhaalt, dat heer Hessel in 1232 deken was van
Oostergo, vermeldt ons op het jaar 1230 het bestaan van
de twee dekenschappen Bornego en Smalena, waaruit wij
dus moeten besluiten, dat er toen drie dekenaten in Oostergo bestonden.
Dat dit landschap althans eene eeuw later in drie dekenschappen was verdeeld, vindt men vermeld in eene bisschoppelijke rekening van het jaar 1336. Immers, daarin
komen als dekens in Oostergo voor : Dominus Wijardus,
Dns. Geldardus de „Westpalia" en Dns. Doodo, kerkheer
of pastoor van de St. Vituskerk te Leeuwarden {%).
Zouden wij misschien hierop de bovenvermelde drieledige
verdeeling van Douwama mogen toespassen (8) ?
Uit zijne omschrijving van Bornogo, schijnt hij bij de
zamenstelling van die landstreek, den kerkelijken toestand min of meer op het oog te hebben gehad, zooals
ook beneden nader zal blijken.
Heer Doodo stond misschien aan het hoofd van een
dekenschap van Leeuwarden, hetwelk ongeveer een gedeelte
van de bovenbesprokene landstreek Wijninghe kan zijn geweest , en heer Wijardus regelde als kerkelijk regter wel(1") Ongeveer, want de kerkelijke indeeling had in den regel geene
overeenkomst met de burgerlijke, zooals boven reeds is opgemerkt;
zie bladz. 236.
(2) Zie: Archief voor de Gesch. van het Aartsbisdom Utrecht, dl.
I V , bladz. 231 en v.
(3) Zie bladz. 205 hiervoor.
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ligt de zaken in een ander deel daarvan, dat als het
dekenschap van „Smalena" bekend was.
Ds. Geldardus was hoogstwaarschijnlijk deken van Bornego, hetgeen wij opmaken uit de bijvoeging: „de Westpalia ," waarmede zonder twijfel Terwispel, in Opsterland,
wordt bedoeld. Want die dorpsnaam komt in een Charter
van 1315 voor, als Wispolia (1), en tot bevestiging van
dit gevoelen kunnen wij nog bijbrengen, dat in 1489 heer
Aernt „thoe Wijspola" —• deken was „ur Bornferd" (2).
Van dit dekenschap van Borndego, — zooals het gewoonlijk voorkomt —•, • is ons het volgende bekend.
Reeds is het een en ander gezegd over de oudheid van
het dorp Oldeboorn en zagen wij, dat het naar alle waarschijnlijkheid , in de 11de eeuw eene markt- of handelsplaats is geweest.
Maar vooral in de kerkelijke indeeling schijnt deze
plaats een aanzienlijken rang te hebben ingenomen.
Jancko Douwama verhaalt ons, na de vermelding : „Bom
„is een olt dorp", —• „daer worden de eerste kercke ge„maect, den in Westerlant gemaect worden _; — ende,"
zoo vervolgt hij een weinig verder, „nae des de menschen
„metter tijdt meer devocijen cregen, so timmerden se voele
„kerken in de jegenoet" (nabijheid) „de al plegen to gaen
„to Born to Kercke, also datter nu wal staen omme den
„40 kercken, oeck cloesteren, daer Bom aff is de cathedraal
„kercke, daer om holt het landt noch de name, ende wordt
„to samen genoempt Bornogo daer in gerekent is" de zeven door hem vervolgens opgenoemde en boven door ons
vermelde grietenijen (bl. 206).
De oude overlevering verhaalt, dat de kerk over eene
(1) Zie deze oorkonde vermeld in: Aant. VIII.
(2) Charterboek van Friesland, I , bladz. 745. In 1525 was Gerardus Odolphy curatus in "Wispolia; Oud-Recesboek aanwezig op de
Bibl. van het Fr. Genootschap.
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bron is gebouwd, „hetwelk tot het heidendom, met des„zelfs gewijde bronnen en tempels, terugvoert" (1). De schrijver van den Tegenw. Staat van Friesland verhaalt ons,
dat de „voorige kerk," een oud en groot gebouw was,
„rustende op twee rijgen pijlaaren," terwijl men elders
vindt aangeteekend: „Ten tijde van het Geuzendom is de
„klok uyt Oudeborn naar Leeuwarden gevoert; op welke
„klok haar ouderdom met deze letteren uytgedrukt stond:
„A.D. ccccccc (dat is, in 'tjaar des Heere sevenhondert.)
„Waar uyt dan blijkt dat het Christen geloof op dien
„tijd hier al verkundigt was."
De waarheid dezer laatste aanteekening laten wij in het
midden (2).
Dat evenwel in deze streken al vroeg het Christendom
verkondigd is, wordt waarschijnlijk gemaakt door hetgeen
enkele geschiedschrijvers daaromtrent vermelden. Schotanus o. a., deelt ons mede, dat Bonifacius in Friesland aan
de Burdo of Boorn is geland en in den omtrek velen
tot het Christendom bekeerde. Opmerkelijk is het, dat
er „een half uur verre aan de zuidzijde van dien stroom,
„achter Wijnjeterp, heden ten dage nog een plekje grond
„voorkomt, hetwelk den naam draagt van de Bonifacius„kapel, en aanleiding geeft tot het gevoelen, dat Boni„facius aldaar geweest is en te dier plaatse een bedehuis
„gesticht heeft."
Wij mogen veilig aannemen, dat inderdaad door Bonifacius in den omtrek der Burdo is gepredikt en Oldeboorn
langzamerhand de hoofdzetel en het middelpunt werd van
de prediking van het Christendom in die streken, hoewel
in lateren tijd de dekens aldaar niet altijd hunne woonplaats schijnen gehad te hebben (3).
(1) Vrije Vries, V I , bladz. 21.
(2) Tegenw. Staat van Fr., I I I , bl. 474; Oudh. en Gest. van
Friesland , I I , hl. 308.
(3) Schotanus, Friesehe Hist,, bl. 59. — Friesehe Volks-Almanak-
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Zouden wij uit eene oorkonde van het jaar 1315 tot den
omvang van het dekenschap van Borndego mogen besluiten ? Daarin tvordt door den Bisschop van Utrecht aan
de Duitsche orde te Nes geschonken: de Kerk te Oldeboorn, dewelke eene parochie-kerk was, benevens de vier
kapellen te Nesse, Oldakatrip, lAonigaberde (Luinjeberd) en
Rutna (Rottum), behoudende hij aan zich het regt van begeving
van de overige kapellen. De dorpen, waar die kapellen, ten
getale van 34, stonden, worden allen met name genoemd,
en waren gelegen in de tegenwoordige gemeenten: Utingeradeel, Opsterland, Aengwirden, Haskerland en Schoterland.
Deze kapellen zullen ook door Douwama zijn bedoeld, als
onder de parochie-kerk van Oldeboorn behoorende; maar
volgens hem vormden de vijf genoemde grietenijen, —
met Smalhngerland en Rauwerderhem — , de landstreek
Bornogo, vroeger door ons besproken. Indien wij nu
uit dat Charter den omvang van dit dekenschap mogen
afleiden en de laatstbedoelde vermelding van Douwama
juist is, dan is het eenigzins te verwonderen, dat in de
bovengenoemde opsomming der kapellen, geene namen
van dorpen uit Smallingerland en Rauwerderhem worden
aangetroffen, dewijl deze voormalige grietenijen toch, volgens hem, mede onder Bornogo begrepen en enkelen van
de door hem bedoelde 40 kapellen daarin dus zeker gelegen waren. Wij gelooven daarom te meer, dat de vroeger
besprokene opgave van Douwama, betreffende Bornogo,
ken van 1842, Hz. 38 en 39 en van 1848 , Hz. 176. — Tegenw St.
van Friesland, I , Hz. 236. itoijaards, Invoer, van het Chr., bl. 227,
die van meening schijnt te zijn, dat hij , bij „de Borne, tusschen
„Oostergo en "Westergo" aan land is gestapt en aldaar door de Friezen is vermoord. De schrijvers schijnen het over de plaats, waar
Bonifacius den dood heeft gevonden, niet eens te zijn; zie noot 2, op
Hadz. 253 hiervoor, alsmede: Diest Lorgion, Gesch. van de Inv.
van het Chr., bl. 106.
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onjuist is en bovendien, dat er inderdaad een dekenschap
van Smalena is geweest (1).
Het dekenschap van Borndego wordt, naast dat van
Oostergo (alzoo Oostergo in engeren zin) (2), vermeld in
eene oorkonde van het jaar 1338, terwijl er o. a. ook in
een Charter van 1389 van een deken van Borndego wordt
gesproken (3).
In eene oorkonde van het jaar 1 3 9 5 , worden twee dekens uit Oostergo vermeld, namelijk: Wijbrandus, persona
van de St. Vituskerk te Leeuwarden, als „provisor ac
decanus Oestergo partium Prisie" ^n Hedzerus, kerkheer
te Bozinghum, als „decanus in Borndegho" (4).
Dewijl het dorp Beets in Opsterland, volgens den schrijver der Oudh en Gest. van Friesland, „in oude tijden
„een dekenstoel is geweest", zouden wij wel geneigd
zijn, om Bozinghum voor de oude benaming van dat dorp
te houden. Doch wij zullen daaronder wel het dorp Bozum
moeten verstaan, gelegen in Baarderadeel en dus in Westergo, hoe vreemd het ook schijne, dat de deken van
Borndegho niet alleen buiten zijn kerkelijk regtsgebied en
nog wel op aanzienlijken afstand, maar zelfs in een anderen go, verblijf hield. Dat de dekens buiten hun dekenschap woonden, is echter op zich zelf geen vreemd verschijnsel; dit wordt meer aangetroffen. Wij merkten het
reeds op, bij den abt van Oldeklooster, die in 1243 deken
van Oostergo was (5).
(1) Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht,
dl. I I , bl. 619 en 620. — Zie de bovenbedoelde dorpsnamen vermeld in: AanteeTcening VIII. — Zie ook bladz. 218 en 264 hiervoor.
(2) Zie bladz. 264, bovenaan.
(3) Driessen, Mon. Gron., bl. 135. — Chart. bk. van Fr., I , bl.
48. — Zie over Smallingerland en Rauwerderhem, als grietenijen,
hl. 217 hiervoor.
(4; Archieven der Ridd. D. O. Balie van Utrecht, dl. I , bl. 623.
(5) Oudh. en Gest. van Fr. , I I . bl. 333. — Tegenw. Staat van
Friesland, III, bl. 569. — In de kerk van het dorp Beets vindt men
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Was het landschap Oostergo in de 13e en 14e eeuw
vermoedelijk in drie dekenschappen verdeeld, er is alle
reden, om aan te nemen, dat in lateren tijd, welligt in
den aanvang der 15e eeuw, hierin verandering is gekomen.
Wij kunnen echter met geene zekerheid aanwijzen den
tijd, waarin dit heeft plaats gehad, evenmin als de wijze,
waarop dit is geschied.
Zooals wij beneden zullen zien, had er in den loop der
tijden, —• misschien terzelfder tijd, — i n Westergo op dit
punt eveneens eene wijziging plaats en wij zullen dan kunnen
opmerken, dat men daarbij in het algemeen geene rekening hield met de verdeelmg in grietenijen (1). Uit het
weinige, wat ons te dezen opzigte van Oostergo is voorgekomen, mogen wij dit eveneens op dat landschap toepassen.
Dat deze verandering in het aantal en de grenzen der
dekenschappen van Oostergo, in den aanvang der 15e eeuw
en wel bepaaldelijk in of omstreeks het jaar 1412, heeft
plaats gehad, achten wij niet onwaarschijnlijk. Want, dat
b. v. in 1408 de vroeger aangeduide toestand nog bestond
en vóór het jaar 1421 daarin verandering was gebragt,
daarvoor kan, naar onze meening, het volgende pleiten.
Immers, toen in 1408 de inwoners van het dorp Burum,
in Koilumerland, „propter inopiam" hunne kerk aan het
convent Gerkesklooster overdroegen, was bij de acte van
overdragt tegenwoordig: „Wibrandus, Persona et Decanus
Lewerdensis," terwijl daarbij geen sprake is van een deken
een grafsteen, waarop staat vermeld, dat in het jaar 1486 daaronder
begraven werd een „Archi-Decanus tot Borndego."— Fr. Volks-Almanak,1862, bladz. 7. — De titel Archi-Decanus doet de vraag ontstaan,
of men hierbij wel aan een gewonen landsdeken te denken heeft, dan
wel of er behalve deze laatsten ook nog aarts-dekens in Friesland
waren, waarvan wij echter nergens eenig spoor hebben aangetroffen.
(1) Bij enkele dekensehappen hebben wij meenen op te merken, dat
men bij de begrenzing daarvan, de grenzen der grietenijen heeft in acht
genomen , zooals later zal blijken. — Zie voorts: Aanteekening IX,
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van Dockum, Holwert en de Gaest, onder welk dekenschap Burum, zooals wij zullen zien, later behoorde. En
in datzelfde jaar verscheen ook deze deken van Leeuwarden bij eene acte van benoeming van Heer Harko, confessor in Jherusalem (Gerkesklooster) en prior in Galilea
(een vrouwenklooster onder Burum) tot pastoor in de
„ecclesia parochialis in Collummabur." (Kollum) (1). Daarentegen ontmoeten wij in 1421 Heer Nitta, als deken te
„Aldakerka" (Oudkerk) en in datzelfde jaar Heer Syneko,
als deken te Dockum.
Hoe het zij, wij vinden Oostergo in de 15e en 16e eeuw,
op verschillende jaren in onderscheidene dekenschappen
verdeeld. Wij meenen als zoodanig te mogen aanwijzen:
1°. het dekenschap van Leeuwarden, 2°. dat van Steenze
ende Ferwert, 3°. dat van Aldakerka, 4°. dat van Dockum, Holwert en de Gaest, 5°. dat van Smallingerland,
6°. dat van Bornferd en 7°. dat van Westermeer.
Het is ons niet mogen gelukken andere dekenschappen
op te sporen, maar wij mogen veilig aannemen, dat er
nog meerderen zijn geweest (2).
Alleen van het dekenschap van Dockum, Holwerd en
de Gaest zijn zekere berigten tot ons overgekomen; van
de overigen is ons weinig met zekerheid bekend. Toch
zullen wij trachten, ze eenigzins nader aan te duiden.
Dekens van Leeuwarden komen in de 15de en 16de
eeuw menigvuldig voor. Uit „de Wilkerran des dekkens fan
„Leowerdera sind stalle" van het jaar 1412, meenen wij te
mogen opmaken , dat dit dekenschap bestond uit vier zeendstoelen, d. z. plaatsen, waar de deken regt moest spreken, te
(1) Laatstgenoemde oorkonde berust onder de kloosterpapieren van
Gerkesklooster, aanwezig op het Provinciaal Archief van Friesland.
(2) Misschien vormden de Stellingwerven b. v. ook een dekenschap.
Enkelen der door ons genoemde dekenschappen droegen waarschijnlijk
andere namen, nl. no. 2 , 3 en 7, doch wij hebben die niet kunnen
opsporen. De andere vier komen onder de aangewezen namen voor.
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weten : de stad Leeuwarden, Wirdum, Wartena en Grouw,
welke twee laatste dorpen in Idaarderadeel zijn gelegen.
Vergelijken wij nu hiermede twee oorkonden van het
jaar 1482.
In de eene daarvan wordt heer Jelle Juwsma, „Sacrista
„ende Prester thoe Aldahouw", aangewezen, als „decken
„in Steenze ende Ferwert", — van welke bet eerste dorp in
Leeuwarderadeel, het andere in Ferwerderadeel ligt •— ;
volgens het andere Charter was heer Wilhelmus, pastoor
te Huizum, „nu ther tyt dekken toe Liouwerd".
Dit een en ander brengt ons tot het vermoeden, dat
het dekenschap van Leeuwarden bestond uit een gedeelte
van Leeuwarderadeel en een deel van Idaarderadeel, en
dat het dekenschap van „Steenze ende Ferwert," met welke
dorpen zonder twijfel zeendstoelen worden aangeduid, een
ander gedeelte van Leeuwarderadeel, alsmede geheel of gedeeltelijk Ferwerderadeel omvatte (1).
Als het derde dekenschap noemden wij dat van „Alda„kerka" of Oudkerk, waarvan, zooals wij zagen, in 1421
heer Nitta aan het hoofd stond. Hoewel dit dekenschap
misschien een anderen naam heeft gedragen, mogen wij
er uit afleiden, dat hiermede bedoeld wordt een kerkelijk regtsgebied, waarvan te Oudkerk een zeendstoel was
en dat althans uit een gedeelte van Tietjerksteradeel zal
hebben bestaan.
Een tweede zeendstoel van dit dekenschap zal te Bergum
zijn geweest, mede in Tietjerksteradeel gelegen. I n 1501
t o c h , was heer Albert deken „van Bergummer-Sindstoel."
Zooals gezegd i s , kunnen wij met meerdere zekerheid,
den omvang aanwijzen van het vierde dekenschap, dat van
Dockum, Holwerd en de Gaest.

(1) In de oorkonde van 1482 wordt ook gesproken van de"„Syndstoel in Stienze."
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Er zijn een viertal oorkonden van het jaar 1556, die
betrekking hebben op een twistgeding over de jurisdictie
in dat dekenschap. Daaruit blijkt, dat dit kerkelijk regtsgebied bestond uit: „Dockum met beijde Dongerdeelen,
„Collum met Collummerlant", — en dat er zeendstoelen waren te Dockum, Holwerd en de Gaest of Westergeest (1).
Zooals boven reeds is opgemerkt, had de abt van Dockum (d. i. van het Bonifacius-klooster te Dockum) in de
schrikkeljaren, de uitoefening der regtspraak »over zekere
„deelen in Oostergoo." Toen nu Henricus Kessel, abt van
voornoemd klooster, optrad als „deecken nu d a° presenti
bisextile LVI" (1556) van genoemd dekenschap, verzetteden
zich eenige inwoners van Kollumerland daartegen, hetwelk aan leiding gaf tot een proces, betreffende „de geestelijke jurisdict i e in alle saecken onder den geestelijken rechter behoorende
„ende die vallen souden in den bisextilen jaeren" (zie bl. 261),
in de gerechtstoel of dekenije van,, de Gaest." De abt beklaagde
zich daarover en gaf te kennen „dat iu voortijden die biscop„pen van Utrecht den abten van de voorsz. goodshuyse" (nl.
het Bonifacius-klooster) „zijnen voorsaeten te voren ende
„heuren nacomelingen nae gegunt ende gegunnen hebben
„die volcomene geestelicke jurisdictie in alle saecken onder
„den geestelycken rechter" (deken) „behoorende ende die
„vallen souden in de bisextilen jaeren ende gerecht„stoelen ofte dekenyen van Dockum, Holwert ende Gaest
„mit heuren annexen ende toebehooren in desen lande
„van Vriesland."
Dit privilegie was „geconfirmeert ende van nyeuws ge„gundt" aan de vorige abten door bisschop Frederik van
Baden (1496—1516) „hoochloffycker gedachten" en door
„heren Georgien van Egmondt, nu ter tyt jegenwoorde„lycken biscop van Utrecht."
(I) De oorspronkelijke stukken, berusten op het Provinciaal Archief
van Friesland.
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Den 27 April van dat jaar kwamen Dirck Dircksz. Older„man van Dockum ende Substituut-Grietman van Colmer„landt, occuperende voor de voorsz. Grietenije ende Cop
„Herckema van wegen den dorpe Collum ende Sve Bu„wema te Westergeest occuperende voor de gemeente van
„Westergeest, Oldtwolt ende Colmerswage, in de kercke
„van Westergeest bij een" en verklaarden , „dat zyluiden den
„voorsz. Abt ende prelaet van Dockum nyet en admitteren,
„noch toelaeten" eenig regt te mogen uitoefenen in „die De„kenije van Westergeest mit heuren annexen ende toe„behooren."
Hierop rekwestreerde de abt op den 18 Mei daaraanvolgende, „Aan mijn Heren de Stadtholder Generael,
„President ende Raiden Coninclijke Mat. in Vrieslandt",
waarbij hij de gronden van zijn eisch uiteenzette en „oet„moedelycken" verzoekt, dat zijne tegenstanders „voor
„desen Hove verdachvaert mogen worden omme 't anhoe„ren alsulcken eysch ende conclusie als de suppliant ten
„dage dienende zall willen doen ende nemen ofte laeten
„doen ende nemen, daerop te antwoorden voorts te procederen ende sien ordineren als 't Hoff bevinden zal te
„behooren."
Bovendien gaf hij te kennen _, dat hij zich desnoods tevreden zou stellen met „den wairlycken justitie te submit„teren den gerechte van Collmerlant."
Hierop beval de toemalige Stadhouder den Hove tot de
procedure over te gaan.
Op den 4 Augustus daarna werden de Gedaagden door
„Johan Verreycken bode van den Hove" geciteert, terwijl
de abt op den 14den dier maand „den E. ende Wellgeleer„den M. Pieter van Dockum advoeaet in den Hoeve van
„Vrieslandt," tot zijnen verdediger aanstelde (1).
(1) Men kan over den advocaat Pieter van Dockum of Pieter Rieuwertsz. iets aangeteekend vinden in den Frieschen Volks-Almanak, 1860 ,
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Het schijnt, dat er op den 18den dier maand, met het
proces een aanvang werd gemaakt, waarvan ons echter
den uitslag onbekend bleef, iets, wat voor ons onderwerp
ook van minder belang is (1).
Als dekens van dit dekenschap vonden wij vermeld: vermoedelijk in 1421 Heer Syneko, die in dat jaar deken
te Dockum was; in 1482: heer Sjoe?~d, priester op de
Gaest, waarschijnlijk Westergeest (2), die deken te Kollum
wordt genoemd; in 1540 Heer Sibrandt, vicarius te „Rin„sumageest" (3), „deken van Dockum, Holwert en de
„Gaest" en in 1556 den bovenvermelden Heer Henricus
Kessel, abt van het St. Bonifacius-klooster te Dockum.
Als het vijfde dekenschap noemden wij dat van Smallingerland, omdat in 1575 Michaël Bernardi „Deken van
„Smallingerland" wordt genoemd. Dit dekenschap, waarvan ons overigens niets bekend is, omvatte waarschijnlijk
alleen de toemalige grietenij van dien naam.
Eindelijk hebben wij nog vermeld: het dekenschap van
Bornferd en dat van Westermeer.
In 1427 wordt Heer Thiaard persona te Westermeer,
„Decken thi Born" genoemd, — maar in 1489 was Heer
bladz. 65 en volgende, waar het een en ander vermeld wordt, betreffende zijne reis naar Brussel in 1553.
(1) Dat het proces op den 184«» Aug. een aanvang nam, vermoeden wij, omdat op het stuk van den Stadhouder staat aangeteekend :
„Sal dienen den X V I I I Aug. 1556."
(2) In de Oudh. en Gest. van Fr. heerscht over dit „Qaasf eenige
verwarring; men zie ald. dl. I , bl. 421 , waarop Heer Gerardus,
priester te Gaast, in 1482 deken te Kollum wordt genoemd,
terwijl op de volgende bladzijde hetzelfde van dezen geestelijke staat
aangeteekend en waar hij met den friesehen naam Sjoerd wordt aangeduid ; zie verder dl. I I , bl. 3 7 , waar deze zelfde geestelijke, geheel
verkeerd, wordt vermeld op (Lutte) -gast in "Wonseradeel.
(3) Zou men hiervoor, naar aanleiding van de bovenvermelde oorkonden , niet Westergeest moeten lezen ? beide dorpen werden oudtijds
de Gaast genoemd.
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„Aernt thoe Wyspola" (in Opsterland) „Deken ur Bomferd" en in datzelfde jaar „Her Ffoppens Deken to Westermeer" (in Haskerland), waarin wij aanleiding vonden
Bomferd als een zesde en Westermeer als een zevende dekenschap te beschouwen, zonder dat wij echter deze dekenschappen nader kunnen aanwijzen (1).
Wij moeten ons thans nog bepalen bij de Acht-Karspelen.
Onder de benaming Octo-Parochiae, voorkomende in
eene oorkonde van 1331, wil Driessen, in zijne Mon.
Gron., het Groninger landschap Middag verstaan, doch
dr. Acker Stratingh bewijst in zijn „Aiouden Staat des
„Vaderlands," dat daarmede wel degelijk worden bedoeld
de Acht-Karspelen bewesten de Lauwers, de tegenwoordige gemeente van dien naam (2).
Met 27 dorpen, beoosten de Lauwers gelegen, vormden
deze Acht-Karspelen, de proostdij van Hummerze, Humsterland of Oldehove, die onder het gebied van den bisschop van Munster behoorde.
Eene bepaalde reden, waarom de Acht-Karspelen met
deze en meer andere Groninger landstreken onder het gebied
van Munster hebben behoord, vonden wij nergens vermeld. Sommigen schrijven het toe aan de omstandigheid,
dat de Christen-prediker Ludger, die op het eind der 8ste
eeuw leefde en later tot bisschop van Munster werd aangesteld , in deze streken het eerst het Evangelie gepredikt
en deze Karspelen later door zijn bisschoppelijk gezag van
dat stift afhankelijk zou hebben gemaakt (5).
(1) Zie de namen van eenige dekens in Oostergo in: Aant. X.
Charterboek van Fr., I bl. 367, 3/5 , 435 , 475, 677, 708 en 745. —
Dr. Acker Stratingh , t. a. pi. , II 3 , bl. 100. — Oudh. en Gest. van
Friesland, I , bl. 218—248, 251, 253 en 354. — Gabbema, Verhaal
van Leeuwarden , bl. 125. — Zie voorts; Aanteekening IX en X.
(2) Driessen , t. «. pi. , bladz. 142 in de noot.
(3) Zie daarover meer in Aant. IX. — Von Ledebur, „Die 5 Münst.
„Gauen", enz., bl. 7—12.
F.V. XIV.
19

Wumkes.nl

276

KERKELIJKE INDEELING VAN FRIESLAND.

Dat de Acht-Karspelen onder de jurisdictie stonden
van den Proost van Oldehove, blijkt uit eene verklaring
van den officiaal der Munstersche Diocese in Friesland,
betreffende dat regtsgebied en gedagteekend 9 Julij 1392.
Daarin wordt aan het slot gezegd : „als de provest dan
„syn seent in langewold geholden hefft, so is schuldichto
„komen de Greetman van Achtkarspelen den provest te
„moete, op een stede, gheheten up dat Sant, mit den
„kerckheer end den vogeden end sijn Richters, um den
„Provest in te leden in dat lantj end de Greetman sal
„de seentvrede verkondijgen, welcker dueren sal eenen„twintich dage"; enz.
Ook „de seentbriefF des landes van Achtkerspell" is nog
overig. Zij werd vastgesteld den 4°. October 1395, „in
„tegenwoerdigcheyt der Heeren Anne, Tyaert, Hayo uud
„Symon, kerckheren der kercken Suerhusen, Augusti„nusga, Butenpost en Opwysel und anderen kerckheeren
„des voerss. landes. Oeck Pape Mennen en Bouwe
„Bouwama, als greetmans, end voel ander gueder
„mans."
Uit beide oorkonden blijkt dus volkomen, dat destijds de
Acht-Karspelen in het geestelijke onder den Bisschop van
Munster stonden.
Vreemd is het ons voorgekomen, dat de schrijver der
Oudh. en Gest. van Friesland onder het dekenschap van
Bolsward opnoemt: „De kerk en de Priesters in de Acht„kerspelen, maar de Parochi niet." Wat daarmede wordt
bedoeld, verklaren wij niet te begrijpen.
Het schijnt, dat de Acht-Karspelen bij de oprigting van
het Bisdom Leeuwarden, in 1561, onder het bestuur
kwamen van den Bisschop van Utrecht. Immers, in de
Benef.-boeken van 1543 komen die Karspelen nog voor,
als staande onder het gezag van den Bisschop van Munst e r , terwijl zij in de Bul van Paus Paulus I V , van 7
Aug. 1561, kort vóór de oprigting van het Bisdom
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Leeuwarden, met name worden genoemd en alzoo destijds
onder het Stift van Utrecht behoorden (1).

Laten

wij thans

onze

blikken

wenden naar

WES-

TERGO.

Uit de berigten van den Anonymus de R-. U. mogen
wij opmaken, dat ook Westergo, evenals wij zulks bij Oostergo hebben opgemerkt, in den aanvang der 13de eeuw,
in drie dekenschappen was verdeeld. Deze schrijver toch,
maakt op het jaar 1230 melding van de „Decanatus de
„Stavriae, de Westergo et de Nova Terra" (Nieuwland).
Men zal dus hierbij onder Westergo slechts een gedeelte
van dat landschap moeten verstaan, evenals ons dit bij
Oostergo is voorgekomen (2).
Ook in eene oorkonde van het jaar 1313 worden ons
drie dekenschappen van Westergo aangewezen, waaronder
wij dezelfde dekenaten meenen te- mogen verstaan. Zeker
is dit niet, dewijl wij in dat Charter andere namen vinden vermeld.
Daarin komen voor: een „Decanus de
„Merthem," een „Decanus de Bodleswaerd" en een „De„canus de Silva (3).-" Zeer waarschijnlijk wordt met Merci) Gron. Bij dr., dl. 3 , bladz. 156 en 157. — O u d h . en Gest. van
Fr. , I I , blad. I. — Benef. bk. van Fr., bl. 223. — Ch. bk. van Fr.,
I I I , bl. 545. — Zie : Aanteehening IX.
(2) Anth. Mattheus , Anonymus de Rebus Ultraj., bladz. 37(3) Charter boek van Friesland, I , bladz. 123 en 152 , in de laatste
oorkonde komen voor : „Walter, Dei gratia Decanus de Merthem ,"
„Hera, Dei miseratione Decanus de Bodleswaerd"
„Petrus, Dei patientia Decanus de Silva."
Dr. Acker Stratingh , Aloude Staat, enz., I I , bl. 94 vermoedt, dat
met Silva een dekenschap van "Wildinge zou worden bedoeld; het
is mogelijk, doch een dergelijk dekenschap vonden wij nergens elders vermeld. Zie hierna in den tekst , wat wij daaronder meenen
te mogen verstaan.
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them (1) aangeduid het dekenschap van Stavoren, dat wij
beneden zullen ontmoeten als één dekenschap: „Decanatus
„Stavriae, Maerdum et Unckerdum"; met Bodleswaerd zal
worden bedoeld het dekenschap, bij den Anonymus de
R. U. in 1230 met den naam van Nova Terra betiteld (2),
terwijl wij het dekenschap van Silva voor hetzelfde houden,
als de na te noemene dekenschappen van Wagenbm,gge,
Fronacker en Winsum (3).
De noodige gegevens ontbreken ons, om zelfs maar
eenigzins de grenzen dezer drie dekenschappen aan te
wijzen (4).
In de eerste helft der 14e eeuw, telde Westergo volgens de
vroeger aangehaalde bisschoppelijke rekening van 1336 (5),
niet meer drie, maar vijf dekenschappen, te weten:
1. Decanatus Stavriae, de Maerdum et Unckerdam, zeer
waarschijnlijk, zooals wij opmerkten, hetzelfde dekenschap,
dat wij elders enkel als dat van Stavoren of wel van
„Merthem" vinden aangeduid (6);
2. „Decanatus de Bodelsweer." d. i. Bolsward (7);
3. „Decanatus de Fronacker," d. i. Franeker (8), hetwelk misschien, met de twee volgende dekenschappen,
het oude dekenaat van Silva vormde (9);
4. „Decanatus de Waghenbrugge"; en
(1) Elders: Maerdum genoemd , d. i. Mirdum (Oude-1) in Gaasterland; zie verder in den tekst.
(2) Zie over het „Decanatus de Nova Terra" of het Nieuwland,
in Aant. XII.
(3) Zie verder in den tekst.
(4) Zie: Aanteelening XI, over de vermoedelijke uitgestrektheid
van het oorspronkelijke dekenschap van Stavoren.
(5) Zie bladz. 264 hiervoor.
(6) Zie noot 3 op de vorige bladzijde.
(7) Zie bladz. 244 hiervoor.
(8) Zie bladz. 246 hiervoor.
(9) Zie noot 2 op de vorige bladzijde.
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5. „Decanatus de Winsum."
In lateren tijd kwam er nogmaals eene wijziging in
de grenzen der dekensehappen van Westergo. Wanneer
dit heeft plaats gehad, bleef ons onbekend, misschien wel
in de eerste helft der 15de eeuw, zooals wij dit
ook bij Oostergo's kerkelijke indeeling hebben verondersteld.
De schrijver der Oudh. en Gest. van Friesland althans,
noemt ons de dekenschappen van dit landschap o p , ten
getale van dertien, en wel zoodanig als zij bestonden in
den aanvang der 16e eeuw, want hij noemt daaronder
ook op het dekenschap van het in 1505 binnengedijkte
Bildt (1).
Wij gelooven echter veilig te mogen aannemen, dat
deze indeeling, met uitzondering van het Bildt, toen al
sedert reeds eenigen tijd had bestaan; dit kan eenigermate
worden afgeleid uit hetgeen die schrijver later vermeldt
bij de behandeling van het dekenschap van het Bildt,
zooals wij beneden zullen zien.
Die dertien dekenschappen, worden aldus genoemd :
1. Dat van Stavoren, 2. van Workum, 3. van Bolsward, 4. van de Grandivers of Grandwerum, 5. van HoogWagenbrug, 6. van Laag-Wagenbrug of Sneek, 7. van
Altarum of Arum, 8. van Franeker, 9. van Seæbierum,
10. van der Schelling, 11. van Meinaldum, 12. van Joerwaert en 13. van Nieuwland op 't Bildt (2).
Van deze dekenschappen worden waarschijnlijk in de
meergenoemde bisschoppelijke 'rekening, die van Stavoren
en Workum voor één gerekend, zooals ook het geval
schijnt te zijn met Grandwerum, Hoog- en Laag-Wagenbrug , die daarin vermoedelijk te zamen als het dekenschap
van „ Waghenbrugge" voorkomen. De dekenaten van Al(1) Oudh. en Gest. van Friesland, I , bladz. 251, 252 en 253.
(2) Oudh. en Gest. van Fr. I , bi. 253.
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tarum, Franeker, Sexbierum en der Schelling vormden
welligt oorspronkelijk het oude dekenschap van „Fronacker' en die van Meinaldum en Joerwaert, te zamen het
vroegere dekenschap van „Winsum."
Dat van Bolsward wordt in die rekening, zooals wij
zagen, onder den naam van „Bodelsweer" vermeld.
Het eerste dekenschap, dat van Stavoren, omvatte,
volgens de laatstbestaande indeeling, de steden Stavoren
en Sloten, alsmede de dorpen van Gaasterland en Hemel.Oldeph. c. a.; dat van Workum bestond uit de steden
Workum en Hindeloopen, met de streek Sensmeer genaamd, tusschen Bolsward en Workum.
Het dekenschap van Bolsward bevatte, behalve de stad
van dien naam, eenige dorpen in Wonseradeel, Wijmbritseradeel en Hennaarderadeel, te zamen ongeveer ten getale van twintig plaatsen.
In de „statuten van Bolswardera-Deckenije" van het jaar
1277, worden de zeven navolgende kerkdorpen aangewezen, als destijds behoorende, tot de „Deckenye" of Zeendstoel van Bolsward: Bolswardera-kerspel, Hichtam, Burgwirt, Wilsum, Tzerckwert, Scettens en Dedgum (1).
Het dekenschap van de Grandivers of Grandwerum
was gelegen in Wonseradeel, aan de zeekust tusschen
Witmarsum en Workum, en telde dertien dorpen.
Vanwaar had dit dekenschap zijne benaming? Wij hebben daarover het volgende bij onze kronijkschrijvers gevonden.
Worp van Thabor spreekt op het jaar 1419 over de
(l) Zie bladz. 261 hiervoor. —Oude Fr. Wetten, uitgegeven door
het Fr. Genootschap , I I 2 , 264; zie Tegenw. Staat van Fr., I I I , h l .
185 , waar, behalve deze dorpen , nog worden opgenoemd: Makkum ,
Kimswerd en Wommels. Deze schrijver spreekt aldaar van het dekenschap , maar , zooals gezegd is , verstaan wij onder het woord „Deckenije",
alleen het Behoor eener Zeendstoel, en dus in de meeste gevallen ;
slechts een deel van een dekenschap.
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„grote of zeventiende aenwird, ofte die granteren" en verhaalt ons ook: „dat in 1422 worde verdurven Staeveren,
„Hindeloepen, Woorckum. met die Granters." Zonder twijfel worden met die „granteren" of „granters" de bewoners
bedoeld van de streek lands, Grand werum genoemd, die
dus ook schijnt voor te komen onder den naam van de
„grote of zeventiende aenwird." Dat het woord „aenwird"
aangewonnen grond beteekent, is buiten twijfel, maar
waarom de hier bedoelde streek de „grote of zeventiende"
aanwas wordt genoemd, bekennen wij niet te weten.
Waarschijnlijk had dit betrekking op de indijkingen in
den omtrek, misschien op die, welke aan de oevers der
Middelzee waren tot stand gebragt; of welligt is de bedoelde
streek oudtijds een eiland geweest, vóór het ontstaan der
Zuiderzee, waarvoor wij echter geen bepaald bewijs kunnen
aanvoeren. Anders kunnen wij ons de zaak niet verklaren,
daar de in die streek gelegene dorpen, althans sommigen
daarvan, van betrekkelijk oude dagteekening zijn (1).
De beide volgende dekenschappen dragen den naam van
Opper- of Laag-Wagenbrugge.
Het eerste „strekte zich voornamentlijk over Lemster„land, Donijewerstal en 't naastgelegen land" uit, terwijl
het andere, dat ook het dekenschap van Sneek werd geheeten, behalve de steden Sneek en I J l s t , één dorp in
Baarderadeel, twee in Doniawerstal en onderscheidene
plaatsen in Wijmbritseradeel, o. a. „de vijff Gaen" of Sneeker vijf dorpen, in zich begreep (2).
(1) Worp van Thabor, Kronijk, II, 49 en 71, en vergelijk: Chronijk van Petrus van Thabor, in: Archief, enz., van Visser en Amersfoordt, I , bl. 11 en 17. — Zie ook oud Chronykje van Friesland
op 1422, in de Vrije Fries, dl. I I , bl. 120. — Zie hierover meer in;
Aant. XII.
(2) Zooals wij boven hebben opgemerkt, werd het oude Wijmbritseradeel meermalen Wagenbrugge of Weembrugge geheeten. — In
een Charter van 1402 worden de dorpen behoorende tot „Sneecker
Deeckenije" opgenoemd, doch oenigzins anders dan in de Oudh. en
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Het dekenschap van Altarum, Alderum of Arum bevatte : vijf dorpen in Wonseradeel, tusschen Witmarsum
en Harlingen en waarschijnlijk het dorp Doniaga in Doniawerstal.
Daarop volgt het dekenschap van Franeker, waartoe
behoorden de dorpen van Franekeradeel en sommigen uit
omliggende grietenijen, alsmede de stad Franeker.
Het negende dekenschap was dat van Sexbierum en
bestond „voornamelijk uijt de grietenijen van Barradeel
„en Menalduma-deel"; voorts de stad Harlingen en het
dorp „Surich" in Wonseradeel.
Het dekenschap „Scelgis anders van Ter Schelling" (1),
omvatte de dorpen, op het eiland van dien naam gelegen.
De schrijver der Oudh. en Gest. van Friesland brengt
tot dit dekenschap ook het eiland Ameland. Wij betwijfelen echter, of dit wel juist i s , daar het, meenen
wij, evenals de Acht-Karspelen, onder den bisschop van
Munster stond (2).
Tot het dekenschap van Menaldum werden gerekend
bijna al de dorpen van Menaldumadeel, terwijl dat van
Joerwaert of Jorwerd, welk dekenschap vroeger Winsum
was geheeten, hoofdzakelijk de dorpen van Baarderadeel
bevatte, alsmede eenige dorpen in Hennaarderadeel en
Menaldumadeel.
Gest. van Fr., TI, bl. 52 , enz. — Zie Charterboek v*n Friesland, I,
755. — Als onze ineening juist is, dat men onder het woord „Deecienife" alleen moet verstaan de plaats, waar de Zeend gehouden werd
zooals wij dit boven (bl. 261) hebben betoogd, dan schijnt het wel,
dat in het dekenschap van Sneek, maar één Zeendstoel is geweest,
en wel te Sneek zelf. Vergelijk de aangehaalde plaats uit de Oudh.
en Gest. met die uit het Charterboek. — Zie over de Sneekei vijfdorpen , bl. 240 hiervoor.
(1) In Worp van Thabor's Chronijk, 5de Boek. bl. 15 , leest men
„van der Schelghe," ao. 1500.
(2) Zie over de Acht-Karspelen hiervoor, bladz. 276 en over Amepnd: in Aanteek. IX.
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Het dertiende of laatste dekenschap was dat van het
Bildt.
Zooals wij zagen, was het Bildt als buitendijks gelegen land, gedeeltelijk reeds in 1398 bekend, maar werd
door de bemoeijingen der Saksische hertogen in 1505
ingedijkt en in vruchtbare landerijen herschapen. Het
Bildt, dat na de bedijking „aanstonds tot een dekenschap
„opgerecht wierd, en onder den Proost van St. Jans kerk
„te Utrecht zoude staan," bevatte drie parochiën , wier
kerken waren gewijd, de eerste aan den apostel St. Jacobus, de tweede aan St. Anna en de derde aan St. Maria. (St. Jacobi- en St. Anna-Parochie en Vrouwenbuurt.) (1).
De laatst besprokene indeeling van Westergo in 13 dekenschappen, bleef bestaan tot zoolang de Roomsche Eeredienst in dit gewest de heerschende was.
Zooals bekend is, werd in de maand Maart van het
jaar 1580 op den Frieschen Landsdag „met algemeenein„stemming het besluit genomen tot geheele verandering
„van de kerk" en spoedig daarop verscheen eene Resolutie
der Gedeputeerde Staten van dit gewest, waarvan het eerste artikel inhield: dat de Roomsche eeredienst, heimelijk
of in 't openbaar, voortaan in dezen lande afgeschaft en
verboden werd (2). En hiermede vervielen, als van zelf,
alle destijds in dit gewest bestaande kerkelijke ambten en
indeelingen :
Gelijk de abten van Dockum in de schrikkeljaren het
regt van begeving hadden „over zeeckere deelen in Ooster„goe", zoo bezaten de abten van Hemelum en Lidlum
(1) Zie de beschrijving dezer dertien dekenschappen in deel II van
de Oudh. en Gest. van Friesland, en voorts: Aant. XII. — Zie ook :
Dr. Aeker Stratingh, t. a. pi. , II 1 , bl. 92 enz. — In Aanteekening
XUI hebben wij de namen van enkele dekens in Westergo vermeld.
(2) Dr. J. Reitsma, „Honderd jaren uit de Geseh. der Herv."
enz. in Friesland , bl. 189 en 190.
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dit regt, naar het schijnt, alle jaren, „elcx over zeeckere
„deelen van Westergoe" (1). Met betrekking tot de abten
van Hemelum vonden wij daarover niets aangeteekend;
die van Lidlum schijnen dit regt te hebben uitgeoefend
over het dekenschap van Winsum of Jorwerd; en uit de
omstandigheid, dat althans drie prelaten van dat klooster
als dekens van Winsum voorkomen, bemerken wij, dat
zij zelven meermalen dat ambt hebben bekleed. Dit
blijkt o. a. uit de meergemelde bisschoppelijke rekening
van het jaar 1336, alsmede uit de Oudh. en Gest van
Friesland (2).
Westergo stond van ouds, zooals wij gezien hebben,
onder den proost van St. Jan. In het jaar 1337 werd er
echter tusschen den toemaligen proost, Arnoldus Loef
en den Utrechtschen bisschop Johan, een e nieuwe regeling gemaakt over het regt van instelling, hetwelk die
proosten over dat deel van Friesland bezaten. Hierbij werd
bepaald, dat de bisschop „het recht van instellinge" zou
hebben „over alle de kerken en kerkelijke ampten de„welcke begreepen zijn onder het regtsgebied van Oost„vrieslant" (3) in alle schrikkeljaren, terwijl de proost dit
regt in de overige jaren zou mogen uitoefenen (4).

Meerdere bijzonderheden over de vroegere burgerlijke en
kerkelijke indeeling van dit gewest, zijn ons niet voorgekomen en dit is de reden, dat deze Verhandeling in
geenen deele aanspraak mag maken op volledigheid. Maar
(1) Zie bladz. 261 en 272 hiervoor.
(2) Oudh. en Gest. van Friesland, I I , o. a. bl. 178, 182 , 183 en
185. — Zie ook Aant. XIII.
(3) Hieronder moet men, -ooals uit de oorkonde blijkt, Westergo
verstaan. Zie de volgende noot.
(4) Oudh. en Gest. I , bladz. 252 en Aanteehening XIV.
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ook de wijze waarop dit onderwerp door ons is behandeld,
„daar zoude misschien nog wat over te zeggen vallen."
Indien deze bladzijden evenwel anderen mogten aansporen tot verder en naauwkeuriger onderzoek naar den
voormaligen toestand van ons gewest, — zoo „de leezer
„eenig nut uijt mijne beschrijving trekt", en „dezelve niet
„onaangenaam of onbillijk vindt," —• dan zeggen wij volmondig met den schrijver der Oudheden en Gestichten van
Friesland, van wiens kunde wij zoo dikwijls hebben gebruik gemaakt, dan „zal ik mij voor mijne moeite rijkel i j k beloond achten"! (1)

(1) Oudh, en Gest., I , Voorrede, bladz. 2 en 12.
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AABTTEEKEITIirGEir.
AANTEEKENING I. (Bladz. 195—202.)
Insula Ambla; bl. 196. —
Door sommigen wordt het betwijfeld of men onder Insula
Ambla wel het eiland Ameland heeft te verstaan; men zie over
de afleiding van den naam Ameland, in verband met: Insula
Ambla, een belangrijk stukje van Dr. Halbertsma, in de Yrije
Fries, dl. IX, bladz. 270 , en verder Mr. T. d. Bergh , t. a. pi., bladz.
De Graafschappen Stavoren en Islegau ; bl. 196. —
Volgens de H. Hettema zou de IJssel oudtijds de scheiding
hebben gevormd, tusschen de Graafschappen Stavoren en Westergo. Zij zou geloopen hebben som Lemsterland, Gaasterland ,
»en Hemelumeroldephaart en Noordwolde heen," en voorts
stussehen Hindeloopen en Workum door, naar het Flie."
jiHet Graafschap Stavoren," zegt hij, »heeft mijns oordeels
«hoofdzakelijk bestaan, uit het tegenwoordige gedeelte van
»Noord-Holland, vroeger West-Friesland genoemd. De eilanden
ïSchokland en Urk met de verdronken landen in de Zuiderzee,
«verders Lemsterland tot aan Oosterzee, Gaasterland en Heme»lumeroldephaart en Noordwolde."
»Het Graafschap Islegau , uit het land van Vollenhove , Drenthe,
»het kasteel van Koeverden, de stad Groningen en het gooreeht
»(of: pagus forestensis) , de beide Stellingwerven, Schoterland
»en een gedeelte van Lemsterland, te weten: de landen van
»Oosterzee en van Echten." — Fr. Volks-Almanak, 1850, bl.
10 en 13. Mr. V. d. Bergh, t. a. pi., bl. 141, schijnt Stavoren niet
als een afzonderlijk Graafschap te beschouwen. Zie ook daarover:
Dr. Acker Stratingh, t. a. pi. I P , bl. 9 5 , 96 en 97.
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Vergelijk de kaarten van Menso Alting, voorkomende o. a. achteraan in den Atlas van Schotanus.
Zie verder: Vrije Fries I I I , bl. 21 en IV , bl. 34 en 321. —
Fr. Volks-Almanak van 1851 , bl. 27. — Eekhoff, Gesch. van
Friesland , bl. 37. — V. d. Chijs, t. a. p i . , bl. 17. — V. d.
Bergh, t. a. p i . , bl. 182.
Oostergo en Westergo; bl. 196 en 197. —
Dat Ooster en Westergo omstreeks de 8ste eeuw eilanden
waren en de Burdine alzoo gemeenschap met het meer Flevo
zou hebben gehad, wordt door sommigen verondersteld , maar
door Mr. V. d. Bergh, t. a. pi. bl. 4 7 , op goede gronden tegen gesproken.
Met betrekking tot den uitgang go moeten wij nog vermelden,
dat. er indertijd in een der exemplaren van het Nieuwsblad
Oostergo (uitgave: Sohaafsma te Dockum), van eene bekwame
hand, een ingezonden stukje is opgenomen, hetwelk een
betoog bevatte ten gunste van de schrijfwijze: go. Het is
ons niet gelukt, dit stuk in handen te krijgen.
Over de benaming Albe Astriginis : Wit-Oostergo en over het
Bremensch Oostringen, vindt men belangrijke aanteekeningen
in de Gron. Bijdragen, dl. V I I , bl. 173 en dl. V I I I , bl. 201 ,
207 en 3 3 4 , en vooral daarmede te vergelijken, blad. 46 in
dl. X. — Zie ook : Dr. Acker Stratingh, t. a. pi., I I 2 , bladz.
9 7 , in de noot, en Friesche Oudheden, bl. 35.
Loop der Laiiwers; bl. 198. —
Over den loop der Lauwers om Schiermonnikoog is verschil
van gevoelen en dientengevolge ook over de vraag of Schiermonnikoog altijd tot Friesland of wel eertijds tot Groningen heelt
behoord. — Zie daarover : Mr. W. W. Buma , in de Vrije Fries,
dl. X I I I , bl. 337—413 en daartegen Dr. E. Westerhoff, in de
Gron. Bijdr., dl. V I I I , bl. 293 en dl. I X , bl. 180. ,:— Voorts
»Twee hoofdstukken," enz. van Dr. Westerhoff, bladz. 3 8 3 , in
de noot.
Het Nieuw-Kruisland; bl. 199. —
Betreffende de bedijking van dit gedeelte van Kollumerland ,
vindt men het een en ander vermeld in het Charterboek van Fr., II,
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hl. 5 5 6 , 558 en 6 5 1 , terwijl wij uit een tiental onuitgegevene
stukken en uit de Eentmr.-rekeningen van die jaren, beiden op
het Prov.-Archief van Friesland aanwezig, belangrijke aanteekeningen betrekkelijk de geschienis dier bedijking hebben verzameld.

AANTEEKENING I I . (Bladz. 205 en

234.)

Op de hierbijgevoegde kaart zijn in ieder kwartier de vroegere
grietenijen met de in den tekst geplaatste nummers aangewezen.
Wij hebben de voormalige grietenijen en de steden hierna in
Aanteekening VI, allen bij name genoemd, opdat men bij het
lezen van den tekst niet telkens in de noodzakelijkheid zou worden gebragt, ze in een of ander boek te moeten opslaan; zie
aldaar.
AANTEEKENING I I I .

De zamenstelîing der Grietenijen ; bl. 209.
De vraag: »wat heeft aanleiding gegeven, dat in Friesland
»de dorpen zich tot zulke groote geheelen , als de grietenijen
»meerendeels waren , hebben vereenigd , terwijl men dit toch
in geen ander gewest van ons vaderland zag gebeuren ?" — is
in het meermalen aangehaald Akademisch proefschrift van Jhr.
Mr. A. A. F. van Panhuijs , getiteld : »De Landgemeente in Friesland ," bl. 11 — 1 6 , eenigermate beantwoord, want: »Een stel»lig antwoord op deze vraag te geven," zegt de schrijver aldaar op bladz. 11 , »is , bij het gering getal schriftelijke beîscheiden van vóór de 14de eeuw, welke ons zijn overgebleven,
»niet wel doenlijk."
Als eene voorname aanleiding daartoe , beschouwt de schrijver svereeniging van krachten, zamenwerking van de hand»en span-diensten der enkele personen , onder de leiding van
shoofdmannen." Aid. bl. 12 enz. Zonder twijfel gaf eene dergelijke omstandigheid ook aanleiding tot de vereeniging van de
grietenijen tot grootere districten.
Over de cöetiis of vergaderplaatsen ; bl. 218, 236.
In de oude latijnsche oorkonden worden de göen: communitas
genoemd, de onderdeelen heeten daarin: districten en de vergaderplaats der volksbijeenkomsten: cactus. Zoo vindt men mei-
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ding maken van den »eöeftis Hertwerlh" d. i. Hartwerd, den »cöey>tus Fronekere" d. i. Franeker, den y>cöetus of cetus in Wyldinghen," allen in Westergo; in Oostergo was omstreeks de 43de eeuw
en later de y>coè'tus Wineniae" d. i. Wijns, als zoodanig bekend.
Men vindt meermalen aangeteekend, zooals in de Kronijk
van Eengers van ten Post, dl. I , bl. 99 staat uitgedrukt, dat omstreeks het jaar 1400 »de landesdagen tho Barrahuijss in Os»tergo ende Hartwert in Westergo gehouden werden, deweleke
»landagen darna in steden sint geleeht und geholden worden.'"
Zie verder daarover: Visser en Amersfoordt, Archief, enz., I, bl. 4 ;
Tegenw. Staat van Fr., I I I , bl. 165 ; Oudh. en Gest. van Fr., I I ,
bladz. 23; Worp van Thabor, Chronjjk IV, bladz. 2. — Schotanus , Br. en Doe., bl. 74.
Sommige schrijvers vermelden op grond van het opschrift boven een Charter van 12 Junij 1323, dat in dat jaar in plaats
van Hartwerth: Franeker, in het vervolg als vergaderplaats
van Westergo werd aangewezen; zie Fr. Ch. bk., I , bladz. 266
en Gron. Bijdr., dl. 8, bl. 206 in de noot. Dit is onjuist,
blijkens den inhoud dier oorkonde; in dat stuk toch wordt bepaald,
dat de Harlingers in het vervolg onder den coè'tus van Franeker
zouden behooren. Zie ook: Fr. Volks-Almanak, 1855, bl. 90.
Daar Franeker en Hartwerd beiden worden aangewezen als
coè'tus of vergaderplaats, schijnt het wel, dat Franeker (zooals
ook in den tekst is vermeld) de vergaderplaats van het oude
Franekeradeel of de 5 deelen en Hartwerth die van het oude
Wonseradeel is geweest. Of het oude Wijmbritseradeel ook eene
afzonderlijke vergaderplaats heeft gehad, hebben wij niet kunnen opsporen. — Zouden in later tijd Barra-stins in Oostergo
en Hartwerth in Westergo de hoofdvergaderplaatsen zijn geworden ?
Zie nog over de vergaderplaats te Franeker, vooral: Wierdsma,
O. Fr. Wetten, bl. 7 3 , 319 en 320. In eene noot, voorkomende in de Vrije Fries, dl. IV, bl. 47, lezen wij: » Vroeger
»zegelde Oostergo met hare twee balken te Barrahuis, Westergoo
»met haren dwarsbalk te Hartwerd en de Wouden met deszelfs
xzeven boomen te Rottum" — Zie ook: Fr. Oudh., bladz. 36.
Oudtijds noemde men het volksgerigt in de landtaal: Lyoedwerf, van waar misschien de oude Bergumerdam, vroeger
heette: de Zyoerdsmerdam; zie Ch., I , 547 (a°. 1482) ald.
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I V , 1045 (a°. 1599). Ook in 1598: zie Schotanus, Fr. Hist.,
4 5 5 , Winsemius, Pr. Charterb., bl. 356 en Worp van Thabor,
4de Boek, bl. 296.
Een enkel woord over de beteekenis van den naam Barrastins of Barrahuis, twee afzonderlijke gebouwen. Volgens Dr.
Westerhoff, »Twee Hoofdst.", enz., bl. 169 zou Barra: ook in
dat woord, zooals veelal elders, de beteekenis hebben van dijk, —•
in dit geval, met betrekking tot de Middelzee. Wij betwijfelen
dit zeer, daar de naam Barrahuis eene verbastering schijnt te
zijn van Bargumer-huis
of Bergumerhuis,
als zijnde gesticht
door de monniken van het klooster te Bergum. I n eene oorkonde van 1348 wordt het genoemd: •» Berger a Stenhuse" ; zie
Ch. bk. van P r . , blad. 128. Pr. Volks-Almanak, voor 1843 ,
bladz. 37 en 42. V. d. Aa, Aardrijksk. Woordenboek op : Barrahuis. Jancko Douwama noemt h e t : Bargerhuis, zie de volgende Aant.; en over het woord barre, in Aant. V, op Barradeel.

AANTEEKENING IV(*).
Be landschappen OOSTERGO en WESTERGO. (Bl. 210,221 en 241).

Over de waarde van Douwama's geschriften, (bladz. 210) ,
vonden wij in de Gron. Bijdr. dl. 9 , bl. 207 de volgende
juiste opmerking door Dr. Westerhoff gemaakt. Nadat hij aldaar in de noot »eene dwaling of eene vergissing" van
dezen schrijver heeft aangetoond, laat hij volgen: «hoedanig
»er wel meer in zijne geschriften voorkomen" — »en die wel
»te vergeven is bij een m a n , die zonder eenige hulpmiddelen ,
sbloot op zijn geheugen af, zijne geschriften ir. de gevangenis
»op het slot te Vilvoorden ,. alwaar hij ook overleden i s , gessehreven heeft. Hij schrijft immers zelf, dat zijn werk de
»vrucht is »»van 't gene, dat ich tander tijden daer aff gelesen
»»en gehoert hebbe ende in mijn memorie untholden hebbe.
»»Daer moet ick (God betert) mij up dit pas mede behelpen ,
»»aengesien ick up dit pas anders gene boecken noch behulp
Mhebben moch. Daer um stelle ick dit tot correctie van de
(*) Op bladz. 237 van den tekst is in noot 2 verwezen naar àeze Aant.,
doch aldaar moet gelezen worden : Aanteekening VI.
F. V. XIV.

20
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»»gene, die sulekes bet, dan ick doen, kentnisse dragen en
»»weten."" Zie ook Douwama, t. a. pi., bladz. 1. Hij stierf
in den kerker te Vilvoorden in 1529 of 1530 , na eene achtjarige gevangenisschap. Schotanus, Beschr. van Fr., bladz. 617,
geeft op: 1530 en Occo Scharl., bl. 453 : 1529.
Oostergo en Westergo; bladz. 221 en 241. —
Volgens Jancko Douwama (t. a. pi., bl. 30) zouden Oostergo en
Westergo oudtijds geheeten hebben: Oostbergen en Westbergen. Deze
namen komen ook voor in de Kronijk van Eggeric Beninga,
(Anth. Mattheus, V. A. Analecta, dl. IV, bl. 100 en 101) op
het jaar 1128, toen keizer Lotharius ze (in leen) zou gegeven
hebben aan Dirk VI Graaf van Holland. Zij worden daar te
zamen »de Gravescup" genoemd.
De oorzaak dezer benaming zou geweest zijn, dat zij lagen
ten oosten en westen van het y>Bargerhui$" (Barrahuis), hetwelk gebouwd was, opdat »de luden daer solden vergaederen ,
»tracteren ende handelen het welfaeren van de lande." Later
werd dit huis afgebroken en bouwde men het weder op sachter
»Lewerden, in de Wolden," zegt Douwama.
De indeeling, die deze schrijver opgeeft van Oostergo en Westergo , waarschijnlijk van zijnen tijd , is zeker niet juist, zooals
wij hebben aangetoond; zie bladz. 205 enz. van den tekst.
Van Oostergo noemt hij: negen grietenijen op, doch het schijnt
wel, dat hij alleen de landstreek Wininghe — ot zooals hij
het noemt: »Lewerderdeel en (Oest-) Broecmerlant" op het oog
heeft. Maar hij geeft ze in den later gewijzigden vorm , waarbij
de Dongeradeelcn als gescheiden voorkomen en Oostbroecmerland
reeds op zich zelf stond; Achtkarspelen, hetgeen in zijnen tijd
niet meer afgescheiden van Oostergo voorkomt, is bij hem de
negende grietenij. Vergelijk bladz. 207 van den tekst.
Hij zegt evenwel op bladz. 32 aldaar, dat Bauwerderhem
»niet mede under den Soewenwolden gerekent" is geworden.
Dit had hij dan ook onder Oostergo moeten noemen, terwijl
zoover ons bekend, ook Smallingerland nooit tot de Zevenwouden , maar steeds tot Oostergo heeft behoord.
Op bl. 10 in de N. Naaml. van Grietm., door Jhr. Baerdt
van Sminia, worden op bladz. 10, opgegeven: de 3 kwartieren
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van Friesland en de daarin gelegene grietenijen, zooals die voorkomen : »op dsn kant van een oud kaartje staande voor een
«afschrift van de kronijk van Oeco Scharlensis, door Leo Sibran»dus", van welk kaartje thans ook eene afteebening aanwezig
is op de Prov.-Bibliotheek van Friesland.
Onder Oostergo wordt daarop ook vermeld:
Westerlaan,
waaronder men wel „ TJpsterlâan ," d. i. Opsterland , zal moeten
verstaan , hetwelk, zooals wij in den tekst hebben opgemerkt,
tot in den aanvang der 16de eeuw tot Oostergo bleef behooren.
VanSminia vermoedt, dat daarmede het Nieuw-Kruisland zoude
worden bedoeld. Indien dit werkelijk zoo was, zou de naam
Opsterland op dat kaartje toch wel onder de andere kwartieren
zijn opgenoemd, hetwelk niet is geschied. Maar buitendien
weten wij zeker, dat het Kruisland , hetwelk in 1529—1542
werd ingedijkt, nimmer dien naam gedragen heeft, terwijl het
ook in dat geval wel Ooster- of nog beter Noorderland zou
zijn genoemd , zulks in betrekking tot Kollumerland, waarvan
het een gedeelte uitmaakte. Wel was het eenigen tijd eene
afzonderlijke grietenij. maar het werd toch steeds als een onderdeel van Kollumerland beschouwd.
Sommige schrijvers meenen, dat dit Kruisland oudtijds Oostbroeksterland zou hebben geheeten ; zie daarover hierna in
Aant. V I , op Kollumerland.
Verder wordt op bovenvermeld kaartje, Gaasterland onder
Westergo opgenoemd; tot den aanvang der 16de eeuw werd
het tot die go gerekend , maar later aan de Zevenwouden toegevoegd ; zie o. a. bladz, 238 en 251 van den tekst.
Het Bildt komt hierop nog niet v o o r , evenmin als in de opgaven van Douwama, terwijl aan de Zevenwouden , wegens het
boven vermelde, natuurlijk Opsterland en Gaasterland ontbreken.
In het Floreen-register van 1511 , voorkomende in het Kempo
Martena-boek (zie Charterboek van Friesland, dl. I I ) , worden ,
evenals op het kaartje, bij v. Sminïa vermeld, 12 grietenijen
opgenoemd, maar in plaats van Westerlaan:
, Upsterlandt" gelezen , hetgeen ons verstrekt in hetgeen wij boven over dien
naam hebben gezegd.
Gaasterland

wordt in dat register onder de Zevenwouden ver-
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meld, maar in het Floreen-register van 4504, bij Winsemius,
t. a. pi., op fol. 396 en volgende voorkomende, — evenals op
bedoeld kaartje, — onder Westergo.
Het is bekend, dat dit Floreen-register in 1504 is ingevoerd , maar in 1511 reeds werd vernieuwd; zie bladz. 6 en
28 van de Gesch. der Floreenen, door Jhr. Mr. J. H. F. van
Swinderen.
De rangorde der grietenijen, aangegeven in twee oorkonden
uit de 16de eeuw, en in dat werkje vermeld, schijnt ons toe
zoo verward te zijn , dat wij er geen gebruik van konden maken , hetgeen o. a. blijkt, dat in eene daarvan: »Tcruijslandt
sthoe Collum", onder de Zevenwouden wordt genoemd. — Zie
ald. Bijlage A en B.
De Beneficiaal-boeken van Friesland kunnen ons in dit opzigt
weinig licht geven, dewijl daarin enkele grietenijen ontbreken.
Zie de inleiding ald., bl. 5. Opsterland wordt daarin nog onder Oostergo genoemd.
In de Eer. Fris. Historia van lï. Emmius , uitgegeven in 1616,
wordt gezegd , in dl. I , fol. 14, dat Friesland toen 28 grietenijen
bezat. Deze schrijver noemt dan ook het Bildt en Hem.-Oldephaert c. a. niet op ; verder brengt hij Gaasterland tot Westergo
en Opsterland tot Oostergo , zoodat hij voor : Oostergo: 12,
voor Westergo 8 , en voor de Zevenwouden: ook 8 grietenijen
verkrijgt. — De schrijver der Oudh. en Gest. van Fr., is hem
niet alleen op dit dwaalspoor gevolgd, maar begaat ook nog
de fout, van de beide Dongeradeelen te vergeten. Zie ald. dl.
I , bl. 249 en 250.
De Haan Hettema, (Friesche Volks-Almanak, 1851 , bl. 49,)
is van oordeel, dat *het oudere Oostergo" bestaan heeft uit de
zes grietenijen, die volgens onze meening, zooals wij in den
tekst hebben trachten aan te toonen, deel uitmaakten van het
landschap Wininghe; daar hij echter de Dongeradeelen in tweeën
splitst, zoo zou hij zeven grietenijen voor dat landschap verkrijgen. Hij noemt echter den naam van dat landschap niet,
en hoewel hij het Charter van 1314, door ons op bl. 212 en
volgende van den tekst vermeld, heeft aangehaald op bl. 63
van zijn werkje, getiteld: »Het meer Flevum en het eiland
Flevo", heeft hij de ligging van dit landschap niet nader ver-

Wumkes.nl

AANTEEKENINGEN.

295

klaard, hetgeen toch daar ter plaatse, voor de duidelijkheid ,
niet onnoodig zoude zijn.
»Dit nu aannemende," zoo laat hij volgen in den Fr. VolksAlm. , t. a. pi., »dan valt het gemakkelijk de deelen van
»Westergo te bepalen," waartoe hij 13 grietenijen brengt, met
inbegrip van het Bildt. Volgens zijne veronderstelling blijven
er dan buiten: Kollumerland, Achtkarspelen, Smallingerland,
Opsier land, Hem. Oldeph. e. a., Gaasterland, Lemsterland,
Schoterland en de beide Stellingwerven, waarvan volgens hem
Kollumerland, Achtkarspelen, Smallingerland en Opsterland
onder het Bisdom van Munster behoorden, zoo het schijnt, zoowel in het wereldlijke als in het geestelijke, terwijl de overigen , behalve de Stellingwerven, door hem onder het oude
Wonseradeel en Wijmbritseradeel zullen zijn gerekend, (zie
ald. bl. 4 en 46) of wel tot de oude graafschappen Stavoren
en Islego , maar dan toch altijd behalve Schoterland. — Vergelijk: Aant. I , en bl. 249 van den tekst.
Dezelfde schrijver zegt in den Fr. Volks-Almanak, van.1851,
op bl. 50: » Oostergo, zooals wij nu gezien hebben," (nl. zooals de schrijver veronderstelt), »was vroeger veel kleiner dan
» Westergo , en hierin ligt waarschijnlijk de oorzaak, waarom in
»de oudste akten Westergo altijd eerst genoemd wordt." Wij
kunnen dit gevoelen niet deelen, want in de zeventien eerste
Charters, waarin deze namen in het 1ste deel van het Friesch
Charterboek voorkomen , vinden wij dertien maal Oostergo het
EERST genoemd; bovendien hebben wij in den tekst trachten
aan te toonen, dat Oostergo oorspronkelijk GROOTER was dan
Westergo (1).
Zie nog: Vrije Fries, dl. XIII, bladz. 238 en 239, waar de
vraag wordt gesteld, of Friesland omtrent het jaar 1298 uit
drie goën bestond, t. w.: O., W. en Suthergo. Zou men onder
Suthergo niet een dorp moeten verstaan, daar er in het aangehaald Charter gesproken wordt, van de parochianen van S. ?
Zie overigens den tekst o. a. bladz. 204, noot 2 en bl. 234.
(1) Charterboek van Friesland, I , bl. 67 , 73 , 74 , 75, 205, 213, 216
224, 223, 2 3 3 , 246, 247 en 255, en bl. 70, 154, 185 en 225; zie
Terder den tekst en de hierbij behoorende kaart.
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Het distriet Wininghe in Oostergo ; bladz. 210—219. —
Met betrekking tot dit landschap moeten wij nog opmerken,
dat er van het op bladz. 212 van den tekst vermelde Charter
van 1242, o. a. melding wordt gemaakt in den Frieschen
Volks-Almanak van 1854, bladz. 43 en bij Van Panhuijs, t. a.
pi., bladz. 9. Een afschrift van deze oorkonde berust thans bij
het Friesch Genootschap van G. O. en T. te Leeuwarden. Daar
de inhoud betrekking heeft op de bedijking van buitengronden
en overigens voor ons onderwerp van geen belang was, hebben
wij gemeend het niet in deze Aanteekeningen te moeten afdrukken.
Het oorspronkelijk stuk behoort in eigendom aan de Bodleiaansche Bibliotheek te Oxford, zooals uit de Bijdrage in den
Almanak van 1854 kan blijken.
De voormalige handelsplaatsen en steden in Oostergo en
West ergo; bladz. 221 en 241. —
In de Friesche Oudheden vindt men de zegels der elf friesehe steden en het vermoedelijk zegel van Uitgong afgebeeld.
Over de Hanzee-steden zie men o. a.: Mr. Daam Fockema, Schetsen van de Fr. Gesch., III 2 , bladz. 467 en Oudh. en Gest. van
Friesland , I , bladz. 495.
Op zekere munt meende men Rauwerd te moeten lezen,
doch later is gebleken, dat daarop den naam Liunvert stond
vermeld. V. d. Ghijs , t. a. pi., bl. 96 en 288. — Eene munt
uit de eerste helft der 15de eeuw, zou, meent men, in Marsum
zijn geslagen, doch zeker is dit niet. Vrije Fries, VIII, bl. 313.
Ezum of Ezonstad; bladz. 224—233. —
Zie daarover nog het een en ander bij: Mr. D. Fockema, t. a.
pi., I , bladz. 138 en 160; verder: V. d. Aa, Aardr. Woordenboek enz, op Ezonstad, Ezumaburen en Ezumazijl. In het
tweede artikel geeft deze laatste schrijver als zijne meening te
kennen. dat men op de »wierde of terp aan de zuidzijde van de
Ee", het oude Ezonstad moet zoeken.
Over Wartena en Ezum (Ezonstad) kan men nog het een en
ander vinden in: sTwee Hoofdst." enz. van Dr. Westerhoff, bl.
340 en Tegenw.. St. van Friesland, I , bladz. 394.
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Het vergaan van Wartena en Ezonstad wordt vrij omstandig
verhaalt bij Gabbema, »Eederl. Waatervloeden," blad. 71 en
72, waar o. a. gezegd worden. dat Andreas Cornelius Stauriensis eerst de vernietiging van Wartena verhaalt en daarop laat
volgen: »Eertijds heb ik te üokkum in 't Klooster in de Boek»kaamer aangeteekkent gevonden, op 't jaar 1507, verseheijdene
»ouwdde stukkeu, die ik doe uytschreef en onder allen, dat
sin 't jaar 1230 door een ongehoorde waatter-hooginge Ezon»stad, leggende aan de Laauwaars , waare wech gespoelt, dat
»naauwlijkse tien huyszen bleeven staan, de Poorten, Wallen
>en Straatten wierden uytgeroeyt. De graften wierden met slijk
ïbedekt, der YOege men niet merkken konde, dat er een stad
»waare geweest: doch de Zeedrjks-muyren van een verouwdert
»Steenhuijs, dat men Kangaburg noemde, daar bleef de helft afsstaan," enz. — (Vergelijk: Eekhoff, Leeuw., I , bl. 296.)
De schrijver vermeldt niet, van waar hij de aanteekening betreffende Wartena heeft gevonden.
Wij dienen hierbij het volgende op te merken. De »Chronijk" enz. van Friesland, die men gewoonlijk betiteld met den
naam van dien van Occo Scharlensis, werd door dezen aangevangen , maar later vervolgd door Johannes Vlytarp en daarna
door Andreas Cornelius Stavriensis of van Stavoren; zie o. a. Vrije
Fries, IX, bl. 288. In een afschrift van deze Kronijk «verwaardigd door Leo Sibrandus in 1593", komen aanhalingen
voor, van den in den tekst genoemden Martinus IJlstanus,
welke laatste op het einde der 15de en in het begin der 16de
eeuw heeft geleefd. terwijl Leo Sibrandus en Andreas Cornelius
in de laatste helft der 16de eeuw bloeiden. Hieruit volgt, dat
niet Andreas Cornelius, maar Martinus Iülstanus in 1507 de
meergenoemde aanteekening uit het Dookumer Kloosterboek
moet hebben uitgeschreven. — Vergelijk nu hier mede bl. 228,
229 en 230 van den tekst. Cf. Priesche Volks-Almanak , voor
1863, blad. 55, 56, 57, 59, 62 en 63. Zie voorts: »It
»aade friesche Terp", in de Bijvoegsels enz., blad. 330 en 331
en de daar aangehaalde schrijvers; in de aanteekening wordt
vermeld, dat Winsemius deze plaats (op fol. 40 zijner Chronique) Norden heet, waarin hij door Soet (»Op en ÏTederganck van
Stavoren", bl. 57 — en niet 55, zooals daar staat —) is ge-
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volgd. Blijkbaar is dit eene foutieve schrijfwijze voor Varden. —
Zie daarover nader: Harkenroth, Oostfr. oorspr. op Esens. —
Ubbo Emmius , t. a. pL , bladz. 131, stelt den vloed , waarbij
Ezum te niet ging, op 1222, maar schijnt de gevolgen dezer
ramp eenigzins te betwijfelen, daar hij zegt: «Quorum om»nium fidem ego auctoribus tuendam relinquo!"
Wat den naam Cammingha -betreft, zij werd oudtijds ook wel
Canga- of Kanga geschreven, en het zou dus eenigermate op
de oudheid van dezen burcht wijzen, als men mogt aannemen,
dat in het origineel der bovenvermelde aanteekening, de naam
van het slot zoo geschreven stond, als G-abbema ze mededeelt.
Zie over het Geslacht der Van Cammingha's (Kanga's) de
Wapenboeken van Ferwerda en de H. Hettema c. s. — Camga,
Caijmga, Fr. Ch. boek. 1, 37. —
Over den Muntmeester. Kawing of Kawijnghe, die naar
men vermoedt, de eerste is geweest, die dit ambt vervulde
(11e eeuw ?), zie men : Vrije Fries, IV, 347 en VIII, 310—312.
V. d. Bergh, t. a. pi. bl. 142. V. d. Chijs , de Munten van
Gr., Fr. en Dr., bl. 52, 53 en 601.
Men zie over Haijo Canga en zijne betrekking tot den St.
Michels-dom te Almenum: Occo Scharl. , bl. 76 en daarmede
in verband bl. 74 en over dien dom nog nader in »It âade
friesche Terp," bl. 50, 57, 58 en 61 en in de Oude Fr. Wetten, door P. Wierdsma , op bl. 111 en 120.
De geschiedschrijvers verhalen, dat Hertog Albrecht van
Beijeren eenige sterkten bouwde in dit gewest, o. a. ook te
Ezumazijl. Eekhoff, Leeuw., I , bl. 303. Waarschijnlijk hebben
wij hierbij te denken aan eene vernieuwing van oude sterkten ,
daar het wel waarschijnlijk is, dat reeds veel vroeger aldaar
een verdedigingsmiddel aan de kust heeft bestaan, naar wij
meenen de »Oanga-burch." In »De oorlogen van Hert. Albrecht
»van Beijeren", enz. door Dr. E. Verwijs vonden wij van eene
sterkte te dezer plaatse geene melding gemaakt. Zie hierbij
ook bladz. 225 van den tekst.
Martinus Hamconius zegt in zijne »Verthoninge der Conin»ghen" enz., (zie Vrije Fries , I I I , bl. 350), sprekende van
Alfricus Adelen, die in 838 leefde : »Heeft tot een lantsman,
sgelyck met hem levende, ghehat den H. Anscharium, die weleke
sdie, eerste Aerts-Bisschop van Hamburch ende Apostel der
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»Noordsche Bijeken is gheweest. Crantz", zoo vervolgt hij,
»maect van desen een Francoys, daer hij nochtans tot Faerden
•»aen de Lauwer$ gheboren is." Hij verwijst daarbij naar Sufir.
Petri, de Script. Frisiae, Dec, 6, die op bladz. 53 zich aldus
uitdrukt: »S. Anscarius natus eivitate Frisiae Vardena quam
»progressu temporis inundatio maris oppressit", enz.
Hamconius verhaalt t. a. pi. nog, dat de H. Eembertus een
bloedverwant van den H. Anscharius is geweest.
In zijne »Frisia" (editie : 1620) bl. 19 , zegt deze schrijver,
dat Hertog Odibaldus steden stichtte : »in qua Wardeman op»pidum, postea Esonstadium dictum, ad mare Lavicanum,
»non procul à Doekenburgo condidit", en op bladz. 66 over
Anscharius sprekende: »Anscharius Laviea Wardenae natus ad
ïAmne Hamburgo haud primus tantu Archipisc. urbi", enz.
Schotanus spreekt in zijne Fr. Hist. op bl. 113, van een
twist tusschen twee Edelen, die in 1223 door den Kruisprediker
Olivier te Wardena werd beslecht, waaronder in de Vrije Fries,
dl. I I , bladz. 296, Wartena wordt verstaan, doch het is meer
waarschijnlijk, dat daarmede Ezurn of Waerden (lat. Vardena)
zal zijn bedoeld.
Uitgong; bladz. 241 en 242. —
Men zie daarover, Occo Schaii., bl. 102 en 103, alsmede
Tegenw. St. van Fr., I I , bladz. 414; het \ernioedelijk zegel
dezer plaats vindt men op bl. 40 der »Friesche Oudheden" beschreven en in dat werk afgebeeld.
De schrijver der Oudh. en Gest., schijnt somtijds onder XJitqong en Tuitgum twee verschillende plaatsen te verstaan; zie
ald., dl. I I , bl. 279 en 283.
De gedachte is wel eens bij ons gekomen, of men onder het
in den tekst vermelde Bordonchar ( = : Bordonchorn ?) (zie ald.
bl. 223), in plaats van Oldeborn niet liever Uitgong moet
verstaan, hoewel de naam daarmede niet overeenkomt; doch
die plaats kan oudtijds anders geheeten hebben. Die gedachte
grondt zich op de ligging , da'ar Uitgong beter gezegd kon
worden op den horn of hoek van de Boom, te liggen dan het
dorp Oldeboorn. Doch wij laten gaarne de beslissing aan onze
lezers over.
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Grind; bladz. 242. —
In 1399 komt voor »een cleyn eylandekijn, gheheten die
sGfrint, ende hout omtrent twee hondert morghen, mit hereslieheden hoghe ende laghe", enz.; zie : Dr. E. Verwijs, «Oorlogen
»van Hertog Albreeht van Beijeren," enz., bladz. 502 en 503.
Ben tak van het geslacht Popma, wordt in het Stamboek van
den Fr. Adel van de H.H. c. s., Popma van Grijn genoemd,
daar ze op dit eiland bezittingen had. Zie aldaar.
Staveren; bladz. 233. —
Wij moeten nog met een enkel woord spreken over de benaming Grondstruweren, omdat zij met de stad Staveren in verband schijnt te staan.
Volgens de H. Hettema (Pr. Volks-Almanak, van 1851 , bl.
57) zou die naam aanduiden: de beide dekenschappen Grandwerum en Altarum (zie bl. 280 van den tekst); maar dit is
niet waarschijnlijk, want die lagen beiden in Wonseradeel, hetwelk in het meergemeld Boetregister (a°. 1276 ? zie bladz. 234)
naast de Grondstruweren wordt genoemd. Dr. Acker Stratingh,
«Aloude Staat" enz., I I 2 , bl. 94, is van oordeel, dat het op
Staveren en Gaasterland slaat, en daarvoor is inderdaad veel
waarschijnlijkheid, want Schotanus spreekt op bl. 262 zijner
Beschr. van Friesland, over het »zeer oude Grandehoek der stad"
Staveren; voorts vindt men in oude bescheiden ook melding
gemaakt van de Grandera- Stowyngha (eedstaving (1) ) , Gr ander a-riucht, Grandera-Gr eetrnan en Gr andera-briuwes, »welke
laatste ," zegt Dr. Stratingh t. a. pi., »met het Grandeboek of
»oud wetboek van Staveren schijnt overeen te komen, waarop
»die eedstaving zal hebben moeten geschieden."
Zie nog over Staveren : Oudh. en Gest. van Pr., 1, 465;
Tegenw. Staat van Pr., dl. I I I , bladz. 307 ; alsmede : Vrije
Fries , dl. XIII, bladz. 234—239 , waar gehandeld wordt over :
»De Geldersche en Friesche stad Staveren, Stavoren, Staveren;"
op bladz. 238 ald. wordt gezegd, dat in de spelling van den
naam der Friesche stad, in oude stukken y>gecne o wordt gevouden." Dewijl deze naam op sommige bladzijden onzer Bij(1)

Of eedsformnlier. — Eiehthofen, Altfr. Wörterb.
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drage, bij vergissing met eene o is geschreven, verzoeken wij
den lezer, daarvoor eene e te lezen.
Men vindt overigens beschrijvingen van de Friesche Steden
i n : Tegenw. Staat van Friesland, Friesche Oudheden, Friesland en de Friezen (1877), Oudh. en Gest. van Friesland — en
voorts over Leeuwarden, Beschrijving door Eekhoff;
Berlikum
(Uitgong), Beschr. Soor Nota; SneeJc, Beschr. door Napjus;
Staveren, Beschr. door Soet; Hindeloopen, Beschr. door Eekhoff. — Zie voorts o. a. Catalogus der Provinc. Friesche Bibliotheek, blad. 113—123.

AANTEEKENING V.
Het landschap DE ZEVENWOUDEN; bladz. 251. —

Men is het niet eens , zoowel over de oorspronkelijke vereeniging der deelen van dit landschap , als over den oorsprong
van den naam.
Van Sminia, t. a. pi., bladz. 324, veronderstelt: »dat er in vroeïgeren tijd zeven groote bossehen of wouden in dit oord der
^provincie hebben bestaan."
Het komt ons niet waarschijnlijk voor, dat regtstreeks door
die wouden deze naam in gebruik is gekomen ; middelijkerwijze
wel. De zuid-oosthoek van Friesland is zeer boschrijk en
toen nu zeven grietenijen in dat deel der provincie tot een landschap werden vereenigd, was het natuurlijk, dat men die de
Zevenboschrijke grietenijen, kortweg: de Zevenwouden noemde.
Dit wordt ook bevestigd door den schrijver van den Tegenw.
Staat van Fr., dl. III, bladz. 467, die daarover het volgende zegt:
»Men noemt dit kwartier de Wouden, dewijl 't zelve meerendeels,
»vooral naar 't oosten, uit hooge Veenen, Bossehen en Zandgronden bestaat, hoewel men ook westwaards vele laage vee»nige gronden, meeren en poelen vindt."
Deze schrijver is aldaar van meening, dat dit landschap oudtijds zou hebben bestaan, uit zeven van de tegenwoordige gemeenten , (zie hierna in Aant. VI) uitgenomen de Stellingwerven
en Ængwirden;
«mogelijk heeft Ængwirden" zoo schrijft hij,
svoor deesen een deel eener nabuurige grietenij uitgemaakt."
Op bl. 602 van dl. I V , zegt dezelfde schrijver echter, naar
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hetgeen hem ^daaromtrent van eene geleerde hand is toegekoitmem: Bij ouds en reeds onder de Saksische regeering waren
»onder dien naam (Zevenwouden) begrepen Doniawerstal, Lemsterland , Gaasterland , Ængwirden , Sehoterland , Utingeradeel
»en Haskerland." Zie ook ald. dl. I , bl. 53.
Zooals wij in den tekst hebben trachten aan te toonen, was
de zamenstelling der Zevenwouden naar ons gevoelen oorspronkelijk eenigzins anders. Zie ook Aant. IV.
De Haan Hettema (zie Friesche Volks-Almanak van 1850 , bladz.
14,) veronderstelt, dat dit landschap oorspronkelijk was zamengesteld
uit de grietenijen: Ængwirden, Utingeradeel, Haskerland en
Doniawerstal (zooals hij zegt «onder de benaming van de Lagewouden of vier oude ferden bekend" (1), alsmede Lemsterland,
Gaasterland en Hemel.-Oldeph. c. a. »bij welke later de Stellingwerven, Sehoterland en de landen van Oosterzee en Echten
»en Opsterland, hetwelk vroeger tot Oostergo behoorde, zijn
»gevoegd."
Dr. Acker Stratingh , in zijn »Aloude Staat" enz., dl. I I 2 , bl.
100, schijnt ongeveer van hetzelfde gevoelen te zijn, dat wij in
den tekst hebben ontwikkeld. Hij noemt als de oorspronkelijke
grietenijen op , de tegenwoordige daartoe behoorende gemeenten ,
uitgenomen Opsterland en Gaasterland »en misschien zegt hg
» werden de Stellingwerven eerst voor één gerekend, zoo zou men
»zeven overhouden." Doch wij hebben gezien, dat Stellingwerf
eerst later aan de Zevenwouden werd toegevoegd en daarna in
twee grietenijen werd gesplitst.
Op deze wijze zouden er zes overblijven , doch men verkrijgt
het getal zeven, doordien , zooals in den tekst is verklaard,
Lemsterland oorspronkelijk uit twee grietenijen bestond, met
name: »Driegäen" en »Oosterzegerland."
De schrijver der Oudh. en Gest. van Friesland (dl. II, bl. 307)
verhaalt: » Volgens het zeggen van Hamconius, die het uijt 't
ÄVftrhaal van oude luiden had , plagt S. Michiel op de vaanen
(1) Winsemiiia ; Chronijk van • P r . , op Utingeradeel, verstaat er onder :
Terhorne, Tereaple en Ackmarijp enz. Zie J, Douwama, Inleiding, bl. 55, en
Charterbk. van Fr., I , bl. 534. F . Sjoerds, O. en N. van Friesland, I ,
bl. 56, verstaat er hetzelfde onder al» Winsemius.
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van de Sevenwolders geschilderd te staan." — Zie ook Fr.
Oudh. bladz. 36.
Zie nog: Pr. Volks-Almanak van 1850, bladz. 24 en 25 en
die van 1 8 5 1 , bladz. 4 8 ; aldaar wordt eene oorkonde van het
jaar 1456 aangehaald (Ch. 1 , 590), waarin blijkbaar verwarring
heerseht. Vergelijk Worp v. Thabor , 4° boek, bl. 93.
Winsemius vermeldt eene oorkonde van het jaar 1422 (zie
zijne Chronijk van F r . , bl. 247), waarin de naam Zevenwouden
reeds zou voorkomen. Dit schijnt ons toe geheel onjuist te zijn,
want in diezelfde acte, voorkomende in het Charterboek van Pr.
I , bl. 445 en bij de aldaar aangehaalde schrijvers, wordt dat
landschap niet genoemd.
Zie nog over de Zevenwouden : Aloude Staat, enz. van Dr.
Acker Stratingh, I I 2 , bl. 100 et sequ., waar gesproken wordt
van den pagus Waldahi en de plaatsen Fenkiga en Hessiga,
voorkomende in de Traditiones Corbejenses ; zie V. d. Bergh , t. a.
p i . , bladz. 140 en 294.
Op bladz. 251 van den tekst hebben wij vermeld, dat ook
Gaasterland tijdens de Bourg. heerschappij aan de Zevenwouden werd toegevoegd, doch dit is waarschijnlijk geschied en
wel tijdens het bestuur der Hertogen van Saxen, vermoedelijk
tussehen 1504 en 1511 ; zie bladz. 238 van den tekst en in de
Aanteekeningen, op bladz. 293 en 294.
Wij hebben op bladz. 249 en 250 van den tekst den Upstalsboom en de Zeven-Zielanden genoemd.
Hoewel wij in verband met ons onderwerp daarover niet nader
behoeven uit te wijden, willen wij er toch dit van vermelden,
dat in de Kronijk van Jhr. Rengers v. t. Post, dl. I , bl. 76
wordt gezegd: „ Ten Damme und Buitenpost hebben de Soven»Seelanden hore landagen unde bicomsten oeck wal geholden."
Zie verder over deze onderwerpen : Friesche Volks-Almanak,
- van 1855, bl. 9 1 . Gron. Bijdr. , V I I , bl. 161 en 3 1 6 ; V I I I ,
bl. 196, 204 en 335. Okko Leding: »Die Freiheit der Priesen
sim Mittelalter und ihr Bund mit den Versammlungen beim
»Upstallsbom ;" Emden , 1878.
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AANTEEKENING V I .

De Grietenijen,- bl. 251. —
De beteekenis der drievoudige verdeeling van dit gewest in
Oostergo, Westergo en de Zevenioonclen ging hoofdzakelijk te loor
ten gevolge der gemeentewet, ingevoerd in 1851 , sedert welk
tijdstip, zooals bekend i s , ook de benamingen van grietenij en
grietman moesten plaats maken voor die van gemeente en burgemeester. Van Panhuijs, t. a. pi,, bl. 5 1 . —
Friesland was sedert den aanvang der 16e eeuw tot 1851
verdeeld in 30 grietenijen, waarvan 11 tot Oostergo met 2
steden, 9 tot Westergo met 8 steden en 10 tot de Zeven wouden met ééne stad werden gerekend.
De eilanden Ameland en Schiermonnikoog, die wij met stilzwijgen zijn voorbijgegaan , stonden geheel op zich zelven. Zij
waren heerlijkheden en hadden hunne eigene regten en wetten.
Van Panhuijs, t. a. p i . , bl. 35 en 45 in de noot; alsmede :
Tegenw. Staat van Pr. I I , bladz. 349 en 396 en over Schiermonnikoog : P. Allan, »Het eiland Schiermonnikoog," enz. ;
Winkler Prins, G-esch. en Besehr. van het eiland S.; Gron. Bijdragen , Dl. V I I I , bladz. 292 , — waar nog een paar andere
werkjes over dit onderwerp worden aangehaald ; — ald. Dl. IX,
bladz. 175 en Vrije Pries, X I I , bladz. 339.
Volgens Van Panhuijs, t. a. pi. , bl. 3 5 , bestond Friesland
eerst sedert het jaar 1637 uit 30 grietenijen ; dit getal komt
échter reeds vroeger voor, zooals , volgens de Vrije Pries, I I ,
2 1 9 , reeds in 1616 en ald. I I I , 323—328, in 1617. Zie ook :
Winsemius, Chr. van P r . , fol. 911.
OOSTERGO omvatte in het aangewezen tijdstip de eIf volgende
grietenijen, als: 1. Leeuwarderadeel,
2. Ferwerderadeel, 3. West-Dongeradeel,
4. Oost-Dongeradeel, 5. Kollumerland
en
Nieuw-Kruisland,
6. Achtkarspelen,
7. Dantumadeel, 8. Tietjerksteradeel, 9. Smallingerland, 10. Idaarderadeel,
en 11. Rauwerderhem,
alsmede de twee steden :
Leeuwarden en Dockum;
WESTERGO omvatte negen grietenijen, a l s . 1 .
Menaldumadeel, 2. Franekeradeel, 3. Barradeel, 4. Baar-
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deradeel, 5. Hennaarderadeel, 6. Wonseradeel,
7. Wijmbritseradeel,
8.
Hemelumer-Oldephaart
en Noordwolde en 9. het Bildt,
en voorts de
acht steden : Bolsward, Franeker,
Sneek, Harlingen, Stavoren, Workwrn, IJlst en Hindeloopen;
D E ZEVENWOUDEN bestond uit de tien grietenijen: 4. Utingeradeel, 2. Ængwirden,
3. Doniawerstal,
4. Haskerland, 5. Schoterland, 6. Lemsterland, 7. Gaasterland, 8. Opsterland,
9. Oost-Stellingwerf
en
10. West-Stellingwerf
en de stad Sloten.
De omstandigheid, dat Friesland destijds bestond uit der%
grietenijen en e// steden gaf indirect aanleiding tot de spreekwijze »op zijn elf en dertigste".
Dat er verschillende gevoelens bestaan over de afleiding dezer
uitdrukking, kan o. a. blijken uit het Tijdschrift: »De ÏTavorseher".
In den 3e jaargang , bijblad, XXVIII, wordt eene vroeger daaromtrent gedane vraag , volgender wijze opgelost: » Wanneer er
»nu vroegere jaren" — »een besluit moest genomen worden
»in de raadsvergadering, dan werden alle die stemmen er toe
»vereischt, anders kon het niet gelden. Elke stad en grietenij
»had ééne stem, zoodat er elf en dertig behoorden verkregen
»te worden."
sDaarom zegt men nu n o g , als iets naauwkeurig moet gesschieden : »»gij wilt ook alles op zijn elf en dertigst hebben.""
In den 4e jaargang v. h. a. tijdschr. wordt, op bl. 383, op
nieuw naar de beteekenis van die spreekwijze gevraagd en in
het Bijblad van dien jaargang, bl. XL, een gevoelen voor de
bovenstaande oplossing gevonden ; aldaar wordt verwezen naar
Bijblad 1853, bl. GLX (sic), doch dit zal moeten zijn: XXVIII.
De oplossing hiervan echter gegeven, ald. 5e jaargang, bl.
150, komt ons de meest juiste voor, dewijl men toch deze spreekwijze meestal hoort te pas brengen bij iets wat langzaam geschiedt. De bovenvermelde wijze van besluiten, »ging ," zoo leest
men daar, »zoo langzaam , dat er een geruime tijd verliep , eer
»men het voorgestelde plan kon ten uitvoer brengen: waarom
»dan ook iets op zijn elf en dertigst doen, aanduide, dat het
»op zeer langzame, maar doorgaans zekere wijze verrigt wordt.
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»Als alles in orde i s , is het op zijn elf en dertigst."
Verschillende personen worden daar genoemd, die deze laatste
oplossing zijn toegedaan.
Onder verbetering komt het ons toch voor, dat deze spreekwijze meer ziet op de langzame voleindiging , dan op de naauwkeurige uitvoering der zaken.
De naam grietman komt van Greta aanspreken , aanklagen,
beschuldigen. Wierdsma, Oude Fr. Wetten, bl. 39. Van Sminia,
N. Naamlijst, Inleiding , bl. 1 en 2. Van Panhuijs, Landgemeente, bl. 18 : »Dus grietman zou zijn : iemand, wien opgey>dragen is, de overtreders der wet aan te klagen, in rechten
»te vervolgen." — Zie over den omvang van zijn ambt, Van
Panhuijs, bladz. 18—24.
De namen der meeste voormalige grietenijen, zijn afkomstig
van een der dorpen »waar bij van ouds regtdag werd gehouden,
»en welke men destijds als hoofdplaatsen der grietenijen aansmerkte."
» Hiervan dienen echter sommigen uitgezonderd te worden,
swelke hunne benamingen op andere wijze gekregen hebben."
(Fr. Volks-Almanak , van 1854, bladz. 122).
Wij willen vooraf mededeelen , op welke jaren, voor zoover
ons bekend, voor het eerst de namen der grietenijen voorkomen , om daarna bij de grietengen wat nader stil te staan;
vergelijk o. a.: bladz. 205 en 237.
Van

OOSTERGO :

— behalve Achtkarspelen, waarover op dit punt genoegzaam
in den tekst gehandeld, ald. o. a.: bladz. 2 0 7 , 208 en 2 7 5 , —
komen voor :
Leeuivarderadeel,
Tietjerksteradeel,
Smallingerland
en
ldaarderadeel,
allen op het jaar 1392 ; Chart. bk. van Friesland , I , bl. 252.
Dongeradeel, Ferwerderadeel, op : 1399; Dr. E. Verwijs, Oorlog van Hertog Albrecht, enz., bl. 247.
Ruuwerderhem, o p : 1435als stdie Ilemma," Charterboek van
F r . , I , bl. 512.
Dantumadeel, o p : 1 4 1 8 , Charterbk., I , bl. 401.
Kollumerland, vroeger Oostbroeksterland geheeten (zie bl. 266
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van den tekst en beneden op: Kollumerland) wordt onder de
laatste benaming o. a. vermeld in eene oorkonde van 1421 ;
Charterboek van Pr., I , bladz. 437. De H. Hettema zegt, wel
is waar, op bladz. 47 van den Frieschen Volks-Almanak voor
1851, dat die naam reeds in 1401 voorkomt, in eene oorkonde,
aangehaald in het Ch. bk. van Fr., dl. I , bladz. 325, — doch
hij heeft later ingezien, dat dit jaartal foutief is en men
daarvoor 1481 moet lezen. Vergelijk het door hem geschreven
werkje: sHet Meer Flevum" enz., blad. 93, en Fr. Volks-Alm.
voor 1855, bladz. 92.
De benaming T>€olmerlandt", vonden wij het eerst vermeld in
eene oorkonde van het jaar 1441 ; zie Ch. bk. van Fr., I ,
blad. 521. Maar uit dit en enkele andere Charters uit de 15de
eeuw, blijkt, dat men destijds onder deze benaming niet de
geheele grietenij, maar alleen het behoor of de klokslag van
het dorp Kollum verstond.
Zie ook beneden in deze Aant., op Kollumerland. —
Van de grietenijen van WESTERGO is het moeijelijker, om op te
geven, op welke, jaren die voor het eerst voorkomen, omdat
men niet altijd kan aanwijzen, of de grootere deelen Franekeradeel, Wonseradeel en Wijmbritseradeel, als afzonderlijke
grietenijen voorkomen en dus in engeren of in ruimeren zin
moeten worden genomen, zooals dit in den tekst is besproken ;
zie ald. blad. 234.
Bij Van Sminia, t. a. pi., wordt Wijmbritseradeel als afzonderlijke grietenij opgegeven in 1374;
Bawerderadeel (Baarderadeel) komt voor in eene oorkonde
van |402; zie Charterboek van Fr. , h. a.;
Franekeradeel, Burradeel en Baarderadeel, bij Van Sminia,
t. a. pi., in: 1417; Btrumadeel, — voor Barradeel, in 1369;
zie hierna, in voce.
Wonseradeel in: 1420 , bij Van Sminia, t. a. pi.;
Hennaarderadeel in : 1426 , ald.;
Menaldumadeel in : 1459 , ald.;
„Hemmelra-alda-ferd" en Noordwolde in: 1539, ald.; maar
het eerste wordt reeds in 1374 in het Ch.-boek van Fr., I ,
bl. 239, vermeld.
v. F . xiv.
21
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Het Bildt werd in 1505 ingedijkt en volgens Van Panhuijs ,
t. a. u i . , bladz. 1 4 , eerst in 1579 »eene afzonderlijke Grietenij." Zie echter N. N. van Van Sminia, op i>het Bildt"
en Tegenw. St. van F r . , I I I , bladz. 416. —
Van de grietenijen, waaruit later het landschap de ZEVENVVOÜDEN was zamengesteld , komen voor:
Stellingwerf, Scoterwerf, (Scboterland), Upsaterlant,
(Opsterland), Dodingwerfsktl,
(Doniawerstal), i n : 1395; Chart. bk.
van F r . , I , bladz. 254.
Oosterzingerlandt:
in 1399 : (Oosterzeegerland, zie bl. 238
van den tekst).
TJtingeradeel in : 1425 , bij Van Sminia , t. a. pi.;
Haskerland in : 1466 , ald.;
Gaasterland omstreeks : 1517 , ald.;
Ængwirden in : 1509 , ald.;
Lemsterland in : 1497 , ald.; —
Benamingen der grietenijen; zie o. a. bladz. 2 1 5 , (noot3) van
den tekst, alsmede De Haan Hettema, »0ud en Nieuw Friesland", bl. 109 tot 119. —
OOSTEKGO. —

Leeuwarderadeel ontving haren naam van de stad Leeuwarden , — evenals :
Ferwerderadeel, dien' van het dorp Ferwerd bekwam. —
De Dongeradeelen schijnen oudtijds , zooals reeds in den tekst
is vermeld (bladz. 221), ééne grietenij te hebben uitgemaakt en
eerst tijdens de Saksische regering in twee grietenijen verdeeld
te zijn ; althans wij vonden ze in geen stuk van vóór de 16e
eeuw gescheiden. Vergelijk: Van Sminia, t. a. p i . , in voce.
De oorsprong van den naam moet volgens Foeke Sjoerds,
(O. en 3ST. Friesland 1 , bladz. 229) daarin worden gezocht,
dat het riviertje de Paesens, oudtijds Donger zoude hebben
geheeten. De U. Hettema schijnt hiermede in te stemmen, blijkens zijne aanteekeningen op de grietenijen , voorkomende in
»Oud en Nieuw Friesland", bladz. 1 1 7 , alsmede: Eekhoff, in
zijne Gesch, van Friesland, bladz. 79.
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Wij vonden echter in geen officieel stuk de bevestiging hiervan en Dr. Acker Stratingh, (^Aloude Staat, I I 2 , bladz. 99 ,
in de noot) zegt dan ook, naar onze meening teregt: »dit is
sonbekend en de naam van Pæsens wel een oorspronkelijke."
In eene oorkonde van het jaar 1440 wordt deze rivier Paidza
genoemd ; zie Vrije Fries , X I I , bl. 356. —
Kollumerland. Oudtijds heette deze voormalige grietenij: Oostbroeksterland , naar men vermoedt, als het oostelijk gedeelte
van eene zeer broek-achtige d. i. moeras-achiige streek , zooals
op bladz. 206 van den tekst is verklaard. Onder dien naam
komt zij onderscheidene malen voor in oorkonden van de 15e
eeuw, doch sedert den aanvang der 16e eeuw vonden wij die
benaming nergens meer vermeld. Waarschijnlijk was het
mede door den toenemenden bloei en het daardoor verkregen
overwigt van het dorp Kollutn over de andere dorpen der grietenij,
dat de benaming Kollumerland , hetwelk in stukken der 15de eeuw
slechts als een onderdeel van Oostbroeksterland schijnt voor te
komen, (zie bl. 306 en 307 hiervoor) daarvoor in gebruik is
gekomen. (Zie de duidelijke omschrijving van Oostbroeksterland,
op bladz. 526 van het Charterboek van Fr., deel I.) Na dé
bedijking van het sCruijslandt," in 1542 voltooid, werd de
naam van Meuw-Kruisland nog daaraan toegevoegd. (Zie bladz.
199.)
Sommige schrijvers hebben , — vrij zeker op het voetspoor
van Winsemius , (zie in zijne Chronrjk, achteraan op Kollumerland) , — liet oude Oosterbroeksterland voor hetzelfde gehouden als het Kruisland. Dat dit eene dwaling is , springt onmiddelijk in het oog, als men bedenkt, dat het Kruisland ,' zooals
is gezegd, eerst in 1529 is ingedijkt. Zie o. a. Van Sminia,
N. N. bl. 88 en Tegenw. St. van Fr. , I I , bladz. 220.
Wij hebben over deze voormalige grietenij eene groote verzameling aanteekeningen brjeengebragt, hoofdzakelijk uit onuitgegevene stukken , waaronder veel dat belangrijk mag worden
genoemd voor het verleden van dit gewest. Indien ons tijd
en leven wordt gegund, hopen wij later daarvan het een
en ander het licht te doen zien. —
Achfkarspelen
werd aldus geheeten, omdat het uit acht
kerspelen of kerkdorpen bestond. (Upeij, Gesch. van het Patro-
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naatregt, bl. 118 der Aant.) De geschiedschrijver E. Beninga
vermeldt dezen naam reeds op het jaar 1221. (Anth. Mattheus
Tom IV, p. 10.) In een officieel stuk vonden wij dezen naam
het eerst vermeld in eene oorkonde van het jaar 4331 ;
zie ook bladz. 275 van den tekst, en voorts: Chart. bk. van Fr.,
I , bladz. 195: A°. 1338.
Sommige schrijvers meenen, dat deze voormalige grietenij
oudtijds: Echtaiverderadeil werd genoemd , »dat is" zegt De
H. Hettema , (in zijn 0. en N. Friesland , bl. 114) y>Achtwaardendeel of Deel der acht buurten of dorpen." Van dezelfde
meening schijnt te zijn: Jhr. Mr. Van Panhuijs, t. a. pi.
bladz. 10, in de noot.
Dit is echter eene dwaling en het vermoeden van Dr. Acker
Stratingh, (Aloude Staat, II* bl. 94), dat men onder Echtawerderadeel: Idaarderadeel moet verstaan, wordt tot zekerheid gebragt, door het feit, dat de naam Achtkarspelen reeds
veel vroeger in gebruik was en tegelijk met die andere benaming in sommige oorkonden voorkomt. In het door laatstgenoemden schrijver aangehaald Boet-register van 1276 (?) (Zie bl.
208 van den tekst), wordt die naam als Echtawerderadeel geschreven ; later in een stuk van 1392: Eedawerdera-deel en het
dorp Idaard in die zelfde oorkonde Eedawere; in eene oorkonde
van 1421 : Edawerder-deele. Uit deze oorkonden blijkt het genoegzaam , dat men onder die benaming: Idaarderadeel moet
verstaan, met welk gevoelen ook de schrijver van den Tegenw.
Staat van Friesland, in Dl. II bl. 311 , instemt. Zie hierna op
Idaarderadeel —
Dantumadeel heette oudtijds Donthma-deil, van Dontinwald
(1418 , zie Charterbk. v. Fr. I, h. a.) d. i. Dantwna-woude. Volgens
de H. Hettema, O. en N. Fr., bladz. 114, is Dam,: ons Den
in Dennenboom, dus de streek waar Dennen groeijen. Dezelfde
schrijver verklaart het woord Den , op bl. 115 ald , als laag.
(Zie hierna op Doniawerstal.) Die beteekenis zou men ook hier
kunnen gebruiken, daar een groot gedeelte dezer gemeente
laag en moerassig is. —
Tietjerksteradeel ontving haren naam van het dorp TietjerJc,
dat in eene oorkonde van 1242 voorkomt, als: Ghetzercka; zie
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bladz. 212 en 216 hiervoor in de noot. Over deze gemeente
bestaat eene Oudheidk., Beschr. onder den titel van: «Wandelingen van mijnen Oudoom den Opzigter door een gedeelte
van de prov. Friesland" enz. —
Smallingerland. Volgens sommigen zoude deze naam zijn
afgeleid van de omstandigheid , dat deze gemeente van eene langwerpige smalle gedaante is.
Anderen zeggen van Smallen-Ee hetgeen dan zou beteekenen :
klein-water. Tegenw. Staat van Fr., I I , bl. 300. Fr. Volksalmanak , 1845, bl. 3.
Zooals wij op bladz. 217 en 218 van den tekst hebben te
kennen gegeven, is het niet onwaarschijnlijk , dat zij oudtijds
onder eene andere grietenij geheel of gedeeltelijk (nl. Tietj.deel) is begrepen geweest.
Of deze voormalige grietenij bedoeld wordt in een Charter van
1320 (Charterbk. van Fr. I bl. 161) onder den naam van SwaUnggisma-land, waarvoor men dan Smallingisma-land zal moeten
lezen , durven wij niet beslissen , maar kan , naar ons oordeel,
moeijelijk met die oorkonde in verband worden gebragt.
Zie over : Smalagonia , en over de vraag of Smallingerland
oudtijds, evenals Aehtkarspelen , in het geestelijke, onder Munster behoorde , hierna in : Aant. IX. —
Idaarderadeel, waarover boven reeds is gesproken onder:
Aehtkarspelen, werd aldus genoemd naar het dorp Jdaard.
Idaard , oudtijds: Eedawere, — van : E e , — water en werd
= waard — , d. i. volgens Mr. V. d. B'ergh, M.-N'.-G, , bladz.
308: insula,, eiland; zie eene belangrijke verhandeling over de
beteekenis van dit woord (werd) , in de Gron. Bijdr., dl. X ,
bl. 1 en vooral bladz. 14 en 15. —
Van Rauwerderhem hebben wij het voornaamste reeds in den
tekst medegedeeld; zie ald. o. a. , blad. 207 en 218. Jhr. Mr.
Van Panhuijs, bl. 14, t. a. pi., verklaart den naam, als: »de
»Hem door dijken omgeven". Zie ook bladz. 306 hiervoor.
WESTERGO. —

De benaming der vijf deden is nog overig gebleven in „de
„ Contributie Vijf Deelen," zijnde: de zeewering strekkende
„van 't Bildt tot aan het dorp Makkum."
Zie Akademisch
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Proefschrift, van Mr. J. Minnema Buma, over dat onderwerp,
bladz. 8.
De oorsprong der benamingen van deze vijf voormalige grietenijen (zie bl. 236 van den tekst), is gemakkelijk té verklaren,
daar zij afkomstig zijn van daarin gelegene dorpen, met uitzondering van Franekeradeel,
dat haren naam van de stad
Franeker bekwam (1). —
De benaming Barradeel is hoogstwaarschijnlijk afgeleid van
het woord Bar, hetwelk volgens Dr. Westerhoff, (Twee Hoofdst.
van ons Dijkwezen enz., bladz. 1 7 0 , 171 en 389) waterkeering
of dijk beteekent. Deze voormalige grietenij is dus zeker alzoo
genoemd, dewijl zij grootendeels door een -»barra" of dijk
tegen de zee moest worden beschermd, hetgeen ook door het
wapen dezer gemeente volkomen wordt te kennen gegeven;
zie ald. bladz. 389 en V. d. Aa, Aardr. Woordenboek in voce.
Daarbij moet men echter in aanmerking nemen, dat Barradeel vóór de bedijking van het Bildt veel meer aan de golven
der zee was blootgesteld dan na dien tijd.
De schrijver van den Tegenw. Staat van F r . , ( I I , bladz.
574), zegt, dat men de in dit deel gelegene dorpen Pietersbierum, Sexbierum en Oosterbierum,
— oudtijds schreef:
Petersbarra, Sixsbarra en Aesterbarra,
»van waar", zegt hij,
»ook de grietenij haren naam van Barradeel heeft." In de
Br. en D o e , voorkomende achteraan in de Geschied, van F r , ,
van Schotanus, bladz. 117 en 1 1 8 , (a°. 1368) vinden wij die
uitgangen niet barra, maar wel berum gespeld. Vergelijk De
H. Hettema, 0. en N. F r . , bl. 1 1 4 In Sibr. Leonis, »Fr. V. &
E. G-. Abb. in Lidlum ," in Anth. Matth. Analecta , Tom. I I I ,
bladz. 5 5 9 , leest men: in het leven van Abt Theodorius,
† 1359 : sBirumadeel". —
Van de beteekenis van den naam van Baarderadeel, hetwelk
genoemd is naar het dorp Baard, geldt, volgens Dr. Westerhoff , t. a. pi., hetzelfde als van dien van Barradeel. —
Menaldiimadeel bekwam haren naam van het daarin gelegen
dorp Menaldum , — evenals :
Hennaar deradeel van het dorp Hennaard (oud : Herna-werd,
(1) Zie over-den Frana , Bekhoff, Gesch
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Home — hoek en zie over: werd, bl. 311 , hiervoor; Jhr. Mr.
Van Panhuijs, t. a. p i . . bladz. 13. —
Wonseradeel is aldus genoemd naar het dorp Wons, eene zamentrekking van de vroegere benaming Woldens. Zie Van Sminia, ÏT. N . , bl. 250. Verg.: De H. Hettema, t. a. pi., bl. 118.
Zie over deze voorm. grietenij nog het een en ander in
Aant. XII hierna. —
Wijmbritseradeel komt ook voor als Wagenbrugge of Wogenbrugge of britse , hetgeen zou beteekenen : golvenbrekenddeel;
anderen zeggen van het friesche woord wen of wem: een wagen,
en breg = brug , — of van : de wateren de Wijmerts of de Breggen, die in dit deel gelegen zijn. Jhr. Mr. van Panhuijs, t. a.
pi., bl. 13. — Zie vooral: Scheltema , G-. en L. , Mengelwerk ,
V I , bl. 143 , die het voor waarschijnlijk houdt, dat de oude
naam Wagenbruggerdeel is afgeleid van de kneppelwegen of
lange bruggen (longi pontes) , zijnde oude Eomeinsche wegen ,
in dien hoek van Friesland gevonden. (Vergelijk bladz. 65 van
den »Gids", enz. »der Hist. ïentoonst. van Friesland", gehouden in 1877.) —
Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde.
Het eerste beteek e n t : de oude ferd (zie bl. 204 van den tekst) van Hemelum ,
welk dorp o. a. in 1419 voorkomt. De IJga- of Noord-ivolden
werden hieraan later toegevoegd, zooals in den tekst is gezegd.
Zie ald. bl. 240. —
Het Bildt is aldus genoemd , »omdat het uit de zee is opgebildt." Fr. Volks-Almanak, voor 1854, bl. 123. Zie echter
De H. Hettema, 0. en N. F r . , bl. 114.
Zie over de bedijking van het Bildt : Kekhoff, Naspor. der
Middelzee , enz., bladz. 83 en Tegenw. Staat van F r . , in voce.
Het zinrijke wapen dezer gemeente bestaat i n : »drie witte
«liggende zeeschelpen of horens, waaruit korenaren opschieten
3>op éen blaauw veld, duidende op de drie dorpen en hunnen
«oorsprong de zee en op de vruchtbaarheid der ingedijkte lansden in granen , die ten tijde des oogstes worden ingezameld."
Fr. Volks-Almanak , voor 1 8 4 3 , bl. 99. —
ZEVENWOUDEN.

—

Utingeradeel is aldus genoemd naar het water de Wijtrïng
of Wetering, dat er^doorheen stroomt. Aloude Staat I I 2 , bl.
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93. Jhr. Mr. Van Panhuijs, t. a. pi. bl. 15. Zie ook: De H.
Hettema, 0. en N. Fr., bladz. 118.
Volgens V. d. Aa, Aardr. Woordbk. op Utingeradeel, zou dat
gedeelte dezer grietenij, hetwelk t. n. der Boorn ligt, vroeger
onder den naam van Boorndeel tot Opsterland hebben behoord ,
waarvoor wij echter nergens eenig bewijs hebben gevonden. —
Zie over Ængwirden, hierna bij: Opsterland, — over de
beteekenis van dien naam hierna, in: Aant. XII. —
De benaming Doniaiverstal meenen sommigen te mogen afleiden van: de weerstal of geregtsplaats der Donia's. De Haan
Hettema, O. en F. Fr., bl. 115, echter zegt: »Dit Donia,
y>Donega of Denega heeft don, den tot wortel en beteekent
y>laag en is hiervan het bijvoegelijk woord. Het zal dus het
y>geregt van den lagen, waard beteekenen." Zie ook: Tegenw.
St. van Friesland, in voce. —
De naam Haskerland leidt De Haan Hettema, O. en N. Fr.,
bl. 115, af van: Hasken, Hosken, dat is: »hotsen, hutsen,
sschudden , beven. Men denke", zegt hij, »aan de veelvuldige
«veengronden aldaar." In den Tegenw. Staat van Fr., III, bl.
504, wordt de oorsprong dezer benaming toegeschreven aan
eenige dorpen in deze streek gelegen, die den naam van
Haske dragen: als Haslcerhorn, Hasker-Dijken, Oude- en
Nieuwe-Haske.
Deze grietenij werd ook wel Hasker-vijfga genoemd, »'t welk"
zegt de schrijver van den Tegenw. St. van Fr., »daaraan is
»toe te schrijven, dat Haskerdijken en de Joure toen nog niet
sonder de dorpen gesteld wierden."
Het komt onder die laatste benaming voor in de Beneficiaalboeken van Friesland, van het jaar 1543. —
Schoterland ontving dezen naam van de dorpen: Oude- en
Nije-Schoot, — even als:
Lemsterland van de Lemmer, welke laatste benaming volgens
De H. Hettema, O. en N. Fr. bl. 116, afkomstig is van : lemmen i
vloeijen, stroomen. Anderen zeggen dat: lemmer, lammer,
verhindering beteekent; »overdragtelijk zou men het dus voor
sluis of zijl noemen."
De naam: de Lemmer, komt voor in 1309. Fr. Charterboek, h. a.; bij den Anonymus de Eebus Ultraj. bl. 2 8 , in
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1227 : Lenna , — en in een oud Chronijkje van Friesland, zie:
Vrije Fries I I , bladz. 120 , vindt men dien naam op het jaar
1421 , als: »Lijamer", vermeld. —
Gaasterland verkreeg vrij zeker hare benaming van de daarin
gelegene geest- of gaast-gronden , d. i. hooge zandgronden. —
Opsterland, hetwelk ook voorkomt als Upsaterland, zou volgens De H. Hettema, O. en N. Fr., bl. 117, haren naam hebben bekomen van : Up, dat »iets hoogs te kennen geeft," en: Ster,
eene verkorting van sater , sader van sade, sode, veen, moeras,
welke woorden alzoo zouden te kennen geven: het land der
hooge vemen. Zie ook: Fr. Volks-Almanak, 1854, bl. 123.
Volgens een oud zegel van het jaar 1418, heette het Haudmare, hetgeen door sommigen wordt gehouden voor den ouden
naam van Aengwirden. Foeke Sjoerds zegt dit o. a. in zijn
O. en N. Friesland, bl. 911; doch in de Friesehe Oudheden wordt
op bl. 41 bewezen, dat men hieronder : Opsterland moet verstaan , terwijl op de volgende bladzijde aldaar die benaming
wordt Verklaard.
Zie: Aloude Staat, II 2 , bl. 99, waar de schrijver den oorsprong dezer benaming toeschrijft aan de omstandigheid, dat
deze grietenij gelegen was »aan de Boorn of het hoogst d. i.
»het zuidelijkst van al de grietenijen van Oostergoo, en alzoo de
slaatste van deze zijde of ten aanzien van de Zevenwouden." —
De Stellingwerven zijn aldus genoemd, omdat voorheen die
landstreken door regters werden bestuurd, die den naam van
stellingen droegen of sdoor drie stellingen of regtbanken beregt
werden." Zie verder daarover : Fr. Volks-Almanak, 1850, bl. 16,
17 en 2 3 ; Aloude Staat, enz., van: Dr. Acker Stratingh , I I 2 ,
bladz. 102; Tegenw. Staat van Fr., I I I , bladz. 582. Zie ook:
Friesehe Oudheden, bladz. 42.
AANTEEKENING VII.

(Bladz. 254 en 262).

Over Bonifacius, zie bl. 254 van den tekst, moet nog worden vermeld, dat sommigen hem houden voor een pausselijk
legaat; zie o. a. daarover: »Zur Bonifacius-frage" door Th.
Forster, in het theol. tijdschrift üStudien und Kritiken," 1876,
viertes heft.
In het 3de deel van het Friesch Charterboek komt een en
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hetzelfde Charter tweemalen woordelijk voor, met dit onderscheid , dat het eerste op het jaar 1550 (ald. bladz. 232—258) en
het laatste op het jaar 1560 (ald. , bl. 488—515) is gesteld.
Het bevat: Handelingen van den Landsdag.
Dat het eerste jaartal onjuist, het tweede ]uist is , blijkt o. a. daaruit, dat Willem van der Linden (Wilh. Lindanus), tegen wien in dat
stuk onderscheidene klagten worden ingebracht, eerst in het
jaar 1556(1) als geestelijk commissaris van geheel Friesland,
naar dit gewest overkwam. Het gevolg van deze misstelling is
geweest, dat enkele schrijvers, aan wier opmerkzaamheid dit
was ontsnapt, in den waan werden gebragt, dat het inderdaad
twee afzonderlijke stukken waren.
Zie o. a. Eekhoff, Geschiedk. Beschr. van Leeuwarden , dl. I I ,
bladz. 322 en 323 en Diest Lorgion, Kerkhervorming in Friesland , bladz. 23 in de noot, en ald. bladz. 24 en 25.
Vóórdat wij dit toevalligerwijze ontdekten, hadden wij die
stukken natuurlijk ook als twee afzonderlijke Charters beschouwd
en teekenden dientengevolge aan , in een M. S. Naamlijst van
Eoomsche Geestelijken in Friesland, op het dorp Kollum :
Eegnerus Meinardi, »Pastor Collumanus" in 1550 en 1560, zooaîs ook volgens die opgave is medegedeeld in het werk van
Dr. J. Eeitsma, «Honderd jaren uit de Gesch. der Herv." enz.,
op bladz. 81 , in de noot. Men kan aldaar in Hoofdstuk V ,
het een en ander vinden over Wilh. Lindanus.
In 1503 komt voor: heer Peter Beerendzoen als: svicarius
»ende ghemeen commissaris der deeckanijen in Oestergho ende
Westergo." Oork. van het St. Ant. Gasthuis, dl. II, in de Lijst.
Zie nog over de geestelijke commissarissen: Dr. Eeitsma,
t. a. pi., bladz. 31 en in de noot aldaar, alsmede bladz. 106
en 1 0 9 ; vergelijk met de noot op bl. 31 van genoemd werk:
Eekhoff, Gesch. van F r . , bladz. 91 en 9 2 , alsmede: Geschiedk.
Beschrijv. van Leeuw., I , bladz. 302. —
In de «Antiquiteiten," van Westendorp en Eeuvens, komt
voor, in Dl. I, bl. 481 : Een Uittreksel uit een oud H. S. : »Uit
»den ouden Zeenddrief van het Bisdom van Utrecht, waaronder
(1) In ouzen tekst staat op bladz. 261 abusief: 1557; vergelijk: Dr.
Reitsma, t. a. pi., bladz. 92 en 93.
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»ook Drenthe en een gedeelte van Groningerland voormaals
»behoorde." •—•

AANTEEKENING VIII. (Bladz.'267 en 268, noot 1.)
De Duitscbe Orde had voorheen te Nes en Schoten commanderijen. Men zie daarover het werk in noot 1 op bladz. 267
van den tekst aangehaald , waarin 18 Charters betreffende dit
Gewest worden vermeld. Het vijfde, hetwelk daarin voorkomt
onder no. 526 , draagt tot opschrift: »Guij van Henegouwen ,
«bisschop van Utrecht, bevestigt het Duitsche Huis te Nesse in
»het bezit van de kerk van Oldeboorn met vier kapellen , daarbij
«uitdrukkelijk de begeving van andere kappellen aan zich beshoudende." A°. 1315, Januarij 28.
Die vier kapellen waren: Nesse , Oldakatrip , Lionigaberâe
en Rutna, d. z. z.:
Nesse, in Utingeradeel; Oud-Katîijk,
in Schoterland ; Luinjeberd, in Ængwirden; Rottum, in Schoterland.
De overige kapellen, ten getale van 3 4 , zijn:
=. Beets, in Opsterland.
Beke
î> Beetsterzwaag, id.
Suagh
» Ureterp ,
id.
Urathorp
Utrathorp
» Olterterp ,
id.
»
Sijgerswolde
,
id.
Sigerswolde
» Bakkeveen,
id.
Backenvenne
Weningawalde
» Wijnjeterp ,
id.
Hemericke
» Hemrik,
id.
hupping ahusum » Lippenhuizen, id.
» Terwispel,
id.
Wispolia
» jKorte-zwaag, id. 1 of omgekeerd
Urasuagh
» iLange-zwaag id. (
(1).
Utrasuagh
» Luxwolde,
id.
Lukeswolde
» Gorredijk?
id.
Rijp
»
Gersloot,
in
Ængwirden.
Gerslote
(1)

Ura- en Vtra- evenals iu Vra- en Vtra-thorp.
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Tjallebert, in Ængwirden.
» Terband,
id.
» Eotstergast, Schoterland (met 2 kap.)
» Schoot,
id.
(met 2 kap. Oen N. Schoot?)
Kathalike
» Katlijk,
id.
Hoerna
» Haskerhorne, Haskerland. (met 2 kap.)
Hasca
» (Oude)Haske, id.
(met 2 kap. 0.
en N. Haske ?)
Westermeer
» Westermeer,
id.
id. ?
A ckronryprasuagh » Snikzwaag ?
Ackrommarijp
» Akmarijp, Utingeradeel.
Capella
•>-> Terkaple,
id.
Aijlsum
» Klooster Aalsum , id.
» Boornbergum ?
'id.
Bersachon
D Ackruin ,
id.
Ackrom
» Munnikkeburen , ? Stellingwerf?
Monekagha
Oldeboorn wordt in dit Charter „Boemde" genoemd. Zie
ook : Charterboek van Fr. , I , bladz. 355.
Hieruit blijkt, dat in die oorkonde voorkomen bijna alle de
dorpen van de 5 voorm. grietenijen Utingeradeel, Schoterland,
Ængwirden, Opsterland en Haskerland en naar wij meenen het
dorp Munnikeburen in Stellingwerf; in ieder ander geval zouden wij Monekagha liever voor Schier-Monnikoog houden (oog :
eiland), doch daarvan kan toch hier wel geen sprake zijn.
Dorpen uit Smallingerland en Rauwerderhem komen in dit
Charter niet voor. Wij herinneren dit met betrekking op hetgeen
wij hiervoor op bladz. 267 daarover hebben gezegd.
AANTEEKENING IX. — OOSTERGO'S dekenschappen; bladz. 263—
275. —
Oudst bekende dekenschappen van Oostergo, (13de eeuw);
bladz. 264.
Waarschijnlijk wordt op eene der kaarten, voorkomende in
de Notitiae Germ. Inf. , door Menso Alting, (no. VII) met
Smalena, het in onzen tekst vermelde dekenschap van dien
naam bedoeld, hoewel het woord f>Decanalus" op die kaart ontbreekt; men vindt dit woord wel geplaatst bij de namen der
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dekenschappen van Stavoren en van het Nieuwland. (Dec. de
Nova Terra.)
* Het dekenschap van Bomdegho wordt mede op die kaart
aangewezen.
Zie verder genoemd werk, in den Index op die namen.
Latere dekenschappen in Oostergo; bladz. 270.
De heer Eekhoff vermeldt in zijne Geschiedk. Beschr. van
Leeuwarden , dl. I , bl. 157, in de noot:
sin het eerste Eecesboek van 't Hof van 'Friesland, komen de
«benoemingen van de verschillende dekens in Friesland van
»1544—1569 geregeld voor, met de benoeming der dekenijen,
szooals die bij van Heussen genoemd zijn."
Na een onlangs ingesteld onderzoek is gebleken, dat de band van
dit Kecesboek nog aanwezig was , — maar , dat het boek zelf verdwenen was.
»
beklaaglijk is ' t , dat men zodanigen boek en me»morie waardige stukken, niet beter toegezien en bewaart
»hadde" (1).
Of de opgaven in dat Keeesboei, betreffende de dekenschappen
van Oostergo, op dezelfde wijze voorkomen, als in de Oudh. en
Gest., namelijk in overeenstemming met de grietenijen, meenen
wij te mogen betwijfelen. Die overeenstemming toch , schijnt, zooals wij in den tekst hebben uiteengezet, nagenoeg niet te hebben bestaan. Met betrekking tot West er go kan het daarentegen zeer
goed waar zijn , dat de opgave in dat Handschrift met die van Van
Heussen overeenkomen. Van dat landschap waren aan-dezen schrijver de oude benamingen der dekenschappen bekend, maar zooals hij zelf aanteekent, had hij die van Oostergo niet kunnen
opsporen. Hij geeft dan ook te kennen , dat hij de kerk. indeeling
van dit gewest behandelt in navolging van de Bul van Paus Paulus , van het jaar 1561 , en dus in Oostergo, Westergo en de
Zevenwouden, maar hij zal, zooals hij zegt, daarbij ^zooveel als moegelijk is acht geeven op de oude dekenschappen en grietenijen."
Ten opzigte van Westergo, behoefde hij zich dus niet met
de burgerlijke indeeling te behelpen , maar bij Oostergo heeft
hij zich daarnaar geiïgt.
(1)

Occo Scharl., bl. 136.
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Ook de Benef.-boeken van Friesland geven ons op dit punt
geen licht. Daarin wordt van geene dekensehappen melding
gemaakt en de dorpen zijn daarin opgenoemd, volgens de rangorde en met de bijvoeging van de namen der grietenijen.
Teregt merkt F. Sjoerds op, ir. O. en N. Friesland , P , 691 ,
dat de schrijver der Oudh. en Gest. van Fr., bij de opsomming
der dekenschappen niet zeer duidelijk is. Zie ook ald., bl. 694.
Volgens De H. Hettema (Fr. Volks-Almanak, 1850, bl. 54)
zou Oostergo »sleehts één dekenschap, dat van Leeuwarden ,"
hebben gehad. De schrijver der Oudh. en Gest. van Friesland
spreekt, zooals wij zagen, althans van twee dekenschappen:
dat van Leeuwarden en dat van Kollum.
Zie ook : Dr. Acker
Stratingh, I I 2 , bl. '100 in de noot; Chartbk. van F r . , I , 713
F. Sjoerds , O en I . Friesland, I 2 , bl. 675.
De ACHT-KARSPELEN ; bl. 275. —•

Schotanus (Chr. van F r . , bl. 301) vermeldt, dat de Ohristenprediker Ludger door zijne prediking in de Acht-Karspelen,
die landstreek onder het Bisdom van Munster zou hebben gebragt. In het leven van Ludger, door Altfried , wordt daarvan geene melding gemaakt; zie o. a. Gron. Bijdr., dl. 6 , bl.
84 en dl. 8 , bl. 84 ; Boijaards, Invoering van het Christendom,
bl. 2 8 4 , en Aloude Staat, enz., I I 2 , bl. 112.
Zie over de Acht-Karspelen voorts : Von Ledebur, t. a. pi.,
bl. 7 , 8 en 9 ; Aloude Staat, t. a. p i . , bl. 98 en 1 1 4 ; Worp
van Thabor, Chronijk, I , bl. 154. Zie over de verwarring van
de Acht-Karspelen in Friesland , met die in Groningen , welke
laatsten ook Middag werden genoemd: Driessen , Mon. Gron., I,
bl. 142 en Aloude Staat, enz., I I 2 , bladz. 114.
De H. Hettema (Fr. Volks-Almanak, '1850, bladz. 25 en die
van î 851 , bl. 46 en 47) is van meening, dat Kollumerland
en Smallingerland, evenals Acht-Karspelen
onder den Bisschop
van Munster stonden , waarvoor niet alleen geen bewijs bestaat,
maar hetgeen door Dr. Stratingh, (Aloude Staat, I I 2 , bl. 98)
op goede gronden wordt tegengesproken, o. a., omdat zij bij
Von Ledebur: »Die 5 Münst. Gauen" , enz. op de lijst van de
Karspelen , die onder dat Bisdom behoorden, niet genoemd
worden. Ditzelfde geldt eveneens van Ameland, dat volgens
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De H. Hettema ook onder Munster zou zijn gerekend. Aloude
Staat, t. a. pi.; Fr. Volks-Almanak, 1851 , bl. 49. •— Zie over
den »Dom van Munster," — waarover in den »Alouden Staat",
enz. gesproken wordt, — sTwee Hoofdst.", enz., van Dr.
Westerhôff, bl. 365. —
Dat er in 1412 (zie bl. 269 van den tekst) in de kerkelijke
indeeling welligt eene wijziging kwam, houden wij waarschijnlijk,
behalve wegens het in den tekst vermelde , ook nog, omdat toen de
Willekeuren van Leeuwarder-Sindstoel werden opgemaakt. De
schrijver der Oudh. en Gest. spreekt op bl. 463 van Deel I, ald.,
van een Oud-Handschrift van datzelfde jaar , dat misschien daarmede in verband kan staan. Zie ook : bl. 260 van den tekst, noot 1.
Het is echter niets dan eene bloote gissing , doch vergelijk
nog : Geschiedk. Beschr. van Leeuwarden , door Eekhoff, I ,
bl. 66 en de aldaar aangehaalde schrijvers.

AANTEEKENING X.

Dekens en Geestelijke
275. — (1).

Commissarissen

in OOSTERGO ; bladz.

Als dekens in Oostergo, komen voor in de 13e eeuw:
1232: Heer Hessel, aangewezen, als deken van Oos- j (zie den
tergo.
> tekst,
1243 : De abt van Bloemkamp , deken van Oostergo.' bladz. 263)
Dekens over sommige deelen van Oostergo in de 14de eeuw
Dominus Wyardus, (deken van Smalena ?) \ (Allen deDs. Geldardus, de Westpalia, (deken p e n s in Oos1336: l
van Borndegho ?)
tergo; zie den
Ds. Dodo, kerkheer te Leeuw., (dekent t e ^ s t > *>ladz.
van Leeuwarden ?)
J-o-i).
(1) Verkortingen: Charterboeken van Friesland: Ch. bit. van T?r.
M. S. Naam/ijst van Friesc/ie Geestelijken , berustende op de Bibliotheek van
het Friesch Genootschap te Leenwarden .- M. S. Naamlijst.
Oorkonden van. het St. Anthonij-Gasthuis te Leeuwarden: O. St. A. G.
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Heer Wijbrandus , kerkheer te Leeuwar- J ,„.
,
.qqe. ) den, deken van Oostergo; ook in 1408./, ^ / , . , n
^ Heer Hedzerus, kerkheer teBozinghum ,(o fi o •>'
deken van Borndegho.
\
''
Dekens in latere dekenschappen; (15e en 16e eeuw);
zie bladz. 270 van den tekst.
Dekens van het dekenschap:
1°. van Leeuwarden:
4435: Heer Johannes; (Ch. bk. van Pr., I , bl. 511.)
1449 en 1451 : Heer Symon; (ald. 517 en 541.)
1449: Heer Dodo, pastoor te Wier; (M. S. Naaml.)
1454: Heer Ruibertus, pastoor te Wirdum of Weidum(l) (M.
S. Naamlijst).
145. : Heer Jarichus, pastoor te Grouw, deken te Wartena;
(zie den tekst bl. 270.) (M. S. Naaml.)
1468: Heer Jarich Allertszcn; (dezelfde als de voorgaande ?) (O.
St. A. G.)
1478: Heer Redert Redertsma; (0. St. A. G.)
1482: Heer Wilhelmus, pastoor te Huizum; (Ch. bk, van Fr.,
I , bladz. 713).
1489 : Heer Ghijsbert; (O. St. A. G.)
1567 : »Her Jeltho Thome, deecken" — ? — , hij woonde te
Leeuwarden ; (Vrije Fries , IX , bladz, 413.)
2°. van J>Stienze ende Ferwert:"
4483: Heer Jelle Jussma; (Ch. bk. van Fr , I, 708 en 709.)
3°. van ^Aldakerka"
4421 : Heer Nitta , deken te »Aldakerka", (ald. bl. 435.) i zi e bladz.
4501: Heer Albert, pastoor te Leckum , (deken (2)) 271 van
»van Bergumer-Sindstoel." — (M. S. Naaml.) ' d. tekst.
(1) Deze wordt in het Handschrift, zoowel op Wirdum als op Weidum
vermeld; Wirdum. behoorde tot het dekenschap van Leeuwarden , — Weidum
tot dat van Menaldum. (Zie op Westergo.) Vergelijk ook bladz 268 van den
tekst.
(2) Het woord deken, schijnt in het H. S. vergeten te zijn.
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4°. van Dockum
ca.:
1 4 2 1 : Heer Synelto, deken te Dockum ; (Ch. bk. van Fr. \
I , bladz. 435.)
*
1480: Heer Jambus, »Abt des cloesters van Sunte Bo»nifacius te Dockum" enz. »ende deken der eiree
Zie
spersonatuum als Dockum," enz. — Charter,
over
berustende op het Prov. Archief te Groningen (1);
deze
vergelijk: Dr. Eeitsma, «Honderd jaren," enz. bl. 8. \ dekens
1482 : Heer Sjoerd , priester op de Gaest (Westergeest), / m den
deken te Kollnm, (Ch. bk. van F r . , I, bl. 713). tekst,
' " '
1540 : Heer Sibrandt, vicarius te Einsumageest ? , deken bladz.
van Dockum , Hol werd en de Gaest. (M. S. Naaml.) 274.
1 5 5 6 : Heer Henricus Kessel, abt van het St. Bonifacius-klooster te Dockum, deken van Dockum,
Holwerd en de Gaest.
ƒ
5°. van Smallingerland:
1 5 7 5 : Heer Michaël Bernardi, predikant (sic) te Boornbergum,
deken van S.; (M. S. Naaml.)
In dat zelfde jaar was Heer Bommert Feiensz, pastoor
te Eernewoude, fiscus van Smallinger-Sindstoel; (alsv.)
6°. van Bornferd: (2)
1 4 2 7 : Heer Thiaard) persona te Westermeer, sDecken thi
Born;" (Ch. bk. van F r . , 1 . 475.)
1489: Heer Aernt »thoe Wyspola" — sdeecken ur Bornferd;"
(Ch. bk. van F r . , I bladz. 745.)
7°. van
Westermeer:
1489 : Heer Ffoppens , deken te Westermeer ; (Ch. bk. van F r . ,
I , bl. 745)
Als geestelijke commissarissen in Oostergo, komen voor:
1477: Heer Jelle of Jellardus Iwisma, sacrista. (O. St. A. G.) (3.)
(1) De drie 'perionatus" worden ia die oorkonde niet nader omschreven;
zou dit doelen op : Dockum , Holwerd en de Gaest ?
(2) Zie hierna bij Westergo, op 1494 : Heer Dodo Juisma.
(3) Dezelfde als: Heer J . J . in 1483 deken van Stiens c a . ? (Zie boven.)
V. F. XIV.

22
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4525 : Heer Magnus Bartelds , vioarius te Dockum , commissarisGeneraal van Oostergo ; (Vrije Fries , YIII, bladz. 439
en vlgde.)
4532: Heer Jambus Petri, pastoor te Finkum ; (M. S. Naaml.)

AANTEEKENING XI.

Dekenschap van Stavoren; bladz. 278. —
Zouden wij misschien uit eene oorkonde van het jaar 4432
mogen afleiden, welke uitgestrektheid het dekenschap van Stavoren destijds bezat ?
In dat jaar werden er 25 kapellen geschonken aan de St.-Odulfuskerk te Stavoren, welke kapellen gelegen waren in de na te
noemene dorpen. Is deze gissing niet al te gewaagd , dan mag men
daaruit besluiten, dat dit dekenschap destijds hoofdzakelijk omvatte,
gedeelten van de latere grietenijen: Hemel.-Oldeph, Gaasterland, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Lemsterland, Franekeradeel, Menaldumadeel en Hennaarderadeel.
Die kapellen —, zooals zij opgegeven worden door Foeke Sjoerds,
in zijne Friesche Jaarboeken , dl. I I , bladz. 237 en 344 (verkort : F. S.) en in het Ch. bk. van Fr. 1, 72, overgenomen
uit Anth. Mattheus, Analeeta, Tom. I I I , — zijn de volgende :
Laænurn
= buurt onder Scharl, Hemel.-Oldeph.
» Warns?
idem. (1).
Wardelle
» Kornwerd?
Wonseradeel.
Kannewald
» Hindeloopen.
Hindelepum
» Gaastmeer,
Wijmbrit.-deel.
Gersmere
» Santfirde,
idem.
Zantvoerde
Leddesghe
» ? (Bij F. S. niet vermeld.)
» Oldega,
Hemel.-Oldeph.
Aldekerka
Hagekerka
» Heeg,
Wijmbr.-deel.
Ipekeldakerke » Upekolsga,
idem.
Wikle
» Wijkei,
Gaasterland.
Ferlerelte
» (F. S.: Farlanehe) = Follega? Lemsterland.?
Osterse
•» Oosterzee,
idem.
(1) Zie over dezen naam: Dr. Eelco Verwijs, • De oorlogen van Hertog
Albrecht v»n Beijeren," enz., bladz. 620 eu 621.
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Kunre
Ruthne
Sillehem
Marnesse
Urk
Linelwerth

=
»
»
»
»
»
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Kuinre , — (Bij F . S. niet vermeld.)
(F. S.: Futhne) = Fochtelen , Stellingw. 0 .
(F S.: Sileham) » Scharl ? — Hemel.-Olph.
(F. S.: Marehnes.se) = Mackinga ? (Stellingw.
(F. S . : Urch) , Urk.
(F. S.: Bmelwerd) Emeloord, een verdronken eiland in de Zuiderzee.
Midlinge
» Midlum
Franek.-deel.
Hart
» Hartwerd? (Bij F. S. niet vernield.)
Wonseradeel.
Dennigrip
» Dronrijp,
Menaldumadeel
Scingum
» Scingen, (Bij F. S. niet vermeld.)
Menaldumadeel
Wedershof
» ? (Bij F. S. niet vermeld.)
F. Sj. vermeldt buitendien nog : Hannge — Harig , in Gaasterland ; Heshini = Hieslum , in Wonseradeel; Edeswald =_. Edens,
in Henn.-deel; Aarne = Arum , in Wons.-deel; Scherpmzele in
Stellingwerf-W.; Fenehusen = Finkega, in Stellingwerf-W.;
Nagelan — ? ; Feke = ?; Sadergo = Saard ? verstrooide
buurt in Wonseradeel ( 1 ) ; Fîec ; — ? ; Algotedorp = Allingawier ? in Wonseradeel.
De schrijver der Oudh. en Gest. van Fr. vermeldt ze op bl.
472 , 473 , 475 en 4 7 6 , van Deel I , zooals zij bij F. Sjoerds
voorkomen.
— WESTERGO'S d( kenschappen;

bladz.

277—284. —
Oudst bekende dekenschappen van Westergo, (13de eeuw);
bladz. 277.
De »Decanatus de Stauriae, de Westergo, de nova terra",
worden bij den Anonymus de E. Ultraj. vermeld, op bladz. 37
van zijn werk. Dit laatste dekenschap wordt ook aangewezen
op Kaart VII, voorkomende in de »Notitiae G. Inf." van Alting
en achteraan in den Atlas van Schotanus. Op die kaart wordt
daarmede echter geheel Westergo aangeduid, maar dit komt ons ,
(1) Kan dit Sadergo ook hetzelfde zijn als Suthergo, hiervoor op bladz.
295 vermeld ? In dat geval wordt daarmede zeer waarschijnlijk eene andere
plaat» bedoeld , dan: Saard.
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zooals wij in den tekst hebben trachten aan te toonen , onjuist voor.
Men verwarre dit dekenschap niet met dat van het Bildt,
hetwelk ook genoemd werd »het Meuwland;" zie bladz. 279
van den tekst.
Onder het »Decanatus de nova terra ," zal men welligt moeten
verstaan : het dekenschap, hetwelk later als dat van Bolsward
bekend was. Zie voorts: Oudh. en Gest. van Fr. I I , bladz. 1 ,
alsmede V. d. Aa , Aardr. Woord.bk., op Nieuwland en Tegenw.
St. van F r . , I I I , 237.
Latere dekenschappen in Westergo ; bladz. 279.
Zooals op bladz. 280 van den tekst is vermeld, was Grandtverum de naam van een dekenschap, aan de zee gelegen,
tusschen Wilmarsum en Workum , zooals Dr. Acker Stratingh,
in zijn Aloude Staat enz. (II 2 bl. 94) mededeelt, — meer juist
dan de schrijver der Oudh. en Gest. van Friesland, I I , bl. 34,
die de ligging daarvan aanwijst tusschen Harlingen en Workum ; maar Surig behoorde niet tot dit dekenschap , wel tot
dat van Sexbierum. (Oudh. en Gest. van Fr. I I , bl. 141.) Zie
ook: Fr. Volks-Almanak voor 1851 , bladz. 54.
Het dekenschap van Grandwerum was in de kerkelijke indeeling ongeveer dezeifde streek lands , die men in de wereldlijke
indeeling : Wonseradeel-lnátendijks noemde , terwijl het andere
gedeelte dier grietenij: Wons.-binuendijks werd geheeten.
Elk dezer twee deelen stond voorheen onder eenen afzonderlijken grietman, tot aan de Saksische en Bourgondische tijden,
toen zij onder één grietman werden vereenigd.
Deze beide deelen waren door een dijk gescheiden, die o. a.
in den Tegenw. Staat van Friesland (III, 156—161) , naauwkeurig
wordt omschreven. Doch er zijn twee dijken of liever de dijk
heeft twee armen , waarvan de eene arm als Marndijk bekend is.
De schrijver van den »Tegenw. Staat" t. a. pi. zegt, dat de
Marndijk tot »een scheiddijk van hooger en lager landen zij
»gemaakt," maar dat de andere dijk de grensscheiding vormde
van de geregtigheid van beide grietmannen. Zie verder : Van
Sminia, t. a. p i . , op Wonseradeel; Schotanus, Beschr. der
Heerl. F r . , in voce.
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Ongeveer , — zeiden wij —• want Surig , hetwelk tot een ander
dekensehap behoorde, is een der dorpen van Wons.-buitendijks.
De schrijver der Oudh. en Gest. noemt 12 dorpen o p , als behoorende tot het dekenschap van Grandwerum, doch hij schijnt
het dorp Allingawier
vergeten te hebben; immers dit dorp
komt wèl voor in de »Wilkerren fan Wildinge," waarin dan
ook 13 dorpen worden opgenoemd en waaruit tevens blijkt, dat
die »Wilkerren" niet geheel Wildinge of Wonseradeel, maar
alleen Wons.-Buitendijks betroffen , behalve Surig. Zie: Oudh.
en Gest. van F r . , I I , bladz. 3 4 ; Oude Friesche Wetten,
uitgeg. door het Fr. Gen., I I 2 , bl. 311. — De Marndijk schijnt
hoofdzakelijk de grens van het dekenschap Grandwerum te hebben uitgemaakt, daar Allingawier ten westen van dezen dijk,
doch ten oosten van den anderen dijk is gelegen, terwijl het
dorp Exmorra op dien dijk is gebouwd.
Wij moeten nu nog met een enkel woord spreken over de
in den tekst vermelde uitdrukking: de xgrote of seventiende
wenivird ofte die granteren."
De heer Eekhoff in zijne Beschrijving der Middelzee, bladz.
7 0 , schijnt van oordeel te zijn , dat de »groete ofte tseven»tiende Aenwert" betrekking heeft op de aanslijking der landen
aan de Middelzee gelegen, en zulks op het voetspoor van de
H.H. Visser en Amersfoord.
Laatstgenoemde schrijvers verklaren het woord Aenwvrd als :
zamengesteld uit aen (waarvan de beteekenis terug te vinden
is in het woord aanwas) en tvert, dat volgens hen een eiland
zou zijn.
y>Aenivirl" , zoo zeggen zij , szal dus zijn een eiland , hetwelk
»door gedurige aanspoeling van nieuwe stoffen aanwast, of wel
»een eiland, of in het water opgeworpene hoogte" (loier of
wierde), »die nog gedurig toeneemt." Zie Archief Dl. I , bl. 30
der aant.; de gronden, die de schrijvers daarvoor verder aanvoeren ten bewijze, dat men onder »die groete Aenwert: een
»groot aanwassend stuk lands uit de Middelzee," zou moeten
verstaan, schijnen ons minder juist, althans met de uitdrukking :
»Het blijkt hieruit duidelijk ," kunnen wij ons niet vereenigen.
Dat het woord aenwird ongeveer dezelfde beteekenis heeft als aanwas, blijkt ook eenigermate uit de bezegeling der »Statuten fan
sBoelswerde Deckenije" van het jaar 1 4 0 4 , voorkomende in
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het lste deel van het Fr. Ch. bk., bl. 341 en in de Oude Fr.
Wetten, uitgeg. door het Fr. Genootschap , Deel I I , bl. 265
en wel bepaald op bladz. 287, waar gezegd wordt, dat de
bezegeling plaats had : »myt Boelswerdahemster aenivirder zighel
»ende mith IJmswalda hemmes aenwirder sighel," waarmede
onzes inziens, de nabij die plaatsen gelegene aanwassen bedoeld
worden.
De heer Eekhoff vraagt, hoe of men het nmaken zal met het
»woord Aenwyrd bij Luxwolde in Opsterland," voorkomende
op bl. 389 van het III Deel van het Archief van V. en A.,
waar verhaald wordt, dat een bende soldaten naar Bergum trok
»ende voert nae Opsterlant, ende sy quamen in die Aenwyrd
»ende begonsten daer toe branden toe Luxwold" en iets verder : »sy branden al die Aenwyrd meest op." Blijkens de aanteekeningen in dat deel voorkomende op bl. 213, zijn die
schrijvers van meening, dat men onder dit Aenwyrd de grietenij
Aengwirden moet verstaan , hetgeen ook geen bezwaar oplevert ,
daar Luxwolde, een dorp in Opsterland, op de grenzen dier
voorm. grietenij is gelegen en een en ander dus goed met
elkander sluit.
Waarschijnlijk bekwam die grietenij deze benaming, omdat
zij, wegens den lagen en moerassigen bodem , door dijken werd
omgeven en dus als aangewonnen of althans als ingepolderd
land was te beschouwen.
't Is evenwel ook mogelijk, dat men niet Aen-,
maar
Aeng- (klein)- wirden zal moeten lezen , dewijl zij ook de kleinegrietenij werd genoemd.
Zie: Tegenw. Staat van Friesland, Dl. I I I , op : Aengwirden.
In eene oorkonde van 1473 (Ch. bk. van Fr. I , bl. 655) leest
men echter: Aenwirdera en in een Charter van 1503 (ald. Dl.
I I , bl. 227): Aenwird, dus evenals bij Visser en Amersfoordt,
Archief enz. Dl. H l , bl. 389.
AANTEEKENING XIII.
Dekens en Geestelijke Commissarissen in
277, enz. (1).

WESTERGO

; bladz.

f 1) Verkortingen , eveoal» in noot 1 , bl. 321 vermeld, alsmede.- Oude
Friesche Wetten, uitgeg. door het Friesch Genootschap: O. F. W.
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Als dekens in Westergo komen voor, op de navolgende jaren :
1°. In het dekenschap van Franeker:
1378: Heer Syardus, pastoor te Oosterend; ~\
»
Heer Jarichus de Horslant;
l
1397 : Heer Intatus ;
I Zie O. Fr. W.,
1402: Heer Nicolaus , de Weydum;
i H 2 , bl. 299.
1409 : Heer Henricus, ouratus de Medmerd ; 1
1433 : Heer Taco, ouratus in Oestereynde ;
)
4483: Heer Claes, persona te Franeker; (Ch. v. Fr., I, bl. 722).
1566 : Heer Thomas Nonesius, pastoor te Winaldum; (M. S.

m.)(i).
Zie voorts: O. Fr. W., t. a. pi., bl. 299, alwaar men vindt:
»Poincten of instructie voor de dekens van Franekeradeel."
2°. In het dekenschap van Bolsward:
1270: »Dominus Ernestus, deken van Bodelswaard;" (Vrije
Fries , I I , bl. 26.)
1313 : Heer Hera, »Decanus de Bodleswaerd"; (Ch. bk. van
Fr., I , bladz. 152.)
1404 : Heer Jarich , »thoe Scaedawert; (Scettens of Schraard ? —,
waarschijnlijk Scettens, hetwelk in dit dekenschap gelegen was. (0. Fr. W., t. a. pi., bladz. 264 enz.)
1455: Heer Walteko , persona op 't Nyland »dekken thoe Bolswaerdt"; (O. Fr. W., t. a. pi.)
1558: Heer Pier , pastoor te Hennaard; (M. S. Naaml.)
1560: Heer Watze van Herema; (Oudh. en Gest. van Fr.,
I I , bladz. 1 , alsmede: Dr. J. Eeitsma, t. a. pi., bladz.
94 in de noot.
1580: Heer Hotze Aecxma, pastoor van Wolsum; (M. S.
Naaml.) Zie over het belangrijke door hem vervaardigde Handschrift: Dr. Eeitsma, t. a. pi., bladz. 194 in
de noot en Jhr. Mr. van Panhuijs, t. a. pi., blad. 10 in
de noot (2).
(1) In het Handschrift staat: «deken van
".- wij veronäerstellen v»a
Traneker, omdat Winaldum onder dat dekenschap behoorde; zie Oudh. en
Gest. van Fr., I I , bl 129.
(2) Dit Handschrift, bekend onder den naam van Conseriftio Exulum Frisiae ,
is eene hoogst belangrijke bron voor de kennis der namen van hen, die, ten ge-
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Zie. voorts : «Statuten van Bolswarder Deckenije" van 1277 en
1404 in de O. Fr. W. vermeld, dl. II 2 , bladz. 264 en volgende
3°. In het dekenschap van Menaldum:
1477: Heer Jarigh, pastoor te Marsum , deken van den Sindstoel te Menaldum ; (M. S. Naaml.)
1501 : Heer Rembert, pastoor te Dronrijp, deken van Menaldumer-Sindstoel; (alsvoren.)
1573: Heer Bocke Hiddema, vicarius te Dronrijp, deken van
Menaldumer-Sindstoel; (alsvoren.)
4°. In het dekenschap van Winsum, later : Joerwaert:
1336: Dominus Abbas de Lidlum; (Bisschopp. Eek., zie bl.
278 van den tekst.)
1352: Syardus II, Abt van Lidlum ; ) Zie Oudh. en Gest. van
1386 : Aesga, Abt van L.;
> Friesland , I I , op : Lid1422: Tetardus, Abt van L.;
' lum(i).
(?) : 1429 : Heer Sewarda, deken ; (Schotanus , Fr. Hist. in tabl.,
bl. 73 en 74; Oudh. en Gest. van Fr,, bl. 262.)
5°. In het dekenschap van Wagenbrugge :
1336: Dominus Petrus de Harch, üecanus de Waghenbrugge ;
(Bisschopp. Eek., zie bl. 278 van den tekst). Zou men onder
Harch het dorp Harich moeten verstaan of mag men
daarvoor Haga d. i. Heeg lezen? Volgens de Oudh. en
Gest. van Fr. behoorde, althans later, Harich tot het
dekenschap van Stavoren , — Heeg tot dat van Wagenbrugge.
1413: Heer Johan, deken en persona te Tjerkgaast; Chart. bk.
van Fr. I , bladz. 379. (Deken van Opper-Wagenbrugge ?
Zie Oudh. en Gest. van Fr., I I , bladz. 40).
In de O. Fr. W., II 1 , bladz. 290, vindt men: »Dae papene
ponten fen Wijmbritseradeel", (Wagenbrugge) ; a°. 1404. Alvolge van de omwenteling in 1580 , dit gewest moesten verlaten. Afschriften
hiervan zijn aanwezig op de Bibliotheek van het Friesch Genootschap en in
het Archief der siad Leeuwarden.
(1) Folkerus, in 1439 Abt van lidlum, was deken van »Horn". Oudh.
en Gest. van F r . , I I , bl. 185.
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daar: bladz. 29: »Dae gretmans stowinge in Weimbrinze-dele";
a°. 1404. (Zie bladz. 300 hiervoor.)
6°, In het dekenschap van Sneek:
1470: Heer Aggen, deken te Sneek; (Ch. van Fr., I, bl. 631.)
Verder vindt men nog vermeld:
in 1195 : Heer Jarichus, pastoor te Hallum, «deken van 't Eyland Grijn ;" (M. S. Naaml.) (1)
in 1494: Heer Dodo Jwsma, pastoor te Beetgum ; deken , —
zoo lezen wij, — over : „Borfurt." (M. S. Naaml.)
Moet men daaronder: Bornferd verstaan, dan behoort
deze onder Oostergo vermeld te worden ; zie bladz.
323 hiervoor.
In 1556 was Ids Minthie-zoon, vicarius van Oldehove,
geest, commissaris van Westergo; (Eekhoff, Leeuw., I , bl.
157 , in de noot; Dr. Eeitsma, t. a. pi., bladz. 93.

AANTEEKENING XIV. (Bladz. 284.)

Betreffende het in den tekst vermelde Charter van 1337 (zie
bl. 284), inhoudende eene overeenkomst tussehen Johan, Bisschop van Utrecht en Arnoldus Loef, Proost van de St. Janskerk aldaar, vindt men het een en ander medegedeeld in de
Oudh. en Gest. van Friesland , Dl. I , bl. 251 en 252. — Uit
eene oorkonde, berustende in het Archief der Prov. Utrecht,
blijkt, dat de schrijver der Oudh. en Gest. op bladz. 252 dwaalt
met te zeggen: »De Proost van St. Janskerke heeft het recht
»van instellinge in alle zoo schrikkeljaren — als geen schrik»keljaren", enz., hetgeen moet worden gelezen, zooals ock verder
uit die bladzijde wel is op te maken en zooals in den tekst is
gezegd, dat de Proost dit regt had in alle niet-schrikkeljaren,
de Bisschop daarentegen in alle schrikkeljaren.
(1) Zie over het eiland »Grijn"
o. a. bladz. 242 van den tekst.

of Grind en de stad voor dien naam,
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Onder het regt van instelling moet men verstaan het regt
van investituur.
Zie ook : F. Sjoerds , O. en N.-Friesland , P , bl. 676 en 677. —
Een van de redenen, dat er betrekkelijk zoo weinig bekend
is over de voormalige kerkelijke indeeling van dit gewest, is
daarin gelegen, dat de oorkonden , die daarop betrekking hebben , zoo lang achteloos ter zijde waren gelegd.
Uit eene mededeeling daarover van den heer W. Eekhoff,
voorkomende in Deel I I van de Vrije Fries, bladz. 14 en 1 5 ,
waren de »Charters van het oude Bisdom of van de capittelen
»van St. Maarten," in het jaar 1842, »allen in het bezit van
»het Domein," hetwelk daarvan »alleen administratief, geenerlei
^wetenschappelijk gebruik" maakte. Zij bevonden zich destijds
in »eenige groote vertrekken met kisten en laden, waarin
^duizenden bij duizenden perkamenten met zegels in ordelooze
»hoopen bijeen" lagen , »zonder opschrift of aanwijzing , zonder
sopzigt of registers."
In 1844 werden »de archieven der vijf Utrechtsche kapittelen"
in het Prov. Archief van Utrecht opgenomen , en is er sedert dien
tijd ongeveer 2/3 daarvan geordend en op registers gebragt.
In deze oude stukken van »de oude Bisschopstad, die in
svroegere eeuwen tot Friesland in zoo naauwe betrekking besstond", schuilt zonder twijfel veel, dat tot toelichting kan strekken voor de voormalige kerkelijke indeeling van Friesland.
Wij stellen ons voor, ter gelegener tijd , daarvan gebruik te
maken, om dit belangrijk deel der Friesche 'G-eschiedenis nader
te kunnen bewerken.

AATTEEKENING betreffende de aan deze Verhandeling toegevoegde Kaart.
De voornaamste bronnen, bij de bewerking der Kaart gebruikt , zijn:
1°. De Kaart, voorkomende in het 4e Deel der Vrije Fries
en behoorende bij d e : »Redevoering over het ontstaan der Zuiderzee ," door Dr. J. G. Ottema;
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2°. De Kaart, voorkomende in Deel I van den * Aiouden
Staat," enz. door Dr. Acker Stratingh;
3°. De Kaart, voorkomende in de Beschrijving der Middel%ee, door Brouvrer en Eekhoff; en
4°. Eenigen van de in den tekst vermelde Charters.
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