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De Grietenij Doniawerstal
in het einde der 16de en een goed deel der 17de eeuw.

In de Vrije Fries XIV van 1881 ; schreef Mr. Ph. van Blom
een zeer belangrijk stuk over de Dorpsgemeenten in Friesland. Z.H.Ed.Gestr. schetst daarin de Gemeente in wording,
in liet eerste tijdvak onzer geschiedenis tot aan de Frankische opperheerschappij, en vervolgens van de Frankische
tot de Saxische heerschappij (A°. 800—1500). Hij brengt
ons zoo tot liet begin der 16de eeuw.
Eigenaardig is liet, in een enkel voorbeeld aan te toonen,
wat er aan het einde der 16de en in een goed deel der
17<ie eeuw in eene grietenij van de vroegere toestanden
overgebleven of geworden was.
Eene schoone gelegenheid bood zicli daartoe aan, toen
de Heer A. H. van Slooten, Burgemeester van Rauwerderhem,
uit de nalatenschap van wijlen zijnen schoonvader, den
Heer van Sminia te Bergimi, aan liet Friescli Genootschap, onder veel meer, ten geschenke gaf de Beneficiaalboeken van de dorpen in Doniawerstal, geschreven door
verschillende Secretarissen dier Grietenij , aanvangende in
1592 en 1593 en loopende tot een goed deel der 17de eeuw,
en een boek met acten en aanteekeningen van het Nedergerecht in bedoelde Grietenij, betrekking hebbende tot liet
einde der 16de eeuw 1). Hoewel deze manuscripten niet
1) Zij zijn getiteld :
a. Beneficiaal-boek van Langwoer en Boonswaegh. — In één band.
Het eerste loopt van 1593—1669. Het tweede van 1592—1708.
l>. Benefleiaal-boek van Oela en Dycken. — In één band.
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volledig zijn, maar hier en daar hiaten hebben, of maar
over een kort tijdsbestek loopen, geven zij ons toch gelegenheid, om een blik te slaan op het toenmalig leven
in genoemde Grietenij en hare dorpen, en onderscheidene
bijzonderheden van verschillenden aard mede te deelen.
Het is mij een eer, door welwillende beschikking van het
Bestuur van liet Friesch Genootschap, dit te mogen doen,
en, zooveel ik vermag, wil ik mijne mededeelingen vastknoop en aan liet aangewezene in de verhandeling van
Mr. Pli. van Blom bovengenoemd, een stuk, dat de aandacht verdient van allen, die de dorpsgemeenten in Friesland
in hare wording en ontwikkeling willen leeren kennen.
Ter zake dan.
De heer van Blom wijst in zijne verhandeling aan, dat
in het tijdvak door hem behandeld, zoowel in de vóór-

e.

cl.

e.
f.

g.

Het eerste loopt van 1593—1661. Het laatste, dat niet veel bevat,
van 1593—1620.
Beneficiaal-boek van Tjerkgaest en Broeek. — In één band.
Het eerste loopt van 1593—1631. Het tweede van 1593—1618.
Br moest in dit boek ook nog voorkomen eene kerkerokening van
Goingarijp van 1614. Maar zij schijnt uit het oude boek verloren
geraakt te zijn.
Beneficiaal-boek van Olde-ouwer, Ousterhaule en Ouster-Nyga. —
In één band.
Het eerste loopt van 1593—1646. Het tweede van 1593—1598, en
het laatste is weer uit het boek verloren gegaan.
Beneficiaal-boek van Doniaga 1592—1643.
Beneficiaal-boek van St. Niclaesga, Yskenhuijsen en Legemeer. —
In één band.
Het eerste van 1593—1659. Het tweede van 1593—1636 en het
derde van 1593 — 1617.
Een boek met acten en aanteekeningen van het Nedergereeht in
Doniawerstal. Dit boek heeft geen titel, maar op de eerste bladzijde
staat, vergis ik mij niet, met de hand van den Grietman Elardus
Eeijnalda geschreven.
„Nunquam bella pïïs, nunquam discrimara desunt,
Et quod restituas mens pia seznper habes."
„3 Juli 1592."
Het zal tot inleiding moeten dienen voor het boek.
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Christelijke als in de Christelijke periode, de godsdienst
nauw verbonden was met de overige maatschappelijke belangen 1). In den tijd, waarin onze manuscripten ons
verplaatsen, was veel veranderd. De Hervorming was
gekomen, en met kracht in Friesland doorgedrongen. Door
liet landsbestuur was in 1580 de Iioomsche godsdienst
verboden, en de Gereformeerde godsdienst tot godsdienst
van staat verheven. Waren zeker vroeger de tempels der
heidenen met de daaraan verbondene goederen, bij de
invoering van het Christendom, Christelijke bedehuizen
geworden en overgegaan in de handen der Christenen, nú
werden de Roomsche kerken Gereformeerde bedehuizen en
de goederen dier kerken, pastoriën, vicariën, kosteriën —
in één woord de zoogenaamde kleine geestelijke goederen —
werden bestemd tot onderhoud van Gereformeerde predikanten, schoolmeesters en ad pios usus. Dit alles was
geschied door het landsbestuur. En wat nu ook al vert>
anderd mocht zijn, de aloude vereeniging van den godsdienst met de overige maatschappelijke belangen was gebleven.
De Staat had het oppertoezicht over de goederen door hem
toegedeeld; hij bemoeide zich met kerkelijke zaken; en de
kerk en hare dienaren hadden naar den Staat te luisteren,
werden mede onder zijn bestuur verkozen, en hadden somtijds dingen te doen, die wij thans aan hunne betrekking
als Evangeliedienaren vreemd zouden achten. Beneden
zullen wij zoowel van het een als het ander in Doniawerstal
voorbeelden aantreffen.
Voorts worden wij aan den ouden tijd herinnerd, als wij
het tal van namen der geestelijke landen in Doniawerstal
overzien. Zij worden in de Beneficiaalboeken bovengenoemd
bij de verhuringen der landen opgegeven, en komen voor
1) Zie zijn verh. bladz. 365, 395—399, 400—411.
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een goed deel overeen met die, welke gevonden worden
in het Beneficiaal-boek van Friesland; zij worden nu eens
door deze maar ook omgekeerd worden de namen in het
Beneficiaalboek van Friesland door die in onze Beneficiaalboeken gecorrigeerd 1). Ze allen hier te noemen zou te
veel plaats innemen, 2) maar toch verdienen enkele onze
aandacht. In het -Beneficiaalboek van Langweer wordt
genoemd de Eijdscher, in het Beneficiaalboek van Friesland
wijtscaer en rytscaer geheeten; in dat van Dijeken de
Catbuyren schaer, in het Beneficiaalboek van Friesland
Katbirstere scher genoemd ; in dat van Tjerkgaest de Cleijne
schar, van Odeouwer de schaer, in dat van Doniaga
Doenijega scher, in liet Beneficiaalboek van Friesland de
geniena scher geheeten; in dat van St. Niclaesga degroote
schaer, de Westerschar genaamd de luiike deelen, de middelschaer in 't derde icaer, de hynexte schaer buijten de maerslooten, waarvan de eerste en de derde ook in liet Beneficiaal-boek van Friesland worden aangeduid. Deze scharren
werden in den tijd, waarvan onze Beneficiaalboeken handelen, wel verhuurd, maar wijzen toch in de benaming
terug naar eenen tijd, waarin zij gemeenschappelijk werden
gebruikt, alzoo naar hemrikken in de genoemde dorpen,
waarvan zij kleinere deelen waren 3); zij kunnen dus worden
geacht overblijfselen te zijn uit die tijden, toen elk dorp
een hemrik had, zooals de Heer van Blom heeft aangewezen 4). Te eerder kunnen wij daartoe besluiten, als
wij den Heer v. Blom zien aanwijzen, dat een deel van
liet hemrik, bn de vierjarige verdeeling aan de kerk zal
zijn toegekend, en de kerkelijke goederen aanvankelijk
1) B.v. te Langweer frau-fenne beter dan fraefenne in het Benfb. van
~&v., en te St. Nicolaasga in de bijle in het Benfb. v. Fr. beter de W-ij el enz.
2) Stelt iemand er belang in, hij zie mijne excerpten in, die ik uit bedoelde boeiden maakte en die berusten in het Museum van het Fr. G-cnootsohap.
3) Zie T. Blom a. verh. bladz. 357.
4) a. verh. bladz. 356 en 357.
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alzoo genomen zijn van gronden, tot de dorpen behoorende 1).
Of wijst dan althans een deel dier goederen niet terug
tot den tijd, •waarin zij behoorden tot liet liemrik in het
lang verleden?
Maar niet alleen sluiten zich de kerkegoederen in naam
en oorsprong aan den ouden tijd aan, waarop de Heer
v. Blom wijst, er is veel meer in de gansche inrichting
der Grietenij en dorpen, dat ons daaraan herinnert.
Ik begin met den Grietman 2). De Heer van Blom
wijst glashelder aan, dat hij en zijne betrekking die van
de vroegere Skelta's en Asega's in zicli vereenigden 3).
Hadden de eersten in den ouden tijd de schattingen in te
vorderen, den rechtsdwang en het oppergezag over dijken,
sluizen en wegen van algemeen belang, de Asega's zaten
nevens hen als rechtsprekers, de gewone rechters, die
vonnissen deelden. Na den grafelijken tijd, die omstreeks
1234 in Friesland eindigde, vervielen de vertegenwoordigers
van het grafelijk gezach, en met hen de namen van Skelta
en Asega. Hunne betrekkingen werden toevertrouwd aan
• een enkel persoon, en deze was nîet meer alleen rechter,
maar tevens openbaar aanklager, welke werkzaamheden
in één woord greta werden genoemd, dat zoowel in de
beteekenis van aanspreken in rechten als van rechtspreken
voorkomt, en de woorden grietman en gretanie deed ont. staan 4).
Was vroeger het ambt van den Skelta om de schattingen
in te vorderen, onze manuscripten doen ons zien ; dat de
Grietman van Doniawerstal omtrent dezelfde zaak zich te
bekommeren had. Zoo moest hij 3 Juli 1592, den dorps1) a. verh. bladz. 401.
2) Zie over zijne benoeming enz. F. Sjoerds, Algem. Besehr. v. O. en
N. Priesl. II, 1, 378—415.
3) a. verh. bladz. 390 en 391.
i)

a. Verh. bladz. 37G, 377 en 390, 391.
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rechter van Boonswaegh, Keijmer Eckis, ter verantwoording roepen „omme den rekenschap te verstaen ende sluijten
van sijn ontfangh encle uutgave, dien hij heeft gehadt van
de florenen tot maentlycke contributiën soe wel ordinaris
als extraordinaris vorden Jaere XVC een ende tnegeutich
van petri ad catedram 1) lestverleden tot dato deses ontfangen ende uutgegeven." Zoo verklaarde Dedde Sipckes,.
dorpsrechter van Langweer, eveneens op 3 Juli 1592, dat
„twee orthies makende een lialff st. over den floreenrente
ommegeslaegen (was) duer Idts Romckis ende Pyer Meijnnis
ende bij de dorpsrechter opgenomen sonder des grietmans
consent ende weeten ende nyet is gebrocht in handen van
den ontfanger van de Jurisdictie." Op verzoek van den
Grietman werd dit door den Secretaris in acte geredigeerd.
Zoo werd er 13 Dec. 1592 aan Sipcke Gerrits, dorpsrechter in Doniaga, aangeschreven „omme drrje penningen
over syn dorp te collecteren, die bij eenige dorpsrechter(s)
gecollectert ende bij do taxatoers met den ontfanger verrekent (zijn)." Zoo werd, onder meer, op 19 Dec. 1592,
eene missive geschreven aan de dorpsrechters, om „alle
achterwesende schattingen op te bringen." Op 18 Januari
1593 werd eene missive geschreven „omme veerthien st.
volgens mijn heeren staten uutschrijvinge ende vier st.
vier pen met seven van den omslaech ower den floreenrente te collecteeren", en 29 Januari 1593 schreef de
Secretaris „seeckere copie uut den ommeslach lest verleden
gemaeckt" en „behandigde die den Grietman." Op 5 Maart
1593 werd „uutscryvinge gedaen omme betalinge van den
twee maenten schattingen te weeten sesthien st." En op
6 Maart 1593 werd „eene missive gescreven aen Elardt
TTnjs, dorpsrechter van Tjerkgaest, omme den schattingen
in hen dorpe te collecteren" 2).
1)

22 Februari.

2) Alle deze bijzonderheden zijn ontleend aan het acten-boek van het
Nedergereeht van Doniawerstal.
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Uit dit een en ander blijkt wel, dat de Grietman nog
wel wat te tobben had met de schattingen, ook om ze
behoorlijk binnen te krijgen. Dat de ingezetenen slof
konden ziju in het betalen, en, bij nalatigheid, in eens
lieele sommen moesten opbrengen, met onkosten van vervolging er bij, blijkt uit de- volgende aanteekening in het
Beneficiaal-boek van St. Niclaesga in de kerkerekening
van 24 Aug. 1633. Deze rekening geschiedde nadat 7
Maart 1632 de uitspraak gedaan was door Heeren Gecommitteerden uit Hun Hoog Mogend., zijn Excellentie en
den Raad van Staat, over de ontstaane onlusten in Friesland 1). Ik acht, dat er verband is tusschen dit stuk
en de bovenbedoelde volgende aanteekening: „noch van
schattinge betaelt van wege den landen bij Albert Clases
gebruickt twaliff ggl. achtien st., noch betaelt van seecker
owergifte van schattinge der prebende landen de somma
van twee hondert vier en dartich Car. gl. een st. principael en vijftien Car. gl. van interest makende aen golt gl.
enz. — Item betaelt van Duerwaerders oncosten luit quitansie vyftich Car. gl. enz. Bij Hinne Koorde (deze was
de kerkvoogd, die rekening deed) is uutgelecht voor Jan
Keesses van schattinge negentien ghl. dartien st. gefallen
in drie jaer op 22 st. floreen, rest doer Jan self, (deze
Jan had, blijkens eene aanteekening, die in de rekening
vooraf gaat, land om Godswille in gebruik). Noch is bij
Hinne uutgelecht ven schattinge voor de gemeente hondert
twintich ggl. ses en twintich st. acht penn. in den drie
jaren daert hoger lopen is als ses ggl. vermits de gemeente
de landen verhuirfc hadde, dat de huirders niet meer solden
hebhen als ses golden gl. ower de floreen" 2),
Hadden- de Skelta en Asega in dxn ouden tijd den
1) Chart. b. r. Friesland V, 333 enz.
2) In de Beneficiaal-boeken der andere dorpen vind ik zulk eene aanteekening niet.
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rechtsdwang" en rechtspraak, de Grietman, die beide betrekkingen in zich vereenigde, had in Doniawerstal, gedurende den tijd waarop onze manuscripten wijzen, als hoofd
van het Nedergerecht zich met zijne mederechters en
Secretaris met menige rechtskwestie, voor zoo ver die
tot het Neclergerecht behoorde 1), in te laten. De voorbeelden ontleen ik weer aan onze manuscripten. — Zoo
gaf de historie met den dorpsrechter van Boonswaegh,
Eerjmer Eckis, waarvan boven reeds melding is gemaakt,
den Grietman „sampt syn mederechters", den 3 d e n Juli
1592, de taak, om ter audiëntie te staan ; ten einde de
rekening van dien dorpsrechter te verstaan, maar ook om
„in cas van onwillichheit ende progressie om 't selve te
doen" te protesteeren, „dat hij desen aengaende met sampt
sijn mederechters onschuldig was." — Zoo was er, mede
in 1592, een twist ontstaan over de betaling van schatting
tusschen bovengenoemden dorpsrechter van Boonswaegh
en eeneri zekeren Nolcke Gerrits, waarin ook Dedde Sipckis,
de dorpsrechter van Langweer gemengd was, benevens een
zekere Johannes Aggis en Hoythie Harings, zeker als
kerkvoogd van wege den patroon, op welke twist wij beneden terug komen; doch deze zaak werd niet in rechten
ten emde toe behandeld, maar brj schikking en bevrediging beëindigd, daar de wederzijdsche beschuldigingen in
het acteboek van het Nedergerecht zijn doorgehaald, en
op den kant aangeteekend staat : „g'edelert in presentie
van parthien ende Sipcke Harichs mederechter actum 26
Januari 1593." — Maar die bovengenoemde Nolcke Gerrits speelde den 3<3en Juli 1592 op zijn poot. Behalve
bovengenoemde twist, verklaarde hij toch op dien dag
„dat Reijmer Eckis ende Sjoucke Reijmers dieven waeren
soe verre sij An Sijuerdts haer penningen nijet restituer1) Zie Foeke Sjoerds, Algem. Besohr. v. O. en N. Friesland, II, 1 blz.
378—415.
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den dien sij van liaer hadden ontfangeu van schattint
'o'
Maar daar de beide beschuldigden op goede gronden „van
injurie protesterden 1 ', en Nolcke zelf moest bekennen, dat
zij dit protest zelven hadden verklaard ,,voer Commissarissen ten huijse van Rencke Harings", werd dit alleen
„in acte geredigert", en waarschijnlijk niet verder voor het
Nedergerecht behandeld. — Op 30 Maart 1593 evenwel
rekenden Reijmer Eckes, de dorpsrechter van Boonswaegli,
en Sjoucke Reijmers, „gaeman" aldaar, „neffens den schattingen van Sijoucke floreen verschenen." Zij hadden verschil over 24 Gl. •— Nadat Sijoucke verklaard had ,, expresselijk gefraecht sijnde", dat hij „op geen andere poincten
nyet liadde te seggen", hebben zij „den questie op den
Grietman, mederechter en Secretaris gecompromittert, ende
geloeft 't gene zij daerinne verklaerden te achtervolgen."
Dit stuk onderteekenden zij, en nu deden Grietman, mederechter en Secretaris de volgende uitspraak: „Achtervolgende den boven gescr. acte van compromisse hebben wij
Grietman, mederechter ende Secretaris den questie aen ons
genomen ende parthijen neerstelijcken gehoert ende verstanden vorts nae lange communicatie met overroepenge 1)
van Dedde Sipckes dorprechter van Langweer volgens dien
op alles gelet ende geconsiderrert hebbende verclaeren wij
Grietman mederechter ende Secretaris sulx dat Reijmer sal
syn ontfangbaer tot den drije carolus gl. als reste vant
Jaer van een ende tnegentich hem volgens sijn boeck verschenen ende neffens den dardehalve carolus gl. van seeckere fercken waer tegens Sijoucke heeft gehibert quittantie
van ses en veertich st. dat tselve verleken ende gecompensert als dat Sijoucke vant fercken noch aen Reijmer
sal betaelen vif ende twijntich st. ende aengaende den
overgifte van Nolcke Greldesz op Sijoucke vscr. aen Reijmer
1) Beteekent dit, dat de dorprechter een gebed had gedaan ? Zie over
deze „oveiToepinge" beneden bij den predikant. Of riep hij de partijen op?
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als dorprechter gedaen sal Reijmer wederomme sijn regres
nemen tegenst Nolcke ende noepens den overgifte bij Wijbe
Jetthis op Sijoucke voornoemd aen Reijmer gedaen sal
Sijoucke aen Reijmer betaelen mits blijvende salf reent
tegens Wijbe vscr. ende belangende den costen bij wederspan Sarchiant met sijn assistenten op seeckere overgifte
gedaen verclaeren wij dat Snoucke daervan sal betaelen die
soma van negen Carolus gl. Soe dat gebleke dat Sijoucke
vscr. suywer schuldig bleff de soma van vier ende veertien
Carolus gl. ses st. twaliff pen exempt den costen die gescliiet sijn ende alstnoch ter oersaecken bij seeckere inlaege
van soldaeten op Langweer geschien ende dat soe wel
nefî'ens salaris als costen alles volgens des heeren ordinantie
opt stuk van dien gemaeckt. Aldus gedaen opten 30
Martii ano 1593 als blickt by onse handen hyer ondergescreven actum ut supra.
Blardus Reynalda,
Sipcke Haryns.
Gosse Claes Sylvius.
Dedde Sipkesz."
Het verschil scheen dus ernstig genoeg geweest te zijn,
dat de sterke macht en de. soldaten er bij te pas gekomen
waren.
In 1593 den 30 s t e n Maart, op denzelfden dag derhalve
waarop liet Nedergereclit de bovengenoemde uitspraak deed,
kwam er eene zaak voor, die zeker voor de Heeren rechters
eenen aangenamen afloop had. Het blijkt uit de volgende
acte :
, W T Sybe Joannesz, woenend tot Sexbierum in mijn
qualiteit ter eenre ende Joanna Anschke, weduwe in mijn
qualiteit gedaachde ter andere zijden, doen condt lijen ende
bekennen mits desen hoe dat wij onse questie uut den
gerechte van Doenijewstall genomen hebben ende den selven
begeven int seggen van Sipcke Haringsz, mederechter,
Pierke Cornelisz, Dominico Annij postulanten, ende Gosse
Claes Sylvio, Secretaris van Doenijewstall vscr. ende ge-
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loeven wy parthijen hinc inde tgeene by de vscr. compo•sitaers daerinne uutgesprocken sal worden taclitervolgen
onder hypotliecatie van onse guederen geen exempt, alles
met submissie ende renuntiatie in forma ende besondere
•dat ick Jolianna renuntiere Senatus Consulti Velleiani 1)
in forma. Orconde myn Sybe hant ende heeft Ige Broersz.
desen voer mij Jolianna ondergescreven actum den 30 Marty
ao 1593." De handteekeningen volgen. — Deze zaak, die
wij overigens niet kennen, werd dus door arbiters afgedaan,
en niet meer voor liet Nedergereclit behandeld.
Eveneens werd in October 1593 een twist tusschen
Reijmer Eckis, die altijd eenige twistzaak scheen te hebben,
•én „de gemeenteluyden van Boenswaegh" aan „baersluyden"
arbiters, opgedragen. Het stuk luidt als volgt: „op tiuyclen den lesten Octobris ao 1593 hebben Reijmer Eckisz.
ter eenre ende de gemeenteluyden van Boenswaegh. als
gecitert wesende van Reijmer hen dorprechter binnen
Langweer te compareren voer den grietman mederechter
Sipcke Harings met sampt den Secretaris van Doenijewstall
in dijen qualiteit ter andere zijden hen questien ende differenten gecompromittert ende begeven neffens den verleijdene schattingen costen expensen ende andersins bij den
vscr. Reijmer gedaen ende geexpendert int seggen ende
arbitreren van Sipcke Harings ende Sipcke Gerritsz. als
baersluyden ende Gosse Claes Sylvio Secretaris van Doenijewstall als owerman, geloeven wij parthijen liinc inde
alle liet geene by de vscr. baersluyden ende owerman uutgesproken sal worden taclitervolgen bij pene den onwilligen te verbueren thijen carolus gl. de helfte tot profijte
van den onderholders ende dandere helfte tot profijte van
1) Hier behoorde te staan „beneficium (of beneficio) Senatus Consulti
Telleiani." Dit senaatsbesluit is genomen onder het Consulaat van M.
Silanus en Telleius Tutor, en gaf der vrouw het reeht en privilegie op do
goederen van haren man voor en boven alle schuldeischers.
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den armen in Doenijewstall doch wel verstaeude alle henquestien voer dato deses gehadt." — Dit stuk laat ons
eigenaardig zien wat men in dien tijd bepaalde voor hen,,
die de uitspraak der arbiters en hun president niet wilden
opvolgen. Voorts spreekt het van zelf, dat ook deze zaak
nu niet verder voor het Nedergerecht behandeld werd, en
het was, dunkt mij, niet zelden de invloed van den Grietman, die op deze wijze onderscheidene zaken minnelijk zocht
uit den weg te ruimen. — Hiervoor pleit ook eene bijzonderheid uit het Beneficiaalboek van Tjerkgaest. Er was
aldaar eene „seeckere questie" ontstaan tusschenden Grietman „rafcione officii" en eenen zekeren Marten Sijuerdts
„neffens de reparatie van de huisinge daer Marten nu
selfs in woent ende bij hom daeraen gedaen." Maer men
accordeerde, „dat voergaende reparatien by hem gedaen
sullen syn versmolten tegenst de huijre van 't huijs ende
landen by hem in bruijckma verleden twee jaeren gehadt
verschenen.'' Overigens moest Marten „eens voer all"'
betalen 8 car. gl., en de gemeente zou, „buijten syn schade"'
de woning „die nu int vallen staet" doen opmaken. Marten
moest echter „sijn arbeijt daeraen doen", maar „oeck de
huijr ende het inwoenen van 't huijs sal in sijn arbeifc
versmelten, wel verstaende dat de huijre te weezen een
ende dachtich carolus gl. suijver blijft voor de gemeente
t1 ontfangen. Actum den sevenden martii ao 1593." —
Beter was liet zóó te schikken dan in rechten de zaak
te behandelen.
Den 17âen Juni 1604 moest de Grietman met belanghebbenden protesteeren tegen de rekening van de kerkvoogden te Boonswaegh, welke zaak, gelijk wij beneden.
zullen zien, voor liet Hof van Friesland is behandeld.
In 1605, den 13 Juni, moesten Grietman en Secretaris
optreden als „baersluyden" in een geschil tusschen de
kerkvoogden van Legemeer onderling. Die hunne uit-
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spraak niet wilde accepteeren en nagaan zou verbeuren de
kosten en vacatiën. Wij komen ook hierop beneden terug.
Den 14 Dec. 1609 gaf liet wegblijven der ingezetenen
te Doniega bij de kerkerekening, zoodat de Grietman met
den Secretaris „re mfecta" moest vertrekken, den eerstgenoemde aanleiding om te „protesteren dien aengaende soe
nae rechte ende behoeren."
Op een „Memorike voer Mr. Gosse Claes Sylvio", dat
los in liet Benefîciaal-boek van Tjerkgaest ligt, en, als ik
mij niet bedrieg, door den Grietman J. van Clant geschreven is, staat het volgende: „In den eersten Jan Cuyper te maenen om de betaelinge vant gene liy Dirck de
Haen als cessie v. d. Eliaen (Haen, misschien) hebbende
schuldich is te weten de Sma va 58 Cgl. 3 st. Ofte by
gebreecke vant selve dat ick eersts daechs hem zal doen
verdachvaerden voer de stadt Sneeck, alwaer hy is Justiciabel ratione contractus- ofte anderssins doen arresteren
wanneer hy D. (daar, misschien) compt, het is lang genuech gebeijdet. Item aen Gerecht te verstaen hoe doch
mijn saeck al vaert voert Gerechte van Schoterlandhemmachtich gemaect. Item dat 't process van Douwe Roorda lantzate
Jelmer Sijrxz. niet binne come eer ick Mr. Douwe leste
scriftuer zal gelesen hebben", en op den kant „item dat dno
Secretario gelyewe mij to bestellen een citatie op Agge Gerckes
om betalinge van 2 Car. gl. 5 st. ter cause van salaris'."
Den 5 Aug. 1614, kwamen de drie kerkvoogden van
Legemeer in het reclithuis te Langweer en compareerden
voor den Grietman Jhr. Johan van Clant en den Secretaris
Fedde .Regnaerda. Twee van hen waren „triumphanten
ende requiranten ter eenre", en de derde was „gevonniste
ter andere sijden, volgens sententie van het gerechte van
Donijewstall in dato 2 July laestleden." Zij kwamen „om
liquidatie van hen ontfang en uutgave van de geestelicke
goederen in den dorpe Legemeer, welcke sij tsamen als
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kerckvoocliden alclaer gehadt hebben", maer hadden „quaestie
om sekere twintich goude guldens vier jaeren landthuir
geresen van vier pondemate maedlandt leggende over de
koevoerde in de betue." De derde kerkvoogd wilde die
„hem als eigen benodigen, en seide mits dien ongehouden
te sijn d'selwe somme te verrekenen ende ower te geven.1'
Helaas! de „vscr. parthien syn als hebbende dien t halven
niet connen verdragen worden van malcander gescheiden."
Het komt mij voor, dat zij niet berustten in de uitspraak
van het Nedergerecht, en de zaak nu hooger op wilden
brengen. Eene aanteekening omtrent uitgaaf in de kerkerekening, die over de jaren 1613 — 1616 loopt, en eene
aanteekening onder de rekening van 29 Oct. 1617 schijnen
dit te bevestigen.
Tussclien de jaren 1629 en 1631 had, zeker door den
invloed van den toenmaligen Grietman Jhr. Syds van Osinga,
eene schikking plaats tusschen „Wybe Wytsesz., als occuperende voor den erfgenamen van wijlen Griet Jelle Hittis
wijff ter eenre en de karckvoochden van Langweer, als
occuperende voor den erfgenamen van wijlen Jelle Hittis
ter andersijden, nopens de goederen" door Jelle en Griet
nagelaten, waarbij zij „fruntlijcker wij se veraccordeert
sijn."
Er was voor 27 Januari 1630 eene procedure in Doniega,
van wege de kerk tegen Johanna Hans Broers weduwe
„met haer kynderen." Deze procedure werd gehouden èn
voor het Nedergerecht èn voor het Hof'. De breede gemeente van Doniaga had als hare volmachten aangewezen
Sipcke Gerrytsz, „in leven dorprechter in de vsr. dorpe
ende Sybren Hylckesz." De laatste deed, den 27 Januari
1630 „rekenschap, bewijs ende reliqua ter presentie vanne
gemeente bij clocklippinge ten huijse van Hoyt Hilles
vergadert sijnde, van alsodanige ontfangen uutgaeffen ende
vacatien als ten respecte vanne proceduiren bij hem ont-
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fangen uutgegeven ende gevaceert waren" en compareerde
daartoe voor den Grietman Jhr. Syds van Osinga en den
Secretaris Tarquinius Asseina. Hij had ontvangen „148
Gar. gl. 12 penn. en uitgegeven 100 Gar. gl. 8 st." en
„van 69 dagen vacatien tot Liewarden is hem gepasseert
sdaechs 28 st. also dat Sybren noch bowen syn ontfangh
vanne gemeente solde competeren negen en veertich caroli
guldens." Maar de kinderen van den overleden Sipcke
Gerrits compareerden 29 Januari 1630, en ,hebben ter
presentie van Oene Ids en den karckfoochd van Doniega
als daer toe vanne gemeente gelasticht" voor den Grietman en Secretaris „int rechthuis op Langweer rekenschap
van hun wijlen vaders ontfangh en uutgaeff als oock aenwijzing van haer wijlen vaders vacatien gedaen." Sipcke
had ontvangen 147 Car. gl. 19 st. vier penn., waartegen
zijne kinderen „so bij affirmatie als quitansien betoonden
bij haer wijlen vader so tot advocaets salaris, sententie•gelden als cancelrije gherechtichheden deurwaerders salaris
ende andersins uutgelecht te sijn ten respecte vanne proeeduiren so voer de howe als nederrechter gefallen" 119
Car. gl. „Ende also Sipcke tot Liewarden hadde gevaceert 89 dagen ende inde Grietenije dartien dagen, so is
by ons Grietman ende Secretaris befonden, als dat de gemeente eens voor al aenne erffen van w. Sipcke Gerryts
solde uutkeeren bowen de ontfangen penningen den somma1'
van 62 G. gl. 14 st. „waerop dat de volmachten vanne
Gemeente uutgesonden huer willekeur oft optie solden
hebben tot Maendach aencomende. Aldus gerecht, geaccordeert ende gesloten by ons ondergescrevene Grietman
ende Secretaris op dagen als voren verhaelt." Dit stuk
is geteekend door Sycls van Osinga en T. Assema. Zij
hadden dus het toezicht op de verantwoording van hen,
die als volmachten van de gemeente in rechten optraden.
Op den Ssten Dec. 1636, wilde de kerkvoogd te Isken-
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huizen geen rekenschap doen van zijn beheer, dat hij
„beneffens den ander karckfoochd" had gehad, hoewel het
„hem rechtlijcker wijse is aengedient eerst duer de exketuer van Doniewarstal opten 8 Dec. 1636 en daer na
weder twiemael duer de adsistent opten 9<ïen dito." Hij bleef
.pertinaciter" weg, „niet willende voor recht compareren
om de rekeninge te doen, daer de Heer Grietman metten
Secretaris gecompareert waren int Rechthuis tot Xskenhuisen beneffens ander ingesetenen des vscr. dorps." De
Grietman protesteerde daarop „van costen ende alle onheil
die daer uut mach ontstaen." En daar de andere kerkvoogd geen perfecte rekening kon doen, om het wegblijven
van zijn collega, werd „de comparitiedach" uitgesteld tot
den aanstaanden Dingsdag. — Toen op den 13*1™ Dec.
de Grietman met den Bijzitter en Secretaris weer in liet
rechthuis te Iskenhuisen waren om de rekening van den
onwilligen kerkvoogd te verstaan, had de Secretaris de
acte van protest van den Grietman al geschreven, daar de
kerkvoogd zeker eerst weer weg bleef en in zijne onwilligheid scheen te volharden. Maar ziet! daar kwam hij
aan, hij koos de wijste partij en eigenaardig is de aanteekening, dat de rekening „fruntlijcker wijse is geschiet."
De berg baarde een muis.
In 1643 was er wederom wat in Doniaga te doen. De
volmachten van het dorp hadden het te kwaad met de
erfgenamen van wijlen Sipcke Gerryts, gewesen dorprechter,
boven reeds genoemd. Deze was in zijn leven ontvanger
„vanne taux" geweest. De volmachten waren van oordeel,
dat er uit zijne administratie wel „een somma ower solde
schieten, daer sij tot profyt van het dorp wolden hebben."
Maar de erven van w. Sipcke ontkenden dit, „doch verclaerden bij aldien sij al de resten vanne taux ontfanghen
hadden, daer een ieder well quam te gewen, dat in dier
gefalle well een redelijck owerschott tot profyt van het
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dorp solde weesen, aen welck owerscliott ofte resten sij
qualyc sagen te geraeken."' De partijen gaven het geschil
over aan het „tusschensprecken vanne lieer Grietman Osinga
ende bysitter Broer Aggens sampt de Secretaris Assema."
Deze beslisten, dat de erfgenamen van Sipclce de achterstallige taux „tot haer eiglien last ende pericul" zouden
invorderen en die genieten, mits dat zij eens voor al aan
liet dorp Doniega betaalden „de somma van 75 Car. gl.
frij geit sonder eenighe afcortinghe van verteringlie ende
salarijen." Zoo scheidden de partijen; liet gelei werd aan
Doniega uitbetaald; de volmachten teekenden en „Grietman, Bisitter ende Secretaris, als soensluiden geweest
hebbende", bevestigden liet mede. — Op een los papiertje,
in het Beneficiaal-boek, staat nog, dat de Secretaris voor
<le erfgenamen van Sipcke de kwitantie van 75 Car. gl.
schreef, en op een ander komt voor wat de erven van
Sipcke aan salaris te betalen hadden, namelijk „den Grietman 2 Car. gl., den Bisitter 1 C. gl. 10 st., den Secretaris
1 Car. gl. 10 st., voer wagenfracht 1 Car. gl., den dienaer
12 st., en Pier Obbes voer verteringh ende diensten 1 Car.
.gl. 10 st." — in het geheel 8 Car. gl. 2 st.
In 1644 deden zich een paar gevallen te Oele voor.
De kerkvoogden hadden eene rekening ontvangen van den
leidekker van reparatiën aan kerk en toren ad 53 Car. gl.
7 st., waaronder mede begrepen was de reparatie van „vijff
jaren aen de kareke en toorn gedaen." Zij meenden echter
deze som niet schuldig te zijn. Maar de leidekker molesteerde hen. De kerkvoogden bleven er evenwel bij, dat
zij alleen „de jaerlixe reparatiën" schuldig waren zonder
meer. Evenwel „hebben partijen te raede geweest om te
willen acquiesseren ende nae te comen" wat bij den Grietman, Bijzitter en Secretaris „worde gebaerd en uutgesproocken", en deze, „partijens accoord geëxamineerd en
nagesien hebbende", en „partijen ooc aen wedersijden ver-
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verstanden" zijnde, hebben „daar uut verclaert en gebaert",
dat de leidekker met „Jacobi 1) eerstcomende" van de
kerkvoogden zou ontvangen 50 Car. gl., en „dat het
aceoort van de jaerlixe reparatien vorders in sijn geheel
solde blijven" en de reparatien tot Mei 1644 tevens geliquideerd waren, „comende de verteringe en salarys also tot
laste vamie karckfoochden." Dit accoord werd echter
eerst door hen en de gemeente „afgeslagen", maar, „nochtans voor liet afscheiden entlijk geaccepteert". De leidekker
was er natuurlijk mede tevreden.
Een tweede geval in die gemeente was het volgende.
Er was een geschil ontstaan tusschen Jeldou Walte
Hettinga weduwe cum sociis, als requiranten ter eener
en de kerkvoogden en ingezetenen ter andere zijde. De
eerste beweerde, „dat de prebende van Ter Oellen aen liaer
sloet (slot) quam te betalen twie florenen en twie en
twintich st. lantlasten luit de instrumenten daer van srjnde,
waermede sij sulks wilde verificeren". Bij de kerkvoogden
en gemeente echter werd dit „geiniicieert, en seiden mede
dat liaer prebende genoecli vraer beswaert jae meer als
ordinaris".
De zaak scheen niet helder te zijn, „ende om d' selwe
geschillen voer een wijltijts wech te nemen, tot datter
meerder claricheit van dien voor den dach moclite comen,
ende also de karcke van Teroella twie hooffden ofte drie
ponchten heeft in haer Jeldou Hettinga fenne voor het
huis buiten Dyck" maakten Grietman en Secretaris „op
versoek van partijen een provisionael aceoort", zoodat
Jeldou de twee hoofden of drie pondematen, drie jaren
lang in huur zou hebben tegen 3 G. gl. per jaar „boven
den twie il. en 22 st. daer sij pretendeert haer vanne
prebende te competeren", en wie na die drie jaren „aen1) 25 Juli.

Wumkes.nl

DEK 16<-1e EN EEN GOED DEEL DER 17*le EEUW.

375

desen accoorde niet langer rnochte genoeghen sal in sulcken
gefalle een ander stuk laten demmcieeren en overleggen,
waermede partijen alsdan aen wedersijden sullen volste
gerecht sijn". De kosten en salarien werden aen wederzijde gecompenseerd, „holdende niettemin alle duisterheit
ende misverstand die uut desen solde moghen ontstaen tot
onser nader verclaringhe". Grietman, Secretaris en partijen
teekenden, en het accoord werd „ten Beneficiaelboek van
Teroelen gestelt".
Ziet daar! voorbeelden genoeg, van de werkzaamheid des
Grietmans als rechter. Waar hij schikken kon, schikte hij,
en overigens zien wij in hem de taak van den ouden
Skelta en Asega vereenigd.
Maar de Skelta had ook liet oppergezacli over dijken,
sluizen en wegen van algemeen belang. Later ging dit
over op den Grietman 1). Onze manuscripten geven, ten
aanzien van den Grietman, hiervan ook enkele voorbeelden,
en herinneren ons wederom zóó aan wat uit den ouden
tijd was overgebleven. In de voorwaarden van verhuring
der geestelijke landen van Langweer en Boonswaech b.v.,
die in 1593 door den Grietman „mede ten overstaene van
den mederechter en Secretaris van Doenrjwerstall plaats
had, is de bepaling opgenomen, dat de landen verhuurd
worden „met hen beswaerlijke lasten van ffr. taxen dyeken
dammen paladie"; en deze bepaling komt ook elders voor.
In 1594 werd er te Langweer nog het volo ende aan toegevoegd „dat een yder die koegangen geraecken te huyren
soe in de Yicarie ende her Epe fennen, die sullen geholden
wesen boven den huyrpenningen, die sy beloeven sullen
voer een yder koeganck een yder sijn fenne te bringen
twee praem vol sant in de dammen en tselve thaelen
uten hals van de Wymerts streckende in de Sijpen ende
drije praem vollen sant van een yder koeganck in her Epe
1) v. Blom a. verh. bladz. 377, 378, 397 en 398.
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fenne gehuyrd". De Grietman zorgde, dat de anders vuile
dammen op deze wijze begaanbaar werden. Den 29 Maart
1593 werd in liet actenboek van het Nedergerecht aangeteekend „item procuratie gescreven opten grietman ende
de selve te boecke gestelt met oeck een procuratie opten
grietman nopens Jouster Scliants ende het maken van dien".
Zoo staat er in hetzelfde boek het volgende „een missive
gescreven aen die van Iskenliuijsen omme haer buyrte
effen te maken" en verder „item een missive gescreven
aen de van den Broeck omme een voetpadt te maken".
En toen in 1630 door de , eigenerffden ende ingesetenen
van Olde O uwer aan eenen zekeren Dirk Syvertsz. werd
toegestaan „om een clem huisken te moghen setten ende
bouwen in de laan voor de karck ende dat om Godeswille
sonder eenige pacht te geven" werd er, onder meer bepaald, „dat hij sijn uutgangh sal hebben opten Olden Dyck
ende niet ower de karckelaan doer de liecke aldaer staende",
dat hij met zijn gezin „den karckelaan niet sal met eenige
onreijniclieit liinderlijc sijn . . . . en dat hij een gemackhuis
sal holden bij den syde van het huis aende voorderegge
ende niet achter huis", terwijl aan liet einde van de acte
„Grietman ende Secretaris aen nemen om den gemeente
ran Olde Ouwer inde voergestelde promesen te mainteneren
en d'selve ter executie te stellen." Ook hier zien wij de
zorg des Grietmans voor den kerkeweg.
Het lag in den aard der betrekking van den ouden Skelta,
aan wien de reclitsdwang was opgedragen, dat hij voor
veiligheid en orde waakte. Later was dit dan ook de
roeping der Grietmannen 1), en onze manuscripten brengen
er wederom, ten aanzien van die in Doniawerstal voorbeelden van aan. Zoo schreef, in den altijd nog gevaarlijken toestand van 1592, de Grietman Elardus lleijnalda,
op last „van de heeren die lioege overicheyt.... omme
1) Zie Chartb. v. Vr. I, 207, 212, 247, 590, II, 41, 499, 674
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goede surchfuldige toern ende eerdt wacht to holden in
yder dorp ende dat een yder ingeseten versien sal wesen
met geweer ende dat sij niet gedincken te gedoegen dat
eenige contributien gecollectert ende aen die vyant gebroclit
worden, dat soe verre yemant beloepen wort met penningen, dat die selve pris sullen srjn ende dat oock die
owerdraegers ende collecteurs met oeck den goetwilligen
opbringers gestraft ende tegenst liaer geprocedeert sal
worden als toegedaene ende frautoers van den viant",
daaromtrent eene missive, ratione officii, aan de „eersame
lyewe besondere dorprechters" zijner grietenij, met „scherpelicken bevele" om daarop toe te zien en daarnaar te
handelen. „lek gedink" zoo ging hij voort „dieselve ower
te schriven omme tegenst den selven te procedeeren, gelick
voren verhaelt, bevele yder den wacht te benoemen bij
pene daertoe staende, desen aengaende niet suymicli wesen.
Actum den xm Decembris ano 1592." 1) Zoo schreef hij
•op 19 Dec. 1592 den dorprechters aan „dat by alleingesetenen
ende weerden ofte herbergiers interdicert worden omme geen
Steffens liorn Joes crucske 2) ende nijaers bier te dryncken
noclite tappen, vorts geen nijaer te syngen" 3). Op 27
Dec. 1592 werd er eene missive geschreven „aendenhopmen Jan Ime, gairnisoen holdende binnen Slooten, omme
te verhoeden ende beletten de meemchfuldige excursen van
• syn soldaeten die daegelix opten huysman loepen opten
hofman gaerden." Deze missive werd met een „boede"
overgezonden, die „vort draegen" een st. kreeg. — Op 1
Januari 1593 werd een request geschreven „omme orde opten penningen van de uuttochte van de grietenye wagens" 4).
1) Zie Ohartb. v. Tr, IV, 805 art. 2, 4 en Wins. Chrou. fol. 808
2) Men scheen op St. Stephanus, 20 D e c , het bier uit een hoorn to
drinken, en op St. Johannes, 27 D e c , hot in een kruik te hebhen.
3)

Zie hierover Charterb. v. Vr. IV, hl. 420, waaruit blijkt dat het ver-

.bod van niouwjaarzingen ook een politieke reden had.
4)

Zie Charterb. v. Tr. IV, fol. 800, art. 2. i

enz.
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— Op 31 Januari 1593 eene „vaut clockcleppen." — Op'
13 Febr. 1593 weder eene ,omme guede wacht te holden
ende een yder hem met guet geweer te versien ende dat
oeck de groote dorpen haer sullen versien met vier roers
en de cleyne met twee." — Op 15 Febr. 1593 een aan
hopman Wederspan „omme een weynich patientie thebbeu
neffens den penningen hem geassignert opten grietenije." - Op den 23 Maart 1593 eene „van geen scrien ende dyrgelyckte voegelt nijet te fangen." — Op don 27 Maart
1593 eene „omme den volmachten te compareren binnen
Sneeck, een volmacht teligeren die hem verfoegen soude
binnen Leeuwerden bij den anderen volmachten." Zij compareerden 29 Maart „binnen Sneeck opt raedhuijs" en
hebben den Grietman van Doniawerstal „genomiuert ende
gecommittert", die als volmacht „alstoen heeft gevacert."
Evenals in den ouden tijd de Skelta en Asega werden
bijgestaan door gezworen bijzitters, efte orkenen of 'konings
orkenen genaamd 1), zoo hadden later de Grietmannen
nevens zich, behalve de Secretarissen, de Bijzitters of
Mederechters 2). Onze manuscripten wijzen gedurig op
hen. Behalve het boven reeds vermelde, waaruit de werkzaamheid der Bijzitters bleek, had de verhuring der geestelijke landen te Langweer en elders plaats door den Grietman „mede ten overstaene van den medereclder en Secretaris
van Doenywerstall". In 1592 had de mederechter Oene
Etis zich te bemoeien met eene schuldbekentenis en contract
omtrent den verkoop van koeien. Het volgende stuk
maakt het ons duidelijk : „ick Jelle Pijersz. woenende op
Tjerkgaest doe condt lij e ende bekenne myts desen schuldig tsijn Sipke Haringsz. ontfanger van Doenyewstall
die soma van viftich golden gl. stuck doende XXVIII st.
1)

v. Blom a, v. bladz. 376.

2)

Zie over hunne benoeming F. Sjoerds t. a. pi.
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ter causa hercomen ende rijsende van coepe van drije koyen
twee Roede waervan deene blaer en de darde een muyske
van haer synde, die nu tegenwoordig bij Gale Wybes gemulcken worden ende in syn lant gaen, diewelcke tandere
tijden bij Gerrit Simens bij een executie gecoft syn, ende
nijet tegenstaende dat Gale die al naeden coepe gemulcken
heeft tot noch toe synde bij hem nijet ingelost alst bescheijden waere ten tijde van Gerrits coepe, hebbe ick in
dier gevalle den koijen gecoft van Sipcke in betaelinge van
schattinge die Gaele ten achteren ende schuldicli was gebleven, mijts dat Sipcke mij den koyen sal leveren op myn
terp ofte lant, hebbe ick Jelle aengenomen ende geloeft
die vscr. vifticli golden gulden te betaelen ende voldoen
aene handen van Sipcke vsr. tot betaelinge van Gale reste
scliattinge, die helft e veerthien daegen nae dato ondergescreven ende den reste tot Alderheijligen eerstcomende,
alles bij pene van gelycke executie als die koyen vercoft
sijn, tot wekken fine ick Jelle alle mijne guederen roerende
onroerend present ende toecomende geen van allen uutgesondert tot hypothecatie ende ten onderpant stelle ende
speciale die vsr. koyen, alles onder behoerlijke submissie
ende renuntiatie in forma, ende geloeve mij met geen middelen te behelpen , wel verstaende soe verre Gale die binnen
seven daegen nae dato van desen nijet inlost ende met
Jelle nijet accordert sal Jelle den koyen beholden, daermede moegen doen ende laeten geschien als dat belioert.
Orconde mijn Jelle hant ende die handen van Oene Etis
mederechter ende Gosse Claes Sylvius, Secretaris van Doenyewstal tot myn bede onderteekent. Actum den XI July
1592." De liandteekeningen volgen. — Toen 28 Januari 1646
de gemeente van Olde-ouwer aan den „olde secretaris
Tarquinio Assema" vijftig Caroli gis. over de jaren 1648
tot 1651 toelegde „in regarde van de groote schade die
de gemelte Secretaris int repareren van de kercke van
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Olde-ouwer gehadt heeft", geschiedde dat „ten overstane
ende door tusschen spreke van Jr. Syds van Osinga Grietman ende Broer Agges mederechter van Doniewstall." Op
8 April 1646 begaven zich de beide Bijzitters over Doniawerstal met Johannes ten Polla „loco secretarii" naar St.
Nicolaasga „om pertinente staet te maken van de schulden"
der kerk aldaar.
Wat den Secretaris betreft, van wiens ambt wij in den
ouden tijd geene vermelding vinden, wij zagen hem reeds
meermalen optreden aan de zijde des Grietmans en der
Bijzitters, en zullen hem nog menigmaal in hun gezelschap
aantreffen. De welbekende F. Sjoerds heeft in zijne Algemeene Beschrijving van Oud en Nieuw Friesland (II 1ste
stuk bladz 378—415) eene duidelijke uiteenzetting gegeven
van zijne benoeming en werkzaamheden, waarvan wij in
onze manuscripten de bevestiging vinden. Aan zijne roeping
om „de boeken en papieren, de Grietenij betreffende te
bewaren" hebben wij zeker liet bezit van onze handschriften,
Doniawerstal betreffende, te danken. Moest hij „de registers
der brieven in orde houden, en de obligatiën, testamenten,
koopbrieven, proclamatiën en andere stukken van aangelegenheid", het bewaarde boek met aanteekeningen van
het iSfedergerecht van Doniawerstal is daar, om U een
aantal dier stukken van 1592 en 1593 te toonen. Een
drietal er van werden door mij in den Frieschen Volksalmanak van 1897 medegedeeld. Wilt Gij nog enkele
voorbeelden uit velen, dan wijs ik U op de volgende:
„Anne Taecke z. doet conclt ende bekende schuldich te
wesen Rycx Jedtse dochter weduwe van wijlen Fedde
Auckes Reynalda Grietman van Doenyewstall die soma van
ses ende veertien ggl. ter causa van twee rieren een roede
grymme ende een roede colle te betaelen 't allerheyligen
met den interessen.." Uit dit stuk blijkt tevens, dat de
Grietman, in de lijst opgegeven als Auke Reynalda, den
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naam had van Fedde Aiickes Eeynalda, daar liet van 1592
is. — „Sybolt Hayes ende Broer Hylckes, woenende tot
Woltseynde, hebben vercoft Offke Haijtsma ende Petrick
Jelgers dochter ecliteluyden woenende ter Cappla dardelialve ponchte maeden de twee poncliten leggende in boenscher streckende ten westen aen Sible Scheltis ponclite
vervallende in seven ponclite met den aester eynde aenne
luttke scher hebbende ten norden boomsloot ende ten suyden
den coepers met hen consorten in negen ponchte. De halve
ponclite gelegen in de lutke schar vervallende met Eeke
Reyns cum sociis lant vrij van huysiuge inne ffr. scheyten
voer een ffr. in de dorpe Dycken gegeven vor den soma
van vif ende dartich ggl." — „Jelle Pijers z. Jacob ende
Fedde Pijers soenen voer ons selven Agge Ennis van wegen
Here Pijers naelaeten weeskynderen • daervoer caverende
de rato onder verbantenisse van myne guederen in dij er
qualiteijt respective erfgenamen van wijlen Pij er Here z.
ende Machtelt Jacobs dochter in tijden echtelurjden doen
condt lyen ende bekennen mijts desen hoe dat wij melcanderen een eijntlijcke erfFscheyclinge hebben gemaeckt
ende gecelebrert neffens den vaerlycke guederen als van
het quick inboel romelinge ende andersins te weeten dat
elck van ons voer sijn aendeel heeft genoeten van den vsr.
guederen die soma van twee hondert seven ende twijntich
ggl. drije ende twijntich st. ijder gulden doende XXVIII
st." — „Jacob Jans woenende toldeborn doe condt ende
bekenne schuldich tsyn Syuerdt Franssen burger binnen
Sneeck die soma van sesthien ggl. ten causa van neijschip
groot synde drye ende twijntich foet te betaelen opten
eersten dach Maij eerstcomende." — „lek Hesse Jurijens
als man ende voecht tot ende over Sijmen Reijns dochter
syn echte wyfï doe condt lye ende bekenne mits desen
hoe dat ick in crachte van desen verhuijrt hebbe Schelte
Joachims z. achtehalve ponchte lants gelegen in de saeten
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over lioecli ende leech daer Schelfce op woent den tijt van
drije jaeren elx anderen continuerlijcken volgende jaerlix
voer achtehalve golden g. vrij geit ende nae expiratie van
de jaeren sullen die landen vrij sijii mits, dat ick geholden
sal wesen den huijsinge te betaelen met de annexen van
dien." — „Oene Ete z. doe condt ende bekenne verhuyrt
tliebben Hans Claes z. seeckere olt liuijs ende steedt jaerlix
voer ses ggl. met noch vif twyntich ponchten ertlant yder
ponclite voer 20 st. geduerende den tijt van vijf jaeren
mits dat Hans de huyssinge sal moegen verbeteren welcke
ick verhuyrder nae expiratie van de jaertallen sal betaelen
tot rechts taxatie wat het huijs beter bevonden sal worden
als ses en veertien ggl." 1). Doch genoeg. Ik deed slechts
een enkele greep uit velen, en lette daarbij op den onderscheiden aard der stukken.
Moest voorts de Secretaris „de noodige aanteekeningen
houden op behoorlijke tijden en wijze", ook hiervan bevatten onze manuscripten, behalve alles, wat wij reeds
bijbrachten, voorbeelden, waarvan wij een paar vermelden.
„ Jacob Pijers woenende toldelemmer als voermomber ower
Here Pijers weeskynderen bekenne ontfangeu tliebben uut
handen van Thiets Gerrits dochter weduwe van wijlen
Fedde Pijers z. die soma van twee hondert ggl." — En
daarna : „ Jacob Pijers z. woenende inde olde lemmer als
voermomber ende curator ower Here Pijers naegelaeten
weeskynderen bekenne dat Tij ets Gerrits dochter weduwe
van wijlen Fedde Pijersz. voer haer ende haer kynderen
mij ten volsten voldaen ende betaelt heeft die soma van
twee hondert golden gulden met cle interessen van een
half' jaer verschenen" 2).
1) Alle deze stukken zijn van 1592 of 1593, en geschreven door Gosse
Claes Sylvius.
2) Ook deze stukken zijn van 1592 of 1593, en geschreven door Gosse
Claes Sylvius.

Wumkes.nl

DER 1 6 d e EN EEN GOED DEEL DEK 17<le EEUW.

383

Verder bleek het ons uit de aangehaalde rechts-stukken
genoeg, dat de Secretaris „bij de behandeling van rechtzaken tegenwoordig moest zijn, daarvan de noodige aanteekeningen hield, de vereischte stukken registreerde, en
behoorlijk te boek bracht."
Waren in den ouden tijd onder de Grietmannen in elk
dorp der Grietenij de Attas werkzaam V), de dorprechters 2)
vervingen in lateren tijd hunne plaatsen. Ook van hen
maken onze manuscripten herhaaldelijk melding. Reeds
zagen wij hen optreden bij het innen der schattingen, bij
de boven behandelde rechtszaken, ook als volmachten van
hun dorp, en bij de verordeningen voor veiligheid en goede
orde. Nu en dan gaven zij den Grietman en den Mederechters heel wat te doen, zooals blijkt uit de boven behandelde historie van Reijmer Eckis, dorprechter te Boenswaegh, in zake de ontvangst en verrekening der „maentlycke contributiën"; en dat het op lange na niet altijd
even vriendelijk toeging tussschen den dorprechter en de
gemeentenaren blijkt wel uit de volgende voorbeelden, ontleend aan onze manuscripten. Op den 3 d e n Juli 1592 „ver•claerde Reijmer Eckis dorprechter van Boenswaegen seven
ofte acht fff. te soecken syn die men wel sal finden, van
welcke hij verclaerde dat Nolcke Gerrits claer van genoten
die soma van een ffr. vier en twijntich st. allent welcke
nae expiratie vant jaer sal comen tot profijte van de Ingesetenen vant dorp vsr. exempt het achterstall." Maar
Nolcke ,verclaerde, dat hij noijt schattinge aen Reijmer
Eckis van de cleijne fenne over de wyelen liggende heeft
betaelt nochte voldaen ende daeraff nijet gedochte te betaelen." Dedde Sipckes (deze was dorprechter van Langweer)
verklaarde bij deze gelegenheid „dat hij tandere tijden aen
1) v. Blom a. v. blz. 364 en 412 enz.
2) Zie F. Sjoercls t. a. pi. over hunne benoeming enz. en beneden bij
,de Gemeente
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zijden veraccordert ende over eencomen neffens den ontfang ende uutgaeve verleden gehadt ende noch te hebben
in fuegen naescreven te weeten eerst ende voerall dat
Reijmer vsr. gecontinuert wort int dorprechterschap tot
Petri ad cathedram eerstcomende in den jaere XVC drije
ende tnegentich te verschijnen mijts dat Reijmer alle vier
maenten van 't jaer sal rekentschap doen met quittantien
ende vesten, sal daervan voer syn dienst genijeten twee st.
van de ffr. rente van 't geheel dorp, heeft die gemeente
hem geconsentert den profijten van de ffr. dien hij sal
coemen vereyschen ende becomen met alle achterstallmge
van dien boven den liondert ende vifticli ffr. die voer dato
deses nijet hebben gegeven, alles tot sijn pericul ende lasten, mede geconditionert synde dat de gemeente tot haere
lasten sullen betaelen van dien verschenen schattinge van
Romcke Hoi]tema seven ffr. die soraa van twee liondert
ende vier carolus gl. mits daerinne te deduceren tgeene sij
aen Jaen Bernts van seeckere overgifte met de costen van
dien hebben voldaen. Ende Reijmer sal neffens alle vordere schattingen den gemeente indemneren ende van de
molestatien van dien te bevrijen in fuegen dat soe verre
Reijmer vsr. mach triumphant verclaert .worden tegenst
Romcke Hoijtema vsr. sal tselve tgeene hij boven den soma
van twee liondert ende vier carolus gl. mach geraecken te
vorigen ontvangen ende geneijten mits dat de gemeente
den twee liondert vier carolus gl. wedeome sal ontfangen
ende eeven verre Reijmer mochte geraecken te succumberen sullen de gemeente hem costeloes ende schadeloes
indemneren volgens sijn procuratie hem ter oersaecke gepassert tot taxatie vant gerechte soe verre sij selffs nijet
sullen veraccorderen, welverstaende tgeene boven den liondert en viftich ffr. willich betaelt mach worden sal strecken
tot profijte van den gemeente vsr. alles hinc inde niet
stipulatie verbantenisse ende submissie renuntiatien in forma;
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aldus gedaen ende accordert Orconde onse handen ende
naemen hijer ondergescreven mede ter bede die nijet scrijven coenen actum ut supra." De onderteekenaars zijn Eeijmer
Eckis, Kinske Reijmers, Jelle Bliroers, maar ook ISfolcke
Gerrits. — Gelijk wij boven (blz. 367) zagen, werden de
„questien en de clifferenten" „tusschen de gemeentenaren van
Boenswaegh en Beijmer Eckis, 31 Oct. 1593, nog eens aan
de uitspraak van „baersluijden" onderworpen. — Dat een
dorprechter overigens een man in bonis kon zijn, blijkt
uit de volgende aanteekening in liet Beneficiaal-boek van
Langweer. De armvoogden van dat dorp brachten in
hunne rekening van 19 Dec. 1669 voor ontvang aan de
som van 450 Car. GL, die 15 Nov. 1666 door Gerrit
Hotsis, „olde dorp rechter ende ontvanger van don dorpe
Boonswaag", aan liet dorp Langweer was voorgeschoten.
Dat een dorprechter van een dorp zich ook nog wel eens
op een ander dorp deed gelden, dan zijn eigen, blijkt uit
eene aanteekening bij de verhuring der geestelijke landen
te Doniaga in 1592. Wij lezen toch: „Elardus Thys
dorprechter van Tjerkgaest protesteerde dat hem in dijen
qnaliteit sal onschaeclelijcken syn neffens de verhuijringe
voer soe veele hem die moclite naegaen nochtans moegende
lyden dat die selwe vort gae mits dat die worden verhuijrt met alsulcke lasten volgende den lieeren aenbryngh
ende den landen daaronder mede geconprehendert." —•
Doniaga had, gelijk van zelven spreekt, een eigen dorprechter, en wel een man, van wien men klaarblijkelijk
hield, en wien men vertrouwde 1). Op 2 Maart 1594
huurde hij, Sipke Gerrits geheeten, bij de verhuring der
geestelijke landen, onder meer een pondemaat lands, gelegen op de groote ord, „nochtans daervoer betaelende te

1) De dorpreehter te Ter Oole was ook in achting, en werd kerkvoogd.
Zie beneden.
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huijre als vrome luijden bevinden sullen te behoeren."
In 1 6 0 9 - 1 6 1 1 was hij kerkvoogd; in 1614 en 1620 volmacht, en toen hij in 1630 overleden was, was een zijner
zoons dorprechter in zijne plaats 1).
Twee betrekkingen, die in den ouden tijd niet vermeld
worden, en zeker ontstonden, toen liet ambt van Grietman
opgekomen was, namelijk die van Excuteur en Adsistent 2),
worden in onze manuscripten een enkele keer vermeld.
Zoo worden 23 Mei 1610 de ingezetenen van Ter Oele
„duer clockleppinge ende huyskundinge, duer Sijwerdt Auckes z. boode en executeur van Donyewerstall van huijse
tot liuijse gedaen, geconvocert." — Zoo verklaart Aef'
Rijurdes, 28 Mei 1638, in eene door haar zelve, maar niet
fraai, geschrevene kwitantie, dat zij ontvangen had „drie
gout guldens uit handen van Klaes Duiftenholt eckstuer
>->
van Doniewersstael, ende Klaes ontfangen uut handen van
Cornelis liomckes kerckfoud van den dorpe Oele, ende dat
van verteringe die tot haer huise is gedaan van wegen
die predeckant." — Boven 3) zagen wij reeds, dat den
onwilligen kerkvoogd te Idskenhuisen 8'Dec. 1636 „rechtlijcker wijse is aengedient eerst duer de exketuer van
Doniewarstal en daer nae weder twiemael duer de adsistent opten 9 dito" om rekening te doen.
Bij de verhuring der geestelijke landen van Langweer
in 1605 komt onder de voorwaarden voor „dat de penningen van de falij anten metter executie van den duerwarder van 't quartier geinnet sullen worden sonder oppositie." Met dezen deurwaarder is zeker bedoeld de man,
die door Fokke Sjoerds 4) fiskaal wordt genoemd.
1) Zie boven blz. 370 en 372.
2)

Zie V. Sjoerds t. a. pi.

3)

blz. 371.

4)

Zie Algem. Besehr. v. Oud en Nieuw Friesland Ile dee, 1ste stuk

Mz. 378—415.
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De lieer van Blom heeft ons in zijne verhandeling aangewezen 1), dat èn in den Heidenschen èn in den daarop
volgenden Christelijken tijd voor de Hervorming de godsdienstige en maatschappelijke belangen nauw verbonden
waren. Onze manuscripten doen ons zien, dat, hoezeer
de verhouding eene andere was geworden, de verbindtenis
van beide was blijven bestaan.
Voor wij dit echter aanwijzen, zal het noodig zijn, stil
te staan bij wat onze handschriften ons van de kerkgebouwen in Doniawerstal medecleelen.
Of zij ook, gelijk zeker op vele dorpen in Friesland,
uit de Heidensche tempels ontstaan zijn, kan ik niet aanwijzen. Misschien zijn zij dit wel op een paar van de
oudste en grootste dorpen dier Grietenij, maar zeker niet
te St. Nicolaasga, waar de naam den Christel ijken oorsprong aanwijst, en wellicht ook niet op de kleine en van
de grootere dorpen afhankelijke plaatsen. Maar hoe dit
zij, wij deelen ü dorpsgewijze mede wat wij van de kerkgebouwen in onze manuscripten vonden.
De kerk te Langweer, in 1669 „Gae-kercke" genoemd,
is voor of in 1595 vernieuwd. In de kerke-rekening toch
van 29 Juni 1595 is sprake van „de nijeuwe kerke" aldaar. — In 1651 werd de toren opgebouwd d. i. hersteld.
Wat Boenswaegh betreft, uit verschillende posten van
ontvang en uitgaaf in de kerkerekening van 2 Januari
1634 blijkt, dat toen aldaar de bouw plaats had van een
nieuwe „karck". waartoe b. v. „van het Lantschap 214
ggl. acht st. is geaccordeert, en van de heeren van hoowe
en van de heeren Rekenmeesters tot nieuwe glasen 35 ggl.
20 st." De kerkvoogden gaven uit aan de aannemers
Jacob Bootis en Jan Wijtses, en met inbegrip van de
kosten „van solliciteren om subsidium van 't lantschap te1)

Zie a. v. passim.
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bekomen", van een „clousij datlijc metten timmerlieden
accordeert" 1), en van „verscheiden verteringe met de Leidecker als de weerhane op te torre worde gebracht", de
som van 1928 Car. gl. 7 st. en 8 p. De schulden, die er
toen nog overbleven ad 224 ggl., werden bij de vergadering in de „nieuwe gebouwde kercke" in Maart 1636 afgedaan door erfiatmg van Nolcke Gerrijts en de welwillendheid zijner erven. De kerkvoogdij kreeg, bij testamentaire
beschikking, ten voordeele van de armen van Boonswaegli,
in administratie 100 ggl., waarvan 4^2 ggl. eeuwige renten
jaarlijks moest uitgedeeld worden aan rogge of brood aan
de armen, zóó dat „Nolcke Gerrijts arme vrienden 3/3 solden
genieten, en de vremden 1 /s." Bovendien schonken de erven,
bij monde van Tarquinius Swaga, een hunner, nog 100
ggl., en 24 ggl. had de weduwe van Anne Nolckes, Cornelia ltinkes, reeds aan de kerk vereerd, onder voorwaarde,
•dat zij ,,d' breetbe van een legersteede" zoude hebben „tusken d' banken in de kercke gelegen, alwaer liuer w. man
Anne Nolckes begraven leit." Genoemde Swaga schonk
bovendien „ut gewogener harten tot opbouwinge van de
nieuwe kercke in gereden gelde 45 ggl. 12 st. 4 p. ende
deed van gelijcken mede d' kercke te goede alle sijn moijten
ende vacatien d' hij so tot Lieuwarden als op andere
plaetsen over 't beforderen ende opbouwen vanne nieuwe
kercke gedaen hadde, mits dat Swaga toegestaen is d'
breetle vanne legerstede in de kercke nevens Swaga stoel
en gaende gen oostereinde aen kercke muere.'' — Deze
nieuwe kerk heeft gestaan tot ongeveer 1693. Immers
den 9 Nov. 1694 deed Joseph Nolckes Swaga, dorprechter
en ontvanger, rekening aangaande „het vercopen van de
kercke van Boonswaegh . . . . het maecken van het klockhuijs
en afbreecken van de kerck." Hij had daarvan en daar1) Een doueeur, terstond aan de timmerlieden toegestaan.
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voor verschillende sommen ontvangen en uitgegeven in
1693.
Te Oele werd de kerk hersteld in 1606. Den 24 Oct.
1606 toch namen de Grietman Elardus Reynalda en de
Secretaris Gosse Claes Sylvius met den timmerman en
metselaar Foppe Anne z. oculaire inspectie in de kerk aldaar,
op verzoek van de kerkvoogden en den timmerman Sijbolt
ïïaije z., die liet werk verricht had, ten aanzien van „den
timmeringe ende bouwinge van vsr. kercke, benevens den
leverantie ende den ondertemmeringe van den balcken
ribben latten stanbalcken en 't leggen van duersneden
delijen over den gelieele kercke enne den pannen daeroppe in calck te leggen, vorts dat den temmeringe ten
behoorlijke tijde, soe mede van metselen als andersins,
nrjet voldaen ende gemaeckt is, alles nae breder vermoegen
liet besteck daeraff sijnde." Nadat alles „wel neerstelijk
ge visiteert ende besien" was, en „vorts op alles rijpelijk
gelet ende geconsidereert" was „met asseveratie van vsr.
mr. temmerman", verklaarde men, dat de aannemer „noepens
de wanleveringe ende ondertemmeringe sal laeten deduceeren in sijn princiael hoeft summa" 101 Car. gl. 10 st. ;
maar dat de aannemer zou genieten 51 Car. gl. 10 st.
omdat hij „glasuerde" pannen in plaats van slechte gebruikt
had, „vermits de glasuerde pannen soe veel beter sijn als
d' andere slechte, die hij volgens liet besteck gelevert soude
hebben." De kerkvoogden moesten in het geheel 1100
Car. gl. betalen in termijnen, hoewel het werk was aangenomen voor 1150 Car. gl. Den 19 Nov. 1619 werd de
laatste termijn betaald. — Tussclien de jaren 1631 en
1636 komen wederom verschillende uitgaven voor de kerk
voor, als van „iserwark, holt" en aan den „leidecker/' —
In 1637 moest de kerk, blijkens een contract tussclien de
kerkvoogden en Mr. „Meynert Joes leijclecker wonende tot
Sneeck", met leien gedekt worden. Men gebruikte „de
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alderbeste engelsche leijen." Het contract gold tevens
„de karet metten toorn te onderholden . . . . tot de tijt van
twaliff jaren." Als echter „duer donder blixem off ander
ongeluk (t welck Godt geve te verhoeden) de kareke off
toorn eenich schade mocht lijden", dat zou „staen tot moderatie vanne heer Grietman en Secretaris off toe visenten
vanne gemeente", indien de leidekker zelf niet met de
gemeente tot een accoord kon komen. Later in 1643 ontstond er tusschen de kerkvoogden en leidekker over eene
door hem ingeleverde rekening verschil 1). — De gelden,
die in 1637 noodig waren tot herstel der kerk en toren,
werden gevonden door een omslag over de huizen; maar
in 1647 werden zij gerestitueerd. — Was reeds tusschen
1619 en 1624 „de olde clock" verkocht, om eene nieuwe
te plaatsen, in 1661 bracht men weer gelden bijeen, om
eene „nootsakelijke reparatie tot onderhout van't capwerek
des toorns als anders, wat meer de kereke mach aengaen"
te kunnen doen. „Doctoor Hantinga betaalde 400 Car. gl.",
die hij „voor desen van Heere Annes legaet aen Oelster
armen besproken uyt handen van den Not. P. Hamconius
ontvangen had." Men negotieerde 400 Car. gl. „op credit
der ingesetenen op de alder matichste ende min quetsende
intres", en gebruikte voorts het overschot in de kerkebeurs.
Verder besloot men „ingevalle meer tot oncosten solde
werden gedaen, daertoe naeder middel ende finantie te beramen", en „het aenstaende werek ende arbeitsloonen int
openbaer ende bij ofmininge" te besteden „op een goet
ende bequaem besteck, alles onder verbant onser en in
qualiteits goederen, met submissie van desen Gerechte
ende renunciatie in forma/'
Aan de kerk te Tjerkgaast, waarvan ik overigens niets
aangeteekend vind, is tusschen 1626 en 1631, blijkens eene
1) Zie boven blz. 373.
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aanteekenîng in de kerkerekening over die jaren, eene
reparatie geschied.
De kerk en toren te Broek worden vermeld in eene
acte van 23 Nov. 1618. Deze acte werd opgemaakt bij
den verkoop van „ een seeckere legerstede in Broexter karck,
hebbende de langhte van een graff ende den fcreette tusken de bancken, streckende vanne toorn een treedlanckte
afï' tot int oosten, so ende glielijck d selve legerstede als
n u . . . . benodigt is, te weten dat sij tusken den toorn
ende de graven een treedslanchte ledich sullen lateu leggen,
ende bij aldus d' vsr. copers mochten bij ghevalle den
bancken een foet ofte twie onder te graven dat de bancken
van het graven gheen letsell ofte hinder aen werde giiedaen . . . . oock mede is gheprecaveert dat copers gheholden
sullen srjn de graeffen off haer legersteeden, hier voren
verliaelt, ten minsten met alsulcke steenen aen te floeren
ghelyck die op nú gliefloert is off naemaels ghefloert mochte
worden." Men gaf voor dit graf 33 ggl. „ frij schadeloos
geit, 't stack van dien 28 st. doende."
De kerk en toren van Olde Ouwer worden vermeld in
een contract van 20 Aug. 1637 tusschen Mr. Meinert
Johamiis, leidekker te Sneek, en Tarquinius Assema, Secretaris van Doniawerstal, wegens de mgesetenen van 01deOuwer. De eerste zal de kerk met goede Engelsche leien
dekken, het lood leveren „alles in foeghen gelijc Oelske
karcke bij hem gedeckt en gemaeckt is"; voorts zal hij
den „Ouster toorn tgeen daer aen van leijen en lood ontbreeckt ooc maecken", en vervolgens zal hij, nadat het
werk opgenomen zal zijn „dat geduirende den tijt van
twalifi' jaeren tot sijn eighen costen buiten schade van het
dorp onderholden"; de tweede daartegen zal 8221/2 Car. gl.
in drie gedeelten betalen, en voor het 12-jarig onderhoud
per jaar 50 st. Toen Mr. Meinert 15 Aug. 1640 aan
den Grietman dit mededeelde en verklaarde, dat hij de
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622x/a Car. gl. ontvangen had, betuigde hij tevens in de
acte daarvan, dat „indien den gemeente niet bedongen
haddo alsdat hij Mr. leidecker de kercke ende toorn twaliff
jaeren ende dat jaerlix voor een rixedaler solde onderholden, daer hij voormaels jaerlix vanne toorn alleen vier
Car. gl. volgens accoort solde genieten, dat hij Secretaris
wel 50 Car. gl. minder met hem leidecker solde hebben
veraccordeert." — Uit de kerkerekening van 16 Nov. 1620
blijkt, dat er in den toren ook een uurwerk is geweest;
„de uurwerckmaecker liadde aen bier gehadf' voor 6 Car.
gl. , en daarenboven was „aenne schoolmeister" 2 Car gl.
betaald, „van verteringen daer den uurwerckmaecker tot
sijn huise heeft gedaen."
De kerk te Doniaga wordt meestal als „kercke" vermeld,
maar "m de kerckerekening van 12 Nov. 1622 als „Gaekarcke." Verder vermeldt liet Beneficiaalboek dier plaats
niets bijzonders omtrent haar.
Te St. Niclaesga onderging de kerk, die in de rekening
van 1659 „de Gaa Kercke" wordt genoemd, tusschen de
jaren 1630 en 1633 eenige herstelling. In de rekening
toch, die over die jaren loopt, wordt eene som 43 Gl. en
16 st. verantwoord voor „materialen en arbeitsloon aenne
karck". Na 1633 had er aan haar eene grootere reparatie plaats. In de rekening van 18 April 1640 lezen
wij toch „mits dat de karcke schuldicli is van het opbouwen volgens quitantsie bij de karckfoocliden vertoont
en aen Douwe Intes en Hans Jouckes betaelt 425 Car. Gl.
en 10 Car. Gl. voor owerwarck." Ook in de rekening van
9 Nov. 1644 worden sommen in uitgaaf gebracht voor
„reparatien so aenne karcke als schoelmeisters huis en
andersins." In het hoofd der rekening van 1611 wordt
de kerk voor het eerst m het Beneficiaalboek van dit dorp
vermeld.
De kerk van Legemeer wordt vermeld in de rekening
6
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van 4 Maart 1617, het klokhuis reeds in het jaar 1604.
De huurder van liet pastorie-corpus moest toen toch voorschieten 100 Gr. gl. „tot opbouwinge ende reparatie van
de pastorie huijsinge, mits dat daer onder gecomprehendert
srjn 52 Gr. gl. 4 st. die hij tot srjn laste sal draegen en
betaelen aen Tyaerd Doedis cum socio temnierluyden als
wesende den anderde termijn vant nij gebouwde clockhuijs."
In de kerkerekening van 12 April 1606, die liep over de
jaren 1604 en 1605, werd deze som met den huurder, die
tevens een der drie kerkvoogden 1) was, wederom verrekend.
Van de overige kerken in Doniawerstal maken onze
manuscripten geen gewag.
Maar waaruit blijkt dan nu, dat de verbindtenis van de
godsdienstige en maatschappelijke belangen, die van ouds
af bestaan had, nog bestond?
Uit de manier, waarop de goederen, die aan de kerken
verbonden waren, werden geadministreerd. Kerkvoogden
voerden deze administratie, en de predikanten hadden daarbij
een en zekeren invloed, maar liet opperioezicht berustte bij
het politiek bestuur, bij den Grietman en Secretaris en
hunne medebestuurders. Hoewel de tijd nog niet lang
voorbij is, waarin het burgerlijk bestuur bij kerkelijke
zaken optrad, zal ik toch uit onze manuscripten eenige
bijzonderheden hieromtrent moeten opteekenen.
Kerkvoogden voerden de administratie, en deden daarvan
rekening en verantwoording. Alle rekeningen, die m onze
Beneficiaalboeken vermeld zijn, na te gaan, zou de moeite
niet loonen. Eenige bijzonderheden verdienen echter onze
aandacht. Eéne zaak mogen wij daarbij evenwel niet vergeten, namelijk, dat onze Beneficiaalboeken niet de eigenlijke rekeningboeken zijn. Zij behelzen slechts de opgaven
van ontvang en uitgaaf in het geheel, terwijl de bijzon1) In 1605 waren de kerkvoogden onderling, naar aanleiding dezer
verhuring van het pastorie-corpus oneenig, Zie boven blz. 368.
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derheden voorkwamen in de eigenlijke rekeningboeken, die
niet in ons bezit zijn, maar. als zij nog bestaan, in de
kerkelijke archieven van de dorpen van Doniawerstal zich
moeten bevinden. Enkele bijzonderheden staan echter ook
in onze Beneficiaalboeken opgeteekend.
Men moet zicli niet voorstellen, dat de kerkvoogden
getrouw jaar op jaar rekening deden. Neen! er verliepen
soms jaren tusschen de verschillende rekendagen. In liet
Beneficiaalboek van Langweer is er tusschen de jaren 1634
en 1667 geen sprake van eene kerkerekening. Zij zal wel
gedaan zijn, en in het eigenlijke rekenboek zijn ingeschreven — maar in liet Beneficiaalboek geschiedde dat niet.
Was dit misschien een gevolg van onderlinge haspelarij ?
In 1634 was toch tot kerkvoogd gekozen Jr. Erasmus van
Douma; en aan het einde van de verhuring der geestelijke
landen in 1645 vind ik liet volgende aangeteekend: „Jr.
Erasmus van Douma protesteert de nullitate van de vsr.
verhuiringe, voor so veel d' selve tot den naam van Bijsitter ende Secretaris gegangen is, ter tijt ende so lange
hij protestaat niet is ontslagen van sijn administratie ende
sijn rekening niet is geapprobeert. — De Bijzitter en Secretaris en tegenwoordige karckfooghden protesteren de nullitate van liet opgegeven protest bij de vsr. Jr. gedaen,
seggende dat sij bij wettelijcke kiessinge den meeste stemmen tot den vscr. karckvooghden dije gehatt hebben, ende
dat de welgeachte Joncker dies tijt present is geweest, en.
sijn stemminge mede gedaen heeft, refereren sich derhalven
tot den stemcedullen daer van sijnde."
Te Boenswaegli geschiedde den 17 Juni 1604 de rekening over den tijd van 5 Sept. 1595 tot Allerheiligen
1602. Zij gaf tot onaangenaamheden aanleiding 1). De
kerkvoogd had van het door hem ontvangen geld eene
zeer aanzienlijke som uitgegeven ad pios usus. Hij wei1) Zie boven blz. 308.
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gerde eerst behoorlijk rekening te doen van uitgaaf en
ontvang, zoodat men tegen hem moest protesteeren „noepens alle costen schaeden interessen ende moijten die
eenichsins souden moegen vallen duer syn onwillicheit" en
toen „suspecteerde sonder enige oersaecke" bleef weigeren
„te deduceren 't welcke die Grijtman ende Secretaris hebben
versoclit" besloot men „om howe toe suecken naer behoeren." — De zaak werd dan ook bij het Hof behandeld,
en in de rekening van 5 Mei 1611 brachten de kerkvoogden
als ontvang in rekening 131 G. gl. en 14 st. „ter causa
hercomen ende rysende van principael costen schaeden
interessen volgens 't gewijsde bij den howe van Vneslant
gevallen ende gereezen", en door den veroordeelde betaald.
Het traag afleggen van rekening in Boenswaegli gaf dan
ook aanleiding om 18 Mei 1686 te besluiten „dat van
nu voortaan een nieuwe kerk- en armevoogd voor een jaer
sullen worden gemaekt, die over een jaer a dato deses
sijn reeckeninge (sal) doen . . . ende (dit) sal dan alle jaren
achtervolght worden."
Toen in Oele 23 Mei 1610 rekening werd gedaen, had
de Grietman „wel meer als ses maenten te voeren aengelioldeu de voerscr. reeckenscbap te doen."
Te Dijeken werd 19 Dec. 1620 rekening gedaan, die
nota bene ! met het jaar 1603 begon.
Te Tjerkgaest deed men 15 Nov. 1594 rekening over
de jaren 1592 en 1593; en den 16<len Juni 1599 over de
jaren 1595—98. Van liet jaar 1594 is geene melding.
Ook is de rekening van 16 Juni 1599 niet tot liet einde
in het Beneficiaalboek ingeschreven, en mist de gewone
onderteekeningen. Eerst 7 Juni 1606 had de aanzuivering
plaats van wat de overleden kerkvoogd in 1599 bij te
passen had, en nog niet eens volledig. Op dien zelfden
dag werd rekening gedaan over de jaren 1602—1605.
Van 1599 —1601 is in ons Beneficiaalboek weer geene
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rekening opgeteekencl, hoewel uit eene aanteekening in
de rekening van 7 Juni 1606 blijkt, dat er wel over die
jaren rekening gedaan is. Zij luidt toch „addert 13 Gl.
g. 4 penn. twelcke Hoyte (de kerkvoogd) schuldich was
gebleven in slot van voergaene rekening synde van dato
22 Febr. ano 1602." Den 17 Sept. 1631 werd eene rekening gedaan, die begint met Allerheiligen 1626, en niet
aansluit aan die van 24 Juli 1624, die te voren in ons
Beneficiaalboek wordt vermeld. De verklaring echter van
dit verschijnsel lezen wij in het hoofd, boven de rekening,
aldus: „also de gemeenteluiden des vsr. dorpes de vorige
rekeningen en overlechte stucken al onder malcander hebben
verrekend ende geliquideert waeraff sij acten in Leur gewoonlijck karckeboek hebben laten redigeren so ist dat der
rendanten rekeningli sijn aenfanck sal nemen van Alderheiligen 1626."
De eenige rekening, die van Broek is opgeteekend, geeft
ons eenen goeden dunk van de orde, die daar heerschte.
Zij werd gedaan 15 Apr. 1608, en betrof het jaar 1607.
Toen 16 Nov. 1620 te Olde-ouwer rekening werd gedaan, deed die de broeder van een der kerkvoogden, met
den anderen kerkvoogd, voor zijnen broeder, „welcke mede
karckfoochd is van vsr. dorpe en op huiden niet can compareren vermits hij in luctu is ende op gisteren sijn huijsvrouw te karcke gebroclit heeft."
Te Doniaga werden in de rekening van 4 Sept. 1608
twee posten van achterstallige landhuur, en daaronder een
van een der kerkvoogden, als uitgaven aangebracht, maar
in liet slot staat: de andere kerkvoogd „sal de vsr. reste
penningen innen ontfangen ende opleveren tot syn laste bij
Ste Jacobi eerstcomende voer alle dilai tot profyte vanne
geestelijcke guederen van den vsr. dorpe mits daeraff ofte
van te genijeten 't geene bij de Grietman ende Secretaris
vanDonijewstall bevonden sal worden hem te competeren." —
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De rekening van 2 Mei 1613 over de jaren 1611 en 1612 werd
goedgekeurd, maar op 20 Maart 1614 herhaald. Men had
zich. vergist. De ontvang was aangebracht in goudguldens,
en de uitgaaf in Caroli guldens, en toen had men deze
ongelijke munten van elkander afgetrokken, en natuurlijk
een fout begaan. Maar hoe kon zulk eene vergissing
plaats vinden in tegenwoordigheid van den Grietman, predikant en Secretaris, die op 2 Mei 1613 de rekening hadden
geteekend ?
Te St. Niclaesga moesten 8 April 1646 beide Bijzitters
met den waarnemenden Secretaris, op verzoek van de twee
„gewesene voochden van de kercke", een „pertinente staet
maken van de schulden de voorz. kercke ten laste comende 1). Er was een schuld van 751 ggl. 2 st. 4 penn.,
ontstaan door reparatiën aan de kerk, die na 1633 van
belang toenamen, en de buitengewone schatting van 1633 2).
Te Yskenhuysen werd 6 April 1627 rekening gedaan
over de jaren 1621 —1626, en wel over de eerste vier
jaren door de weduwe van een overleden kerkvoogd, en
over de laatste twee door de toen aanwezige kerkvoogden.
Het ging er toch wel wat zonderling toe. De geschiedenis van den onwilligen kerkvoogd, boven verhaald 3),
doet ons dit nog meer zien.
Te Legemeer deed 16 Mei 1604 „Agge Gerkerz als
alleene kerckvoecht" rekening, maar in ]606 had hij twee
ambtgenoten nevens zich, die evenals hij ontvingen en uitgaven en rekening en verantwoording deden 4). Een der drie
had het pastorie corpus in huur; een ander eveneens vier
pondematen der geestelijke landen; maar, terwijl een drie1) Zie boven Wz. 380.
2) Zie blz. 363.
3) Zie blz. 371 en 372.
4) Het verschijnsel, dat de kerkvoogden ieder voor zich en tegelijkertijd administreerden, deed zich ook elders voor b. v. te Langweer in 1608.
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tal andere huurders met hunne betalingen ten achter waren
en de derde kerkvoogd liet verschuldigde van een hunner
op zijn eigen risico als ontvangen aanmerkte, waren de
twee andere kerkvoogden ook ten achteren met hun huur,
zoodat oen hunner „daer voer sal verpanden uut syn
guederen sonder nadeel ende schaede van de geestelijke
guederen ende cl' anders kerckvoechden, en hun daervan
schaedeloes ende costeloes ontheffen nochtans hier mede
sijn lanthuyre gerekent voer volgedaen 't sijn." — Bij de
rekening- van 16 Maart 1613, die over de jaren 1609—1612
liep, bleef deze zelfde kerkvoogd nog in de schuld. — Geen
wonder, dat bij een zoodanige vreemde administratie de
kerkvoogden onderling oneenig werden, en er tusschen hen
eene procedure ontstond, toen de bovenvermelde kerkvoogd,
de huurder der vier poiideniaten, zich aanstelde alsof hij
die „als eigen wilde benoocligen." 1)
Behalve deze bijzonderheden uit de rekeningen doen
onze manuscripten ons zien, dat cle kerkvoogden aanbestedingen deden en contracten daaromtrent maakten 2). —•
Zij gingen processen aan 3). Zij administreerden de pastorie-goederen in tijd van vacature. Toen toch Ds. Joannes Heppigius van Langweer naar Burum vertrokken
was, verhuurden cle kerkvoogden 4 Juli 1605 de „maedlanden bij den predicant voerleden gebruyekt ende nu verlaeten gemaijt sijnde." Zij stelden de volgende voorwaarden: a. dat de huurders de huur zouden betalen „tot St.
Mathei 4) eerstcomende voer alle delen bij pene van condemnatie ende executie reaal aen handen van de kerckvoechden; b. dat zij de schattingen zouden betalen „van
St. Petri ad cathedram 5) verleden verschenen tot St. Petri
1)
2)

Zie boven H z . S69.
Zie boven blz. 390.

S)

Zie boven blz. 369 en 370.

4) 21 September.
-5).- 22 Februari.
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ad cathedram eerstcomende bij pene daartoe staende soe
wel ordinaris als extraordinaris taxen ende termijnen nijet
uutgesonclert"; c. dat zij „de maedpenningen datelicken
sullen betalen sonder eenich versteek aen de maijers buijten
schade van de verhuijrders; d. dat zij „thoij selffs sullen
respen ende t nijgras genijeten naer behoeren mits clraegende alle lasten gelijck vsr,; e. dat zij de landen St. Petri
ad cathedram eerstcomende zullen verlaten „sonder dan
langer huijringe te hebben noclite pretenderen maer dat
de landen alsdan vrij sullen sijn sonder opsegginge te doen
en te laeten geschien"; f. dat zij borgen zullen stellen
voor de huur en de schattingen, die „als hun proprie schuit
sullen betaelen onder renunciatie discussionis et executionis";
g. dat zij „de fruchten sullen respen ende genijeten. guet
ende quaet cleijn ende groot sulx ende soedanicli als die
sijn ende int lant bevonden worden sonder eenige deductie
van sebattinge ende huyre sampt maedpenningen." —
Voorts behoorden tot de kerkvoogdij te Langweer de opbrengsten van de waag, reeds in 1593, en van „d ingewilligde gulden op ijder tonne Hollands bier op Langweer
geconsumeert wordende", waarvan ik het eerst melding
vind in Mei 1646. Beneden kom ik hierop terug. — Eveneens strekte de werkzaamheid der kerkvoogden zich uit
tot de armezorg, b. v. te Oele, waar 26 Febr. 1647 een
post van 92 Ggl. en 5 st. verantwoord wordt, als geëxpendeert ten profijte van de kereke aen verscheydene personen als mede aen vele arme luyden ende passanten",
totdat of afzonderlijke personen als armvoogden waren
gekozen, die b. v. te Langweer op 19 Dec. 1669 hunne
rekening deden, en wier administratie, blijkens voorschotten
door de kerk in 1666 en 1667 aan de armvoogdij gedaan,
nauw met de kerk verbonden was, of de kerkvoogd tegelijk armvoogd was en van beide administraties afzonderlijk rekening deed, gelijk te Boenswaegh, waar ik dit
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voor het eerst in 1672 aangewezen vond 1). — Een enkele
keer, en wel te Tjerkgaasfc, vind ik een contract medegedeeld, dat de kerkvoogden maakten met een beroepen
predikant. Het stuk luidt aldus: „op huijden den tweeden
Marti ano XVI 0 negen sijn die kerckvoechden van Donyega
Tjergaest ende St. Niclaesga ter eenre ende Sible Harings
hun beroepen dienaer ter andere sijde met malcanderen
veraccordeert ende verdragen noepons de beroepinge den
vscr. predicant in handen gelevert ende gestelt omme die
vsr. dorpen te bedienen met de vercundige van Godes
woort ende andersins naer behoeren alles in fuegen naebescreven namptlijk dat hij soe verre het bij de broederen
vant Classe verstanden moclite worden dat de predicant
soude moegen toegelaeten worden die vsr. dienst te betreden ende te doen in de vscr. dorpen dat hij in dier
gevalle op eerstcomende Maije den eersten dach metter
woon sal comen op Tjergaest int huijs waer inne Gerardus
Clebueker gewoont heeft, volgens die vsr. dorpen te bedienen als vsr. met de conditie dat sijn piofyten sullen
ingaen volgens syn Cuer brieff tot St. Petri ad cathedram
lest verleden mits te sullen genijeten die profijten van een
ferndeel jaer te verschijnen nae syn vertreck ofte versterven
ende dat in verhopen van sijn opstaen, ende naedien dese
alsoe als vsr. is gedaen soe hebben die vsr. contralienten
dese selfs onderscreven beneffens de handen van den Grietman ende Secretaris van Donyewerstall actum ut supra." —
Maar de Classis verleende geene approbatie; Sible Harings
is hier nooit gekomen. Later was hij predikant te Gaastraeer. — Onze manuscripten leveren enkele voorbeelden
op van belooning, door kerkvoogden genoten. Te Oele
kreeg de administreerende kerkvoogd in 1619, „toen hij als1) De Besolutie der Staten van Friesland, waarbij de Grietlieclen geauthoriseerd worden om de particuliere omslagen tot onderhoud der armen
te executeeien, is van 12 Maart 1G52. Chartb. v. Vr. V. 548.
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noch oncosten, vacatiën ende expensen als andersins pretendeerde" en „de ghemeente-luiden" eene commissie hadden benoemd, waarin ook de predikant zitting had met
den bijzitter, dorpsrechter en nog drie anderen, „die daer
van emtelicke uutspraeck soude doen, eens en voor all
daer voor als oock voorde oncosten dewelcke ophuyden
tot sijn huis ghedaen worden vijftien caroli guldens." En
te Doniaga verkreeg de kerkvoogd in 1605 van het batig
saldo ad 22 Ggl. 26 st. „viff carolus gl. ter contemplatie
van sijn diensten gedaen int administreeren van den geestelijcke guederen" 1). Te Olde-Ouwer werd 28 Januari
1646 door de gemeente „ten versoecke van Tarquinio Assema olde Secretaris", die tevens te Olde-Ouwer kerkvoogd
was, „belooft ende aangenomen, in regarde van cle groote
schade, die de gemelte Secretaris int repareren van voorsegde kercke geliadt heeft, hem in de jaeren 1648, 1649,
1650 en 1651 telkens vijfticli Car. gis. op Alderheiligen
dagh uit d' vicarije opcomsten te laten toecomen." De
Grietman en Bijsitter teekenden mede de acte er van, gelijk ook de predikant en eenige ingezetenen. De eerste
verklaarde nog „ende also ick Grietman goede kennisse
van des requirants schade hebbe gehadt, soo ist dat ick
geadsocieert nietten voorscr. bijsitter desen accoorde in
alles approbere ende laudere verclarende het inholden van
dien ratione officii executabell" 2).
En zoo komen wij als van zelven terug op den Grietman en het Bestuur. De kerkvoogden toch administreerden
wel, maar het wereldlijk bestuur had het toezicht. Bij
alle aanteekeningen, hieromtrent in onze manuscripten te
vinden, behoef ik echter niet stil te staan, daar de tijd
1) Te Langweer had een tier kerkvoogden in 1G08 zijn batige saldo
„tot profyte van de geestelijcke geremittert sonder oock vacatiën genoten
thebben." Een bewijs, dat dit laatste anders niet ongebruikelijk was.
2)

Zie ook blz. 379.
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nog niet zoolang voorbij is, waarin wij de werkzaamheid
der burgerlijke besturen bij de kerkelijke administratiën
konden zien; maar sommige bijzonderheden moet ik toch
mededeelen. — Zoo hadden de verhuringen der geestelijke
eigendommen plaats, b. v. te Langweer in 1593, „door den
Grietman mede ten overstaene van den mederecliter en
secretaris van Doenywerstall." 1) Deze verhuring geschiedde
„tot profijte van predicant en sclioelmeester sampt andersins noedich wesende de penningen daervan coemende geimploierd te worden." Alle lasten van „ffr. taxen dycken
dammen paladie en allen ongelden" waren voor rekeningder huurders. Zij moesten hun huur betalen „in vrijen
schadeloesen gelde tot Jacobi 2) ende Martini ad obitum" 3)
telkens de helft „sonder eenige deductie ende cortinge van
schattingen ordinaris extraordinaris vorts ongelden ende
melioratien tgeene eenigsins opten landen sal moegen
vallen", en „bij pene van costen scliaeden en intresten
duer quade betaelinge gedaen. De falianten ende onwillige in cas van betaelinge sullen daerover geësecuteert
worden ende binnen 14 daegen nae verloep van een yder
termyn welke tijt sal strecken voer sustratie." Voor huur
en schattingen moesten borgen worden gesteld, „welcke
verbonden en geobligeerd sullen syn als hen propiïe schuit
te betaelen onder renunciatie van discussie ende divisie
in forma." Kon of wilde iemand geen borgen stellen, dan
„sal men tselve geheel lant wederomme verhuijren en wat
het dan min mach gelden sal men op des huyrders guederen verhaelen." Later voegde men er nog aan toe „dat
ook d' eene huijrder voer dander geen borge sal moegen
1) In 1605 had de verhuring te Langweer plaats door Tineo van Oenema, medegedeputeerde staat van Friesland „als Commissaris vant Cnllegie geeommittert ende g e o r d o n e r t . . . ten overstaene van Elardo Eeynalda
Grietman in Donijewstall ende Joanne Hippigio, predicant op Langweer c. a."
2)
3)

25 Juli.
11 November.

Wumkes.nl

404

DE GRIETENIJ DÜNIAWERSTAL IN HET EINDE

wezen." Voor men eenig perceel kon huren, moesfc de
huur van het vorige jaar betaald zijn, „ofte anderssins
daervoer genoechsaeme borgen hebben gestelt in forma."
Niemand mocht door hem gehuurd land aan een ander over
doen „buijten consent van den grietman ende kerck voechden."
De huurders van een huis moesten het „ouderholden met
reijdt ryep glaes ende fensterdicht" zonder daarvoor iets
in rekening te mogen brengen. Ieder huurder moest van
elk pondemaat, door hem gehuurd, „betaelen een st. in continenti sonder in de huijre te moegen deduceren." De meest
biedende was huurder „nae gedaene oproepinge." Als twee
of meer personen „gelijck geraecken sullen te mijnen, sal
men het perceel'wederome ophangen ende verhuijren."
Deze voorwaarden waren in volgende jaren en op alle
dorpen der Grietenij, met enkele kleine wijzigingen, dezelfde. Te Langweer voegde men er in 1594 nog bij „dat
een ijder die koegangen geraecken te huijren soe in de vicarie
ende her Epe fennen, die sullen geliolden wesen boven den
huurpenningen die sij beloeven sullen voer ijder koeganck
een ijder sijn fenne te bringen twee praem vol sant in de
dammen en t selve t liaelen uten hals van de wijmerts
streckende in de Sijpen ende drie praem vollen sant van
een ijder koeganck in her Epe fenne gehuijrd" 1). Te
Olde-ouwer mocht niemand huren, die „buijten het dorpe
woont", of' een perseel overdragen „buijten het dorp."
In St. Niclaesga werd 27 Maart 1605 door de „gemeenteluijden ende ingesetenen sampt de kerckvoechden ten overstaene van den E. heren Elardo Reynalda Grietman Gerardo
Clebocker predicant in Tjergaest, Doniaga ende St. Niclaesga ende Gosse Claes Sylvio secretaris van Donyewstall
met den huijrluijden van de geestelijcke guederen veraccordert noepens de huijringe van deze vsr. jaere der landen
die een yder huijrman verleden jaer gebruijckt heeft in
1) Zie boven blz. 375.
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huijringe te sullen beholden voer gelijcke prij se." Alleen
moest ieder bovendien betalen „tot behulp van den oncosten nae adwenant de wardij e der landen als bevonden sal
worden t behoeren." Voorts zouden de landen na het
einde van liet jaar vrij zijn „sonder opsegginge." De
kerkvoogden zouden van de kosten 2 daalders betalen
„voer uut, wel verstaende dat de landen, daer eenige penningen op verschooten sijn met d' andere landen alle sullen
vrij sijn sonder opsegginge, mits dat gerestituerd sal worden
t geene bij een ijder verschooten is" 1).
Tot de kerkegoederen in Langweer behoorde ook reeds
m Ï503, de waag. De verhuring er van had in 1609
plaats door de kerkvoogden, „geassisteert met Joanne Melboein predicant", en „ten overstaene van Elardo iieynalda
Grietman, volgens den belastinge ende missive van E. M.
heeren de Gedeputeerde Staten van Vrieslant, bij strickgelt aen de meest biedende ende laest verhoegende." De
verhuring geschiedde „bij gold gl. halve ende orden van
dien." De huur moest betaald worden „tot St. Martini
ad obitum aen handen van kerckvoechden ofte hun successeurs." Borgen waren natuurlijk noodig*. „Huurder
ende borge (moesten) hen bij dezen dragen voer gecondietiouert ende int geheel genoomen te sijn sonder hun eeniclisins te opponeren en volgens daer over geexecuteert te
mogen worden in fuegen gelyck lantspennmgen geinnet
worden." De huurder genoot de profijten van de waag
als „gewoonlick is ende bij de wagner nu lest geleden
genoten is." — „Dat alles in conformite ende nae inholden
1) Te Langweer ging men in 1851, ten aanzien van een stuk land, groot
„ses hoofden" met den Grietman een fenne-coutract aan. De Grietman
betaalde terstond 300 ggl. en bovendien, buiten de floreen-lasten ieder jaar
op Martini 35 ggl. — Het contract duurde zoolang de kerk de 300 ggl.
terug betaald had. Het geld diende tot opbouw van den toren. — In
1655 werd met Sipke Broersma, ten aanzien van twee hoofden in een stuk
land, een dergelijk contract aangegaan voor 5 jaren, voor 150 Oar. gl.
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van de ordinantie ende resolutie op stuck van de wagen
gemaeckt ende onderliolden werden volgens placaet onlangs
gepubliceert." De huurder en borg verklaarden alle artikelen „voer executabel" 1). Dat men liet met de zorg
voor eene rechte bediening der waag ernstig opnam blijkt
wel uit liet volgende stuk: „wij ondergeteekenden Grietsluiden Magistraten waegner ende respectieve bedienaers
van de waegen binnen dese provincie gehouden werdende,
beloven ende sweren mits desen, dat wij de waegen binnen
onse jurisdictie gelegen, ende ower welckers opsicht ende
bedieninge wij respectieve sijn gestelt, voertaen sullen onderhouden ende doen onderliolden, volgens ende nae de
daerop die selve bij de Ed. m. lieeren Gedeputeerde Staten
van Vrieslant in conformiteit van derselver placcaten op
te 18 Junij 1627 geemaneert 2) tegenwoordig over dese
provincie, so ten platten lande als in de steden daermen
gepriviligeerde waegen is hebbende, door commissariën van
welgedaclite lieeren Gedeputeerde geyttigt ende in gelijclieid syn geredverbeert, sonder tegens den inhout van den
selve placcate de minste verandringe te gedoogen, maer
de selve neiîens liet tegenwoordiglie gebesonyeerde van de
lieeren commissariën punctive ende stricte te doen onderliolden ende nacoemen, so waerlyck helpe ons Godt Almachtich, gelijk wij dan in verfolge van t selve dese
formule van eede met onsse gewoonlycke onderschrivinge
hebben befestticht. Actum op huiden den 18 Junij 1627.
onder stonde Syds van Osinga."
Geheel hiermede overeenkomstig was de volgende handeling in 164-0: -de Heere Grietman Osinga protesteert
wel expres tegen de verpachtinge van de waege voorleden
jaer gedaen ende noch te doen, de wijle gewegen wort
niet conform de articulen, welcke melden dat men niet
1)

Zio Chartb. v. Vr. V. blz. 97, 148, 150 en 151.

2)

Zie Chartb. v. Vr. V. blz. 314.
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meer voor liet solt sal opsetten als gewoone is volgens
cl. Ed. Mg. heeren liste (lijst) sijnde hij Heer Grietman
bericht datter voor liet solt tvvie pondt meer opgeset wordt
waer af de kerckvoocliden geen categorice antwoort willen
doen ofte sij den waegner sulks geconsenteert hebben ofte
niet, gedenckende van wege sijn ingesetenen als mtresseerde sulks suo tempore et loco te vervolgen."
Bij de verhuring in 1661 werd nog vooropgesteld, „dat
de ingesetenen geen butter sullen en mogen ut die Provincie te voeren sonder Waagcedulle 't sij van dese Waag
ofte geen ander in virelilt bij poena van 1 Gl. voor' de
eerste reis ende helfte meer voor de twiede maell."
In 1646 vind ik onder de kerke-inkomsten te Langweer
liet eerst melding van de verpachting van „d' ingewilligde
gulden op rjder tonne hollands bier op Langweer geconsumeert wordende." De kerkvoogden hielden die .ten
overstaene" van den Grietman , ende Elia Hannonis dienaer
des Godd. woorts op Langweer cum annexis." De voorwaarden waren de volgende: 1. betaling op Allerheiligen
en Mei; 2. onder Hollands bier wordt verstaan „alle uitheemsche bieren"; 3. de verpachting geschiedde bij Car.
guldens en „minder gedeelten naer advenant"; 4. „defraudateur, die d' bieren bij hem ingeleit wordende niet op
behoorlicken tijdt aengeeft sal vervallen in de poene volgens lantschaps articulen op d' bieren gemaeckt ende d'
gerichte te appliceren nae luit cl' selve; 5. de pachter moet
eenen borg stellen „sufficient den hove van frieslant ende
desen gerechte van Doniewerstal Justiciabel"; 6. de collecteur zal voor zijn collecteurschap van ieder gulden 2 st.
genieten; 7. de tapper „sal geholden sijn sijn verclaringhe
te doen ofte hij inbrouwde ofte uutheemsche bier gedenckt
te tappen; en 8. „de geene die inbrouwde bier tapt sal
geen uutheemsche ende die uutheemsche geen inbrouwde
bier mogen tappen."
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De rekeningen, die kerkvoogden aflegden, geschiedden,
gelijk nog niet lang geleden, ten overstaan en onder
approbatie van Grietman 1) en Secretaris. Ik behoef dit
niet aan te wijzen. Somtijds ja! niet zelden lieten deze
zich door anderen vervangen. Zoo was 12 Nov. 1622
de Grietman te Doniaga afwezig, „also den Heer Grietman vermits andere occupatien niet conde compareren";
maer de rekening werd toch gegeven „tot approbatie
vanne heer Grietman." Hij verklaarde dan ook 28 Nov.
1622 .welcke vsr. rekeningh, also mij Grietman deur verclaringe van den predicant ende secretaris sampt eenige
vanne gemeente daer toe gedeputeert genoechsaem gebleken
is, dat d1 selve fruntlycker wijse is geschiedt, so ist dat
ick cl' selve approbere ratificere ende voer goet aensie sulx
doende mits desen, holdende den selvigen van waerde, recht
oft ick selffs praesent hadde geweest." — Zoo namen 18
Maart 1646 de predikant Elias Hannonis en Laelius Swaga,
bijzitter, „daertoe van den Ed. Grietman Jr. Syds van
Osinga gecommitteerd" te Boonswaegh de rekening op.
Het Bestuur had voorts het toezicht op het bouwen of
verbouwen der kerken, b. v. te Oele 2).
Eveneens werden contracten door kerkvoogden gesloten
ten overstaan van den Grietman en Secretaris, b.v. te Oele
met den leidekker Mr. Meynert 3), te Olde-ouwer met denzelfden leidekker, welk contract ter kennis van den Grietman
werd gebracht 4), en toen op dezelfde plaats de eigenerfden
en ingezetenen aan eenen zekeren Dirck Syoerts vergunden
1) Te Boonswaegh had 10 Mei 1686 de rekening plaats „voor den Ed.
Heer Willem van Haren als Commissaris."
Zie de verklaring van deze
benaming van den Grietman in de Naaml. d. Grietm. — Ik vind den naam
van dezen Yan Haren alleen ter dezer plaatse in onze Manuscripten, maar
DU ook met zijne handteekening.
2)

Zie blz. 390.

3)
4)

Zie blz. 390.
Zie blz. 392.
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een „clein huisken te moghen setten ende bouwen in de
]aan voor de karck" 1).
Een enkele keer vind ik melding gemaakt van een volmacht, aan den Grietman verleend. De zaak betrof een
geschenk, en het stuk luidt aldus: „op huijden den lesten
maij ao 1594 verclaerden die ondergescrevene gemeente"
luijden van Doenijega dat sij den vscr. Grietman last ende
volcomen procuratie gawen met den uurwerckmaker 't accorderen noepens seeckere vereeringe hem t doen als den
Grietman sal coenen doen naer behoeren en t geene bij
de vsr. grietman daermne gedaen sal worden te wyllen
acquiesseren ende t wyllen naegaen gelijck sij selfFs present sijnde souden vermoegen cum potestate substituendi
et cum clausulis relevationis ratihabitionis indemnitatis ut
in ampliori forma."
Verder had de Grietman de benoeming van kerkvoogden
te autoriseeren. Doch beneden heb ik gelegenheid daarop
terug te komen.
Aangenaam was voor den Grietman en liet Bestuur de
bemoeiing met kerkelijke zaken echter niet altijd. Ik wil
er niet op drukken, dat het wel een onaangenaam gevoel
geweest zal . zijn zoowel voor den predikant als voor den
Grietman en Secretaris, toen men zich, onder hunne goedkeuring, te Doniaga den 2den Mei 1613 jammerlijk had
vergist, en de rekening moest herhalen 2), maar wel zal
ik nog een paar andere voorbeelden bijbrengen. Ik wijs
op de geschiedenis te Boonswaegh 3); op die te Tjerkgaest, waar in 1593 eene „seeckere questie is geweest
tuijssclien den Grietman ratione officii ter eenre ende
Marten Sijuerdts ter andere zijde neffens de reparatie van
-de liuijsinge, daer Marten nu selfs in woent."
1) Zie bJz. 376.
2) Zie blz. 398.
3) Zie blz. 368, 395 en 396.
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Het huis behoorde aan de gemeente aldaar. Mar ten
had het doen repareeren, maar op lange na niet voldoende.
Het stond „nu int vallen." Er werd echter liet accoord
gemaakt, dat de reparatien, door Marten gedaan, „sullen
sijn versmolten tegenst de huijre van 't huis ende landen,
bij hem in bruijckma verleden twee jaeren gehadt, verschenen, mits dat Marten eens voer all sal betaelen 8 Car.
gl." De gemeente zou echter, buiten zijn schade, de woning
laten opmaken, „mits dat hij sijn arbeijt daeraen sal doen,
ende dat oeck de huijr ende het inwoenen van t huijs in
sijn arbeijt sal versmelten, wel verstaende dat de huijre,
te weezen een ende dartich Car. gis. suijver blijft voor de
gemeente t ontfangen" 1). Voorts wijs ik op liet feit, dat
de Grietman en Secretaris, die 14 Kov. 1609 te Doniaga
de rekening der kerkvoogden zouden opnemen, door liet
wegblijven der ingezetenen „re infeeta" moesten terugkeereu,
niettegenstaande de Grietman „tot meermaelen versoclit
was omine de vsr. reeckeninge te hoeren ende dien ratione
officii te sluijten naer belioeren", en de convocatie behoorlijk was geschied 2). En eindelijk herinner ik nog aan de
boven 3) medegedeelde historie te Yskenhuijsen.

;

Uit een enkel voorbeeld kan blijken, dat de belooning
van den Grietman en Secretaris voor hun werk bij eene
kerkerekening ook al niet groot was. In 1606 den 7 Juni
betaalde de kerkvoogd te Tjerkgaest „"van verteerde costen
ower de rekeninge gevallen 4 Ggl. en 14 st., den grietman
voer comparitie 30 st., aene secretaris 24 st., voer schipfracht 7 st., een scheliingh aen Sijuerdt . . . . ende noch
3 st. 8 penn. van een halve canne bier, noch een scheliingh aeune secretaris van copie uut de rekeninge."
Herhaaldelijk zagen wij reeds bij kerkelijke zaken in het
1) Zie ook blz. 3G8.
2) Zie ook blz. 369.
3) Zie blz. 371 en 372.

Wumkes.nl

f
j
i
l,
f
j
!
;
I
|
f
f
;
<
J
[
i
;

\
;

DER 16<le EN EEN GOED DEEL DEK 1 7 ^ e

EEüW.

411

gezelschap van kerkvoogden, grietman, secretaris en gemeen tenaren den predikant optreden. Maar laadden in den
lieidenschen tijd en later onder liet Christendom, voor de
Hervorming, de priesters grooten invloed naast en tegenover de politieleen 1), een schaduw slechts was hiervan
overgebleven bij den predikant na de Hervorming. Brj
kerkelijke aangelegenheden stond hij op zijn hoogst nevens
den Grietman; b. v. bij de verpachtingen der geestelijke
eigendommen en het opnemen der kerkerekeningen. Zoo
lees ik: „op huijden 13 Maij ano 1610 hebben wij Grietman ende predicant met den secretaris ons getransporteert
Ter Oele omnie te verstaen" de kerkerekening. Zoo geschiedde 8 Mei 1605 te Doniaga de kerkerekening „ten
overstaene van Blardo Eeijnalda Grietman van Donyewstall
ende Gerardo Clebokero predicant mede van vsr. dorpe",
en de medeonderteekening van den predikant bij die gelegenheid vinden wij dikwijls in onze manuscripten. Te Langweer had in 1609 de verpachting van de waag plaats dooiden Grietman en kerkvoogden „geassisteert met Joanne
Melboem predicant aldaar", en in 1646 geschiedde de verpachting, ook van „d ingewilîichte gulden op ijder tonne
Hollands bier, ten overstaene van den Grietman ende Elia
Hannonis dienaer des Godd. woorts." Bij de aanbesteding
van het met leien dekken van kerk en toren te Olde-Ouwer
wordt in de stukken daaromtrent vermeld én „de utspraecke
bij Ouster predicant" en twee anderen „gedaen", én het
„tusken spreken van Praedicant" en nog een, ..gaeluiden
alclaer." Bij het accoord, dat in 1605 te St. Niclaesga
met de huurders der geestelijke goederen werd aangegaan 2),
was ook de predikant. Te Legemeer werd in 1604 een
kerkvoogd benoemd „met advies" van den predikant te

1) Van Blom s. v. blz. 361 en 397 enz.
2) Zie blz. 404.
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Langweer. Te Oele werd de acte van 23 Mei 1610, waarbij
aan „mr. Gerrit Jellesz. schooldienaer op Langweer ter
causa van sijn diensten gedaen int bedienen van den predicant als die predicant sijn dienst ter Oele is doende ende
omtrent twee jaeren gedaen liebbende" de vorstelijke belooning van 3 Car. gl. werd toegelegd, geteekend door
Grietman, predikant en secretaris. Te Langweer was in
de jaren 1663 —10 April. 1667 de predikant Petrus Crantzius administreerend kerkvoogd. Hij deed op laatstgenoemden dag rekening van zijn beheer, en vertrok nog in
datzelfde jaar naar Lippenhuizen. — Herhaaldelijk vinden
wij in onze manuscripten bij kerkerekeningen, b. v. in 1616
te Langweer, in 1627 te Booiiswaech, in 1620 en 1631
te Tjerkgaasfc en in 1631 te Oele, maar ook bij verpachtingen, b. v. in 1630 van de Waag en in 1631 van land
enz. te Langweer, en in 1612 te Olde-Ouwer van land,
vermeld, dat deze handelingen plaats hadden „met owerroepinge" van den respectieven predikant. Ik denk, dat
deze uitdrukking aanwijst, dat de predikant dan een gebed
deed, hoe vreemd het ons; in onzen tijd ook toeschijne,
dat men bij kerkerekeningen en verpachtingen van land,
waag en den gulden op de tonne bier, bad 1).
Heeft cle Heer van Blom verder aangewezen, dat en hoe
het democratisch element in den heidenschen en later in
den Christelijken tijd, voor de Hervorming, optrad 2), ook
ik heb in den tijd, door mij behandeld, daarvan te getuigen
in Doniawerstal. Reeds meermalen noemde ik, bij voorkomende gelegenheden, de ingezetenen; het is nú van belang bij hun optreden wat langer stil te staan. — Met
onderscheidene benamingen worden zij aangeduid, als gemeen1) Men kan toch niet aannemen, dat de predikant bij verpachtingen als
oproeper fungeerde. Bij kerkerokeningen kiyam daarenboven geen oproeper
te pas. Zie boven blz. 365.
2) a. v. bladz. 362 enz. en 420 enz.
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teluijden en schotschietende huijsen. gemeenteluijden zonder
meer, de gemeente, gaeluijden, ingesetenen, breede gemeente,
eigenerjfden en ingesetenen; maar, welke benaming Gij ook
vindt, hunne beteekenis en invloed waren verbonden aan
het grondbezit en den grond, of als eigenaren of als meiers.
Wanneer zij optraden? . . . . ik ga het U met voorbeelden
uit onze manuscripten aanwijzen, voor zoo ver die daarvan getuigen 1).
Toen 27 Maart 1593 de volmachten opgeroepen werden
om „binnen Sneeck te compareren" ten einde „een volmacht 't eligeren, die hem verfoegen soude binnen Leeuwerden bij den anderen volmachten", stond de keuze dezer
te Sneek bijeen geroepen volmachten aan de ingezetenen
der dorpen. — Toen het dorpsrechterschap te Ousternijegae
vacant geworden was, schreef de Grietman Elardus Reynalda 12 Dec. 1592 eene missive aan „de lijewe besondere
ingesetenen" aldaar, die met een vriendelijk „saluif begon,
maar waarin hij „dort qualiteit andermael beval ende ordineerde, wel expresselicken over seynde desen, om te procederen tot nominatie van drie guede ende wel gequalificierde personen, omme een daervan bij hem gaer gereket
te worden, die het selve ampt bedienen (kan)." Hij schreef
daarbij de manier voor, hoe zij deze nominatie hadden in
te richten en over te zenden, en eindigde met de woorden
„desen aengaencle nijet sumicli wesende bij pene daer toe
staende." 2).
In kerkelijke zaken maakten, bij de benoeming van kerkvoogden, de ingezetenen de nominatie, waarop de Grietman
benoemde en authoriseerde. Te Oldeouwer nomineerden
18 Sept. 1596 veertien ingezetenen, ieder 4 personen.
1) Zie ook F. Sjoerds Algera. Besehr. v. O. en N Fr. II. I. blz. 378— 415
over hunne rechten bij de benoeming van Grietmannen, Bijzitters, Secretarissen, Executeurs enz.
2)

Zie ook boven blz. 384 en 385.
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Dezelfden komen natuurlijk herhaaldelijk voor; een 9 maal,
twee anderen 8 maal, twee wederom anderen 5 maal, „de
olden" d. z. de aftredende kerkvoogden Andries Joës en
Jelle Wijtses 4 maal enz. In liet geheel kwamen 12 namen
op deze nominatie voor, en de Grietman heeft „geautoriseert ende gericht tot kerckvoecliden voer een jaer" den
persoon, die 9 maal, en een van de twee, die 8 maal op
de nominatie voorkwamen, „in praesentie van de ingesetenen
op dato vsr. in de kercke aldaer vergaedert sijnde." —
Den 12 Febr. 1618 zijn aldaar, om nieuwe kerkvoogden
te benoemen „bij gemeene stemmen ses personen uutgestelt
ende ses lottlien gliemaeckt, sulx dat Eble Jekes ende Engle
Annis liet karckfoochdschap bij lottinge te deele ghefallen
is." — Den 19 Dec. 1669 koos de gemeente te Langweer
ook „bij lottinglie" kerkvoogden. Vroeger, 20 Juni 1595,
bepaalden „Gemeenteluijden en schotschietende huijsen"
aldaar, dat de Grietman en predikant „drrje persoenen
sollen eligeren" tot de benoeming van drie kerkvoogden..
Den 1 Jan. 1604 waren „Gemeenteluijden" aldaar m liet
reclithuis vergaderd om kerkvoogden „te nomineren ende
te eligeren." De Grietman „approbeerde en ratificeerde"
hunne keuze. In 1605 nomineerde „de Gemeente" aldaar,
bij meerderheid van stemmen de kerkvoogden, die Tinco
van Oenema, commissaris van de Gedeputeerde Staten 1),
ten overstaan van den Grietman en den Predikant, ordineerde en authoriseerde. — Den 17 Dec. 1636 „sijn de
gemeene ingesetenen te Ter Oele bij malcander vergadert
geweest ten liuise van Cornelis Romckis, ende hebben
nae dat Cornelis Romckis van sijn administratie goede
rekenschap liadde gedaen, hem Cornelis op approbatie vanne
heer Grietman als karckfoochd gecontmueert, ende hem
met gemeene stemmen geadjungeert den dorpsrechter Ede
1) Zie ook blz. 403.
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Wlckis Swaga. Ende also ick Grietman de goede genegentheit der vsr. ingesetenen heb gesien, so ist dat ick Grietman ratioue officii den voernoemden Cornelis als karckfoochd continueer, ende daer bij authoriseer Ede Wlckis
Swaga hun dorpsrechter 1). Actum ut supra. Sijds van
Osinga."
Hadden de ingezetenen de nominatie te maken tot benoeming van kerkvoogden, eveneens werd hunne presentie
en goedkeuring vereischt bij andere handelingen, die met
de kerkelijke administratie in betrekking stonden. De kerkerekoningen geschiedden in hunne tegenwoordigheid. Zij
teekenden die mede. Dit alles met voorbeelden uit onze
manuscripten aan te wijzen, is niet noodig. Te üoniaga
was 14 Nov. 1609 liet wegblijven der ingezetenen oorzaak,
dat Grietman, en Secretaris onverricliter zake weer vertrekken moesten 2).
Toen. 17 Sept. 1681 de kerkvoogden te Tjerkgaast rekening deden, sloot die niet aan bij de laatst gedane van 24
Juli 1624, maar begon met Allerheiligen 1626, omdat
„de gemeenteluijden de vorige rekeninge en overlechte
stuckeu al onder malcander hebben verrekend ende geliquideerfc, waeraff sij acten in huer gewoonlijck karckeboeck
hebben laten redigeren." — Te Doniaga werd 1 Juni 1597
de rekening geteekend. door vier ingezetenen, terwijl van
Grietman en Secretaris geen sprake is. Den 22 Aug. 1600
teekenden deze evenwel aldaar met vier gemeentenaren.
Den 4 Januari 1603 teekenden twee ingezetenen met den
Grietman, en de Secretaris schreef' er onder „ter bede van
Hoyte Nammes ende He mm e llyuerdes ondergescreven bij
mij Secretaris als mede present geweest sijnde." De rekening van 28 Oct. 1617 heeft er het volgende onderschrift:
1) Zie ook blz. 380, noot.
2) Zie Mz. 3G9 en 410.
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„so wert dese rekeninghe glieconcludeert des dat de gemeente luiden salffs recht te blyven nopens tgene uut 't
vorich slot van rekeningh welke nu niet bij cle hant is
mochte befonden werden ower ofte onder te weesen. '
Voorts kwamen de ingezetenen te pas bij de verkooping
van „de liuijsinghe ende steede"' te Langweer door kerken armvoogden voor de helft en familieleden voor de andere
helft, ten voordeele van drie achtergebleven weezen, in Mei
1631, aan den Grietman Jr. Syds van Osinga 1); bij liet
verbouwen van kerk en toren b. v. te Oele in 1637 en
1661 2) en te Olde-ouwer in 1637 3); bij de verkooping van
een graf in de kerk te Broek 4), waar kerkvoogden dit.
deden „met expres adwys wille weten ende consent van
de ingesetenen1'; bij de vergunning tot het bouwen van
„een clein huisken"' te Olde-ouwer 5); bij de procedure te
Doniaga in 1630 en te Ter Oele in 1644 6); bij cle volmacht aldaar aan den Grietman verleend in 1594 7); bij
de verhuring 27 Maart 1605 te St. Niclaesga 8); en bij.
liet accoord dat 1 April 1604 te Legemeer werd gemaakt..
„Kerckvoechden en gemeente sijn" toen aldaar „geaccordeert noepens de pastorie liuijsinge ende liet corpus der
landen daeronder behoerende ende bij Hans Hansses laetste
meyer gebruijckt sijn te verlmijren den tijt van drije jaerai
elx anderen continuende volgende beginnende petri ad catliedram lest verleden ende eijndigende in ano 1607 tot petri
ad catliedram." De huurman moest 100 Ggl. voorschieten..
Hij kreeg die zonder intrest na 3 jaren terug. Voorts
1)

Zie ook beneden.

2)
3)

Zie blz. 391.
Zie blz. 392.

4)
5)

Zie blz. 392.
Zie blz. 408 en 376.

6)
7)

Zie blz. 370 en 373.
Zie blz. 409.

8)

Zie blz.

404.
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moest hij dan het huis wederom overleveren ,soe guet hij
die ontfangen sal hebben, welverstaende dat de liuijsinge
nu bij de kerckvoechden gerepareert sal worden . . . . mits
dat de huijrman daertoe sal doen riep ende het inbinnen."
Den werklieden moest hij „cost en dranck geven gedurende
het repareren" zonder daarvoor iets in rekening te mogen
brengen. „De huijrman sal int affscheyden van de bruijckma
nyet meer genijeten in de naeboel als drije acteren soe
verre die nu bouwet worden aen de lechte ofte roode dall."
Hij moest toelaten ; dat „de nijesloot bij de gemeente gebruickt sal worden int hoijfueren", of anders dat rnen dit deed
„met perden ende waegen op de rij e f enne langs namptlyk op de slootswall alles gelijck sulx voermaels is geschiet." Bij het „repareren vanne vsr. sloot" mocht hij
niet beletten, dat „een derde daeruit comende1' op het land
geworpen werd. Voorts moest hij „het stelholt" onderhouden buiten schade van kerkvoogden en gemeente. Hij
moest „Eiemer Tyerx z. de drije ponchten lants, die hij int
gebruijck heft gehadt in brnyckma laten beholden voer een
reedlijcken huijre", en deze moest zijn huur aan „de nieijer
van 't corpus'1 betalen. Eindelijk moest „de meijer die
materialen, die nu tot het repareren verbesiget sullen worden, opmennen met perden ende waegen van de Sijpewall
ofte vanne brugge ende Yskenhuijster buijren te weten van
schaerster brugge, alles bnijten oosten van kerckvoechden
ende gemeente, schoen die materialen op een ander plaetse
mochten opgefuert ende aengebrocht worden.'' De reparatie
van het huis zou echter geschieden „voer de hoijtijfc ofte
nae." — Boven zagen wij hoe dit accoord, reecis in
1605 aanleiding gaf tot haspelarij van de kerkvoogden
onderling 1), daar een hunner zelf huurder was van het
pastorie-corpus, en men over de betaling niet eens was. —
1) Zie blz. 308.
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In 1613 was eene zekere „Aff Claes wedu" huurderes van
dit pastorie corpus. Zij „heeft het gerelaxert de gemeente
van Legemeer, mits habitis habendis ende t geene haer
nae rechte mach competeren, ende versueckende naeste
huijrderesse te blijven, actum voer den E. lieer Grietman
ende gemeenteluijclen 16 Martii ao 1613.''
Het Beneficiaal-boek van 'Ter Oele levert er ons een
merkwaardig voorbeeld van op, hoe een ingezetene niet
altijd buigzaam was, en somtijds op zijn recht stond. Het
geval is het volgende. De bovenvermelde oculaire inspectie
van de kerk te Ter Oele had plaats gehad 24 Oct. 1606 1).
Maar nu lezen wij de volgende stukken: „op hui]den den
24 Octobris ao 1606, welcke dach vsr. is geweest vant
werck op te nemen vant op maecken van de kercke ter
Oele ende oock rekeninge gedaen van de geestelijcko guederen aldaer soe si] seijden bij den Grietman met sijn Secretaris, verklaart Ids Komcke z. als eijgen erffde voer hem en
sijn erffgen als geboeren ende getogen int vsr. Dorpe ende
die gene de landen van horin in huijringe hebben dat hij
te vredon is niette opneminge van de kercke ende rekenmge
vsr. mits datte betalinge van de opbouwinge van de kercke
sal gaen wtte opcomsten van cle geestelijcklieyt vant dorp
vsr. soe Ids vsr. nijet gehadt t hebben van de vsr. geestelicklieyt ende alstnoch nijet begeert t hebben, Ende oft
Ids ende sijn erffgen. ende de geene die landen van horm
hebben beswaert mochte worden boven het voergaende appomctainent bij de meesten deel ingewillicht van de gemeente
ter Oele soe protesteert Ids vsr. voer hem ende de geene
voeren verhaelt salf recht te willen blyven dat geene sij
als dan hebben te seggen tegen dese opneminge ende rekeninge vsr. ende andersins soe hij meent recht t hebben.
Ende tgeene vsr. bij Ids selven op een pampierken gestelt
1) Zie blz. 390.
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sijnde overgelevert ende versoelit hebbende ter boecke gescreven ende gestelt te worden gelyck tselve hijer boven
iot sijn versoek gedaen is op dato den eersten Decembris
ao XVIt ses." — Ids zelf onderteekende dit stuk. Dat hij
volhield, blijkt uit het volgende stuk, geschreven onder de
rekening van 1610 : „Ende nijefc tegenstaende dat die voersr.
reeckenmge van dato den drye ende twyntichsten ma ij ao
XVIc ende tliien geslooten is soe ist nochtans dat Ids Romckes ten selven daege int begin ende onder de Reeckeninge
vsr. duer sijne cedulle geallegeert heeft sijn voergaende
protestatie alsnoch te insisteren ende protesterende van gelij ck o voer hem selven als eygenerffde ende syn eriïgen.
ende naecoinelmgen sampt voer allen den geenen die eenige
landen van hem en d' sijne int gebrurjek moegen hebben
dese reeckninge in alle sijn poincten hem in vsr. qualîteit
ontschadelicken t sullen sijn noepens alle swaricheeden die
naemaels uut den selven souden coemen ende nioegen ontstaen ende vallen boven den appoinctamente bij de ineestendeel van de gemeente ingewilliclit protesterende mede
salf recht t blijven onime tegenst den vsr. reckeniuge te
moegen seggen als hij vermeenen sal recht t hebben ende
besonderlinge omme sijn interesse duer dien te moegen
hebben ende lijden gelijck hij alsdan bevinden sal hem toe
te behoeren seggende in alles nijet van den geestelicke
genooten t hebben nochte begerende te genijoten protesterende daeromme in alle maete ende fuege salf recht te
blijven voer soe veele hem die reeckmnge eeniclisins in vsr.
qualiteit mochte naegaen." Die Ids Romckes was zeker
een zelfstandig maar lastig ei gen erfde,
Eigenaardig is het eindelijk, dat in de rekening van 3
iSept. 1606 te Langweer Elardus Reynalda grietman alsmede [jaeinav, wordt genoemd, en dat wij m die van April
1608 omtrent grietman en predikant den titel opgeteekend vinden mede-gaeliiiden. Men was op die benaming zeker gesteld.
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Met enkele mededeelingen omtrent liet huisselijk en maatschappelijk leven eindig ik dit stuk. Men hield de vergaderingen, die tot kerkelijke zaken betrekking hadden, in
de kerkgebouwen. Nu en dan echter ook op andere plaatsen b. v. te Langweer 1 Jan. 1604 en 17 Sept. 1665 in
het rechtliuis of gerecht-kamer; te Boonswaegh 21 Febr.
1691 in „ons Gaes-armehuis", terwijl men 5 Juli 1690
„yn ons ga karcke" vergaderd was; te St. Niclaesga vergaderde men 8 Mei 1611 in de kerk, maar men gebruikte
liet een en ander „ten liuijse van Agge Harings"; te Legemeer geschiedde de rekening 16 Maart 1613 „int pastorie
liuijs"; te Ter Oele waren 17 Dec. 1636 de gemeene ingezetenen „bijeen ten liuise van Cornelis Romckis vergadert."
Het spreekt van zelven, dat men bij die bijeenkomsten,
wat gebruikte. Bier was dan zeker de gewone drank, en
ook wel bij andere gelegenheden. Het blijkt uit de belasting, daarop gesteld 1), en uit onderscheidene posten voor
uitgaven in de kerkerekeningen 2). Dat men wel eens misbruik maakte van het drinken van bier, vooral op sommige dagen, blijkt, dunkt mij, uit liet verbod van den
Grietman op 19 Dec. 1592, waarbij „alle ingesetenen ende
weerden interdicert worden omme geen Steffens hom, Joes
crucske en nijaers bier te dryncken." 3).
Dat men maatregelen tegen smokkelen nam, bleek ons
wel uit het bepaalde in de voorwaarden van de verpachting
van den gulden op de ton bier te Langweer. 4)
Verkoopingeu van eigendommen hadden; gelijk van zelven
1)
2)

Zie blz. 407.
Zie b.v. blz. S93 en 410.

3) Zie blz. 377. — Vroegere bepalingen, waarop des Grietmans handeling steunde, zijn te -vinden Chartb. v. Vr. IV 227, 706, in verband met
II, 601 en IV. 782.
4)

Zie blz. 407.
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spreekt, meermalen plaats, zoo als boven 1) in een voorbeeld reeds bleek. Wilt Gij nog een paar voorbeelden ? .. ..
in liet actenboek van het Nedergerecht in Doniawerstal
van 1592 en 1593 vinden wij onder meer liet volgende:
„Haringh Haringlis z ende Lijsbet Sybrens dr echteluijden
woenende tot Gouw (hebben) vercoft ende overgedvaegen
•seeckere saete landen met den eygendom vandenhuijsiuge Jan
Dyrck ende Ank e Tjebbe dochter ecb.teluijd.en voor den
soma van vier liondert ende dartigh gil. een swart blaer•coe, twee twynter styren(P), en liet reydt ter plaetse wessende, een barge bock."
Te Boenswaegen werd „seeckere huijsinge aut nagel ende
spieker vast synde, exempt den steen daeraen syncle, staende
opten pastorie grond met alle vorclere actiën ende gerechtichheden" den verkooper competeerende, verkocht voor 40
ggl. — Te Legemeer werden drie pondein aten land verkocht voor 51 ggl. en 2 st. — Te Doniaga werd verkocht
„seeckere huijsinge met den ontruijminge van den saete,
daer wij (verkoopers) nu op woenen twee waegens hecken
heckstocken den nye clyngen'1 voor 459 ggl., 300 ggl. gereedt ende te Maye ower een jaer de restante penningen
met hen interessen."' — Te Laugweer werd P/4 pondemaat
verkocht voor 25 ggl 2). — De volgende drie voorbeelden
toonen ons, dat de verkooping van land enz., buiten Doniawerstal liggende, ook wel in het actenboek van bet Nedergerecht dier Grietenij werd ingeschreven. Twee echtelieden
te Gauw verkochten aan twee echtelieden te Sijbrandaburen „seeckeren huysinge molen clyngen bargehock
acht enden hecken ende heckstock alles spieker neagel
ende aertfast sijnde" en daarenboven „den ontruijminge
van den saete ende landen in allen alsulcken recht van
1) Zie blz. 381.
2) Deze voorbeelden komen voor in het actenboek v. h. Nedergerecht
v. Doniawerstal van 1592 en 1593.
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huijringe als ons (verkoopers) aenne landen competert"
voor 52S ggl. en 21 st., terwijl de koopers op zicli namen
de verkoopers van de huur en lasten te ontheffen en het
huis ciim annexis „vrij te beheren ende te caweren voer
evictie oude luijden aensprake." — Een inwoner van Irnsum verkocht aan twee echtelieden „seeckere huijsinge met
alle tgeene daerinne om ende aen spieker en nagel fast is
met noch twee clyngen ende een berte met kernwaegeii
ende een fereken ofte soege en den ontruijminge van den
saete ende landen aldaer in den vsr. dorpe gelegen onder
den huijsinge beclympt met het recht van huijringe hem
claeraen competerende alles gelijck hem tselve is gecedert
van sijn suster ende swaeger" voor 430 ggl., 100 gereed,
nog 100 een maand voor Mei, 130 een maand na Mei, en
100 Mei over een jaar „met hen behoerlycke interessen."
Eene weduwe te Uitwellingerga verkocht aan twee echtelieden wonende te Oppenhuizen „seecker huijs clyngen
berten ende haer aeupart van den watermoelen, en den
ontruijminge van den saete ende landen, welcke sij nu tegenwordelijck bewoent ende gebruijekt, met alle alsulcken
recht van huijringe haer daer competerende" voor de som
van 500 ggl. 1).
Geven deze verkoopingen grond om te denken, dat het
recht van huur der landen hier en daar verbonden was
aan liet bezit van eenig huis, en er derhalve iu onderscheid
van andere gedeelten van Friesland b. v. te Huizum, waar
men dit voorgewend recht niet succes bestreed 2), een zeker
1)

Deze voorbeelden zijn ook van de jaren 1592 of 1593.

2) Zie mijn stak in do Vrije Fries XIV blz. 71 enz., met de aangewezen
bijlagen. — Dat ook in Doniawerstal enz. dit schijnbare recht van beklem"
ming kon opgezegd worden, en dus geen eigenlijk recht van beklemming
was, blijkt uit eene missive van den Grietman van Doniawerstal 2G Dec.
1592, waarin hij beveelt „oinine don geestelijcke goederen op te seggen
voer nijaer eerstcomende, vorts los te maken niet den liU3Tssinge tot prolite van x^rcdicanten ende schoolmeesters."
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recht van beklemming bestond — veel duidelijker blijkt de betrekkelijk kleine waarde der landerijen en bezittingen uit haar.
Ook bij de verhuringen bleek dit laatste. Te Langweer
b. v. werden in 1593 twee „hoeffden gras in de hoechfenne
behoerende aen de pastorie yder hoeft" verhuurd voor
„twee golden gulden een ort", zes pondematen in de „Lange
waren, yder pondemaat" voor „vif st. acht penn.", en 24
„eynpen" in de Tabele fenne „nae advenant te rekenen
de pondm. voer sestien st." 1). Wil men dit nog verder
nagaan, dan raadplege men het Beneficiaal-boek van Langweer ton aanzien van des opbrengst der verhuurde geestelijke landen aldaar. In 1593 was die 161 ggi.; in 1594
130 ggk; in 1608 154 gld.; over de jaren 1 6 0 9 - 1 6 1 2
327 ggl.; over 1 6 2 2 - 1 6 2 6 654 Cox. gl. enz.
Bij de verhuring loofde men strijkgeld uit 2), en verzekerde
men zich van goede borgen 3). Geduld oefende men bij
de afbetaling van schulden 4).
Gelijk ook tegenwoordig leende men elkander geld. Eene
zekere „Griet Nols dochter bekende dat Feijthie Douwes
haar verschoeten heeft die soma van thijen ggi. opten
bruijekema van negen eynsen lants in bauwe scher in Twanlingerga", en een zeekere „Tete Gerbens z. ter soel is
schuldicli Wolter Cornelis die soma van viftich ggi. ter
causa van verschoten penningen" 5).
Maar men berekende ook rente. „Here Annens en. Ded
Anne dochter echteluijden woenende in de Gasmer doen
condt lyen ende bekennen myts desen schuldicli te wesen
Dedde Syuerdis ende Jelcke Epkis dochter soma van vif1) Zio voorts blz. 381 en 3S2.
2) Zie Hz. 405.
3) Zio blz. 403 en 405.
4) Zie blz. 397, 398 en 399 en de bovengenoemde voorwaar den van
betaling bij verkooping.
5) Voorbeelden uit 1592 of 1593.
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tich ggl. tot Alderheiligen eerstcomende te betaelen myts
dat sij ter contemplatie van dien sullen gebruijcken vor de
interessen die seeckere acker acker boulant, ende sullen
een halve geven boven den interesten" 1). — Toen men
in 1661 te Ter Oele geld noodig had tot herstelling van
kerk en toren 2), besloot men „op crediet der ingesetenen
400 Car. Gl. te negotieren op de aldermatichste ende min
quetsende intres." Daarenboven zagen wij, dat bij bovenvermelde verkoopingen intrest bedongen werd van liet geld,
dat niet terstond betaald behoefde te worden.
De herstelling van de kerk te Oele 1606 werd aanbesteed, en men maakte een bestek 3).
Zorgvuldig was men soms bij de betaling eener rekening.
De kerkvoogden van Langweer betaalden 6 Juni 1618
eene rekening aan den smid Wytse Ridskis van 6 Car. gl.,
maar er werd eene plechtige acte tot kwitantie geschreven
en geboekt in liet Beneficiaal-boek, waarin Wytse verklaarde „dat hij de 6 Car. gl. ten volsten van de kerckfoochden had ontvangen, den eersten penninck en den laetsten", en beloofde „voor hem en zijn erfgenamen cle karckfoochden ende die ghenen die hun sullen succederen off
den vsr. dorpe van Langweer off iemant van de ingesetenen
der venr nimmermeer wyders te molesteren off aen te sprecen." Hij hield zich „mits desen nopens alle syn actiën
ende pretensien die hij op het vsr. dorpe hadde te pretenderen voor gecontenteert voldaen ende betaelt, passerende
derhalven dese vor absolute quitansie omme te mogen
strecken naer behooren alles onder hypothecatie submissie
ende renunciatie in forma enz." Wat een omhaal voor
zulk eene kleinigheid!

1) Uit 1592 of 1593.
2) Zie blz- 391.
3) Zie Wz. 391.
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Van de belooning der waardigheidsbekleders zagen wij
boven reeds het een en ander 1). Dat het traktement van
een schoolmeester ook niet bijzonder groot was, kan blijken uit liet volgende. Bij eene afrekening, die de Grietman Jhr. Johan van Clant den 4en Sept. 1614 met de
kerkvoogden van Langweer had, verklaarde „Meester Gerrit
Jellis. schooldienaer op Langweer, ter praesentie van Joannes Meiboom, dienaer des Goddelicken woorts in den vsr.
dorpe, ende Syrck Jans, dat hij van den Grietman ontfangen
hadde viftien gouden gl. in volei oeninge van een half jaer
pensie 1614 verschenen in een parthie ende noch op huiden
dato vorsehreven cl soma seven gouden gl. vijff st. vier
penn. verleden Meie uut vsr. oorsaeke verschenen in een
ander parthie."
Zorg voor de armen bleek mij uit meer dan een aanteekening. Den 21en Juni 1612 verklaarde Hans Bincke z
voor den Grietman en predikant van Langweer „bij name
waerbeijt in plaetse van Eede, dat d' arme van Langweer
waeren besprooken van Eede Rijuerdts, in leven gewoont
hebbende in vsr. dorpe, seeckere anderhalff pondte lands
gelegen in Jutrijp", dat hij „in den naeme van sijn vader
daer toe lastich. sijnde" meermalen de liuur van dat land
van den huurder ontvangen, daarvoor „broot gecoft ende
uutgedeelt hadde aen den armen op Langweer", en dat hij
er ook wel „orten voor hadde gecoft." Nu echter droeg
hij „den ontfangh" die wijlen zijn vader en hij hadden
gehad, over aan de armvoogden van Langweer begeerende
„dat d' armen dien aengaende in hun recht bedient moegen
worden voer soe veele hem comparant mach conditioneren."
— Den 31 Aug. 1638 ontving men te Langweer 75 ggl., „den
armen van Langweer volgens testament besproocken" door
wijlen Anke „gewesene huisvrouw van wijlen Sierck Jans." —
1) Zie blz. 371, 373 en 410.
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Te Boonswaegh ontving men 17 Mei 1656 vijftig ggl." als
wielen Hotse Iemkes Tritsum ende Eets Boersma. in eenen
echt verbonden, den armen hebben gelegateert ende besproocken, uit crachte van den testament de dato 28 Aug.
1636." Dit geld werd aan de kerk verschoten, maar „wij
gemeentelurjden nemen aen ende beloven nochtans, datt
alle jaeren den interessen, 'sjaers tot twee ggl. 14 st., aen
onsen armen, so aen rogge ofte brooden, te betalen ende
hun laeten geworden", dat aan de erfgenamen van Hotze
en Eets alle twee jaren daarvan kwitantie zou worden vertoond, „bij faulte waervan de erfgenamen sullen vermogen
den selven intressen van onsen dorpe invorderen ende selfs
aen onse armen beheeren." — Te Ter Oele komt in de
kerke-rekening van 25 Febr. 1647 onder de uitgaven een
post voor van 92 ggl. 5 st." geexpendeert ten profijte van
de kercke aen verscheydene personen als mede aen vele
arme luyden ende passanten." — Voorts wijs ik op de
uitdeeling, die te Boonsvvaecli geschieden moest 1), op
het te Olde-ouwer aen Dirk Syoerts z toegestane 2), en
de armen-administratien van kerk- of' armvoogden 8).
Ook zorgde men er hier en daar voor, dat de lieden
niet tot armoede vervielen. Daarom liet men te Langweer
in 1593 eenen zekeren Wijtse Douvis, die „drrje koegrasen
gehuijrt had, maer causa paupertatis nijet gecomen was"
om de huur te betalen, „pro deo" die koegrasen behouden..
Eveneens deed men te Tjerkgaest Ebe Tijamckis „omgodsswylle genieten ende in bruijckma beholden twee hoetfden
graslant", maar een ander moest zich borg stellen voor de
schattingen. — Te St. Niclaesga kwam men den huurders
van de geestelijke landen te hulp in de betaling der hooge

1)
2)
3)

Zie blz. 3Si).
Zie blz. 370.
Zio blz. 400.
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schattingen 1). En te Doniaga schold men in 1593 ,vermits het quade jaer" een deel der huur kwijt; aan één
huurder „causa paupertatis ende den quaden tijt."
Eveneens strekte zich de zorg uit tot de weezen. De
Grietman Syds van Osinga kocht 7 Mei 1631 een „huisinerhe ende steede met beswaerenisse van sestien fl. rente
o

en sestien st. jaeiiix stedepacht" . . . „tot nootlycke sustentacie ende onderholdinge" van de weeskinderen, door
twee zonen van den vroegeren bezitter nagelaten, terwijl
lirj den derden nog levenden zoon van den vroegeren bezitter een „frije kamer met twie bedsteden, daer liij biquamelyc woonen conde", toezegde gedurende diens leven.
Hij betaalde voor dit huis 105 ggll. — Zoo maakten de
ooms van Claes Pijers, nagelaten weeskind van Ebel Harmens dochter, boedelscheiding met den overgebleven man
van Ebel in dier voege „dat het weeskijnt voer syn aenpart sal genyeten ende ontfangen waeneer liet tot syn
rype jaeren gecomen sal sijn die soma van vier hondert
golden gulden net." — Een dergelijke scheiding werd gemaakt
tusschen Jan Peters en An Tjalcke dochter als ,oldemoeder
tot ende over het weeskijnt genampt Hijlk . . . in fuegen
dat Jan Peters eens sal uutkeeren aen handen van An vsr.
tot profyte vant weeskijnt vsr. ter soma van 34 ggl. ende
dat voer het moederlyck guet" 2).
Dat men voorts ook in dien tijd de vogels beschermde,
blijkt uit de aanschrijving van den Grietman van 23 Maart
1593 „van geen scrien ende dyrgelyckte voegelt nijet te
fangen."
Overigens twistte en pleitte men, trouwde en werd ten
huwelijk gegeven, gelijk in alle tijden 3). De gevolgen
1)
2)
3)
1897,

Zie blz. 363.
Zie ook blz. 381 on 382.
Zie de door mij medegedeelde stukken in den Fr. Yolksalm. van
en de rechtzaken boven.
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van dit laatste, het geven van huwelijksgiften door ouders
aan kinderen, het maken van huwelijks-contracten, en acten
van inventarisatie en erfsclieiding, deden zich, gelijk van
zelven spreekt, voor 1). Wat dit laatste betreft, breng ik
nog een voorbeeld bij uit Boonswaegh, en van den tijd
tusschen 1629 en 1631. „Wybe Wijtses z als occuperende
voor den erfgenamen van w. Griet, Jelle Hittes wij ff, ten
eenre, Jr. Syds van Osinga, Grietman, Pybe Goslyx z. ende
Sierk Jans z., karckfoocliden van Langweer, als occuperende
voor den erfgenamen van w. Jelle Hittis, ter andersrjden,
lij en en bekennen met desen nopens de goederen van w.
Jelle Hittis ende Griet sijn wij ff achtergelaten, fruntlijcker
wij se veraccorcleert te sijn, in foegen, dat Wijbe Wijtses
den voersr. goederen sampt uut 't inholden van w. Jelle
en Griet achtergelaten tot sijn last ende bate sal hebben
ende genieten, ende dat de huismghe, daer sij gewoont
hebben sal comen tot profijt van het dorp Langweer, mits
dat de karckfoogden van Langweer aen Wijbe Wijtses
in geit sullen toekennen de summa van veertien golden
guldens, 't stuck 28 st. doende, waermede wij contrahenten
nopens de vsr. erffenisse in alles sullen van malcanderen
wesen gesepareert ende ontscheijden, in kenmsse onser
contrahenten handen. Act. u. S." De handteekeningen
en de aanwijzing van het juiste jaar en dag ontbreken.
De lieden, behalve de waardigheiclsbekleeders, die het,
gelijk van zelven spreekt, deden, schreven anders wèl in
dien tijd. Vele handteekeningen van kerkvoogden en ingezetenen in onze manuscripten toonen dat, al zijn ze soms
ook afschuwelijk leelijk, en al geven zij ook te gevoelen,
dat de gansche schrijfkunst van velen in het teekenen van
den naam bestond. De leidekker Meinert Johannis te Sneek
schreef duidelijk en goed. De acte van overeenkomst met
1) Zie t. a. pi.
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de gemeente te Olde-ouwer 1) schreef hij vermoedelijk zelf
in liet Beneficiaal-boek. — Een der kerkvoogden te Legemeer in 1605, Agge Gerkis, kon niet schrijven. Een ander
onderteekende voor hem „vermits ick nyet scryven can." —
Velen behielpen zich met merken.
De gewoonte om soms in de kerken te begraven bestond
nog 2).
Maar hiermede eindig ik. De Grietenij Doniawerstal
in het einde der 16de en een goed deel der 17d° eeuw
toont ons een voorbeeld van wat er van den ouden tijd
was overgebleven, en geeft ons op het gebied van Staat
en Kerk eigenaardige en wetenswaardige omstandigheden
te zien.
G. H. v. BOKSSUM WAALKES.
's

GEAVENIIAGE,

16 Maart 1897.

1) Zie blz. 392.
ü) Zie blz. 397.
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(De data duiden aan óf dag van vermelding óf van handteekening)

Grietmannen in Doniawerstal, die in onze HH.s.
meestal met handteekening
11
6 Yoorkomen.
Fedde Auches Eeijnalda, (niet A n k e), vermeld in 1592.
Elardus Eeijnalda, 3 Juli 1592 in het actenboek van liet
Neclergerecht — 23 Mei 1610 te Oele.
Jlir. Jóhan van Clant, 9 Febr. 1611 te Doniaga — 2 April
1615 te St, Niclaesga.
Edo Eeijnalda, 20 Juni 1616 te Tjerkgaest — 29 Mei 1618
te Langweer.
Jlir. Syds van Osinga, 22 April 1620 te Doniaga — 17 Mei
1652 te Langweer.
Jlir. Sibrant van Osinga, 19 April 1653 te Boonswaegli —
7 Maart 1661 te Oele. Hij teekende 29 April 1654 niet S. maar
Sibrant. Later weer S. zie naaml.
Willem van Haren, 16 Mei 1686 te Boonswaegli.
Taco van Burmania, 9 Nov. 1694 te Boonswaegli.
AUard van Burum, 21 Jan. 1708 te Boonswaegh.

Secretarissen in Doniawerstal die in onze HH.s.
meestal met handteekening voorkomen.
Gosse Claes Sijlvius, in 1592 te Langweer—19 Mei 1613 te
Langweer.
Fedde Begnarda, (ook wel A e g n a e r d a ) , 20 Maart 1614
te Doniaga — 5 Sept. 1614 te Langweer.
Tarquinius Assema, 20 Juni 1616 te Tjerkgaest—9 Nov. 1644
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te St. Niclaesga. Als „gewesene secretaris en kerckvoochd"
komt hij nog voor te Langweer 30 April 1648.
Elardus Pottertilla, 30 April 1648 te Langweer.
Jan van Echten, 12 Dec. 1651 te Langweer—4 Dec. 1668 te
Boonswaegli.
Vincenthis Gales, 22 Mei 1674 te Boonswaegh - 4 Dec 1683
te Boonswaegli.
M. de Mee, 10 Nov. 1694 te Boonswaegli—31 Jan. 1709 te
Boonswaegli.

Predikanten in Doniawerstal, die in onze HH.s.
meestal met liandteekening voorkomen.
L a n g w e e r c. a.
Joes Lyndeniat, 13 Juli 1595. Te Oele in de rekening van
25 Maart 1603 komt voor: „vermits liet vertrekken van D.
Joanne Lyndenis predicant."
Joannes Heppigius, 1 Jan. 1604. Den 5 Juli 1605 was hij
reeds vertrokken naar Burum.
Joannes Melbomaeus teekent te Boonswaegli 21 Febr. 1608.
Hij was nog te Langweer c. a. 27 April 1628.
Henrims Mol, 18 April 1630—7 Mei 1631.
Abrahamus Oberti Miederhusius teekent te Boonswaegh 2 Jan.
1634, en 19 Maart 1634 te Langweer, en 17 Dec. 1636 te Oele.
Verder komt zijn handteekening niet voor.
Elias Hannonis teekent 21 Aug. 1642 te Boonswaegli, en 25
April 1647 te Langweer als Elias Jlanonides.
P. Crantzius teekent Mei 1664 te Langweer, en doet daar
rekening 10 April 1667.
Pieriiis Steïïingicerff teekent 19 Dec. 1669.
Tjerkgaest

ca.

Gerardus Clébeker, 16 Juni 1599, te St. Niclaesga 27 Maart
1605, te Doniaga 8 Mei 1605. Het liuis van Gerardus Clebueker was 2 Maart 1609 ledig.
Abrahamus Dominici, te Doniaga 9 Febr. 1611 — 21 Mei 1611
te Tjerkgaest, — 2 Mei 1613 te Doniaga.
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Oberhes Foppü, 2 April 1615 te St. Niclaesga, 20 Juni 1616
te Tjerkgaest, en 29 Nov. 1620 aldaar als Obertus Foppius;
te Doniaga 12 Nov. 1622.
Henricus de Brune 24 Juli 1624.
Johannes Menelai, 17 Sept. 1631; te St. Niclaesga 24 Ang.
1633.
Ousterhaule

ca.

Cornelius Rodólphi, 6 Juni 1613 te Olde-ouwer. Cornelis
Rodulphi Sigersma aldaar 6 Juni 1613—16 JSTOV. 1620.
Wilco Somer te Olde-ouwer 15 Aug. 1640—28 Jan. 1646.
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