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Plattegrond van Workum, in de tweede helft der 16e eeuw, vrij zeker (Zie
Navorseher 1866) op last van koning Philips II van Spanje, vervaardigd
door Jacobus van Deventer.
Origineel in het Erieseh Museum te Leeuwarden.
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Zegels v.in de stad Workum, no. lb naar hot origineel, hangende aan
een charter van het jaar 149C in het rijksarchief te Groningen.

Van de hervorming tot den patriottentijd.
I.
Onmiddellijke gevolgen van den overgang.
De troebele tijden vóór den overgang tot het stadhouderlijk bewind waren voor de steden gunstiger geweest
dan voor het platteland. Ja de oorlog had gemaakt dat
„die meeste Steden in alle manieren, in alle rijckdommen
„ende welvaert meerder dan oyt te voren florerende sijn",
terwijl „de platte Landen voor een groot deel geruineert
„ende gespolieert sijn." 1)
De „plattelanden" eischten daarom van de steden een
deel der oorlogscontributie ; de steden daarvoor terug meer
macht in 's lands regeering. Aan beider wenschen werd
1) Winsemius, Chronique van Trieslant, blz, 716J.
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voldaan. ISTa heftige beroeringen kregen de 11 steden het
recht op 3 van de 9 stemmen — Ippe Augustimisz. en
D. Poppes waren in dezen strijd Workums vertegenwoordigers — betaalden daarentegen ook in de lasten mee. 1)
Het innerlijk gezag der steden liet veel te wenschen
over. De magistraten oefenden hun ambt blijkbaar niet
onbaatzuchtig uit; vergaderden dikwijls in „herbergen
oft andere onbehoorlijcke plaetsen", vulden opengevallen
plaatsen in hun midden niet aan, hielden onwettige vergaderingen, zonder behoorlijk communicatie te doen, voerden heftig tegen elkander uit met „spitse wreevele end e
injurieuse woorden ende manieren", trokken opbrengsten
van geestelijke goederen tot zich — waarom voor hen
nieuwe en strenge bepalingen in het leven werden geroepen. 2) Zij zullen wel niet veel gebaat hebben. Van
onregelmatigheden in het stadsbestuur te Workum gelijk
bovenbedoeld hooren wij later nog menigmaal.
Eene van de eerste daden van magistraat en vroedschap
betrof de burgerwapening, eene instelling, die ook vroeger
1) Winsemius Ghronique van Vrieslant, blz. 643«.
Toen in 1597 eene quotisatie van de steden werd gemaakt over een
bedrag van 5466 car. gids., moest Workum 234 gids. betalen en werd
zoo op de 7e plaats in de rij der steden geplaatst,
2) Hoe het soms toeging in de vergaderingen van het stadsbestuur
leert eene resolutie van den 17en Pebr. 1665 :
„de Mag. meermalen verstaen hebbende, dat niet alleen op voorvallende
„gelegenheden en vergaderingen van Mag. en Vroedtschap in dese en gene
„herbergen, maer ooek in particuliere vergaderingen onder de Eegenten
„sommige ut deselve doorgaens liaer werok maken omme de Vroedtsman
„Wijbren Broers niet alleen met woorden maer oock met allerhande be„denekelijcke actiën ten spotte te stellen, en sijn aenhebbende kledinge met
„glandige saken te verbranden, de haeekjes van 't wambuis aff te drayen, en
„met bospoeder (kruit) aen en omtrent sijn sigaren aen te steecken", verbiedtjdit op boete van een pond groot voor de eerste en arbitrale correctie
voor de 3e maal. (Volgens een resolutieboek van de stad Workum, mij
welwillend ter inzage verstrekt door Dr. A. P. van de Brug te Akkrum.)
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reeds had bestaan. Bij besluit van den 7en Jan. 1584
werd de volgende ordonnantie afgekondigd :
„Alsoo (godbeetert) daegelixs bij experientie bevonden
„wordt dat doer quaede wachte ende toesichte . . . veele
„quaede persoenen hun versaemelen, en hun bij de vianden
„(des vaederlandts) voegen om altemets te moegen mijtten,
„roeven, brandtsch.att.en en eenige goede ondersaeten ge„vanckelijcken nemen ransoene en aergelijcke ongemack
„aen te doen elcks nae sijne conditie, sonder onderscheijt
„— - soewel de schaemele als de rijcke, en dat vermits
„de weijnich resistentie en weederstandt bij de ingeseetenen
„en oeck bij den gheene diet behoerde te doen wordt ge„daen, ende soe die stadt Worcum een oepene plaetse
„is, 1) nochtans veel goede burgeren en ingesetenen heb„bende, alvvaer tot wederstandt des viandts, rovers, brandt„ schatters en diergelijcke weijnich ordinatie tot noch toe
„gehouden en gestelt is geweest, waerdoer te bevresen is
„dat 't selve in tijde van noedt soude moeten wesen tot
„ verderffenisse van alle ingeseetenen. — — Om daerinne
„te remidieren — — Soe ist dat van Scheepenen ende
„Raed der Steede Worcum bij deliberatie en advise van
„den vier en twintich geschwoere der gemeente derselver
„Steede doer crachte van onse commissie
ordineeren
„en beveelen nútsdeesen allen burgeren en ingeseetenen
„deeser steede dat sij ende een ijdere van hen van stonden
„aen sal ofte sullen gereedt maecken, en tot den eersten
„monsteringe gereedt hebben desulcke geweer en waepenen
„als sij in voertijden en oeck nu onlangli so op geordi„neert en gestelt sijn. Ende om 't selve in tijdt van
„noedt bequaemelijcken te moegen gebruijcken hebben
„van Burgem. bij advise alsvoren gestelt eenige Corpo„raels en Rotmeesters, en d' selve alle met hun rotte en
1) Dus zonder innre-n grachten of wallen.
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„rotgesellen geordineert en bevolen, ordineeren en bevelen
„mitsdeesen bij tijden van noedt, allarm, op roere en dier„gelijcke — — elck met sijn geweer te sullen verschijnen
„en laeten vinden op de plaetsen ende quartieren daer
„sij . bescheijden sijn bij pene (straffe) van twee welers
„(wielers) 't stuk van dartich st."
Werd zoo de burgerwacht tot onderlinge beveiliging
weer in het leven geroepen, niet vergeten mag men de
gunstige bepaling aan het einde dezer ordonnantie: dat
wie bij het vervullen van zijn plicht als burgerwacht
gekwetst mocht worden of gewond, zich op stadskosten
mocht laten „meesteren", waarbij hem uit de gemeentekas onderstand werd verstrekt; viel hij als slachtoffer
van zijn plicht, de stad zou voor zijn gezin zorgen.
Van de meeste beteekenis was de overgang voor het kerkelijk leven in de stad. Nu kreeg eerst kracht van wet, wat
de Gedeputeerde Staten in 1580 hadden uitgevaardigd, dat:
1°. de roomsche kerk, heimelijk of in het openbaar,
werd afgeschaft en verboden ;
2°. de pastorie-, vicarie- en kosteriegoederen moesten
terstond worden uitgeleverd, desnoods met geweld en op straf van verlies van pensioen ;
3°. de opbrengsten zouden worden bestemd tot onderhoud van predikanten, schoolmeesters en
armen, enz.;
4°. om deze goederen te beheeren en te besteden,
moest de gemeente „die notabelste personen in
elcke Dorpe, zijnde goede patriaeten ende liefhebbers van de ware Gereformeerde Religie"
benoemen tot genoegen van den grietman ;
5°. elke gemeente moest in haar dorp overgaan tot
verkiezing van bekwame Gereformeerde Predikanten en Onderwijzers. 1)
1)

Oharterboek IV, bldz. 144.
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Sigillum (zegel) prochie (kerspel) de Woldorkem, naar het origineel
hangende aan een charter van 1420 in het archief te Groningen,
afgeteekend voor den atlas van het Friesch Museum.

Monstransen, kelken en andere gouden en zilveren voorwerpen uit de kerken moesten bijeenverzameld en aan
gedeputeerden uitgeleverd worden; de meeste kloosters
waren verwoest of in brand gestoken, hadden alle tenminste
in de voorgaande tijden veel geleden, die niet reeds tegen
den grond lagen, stonden ledig, onbewoond en uitgeplunderd. Het werd vrijelijk veroorloofd om steen, hout
en andere geriefelijkheden uit te breken tot eigen baat,
maar toen deze maatregel niet aan het beoogde doel
beantwoordde, lieten de overheden de gebouwen omverhalen. Kistwerken en dammen werden met het puin
opgevuld.
Van de bezittingen der oude kerk werd in deze tijden
heel wat verduisterd. Het bleef niet bij enkele kleinodiën, geheele stukken land werden ten eigen bate vervreemd. Maar in wat er bleef stapte de gereformeerde
kerk als in liet welbereide huis, waaruit de bewoner verdreven was. lioomschen mochten er niet meer zijn.
De burgemeester en een prebendaris der stad Workum
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bevinden zich onder de uitgewekenen ; de meesten voegen,
zich naar het nieuwe licht.
Zoo kreeg de gereformeerde kerk den vloed van priesters en monniken over, die op hoop hunne betrekking
als hervormd leeraar te kunnen behouden of pensioen te
krijgen van de staten zich lieten vervoeren. Eigenbelang
was een machtige drijfveer, die den giooten stroom van
bekeerlingen tot de „gereformeerde" kerk deed ontstaan;
en zij, de machthebbende, vereenigde van nu aan alle
privilegies op haar geloof, dat als de „eenig ware religie" werd geproclameerd. Andersdenkende protestanten
werden nauwelijks geduld; in 1584 mocht elke „kerkedienaar" de bijeenkomsten van doopsgezinden en lutheranen verstoren door den prediker te ondervragen en te
bestraffen.
Te Workum ondergingen de doopsgezinden geen merkbaren invloed van den overgang des bewinds. Zoowel
bij de staatsregeling als de verdeeling der goederen werden ze buiten memorie gelaten en omdat hun protestantisme geen praktisch voordeel aanbood, dacht geen
der nieuw bekeerden zich bij hen aan te sluiten. Als wij
niet weldra een menigte synodale, classikale en andere
besluiten tegen hen zagen uitgevaardigd, zouden wij kunnen meenen, dat hun bestaan zich bij den overgang des
lands had opgelost 1).

1) Tgl. voor de Doopsgezinden te Workum mijne „Geschiedenis der
Doopsgezinde gemeente te Workum I I : Doopsgez. bijdragen 1903".
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II.
Inpoldering van het „Nieuwland" en andere plannen. 1)

Een groote bekommernis maakte zich spoedig na, de
reformatie van Workums vroede mannen meester; het
betrof de hartader van het verkeer, bron van welvaart en
vooruitgang : den haven.
Het is een oude klacht, die door „Burgemeestereiii
„Scheepen ende Raeden mitsgaders die 24 geswoeren
„Gemeente oetzuoelijck" aan de Staten van Friesland bij
geschrifte van 29 Maart en 28 April 1584 opnieuw wordt
gericht:
„— — — Hoe dat de wateringe ende stranden seer
„verloepen ende de soel ende reedt ofte uijtvaarte te
„seewaerts nae Hollant ende elders gans verstopt; datter
„weijnich aff ende aenvaert ende sobere navigatie ende
„neeringe is; — — — dat oock de stadtssluijse seer ver„slimmert is ende soe seer vergangen dat sij naulicx
„langer staen can, ende de pars (persing) van het see„waeter can verdraegen, alsoe dat te bevreesen is dat
„d'selve met eenich groete inundatie soude moegen in„drieven ende alle omleggende landen bederven."
Zij dringen daarom aan een nieuwe sluis te bouwen
met hulp van 's lands financiën, „mitsgaders een spar„ hoeft te slaene van den sluijse uijt op te reedt langs
„den strand op ten soels ofte slincke candt, tot affke1) Naar de authentieke stukken van het Workumer Nieuwland, aanwezig
vooral in het stadsarchief en grootendeels uitgegeven in het Charterboek.
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„ringe des sants dat den slincke ofte uijtvaerte nijet gans
„toe en werpe, opdat den soel ende reedt doer den loep
„vant water ende andere remedien, daertoe dienende diepte
„solde kriegen."
De „secours ende assistentie" uit 's lands kas bleef
echter uit en daarmede de verbetering.
Ook liet dijksbestuur, dat de verplichting van paaien kistwerken bij de Workumer dijken moest onderhouden, kwam zijne verplichtingen niet na. Zoo ontstond
een desolaten toestand vol gevaar en de vrees voor overstrooming werd dan ook in 1590 bewaarheid. „Soe ist
„dat niet alleen de zeedijcken der Stadt tot onverwinne„lijcke schade van de Ingesetenen sijn ingebroken en
„wechgespoelt, dan oock de zijl is geheel geramponeert."
In deze benarde omstandigheden komt het voornemen
om door gedeeltelijke inpoldering van strandgrond eene
radicale verbetering aan te brengen.
Het was een plan van ouden datum. Reeds den 19en
Nov. 1557 had koning Filips „om eenige goede consider a t i e s en diensten" aan „Willem Jansen Borgemr. tot
„Enckhuijsen gunstlech geoctroijeert en consenteert omme
„de inbochte van 't Strande tusschen Worcuni en Hindeslopen gelegen te mogen bedijcken en 't Landt er van
„te maecken, te hebben, holden en hoogen ten eeuwige
„daegen."
Willem Jansen had toen met Jan IJsbrants, Willem
Peters e. a. een vennootschap aangegaan om dit werk te
ondernemen. Zij kochten den 12en Jan. 1560 van de
kerk te Koudum de aanspraken op het zuidelijk deel van
het strand voor 150 gld. Het plan was blijven rusten
en drie jaren later (28 Maart 1563) hadden de heeren
al hunne aanspraken aan de stad Workum verkocht voor
de som van 450 gld., toen reeds „met intentie en op
„hope dat sij door .alsulcke bedijckinge en Lantwinninge
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„hun Stadts Uijtvaert en Haeven mede bequaem solden
„conen maecken en bij die wege hun Stadts welvaert
„bevorderen en de negotiatie van hun goede burgers beneficieeren."
De kosten bleken echter te groot dan dat de stad ze
uit hare geringe middelen kon verstrekken. Zoo bleef
ook hier de uitvoering achterwege.
De tijdsomstandigheden brachten van zelf het oude
vraagstuk weer ter sprake. Zou het mogelijk zijn ? En
men maakte zich illusies hoe de „negotie van holtcooperij,
„calckbranderij en soltsiederij" zou toenemen, ja de „soo„bere navigatie ende neeringe weer worden 't geene zij in
voertijden plachte te zijn." Hoe zou het gelieele landschap daarbij winnen ! Met meer dan gewone belangstelling lieten de vroede mannen en menig ingezetene ook,
de oogen gaan over die eenzame kale vlakte — water en
zand. Zeevogels krijschten; op de verschrompelde zilte
weide van het Workumer Oog — de vlakte, die den haven
flankeerde, ook wel Workumer hop geheeten — graasden
enkele magere koebeesten, maar in hunne stille verrukking zagen de voorstanders reeds de groene landouwen
oprijzen uit het speelgebied van zeewater en wind, één groenend veld
!
In 1605 krijgt de gedachte belichaming in een adres
aan de Staten. De stad trok de stoute schoenen aan — de
nood drong bovendien — en vroeg octrooi om „tot ver„beteringe van hun uijtfaerte die deur verlopinge van sand
„bijcans verstopt ende onbruijckbaar gemaakt was, seec„keren stuck utterland genaempt Worckumer Ooghe ende
„hun toebehorende, streckende aen Coldumer Zijlroede,
„groot sijnde omtrent 300 mergens, te bedijcken ende hun
„sluijse also het zeewaerts inne leggen mits versouckende
„dat deselve utterlandt bedijckt weesende tot ghenen tijden
„met eem'ge Lasten van Domeijnen, Tauxea, Florenen ende
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„andere Lasten, ordinaris ofte extra ordinaris sal mogen
„beswaert worden." De stad is geneigd hare aanspraken
ook aan de provincie over te doen indien de Staten de
inpoldering en het onderhoud van de sluis voor hare rekening willen nemen. De Staten wijzen dit laatste aanbod
vriendelijk van de hand, vergunnen de stad het werk te
ondernemen onder conditie „dat die Bedijckinge, Pael wercken
„ende Zijllen sonder nadeel van de Landschappe geschieden
„sal ende dat na expiratie van 25 Jaeren die voorz„Landen in aller aequiteijt ende billicheit beswaard sollen
.worden."

De Zeesluis en Haven te Workum in 1790.
Teekening van J. Bulthuis, in de collectie van het Prieseh Museum.

Ontzachelijke moeilijkheden rezen, toen de stad werkelijk de indijking wilde ten uitvoer brengen. De waterschappen Hemelumer Oldephaert en Wijmbritseradeel
ontweken elke samenspreking tot nadere regeling van
wederzijdsche verplichtingen en slechts het hoog bevel
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dor Staten was in staat den 6en Nov. 1609 te Leeuwarden
een bijeenkomst der betrokkene partijen te doen houden
om „eijntlicken te resolveren ende raem-en wat tot meeste
.nut en orbaer der Ingesetenen dienstlich en profytelicke
„mochte zijn."
Opnieuw" klopte de noodzaak aan de deur. Den 10 Jan.
1610 brak een zuidweste wind de dijken in; ze „schenen
wel geploegd." De stad kwam weer bij de Staten aan;
zij kreeg nu voor 50 jaar vrijdom van lasten voor de
ingepolderde gronden — later in 1643 en 1656 hernieuwd — moest zich echter op den eerstvolgenden landsdag definitief verklaren. Haar besluit stond vast. Alleen
durfde zij echter liet werk niet aan. Het zou „soo een
„notabelen summa van penningen comen te draegen dat
„deselve geensins uitte Stadts geringe middelen ware te
„vinden en daer te boven 't succes van deselve bedij„ckinge soude onseecker en veele perijckulen onderwor„pen sijn." Zij kreeg steun in de lieeren jonker Duco
van Botnia, grietman en dijkgraaf van Wijmbritseradeel
en jonker Douwe van Epema, grietman van Hemelum
Oldephaert, op wie de helft der indijking werd „getrans„cribeert." Onder dezelfde voorwaarden als niet dezen
deed de stad van de resteerende helft weer de helft over —
15 April 1621 — aan de lieeren Eernst van Harinxma,
Johan van Sande, Ock van Doijen en Gellius Jongestal,
raden in den hove van Friesland; zij hield dus 1/-t der
geheele inpoldering aan zich. 1)
1) De overeenkomst met de eerste participanten luidt als volgt:
„1. In don eersten sall de Stad opdraagen den gerechte helfte van het
„Utterlandt, sandt en slijck en den ouden dijck streckendo van Worckumer
„Zoole tot aen Ooider Zijlroede beholden den Stadt de andere helfte, mits dat
„(Tolde dijck in drie Jaaren niet sall moegen aangetast nochte utgerpijt worde
„om te bebouwen ofte besaijen.
„2. Dat men sall leggen een vaste en bequaeme dijck van Eerdwercken
„in de breete en hoogte. Soo do participanten alsdan sullen accordeeren
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In de herberg van Jan Sythiesz te Stavoren was den
30en Sept. 1620 met de volmachten van het waterschap
H. O. reeds overeenstemming verkregen 1), zoodat het
werk -voortgang kon nemen. Den 25en Jan. 1621 was
„en d'selve met paal en kistwerck well versorgen sampt een bequaem Sijllroede
„bij de dijek langs graven en bij believen van de stad te gedoogen buijten in
„den nieuwen dijck een sijll ofte sluijse te moegen leggen. Hits weederom
„daerin te hulpe genietende 't geene van Respective Contributien soo van
„aardt als paelwercke tot hulpe en lichtinge sall coonen becoomen worden
„ende insgelijoks neffens het hoeft en paelworcken te veste van de soele
„om met een reegel lang paele ut te slaen en voorts te onderholden.
„Sall die Stadt zijn quota van den Dijck hebben en beholden van de zijl
„ofte olde dijck aff te reeckenen aen Malcanderen voor soe veell roeden als haer
„competeeren sall veraccordeert worden, ende daerover hebben en beholden
„het gesach. Louwinge en schouwinge sampt die gereehticheijt dien die stadt
„over haer dijeken tot deesen gewoon is te hebben exempt die paall die
noopende de contributie.
„Ende sullen alle die niwbedijckte landen zijn en blijven onder die jurisdictie en gereehticheijt van de stadt Worckmn mits geevende die Grietman
„van H. O. daaraff een achtte part voor sijn jurisdictie gereehticheijt".
Bij het accoord met de tweede combinatie van deelgenooten beloven zij
de gestelde condities na te komen, in welk contract uitdrukkelijk staat:
„namentlijck ook den buitenpaelen en Hoofdinge die van wege de Stadt ge„slaagen zijn noch daart noodt doet met een regel lange palen bij de participanten versien en drie jaren onderholden zal worden, nae welcke de
„voorsch. regel de buijtenpalen zullen staen tot last van de Contributie, gelijk
„alle andere paelwercken.
1) Het contract luidt: „mits dat de Magistraat van Worcum beneffens hun
„Participanten den nieuwendijck, die zij geraaken te leggen, gehouden sullen
„zijn met een regel hele ende halve pael te versien, te slaen ende te vollen,
„ende sullen de olde pael tegenwoordelijcken voor de olde dijeken staande,
„niet opgebroken worden in den tijd van drie jaren, naa dat den nieuwen
„paal voor den nieuwen dijok geslagen sullen sijn, ende naa expiratie van
„drie jaren sal den contributie voorschreven geholden svjn deselve nieuwe pael
„en kisten te onderholden, te maahen ende versorgen met paal, kisten ende duicleelhoofden op te noodigste plaetsen, in conformite van andere contributie
dîjcken".
Aan deze verplichting heeft ten opzichte van de „noorderpalage" — de
paelwercken ten weste van de soele — de contributie zich weten te onttrekken wat tot langdurige processen aanleiding gaf.
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de arbeid zoover gevorderd, dat langs het zool de dijk
geheel met kist- en paalwerk was voorzien. Het „Nieuwland" was ingepolderd, de haven verbeterd, de sluis vernieuwd, de dijk daarbij ingekort, Friesland was 1200 pondematen land rijker geworden en dit alles — een kladaanteekening in het archief der stad Workum meldt dit,
anders zouden wij het niet willen gelooven — had slechts
59000 gld. gekost. Een tiental jaren bleef' het ingepolderde land braak liggen; daarop afgebakend, verdeeld in
24 stukken van 50 pondematen en eindelijk den 3en Aug.
1635 had op het raadhuis te Workum de verloting plaats
onder de verschillende aandeelhouders, wier aantal door
afsterven als verkoop was toegenomen.
De aandeelhouders waren :
De wed. van Doecke van Botnia voor haaien verdere rechthebbenden . . . .
voor 15/»o deel.
Sioerd Sioerdts
„
'Iss
,
8
Jolian van de Sande
„
/9Ö „
Oick van Doyen
„ 1-s/9c „
3
Gellius Jongestal
„
/9c „
S
Phocaeus Stellingwerff
„ °' /9Ö B
Lolle van Epema
)
3
Seerp van Epema
t
„
/a.i ,
Tzaling van Epema '
7
De stad Workum
„
/ao „
Dr. Joannes Remer Hansma, secr. \
Jan Claessen Vollenhooft,
j
x
hopman der burgerwacht > ,
,
jSK
Gerardus Joannis, Ontvanger
\
der stad /
2
Joannis Hansma en zijn broer
. . .
„
/24
4
Phocaeus StellingwerfF
/9(i
n
2
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Ondertusschen stond nog steeds de vroegere parochiekerk half voltooid op het marktplein. Schoon de geestelijke goederen ten bate der nieuwe bezitster onteigend
waren, duurde het een langen tijd eer de aangevangen
arbeid werd voortgezet. Ook hier schijnt geldgebrek een
woord te hebben meegesproken, want eerst in het jaar
1613 — liet jaartal staat hoog in den gevel met het
Christus-monogram en het anker der hoop — werd door
een muur de opening naar den toren afgesloten en het
bovenste deel van den toren opgebouwd. Nog lezen wij
in een pilaarbalk van den koepel des torens de handmerken
der bouwmeesters met liet jaar 1613, ter eeuwige gedachtenis.
Drie jaren later werd de tegenwoordige kleine klok
vergoten, die tot herinnering aan dit feit op de eene flank

Wumkes.nl

DE STAD WOKKUM.

99

Workums wapen ingegoten kreeg met het „Anno 1616,"
— op de andere deze spreuk : „DOEN . TOK . ACHT . JAE .
TOB . VOEEN . VEBGOETEN . WAST . ANNO . 1616 . IN . APRILLUS .
SONDEE . VEKDKIETEN . DEDE . DIE . STADT . WOBCKUM . Mu .
VEEGIETEN . DOOR . HENDEICK . WEGEWAET . OP . DAT . PAS . "

Zoo was de kerk en toren voltooid, niet echter naai'
de oorspronkelijke bedoeling, die de kerk had willen doortrokken tot den toren — de aansluifcsteenen bleven nog
tot 1780 van dit voornemen spreken, toen zij werden afgekapt — en ook de hoofdingang kwam niet onder den
toren door; de toren kreeg evenmin de hoogte, die men
hem had willen geven.

De doopsgezinden, bescheiden van aard, behielpen zich
voor hunne godsdienstoefeningen eerst onder den vader,
later onder Rippert Eenkens den zoon, in hunne vergaderplaats „de Keet," waarschijnlijk op de plaats van hun
tegenwoordig kerkgebouw, met een gewezen zoutkeet.

Roomschen worden in het openbaar nog niet geduld.
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Munt van de stad Workum ait de laatste jaren der 15e eeuw.
Uniek exemplaar in de collectie van het Friesch Museum.
(Zie v. d. Chijs, De munten van Friesland enz. blz. 117 v. v.)

III.
Het stadsbestuur 1).
Hoe verder wij de 17e eeuw ingaan, des te meer regelmaat bespeuren wij in stedelijke aangelegenheden. Vroeger
was met het gezag wel eens vreemd omgesprongen, ook
dit gedeelte van liet raderwerk der nieuwe regeering wordt
na de harde vermaning van 1584 door de Staten van Friesland flink onderhanden genomen. Het was op verlangen
der steden zelf. Zoo kreeg de stad Workum in 1635, 2)
in het volgende reglement eene nieuwe raadsbestelling :
,1. De magistraat sal bestaen in acht Burgemeesteren
„en vier-en-twintich Gemeensluijden of Vroedtschappen,
„die bij gemelte Raden van Staten alsoo sullen aenglie„stelt worden.
,11. De voornoemde Burgemeesteren sullen dienen van
„den eenen Nieuwen jaers-dach totten andern, in sulcker
„voeghen dat toekomende Nieuwe jaer twee van deselve
„sullen afgaen, ende dat voorts alle Nieuwe jaeren vervolgende ijder reijse twee, hetwelcke voor d' eerste drie
„jaeren bij lottinge sal geschieden, onder diegene die
„Jegenwoordich als Burgemeesters sijn aengestelt, ende
1) Eerst met het begin der 17e eeuw bogint het archief der stad
Workum.
2) Eekhoff: Geschiedenis van Friesland spreekt van nog een nieuw
reglement in 1615, mij echter niet bekend.
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„dan voorts voor het vierde jaer sullen de twee resteerende
„d' outste alsdan in dienste, ende langhst geregeert heb„ bende mede afgaen.
„III. De Gemeentsluijden of Vroedtschap sullen blij„ven haer leven langh, alwaert dat ijemandt van desel^e
„in de Collegien van d' Generaliteijt, ofte Gedeputeerde
„Staten, oft Reeckencamer deser Provincie werde gecom„miteert, alleene sal de plaetse van diegene die metter„woone komt te vertrecken vaceren.
UIL Alle jaer sal veertien daghen voor Nieuwejaers„dach in plaetse van diegeene die afgaen dubbeltgetal
„ghenomineert worden uijtte Gemeensluijden. In sulcker
„manieren dat eerst vijf persoonen uit de XXIIII sullen
„bij lotinge genomen worden, welcke vijf sullen doen de
„nominatie van 't voorschreven dubbeltgetal uijt de andere
„XIX alsoo dat sij heur selfs niet mede sullen moghen
„nomineren.
„V. Tot welcke nominatie sij datelijck sullen moeten
„procederen : beloovende eerstl. soo ras het lot op hun
„sal sijn ghevallen om te kiesen en aen de vergaderinge
„op haeren gedaenen eedt, dat sij in 't nomineren sullen
„letten op de gequalificeerste ende becjuaemste persoonen
„onder d' voorschreven negenthien, sonder eenich ander
„oogemerck sucht ofte gunst daerinne te sullen mooghen
„betoonen.
„VI. Gaende dan met huer vijf ven in een ander kamer,
„ende niet daer uijt komende nocht met niemandt com„municerende voor dat sij de nominatie sullen hebben
„gedaen mette meeste stemmen.
„VIL Welcke nominatie van dubbelgetal alsdan date„lijck bij beslooten Missive sal overghesonden worden
„aen Sijne Gen. Stadtliolder deser Provincie, om bij deselve
,, daer uijt het enckel getal te worden gekoosen, die de
„namen der gekoosene mede bij beslooten Missive sal over-
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„schrijven: welcke Missive niet voor Nieuw-jaerdach sal
„moghen werden geopent.
„VIII. De twee afgaende Burgemeesteren sullen weder
„succederen in de Gemeentshiijden of Vroedtschap in plaetse
„van de gekoosene.
„IX. Bij sooverre eenighe plaetse bij versterft oft
„andersiris tusschen tijden quame te vaceren sal daerinne
„een ander gekoosen worden, te weten soo het van Burgemeesters is, meer als drie maenden voor Nieuwjaer,
„sal de plaetse moeten werden daetelijck vervult, bij nomi„natie ende electie als boven.
„X. Ende in de Gemeente of Vroedtschap een Maent
„naer dat de plaetse vacant sal sijn geworden, bij de
„Magistraet en gliesworen Gemeente ghesamentlijck met
„pluraliteijt van stemmen, de verkiesinge te doen.
„XI. Alle de vernoemde persoonen sullen moeten sijn
„behoorlijck ghequalificeert, ende van de ware Gerefor,,meerde Religie, sooals die in de Publijcque Kercken
„wordt geoeffent, professie daer van doende, of ten minsten
„wel gheaffectioneerde totte Religie, ende ten gehoor
„komende, oock behoorlijck gedoopt sijnde.
„XII. Of het voor dese reijse mochte ghebeuren dat
„eenighe malcanderen nae in bloede bestaende in de Ge„meentsluijden souden mogen ghestelt worden, sal 't selve
„naemaels soo geveguleert blijven dat geen Vader en Zoon»
„noch oock geen twee Broeders te ghelijck daerinne mogen
„ghenomen werden.
„XIII. Blijvende voorts aen de Magistraet en Gemeents„luijden de beraeminge met meeste stemmen van alle
„vordere goede ordere in de Regeeringe van Stadts saecken,
„ende 't gene daer aen dependeert, ende oock haere Pri„vilegien, Vrijheden ende Coustumen naer ouder gewoonte,
„soo int vergeven van Stadts Ampten als andersins, als
,,van outs ghebruijckelijck is gheweest, sonder ergens
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„inne tot particulier profijt te moghen excederen : lettende
„voor al op de beste mesnagie (menagie) ende meeste
„voordeel van de Stadt, ende de goede Ingesetenen van
„dien, oock in verteeringhen, baten, profijten of vacatien ,
„niet gaende buijten de Ordonnantie ofte ordinaris ge„bruick, ende oock voort confererereu van eenige Ampteii
„niet ghenietende, op pene van arbitrale correctie tegen
„den nemer en gever."
De nieuw benoemde raadsleden moesten bij het aanvaarden van hun ambt de volgende verklaring onderteekenen:
„lek ondergeschrevene verclare midfcs desen dat ik liet
„oorloge bij de Geunieerde provinciën int Generael ende
„bij desen Landtscliappe als mede Lidtmaet van deselve
„int particulier voormaels ende nu wederomme tegens
„den Coninck van Hispanien aengenomen, voor oprecht
„ende Christelijck holden, ende sweeren daeromme sonder
„eenige achterdencken dat wij den voors. Coninck noch
„emandt van Zijnent wegen voortaen niet meer holden
„voor overheer van deze Landen. Ende dat wij daeromme
„den selven met alle sijnen aenhangh in allen ijver ende
„getrouwiclieijt nae ons vermogen beloven te helpen weder„staen, ende voorts d' eere Godes ende de waere Ohristelijcke
„Religie, daervan hier openbare professie gedaen wordt.
„Midsgaders de Privilegiën, Vrijheden der Landtscliappe
„van Vrieslandt ende deser stede, alsmede de welstandt
„van de tegenwoordigen Staet van regieringe tegens allen
„ende eenen ijegelijcken nae ons uijtterste vermogen te
„sullen helpen handhouden ende beschermen ende dat wij
„ons in ons Ampt ende beroepinge volgens ende nae
„inhouden van dese voorgestelde wet ende Reglement
„eerlijck ende vromelijck sullen quijten ende daerinne alle
„tijt voor oogen hebben ende helpen bevorderen den meesten
„dienst ende welstandt vant Vaderlandt."
Dit reglement en deze eed bleven, op enkele kleine

Wumkes.nl

104

DB STAD WOEKUM.

wijzigingen na, tot in de volgende eeuw van kracht.
Tot kenteeken hunner waardigheid droegen de leden
van den magistraat in de vergadering op het stadhuis
een wijden mantel ; de raad schijnt nog al gehecht te
zijn aan dit kleed, want meer dan eens lezen wij de ordonnantie dat het „niemant van de burgemeesters geoorlooft
,,sal wesen in vergaringe van de Raedt opt Stadtslius
„sonder mantel te compareren" op boete van 3 stuivers 1),
eene boete die tevens op te laat komen of niet ter vergadering komen stond.
Ook in de kerk werd de waardigheid van magistraat
en vroedschap opgehouden. Bij besluit van den 12den
Dec. 1638 verkregen zij een „regeeringsbank" in de groote
kerk recht tegenover den preekstoel. 2)
De eerste dagen van het jaar waren de gewichtige en
drukke dagen. Veertien dagen voor Nieuwjaar was het
dubbeltal der twee te benoemen burgemeesters door de
vijf „electeurs" uit de resteerende 19 vroedsluiden opgemaakt en den stadhouder toegezonden; op Nieuwjaarsdag
werd de besloten missive geopend, waarin de benoeming
was gedaan. De namen der gekozen burgemeesters werden terstond van het raadhuis afgelezen; de gebruikelijke
eed werd gedaan en nu begon de benoeming voor de verschillende posten in den raad. Uit de magistraat moesten
verkozen worden twee „teijkenaers" — nazieners zouden
wij ze noemen — een lid „tot de contributie en zeedijcken",
een lid „tot de treckweg" en één „tot het klockluijden";
uit de vroedschap : twee teekenaars, twee gedeputeerde
1) O. a. bij besluit van 18 Aug. 1638; den 13 Maart 1676 werd deze
boete verdubbeld.
2) In 1716 kwam daarvoor eene nieuwe bank, met keurig snijwerk voorzien en gekroond door het stadswapen; de som van 1000 gld.. hiervoor
benoodigd, werd voor het grootste deel bijeengebracht door de leden zelf
der toenmalige regeering. Zoo droeg de latere burgemeester Gaastra
f 163.10, de vroedman Potma f70 bij.
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rekenmeesters, één lid voor de contributie en twee voor
den trekweg.
De eerstvolgende vergadering was gewijd aan de verschillende verpachtingen, verhuringen en dergelijke zaken
van wege de stad. De benoemingen werden gewoonlijk
door feestelijkheden gevolgd, waarbij — vooral in lateren
tijd — het rumoerig kon toegaan.
Magistraat en vroedschap werden in hunne administratieve werkzaamheden ter zijde gestaan door een „secretaris"; de magistraat in zijn kwaliteit van „het gerechte
der stad" — hij had de uitspraak in burgerlijke geschillen — sinds 1648 door een rechtskundig adviseur, „pensionaris" geheeten, „die ons in materie van de justitie en
tot defensie van de stads gerechticheijt mochte dienen",
gelijk het in zijn aanstelling van 1648 luidt. Zijn bezoldiging bedroeg 100 caroli guldens.
In 1640 werden twee bouwmeesters aan de vroedschap
toegevoegd, „dewelcke sullen besorgen goede policien over
„het maken, repareren ende onderhouden van straten,
„wallen en bruggen", op een tractement ieder van 2 pond
vlaams (12 gld.) per jaar.
Van een stadsbode lezen wij al in 1635, die „tot gerief
„van een ijegelijck moest wonen omtrent het stadhus"
en „geen bier, wijn, noch toeback te coop mocht hebben,
„nochte oock enige slapers off andere vremde passanten
„aen sal houden."
Nevens deze beambten bekleedden eene voorname plaats
de „bierdragers ende dienaers van justitie", gelijk zij
zich in een request van den 24en Sept. 1633 noemen.
Zij waren toen drie in getal — later vier — en moesten
acht nemen „op het luden der predicatie, het lopen der
„bedelaers en op alle moetwillicheden en insolventies
„op straten en deselve te weren", waarom twee hunner
door den dag „met houwers ofte geweer voorsien moch-
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„ten sijn." Bij den bode berustte de sleutel der gevangenis.
In eene instructie van den wachtmeester der bierdragers van 22 Sept. 1704 worden deze verplichtingen nog
nader omschreven : „alle Sondagen gelijk in de week,
„voor elke predicatie twee maal te luijden, ieder maal
„van één kwartier."
„Naa de laatste luid van Sondagsmorgens de dragers
„twee aan twee de Herbergen, Brandewijnshuizen c. a.
„Tappeniers visiteeren, ende soo sij bevinden onder de
„predicatie gmant sitten te drinken, daarvan rapport te
„doen."
Als „bierdragers" hadden deze beambten het uitsluitend
recht van vervoer van bier, wijn en andere spiritualiën —
vandaar de naam — en fungeerden tevens als ambtenaren
der belasting — op deze dranken was een hoog invoerrecht — want geen bier, wijn of drank mocht buiten hen
om worden vervoerd.
Van bezoldiging der ambten hooren wij weinig. Wel
staat voor „rekenmeester en secretaris salaris" uitgetrokken een som van 20 gld„ „rentmeester salaris boekhouden
75 gid" (A°. 1632); in de voordeelen, aan het ambt zelf
verbonden, wordt het eigenlijke loon gevonden. Aldus was
het met de magistraat en vroedschapsambten, den pensionaris als rechtskundig adviseur, de bierdragers in hun
privilegie van vervoer 1), en heel het heir van ambten,
die in grooten getale door magistraat en vroedschap werden vergeven — wellicht verkocht. Al die betrekkingen
waren meer privilegies. Men had een stadsfiscaal, waagmeester, keurmeesters van 't vleesch, van 't brood, doodbidder, doodgraver, stadsomroeper, waagkruier, zoutmeter,
1) Als politie kregen xe ook nog een deel der boeten voor te laat in
de herberg zitten.
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boelgoedoproeper, vischafslager, vuilnisvoerder, meebrengers,
sjouwers, stadsijker, zoutuitzetter, zakophouder, roggedragers, makelaar, korenmeters, korf kijkers, appelmeter,
ijker der botervaten, turfdragers, nieters, bijmeters, kapitein turfdrager, havenmeester, waagmeester. vischwijven,
vischopzetter, verschillende opzichters enz.
Al deze personen wederkeerig droegen op hunne beurt
zorg dat de impost op verschillende goederen naar behooren werd betaald. Mocht de stad aldus op weinig
kostbare wijze hare belastingen innen, wij kunnen niet
ontkennen, dat al deze personen van min of meer gewicht als zoovele kleine despoten, voor de burgerij een
egyptische plaag moeten zijn geweest. Zij vormden het netwerk, tusschen welks beklemmende mazen handel en verkeer zich bewegen moest.

Niet onaardig is het, aan de hand van het „resolutieboek" en ,,het protocol van de raadkamer" de wijze van
rechtspraak onzer vaderen na te gaan.
Een zekere Hepke Wijbrands had in 1641 den presideerenden burgemeester Arian Harckes voor liet hoofd
geslagen en uitgescholden, den geheelen magistraat beleedigd. Later daarvoor ter verantwoording geroepen, verklaarde hij alles ,,in clronckenschap geseijt en valschelijck
„erdicht ende gelogen te hebben ende dat hij van den
„magistraet niet wete als alle eere ende goedt . . . bid,;dende Godt ende de magistraet om vergiffenisse." Toch
werd hij veroordeeld tot de kosten en 50 gld. boete;
„bij weigeringe, een maent sitten te water ende broodt
„en 3 maenten den stadt tapperijen en alle borgerlijcke
„neringe verboden."
De geschiedenis schijnt dus in een herberg te hebben
plaats gehad.
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„In 1725 was aan het Gerechte „te ooren gekomen
„'t quaad gerucht van Hijlk Mar.tens" en „authoriseert
„zij de beide oldste vroedvrouwen gedagte Hijlk naukeurig
„te ondersoecken." Dit onderzoek liep ongunstig voor de
ongehuwde Hijlk af, waarom zij tot boete werd veroordeeld en uit de stad verwezen naar haar geboorteplaats.
Mary Kobus werd „wegens hoererij en voortbrengen
„van een onegte kind" een uur op de kaak tentoongesteld
(1744). De vroedvrouwen hadden de verplichting bij ongehuwde vrouwen van den hulpbehoevenden toestand gebruik te maken om den naam van den vader te vragen,
alvorens te helpen. Deze bekentenis moest later onder
eede bevestigd worden, gelijk een vonnis van 1717 zegt.
Zoo vinden wij in 1767 dat „Hendrik Arents gelast wordt
„om binnen 6 weken te trouwen met het vrouwspersoon
„waarmee hij leefde, huwelijksgeboden hadde gehadt, en
waarbij hij kinderen hadde."
Majesteitschennis tegen den magistraat en vergrijpen
tegen de zedelijkheid nemen in deze rechtspraak een groote
plaats in.
Ook in huiselijke zaken wordt het „Gerechte der stad"
te hulp geroepen. Nu was het om een verschil te beleggen tusschen boer Schelte en zijn knecht Auke (1689),
dan „corrigeerde" zij den vroedsman Bruinsma en zijn
vrouw ernstig „over hunne onvrindelijke samenlevinge"
(1759), of strafte den doodgraver Claas Hendrix, omdat
deze zijn vrouw eerst met den bezemstok het huis had
uitgejaagd, waarbij hij haar den bezem achterna wierp,
zoodat zij bijna viel, toen met een bloot mes nog te lijf
ging. Tegen diefstal, bedelarij en verdere burgerlijke
misdrijven en ordeverstoringen waakte zij natuurlijk.
Niet altijd was bet „pais en vrede" onder de leden
van magistraat en vroedschap. Wij lezen dat in 1643
„enige onrustige vroetsluiden wederom wel geerne nieuwe
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„onrusten alhier in onse stadt souden soecken aen te
„stichten en principal de presideerende borgemeester1';
een jaar later dat een vroedsman met inwilliging van den
stadhouder op eigen gezag een ander in zijne plaats had
benoemd, waartegen de regeering, zich beroepende op
hare reglementen en privilegies, opkomt. Ernstiger wordt
het, wanneer de oud-burgemeester Pier Seerps — dezelfde
van 1643 waarschijnlijk — voortgaat den magistraat te
bekladden en af te geven op de tegenwoordige regeering
„en also de gemene man en burgerije tegen hun magistraat soeckt oproerich te maacken" (1649). In 1673
komt het bij eene stemming van nieuwe volmachten ter
landsdage tot formeele botsing tuaschen de vroedschap en
het volk, waarbij de eerste van het raadhuis word geweerd. Twee maanden later vinden wij bij de burgerij
40 ruiters onder ritmeester Donga ingekwartierd. Van
meer beteekenis is eene klacht over de regeering, die wij
in 1682 ontmoeten, ook al omdat zij ons de zwakke zijde
van het toenmalig regeeringsstelsel doet kennen. De klacht
betreft het bezetten der vroedmansplaatsen. Daar schijnt
zich een oppositiepartij te hebben gevormd, die in deze
bewoordingen aan de hooge regeering hare bezwaren inbrengt : „Eelcke Douwes (Gaastra) is getrout aan de
„suster van Siltje Watjes, dese aan de suster van Sjoerd
„Pieters, dese de volle swager van Jan Sjoerdts" enz.
„Het is te beklagen," zegt de schrijver, „dat de verdur„venheijt der eeuwe so groot is, dat all doet een man noch
„so veel groulijcke actiën, deselve evenwel noch fijne pa„tronen heeft; en wij hadden betere verwachtinge gehadt
„van die fijne Broeders. Sijnde daarteboven deselfde Jan
„Sjoedts als stadts keurmeester vant broodwegen, in de„selfde bedieninge bevonden niet te goeder trouwe ge„handelt te hebben, waardoor eenige eerlijcke Burgers,
„Backers alhier, tot dieven souden geworden sijn. Boven-
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„dien sijn Sjoerd Pieters en Jan Sjoerds pachters en col„lecteurs tegelijk, waardoor bedriegelijke achterhouding van
„geld, zoodat onse stadt crediteuren selfs hare gereduceerde
„interessen niet komen ontfangen, onse stadt een quaaden
„naam gekreegen heeft, waardoor desselfs goede regenten veel
„smaad moeten hooren." Verder liooren wij hoe Binse
„Hanses, sich wel 3/-i jaar als verhoolen en verborgen
„gehouden heeft sonder dat hij sich int openbaar derf te
„vertoonen; en niet als een eerlijck man over straat
„naa 't raadhuis maar als een dief uit den naastgelegen
„stall van den raadhuijstrappe sich sluijps en steelsgewijse
„op 't raadliuijs komt bij eerlijcke regenten voegen. Eelcke
,,Douwes dede verklaaring dat hij 't Burgerrecht int vlucht,,jaar (1672) gewonnen en aan Intje Piers betaalt hadde,
„docli Intje Piers was toen geen Burgemeester." — —
„En dit ist", schrijft A. Segius den 24eu April aan den
stadhouder, „'t geene dat Worcum de doodsteeck geven
„sall, omdat de Stadts intrest uijt gebreck van kennisse
„verwaarloost werd, en der Stadtsmiddelen so schandelijck
„gemanieert, gelijck ick sulcks in eene beschrijvinge en
„Chronijcke van onse stadt Worcum, die ick onder handen
„hebbe, en met den druck gemeen tnaacken sal, uijtloopig
„aan al de werelt toonen sall." 1)
Wij zullen later gelegenheid hebben te zien, in hoeverre
de voorspelling is uitgekomen.
Ook met de andere ambtenaren was het niet immer
vrede. Dr. Henricus Neuhusius was in 1651 na het afsterven van Dr. Justinus Royer raadpensionaris geworden.
In 1657 ontstond tussclien hem en den magistraat en
vroedschap over „differenten beroerende advocats salarien
,,ende expensen wegen diverse proceduren" zulk een hoogloopend verschil, dat de pensionaris werd gevangen gezet.
1) Deze kroniek is helaas in de pen gebleven.
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Later in der minne geschikt, gaf dit geval den raadpensionaris aanleiding tot de volgende ontboezeming in slecht
latijn:
„Ad objectionem Magistrafcus : quae sic habet.
Fustuia dulce canit volucrena dum decipit auceps.
Numquam decepit caros mea Fistula cives
Quae quondam ex duro carcere sic cecinit:
Worcuminum spes prima mihi; spes altera virgo ;
ïertia Libertas spes mihi, Quarta Deus.
Si tres me fallunt, fallent me non nisi solum,
Sat felix dederit si mihi quarta Polum.
Nunc mihi libertas Viduo pia reddita Nympha,
Woreumii cedat curia Justitiæ
Christe juva. Dextram Princeps concede roganti
Gloria sic Christo Nassovioqe Duci.
NEUHUSIÜS. 1)
In 1633 verzuimen de bierdragers hun plicht, en laat
de vrouw van den bode een gevangene ontsnappen ; zij
worden in 1638 acht dagen geschorst, omdat zij de burgers „salaris boven behoren afpressen", ja één had gezegd
1) Do vertaling van deze duistere ontboezeming is ongeveer de volgende:
Wat betreft de zaak van den magistraat, die zich aldus toedraagt.
Zoet klinkt de fluit als de vogelaar den vogel vangt.
Nooit heeft mijn fluit de dierbare burgers bedrogen,
(Ik) die eens uit de harde gevangenschap aldus zong :
Mijn eerste
Mijn derde
Indien drie
Als slechts

hoop betrof do Workumers — mijn tweede de maagd —
de vrijheid — mijn vierde God.
mij ontvallen, zij zouden mij niet teleurstellen,
de vierde, gelukkig voldoende, mij den hemel schonk.

Nu is mfj, beroofde, teruggegeven de heerlijke godin der vrijheid.
De raad van Workum moge wijken voor het recht,
Met Christus hulp. Gij Vorst biedt mij, den smeekeling, de hand,
Zoo zij het, tot Christus' eer en tot dien van den Nassouwschen Vorst.
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dat „alle guesen schelmen waren" en wilde dat ze allen
met hun predikant Phocaeus aan het hoofd naar den duivel
vlogen; den 10 Dec. 1688 zou de Magistraat reeds des
morgens om 6 uur vergaderen om den erfstadhouder, die
per schip door Workum naar Stavoren voer, op het Noord
te verwelkomen en met een jaclitje de Dolte langs tot de
Zijl te begeleiden; de majoor Gerrit Hendricks Breusecuin
versliep zich, zoodat hij, nadat Zijne Hoogheid reeds was
gepasseerd, moest worden opgeklopt, wat hem op 4 ducaten
boete kwam te staan. In 1740 komen klachten in over
het sterke luiden bij iemands overlijden.
Een desordre op de secretarie in 1728 gaf aanleiding
tot liet opstellen van een inventaris der archief-stukkenHet middelpunt van magistraat en vroedschap was het
raadhuis.

Het oude Baadhuis en de Kaak.
Naar de origineele, in 1728 door Johannes Stellingwerf vervaardigde
teekening in de verzameling van het Friesch Museum te Leeuwarden.
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Het oude raadhuis was waarschijnlijk in de 15e eeuw
gebouwd ; maar of de raad werd door een geest van vernieuwing aangegrepen, of gebreken des ouderdoms maakten
het noodzakelijk, dit monumentale raadhuis werd bij resolutie van den 13en Sept. 1724 veroordeeld om gesloopt
te worden. In het volgende voorjaar werd het tegenwoordige opgebouwd, alleen liet ook op onze teekening
voorkomend noordelijk bijgebouw — volgens een gevelsteen
dateerende uit het jaar 1620 — bleef bestaan.
Eene commissie uit den magistraat : Anne Hobbes de
Boer, Andries Goijtjens Saakma en Timen Jelles Bruninga; uit de vroedschap : A. Haexma, Nanne Wijbes
Sijkma en P. Allinga, met Simen Galtema als architect
(hij kreeg „tot een recognitie en vereering ƒ 15.15) zorgde
voor materialen en toezicht. Willem Lelienberg uit Amsterdam leverde voor f 336.1 houtsnijwerk aan den gevel,
de geheele herbouw kostte /' 4241.5. De antieke schoorsteenmantel in de raadskamer dateert reeds van vroegeren
tijd; in 1707 lezen wij, hoe „meester Tweerck, schilderaar tot Leeuwarden", werd opgedragen „de schoorsteen van het raadhuis te verven en de schilderie daarin
over te brengen." 1) Of het gesneden plafond uit dezen
tijd is, durf ik niet beslissen. 2)

1) Eene voorstelling van Ananias en Saffira.
2) De voorstelling i s : Op wolleen troont met opgeheven schild, waarin
de letters S. P. Q. W. (Eaad en Gemeente Workum) het zinnebeeld der
stad, waarnevens met pijlbundel het beeld der politie; daarboven op wolken
de gerechtigheid, die wordt bekranst, de wetenschap, met spiegel en slang,
daarvoor, terwijl nijd en ondeugd voor deze machten vlieden.
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Intliiema-State te Workum. 1)
Naar de origineele, in 1723 door J. Stellingwerf vervaardigdo teekening, in de collectie van het Friesch Museum.

IV.
Stadsinfeomsten, bezittingen enz.
De hooge belastingen in Friesland waren bijna spreekwoordelijk geworden. Zij lagen zoowel op landerijen in
den vorm van landflorenen, die dikwijls tot verbetering
der zeewering nog werden verhoogd; op de inkomsten
(de sedert 1711 ingevoerde reëele honderdste penning);
het vermogen (personeele goedschatting, van 100 gld.
1 gld., van iedere 1000 gld. 1 gld. meer, doch door een
aantal uitzonderingen was deze belasting in andere samen 1) Op de nauwkeurige plattegrond van Workum, in 1616 vervaardigd
door Geilkerck, komt dit huis nog niet voor, wel op een latere van
1665.
iMed.']
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gesmolten) ; op hoofden, schoorsteenen, paarden, koeien,
bezaaide landen (de zoogenaamde vijf speciën); op het
gemaal, beestiaal, invoerrechten (impost) op de meeste
artikelen, de 40e penning van verkoop van onroerende
goederen en vastigheden; equivalenten (borgtochten) enz.
enz. Genoeg om onze belastingschuwe eeuw te doen
duizelen. Nevens de provincie had echter ook elke grietenij of stad hare bijzondere uitgaven, die door belastingen moesten worden gedekt. Om de uitgaven van de
stad Workum op te sommen, kunnen wij niet beter doen
dan het „rekeningboek van den rentmeester" op te slaan.
Wij nemen als voorbeeld het jaar 1632.
Uitgaven.
„interes obligaties
f 4377.12
„stadsordonnantiën
- 3952.11.2
[onder deze post ook de aflossing
van 4 obligaties].
„servijsgeld wegen de soldaten alhier op 't zijl - 123.14
,,de wachter aan de gasthuiskerken vischmarkt 31.5
„item voor rekenmeester en secretaris salaris 20
„rentmeester salaris boekhouden. . . .
75
aldus gaan de uitgaven voort, tot een gezamenlijk bedrag van ƒ10857. 13 st. 4 penn. Deze som ongeveer
nu is het eindcijfer van elke begrooting. De voornaamste
uitgaaf betrof de aangegane schuld, die de stad had; daar
staat tegenover, dat uitgaven voor kerk, school en weeshuis niet werden begrepen onder deze verantwoording,
omdat deze lichamen met hunne fondsen afzonderlijk bestonden en aldus ook een eigen beheer hadden.
Vele uitgaven, die wij voor rekening der stad gewoon
zijn te houden, moeten in dezen tijd door de burgers persoonlijk worden gedragen ; wij noemen o. a. voor het
slatten der vaarten, herstellen van wallen, bruggen, later
lantaarngeld, brandspuitgeld, straatgeld enz.
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Die gulden oude tijd !
Tegenover de stadsuitgaven staan hare inkomsten. Wij
volgen weer de opgaaf van 1632 en vinden dan genoemd :
„de husflorenen 864 fl. ijder floreen
gerekent 2 car. gld. 7 st
f 2030.8
„vierheerstede 854 à 18 st
- 768.12
„nog van verscheiden jaren posten . . - 1603.19.4
„landfloreenen
- 1600
.,van de groote consenten
- 312.19.8
„stadsdaler als rest van 1631 . . . .
- 390
„half jaar stadsdaler
- 855
„in vermindering pachtsom 1631—32 . - 300
„twee nieuwe schepen door de sluis . . 15
„de stadsoverschot uit de derdendelen'
der consumtien 1630—31 . . . .
- 808.6.12
1
„van de leste /<t jaer van 1631 . . .
- 278.15
„idem
- 757.10
„octrooi
- 225
„granen aan de bakkers verkoft . . .
- 236.2
„huur van de dijk
. 49.14
„item van 1631
92.8
„vischmarkt en gasthuiskerk . . . .
31.5
„zuiderdijk
35
Somma Totalis ontf. f 10390. 9 st. 8 penn.
De inkomsten der stad vloeiden dus voort uit de belasting op huizen, haardsteden en land; vergunningen
(consenten), turf en brandhout, (stadsdaler omdat men
naar de waarde van een daalder een zeker bedrag betalen
moest), consumptiën, octrooien enz., benevens enkele verpachtingen ; twee stukken dijk, de vischmarkt en de gasthuiskerk; de laatste was dus in 1633 reeds buiten dienst
gesteld en werd nu voor andere doeleinden verpacht.
In latere jaren klimt de post voor de verpachtingen
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van stedelijke eigendommen, die gewoonlijk op „Koopermaandag" plaats hadden, of op het raadhuis, of in de
herberg daar beneden. Op den 7en Jan. hooren wij daar
spreken van :
1. het tolhuis dat 434
2. binnentol
— 725
3. buitentol
— 415 gld. opbrengt.
Het tolhuis en binnentol staan in verband met de trekvaart en den trekweg, de laatste in 1647 aangelegd. Voor
het begin der 17e eeuw blijven dus over de buitentol en
de dijksverhuring, die wij dan ook in onze opgaaf van
1632 alleen aantreffen.
De belasting op „consumptiën" is de zoogenaamde
impost.
Die „impost" is een invoerrecht, dat de stad van verschillende artikelen, die werden ingebracht, hief. Niet
voor alle tijden is het tarief dezer waren gelijk ; het wijzigt
zich naar tijdsomstandigheden en werd door „besluiten"
nader vastgesteld. Omdat wij hier geene uitvoerige memorie over Workums belastingstelsel geven, kunnen wij met
enkele grepen uit de resolutieboeken volstaan.
„Ordonnantiën van de impost van alle wijnen, bieren
enz. A°. 1649.
„Van ieder aem Rinse, Spaensche, Fransche brandewijn
,,ende alle andere wijn 4 car. gld.
„Ieder tonne Hamburger, Bremer, Lubecker, Rostijcker,
„Engels, Hollandts bier e. a. bieren over zee van buijten
„dertich stuiver. Ingebrouwen bier dito 30 st.
„Dat vort de craemvrouwen van craembier vor binnen
„of buten Landtsbier van Stadsimpost vrij sullen sijn."
Al naarmate het ongunstiger stond met den finantieelen toestand der stad, werden deze artikelen hooger of'
meerdere artikelen van dagelijksch of niet-dagelijksch gebruik belast. Dit geschiedde ook al om de eigen burgers
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beter in staat te stellen gemakkelijk tegen niet-stedelingen
te concurreeren.
Waren dit de belastingen, die kwamen ten bate van
de stad, er werden nog andere geheven, die aan de kerk
of liet weeshuis ten goede kwamen ; hierover bij het betreffende onderwerp.
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V.
De

Kerk.

Rijk was de roomsche kerk te Workum niet geweest;
men heeft het kunnen lezen in het verzoek 1) om de opkomsten der vier prebendiën te mogen gebruiken voor
het herstel van het kerkgebouw ; de kerk had over geen
of weinig andere middelen te beschikken, anders had de
arbeid geen volle 20 jaren geduurd om dan nog half
voltooid te worden gelaten. Wij lezen dan ook reeds in
liet bovengenoemd verzoek hoe de autoriteiten „na huere
faculteit ende armoede" eene — vergeefsche — poging om
de kerk op te bouwen beproefd hadden. 2)
In dezen nood sprong al vroeg de burgerlijke gemeente
bij, wat half en half eene verplichting werd, toen de ge-,
reformeerde godsdienst ook in onze stad de officieel erkende
was geworden. Die hulp werd verleend in den vorm van
voorrechten ; het gevolg was, dat de magistraat het beheer
bleef voeren en de kerk van de burgerlijke regeering
afhankelijk werd.
Zoo was in het jaar 1575 de opbrengst van de boter waag reeds voor deze bestemming aangewezen. 3) Ben
vast recht scheen dit echter niet te zijn, omdat in 1587
1) In mijne Gesch. v. d. stad Workum, blz. 55.
2) In de opgave van beneflciaalgoederen in Friesland vinden wij dan
ook geene opgave van Workum.
3) In een charter van den 13en Nov. 1575 heet zij de „kerckebutterwaeg."
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over het waaggeld anders werd beschikt. Aan de „diaconie"
der gereformeerde gemeente werd toen gegeven — wij
vinden het slechts voor dit jaar — „van dije foerpachtinge
„fan wijnen bijeren gemaek en dije cofferye [verkooperij]
„fan perden en dije waeg fan botter kees van dije oer,,tijes schellijngen een blanck." 1) Hieruit blijkt dat de
raad de vrije beschikking over de boterwaag en hare
inkomsten had, anders zou dit jaar niet een gedeelte
kunnen zijn vergeven ten bate van den armenstaat.
Voor het onderhoud der kerkelijke gebouwen waren nog
geen vaste fondsen aangewezen; dit is later geschied.
Reeds in 1632 missen wij onder de inkomsten van de stad
de opbrengsten van waag en andere zaken, die nu voortaan
geregeld ten bate van de kerk worden afgezonderd. De
kerkelijke fondsen hadden echter niet een afzonderlijk
beheer. Eerst in 1643 wordt in den magistraat de vraag
overwogen ,,oft men den geestelijcke staet niet absolut
sal separeren en afsonderen van der stads comptoir."
In 1645 is hieraan gevolg gegeven ; van dit jaar vindt
men afzonderlijke rekeningboeken voor dit doel „uutgaeff
en ontfangh van wegen de progiekercke binnen Workum."
Uit de magistraat werd een kerkvoogd-boekhouder benoemd, die bij 't einde van 't jaar rekening en verantwoording deed aan „gecommitteerden en reekenmeesters" uit
den raad en gezworen gemeente. De beide predikanten
werden bij deze vergadering uitgenoodigd.
Aldus is het gebleven tot het jaar 1799.
Trouwens, het geheele financieele beheer van wat rechtstreeks of zijdelings het kerkelijke betrof, stond onder het
bestuur der stadsregeering. Wij vinden den 24en Sept.
1633 ten minste het eenparig besluit in hare vergadering
om „tot aflossinge soo van Stads als Gasthusstat, arme en
1) Bekeningboek I, in het archief der hery. gemeente.
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„Geestelijcke staet, samt kerckelasten ende schulden" zoo
vele en zoodanige landen — stads- als andere landerijen —
als noodig zal bevouden worden te verkoopen. Daar bestond
een streven om de kerkelijke en stedelijke finantiën te
regelen. Het besluit werd ten uitvoer gebracht en den
26en Sept. 1636 „is bij den raedt gesworen gemeente en
,,vroedschap geresolveert dat men den kercke de volle coop„pennigen sonder cortinge" — de stad liet hier zeker
enkele schuldvorderingen óp de kerk vallen — ,,sal laten
„toecomen en dat men de kercke obligatie sal passeren op
„de stadt ter somma van f. 1588 te boven vorige obligatie
„ter somma f. 1233, sullende dese te passeren obligatie
„van 1588 fl„ interesse ingaen allerheijligen."
Minder vrijgevig was de stad bij uitbetaling der andere
„staten", waarbij zij hare vorderingen aftrok. Zij geven
ons het overzicht der bezittingen nu in contante gelden :
„de gansche cooppen. van de geestelijcke staet sijn be„vonden te belopen nae aftochte van 't gene deselve aen
„de stadt schuldich is de somma van 15161 fl. 3 st.
„daerin sij van de stadt hebben ontfangen een obligatie
„ter somma van 8056 fl. en sal van de restanten 7105 fl.
„de geestelijcke staet bij de stadt obligatie worden ge,,passeert op allerheijligen tegen 6 ten hondert.
„'t Gasthus is bevonden voor de cooppen. der vercof'te
i,gasthusgoederen nae aftochte van sijn schulden suver
„over te blieven 3137 fl. 14 st.
„De cooppen. voor de vercofte goederen van de armen„staet sijn nae aftochte van haer schulden bevonden suver
„te belopen 4836 fl. 9 st. 6 penn."
Uit den „geestelijcken staet" moesten de kosten van
predikdienst worden bestreden ; het „gasthuisfonds" is later
op het „weeshuis" overgegaan — de opbrengst der kerkegoederen was bestemd tot onderhoud van de kerk ca.
Een kapitaal van ƒ2813 met eene rente van f 169
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was niet veel voor deze post. Vandaar dat de stad op
velerlei wijze had getracht en nog trachtte tegemoet te
komen aan de schaarschheid der voor de kerk bestemde
middelen. De „Butterwaeg" wordt daarom een vaste post
voor dit doel; maar nog onvoldoende voor het onderhoud
werd daaraan toegevoegd de „fleesmerckt", de „Noorderende Zuiderfalbrug" en de herberg onder het stadhuis.
Om deze laatste inkomste nog voordeeliger te maken,
besluit de raad den 15en April 1643 om „alle compa„ritien op de rolle vervallende als oock alle beleide com„paritien van commissaris commissie, die partijen versoecken
„in herbergen . . . . sullen geleid worden sooveel mogelijck
„onder het stadshuis om also onse kercke opcomsten door
„consequentie van duerder verhueringe van 't stadshuis te
„beneficieeren."
Zoo kan in 1645 de kerkelijke staat over de volgende
inkomsten beschikken :
obligaties
f 169
de huur stadsherberg
- 140
boterwaag
- 489
vleeschmarkt
82
met nog enkele andere baten tot een gezamenlijk bedrag
van f 991. 30 st.
Tegen deze inkomsten stonden natuurlijk nevens de oorspronkelijke uitgaven ook de uit de baten voortvloeiende
onkosten over. Daar moest worden betaald :
de kerkediedaar ƒ35, de koster ƒ 3 8 , waagmeester f 45,
de „puistenblazer" f 18, turf en wijn ten behoeve van
den kerkeraad, avondmaalsbrood en wijn, kaarsen, benevens het onderhoud van kerk, school, brug, toren, herberg
onder het stadhuis ; ja zelfs de schoorsteen op het raadhuis
wordt op kosten van de kerk voogdij hersteld. Voor 1645
was de uitgaaf f 939.5.2.
In 1668 wordt toegestaan „het caetsen op de Merckt,
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,,op tijden als er geen godsdienst geoeffent wordt of hoog,,tijden of bededagen — dies, dat de kaetsers geholden
„sullen sijn de ballen te coopen in een huis bij de pachter
„daarvoor te bestellen, en voor de eerste bal te betalen 2
,,st. en daarnaar voor ieder ball 12 penn."
In het begin der 18e eeuw komen bij de inkomsten
het „stoelgeld", „pacht van turf en brandhout" en liet
„beluiden der dooden", waarbij giften van particulieren en
ook van de stad. 1)
In de 18e eeuw is bij de vleeschmarkt ook de appel-,
later nog de veemarkt gekomen ; daartegenover staat dat
bij den bouw van de nieuwe waag de twee obligaties op
de stad werden ingelost (1650).
De opbrengst van de „geestelijke staat" is zeker wel
ten bate van predikdienst en school gebezigd.
Reeds in 1570 wordt van een predikant Rudolf Veltius
van Workum gewag gemaakt. Later deden twee predikanten dienst in de hervormde gemeente, volgens resolutie
van 1635 op een tractement van 600 gld., later van 700.
De volgende beroepsbrief maakt hiervan melding: „bij
„Advijs, Raad en Consent van de Achtb. Magistraet der stede
„Workum in plaetse van Dom. Rudolphij Noordbeek wederom
„door genoegsame en overvloedige pluraliteit van stemmen
„vercoren en beroepen hebben den Eerwaardige seer God„salige en welgeleerde Dom. Elbertus Noordbeek, althans
„Bedienaar des H. Evangelij tot Stavoren, omme ons Gods
„woord naa d' waàrheidt te leveren, de H. Sacramenten
„naa Christi ordeninge te bedienen en voorts te doen gelijk
„een goed en getrouw Leeraar toe staet, en dat op een
„Jaarlijx Pensioen en Tractement van seven hondert car.
„gld. jaarlijx te ontfangen uit het comptoir van onsen stads
„Rentemeester en op Ie May 1697 aenstaende in te gaen,
1) In 1721 o. a. 700 gld. tot verwiüvin g van de kerk en andere reparatie.
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„met een vrij woninge in d' huisinge met d1 Hovinge bij
„Dom. Tjallingii Domna onsen tweeden Leeraar tegenwoordig bewoondt — — —"'
Hoewel de geestelijke staat zich mocht verheugen in
het vaderlijk toezicht der stadsregeering, was dit gezag
niet immer de waarborg van eendracht en vrede. Een
hevig verschil was tusschen de predikanten gerezen wegens
een bleekveld, zoo hevig, dat zelfs de magistraat in 1637
moest tusschenbeide komen en bij besluit van den len
Aug. bepalen : „wegens de misstanden en verschillen tus„schen beide predicanten alhier" en „om voortaen alle
„vrede en vruntschap tusschen hunlieden te onderhouden,
„dat Dommus Phocaeus Stellingwerf voortaen gelijck als
„als voor dese op den Camp van Matthaeihoff ofte op den
„bleec achter Matthaeihoff gelegen, sal mogen bleecken
„ten tijt toe dat daerinne anders sal wesen gedisponeert
„sullende oock, fcerwijlen ende wanneer daer eieren op
„voors. bleeck leggen op de selve bleeck geen beesten ofi'
„schapen mogen worden geweidet te erjnde niemant enige
„leed off schade van den heeste ofte beesten geschiede."
In 1640 komt bij den magistraat alweer een klacht
„over het weiden der lammen ofte schapen op den gemene
„pastorije bleeck achter Matthaei predicantshoff" dus de
twist is nog niet uit.
Phocaeus Stellingwerf, de eerstgenoemde predikant, was
een lieerschzuchtig man ; hij wilde de baas zijn en kon
hij dit met, dan stichtte hrj onrust en verwarring. Dit
bleek niet enkel in de kwestie met zijn collega over het
bleekveld, — het was voor Stellingwerf een doorn in
't oog dat de prediking in de gereformeerde kerk afhankelijk was van de stadsregeering. Hij wekte anderen voor
zijn denkbeeld op; enkele vroedsluiden hielpen mede en
zoo was de gereformeerde kerk weldra in partijschappen
verdeeld : de predikanten ijverden om het hardst met het
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doel : „de geestelijcke staet absolut te separeren en afsonderen van des stads cotnptoir."
Hierover was de magistraat lang niet gesticht, en toen
dan ook de kerkeraad in 1643 op drijven van Stellingwerf het avondmaal opschortte, verbood de raad die schorsing met verwijzing naar de classis en hield een toelage
van 100 gld. aan Stellingwerf in. Het was olie in 't vuur.
De partijschappen namen in heftigheid toe; de „nieuwe
^brandt van onenicheijt en twist onder onse gemeinte en
,,borgerije" zoude „niet lange in een flamme comen uit te
„barsten" schreef de raad, en dat had „nergens af sijn
„oorsake als dat Phocaeus Stellingwerf om de hoocheit en
„macht van de kercke in sijn handen te crijgen d' enetijt
„voor en d' andertijt nae, in plaetse daer hij alle oude
„twisten en verbittringen behoorde te soeken off helpen
„wechnemen ende versmoren, hij deselve hoe lange hoe
„meer doedt branden — —"
In absentie van alle ouderlingen had Phocaeus eene
verkiezing voor nieuwe kerkeraadsleden gehouden; de raad
laat door den anderen predikant en ouderlingen een tweede
viertal hiernevens stellen en uit dit achttal door „de gansche
„gemeinte nae older gewoonte" twee ouderlingen en twee
diakenen kiezen, met de uitdrukkelijke bepaling, dat deze
wijze geen precedent mocht zijn voor latere verkiezingen.
Het zou nog erger worden. Den 6en ISTov. doen „bor„gemeesteren en raedt" in de vergadering klachte „over
„het seer onwetlijck verkiesen van de nije kerckenraad
„niet alleen, maer oock seer ergerlijck en schandelijck in
„de selve uitsettinge en verkiesinge procederen en handelen,
„voorbij gaende goede vrome ledematen en voorstellende
„de gemeinteluden die niet welgehoort worden en van seer
„onstichtelijcke en ergerlijcke naem en geruchte sijn tot
„grote onstichtinge van Gods kercke, regelrecht tegen
„Gods woort, sulx dat allesins, so ist des kerckenraeds
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„doen, alsoff si] vianden waren van de gereformeerde kercke
„en off sij soecken deselve te vernielen, ruineren en tot
„spot te stellen van minnisten en papisten."
Een krasse maatregel maakte aan de twistigheden een
einde Den 8en Jan. 1647 werd Phocaeus Stellingwerf
voor magistraat en vroedschap gedaagd ; hem werd gewezen
op zijn onbehoorlijk gedrag en ten slotte „sijn borgerschap
„en woninge in de stadt Workum en Jurisdictie van dien
„als een ongehoorsame en oproerige borger" ontzegd. Bij
zonsondergang moest hij Workum hebben verlaten, anders
zou een stadsdienaar hem verwijderen. En of gedeputeerde
Staten ook voor Phocaeus opkwamen, de classis en de
deputaten-synode, de magistraat gaf ten antwoord, dat hij
Phocaeus had verbannen als ongehoorzaam en oproerig
burger en overtuigd was geen rust en vrede in de stad te
kunnen verwachten, zoolang Phocaeus daar geduld werd ;
voor hem kwam Jetso Pierij Marsum als tweede predikant
in de plaats; dominus Johannes Staphorst werd eerste
predikant. De laatste scheen vreedzamer van aard —
trouwens zijn geldelijke zorgen waren wel in staat om alle
vuur te dooven — ; hij was op de hand der regeeringspartij. Een dertiental, die aan de zijde van Phocaeus
stonden, gaven bij het eerstvolgend nachtmaal in Febr.
met naam en toenaam wel een schotschrift tegen Staphorst
uit, waarin hij beschuldigd werd „dat hij de kerckenraedt
„met sijn godtloos Liegen en bedriegen droevig geërgert
,,hadde", maar dit „famosus libellus" miste zijne uitwerking, vooral toen het bij onderzoek bleek dat de meeste
onderteekenaars van den inhoud des geschrijfs geen kennis
droegen. Toch scheen Staphorst ook geen voorbeeld te
zijn; bij zijn dood in 1665 legde de raad beslag op zijne
huismeubelen, die de kinderen voor f 150 weer mochten
inlossen.
Gewoonlijk werd bij de gereformeerden tweemaal per
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week dienst gehouden, des Zondags en des Woensdags. Wij
vinden daarvan reeds melding gemaakt in 1586. 1)
De Zondagsdienst had in de groote, de Woensdagdienst
„in die cleijne kerck opt Noordt" plaats. Deze „Capelle
„opt Noordt" werd later als school gebruikt; in hoeverre
de „gasthuiskerk" als kerk heeft dienst gedaan, is mij
niet gebleken. In de 17e eeuw vinden wij haar met een
torentje voorzien, noordwaarts van het marktplein aan de
kleine kant het 19e pand. In 1703 echter werd zij ingekort, terwijl zij in 1740 hare roeping in een werkhuis zag
veranderen. In 1751 afgebroken, werd op haar grondslagen een pakhuis gebouwd.
De oude parochiekerk bleef de voornaamste en later de
eenige kerk voor den hervormden eeredienst. De eeuwig
knagende tand des tij ds ging ook dit gebouw niet voorbij.
In 1686 hooren wij den presideerenden burgemeester Eelcke
Douwes Gaestra klagen : „dat de grote Parochiekercke
„deur outheit van Jaeren seer ruyneus en bouvallig
„geworden sijnde, sonder merkelijcke reparatien niet langer
,.soude konen subsisteren." Hij geeft daarom in overwe„ging „oft men niet tijdelijk sijn gedachte behoorde te
„laeten gaen op middelen waerdoor deselve kercke enichsins
„gestabilieert, ondersteunt en gerepareert soude konen
worden.1' Omdat de stadsmiddelen daartoe niet in staat
zijn, wordt vergunning gevraagd en verkregen om het
onderhoud en de reparatie van de kerk op turf en brandhout een buitengewone belasting van 1J2o penn. (5 °/0)
boven de gewone 1 andsbelasting van '/G penn. te leggen.
Reeds in het vorige jaar had men de voorzorg moeten
nemen de kleine klokken uit het „bussekootje" (middeltorentje) te nemen, omdat gevaar bestond dat het te „out
„en swack" was om het dagelijksch luiden te verdragen.
1) In de armenboeken der Herv. kerk; later ook nog op Vrijdag, maar
dit voor de wintermaanden.
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In den toren van de gasthuiskerk opgehangen, lieten zij
voortaan van deze plaats hunne tonen hooren over het
stadsgebied, en wel driemaal daags, 's morgens om 5 en
8 en 's middags om 12 uur.
Tien jaren later, in 1697, kreeg de kerk een nieuw
fraai orgel, door Mr. Jan Harmen gemaakt 1) ; in 1716
gelijk wij zagen de vroedmansbank ; in 1718 een nieuwe
preekstoel, vervaardigd door G. v. Haaven. Deze preekstoel heeft het mooiste beeldhouwwerk van de geheele
kerk. Vijf halve vrouwenbeelden — karyatieden — omsluiten 4 paneelen, waarop gebeeldhouwd zijn de voorstellingen van : genezing van de vrouw, de nederlating
van den kranke, genezing van melaatschen enz., de opwekking van Lazarus, terwijl op de deur der preekstoel :
Petrus door een engel uit de gevangenis geleid. Met
twee bonte wapenschilden werd de kerk in 1716 en 1719
voorzien. Zij vertellen ons, dat de heer van Adius —
oud-burgemeester enz. — in 1719, zijne vrouw in 1716
gestorven is. Nieuwe bijbels met „kerst- en paaschliederen" werden in 1732 en 33 aangeschaft, terwijl in
1740 het middeltorentje op de kerk voorgoed werd verwijderd.
Wij kunnen geen afscheid nemen van de parochiekerk,
alvorens kennis te hebben gemaakt met een persoon, aan
wiens onmiddellijke zorg dit gebouw was toevertrouwd:
de kerkedienaar. Volgens eene instructie van 1657 waren
aan deze waardigheid de volgende verplichtingen verbonden :
„1. Correctelijk op de kerckedeur passen, deselve sluijten
„en onsluijten ter bequamer tijt en bij pene (op straffe)
„toesien dat de kercke des nachts niet open en stae tot
„verhoedinge van groot perijkel en ergernisse.
1) Beeds in 1088 wordt „voor 't bedienen des orgels geaoeordeert en
toegestaan het collect van turf en hout, en, voorts 8 gnld.."
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„2. Sal hi gehouden weesen alle diensten des B.
„kerckeraedt en kerckfoochden belangende veerdichlijcke
„(geen exempt) te verrichten en met een toe te sien,
„dat geen ongeregelte en in of buijten de kercke geschiede.
„3. Sal hij altijt wanneer de godsdienst wert gepleecht
.,(indien mogelijk) present wesen en goede regaert hou„den, dat het ergerlijk en ongestichtelijk geraes van
„kinderen den godsdienst turberende werde belet, hetsij
„deselve vermanende of straffende naer exigentie (eiscli)
„van ssiecke opdat de gansche godtsdienst niet onstichtet
;,en werde."
„4. Wel te letten dat geen honden, hoenders en andere
„creatueren enz. onder die Godtsdienst in de kerck kom e
,en daer ingecomen sijnde niet ergelijk maer met voor„sichticheit en stichtinge uitdrievende ; alsmede te ver,,hoeden dat de kinders onder de predicatie so niet ut en
„in loopen, causerende (veroorzakende) een ongehoorde en
„ongeregelt flappen der dueren en om dit artikel beter te
„practiseren sal hi selfs onder de Godtsdienst niet utgaen
„(dan des noodts sijnde) maer in de kercke meermals
„omgaende de opene deuren stillekens sluijtende sonder
„turbatie van de godtsdienst.
„5. Des kerckenraedts gestoelte en alle andere soo
„particuliere als gemene bancken en sitplaetsen van alle
„vuijlicheden rein houden en daertoe neerstelijk toesien
„dat de kinderen bij gelegenheijt vant beluijden en be„graven der dooden en andersins, de gestoelte en bancken
„niet en beklimmen."
Naar de verplichting onder 4 genoemd was de kerkedienaer beter bekend onder den naam van „hondegiseler".
In 1689 werd deze taak aan een afzonderlijk persoon
opgedragen, dien men als helper van den koster ook den
naam van „pladvoet" gaf. Wegens zijne geringe bezol9
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diging kreeg hij van den magistraat het ambt van „'t sak
ophouden".
Van de kerk naar den toren kost maar enkele schreden. Eene onhandigheid van den oud-Workumer Willem
Spraenkel, horlogemaker te Utrecht, bij het verstellen van
den bengel in 1673, deed de groote klok scheuren, tot
groot ongerief voor de ingezetenen. In 1699 vergoten,
liet de raad tusschen het lofwerk deze regelen plaatsen,
die de herinnering aan het ongeluk bewaren :
„lek was schieer stom en spraekeloos,
„Verkondigde nog goet nog boos
„De wijse raad mij spreeeken doet
„Beijd, Blij en Droef nu aent gemoet."
waaronder deze vermaning :
„Vigïiate et orate Deo confidentes."
Gerhart Schimmel me fecit Daventriæ 1699. 1)
In 1706 wordt met Petrus Overnij, mr. klokgieter te
Leeuwarden, eene overeenkomst gesloten om de kleine
klok van 390 pond te vergieten en zwaarder te maken.
De prijs van dit vergieten is 5 st. het pond.
Werd zoo van regeeringswege de gereformeerde eeredienst aangekleed en onderhouden — al geschiedde dit
grootendeels buiten bezwaar der stedelijke kas — de
doopsgezinden bleven op zich zelven aangewezen. Van
geldelijke bevoorrechting was geheel geen sprake. Zij
mochten tevreden zijn indien hunne bijeenkomsten werden
geduld; want in 1598 werd het stedelijk bestuur door de
Staten van Friesland aangeschreven om „geene tsamen„kominge der Mennoniten binnen uwen bedrijve, om haerder
„Religie exercitie te doen", toe te laten. De magistraat
1) Waakt en bidt gij die op God betrouwt.
Gerhart Schimmel heeft mij gemaakt te Deventer 1699.
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liet echter de doopsgezinden begaan, als deze maar zorgden
geen aanstoot te geven door hun „Vermaanhuis" niet te
hebben aan de publieke straat.
Ter zijde van den weg, dien het openbare leven nam,
stond ook in geestelijk opzicht de gemeente der doopsgezinden. Alleen als er geld moest worden ingezameld
werden hare „voorstanders" door den magistraat gekend.
In haren kring ontwikkelde zich een vrijzinnig beginsel,
wat in het begin der 17e eeuw tot heel wat onrust en
bekommernis aanleiding gaf. Rippert Eenkens, die in het
begin der 17e eeuw oudste der gemeente was en diens
vader, die ook al reeds dit ambt had bekleed, stonden de
waterlandsehe gevoelens voor.
Ben hevige beroering werd gewekt tusschen de jaren
1618 en 20 door aanmerkingen op het persoonlijk gedragvan Rippert Eenkens.
Doordat de doopsgezinden waren uitgesloten van alle
openbare betrekkingen, legden zij zich bij voorkeur op
handel en scheepvaart toe. De stoffelijke welvaart der
leden gaf ook de gemeente meer gezag ; reeds in 1665
wordt door de stad rekening gehouden met hare beginselen, door hare leden vrijstelling te verleenen — tegen
betaling — van de burgerwacht. In 1692 telde de gemeente een 417 leden. De Vermaning, die niet meer
voldeed, werd in 1694 geheel nieuw en grooter opgebouwd ;
de talrijke giften en legaten deden in het begin der 18e
eeuw de financieele kracht der gemeente toenemen ; zij kon
in het laatst der 18e eeuw zeker over een vermogen ter
waarde van 50000 gld. beschikken. Voor armenzorg werd
hiervan een groot deel gebezigd : jaarlijks voor meer dan
1000 gld.
De eerste „bestudeerde" leeraar in de gemeente was
Dirk Goijckes Hinloopen, die den 15en Febr. 1700 met
eene leerrede naar aanleiding van Filip. 3 : 14 aan de
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De Mennisten-Vermaning, gebouwd in 1694.
Naar do origineele in 1723 door Johannes Stellingwerf vervaardigde teekening, in de verzameling van het
Friosch Museum te Leeuwarden.

gemeente verbonden werd. Levendig was in dezen tijd
de belangstelling, die de doopsgezinden toonden voor hunne
gemeente. Het blijkt o. a. uit de bereidwilligheid, waarmee de leden het werk der gemeente steunden; de opbouw
van de nieuwe kerk was door vrijwillige gaven bijeengebracht ; de paasch-, pinkster- en kerstcollecten brachten
tusschen 1737 en 1772 meer dan 13567 gld. op, de gewone
armbussen van 1 7 2 3 - 6 0 , 15624 gld.
Naar aanleiding van eene algemeene beschuldiging van
Socinianisme tegen de doopsgezinden wilde ook de magistraat
van Workum in 1722 de leeraren der gemeente dwingen
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tot onderteekeniüg van een geloofsformulier, wat zij echter
beslist weigerden te doen.
Een verzoek van hen aan magistraat en vroedschap
in 1733, om de kinderen van Mennonieten-ouders die in
liet weeshuis waren — waarvoor door de gemeente een uitzet
moest worden betaald, terwijl ook in de Vermaning voor
het weeshuis werd gecollecteerd — naar de Vermaning ter
godsdienstoefening te zenden werd afgewezen ; deze weeskindereu werden gedwongen in de gereformeerde religie op
te gaan; groot was de verdraagzaamheid nog niet!
Het minst bedeeld met gunsten van regeeiïngswege
waren de „papisten". Wij begrijpen, dat bij den officieelen
overgang tot den hervormden eeredienst niet alle roomschen
plotseling uit de stad verdwenen. Verscheidene, vooral
onder de landbevolking, bleven, in weerwil der verbodsbepalingen, het oude geloof getrouw, al moesten zij dit
geloof ook verbergen. Bij benarde omstandigheden, waarin
zij waren geplaatst, werd de band onder elkaar versterkt;
de kring, die zich aldus vormde, werd de geboorte van de
nieuwe roomsche gemeente alhier. Daar waren geestelijken, die smaad en vervolging trotseerden ; menigeen ook,
die zich in de eerste hitte tot afval had laten medevoeren,
werd door hen weer teruggebracht in den schoot der oude
kerk. In 1581 was de voormalige pastoor te Makkum,
Kegnerus, uit zijn ballingschap teruggekeerd; zijn invloed
strekte zich gewis tot Workum uit. Een krachtigen steun
vonden de roomschen te Woikum en omstreken weldra in
de prediking van een zekeren „Heer Jacob van Workum";
reeds in 1619 arbeidde hij in dezen hoek. Hij moet te
Workum geboren zijn en buiten de zuiderpoort op het
Zijlspad zeer nederig hebben gewoond; zijn vader was
Cornelis Jacobzn. Bij zijn langdurigen en opofferenden
arbeid komt hem de eer toe uit het moeilijk tijdsgewricht
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de roomsche gemeente te hebben gered. 1) Bij zijn leven
nog 2) en waarschijnlijk door zijne bemiddeling werd Jacobs
arbeid door den Dominicaner Joannes Schiedam overgenomen. Deze geestelijke moet de middelste van drie boerenwoningen op „Baenburen" 3) hebben bewoond; voor het
oog gewoon landbouwer, hield hij in de schuur achter
zijn woning godsdienstoefening. Deze pater dominicaan
vond bij zijn komst te Workum weinige belijders ; meer
onder de landelijke bevolking, wat, mede uit een oogpunt
van veiligheid, tot eene vestiging op Baenbureu de reden
1) Menigmaal werd „Heer Jacob" — zoo verhaalt do legende — dooi1
een wonder gered en geholpen. Zoo, op eon nachtelijke tocht op schaatsen
over het Slotermeer, om het Kerstfeest te vieren tusschon ïjerkgaast en
Idekenhuizen, werd hij en zijn geleider Fokke Dijkstra nog bijtijds door een
„bovenaardschen" vreemdeling verhinderd in een kistwerk te rijden, Jacob
gelegenheid gegeven om een stervende bij te staan en een kind te doopen
en in weerwil van het tijdverlies toch weer te juister tijd in het midden der
zijnen teruggevoerd, die ook al op wonderlijke wijze eene waarschuwing
hadden ontvangen om het Kerstfeest uit te stellen. Toen hij don volgenden
morgen als boer verkleed den terugweg over het Slotermeer nam, erkende
hij zijn wonderbare redding; nog enkele streken dienzelfden nacht en hij
waro met zijn begeleider verdronken.
Zie het feuilleton van „Ons Noorden," Nieuws- en Advertentieblad van
den 30cn Deo. 1895 vlg.
2) Gestorven op St. Stephanusdag Ao 1639 te Donia, moer dan 70
jaren oud.
3) Tegenwoordig een hoekje land bij Verwoldo. Tiara (Andreæ Tiarae
Annotationes. Aanteekeniugen betreffende de Boomsch-Katholieke kerk in
Friesland, sedert de hervorming tot 1696. Uitg. door ds. H. v. Borssum
Waalkes. Leeuwarden 1894) geeft als woonplaats Verwoldo op, en zegt
dat hij in een achterhuis of keuken een „monasterium" hield, een klooster,
waarin hij de rondtrekkende predikbroeders zijner orde huisvestte; wegens
de bekrompenheid der plaats moosten deze hunne „organa" gereedschappen
buiten aax-i de wilgen ophangen. In deze tijden echter bestond, zeer tot
schade der kerk, groote naijver tusschen de wereldsche priesters en ordepriesters. Vooral de Dominikanen trachtten in Workum de macht te verkrijgen; van Bolsward uit deden zij daartoe pogingen. Zoo betwijfelt bovengenoemde schrijver of Joannes Schiedam wel wettig het priesteranibt
te Workum bekleedde.
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kan zijn geweest. Toch waren gedurende zijn priesterschap de roomschen te Workum geen onbekenden, getuige de waarschuwing van den magistraat in 1646 aan
de hervormden bij hunne twistigheden, om zich te wachten voor spot van „minnisten en papisten". Als er geen
roomschen waren geweest, ware deze waarschuwing overbodig. Van 1639 tot 1648 werd het priesterambt vervuld door Uenricus Sonnius 1), als zeer vroom, geleerd en
welsprekend geprezen, die weer door Cyprianus Orus
werd opgevolgd. Na deze, in 1662, werd de dienst een
viertal maanden waargenomen door den bekenden Andreas
Tiara 2), die weer gevolgd werd door den minderbroeder
Nicolaas Hania. Deze, die zonder verlof zijner oversten
zich hier gevestigd schijnt te hebben, vertrok na 20 maanden naar zijn klooster, uit vrees voor excommunicatie,
terwijl Gterardus Parijs zijn plaats innam (1665—1696).
In 1651 en 52 werden op aandrang van de gereformeerden in den lande de bepalingen tegenover de roomschen verscherpt; ook te Workum werd liet bijwonen
hunner godsdienstoefeningen op eene boete van 25 Vriesche gouden rijders verboden. Dat deze bepaling ten
uitvoer werd gebracht, moest vooral Cyprianus Orus ondervinden 3). De tijden echter, dat de roomschen — al
waren officieel hunne godsdienstoefeningen verboden —
in liet verborgen hun geloof moesten belijden , gingen
voorbij. Reeds in 1674 laat de stedelijke overheid ten
1) In Aug, 1656 te Leeuwarden aan de pest gestorven.
2) Schrijver van de „Antiotationes" aant. K. K. kerk in Friesland van
de Hervorming tot 1G90, aan wie vele bijzonderheden zijn ontleend.
3) Hij werd eens door den wachtmeester (of hoofdman der "burgerwacht)
Oubole, een bloedverwant van zijn huishoudster Mayke Sens of Maria Yincentius, gevangen genomen. Naar Workum gevoerd, werd hy in een kamer
op het raadhuis in bewaring gesteld; hij mocht echter vrij bezoek ontvangen
un aan spijs en drank liet men het hem niet ontbreken. Yolgens verhaal had
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bate van het weeshuis even goed in de „roomsche" als
in de gereformeerde en doopsgezinde kerken op paasch-,
pinkster- en kerstdag inzamelingen houden. Voor en na
echter glimt de onverdraagzaamheid tegen hen van gereformeerde zijde op, al wordt hun de vrijheid van bestaan
niet meer ontstreden. Een curieus staaltje van onverdraagzaamheid wordt den 24en Juni 1745 in de vergadering
van magistraat en vroedschap behandeld. Daar is een
klacht ingekomen „dat de roomschgesinde sig niet ont„sagen om Sondags binnen dese stad hun lere op een
„gansch publijcque wijse te oeffenen terwijl de Gereformeerde Predikdienst verrigt wierde ; dat selfs de Rooms„gesinden 't so verre lieten gaan dat het menigmaal ge„beurde dat sij uit haar vergadering komende met boeken
„onder de Arm, de Gereformeerden uit de kerk komende,
„publiqc op straat waren ontmoet, eveneens alsoff haar
„kerkedienst sonder enige de minste belemmeringe maar
„gepermitteert was, dat sulks allen strekte tot grote erger„nisse van de Gereformeerde godsdienst en leesie (belee„diging) van de wetten van den lande omtrent de Rooms„ gesinde e. a. in 't publique verbodene gemeenten."
Tengevolge van deze klacht wordt Nicolaas Verlage, roomsch
priester, bevolen om in de stad of haar gebied des Zondags, als in de gereformeerde kerk gepredikt wordt —
d. i. 's morgens van 8*^ tot 's namiddags 4 uur — hoegenaamd geen dienst te houden; en als er dienst is, te
zorgen dat de roomschen op minder openlijke wijze ten
gelioore komen, en door al die ongeoorloofde zaken den
gereformeerden godsdienst niet te ergeren.
hij hier een twistgesprek met een der hervormde predikanten en wekte
daarby de bewondering van den magistraat op door zijn geleerdheid, vroomhoid en bescheidenheid. Niettemin moest hij 400 gld. als losprijs betalen.
Tegen zulke ervaringen niet opgewassen, werd hij naar Holland verplaatst,
waar hij 2 jaren later, in 1664, verdronk.
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Eerst bij besluit van den 26en Maart 1776 werden
de roornsche priesters openlijk toegelaten, altijd onder
goedkeuring der plaatselijke overheid; toegestaan dat de
roomschen eigen bezit mochten hebben — alle 30 jaren
moest daarvan de 40e penning worden betaald — legaten
aanvaarden en hunne eigene armen onderhouden.
De roomsche gemeente had echter al lang openlijk eigen
bezit. Reeds in de „omschrijving van huisgezinnen" uit
liet jaar 1689 komt op naam der roomsche gemeente een
kamer in de „Bollemansteeg", de Hongerige steeg tegenwoordig genoemd. Het was de tweede of derde kamer.
Deze kamer blijft langen tijd het eenig bezit der gemeente.
Omstreeks dezen tijd moet door pastoor Gerardus Parijs
de kerk van Baenburen naar Workum zijn overgeplaatst. 1)
De overlevering wil m een huis op het noordeind van
Workum, naast een sclieepstimmerwerf, op dezelfde plaats
waar nu de kerk staat. De omsclirijvingsboeken bevestigen deze overlevering niet, daar bovengenoemde kamer
tot 1716 het eenige pand blijft, door de roomsche gemeente bezeten. Ook wordt de overlevering twijfelachtig,
omdat ik geen reden weet waarom deze kamer wel en
het huis waarin kerk gehouden werd niet op naam der
gemeente geboekt zou zijn. Naast de kamer in de Bollemansteeg stond echter een houtstek, daarnaast weer een
1) Eigenaardig is het verhaal, aan deze verplaatsing verbonden. Een
paar mannen die zich in de schaduw van een hooiberg bij zijn woning
hadden neergezet en een pijp aangestoken, hadden met het vuur uit hun pijp
ook het hooi in brand gezet. Daar eenige van die oppers bijeen stonden,
wakkerde het vuur zoo aan, dat alle drie boerenhuizingen op Baenburen, en
dus ook dat van den priester, de vergaderplaats der roomschen, in vlammen
opgingen. De magistraat van Workum, door medelijden bewogen, stond
nu toe, dat de pastoor zijn kerk naar de stad verplaatste ; hem zelf werd
tevens het burgerschap verleend. Dit is zeker dat, hoewel in dezen tijd de
vervolgingen tegen de roomschen in Friesland menigvuldig waren, de Workumer regeering hen welgezind was (1680).
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ledig huis — wie weet of een van beide den roomschen
niet in den beginne tot bedehuis heeft verstrekt. Hoe het
ook zij, in 1696 was er reeds een kerk en pastorie. Wij
lezen dit uit enkele aanteekeningen omtrent het wedervaren
van pastoor Johannes W. Nelman, in een oud doopboek,
aanteekeningen, die ook de gemeente betreffen. 1)
Na Gerardus Parijs namelijk was een jong geestelijke —
een gunsteling van den bisschop — naar Workum gezonden,
die in de gemeente verschillende nieuwigheden wenschte
in te voeren. Het gevolg van het een en ander was,
dat de parochianen „opstonden toegens haeren pastor,
„sijn goet uijt het Huns worpen, die door en kerk
„slooten. 2)
Nelman herstelde de rust in de gemeente, werd echter
niet terstond tot van den Bergs opvolger benoemd, hoewel „die gemeente eenparig en op die ootmoedigste maimire
mijn versochten", omdat de bisschop gaarne van den Berg
hersteld gezien had.
Doch spoedig gaf het hooger
kerkbestuur toe. Deze Nelman richtte te Workum de
„Broederschap der allerheiligste drievuldigheid" op, een
geestelijke vereeniging die niet meer schijnt te bestaan;
hij moet ook Werenfridus tot patroon der kerk hebben
gekozen.
In 1753 waarschijnlijk werd een nieuw kerkgebouw
opgericht. 3) Van buiten mocht liet meer op een pakhuis

1) In het stadsarchiof bewaard.
2} Volgens ïiara gebeurde dit echter op aanstoken van de Miuoriton te
Bolsward. die een dor hunnen te Workum benoemd wilden hebben. Op
zijn leer, zegt Tiara, viel, cum grano salis, niets te zeggen.
3) Bij het afbreken van deze kerk den 3en Octobor 1877 vond men aan
de binnenkant van een plank van de gaanderij met krijt geschreven: „in
't jaar 1753 is deze kerk halft gebouwt"; en dat schrift was nog zoo duidelijk alsof het eerst gisteren daarop was gezet (H.B. aanteekeningen
van pastoor Eerstens in het archief der roonische gemeente te Workum.)
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dan een bedehuis gelijken, 1) toch moet deze kerk eene
van de eerste in Friesland zijn geweest, die na de hervorming uieuw werd gebouwd. In 1777 werd met toestemming van den Raad in dit kerkgebouw een orgel
geplaatst.
Het aantal roomschen in Workum is slechts bij benadering op te geven. Volgens de aanteekeningen van
pastoor Kerstens zouden omstreeks 1670 hier 500 zijn
geweest, in 1(596 een 300 conimunicanten, wat met het
vorige als zielental overeenstemt; in 1710 ongeveer 400
conimunicanten, in 1753: 424. Dit is zeker, dat de
doopelingen van 1701 tot 1710 een aantal geven van
177, d. i. dus 17 à 18 doopelingen per jaar.
Men
vergete niet, dat in deze jaren tot de parochie benoorden o. a. Ferwoude, Hyselom, Parrega, Nyhuizen,
Heydenschap, Hindelopen en Kouduni.
Reeds vroeg werden door vrome geloovigen geschenken
aan de kerk gedaan : in 1723 liet Wiepkjeu Foppens
Rodenliuijs o. a. een godslamp in het koor ophangen, om
van anderen niet te spreken.
Ruim waren de middelen niet: de offervaardigheid der
gemeentenaren schijnt de hoofdbron geweest te zijn, waaruit de stoffelijke nooden der gemeente werden gelenigd.
Verschillende pastoors heeft de gemeente in dezen tijd
geliad; na de reeds genoemden: Cornelius van Spitliouen 1698-1700, Jacobus Lollema | 1708, Tlieod.
Balth. de Cocke tot 1717, Adrianus van Berge (deze werd
verbannen), Johannes van Loon ' (1719—1720), Wilhelmus
Cornelissen (1720-1723), Henricus Spelt (1723-1725),
Bernardus Strick (1725—1728) en Nicolaas Verlage
Ij Dit uiterlijk om dezelfde reden waarom bijv. doopsgezinden geen
kerk aan de openbare straat mochten hebben ; van buiten mocht men niet
zien dat er nog andere kerken dan die van de „ware gereformeerde religie'
bestonden.

Wumkes.nl

140

DE STAD WORKUM.

(1728—f 1774. De laatste was zeker een zeer verdraagzaam man, want hij vermaakte bij zijn dood aan de doopsgezinde gemeente de somma van 30 gld.
Nevens gereformeerden, doopsgezinden en roomschen
kennen wij in dezen tijd geen andere gezindten in de
stad. Wel woonden er in 1635 David Provana en in
1664 David Salemons, bank-van-leeninghouders, maar van
andere joodsche gezinnen wordt geen melding gemaakt.
Op David Salemons' verzoek stond de Raad „dartich
vijercante voeten Landts" af voor 20 caroli gld., tot „een
plaetse van begraeffenisse" (29 Aug. 1664). In 1764 nam
de joodsche kerk te Leeuwarden de verplichting voor dit
kerkhof op zich. 1)

1) Zie mijn „Geschiedenis -van het joodsche kerkhof" in de Friso van
5 April 1899.
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School.

Aan de heerschende kerk was de school ten nauwste
verbonden. Van de vroegste tijden af was aan den Christelijken godsdienst de zorg voor het onderwijs, aan de
kerk de school opgedragen. Reeds Karel de Groote, toen
hij het friesche volk had onderworpen en de instellingen
van het oude heidendom vernietigd, bouwde op den grond
van heidensche tempels en offerplaatsen, christelijke „kerken
en scholen".
Van dezen prijzenswaardigen ijver het onderwijs betreffende ontmoeten wij in de troebele en verwarde tijden
van Schieringers en Vetkoopers weinig. De verbinding
tusschen kerk en school bleef echter bestaan ; slechts door
middel van geestelijke- en ldoosterinrichtingen was de
toegang tot zelfs de meest eenvoudige wetenschap geopend. Karel V trok zich in de bekende ordonnantie van
1531 het lot van het onderwijs aan. Hij bepaalde „dat
„van den kinderen van den Armen, dewelcke voor dese
„politije ende ordonnantie Leechganghers waren, levende
„op Rabauwerije, de eenighe sullen ter Scholen ghestelt
„worden
".
Met de hervorming bleef de school aan de kerk verbonden. In 1580 bepaalden de Staten, dat de geestelijke
goederen ook tot onderhoud van scholen en onderwijzers
zouden worden aangewend. Aan den onderwijzer, die
van de gereformeerde religie wezen moest, waren meestal
nog de betrekkingen van voorzanger, klokkeluider en orgelspeler opgedragen.
Reeds vroeg was te Workum aan de gewone „duytsche"
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school een latijnsche school verbonden, die ook uit de
geestelijke goederen moest worden onderhouden. Dit ging
wel eens bezwaarlijk. In 1620, bij request van 22 Juli
aan de Staten, klaagt de magistraat, dat de rector der
latijnsche school uit de opkomsten der geestelijke goederen niet behoorlijk onderhouden kan worden ; hij geniet
niet meer dan 60 gld. per jaar. Zij stellen voor hem
100 daalders à 30 st. het stuk te geven. De staten staan
slechts 50 gld. meer toe; de magistraat komt nu den
rector tegemoet door hem ook het onderwijs in andere
vakken op te dragen. Dit voorrecht blijft tot 1632, toen
„magistraat en gesworen gemeente goedvonden dat men
„den duijtsche ende latijnsche schole deser stede van
„malcander sall separeren ende dat voortaen de institutie
„van de latijnsche jeuchdt bevolen sall worden den Rector
„alleen." De verdere regeling van deze scheiding wordt
aan eene commissie opgedragen. Op de nieuwe voorwaarden wordt den 9 Jan. 1633 magister Hartvelt door
mag. en gesw. „tot rector van dese stadt, tot dienste
„van de latijnsche jeucht" aangenomen. De betrekking
was heel wat voordeeliger geworden bij dertien jaren geleden, want Hartvelt werd benoemd „op 250 car. gld.
„tractement van de stadt met vrije woninge ofte huringe
„samt op alsulcke schoolpenningen als bij de scbolarchen 1)
„met ad vijs van de predicanten goedgevonden sal worden
„en vordere profijtten van de benevenanten van de boecken
„pen en enckt soo wel in meister Piers schole als sijn
„eigen geconsumeert wordende, ende dat de latijnsche
„schole of een ander bequame plaetse apart gebracht sal
„worden, ende dat men met den eersten tot gerieff van de
„duitsche jeucht sal beroepen een goed duitscbe meester
„wel geoeffent en perfect in de rekenkonst en een goeden
„handt heeft van scrijven, die wederom in de olde schole
1)

Schoolopzieners.
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„geset sal worden en dat men tot dien einde de muer in
„de schole wederom wech breke — — —". De voordeelen, aan de leverantie van boeken voor de gewone school
verloor de rector echter, zoodra een „duitsche" meester
werd benoemd.
Omvangrijker dan de taak van rector was het ambt
van den gewonen schoolmeester, omdat hij tevens kerkedienaar was. Wij kunnen dit zien uit de „instructie",
waarop b.v. in 1652 „Mr. Pijtter sijn kerck- en schooldiensten sal verrichten" :
„ten Ie. sal hij wel op sijn schoole passen en de kin„deren, hem betrout, leeren lesen, schrieven, rekenen en
„alsmede de vragen des catechismus op yeder sondach
„in de kercke laaten opseggen en de andere mede in de
„kercke doen komen, mits daervoor genieten 200 fl. jaer„lijcks tractement met beneffens een vrije woninge buiten
„de schoolpenmngen.
„ten 2e. zijn kerckendienst int geheel en alle deelen
„wel te versorgen, als voorsingen, de namen der gedoopte
„getrouwde correctelijk op te tekenen, alsmede de sedels
„van gebeden en dancksegginge voor krancke en gesonde
„perfectelijk te schrijven voor de Dienaer des goddelijken
„woordts in een leesbaeren letter — mits daervoor genietende 30 fl.
„ten 3e. het luijden van dooden en andersins des daegs
„op gesette tijden naer gewoonte waer te nemen, mits
„van ijder olde doodt genietende drije stuivers en van
„kinderen 1 st. 8 penn.
„ten 4e. in de avontpredicatie te versorgen datter be„quaeme keersen werden gebruijckt en alle kandelaeren
„in tijts versorcht sonder klachte; mits van het overschot
„der keersen genieten 2/s parten en de restante 1\:>, part
„tot profijt van de Hondegijsler, die daervoor hem
„Mr. Pijtter in het opsetten en affnemen der keersen
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„voor, nae en onder de Predicatie sal behelpelijk sijn.
„ten 5e. sall de voornoemde Mr. Pijtter voor het
„aenteeckenen der hu wel ij eken proclamatiën genieten
18 st.
„ten 6e. elcken reijse als daer predicatie gedaen is
„te vegen en wel te suiveren van alle vuijlicheijt met
„bijgaende opsicht dat int veegen en selver geen onge„rechticheijt van de kinderen int huis des heeren gepleecht worden.
„ten 7e. op alle scherpelijk te letten, maer insonder„heijt dat geen ongemaniertheijt van sijn discipelen in de
„school opt kerckhofî', kercke of strate geschiede, maer
.dat sii eremanieert nae huis gaen.
„ten 8e. sall de jeuchd twee maal ter weecke nae„melijck Woensdach en Saturdaegs nae middag in gebe„den en in de eerste beginselen van de Gereformeerde
„Religie onderwesen worden —
" enz.
In latere jaren werd aan den onderwijzer tevens nog
het bedienen van het orgel opgedragen, gelijke wij lezen
o.a. in een besluit van den 30en Jan. 1688, waarvoor
hem „geaccordeert werd en toegestaen het collect van
„turf en brandhout en voorts 8 gld." In hetzelfde jaar
besloot tevens de raad: dat de drie schoolmeesters voor
„haar beneficie en ordinaris tractement ider een derde
„gedeelte der weesen alhier int weeshuis gealimenteert
„werdende, gratis sullen moeten leeren."
Van de „oude schole" waren in 1623 reeds drie woningen gemaakt ten bate van de diaconie der herv, kerk.
In het 7e art. der schoolmeesters-instructie, die wij hebben aangehaald, wordt gesproken van de „school optkerkhoff." Ten zuiden van het koor der groote kerk was
de school gebouwd, die een tijdlang èn als latijnsche èn
als gewone school gebruikt was geworden, totdat in 1633
de eerste naar een ander gebouw werd overgebracht. In
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latere jaren kreeg de „Capelle op 't Noord" 1) de bestemming van „duitsche schole." In het laatst der 17e
eeuw voldeed zij echter niet meer aan de gestelde eischen.
Vandaar dat burgemeesters, schepenen, raden en vroedschap den 17en Juni 1689 besloten: „alsoo de Capelle
„opt Noord door ouderdom alle oogenblick dreigt te vallen
„en daardoor so wegens de school die in deselve gehou„pen werd, als oock wegens de naast gelegen Burger„huijsen dien een plotse vall meest Exitiael sou sijn,
„het grootste ongeluck dat God verhoede de stad sou
„koon en overkoomen, is dat de Achtbare Maght, en
„Vroedtschap deser stadt Worcum, op heden den 17en
, Junij 1689 op den ïiaadtbuse vergadert, de Periculen
„van den apparenten vall trachtende voor te koomen, en
„het selve te Remedieren, des Stads comptoiren echter
„bij dese tijt in genen staat vinden om het selve te ver„helpen, hebben Geresolveert, gelijck se Resolveren mits.
„desen om tot opbouw van een huis tot een scliooll met
„een woningh voor den meester een plaats tot den kloek
„ten dienst van de Stadt en gerijff des Noord Endts een
„algemeijne teijkeningh tot een Collekt door de Stadt te
„laten doen — — — versoeckende alle en een Ider, ter
„liefde van onse stadt, en dessselfs welwesen, tot opbou„wingh van soo een noodtsaackelijcken werek rnet een
„subsidie, naa dat se gesegent zijn van God, te assisteeren
„en te gemoet te komen, waaraan onse stadt een beson„der dienst sall geschieden."
De gehouden collecte bracht op de som van 545 gld. 3
st., de kosten van verbouwing daarentegen waren 1200 gld.
Behalve de schoolmeesterswoning, hier bedoeld, werd
ook „de wooninge van de stadtshuisinge aen het Raadthuis" als zoodanig aangewezen (1697).
l) Tegenwoordig het huis tegenover de pastorie der doopsgezinden.

10
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Workum was beperkt. Al is het nu niet buitengesloten,
dat ook kinderen konden worden opgenomen, vóór 1656
heeft zij steeds deze bestemming gehad. In 1674 echter
heeft de inrichting reeds een ander doel; het gasthuis is
een weeshuis geworden.
De inkomsten van het oude provenhuis waren vrij belangrijk. Als wij het eerste jaar, waarover de oudste
rekenboeken loopen — 1641 - - tot voorbeeld nemen, dan
zien wij, dat het zijn inkomsten trok uit:
1. de bestedingen
f 2275
2. 8 eijnse landhuur
7
2Y2 pondem. „
7
verkocht kalf
2.16
landhuur en grondpacht . . . .
13.17.8
Ya pondem. nieuwgras op Ingeburen 4.4
27 pond groene kaas à 1 st. . . 1.7
rente oblig. der stad van 3187
gld. 14 st. a 6 % . . . . - 187.8
een obligatie van 200 gld. à 5 °/0 10
nog bestedinggeld
- 655
39 pond kaas
1.19
batig saldo vorig jaar . . . .
9
te zamen f 3174.11.8
De ontvangst van dit jaar was echter boven het gemiddelde bedrag. Ten minste voor 1642 — 43 klommen de
ontvangsten tot 1980 gld. 9 st., het volgende jaar tot
2104 gld. Wij moeten dit verschil toeschrijven aan het
getal bestedingen, dat vooral in 1641 groot was.
Het is niet onaardig, om nevens de ontvangsten van het
jaar 1641 ook eens de uitgaven te plaatsen. Misschien
geven cijfers en namen een beter denkbeeld van de instelling dan veel omschrijving.
„Hier begindt mijn Utgaeff van liet Provenhuis den
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„16 Aug. 1641 Bij mij Hendrick Janssen", waarop, nevens de uitgaaf van 6 st. voor een waschvrouw, dezelfde
som ook voor het maken van een hemd (de boorden
waren er bij gedaan), een heele lijst van dagelijksche
benoodigdheden volgt: 1/a last rogge (58.9), een lopen
witte erwten (6.10), dito nieuwlandskoren (3.2), ila koehooi eten (32.18). zoetemelkskaas van 8 pond (1.1), 126
pond stokvisch (14.3.8), vlas, stroop, peper, 2 vette beesten
(184.16), 3 ganzen, boter, 140 eieren om paasch te houden
(1.17.8), een kabeljauw, 100 tweebak (11 st.) enz. enz.
tot een bedrag van 2388 gld. 9 st. 10 penn.
De uitgaven schenen toch gewoonlijk de inkomsten te
overtreffen, waarom de magistraat en vroedschap reeds
1655 1) een gedeelte van het oortjesgeld voor de instelling had afgestaan. Dese hulp was niet voldoende, vooral
toen het gasthuis enkel weeshuis geworden was. Herhaaldelijk klagen dan ook de weesvoogden hun nood bij
magistraat en vroedschap, tot deze in 1675 bepalen dat:
1. de twee nieuwe jaarlijks verkorene Burgemeesters
te zainen aan het „besloten" weeshuis zullen geven 100 gld.;
2. ieder nieuwe vroedsman 100 gld.;
3. ieder van partijen over burgerlijke quaestien 2 st.;
4. ieder nieuwe gildebroeder 10 gld.
Het volgende jaar wordt door de regeering der stad
aan het weeshuis een deel van het klein beestiaal afgestaan, terwijl in 1685 op herhaaldelijke klacht van de
weesvoogden door „Burg. en Raad, mitsgaders gezworenen" het besluit wordt genomen: „wegens het groot
„getal en de Aenwas der Armeweesen in het besloten
„weeshuis; de swaere costen en de sobere toestant haer„der opcomsten" het weeshuis door alle bedenkelijke mid1) Voor juistheid van dit jaar kan ik niet instaan, omdat de opgaaf
berust op een request van de voogden van het weeshuis uit 1V8G.
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delen tegemoet te komen, eene meening, die zij bekrachtigden
door het privilegie van „het maecken en leveren vanalder-,
„liande soorten van doodvaeten." Bij dit besluit was de
bepaling ingevoegd „dat ider Burger en en Ingeseten naar
„vrije verkiesing een handwerksman mocht gebruicken,
„doch dat de voogden de materialen moesten leveren en
„den werckman betalen."
Omstreeks denzelfden tijd kreeg het weeshuis ook nog
de opbrengst van het haardstedengeld. Bij al deze inkomsten hielden de weezen bijna maandelijks eene collecte
door de gelieele stad, terwijl op kerstmorgen, op paaschen pinksterdag zoowel ir. de hervormde, doopsgezinde als
roomsche kerk ten bate van het weeshuis een omgang
gehouden werd. Hierbij kwamen de verschillende giften
tengevolge van overlijden of' andere reden aan het weeshuis
geschonken en wat verder uit de bezittingen van het
weeshuis voortvloeide, terwijl ook de „kinderverdiensten"
een niet onaanzienlijk bedrag vertegenwoordigden. Het
laatste van de 17e en het begin der 18e eeuw zijn geldelijk de bloeijaren van het weeshuis geweest. Jaren
achtereen bleven de ontvangsten van het weeshuis tusschen
de 4 en 5!/ä duizend gulden ; wij moeten echter erkennen,
de uitgaven hielden daarmee gelijken tred. De inkomsten
vloeiden dus voort uit: donaties, gildwinningen, collecten
in de kerken en door de stad, kinderinbreng, landshuren,
uit de bussen, intressen, grondpachten, klein beestiaal,
oortjesgelden en de overwinst op het maken der doodkisten. De posten : giften, gildwinningen en kinderinbreng
liepen uit hun aard nog al uiteen ; nu was het een 50
gld., maar dan 500 gld. en meer, wat geschonken werd ;
nu eens werden er twee, dan vijf of zeven tot een gild
toegelaten en ieder stortte zijn 10 gld. of minder voor het
weeshuis. Naar het aantal kinderen, die buiten het huis
verdienden, klom of daalde ook hunne inbrengst. Vrij vast
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waren de collecten, die op kerst-, paasch- en pinksterdag
gehouden werden in de kerken. Het leeuwenaandeel bracht
jarenlang van 1714—1726 de doopsgezinde gemeente op.
Wij kunnen rekenen, dat gemiddeld per jaar de hervormde
kerk opbracht een som van 106 gld., de doopsgezinde
gemeente van 182.5 en de roomsche gemeente van 24.5
gld. De opbrengst uit het klein beestiaal, oortjesgeld
en haardstedengeld vertegenwoordigde respectievelijk bedragen van 2 à 300 gld., van 50 tot 200 en van 225
tot 350 gld. Betrekkelijk vaste posten waren de grondpachten, intressen en landshuren. Wij kunnen de grondpachten stellen ter waarde van 75 gld., de interest van
obligaties op 350 per jaar. Volgens het landboek bezat
het weeshuis van 1693—1732 ongeveer 115 pondematen
land, wat een huur vertegenwoordigde van 481 gld. in
1693, later meer.
Omstreeks 1690 was het oude weeshuis zoo bouwvallig
geworden, dat men besloot een nieuw te bouwen. Na het
afbreken van het „oudtlmis en schuur" — het oude weeshuis en een daarnevens staande schuur — werd op die
plaats het nieuwe gebouw opgetrokken, welke verbouwing
een 2600 gulden heeft gekost.
Een tijdlang werd in dit nieuwe weeshuis, bij contract
van 1694 met de armvoogden, het brood gebakken zoowel
ten dienste der weezen als der, door de stad, bedeelden.
Het beheer over het weeshuis was opgedragen aan de
weesvoogden, die weer verantwoording deden aan de
regeering der stad, terwijl het dagelijksch bestuur aan een
weesmoeder tegen een loon van 60, later 100 gld. was
opgedragen.
Ijverig werd in het weeshuis gewaakt, dat de kinderen
in de „gereformeerde religie;" werden opgeleid; en toen
dan ook de doopszinde gemeente in 1733 klaagde dat de
weeskinderen, uit mennoniete ouders geboren, niet bij
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haar ter kerke gezonden werden, kreeg zij van den Raad
ten antwoord, dat de Raad het niet met zijn geweten kon
overeenbrengen. Verder blijkt, dat wat eten, drinken en
verzorging betreft, de behandeling in het weeshuis aan
billijke eischen beantwoordde. 1)
Naast het weeshuis als instelling van publieke liefdadigheid stond de „genieene armenstaat'', in tegenstelling
van de bijzondere armenstaten der afzonderlijke kerkgenootschappen. Een kapitaal van 4836 gld. berustte, gelijk
wij zagen, voor dit doel bij de stad en legde haar de
zedelijke verplichting op, tenminste voor zoover dit geld
strekte, in den nood van armen te voorzien. Ook van
hooger hand waren meer dan eens voorschriften in dezen
geest gegeven, dat „die stadt ofte dorp geholden sal sijn
aen die opvoedinge en onderhoudinge van d' arme kinderen, weduwen, oude ofte arme Jongeluijden" enz. 2)
De stedelijke armenbedeeling was geen zuivere naastenliefde. Er is geen spijt te erkennen als in 1689 de
magistraat verklaart, dat toen 2 of 3 jaar „de staat der
„gemeene armen gecasseert en vernietigt is geweest, ver„mits toen ten tijd niemand als een drietal ten laste van
„de stad was."
Ten teeken dat men van de gemeene staat werd onderhouden, droeg men de rechtermouw van binnen geel en
aan de buitenkant donkerblauw (18 Maart 1682); de
voogden zorgden dat deze onderscheiding, later een halve
groene buitenmouw, werd aangebracht.
1) Bij mijn onderzoek in het archief van het weeshuis kwam een soort,
rooster voor den dag, dat volgens het verhaal een foltertuig was geweest:
de weeskinderen werden soms veroordeeld met bloote voeten daarop te
staan. Wij behoeven niet te zeggen, dat dit verhaal geheel bezijden de
waarheid is. Bij nader onderzoek bleek het duidelijk, dat het werktuig
een tuinschrabber was, uit waarschijnlijk oude s p a n z a g e n v e r v a a r d i g d .
Het dragen van narremutsen (nog aanwezig) was wel een straf.
2)

Ordonnantie van de Staten van Friesland, 30 Maart 1660.
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Men denke niet, dat de algemeene welvaart der stad
zoo groot was, dat er geen behoeftigen overbleven; het
kwam veeleer omdat zij, waar zij kon, hare verplichting jegens de arme ingezetenen op de kerkelijke armenverzorging schoof. In zooverre had de regeering gelijk,
toen zij van haren arbeid een voorstelling liet vervaardigen in dezen tijd: de stedemaagd uit den overvloed
aan hare voeten gaven uitdeelende aan ouden en armen,
terwijl de muze der geschiedenis hare daden boekstaaft;
maar de muze van het rechtvaardig oordeel, met haar
open oog, ontvlucht met afgewend gelaat deze stedelijke
armenzorg en werpt banbliksems op haar, alsof zij zeggen wil: uwe voorstelling is schijn, uw daad geen liefde;
gij hebt niet getracht om hulp te bieden, maar dit zooveel mogelijk trachten te ontwijken. 1)
Wij kunnen in nog bestaande rekenboeken reeds van
1586 nagaan, wat de hervormde kerk voor hare armen
deed. Veel was het in de eerste jaren niet. De ontvangsten waren dan ook gering; zij bestonden uit de
collecten onder de godsdienstoefening, hetzij in de groote,
hetzij in de kleine kerk gehouden, collecten, wier bedrag
gewoonlijk een 13, 15 of 17 soms 20 of 30 stuivers beliep.
Zoo was 1594 de geheele onlvangst slechts 58 gld., 15
st. 10 penn.
De ontvangsten stegen echter met de jaren; de collecten
vermeerderden niet alleen, ook uit andere bronnen kwamen
baten tot de gereformeerde armenstaat. Reeds in 1587
kreeg de diaconie van de stad uit de opbrengst der verpachting van liet gemaak van wijn en bier, van paarden1) Deze beteekenis zou men kunnen hechten aan de schildering, nog op
de „armenkamer" aanwezig: de bedoeling was echter om zich zelf te
te verheerlijken.
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markt en boterwaag, van ieder oortjesschelling een blank 1);
deze toelage gold slechts voor dit jaar; doch andere
jaren werden haar weer andere baten toegestaan, totdat
de tijdelijke giften voor vaste privilegies en rechten plaats
maakten. Zoo vindt men onder de bronnen van inkomsten, waaruit de diaconie der herv. kerk hare uitgaven
bestreed, behalve de collecten, trouw- en doopgelden,
of wat soms in een gildevergadering was bijeengegaard,
haar aandeel in vele belastingen en verpachtingen, zoodat in 1613 hieruit alleen reeds de ontvangst 168 gld.
bedroeg.
Eene volledige opgaaf van bronnen harer inkomsten
tot onderhoud der armen geeft het diaconieboek van het
jaar 1628. De „memorie der penningen die jaerlicks
van de Diaconen der Gereformeerde Keligie voor de armen
staen te ontfangen" omvat:
a. van 't landschap (van de provincie) 115 gld., benevens „de profijten van de verpachtingen die jaerlicks
„so van de generale middelen als particulier in onsen stad
„vervallen;" aandeel der armenbussen (op het raadhuis)
waarin sommige stadsgelden als boeten, gedeelten van
burgerscliapsgeld enz. werden gestort), en „de penn. die
heercomen van de schepen die nieuwelicks in 't veer zijn
opgenomen;"
b. pachtrenten, welker baten echter door afkoop als
anderzins zeer veranderlijk zijn, en in 1628 slechts 16
gld. opbrachten ;
c. enkele „armenhuijsen tegenwoordig bij arme lede„maten bewoont ofte tot profijt der armen verhuijrt/'
waaronder „de nieuwe woningen opt Kerckhofî', vijf in
't getal," een op den hoek van dat kerkhof, en enkele
1) Een blank =^ G duiten of 3.75 cent, een oortjessohejling : = 30
maal een oortje of een vierde st. of juist 10 blanken.
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anderen, een bezit, dat evenzeer aan verandering onderhevig was ;
cl. 11/2 pondem. en 4 einsen land, en
e. enkele schuldvorderingen, ten bedrage van 50, 40
en 30 gulden.
Herhaaldelijk vinden wij melding gemaakt van obligaties, die de diaconie had op de stad; nu eens van 1000
dan van 2000 gld., in 1674 van 6800 gld. Volgens een
opgaaf van 1768 bezat de diaconie in obligatoir vermogen
toen 16 landschapsobligaties ter waarde van /'5264.9.4,
waarvoor het „nieuw diaconiehuis aan 't kerkhof met 12
kamertjes" gebouwd werden (een gevelsteen vermeldt nog
den naam van den toenmaligen boekhouder Algera)) en twee
stadsobligaties te zamen van 3000 gld. Een legaat van
2000 gld. uit Ds. D. P. Horreus' nalatenschap kwam
in 1772 de diaconie ten goede. Ook de collecten vermeerderden in de 17e eeuw, vooral de avondmaals-coUecten
liepen van 80 tot meer dan 100 gld. op. Zoo klommen
de ontvangsten van enkele honderde guldens tot over de
duizend. Maar ook de uitgaven hielden met die opklimming gelijken tred. In 1663 stonden ze tegenover elkaar
als 804 en 763 gld., welke cijfers wij voor dezen tijd als
de gemiddelde kunnen aannemen. In liet begin der 18e
eeuw verbond de diaconie aan zich een „oude mannen en
vrouwenhuis", waarvan wij vóór 1714 geen melding vinden
gemaakt.
In weerwil van alle hulp, die de diaconie mocht ontvangen, was zij toch dikwijls niet in staat de uitgaven te
dekken.
In zulke gevallen klopte de kerkeraad weer aan bij
magistraat en vroedschap, die ook nog op andere wijze
steun verleenden. Zoo bijv. in 1709 autoriseert de magistraat de herv. kerk van wege „de gedructe diaconiestaat", om „niemand tot de alimentatie behoeven aen te
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,nemen, ten ware alvorens bij acte sig sullen hebben
„verbonden alle haere nae te laetene geene uitgesonderde
„goederen, vastigheden of mobilia, kledinge of ook onder
„wat naem het soude mogen sijn aen de resp. diaconie
„te cederen en Legateren in perpetuum, behoudens nochtans
„nae 's Lands wetten het jus Tribellianicum voor haere
„kinderen en kindskinderen, of die in haere linea recta
„descendendi mochten sijn,
alsmede niet ten
„nadeele van crediteuren enz
of van het weeshuis
„als er kinderen sijn
en ingevalle liet moclite
„komen gebeuren dat God de Heere nae sijn onuitsprekelijke goedertierendheden enige deser gebrek lijdende
„Ledematen nae verloop van tijt weder quame te segenen
„door overwinst of ook wat middel de Goddelijke voor„sienigheid het behagen mochte laaer in staet te stellen
„om sig selfs wederom te konen erneren" enz.
dan moest eene vergoeding naar taxatie van de genotene
onderstand worden uitbetaald.
Van grooteren omvang was de armenverzorging bij de
doopsgezinde gemeente. Wij kunnen niet veronderstellen
dat de leden dezer gemeente in ongunstiger toestand
verkeerden; alles getuigt hier integendeel van meerdere
welvaart. Maar terwijl deze gemeente weinig uitgaven
had voor predikdienst, besteedde zij des te meer voor het
werk der barmhartigheid. Inkomsten uit vast bezit had
de gemeente voor de helft der 17e eeuw zeker weinig;
op het eind dezer eeuw en tot over het midden der 18e
konden ze de 600 gld. niet halen, waarvoor 'alles moest
worden gedaan. Onder dat alles nam de armenzorg de
eerste plaats in, bijna de eenige. Als wij nu de rekenboeken dier gemeente inzien, wordt er gemiddeld van 450
tot 350 gld. per jaar alleen aan „weekgelden" (onderstand
per week) uitgegeven; terwijl voor turf, rogge, meel, gort
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en weekgelden, dus de gansche armenuitgaaf, in 1718,
1196 glcl., het volgende jaar 1665 gld. bedroeg, sommen,
die toch nooit minder werden dan 700 gld. per jaar.
Waar een andere godsdienstige gemeenschap hare kracht
in de leer zocht, deed zij het in de werken, in welken
ijver de gemeente door de leden uitermate werd gesteund.
Vele zijn de donaties, die zij by treffende gevallen uit
dankbaarheid of „volgens besprek'', als een gift, die men
de gemeente op zijn sterfbed „toe wilde" van de leden
ontving. Van 1723—1760 bracht de armenbus een kapitaal van 15624 gld. op, gemiddeld 411 gld. per jaar. Uit
deze vrijwillige gaven werd bij de doopsgezinden de armenverzorging in stand gehouden.
De opvatting van armenzorg was m oude dagen anders
dan in de onze. De autorisatie, in 1709 aan de herv.
diaconie toegestaan, is geen uitzondering. De armenbedeeling gold als een lijfrente. Bij de doopsgezinden moesten
degenen, die onderstand verkregen, eene verklaring onderteekenen, waarbij zij aan de gemeente alles wat zij nalieten,
overdroegen; vandaar dat èn herv. èn doopsgezinde gemeente herhaaldelijk boelgoederen hielden.
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Al deze zaken, regeering, kerk en school, waren de
vaste punten, die zich verhieven uit den breeden stroom
van burgers, wier gemeenschap het levend deel der stad
was. Die burgerij, de „mena meente" gelijk zij in oude
dagen werd genoemd, was een afgesloten geheel. Haar
lidmaatschap waarborgde in de middeleeuwen de bescherming van de geheele stad, in de 17e en 18e eeuw, toen
geregelder toestanden deze bescherming onnoodig maakten, gaf het burgerschap der stad aanspraak op bepaalde
voorrechten in het eigen gebied. Slechts burgers mochten
lid eener gilde zijn, een bedrijf uitoefenen of deelnemen
aan wat van de stad uitging.
Men onderscheidde het „inwonerschap" van het burgerschap ; het eerste zag op een tijdelijke inwoning, gelijk
van gildeleerlingen, dienstboden of knechten van elders,
en kostte eene kleine vergoeding, bijv. 24 stuivers. Van
meer beteekenis is het burgerschap, waarvoor dan ook
een eed moest worden afgelegd en eerst 12, later (1696)
6 gld. 12 st. betaald, een som, waarvan mag. en vroedsch.
6 gld., de secr. en de armenbus ieder 6 st. ontvingen.
Wij tellen van 1637—1695 een 600, die het burgerschap
van Workum kochten, tegen een 160, die inwoners werden.
Vooral in het laatst der 18e eeuw vestigden velen uit
het tegenwoordige Oost-Friesland en West-Pruisen zich
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in deze stad ; meer dan één werd de stamvader van latere
welvarende Workumer families.
Tot landbouw, scheepvaart en vischvangst bood de stad
uitnemende gelegenheid. Haar uitgestrekt grondgebied,
dat nog steeds naar meer verlangen deed, 1) was uitstekend geschikt tot veeteelt en landbouw. Heel wat „zaailand" werd in de 17e en 18e eeuw onder Workum gevonden:
aan het Vliet, bij de Workumer hek, de Waterliesen, de
wijde vaart, terwijl op den voorm. kloosterhof, achter het
tegenwoordige Turfland. groentebouw werd uitgeoefend.
Landbouw en veeteelt schenen echter niet zeer winstgevend te zijn. Men kan het opmaken uit de lage prijzen
der landproducten en van het land zelf. Vóór 1570 kan
men bezwaarlijk van landbouw en veeteelt spreken. Het
land behoorde meest aan groote landeigenaren, de zoogenaamde friesche adel, zoodat de opgezetenen geen zelfstandig bestaan hadden. Het open land stond verder bloot
aan kwaadwilligheid van elke vijandelijke partij, waardoor
het bezaaide land vertreden, het rijpend graan verwoest,
korenschuren in brand gestoken, de veestapel geroofd,
de huisman gebrandschat werd, eene ongewisheid van
have en goed, die deze tak van bedrijf bijna onmogelijk
maakte. De 17e eeuw wordt gunstiger voor het boerenbestaan. Maar nog was de afzet met te groote moeiten
gepaard, liet èn de afwatering èn de behandeling èn de
bemesting des lands veel te wenschen over, terwijl runderpest en galligheid bij de schapen een voortdurende overmacht bleken.
Wel deed de stad het hare om het boerenbedrijf te
gemoet te komen. Zij begunstigde de omwonenden door
impost op van buiten ingevoerd vleesch of koren en tot
1) Na de inpoldering van het Workumer Nieuwland werden plannen
gemaakt om de Workumermeer droog te maken. Ook het „Heidenschap"
is in de 17e eeuw verder in cultuur gebracht.
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aanmoediging werden twee vaste paardemarkten ingesteld 1) en elk jaar op de laan in het Workumer Nieuwland
een harddraverij gehouden, waarvoor het stadsbestuur een
„zilveren" zweep beschikbaar stelde; sloten en vaarten
werden herzien 2) en eindelijk werd in 1650 ten behoeve
van den handel een nieuwe waag gesticht.
De magistraat had in 1649 daartoe het besluit genomen;
de oude waag werd afgebroken en bij opbod verkocht.
Tiepke Pijbes en Jentje Jouckes, de eerste als metselaar,
de tweede als timmerman, namen het werk aan en het
volgende jaar was de waag verrezen, die nog een sieraad
is der stad. Voor den opbouw, die ruim 3720 gld. kostte,
werd de obligatie der kerkelijke goederen op de stad verbruikt ; terwijl èn een gratificatie van de stad èn een gift
van 500 gld. van Robijn Heeres „wegens het becoomen
waachmeester ampt voor sijn schoonzoon" nog te hulp
sprongen. De groote evenaar van 344 pond kwam uit
Amsterdam, de kleine uit Workum, terwijl Mr. Joucke
Tlieunis uit Leeuwarden „het stadtswaapen dat veur aen
in d' voorste geevel bij d' wip aen 't waater" kwam voor
75 gld. beitelde.
1) Bij besluit van den 15en Juli 1645 werd b e p a a l d : „dat de Worenmer herfstperdemerlct sal gehouden worden op den 7e en 8e Septembris
en int voorjaer op „Vrîjdach en Saterdachs voor Worcumer Maendach
meymerck."
2) Een slechte gewoonte was om de zorg voor de waterwegen en
toegangen aan particulier initiatief over te laten.
Gelukkig is daarin in
onzen tijd verandering gekomen doordat men voor alle uitgaven, die men
vroeger persoonlijk verhaalde op de naastlegers, als slat-, wal- en ander
geld, of voor bizondere instellingen, als lantaarn-, brandspuitgeld, den
hoofdelijken omslag over de burgerij heft, een hoofdsom die de gemeente
in staat stelt en verplicht dit onderhoud voor hare rekening te nemen.
Geheel in strijd met dit nieuwe beginsel is, als de gemeente autoriteiten
uit kwalijk

begrepen

onderscheiding van publieke of particuliere vaarten

en misplaatste zuinigheid
particulieren

overlaten

weer

tot oude toestanden terugkeeren en aan

of de waterwegen

verstopt of bevaarbaar zullen

zijn.
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De mannen, die bij den bouw betrokken waren, maakten van de gelegenheid gebruik om de voorletters van
hunne namen met hunne zoogenaamde wapens te laten
beitelen in hoeksteentjes van het gebouw, terwijl ter gedachtenis aan den toenmaligen burgemeester Frederik van
Inthiema het volgende latijnsche vers in den voorgevel
werd aangebracht:
Me prius egregiam contruxit libera libram
Cura senis : dominum sic honorabo meum
ISTunc merces mercede mea nunc pondere justo
Promite qua vobis plurima lucra dabunt
Inthiema praecipuus tanta monumenta bilancis
Edidit hunc merito fama perennis amat. 1)
Van meer belang voor het welvaren der stad was de
scheepvaart. Nederland is groot geworden door den ontluikenden handel over zee in de 16e, 17e en 18e eeuw.
Dit wekte ook de Workumers op, het oude bedrijf met
nieuwen moed te hervatten, op zee het fortuin te zoeken.
Een deel van den wereldhandel werd de bron van inkomsten voor vele Workumer ingezetenen ; zij voeren als
vrachtvaarders mee, en het moet ons niet verwonderen,
meer dan eens te hooren, hoe een „Workumer" door
Tunische zeeroovers werd gevangen genomen — om hem
later tegen losprijs vrij te laten, waarvoor dan een beroep
werd gedaan op de medeburgers. Elk oogenblik treffen
wij schepen van hier in Noorwegen, te Kopenhagen,
1) De vertaling van dit gebrekkig latijnsch vers is ongeveer de volgende :
De goede zorg van den oude (Inthiema) heeft mij voortreffelijke waag
in de eerste plaats gebouwd: zoo zal ik ook mijn meester eeren. Laat
kooplieden nu door mijn koopmanschap en juist gewicht uitgaan wat n
meerdere winsten zullen geven. Bui-gemeester (of de Hoeve) Inthiema
heeft zoo'n gvoote waag doen komen; de eeuwige faam heeft hem naar
verdienste lief.
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Danzig of andere plaatsen, aan de Oostzee gelegen, schepen, die hetzij op goed geluk om vracht of in dienst van
den grooten houtliandel te Workum daarhenen voeren,
terwijl menig schip nog verder noordwaarts stevende ter
walvischvangst, want van Workum werd evenzeer als van
Harlingen uit de walvischvangst beoefend. Menig gevelsteen bewaarde tot voor enkele jaren nog de herinnering
aan dezen tak van bedrijf. Nu zijn ze, op een enkele
na, helaas uit de gemoderniseerde huizen verdwenen.
Nog altijd gaf het water schatten uit zijn schoot;
Workum, zoowel aan zee gelegen als te midden van overvloed van zoelwatermeren, vond naar beide zijden een
bron van inkomsten. Doch onze vaderen waren ook op
zicli zelf bedacht; een ordonnantie van April 1705 bepaalt : „geen vreemde man sal vermogen voorbij of door
„deze stad te varen, off hij zal gehouden zijn van zee„viscli levendige ofte dode, een zood aen de Fismerckt
„te brengen." 1)
Waar schepen waren, moesten sclieepstimmerijen 2),
1) Ja in 1657 reeds, toen de klachten der burgerij menigvuldig waren
dat „onse vissers veeltijts geen visch omtrent hun wal houden, maer door
„de aackluiden de visch van hier soo laten vervoeren regelrecht tegen ut„gedructe verbodt, en dese aaclduden soo seer de visch vervoeren dat de
„burgerie half tijts geen visch conon crijgen," wordt Ime Gevckis met zijn
aak zelfs vastgelegd en eerst op ootmoedig verzoek en onder „expresse
„belofte dat sij genoegsame sorge souden dragen in sulcken quantiteit met
„visch aen off omtrent hun wallen souden versorgen, dat de borgorije ge„noegsaem met visch versien en gespijst sal conen worden," losgelaten. Wel
een bewijs dat de ordonnantie reeds van zeer vroeg dagtoekent en dat de
visch naar elders werd uitgevoerd.
2) Een der eerste en nog bestaande scheeptimmerijen, die bij de sluis,
werd in 1056 door Oude Budde en Heije Epkes op den nieuwen dijk aangelegd. Heijre — — — volgde hem op, daarop werd Eeiner Joensjes, later
diens zoon Joentje Keiners eigenaar. „Op de dijk, daar nu de palage van
„de linkervleugel van de Zijl naar Eeiner Joentjes huis toestaat, is te voren
„een kantshelling geweest." zegt mijne oudo aanteekening.

11
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lijnbanen, smederijen, zeilmakerijen gevonden worden, en
omgekeerd hadden dezen weer belang dat er schepen
werden gebouwd ; zij maakten liet verkrijgen van een schip
gemakkelijk.
De vele verkeerswegen te water kwamen ook de industrie ten goede; pottebakkerijen en kalkbranderijen
bloeiden fin dezen tijd. Op de oude kaarten 1) tellen wij
op het Noord, op de oostzijde van de Dolte 2) drie, bij
de sluis een achttal kalkovens, terwijl koopbrieven en
contracten herhaaldelijk gewag maken van pottebakkerijen.
Een duitscher, 3) die omstreeks 1710 Friesland bereisde
en ook te Workum kwam, vertelt van de eersten nog
deze bijzonderheid: „vervolgens wandelden wij naar de
„zee. Deze is op een snaphaanschot afstand van de huiden. Zij is zeer ondiep en heeft vele zandbanken. Des„wege moeten de schepen langs een kanaal van 1ji uur
„lang in zee varen. Wij zagen hier 10 à 12 kalkovens,
„waarin men kalk van schelpen brandt, die bij lioopen
„met schepen uit zee aangevoerd worden. De ovens zijn
„veel fraaier dan bij ons, rond, van gebakken steen ge„bouwd, ongeveer 10 voet hoog, en in doorsnede 16 breed.
„Er is een deur in om er de schelpen en turf in te brenggen; 6 of 8 luchtgaten, in den ringmuur gemaakt,
„dienen om liet vuur den noodigen trek te geven. Men
„brandt ze aldus: eerst een laag turf en daarna schel„pen, en zoo voort tot boven er uit. Daarna steekt men
„ze door een der kleine luchtgaten (er zijn er 8, 9 of
„10, naarmate de oven groot is) aan, en naarmate er
„wind is, zijn zij spoedig uitgebrand. De wind moet
„echter noch te hard noch te slap zijn. Is hij te sterk,
„dan verkalken de schelpen niet goed, omdat de kolen
1) Aran Schotanns b.v. [ongeveer 1061].
2) Waar nu de houtmolen staat van den heer Jfekkes.
3) Von Uffenbach.
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„niet aanblijven, dan moeten zij des te vaker in den
„oven; is de wind te slap, dan vordert het meer tijd.
„Zij moeten op deze wijze tot twee-, drie- ja viermaal
„er in. Als zij genoeg verkalkt zijn, worden zij in de
„bij den oven staande huizen, of beter gezegd schuren, ge„bracht, in hoopen gestort en met water geleschfc. De
„schelpen vallen dan yan zelven uit elkander als een grof
„meel, en de kalk is gereed. Daarna wordt deze zonder
„vaten in schepen geladen en alzoo verzonden, bijzonder
„naar Hamburg en Bremen; en ofschoon men op beide
„plaatsen desgelijken kalk brandt, zoo geeft men aldaar
„toch de voorkeur aan dezen, vermoedelijk omdat hij
„door het aanhoudende en gelijkmatige vuur van de turf
„beter dan die met hout, gebrand wordt. Deze kalk be„hoeft niet eerst gelescht te worden, als hij tot metselen
„gebruikt wordt, maar hij wordt dan met zand vermengd.
„Het is echter te verwonderen, dat hij, ofschoon hij niet
„terstond, als hij uit den oven komt, gelescht wordt, toch
„nog zooveel kracht behoudt, daar onze steenkalk, onge„lescht, door de lucht verteerd en krachteloos wordt.
„Deze uitvinding, om uit schelpen kalk te branden, is
„van onbegrijpelijk nut voor de Hollanders, omdat zij geene
„kalksteengroeven hebben."
Wij laten onzen reiziger den volgenden morgen zijn
tocht vervolgen naar Hindelopen, waar de meisjes, „zich
„alle weken het hoofd met zeep en potasch wasschen, en daar„door zulk schoon, blond haar hebben."
De nabijheid der zee bood ook aan zoutkeeten het
middel van bestaan; de eerste Vermaning der doopsgezinden werd gehouden in „de keet", een gewezen zoutkeet.
De welvaart, die het gevolg was van handel en bedrijvigheid, steunde weer de plaatselijke bedrijven en ambachten, zoodat ook het vermogen der kleine burgerij
toenam.
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De 17e en 18e eeuw is voorzeker de rijke tijd uit
Workums geschiedenis geweest. Niet rijk naar enkele
groote vermogens, maar rijk naar den algemeenen welstand, die over de nijvere kleine burgerij lag; deze had
nog lang, bij vooruitgaande tijden, hare eenvoudige levenswijze behouden: rijkdom is een betrekkelijk begrip, duidt
aan dat de inkomsten meer zijn dan men noodig heeft.
Wij kunnen dit nauwkeurig nagaan, omdat van 1675
tot 1775 een vermogensbelasting werd geheven, waardoor wij over een tijdvak van 100 jaren de vermoedelijke
vermogens der burgers kennen. Het is mij echter uit
particuliere opgaven gebleken, dat deze aanslagen ongeveer de helft van het werkelijk vermogen bedroegen. In
1692 nu was de som van alle vermogens over 822 burgers, 824150 gld., in 1751 over 325 familiehoofden [het
verschil van aantal komt omdat men hier de „niet-bezittende" achterwege liet] 806380 gld. — welke 8 ton
zoowat het normale cijfer is. De hoogste aanslag in
1675, waarvoor de heer Inthiema stond, was 45000 gld.,
de daaropvolgende 30000, en na deze twee dalen wij tot
vermogens van 18000 gld. Wie boven de 10000 gld.
bezat stond hoog aangeslagen. Deze groote vermogens
dalen, maar de kleine komen op en worden groot; in 1724
zijn uit de kleine burgerij de kapitalisten van boven de 10
en 20000 gld. gegroeid. Doopsgezinden nemen onder deze
een ruime plaats in. A°. 1751 zijn er buiten hen bijna
geen groot-kapitalisten meer. Vooral de Brouwers (Jan
Dirks, Dirk Jans), de Roos (Sipke Epkes en Epke Sipkes),
de Hinloopens (Klaas en Dirk Gooikes) enz. oude mennistenfamilies, worden menschen van groote middelen, van
50000 tot 100000 gld. aanslagkapitaal.
De „weelderijkdom'' van later (ook onzen tijd) kende men
in het midden der 18e eeuw nog niet, of liet dien niet blijken.
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IX.
De G i l d e n .

Ambachten en bedrijven hadden zich van ouds reeds
tot bepaalde kringen vereenigd, „gilden" genaamd. Zóó
verbonden, konden zij soms heel wat macht uitoefenen
op de regeering, en de rechten en voordeelen, aan het
ambacht verbonden, beschermen.
Wij vinden te Workum de volgende gilden vermeld :
1. Het Schroors- of St. Vitus-gilde;
2. Het Smids- of St. Eloys-gilde ;
3. Het Apothekers- en Chirurgijns-gilde ;
4. Het Schoenmakers- of St. Orispijns-gilde ;
5. Het Wevers-gilde;
6. Het Kuipers- of St. Thomas-gilde ;
7. Het Bakkers-gilde:
8. Het gilde der Veerschippers, — en
9. Het gilde van Timmerlieden of St. Jozeefs-gilde.
Aan het hoofd van elk gilde stond een Olderman, uit
den raad der gemeente of magistraat, en vier of twee
bijzitters (gildemeesters), uit de gildebroeders verkozen.
In de gildebrieven, door Burgemeesteren, Schepenen en
Raad verleend, worden de bepalingen en verordeningen
voor de verschillende gilden vastgesteld. De oudste gildebrief, dien wij voor Workum hebben, dagteekent van den
20en April 1566 :
„Alsoe bij den olden Wijsen, van den anfanck der
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„werelt, is gesecht ende oeck geexploreert geweest, dat
„alle dinghen ofte conventien deur goede policien ende
„eendracht wassen ende vermenichfuldigen, ende dat deur
„quaede policien ende tweedracht ter contrarie gebuert —
„Soe ist, dat de gemene Cupers der stede Worckum,
„hebben daeromme tot Godes eren, ende hoiren Mar„sclialck oft Patroon van Sanct Thomas, gerenoveert,
, geordineert ende gesticht haer Grilde ofte Conventie, in
„der voegen ende manieren, alsoe liier nae verclaert
„staet:
Art. I.
„Item, die gemene Cupers van den Gilde voersz. sullen
„elcke jaer setten op Sanct Thomes Altare, voer sijnen
„gebeeldenisse, een waskeerse, swaer sijnde een halff pondt,
„dien sij sullen laeten staen bernen soe lange als se
„geduert.
Art. II.
„Item, die Oldermanschap sal vallen op ten gheenen,
„die hebben 't beste geboer ofte de meeste koir, welcke
„Oldermans sullen elcke jaer voor Martiny ad obitum
„twee tonnen van 't beste bier geven, waer toe sij de
„Gildebroeders sullen vergaderen, om elcx pro quota sijn
„geit op te liggen, ende wie dat van stonden an te doene
„onwillicli bevonden mocht worden, die sal verboirt heb„ben vierdehalve stuvers, tot profijt van Sanct Thomes
„Altaer; welcke bier de gemene Gildebroeders ende Susters
„elcke jaer drincken sullen, des Sonendaechs na Martiny
„ad obitum voirnoemt, ende 't selfve bier gelijckelijck te
„betalen; des sal de Olderman de cost besorgen, midts
„ontfangende van elcke paer van de Gildebroeders en Susters
,, anderhalfv e stuver.
Art. III.
„Item, dat yemant hem vervorderde, wanneer 't Gilde
,alsoe 't bier drinct, onime eenen anderen een schelt-
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„woorfc ofte injuriewoort in boosheijt toe te spreken, die
„verbuert telckes ses stuvers ; ende soe wie den anderen
„geft een vuystslach, ofte sijn messe uuijtten scheijde trect
„in boosheijt, die verbuert telckes tien stuvers, allen tot
„proofijt van Sanct Thomes.
Art. IV.
„Item, soe wanneer eenen vremden Cuper roetter wo„ninge bijnnen Worckum geraecte te comen, willende
„aldaer wercken, ende 't Cupers ambacht doen, die sal
„eerst den Wet bijnnen Worckum een golden gulden,
„ende Sant Thomes een gelijcken gulden geven, ende den
„Gilde eenen vetten ketel, met sijn toebehoren, ende daer
„toe een tonne dubbelde goede koyt, 1) aleer hem sulcx
„geconsenteert sal sijn ; ende sal hij noch daer en boven
„tot Sanct Thomes proofijt moeten geven twee pondt wasse,
„ende tot proofijt van den Olderman een halfve rijnsche
„gulden, daer voor hij gehouden sal sijn van stonden an
„een genoechsamich borge te stellen ; ende wanneer yemant
„contrarie doende bevonden werdde, ende evenwel werckle,
„die sal soe vaecke als d' Olderman hem 't wercken ver„biedt, ende hij daer te boven doet, 't elckeu reijse vor„bueren een rijnsche gulden, d' eene helfte jegens de
„Wet, ende d' andere helfte jegens Sanct Thomes,
„ende dat sal de Wet van stonden an birichten en uuijt„vorderen.
Art. V.
„Item, soe wat Burghers tot Worckum 't Gilde willen
„wijnnen, ende 't Cupers ambacht doen, die sal gehouden
„sijn eerst te geven Sanct Thomas twee pondt wasse, ende
„'t gemene Gilde een goed tonne bier, ende eenen vetten
„ketel.
Art. VI.
„Item, ende die dan soe in 't Gilde is gegaen, die sal
1)

Kuitbier.
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„'t Gilde dienen, totdat een ander gecomen is die 't Gilde
, gewonnen heft.
Art. VIL
„Item, soo wat Meister eenen Leerjonge, wesende een
„Burghers soon van Worckum, aanneempt, omme 't am„bacht te leeren, sal die Meister een golden gulden, ende
„de Leerjonge een pondt wasse geven, tot proofijtte van
„Sanct Thomes vorscreven.
Art. VIII.
„Item, als een Meister mach aennemen een Jonge
„omme 't ambacht te leeren, wesende gheen Burgers sone
„van Worckum, soe sal de Meister gehouden wesen te
„betaelen een golden gulden, ende sal de Jonge betalen
„een gelijcke gulden ; ende daer en boven een pondt wasse,
„comende al tot proofijt van Sanct Thomes vorscreven.
Art. IX.
„Item, welcke Cupers Kynden alsoe deese penningen
„betaelt hebben, ende dese brieve mede hebben becosti„get, ende deselfve naemaels 't ambacht als selfs Meis„ters wilden doen, die sal voor den mganck geeven een
„pondt wasse, ende nyet meer.
Art. X.
„Item, oft hier oft bijnnen Hindelopen enich man
„compt met hoult te coop, soe sal die Olderman die
,Cupers t ; samen roupen, ende hun 't selve t' kennen
„geven, ende wie dan secht ofte onthiet dat hij 't lioult
„mede hebben wil, die mach zijn part daer aen mede
„gecrijgen, ende wie oock anders te kennen geft, die sal
„daer aen gheen part hebben, doch oft hij daer nae t'
„kennen mocht geven, daer an een part mede te willen
„hebben, soe sal hem dat toegelaten worden, mits eerst
„van stonden an, tot Sanct Thomes profijt, eerst te bestalen vier stuvers ; dits nochtans te vorstaen, als sulcke
,hoult meer als een rijnsch gulden mocht bedragen; ende
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„dat yemant van den Gildebroeders ter contrarie doende
„waer, die sal t' elckes vorbueren een halfve golden gul„den, d' eene helfte tot. proofijt van den Gerechte, ende
„d' ander helfte voor Sanct Thomes, ende dat van stonden
„aen birecht te werdden.
Art. XI.
„Item, des sal nyemant bijnnen der stadt Worckum
„(nyet van 't Gildt sijnde) enijge cuypwerck, des Cupers
„ambacht angaende, te coop mogen holden, bij pene, voor
„elcke reijse te verbueren, soe vaecke als 't geschiede,
„twee carolus guldens, tot proofijt van Sanct Gerthrudis
„kercke.
Art. XII.
„Item, wanneer eenich van den Gilde, liet si] man ofte
„wij ff, verstorf'ven is, sullen beijde die Gildebroeders ende
„die Gildebroeders Vrouwen ten sterfhuyse compareeren,
„ende helpen 't dode lichame ter kercken ende ter be„gravinge brengen, bij pene van een lialf pont tot Sant
„Thomes behoeff; ende elcke Gildebroeder sal geven tot
„zielmissen een blanck, van stonden an als de Olderman
„dat opneemt, bij gelijcker pene.
Art. XIII.
„Item, des en sullen die Gildebroeders gheen heyme„lijck willekoir maken buyten anderen, anders dan 't
„Gildebrieff inhoudt, in geenen saicken dat ambacht angaende.
Art. XIV.
„Item, d'Olderman sal in alle saicken, 't vorscreven
„ambacht angaende, vellinge mogen geven, bij pene van
„een half pondt, sonder faulte, des achtervolgende ende
„tot effect te brengen.
,Soe ist dat de gemene Gildebroeders vorscreven, allen
„ende dese gementioneerde artiçulen hebben gethoont die
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„Burghermeesteren, Schepenen ende Raeden der stede
„Worckum; versuecken daer over consent ende approbatie,
„des die vorsc. Burghermeesteren, Schepenen ende Raeden
„hebben aengemerct, daer op rijpelijcken gelet, bevijndende
„daer inne geheel geene swaricherjt, hebben daeromme
„dezelfve alle articulen, nae hun inhouden, met rijpe deli„beratie geconsenteert ende geapprobeert, consenteren ende
„approberen midts deesen; ende hebben in teycken van
„dien de vorsc. Stads secreet signet hier onder aen doen
„hangen, in 'tjaer des Heeren dusent vijf hondert ses en
„sestich, den XXe dach menses Aprilis, geduerende tot
„onser revocatie."
Uit deze brief, op perkament geschreven, met afhangend
stadszegel in groene was — blijkt, dat het Workumer gildewezen van nog ouderen datum is ; m 1566 werden vroegere
bepalingen „gerenoveert" d. i. vernieuwd. Zulke vernieuwingen hadden meer plaats; de bepalingen van het
Snijdersgild werden in 1630 meer „bequaem en aggregabel"
gemaakt de toenmalige „gubernaten en gelegentheijt van
tijden", liet Smidsgild in 1624, het Apothekers- en Chirurgijnsgild in 1676, het Schoenmakersgild in 1675, het
Weversgild in 1589 en 1662, het Kuipersgild in 1674,
het Bakkersgild in 1619, 1622 en 1673, de Veerschippers
kregen nieuwe bepalingen in 1650, de Timmerlieden in
1648, terwijl in 1749 verschillende proeven anders werden
gesteld.
De gilden omvatten meestal aanverwante ambachten,
terwijl ieder gild zijn eigenaardigheden had.
Tot de snijders behoorden de „droogscheerders"; goud-,
zilver- en ijzersmeden vormden met uurwerkmakers, slotmakers, roermakers, mesmakers en zwaardvegers het St.
Eloys-gild ; tot de apothekers en chirurgijns behoorden de
barbiers, bij de bakkers de molenaars, terwijl timmer-
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lieden, metselaars, kist-makers, glazemakers ook één gilde
vormden.
Om tot een gild te worden toegelaten, moest men een
voorgeschreven proeve van bekwaamheid afleggen voor
den Olderman en gildemeesters, of eenigen uit het gild.
Deze proeven waren als volgt: de snijder moest maken
twee stukken mans- en twee stukken vrouwenkleeren,
terwijl de droogscheerder op drie ellen laken zijn kunst
probeeren moest. ,,De proba van een golt en silversmidt
„sall wesen een golden ringh met een steen erinne wel
„gesettet en aen beijde sijden innewaerts gesneden en met
„diverse calueren (kleuren) geamalieert; item een clein
„zegel wel oostelijk innewaerts gesneden ten minste van
„de groote van een stuiver; item het corpus van een
„croes ofte beecker met oock een bant er omme wel oostelijk
„gedreven." Bij onvermogen zouden de kostbare materialen door het gild worden verstrekt. Dong men naar het
meesterschap in de kunst van „ijzersmeden", dan moest
tot proef worden gemaakt een „kerfbijl", een „coorsichte"
(sikkel) en een „dissel" (krommebijl). „Een slotmaecker
„sal conen maecken een goedt nachtslot die men van
„beijde sijden mach op doen met een piep en ook een
„plaet; en een uirwerckmaecker sal een uirwerck conen
„maecken met sijn behoorl. raederen, holdende optinen„telijk sijn uren. Dat een roermaecker de roers bij hem
„gemaeckt met twee maeten goed eruit gefult en een
„loodt er op gestampt, deselve schootvrij en rechtschoots
„sal leveren als dat behoort — die mesmaeckers sullen
„een mes stael conen geven, 't selve tot twe heften conen
„vastmaecken dat men er op met twe ofte drie haemers
„sal moogen slaen" (kuipersmes). De medicus, Docter of
Licentiaat in de medicijnen moet na zijn diploma te hebben
vertoond, het burgerschap gewonnen, een examen doen,
om dan tot proef „op te maecken uit de ruwen twee
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lansetten om daermede te doen twee aderlatinge", 1)
terwijl den apotheker wordt gesteld het „bereijden van
3 compositien uit het dispensatorio Amsterdamensi." Zoo
moeten de bakkers ,,een oven bequaem connen heet maecken,
„daerinne backen nae ordre der Politie"; een wever „een
„veertiende cam slaen en rijgen op en in een van der
„gildemeesters touw en huis, en onder om te weven, dat
„de keurmeester daar geen op seggen op en heeft", terwijl
„die hier incomen en het Bedteeckwercken willen, geholden
„sijn 2 streepen verkeert te rijgen"; en eindelijk om tot
het St. Jozelfsgilde te worden toegelaten moesten de timmerlieden (en de molenmakers sinds 1749) maken „een
„gestreecken bijnt wel in sijn cant gevrocht nae sijn be„liooren, met een cruseert cruiscosn'n oock wel in viercant
„gewrocht en dat die beijde vensteren even groot sijn en
„in elcanders gat passen met spiegelclampen"; de kistmakers „een uittreckent taeffel wel gemaeckt dat die
„hoecken recht accordeeren wel gehangen op sijn croon";
de metselaars „een verdeelde gevel met een acht cante
„tacke", de glazemakers „een gebacken perck ofte een
„Pinas wel gemaeckt." Voor schoenmakers, kuipers en
veerschippers vond ik geen proeven aangegeven. Ieder die
echter op het veer naar Enkhuizen en Amsterdam wilde
varen, moest voorzien zijn van een „goedt bequaem schip,
„langh 52 voeten, wijdt 30.5 voet", terwijl schip en tuigage
jaarlijks werd gevisiteerd.
Verschillende andere bepalingen bij de gilden trekken
nog onze aandacht. Om tot een gilde te worden toegelaten moest altijd een bepaalde som worden gegeven:
vreemden betaalden meer dan burgers, zonen van gildebroeders het minste. Bij de „schroors" of snijders be1) Hij moest dus in staat zijn de mesjes te slijpen en te polijsten, gelijk een tegenwoordig "barbier zijn messen moet kunnen aanzetten.
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droegen deze bedragen 1G, 6 of 2 caroli guldens 1), bij de
smeden 9 guldens, de schoenmakers 341/a gld. (een gildebroederszoon 6, na den dood van zijn vader 12 gld.),
de wevers 9, kuipers 15 gld. enz., gelden, die aan het
gild vervielen, behalve een deel dat den armen, of het
weeshuis ten goede kwam, of ook ter vergoeding aan de
gildemeesters werd gegeven. De jongste gildebroeder
bekleedde het ambt van „bode."
Eenmaal in het jaar werd gewoonlijk feest gevierd;
en dat het op dien dag niet altijd ordelijk toeging, leert
ons de bepaling uit den gildebrief der smeden: „sullen
„die Olderman en gildemeesters metten gildenbroeders
„de gildesusters alle jaeren den Ie Decembris een mael„tijt houden in alle eerbaerheijt en vruntscliap en die
„dach opbrengen als betaelinge voor sich selfs en nae
„dien daer niet langer te teren, sonder enige moeijte aen
„te rechten ofte eleander int waeter te setten ofte met
„crijt te bemalen sonder oock int gilt te gebruicken
„snaerenspel, piepen, trommen, dansen. Item noch dron„cken langhs de straeten te loopen bij pone van 30 stvs." —
artikelen die doen vermoeden, dat het in voortijden wel
zoo is toegegaan. Van verkiezing, van rekenschap des
penningmeesters, van boeten en vergaderingen, van het
bewaren der penningen in een kist met vier sleutels, van
begrafenis van een broeder of zuster, van „twisten kieven
en messteken," „hairplocken en vuistslaen," van liet „opsetten van leerlingen," van eerbaer leven „sonder hoerdom,"
het gemeenschappelijk koopen der materialen, liet verlaten
van 't gild, het houden van „hoogtijden, sondaegen, vastdaegen en bededaegen,'1 van vele en velerlei zaken maken
de gildebrieven melding. Rechten en plichten van werkgever en knecht, van verkoop en inkoop staan daarin op1) Waarby vroeger nog een ton bier kwam.
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geschreven, terwijl nauwlettend werd gewaakt voor de
belangen van het ambacht. Uitvoerig zijn de bepalingen
van het apotliekersgild tegen mogelijke concurrentie van
„quacksalvers, lantloopers en diergelijke bedriegers, oculisten, steen en breucksnijders," die slechts met consent
van Olderman en gildemeesters en na liet betalen van 12
stuivers hun „salve, oliën en medicamenten vercoopen
mogen," hun „praxin medictvn" uitoefenen of' „operatiën"
doen.
Op de twee jaarmarkten waren zij echter vrij. „Alle
,01de Wijven, Leedesetters en andere noijt enige Proeff
„gedaen hebbende, sullen ganschelijk niet toegelaten word e n om haer gewaende const te oeffenen," dan met speciale toelating van Olderman en gildemeesters en na redelijke betaling aan het gild. Ook vroedvrouwen moeten
een examen afleggen. Deze doctoren en apothekers mogen
„op een sabbatdag of andere zoogenaamde feestdagen niet
„het haer of baerfc scheren, behalve aan vreemde passa_
„giers;" verleent een chirurg hulp aan iemand, die bij
een vechtpartij is gewond, dan mag hij den patiënt voor
de tweede maal niet verbinden, zonder aan den president
van den magistraat daarvan kennis te hebben gegeven;
de vroedvrouwen, weten wij, mochten niet eerder een
ongehuwde moeder helpen, voordat zij den vader had
genoemd.
De schoenmakers hadden nog de aardige clausule, dat
wie tot hun gild intrad, zijn proef moest doen „met het
eten van een goedt stuck solt en broodt en het drincken
van een goedt croes bier", waarop hij na ouder gewoonte
gehuldigd werd. Het St. Jozelfsgild had de dagloonen
geregeld, te weten voor meesters daags 1 car. gld. voor
de volle dagen d.i. van St. Petrus (5 Maart) tot de Workumer herfstmarkt; van daar tot St. Catharina (25 Nov.)
18, van St. Catharina tot Lichtmis (2 Febr.) 16, van
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Lichtmis tot St. Petrus 18 stuivers. Van een knecht
geniet de meester nog 2 stuivers per dag.
Tot „stichtinge en belijdinge van Godes Heylige Naeme"
had liet laatste gild ook een eigen bank in de parochiekerk, buiten welke de broeders in de kerk niet mochten
zitten of staan op boete van 7 stuivers.
Ieder gild had zijn eigen doodbaar, beschilderd met
emblemen aan het ambacht ontleend en toepasselijke
opschriften.
Aan de eene zijde van de baar voor grootschippers
leest men : „Zij rijzen op naar de Hemel, zij dalen neder
tot de afgrond en haar ziele versmeldt van angst," en
„Zij dansen en waggelen als een dronken man en hare
wijsheid wordt verslonden (Psalm 107 : 26). Aan de andere
zijde lezen wij :
Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil,
Nu rijst de vreugfc, de baren zijn effen op Gods wil.
Nu wijkt verslagenheid, na zooveel angstig slaaven,
Daar God hen veilig leidt, in hun begeerde haven.
Op de landbouwersbaar staat: „God doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruit ten dienste der
menschen", waaronder : „Doende het brood uit de aarde
voortkomen", en „God doet de mensch heersen over werken zijner handen, Hij heeft alles onder zijnen voet
gezet. Schapen en ossen, alle die ook mede de dieren
des velds" Ps. 8: 7 - 8 .
De kleinschippers vergenoegen zich met hetgeen te
lezen staat in Ps. 144 het 3e ter eenre, het 4s vs. ter
andere zijde.
De wetenschap herkent men op de baar van chirurgijns:
„Dies morties, dies Judicii et Beatorum mors, migratio
in coelum est'', waaronder voor het gemak de vrije vertaling staat: „De dag des doods is de dag des oordeels
en de dood der zalige is een verliuising naar Gods school"
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(eig. hemel).
rijmpjes :

Tusschen afbeeldingen staan nog de volgende

,Daar de zegen van Gods almachtig werkt,
„Ons hand en medicijnen sterkt."
„De dood vraagt niet naar ons geweer,
„Hij maakt en velt elk einder neer."
„Geen medicijn kan zijn zoo groot,
„Die helpen kan in doodsnood ;
„De beste konst die staat dan stil,
„Als God den Heere doet zijn wil."
De keerzijde vermeldt: „Quicquid erat, mea semper erat
,,spes unica Christus, spiro per hunc, per hunc spiro
„perenne bonum", met de hollandsche tekst: „Al wat er
„is, mijn hoop is Christus en zyn bloed. Door deze leev'
„ik en hoop door die liet eeuwig goed;" en de rijmpjes:
„Ons leeven is maar eenen dag
„Vol ziekten en vol naar geklag,
„Vol rampen, dampen en verdriet,
„Een schim, een droom en anders niet."
„Help, help, Here Jesu, help gij mij Samaritaan,
„Verbind mijn wond, vergeef mijn sond,
„En sclienk mij u genaad, soo gaan ik Hemel aan."
Minder pompeus met schilderij en en woorden, maar
daarom niet minder zeggend is het opschrift dat de timmerlieden hadden op hun baar:
„Elk werkt en slooft en strijdt al om de arme kost,
„Maar om het Hemelsch brood wordt weinig om gedacht."
„Herdenk o ! werelds mensch als gij dees baar ziet staan,
„Dat heden is met mij en haast met u gedaan.''
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Aan den anderen kant het rijm :
„Wie kan ijts nodiger werk betoonen,
„Als te maken huisen om te woonen.
„Om 't licht en tot beschud voor wind en regens nood,
„Maak ik daarin ruiten klein, groot, gedenkt
den dood."

12
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X.
Wegen van verkeer en middelen van vervoer.

Met handel en nijverheid hangende verkeerswegen nauw
samen. De blijde verwachting, die men had gesteld op
de haven, die door de inpoldering van het Nieuwland zou
verbeterd worden en de sluis, grooter en verder zeewaarts
dan de oude, schoon als deze van hout, werd niet verwezenlijkt. De „urjtvaerte" bleef een onderwerp van voortdurende zorg; de nieuwe haven bracht geen afdoende
verbetering ; de vloed deed voor haar mond een zandbank
ontstaan, die de afvloeiing van eb niet ongedaan kon
maken. Men trachtte dit euvel weg te nemen door het
verlengen en verbeteren van het noorder paalwerk ; de
vraag of het waterschap Hemelumer-Oldepliaert verplicht
was de noorder paalregel te onderhouden, dan wel de
stad Workum, waarover meer dan 100 jaren proces werd
gevoerd, hield elke energieke verbetering tegen. Door
noodzaak gedwongen, al was het onder protest, voerde
de stad hangende het geschil enkele verbeteringen uit.
In 1708 kenden Gedeputeerde Staten tot onderhoud van
dit noorder paalwerk 700 gld. 's jaars subsidie toe, voor
den tijd van vijf jaren ; de aanvraag om 1000 gld. in
1751 werd afgewezen, doch in 1758 werd de helft toegekend „voor vernieuwing en herstelling van het paalwerk
langs de Zool", tien jaren lang. Bij deze middelen zocht
men tevens zijn heil in het „zandhaucken van de bank",
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dat van 1740—1764 jaarlijks gedaan, niet het minst probaat middel zal geweest zijn. Gaf de havenuitgang door
Workums strandgronden geen reden tot onvermengde
blijdschap, de sluis, die den toevoer regelen moest van
binnen- en buitenwater, bleef evenzeer een kind van zorg.
Was er in 1641 eene kleine reparatie noodig, in 1658
was de toestand zoo, dat magistraat en vroedschap den
21en April besloot: „wegens de gelegentheijt ende swackheijt van de stads sluse" uit te zien om één of twee goede
nieuw gemaakte sluizen te bekomen en daarmee de sluis
te Workum te herstellen. In Juli echter wordt geresolveerd om geen nieuwe houten, maar een steenen sluis te
maken, die 150 voeten lang bij 25 voeten breed zou zijn. 1)
In 1746 drooggelegd en hersteld, heeft zij de stad meer
dan 100 jaren gediend.
Ten gerieve der scliipperij nog werd in 1708 bij den
havenuitgang op den dijk een toren gebouwd van steen,
26 voet hoog, „tot een vuur of lantaarn op de haven."
Talrijk waren de vaarten en slooten, langs welke het
verkeer te water geschieden kon. Volgens eene opgave
van 164 7 behoorden de volgende tot het gebied van
de stad :
,,De Nijehustersloot van de (Workumer) meer af tot
„Heer Douwe Dam toe ;
„Het fliet van de Holmeer, door 't glip tot aen Heer
„Douwe Dam ;
„De Holmeer van de meer af tot aen de Hoeck ge„naemt Nellemoershoeck;
„Enigeburevaert van de dolte af tot aen de wijde Lerts ;
„Prandeburevaert van de dolte af tot aen de wijde Lerts ;
1) Do voorsluis, waarin de deuren kwamen te hangen, 40 voet, het
achterverlaat 28, de kolksmuren 82, de kolk tusschen beide verlaten 120
voet, diep 7 voel van 't bovenste van den slagbalk af gemeten, zijnde
twee en een halve voet dieper dan de oude sluis.
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„De Molersvaert genaeint Tettingbnrevaert van de dolte
„af tot aen de Horsae;
„De Horsae van de nijehuster sloot af tot in de dijckgraft;
„De dijckgraft tot aen de dijckshorne en van de dijcks„horne voort tot Sickemagraffc en voort;
P a r t i c u l i e r e v a e r t e n en s l o o t e n .
„Algeraburevaert;
„Heer Douwe Dam ;
„Haima Dolte ;
„Enigeburevaert van de wijde Lerts af door de tintha„ven tot de sandmeer, en soo voort tot de Lechtesloot;
„De vaert van de Bird tot de Horsae ;
„Tierckfliet van de wijde Lerts af tot aen de grote grons
„bij St. Oersel (St. TJrsulagracht);
,.Lasker Horne van St. Oersel grons af tot de Wes„tergrons ;
„De bagijnegraft van de grote grons af tot de naue
„Lets toe (de oude Gracht);
„Ekesloot van de Horsae af tot de dijckgraft;
„De Dijckgraft van de Horsae tot de slus toe ;
„De Dijkgraft ten W. van Workum van de Slus tot
„de Noorder hecke ;
„De Dolte ten W. van Workum van Dirck Brouwers
„af tot de Noorder brouwersvaart;
„De wijde sloot van de Wijmerts bij Dirck Hayes tot
„in de dijckgraft;
„Tieuwe weij bij Dirck Brouwers van de Wijmerts af
„door 't saedlandt tot aen de Waterlijsen en verder door
„de saedlanden;
„De Waterlijsen van tillebrugh af tot in de dijck;
„Keimpe sloot van de Wijmerts af door 't saedlandt
„tot aen de dijckgraft;
„Noch een vaert van Keimpesloot tot in Iskeburesloot
„in 't gaedtlandt;
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„Noch een van Keimpesloot af tot Iskeburevaert;
„Noch van Iskeburevaert af tot aen de meer door de
„fenlanden.
P u b 1 i k.
„Iskeburesloot van de Noorder molens af tot aen de
„Langackersholt." 1)
Het is een heel getal van vaarten en slooten —• ongerekend nog de provinciale „trekvaart" van Workum naar
Bolsward en verdere waterwegen voor het verkeer. Liet
het onderhoud ook veel te wenschen over 2), bij gebrek
aan andere verkeerswegen brachten deze toch de uiteenliggende landerijen en woonplaatsen met de stad en zoo
met de zee in verbinding.
De landwegen waren minder ruim in getal. De zeedijken naar Makkum en Hindelopen bleven tot 1648 de
hoofdwegen vormen en dan nog bij zomer- en wintertijd
aan Gods genade overgelaten. Doch de ijver om te verbeteren, die in den aanvang der 17e eeuw magistraten
en vroedschappen aangreep, sloeg ook op de verbindingen
1) Als men nu in aanmerking neemt, dat de vaart „Heer Douwe Dam"
de modderige Grons is, het „Glip," ons Klifrak, de Hellemoershoeck op
het Noord bij de „Buren" (Mensingasloot), de Hajerna Dolte, de -vaart
die de voorm, Wijde Larts met het Lang Vliet verbond, de Heidensehapstervaart de vroegere Enigeburevaart was, de Lechtesloot bij het Liehtemeer (achter do TJrsulapoel), de Bird een groep woningen aan den weg
die van het Turfland door de landen naar de „oude weg" liep, aan de
Homolevaart, de "Westergrons nu de gracht heet, kan men zich gemakkelijk
or.cnteeren.
2) Het onderhoud ook van de „publique" vaarwaters werd bij omslag
op de omwonenden verhaald. Zoo vind ik den 25 Nov, 1647 o.a.: „De
Wymerts sal nae ouder gewoonte het dammen en droogmaken comen tot
last van de rentmeesters comptoir, maer de slattinge bij yder borger voor
sijn eigen hns. !)
Men verwarro dit

„publiek

en particulier"

niet met het onderscheid

dat men, met het oog op onderhoudsplicht, tegenwoordig maakt tusschen
stads- en particuliere

wateren.

De laatste onderscheiding berust op ka-

dastrale gegevens, die geen volkomen waarborg van juistheid geven.
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te land over. Den 17en Maart van het genoemde jaar
nemen de magistraten in deliberatie „het maken van een
„treckwegh van Worcum tot Bolswert volgens hun octroy",
waarop zij „hebben geresolveert en resolveren mits desen
„dat men met den aldereersten en bequaemste gelegent„heijt het maken van de treckwegh zal bij de handt
„(nemen) en dat men om 't selve werck te effectueren en
„ut te wercken voor de helft sal inlaten onse eigene bor„gerije tot sodanige parten off delen 't sij twee en dar„tichste parten, vier en zestichste parten off half 64e
„parten nae dat een yder lust heeft ofte believen sal te
„avonturen en dat men de andere helft sal maken tot
„last van de stadt dewelcke stadt en participanten elck
„pro rato nae elck sijn deel de profijte van de tollen en
„andere gerechticheden incomen sullen genieten."
Aldus werd Workum in verbinding gesteld met den
weg, die bij Bolsward liep naar Sneek en Harlingen en
werd in 1652 zelfs plan gemaakt en octrooy verleend
tot liet graven van een vaart en het maken van een trekweg naar Stavoren.
De 17e eeuw bracht nieuw leven voor handel en verkeer. Wie toen ter tijd de stad doorwandelde, zou wat
grootte en vorm betreft, de stad terugvinden van de 19e
eeuw. Doch in plaats van den tegenwoordigen middenweg werd de stad van het N.O. naar het Z.W. gedeeld
door de Wijmerts, zeker het oudste en in voortijden het
hoofdvaarwater ; de diepe Dolte, nu het scheepsvaarwaterkanaal, is vermoedelijk gegraven, gelijk ook de naam nog
schijnt aan te duiden. 1) Die Wijmerts was echter geen
onoverkomelijke scheiding voor de beide kanten; niet
minder dan een 19tal bruggen, waaronder de „Nieuwe
brug", een viaduct voor het raadhuis, boden gelegenheid
1) Op oude kaarten wordt zij dan ook „de Delft" genoemd.
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te over, van de eene naar de andere zijde te gaan. Dan
had men op het „Noordeind" 1) nog twee overgangen,
waarvan de laatste was de „paardebrug", gelegen tegenover het oude veerhuis, tevens uitspanning, met het opschrift dat men nog lezen kan : „Hier is die Worckumer
peerdestal", terwijl op het zuideind, waar de Wijmerts
met de drooge en diepe Dolte samenkwam, evenzeer een
ophaalbrug de stad van deze zijde kon afsluiten. In 1645
nemen magistraat en vroedschap het besluit ,,m plaats
„van de bagijne brugge sal men maken een valbrugge
„en dat men de nanning brugge sal veranderen in een
„hoochhout gelijck het eertijts is geweest." Deze ophaal
kon dus naar het Z.O. ongewenscht bezoek keeren; in
onzekere tijden toch een middel om den eersten aanloop
te stuiten. De ,,Tille"brug 2) deed naar de tegenovergestelde zijde denzelfden dienst.
1) Vroeger geheeten „de Noordervenne" waarop het rijmpje :
„Nooi'derwind en Suydersonne
„Is 't goed wonen op de Vonne."
Behalve dczo over de Wijmerts waren in 1708 aan de oostkant van de
stad nog de volgende bruggen en houten aanwezig: de met letter A geleekende waren in onderhoud van de stad, de andere particulier:
een hout bij de kalkovens over de dijksgracht (A); dito tussohen het
zaadland, naast aan ïgleburen; over Igleburevaart; een stalt tussehen de terpen
bij Tettingburen; nog een bij Tettiagburen; een brug tusschon Thomas
Jellialand, en een over Brandeburevaart; een tussohen Pytter Pijtters en
een tussehen Smalfenne en Nanningbruggefenne (gemeenschappelijk onderhoud); een tnssehen Oudewegsfenne en het endt van het Clooster; een
over de Hammoolenvaart; een tussehen het Estrickswerkfenne en het end
van de burg. Breusecum; een kleinhout tussehen Pannewerksfenne en Jan
Dirksfenne ; een over de Enigeburevaart; een hout leggende op de terp
en de venne van Dirk en Klaas Gooikes; nog een; en een over de Wijk
in het Klooster.
2) Eigenaardige verbastering vindt men in deze benaming. Het land
over de brug heette Tillevenne, of vonne; de gang daarheen de Tillevonnesteeg; het publiek heeft er van gemaakt de Telefonnesteeg, alsof
het van telephoon was afgeleid.
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Onze wandeling zou bij regentijd niet van de aangenaamste zijn; aan bestrating deed men in de 17e eeuw
niet. Zoo hoort men de klacht bijvoorbeeld hoe ,,de merckt
„van de stad gestadig onbequam en schier met Fuile,,nisse bedeckt, de Tillesteygh insgelijcks daardoor on„bruiekbaar" is, welke klacht op andere stadsgedeelten
evenzeer van toepassing zal zijn geweest. Berst den 21en
Maart 1707 resolveert de raad „om voor commoditeit
„ende sinnelijckheijt van de Grangh nae en van het raad„huis te maken met klinkert, ten wijtte en breedte van
„6 voeten, gelijck meede van de nieuwe Brugge nae de
„kerke." De overheid besloot echter in overgroote mate
van bezorgdheid voor deze nieuwigheid „vooreerst het pad
„nae het Raadhuis te maken en nae verloop van tijt het
„twede nae de kercke."
Het nieuwe zat om dezen tijd in de lucht. In 1704
was men reeds met de verlichting begonnen. „De magistraat
„en vroedschap der stede Worckum, collegialiter naa voor,,gaande wettige aansegginge tot dier fine op den Raadhuise
„vergadert, ende ter selver tijdt ter vergaderinge van haer
„Achtbr. geproponeert sijnde : „Off men tot voorcominge
„van ongelucken tot treek ende Dienste van Passagiers en
„Groot Gerief der Ingesetenen deser stede bij Wintertijdt
„en Donkeravonden (voornamentlijck geconsidereert de ge„legentheid van de Plaatse) dese Stadt niet behoorde te
„voorsien met het setten van Lantarens, ende bedocht op
„middelen, en het uitfinden van een Fons (fonds) omme
„deselve te copen, te setten, en te onderhouden, hebben
„bij pluraliteit van stemmen geresolveert en gearresteert
„te maken en beramen een Tauxatie en respective omslagh
„over de Burgerij, 1) in voegen deselve daarof rede ge„maeckt, en in de secretarie berustende is, te betalen alle
1) Het „lantaarngeld", eene van do vroegero speciale belastingen gelijk
het „brandspuitgeld" enz.
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„vierendeels jaren de Gereghte vijerde Part, bij de Opsteker
„van de Lantarens te collecteren, waarvan liet eerste
„termijn ingaan sal op Lichtmis 1705, aanstaande, ende
„daar te boven Een vergrotinge van Een oortien tot laste
„van de Passagiers varende van Worckum op Amsterdam,
„et vice versa, boven de ordn. tot een vrachtgeldt, ende
„gelike vyer penn. of Een oortien tot laste van ij der
„passagier varende met het Trekschip van Worckum op
„Bolswert et v. v. en dewijlle liet noodtsakelijck vereischt
„wordt datter een Opsteker en fuller van de Lantarens
„in sulken gevalle gemaeckt worde, soo Hidde Pijtters
„tot sijn levenseinde op tractement van 80 Gld."; een
tractement dat in 1716 daalde tot 34 Gld., edoch aangezuiverd met vrije brand van olie.
Hoe zwaarwichtig en deftig toch! maar nog niet zoo
dwaas waar de vaderen de straatverlichting lieten afhangen van „donkere avonden", terwijl de vroede mannen
in de 20e eeuw liet kunstlicht laten schijnen naar den
maanstand in den almanak, naar welke regeling de werkelijke maan zich maar niet voegen wil.
Vier jaren later, in 1708, wordt een derde nieuwigheid ingevoerd. Den 6en April toch zijn de „Magt. enz.
„allen en een ijgelijc ten seerste bewust en noch in goede
„heugenisse is hoe het ongeluc gewilt heeft nuw naast
„Eenige Jaren en selvs naast corte dagen op verschei„dene tiden en plaatsen van deze stadt Enige van de
„Goede Ingesetenen deser stede te besoecken met gevaer„like Brandt, waardoor die gene niet alleen die de smerte
„daarvan gevoelt hebben, en nocli dagelijcs gevoelen,
„aen het grootste gevaer en Hare totale ruïne en onder„gang sijn geexponeert geweest, maar ooc selvs dese
„gansche Stadt, indien liet den Almogende niet belieft
„liadde door sijnen krachtigen arm en den trouwen Iver
„en bijstant van de Gansche Burgerie in het helpen . . .
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„af te wenden" — zoo nemen ze in overweging het aanschaffen van een brandspuit, en besluiten daartoe. Eene
commissie, met dit doel naar Amsterdam afgevaardigd,
bracht het rapport uit, dat de grootste soort brandspuit 658 gld., de kleinste 414 gld. zou moeten kosten.
Om dit bedrag bijeen te brengen, werd eene collecte gehouden, waarvan „de predicanten, mennoniete en papisten
„leeraars kennis gegeven was, sulx van de predickstoel
„aan de gemeente bekent te maken met nadruc aan te
„dringen." 1)
De zorg der wijze vaderen strekte zich niet enkel uit
over de middelen van verkeer, de wijze van verkeer hield
zij evenzeer onder toezicht. Niet ieder mocht zich stellen
ten dienste van den reizenden man; dit recht was aan
het gilde der veerschippers en gepriviligeerde voerlieden
verleend en stond zoo meteen onder bepaalde verplichtingen.
In de gildebrief van 1650 vinden wij o. a. de volgende
bepalingen omtrent „seeckeren veer ofte Gilde van aff
en toe dese stede (naar) Enkhuisen en Amstelredam."
„Ieder die in dit gild wil zijn moet zich voorsien van
„een goedt bequaem schip langh 52 voeten, wijdt 30.5
„voet." Elk jaar werd het veerschip en „de gereedschap,,pen van dien" nagezien. „Ieder beurtman zal zich op
„de reis moeten voorzien van een 1/ä tonne biers, —
„branding en keersen tot gerief van de reizende." De
beurt van varen werd door loting bepaald, zoo, dat het
eerste schip na de loting op Sfc. Petri voer tot den 15en
Maart, te 9 uur ; de wintervracht voor één persoon be1) De eerste pijpgast was Douwe Pijters, die verzocht had de nieuwe
brandspuit te mogen „oppassen en bedienen.'1 In alle plaatsen bestond
een zoodanige om de brandspuit „verscheidene malen te besien, buiten
de deur te stellen, smeeren en diergelyke; — als ook een persoon die in
Gas van Brand altoos de pijp regeert." Hij geniet daarvoor 4 ducatons
per jaar.
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droeg 14 stuivers. Den 15en Maart begonnen 2 schepen
te varen, Let eene om 8, het andere om 11 uur, terwijl
de vracht dan 12 stuivers bedroeg. Met 1 Oct. begon
weer de winterbepalmg. Aan de stad moest voor ieder
persoon vracht 2 stuivers tol worden betaald.
Op dronkenschap bij de veerschippers bestond straf,
terwijl bij verkoop het gild 6 gld. verkreeg, waarvan 2
gld. aan de armen kwam.
Men kan niet zeggen, dat het reizen duur was in die
dagen; bij het verkeer te land was het evenzoo. Wij
hebben hieromtrent een uitgebreid voorschrift van 1620.
„Burgerm., Schepenen ende Raden" geleid door de overweging dat „tot dienst en welvaren van gemene beste
„grootelijx van noden is dat aff en toe tochten van vreemde
,,plaetsen versien werden met goede en bequame voerlieden, wagens, peerden en gereetschappen, daertoe be,,horende ten dienste van alle goede burgers en Ingesetenen
„sampt vreemde cooplurjden en passagiers, en ons verscheiden
„dachten sijn voorgecomen dat die sleden en wagen vaert
„binnen onse stede qualijcken ware versien met voerlieden
„en veel disorderen in het voeren werden gepleecht; —
„wij tot verbeteringe der voorz. abusen en meerder bevor„deringe van gemene beste en opdat wij sooveelmogelijck
„ware een yegel. opt hoochste mochte accomoderen, hebben
„doen oprichten een ordinaris Vlieer ofte Rheedt van hier
„op Harlingen, Mackiim, Item Stavoren, Molcquerum, Hin,,delopen en Coudum, om al 't welcke getrouwelijk te
„bedienen wij hebben geadmitteert bij desen Jan darx
„en Pijtter frans en Anne Feddes : sulx hen gunnende en
„octroyerende onime sonder iemants turbatie te mogen
„bedienen, in voege op al sulcke art. als hier nae volgen:
„1. dat de drie voerluijden ten dienste van den rey„sende man sullen gehouden wesen elx een goedt en
„bequaem wagen met sijn toebehoren aen te raden en
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„hun versien met twee goede peerden op de coer (keur)
„en tot believen van den magistraet deser stede ;
„2. dat sij alle dagen van Nieuw tot aen Worck.
„herfstjaermerkt des "morgens den clock 5 uren, en des
„voorjaers en najaers soo lange dieselven open sijn den
„clock 6 uren, een wagen sullen moeten affveerdigen nae
„Harlingen en eene nae Stavoren, schoon daer maer 2
„reyseere persoonen sijn, — en de twee om ordinaris loon
„voeren. Ende soo daer maer een menscli is, om dubbelt
„voerloon moeten brengen, houdende den 3e wagen bij
„hui]S ten dienste van reisende man dien gelieffde een
„wagen off te winnen ;
„3. sullen de voors. voerluijden op massa ofte uit het
„gemeen aenraden een bequame overdekte wagen met
„sijn toebehoren, welck sij ten dienste van de magistraet
„en andere reisbare persoonen sullen geholden sijn te
„gebruijcken, om redelijcke verbeteringe van veergelt;
„4. sullen de vz. voerluijden enkle goede eerlijcke
„persoons van goede name en fame tot benoegen van de
„magistraat deser stede ;
„5. sal niemandt van de vz. voerluijden sijn gerech„ticheijt aen de vz. Reedt en Vheer aen de anderen mogen
„verhandelen buijten advijs en consent van de magistraet
„ende soo wij e van haer de vz. Reedt ofte gerechticheijt
„begeert te vercopen sal deselve moeten vooreerst presen„teren aen de societeijt en ingevalle deselve mette societeijt
„niet can veraccorderen, en de reedt aen iemandts vercocht
„werde sullen de utten (die uit de) gemeenschap dien voor
„de gecochte prijsen mogen aennemen. Ende wie van
„haer geraekt te vercopen sal soo dikmael 't selvige ge„schiet, telckens geholden sijn te betalen aen de mag. der
„stede ses caroli guldens en die deselve geraekt te copen
„even gelijcke ses car. gld.;
„6.

sullen de voors. voerl. goede ordre holden om hun
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„reden te dirigeren dat elcks sijn behoorlijcke gevaerte
„gelenge en elcks andere niet mogen ondercruijpen ofte enige
„affbraeke doen bij arbitraere correctie ;
„7. opdat de vreemde en reijsende man niet onbehoorlijk
„werde geschattet, sullen de vz. voerluijden hun reguleren
„nae de regelen op ten Vheergelden gemaeeckt bij pene
„van het octroy te verliesen als hier nae folcht:
„Een oldt (volwassen) mensch sal tot Yheerloon geven
„ordinaire op :
„HarMngen 6 st.
Molquerum 3 st.
„Mackum
3 „
Coudum
2 ,,
„Stavoren
4 „
Hindelopen 2 „
„Kinderen sullen om halve vracht gevoert worden, ten
„ware de olders dien op hun schooten setten. Voor een
„wagen te winnen 't srj om 1, 2, 3, 4 persoonen ofte
„meer sal op behoorlijke tijdt (dus niet bij ontijden)
„betaelt worden op
„Harlingen 1 gld. 16 st. Stavoren
1 gld. 16 st.
„Mackum
1 ,, 4 „ Hindelopen
18 st.
„Molquerum 1 „ 10 „ Coudum
1 gld. 4 st.
„Bnde sullen dese voorn, vracht komen verdient wesen
„als men ter voorseijde plaetsen gearriveert sal zijn.
„Doch ingevalle iemant ofte enige een wagen affge„wonnen hadden, en metten selve geerne weder thuijs
„wilde voeren sullen om behoorlijcke en ord'inaris vheer„gelt 't selve mogen doen. — —Met deze en meer artikelen waarborgde de raad den
16en Juli de verbinding met de omringende plaatsenIn latere tijden werd het bovengenoemd enkel veerloon
een weinig verhoogd tot 8, 4, 6, 5, 4 en 3 stuivers.
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