Een Friesche familie in de zeventiende eeuw.

Onder de rijke verzameling papieren, afkomstig van
Lieuwe van Aitzema en in 1916 door Dr. Lasonder geïnventariseerd, bevinden zich, naast de vele brieven, door
hem in zijn qualiteit van resident der Hanzesteden ontvangen, ook verscheidene, tot hem als particulier persoon
gericht.l) Bij het doorzien van deze particuliere brieven
boeide mij oorspronkelijk bovenal de merkwaardige figuur
van Foppe van Aitzema, oom van den historicus. Na
kennis genomen te hebben van zijn correspondentie met
Lieuwe, liet ik de nalatenschap van onzen grooten historicus dan ook al gauw in den steek, en sloeg de liassen
van Foppe van Aitzema op, resident van de Staten-Generaal bij de Hanzesteden en gewoonlijk verblijf houdend
in Hamburg, om zoodoende tot een biografie te komen van
een merkwaardig Nederlandsch diplomaat uit de tweede
helft van onzen tachtigjarigen oorlog.3)
In een levensbeschrijving van Foppe van Aitzema mocht
een enkele opmerking over den oorsprong van zijn familie
op haar plaats geacht worden en naar de gegevens, en de
literatuur dienaangaande in mijn dissertatie verzameld,
zij hier dan ook verwezen.
Maar de brieven van Foppe's broers aan Lieuwe geschreven, geven hier en daar zulk een eigenaardigen kijk
op deze „Friesche familie in de 17e eeuw", dat ik de publicatie van een en ander niet zonder belang acht.
Niet, dat de personen, die tot ons spreken zullen, zonder uitzondering een historisch belangrijke rol gespeeld
') De nummers 47—51 van den inventaris. De papieren bevinden zich in het Rijksarchief te Den Haag.
2
> Foppe's publieke loopbaan valt tusschen 1617 en '37.
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zouden hebben, maar naarmate we hier vollediger zijn,
des te beter zal zich het beeld afteekenen van een zeventiende-eeuwsche familie, met grove fouten misschien, maar
ook met groote energie, met durf en ondernemingslust,
met moed ten slotte om ook bij groote teleurstellingen
het hoofd boven water te houden.
Wie hoort uit dien gouden eeuw, den tijd van kooplui,
diplomaten en predikanten, niet graag eens menschen
spreken, wie slaat in een lijvige collectie brieven van
Johan de Witt niet eens gaarne op diens schrijven van
10 Januari 1655 „Aen Juffrouw Wendela Bickers" en aan
Jean Deutz?
De predikant Schelte van Aitzema dan, grootvader van
Lieuwe, den historicus, had vier zoons. De jongste van
hen, Julius, is medicus te Hanau. In den tijd, waarin
wij met hem kennis maken (de eerste brief aan zijn neef
Lieuwe is van 30 October 1631), heeft hij Hanau echter
voor Embden verwisseld. Van zijn leven weten we niet
meer dan uit zijn niet zeer talrijke brieven aan zijn neef
in Den Haag blijkt. En deze getuigen in de eerste plaats
van de goede zorgen voor zijn zoons. Julius en Isac laat
hij groote reizen maken. Van den laatsten b.v., die in
1628 in Franeker gestudeerd had, ontvangt hij brieven
van Kaap de Goede Hoop. Hij schijnt een bekwaam handelsman geweest te zijn en verdiende schatten in Indië.
De verhouding tusschen vader en zoon liet dan ook niet
te wenschen over. Doch toen papa zoonlief een 50-jarige
weduwe op wou dringen, kwamen de twee in heftig conflict: . . . October 1634-1) schrijft Meinardus (een broer
van Julius, waarover straks meer) aan Lieuwe: „U Oom
Julius is hyr hueden vandaen getrocken, heeft mi seer
deerlic geclaegt d'onbequame comportementen van sinen
soen Isac, die t' Hamburg met advys van hem en sijn
Oem getrout hadde ene capiteinsweduwe out omtrent 50
') Nadere datum is niet ingevuld.
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Stamboom der familie Van Aitzema.
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jaren. En so men d' boden soude angeven, tergiverseerde
hi en eischede d' troupenning weder en gaf haer oic weder
dat hi van haer ontfangen hadde. Dit sijn boevestucken,
doch ick achte het een geluck voor die vrouwe". En
oom Foppe is zoo mogelijk nog minder gesticht over het
31
eigenzinnige gedrag van zijn neef. Den ^- Oct.'34 schrijft
hij aan Lieuwe, dat cousyn Isac, nadat hij hem het huis
ontzegd had, in alle taveernen is geloopen „vertellende,
dat ie hem tegens sijn danck had een out wijf willen
geven, daer hie doch zelf rijck genoech was, grote middelen ut Indien had medegebracht. Somma mijn broeder is
wel ongeluckich met sodanigen soon. Noyt is dusdanich
bovestuck meer gebeurt. Ick kant niet genoech klagen."
Een anderen zoon, Anselmus, beveelt Julius bij zijn neef
Lieuwe aan voor een secretarisbaantje of anderszins. Ter
recommandatie stuurt hij eenige staaltjes van diens fraaie
handschrift.
Zijn vierde zoon, Schelte, studeert in Franeker in 1638,
alwaar de vaderlijke zorg hem blijft beschermen: „Tot
Franeker worde ie gewaerschout mijn sohn uit sijn hospitio weck te nehmen, overmits men voor de waerheit het
daervoor hielt, dat d'ene dochter suanger was van een
student van Sneek, genaempt Nauta. Item dat de dochter
debaucheert waren met nachts uit te lopen ende te drincken." l) De talrijke hem omgevende gevaren hebben niet
verhinderd, dat hij op het gebied der jurispredentie lauweren behaalde: reeds in 1637 verdedigt hij te Groningen
zijn geschrift De sponsalibus, en in 1639 promoveert hij
met lof.3) In 1640 is hij advocaat voor het Hof van Friesland en in 1649 secretaris van Weststellingwerf. De Haan
Hettema en Van Halmael vermelden in het Stamboek van
den Frieschen Adel II pag. 161 de verschillende kinderen
van dezen Schelte, die ons verder niet interesseeren.
Ter verklaring van een paar brieven van Julius, den
') Julius aan Lieuwe 22 Mei 1638.
2
) De Wal, De Claris Frisiae Iureconsultis, pag. 154.
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vader,1) uit 1638, acht ik een wat uitgebreider beschouwing van Embden in de eerste helft van de 17e eeuw
niet overbodig. Voorzeker behoorde deze stad niet tot
de rustigste verblijfplaatsen, die men zich kiezen kon.
Talloos waren de twisten tusschen graaf en Stenden,
waarbij de eerste partij de bemiddeling vroeg van het
keizerlijke hof, de laatste daarentegen bij de Generale
Staten aanklopte. Meer dan eens zijn deze, soms meer
bevelend dan bemiddelend, opgetreden en hun autoritaire
houding liet niet na van verschillende zijden protest uit
te lokken. Na hun tusschenkomst in 1602 en 1603 was
het de keizer zelf, die protesteerde, doch de Staten antwoordden, dat de graaf zich hunner uitspraak ongedwongen onderworpen had; dat men het immers niemand
kwalijk placht te nemen, dat hij zich benaarstigde om de
geschillen zijner naburen te bemiddelen.2)
Een andermaal zijn het 's graven dienaars, die in Den
Haag zich beklagen. Zoo komt in 1611 Sixtus van Amama de ontruiming eischen van Leeroord en Embden en
verklaart nogmaals, dat de geschillen van den graaf met
zijn onderdanen door het Keizerlijk Hofgericht en niet
door de Staten beslist behooren te worden. En in 1630
zien we Amama wederom als afgezant van den graaf in
Den Haag. In zwarte kleuren schildert hij de toestanden
in Embden af: „Sullen dan die van Embden met hare
quade procedueren, sijne Genade noch meer bedroeven?
Sal haer als onderdanen daerom goet geheeten werden,
dat sy haren aengebooren ongetwijffelden Erfheer voor
haere Hooge Overigheydt niet willen erkennen, ja, welcke
hoogh straffelijck is, d'Erfhuldinge verweygeren?
Sullen sij daerom sijne Genadens jaerlijcksche Opkomsten niet betalen, die haer boeten ende breucken (in de
stadt vallende) niet bereeckenen en voldoen?
Staet 't haer daerom vrij sijne Genadens Ampthuys op
') Over zijn derden zoon, ook Julius genaamd, geven mijne
bronnen geen bizonderheden.
2
) Wagenaar, Vad. Hist. IX pag. 127.

Wumkes.nl

te breecken, de Protocollen en Brieven daeruyt te nemen,
ende op het Raedthuys te doen brengen?
Sijn Genadens Amptman, Accijs ende Rentmeester eerst
met musquettiers te laten bewaren, daernae sijne Genadens Saecken en Kameren de Sloten af te slaen, daervan
Gevanckenissen te maecken, en de voorsz. sijne Genadens
Dienaren daer in te werpen ende als misdaders te tracteren: eyndelijcken sulcke persoonen, daer over sij niet
hebben te seggen, de stadt te verwijsen ?" *)
Men ziet, het was er niet bepaald rustig in Embden en
gegeven zulke toestanden, verwondert het ons niet, dat
22 Mei 1638 Julius schrijft aan Lieuwe: „Ik hebbeal voor
eenige iahren van hyr willen opbreken, maar het heeft
niet sullen sijn. Men heeft becans barbarisch met mij hyr
gehandelt2) ende benaest erger als met sal. Sixto v. Amama, die sijn hof an mij vercofte, opdat sijn benijders de
bomen daeruit niet spolieerden".
Wèl moeten we Julius beklagen „dat het niet heeft sullen zijn" dat hij Embden verliet, waar er toch zooveel
was, dat zijn hart naar elders trok: „Als ie iongst uit den
Haghe reisde, hielde mij een dach op tot Leiden, alwaer
ie bij een goet vrient verstont, dat de professoren en de
studenten aldaer van de licenten van wijn en bier ende
andere dingen bevriet waren. Als ie daer wonende oic
sodanich beneficie cost genieten, soude resolveren daer te
gaen wohnen" (zelfde brief als boven).
Verder vermelden De Wal en De Haan Hettema nog,
dat Julius in 1608 gehuwd is met Anna à Meusenhol,
bekend als schrijfster van Latijnsche gedichten en dat hij
zelf in 1611 een traktaat over de pest heeft uitgegeven.
Over Scheltes tweeden zoon Lieuwe (Leo) kunnen we
kort zijn. Hij is omstreeks 1575 geboren en liet zich in
1589 te Franeker als student inschrijven met het plan
philosophie te studeeren, maar verwisselde de philosophie
'J S. van St. en O. I pag. 950 (folio-uitgave).
j Wat men eigenlijk met hem gedaan heeft, heb ik nergens
gevonden.
2
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voor de medicijnen, behaalde zijn graad te Montpellier en
stierf te Clermont in 1599. In de nalatenschap van zijn
neef Lieuwe, den historicus, geboren in 1600, bevinden
zich dan ook geen brieven van dezen oom.
Thans Meinardus.^ Veel is het niet, wat de gedrukte
bronnen van hem weten. De Wal heeft ook hier alles
verzameld, wat van hem bekend is.
Hij is geboren in 1567, heeft gestudeerd in Franeker
en vervolgens in La Rochelle onderwijs gegeven in het
recht. Naar zijn vaderland teruggekeerd, bekleedde hij in
Dokkum tot hoogstens 1633 het ambt van Secretaris van
het admiraliteits-college. Moge hij ook in zijn brieven
herhaaldelijk klagen, dat hij weinig vrienden meer heeft
in zijn woonplaats, na zijn dood heeft de loftrompet des
te luider geklonken. Er verscheen nog in zijn sterfjaar
1640 te Leeuwarden een bundel lofdichten, waarin o. a.
Winsemius en Franciscus Junius hem verheerlijkten.
Wanneer we nu ten slotte nog vermelden, dat Meinardus
de vader is van den schrijver der Saken van Staet en
Oorlogh, zouden we gevoegelijk ook van dezen zoon van
Schelte kunnen afstappen, zoo niet zijn correspondentie
met Lieuwe ons in 't bijzonder boeide.
De brieven dateeren van tusschen 1632 en '39 en zijn
grootendeels van zeer particulieren aard. Ook geven ze
een aardigen kijk op de bescheiden persoon van Meinardus
en op de vele moeiten die hij, niet vrij van geldzorgen,
zich getroost voor de opvoeding van zijn zeven kinderen,
vijf zoons en twee dochters.
Zijn jongste zoon Jacob (geboren 1615) heeft zich in het
hoofd gezet soldaat te worden, maar Meinardus wil er
niet van weten. „Hi (n.1. Jacob) laet hem verluden soldaet t'willen worden. Dan dit sijn impetus pueriles".
<8 Dec. 1633).
Te Meer (tegenwoordig Mer genoemd, een plaatsje aan
de Loire, ongeveer 4 mijl ten O. van Blois), zoo heeft
Meinardus gehoord, woont een predikant, die kostgangers
houdt „goede lieden kinderen"; was dat niet wat voor
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Jacob? Reeds lang toch had hij plan zijn zoon een reis
door Frankrijk te laten maken om de taal te leeren en de
wereld te zien. Meinardus heeft zich altijd veel aan de
geestelijke ontwikkeling van zijn jongsten zoon gelegen
laten liggen, vrrr

'33

no

§ schreef hij aan Lieuwe:

„Wilt weldoen en schriven reis latine an hem". Geen
wonder dus, dat de verstandige Fries weinig met de keuze
van Jacob ingenomen was. Deze echter houdt aan en
treedt al in het begin van '34 in dienst bij een Hollandsen
luitenant-kolonel.. Wie deze militaire chef geweest is en
waar precies zijn troepen gelegerd waren, kan ik niet
zeggen. Waarschijnlijk echter lagen ze niet ver van of in
Den Haag. Meinardus toch blijft niet alleen Lieuwe over
zijn jongsten broer raadplegen, maar beveelt hem voortdurend in zijn goede zorgen aan.
Den 7 Jan. (o.st.) '34 schrijft hij: „U advys van Jacob
gevalt mi niet qualic, dan ie can niet weten, wat d'costen
sullen belopen. U wil gelieven hyr op te dencken, wat
d'huisvestinge en d'tafel souden belopen, of wat ie him
jaerlics behore te fourneren tot sijn onderhout. Soe lange
sy daer leggen, coent gi een wakende oeg daerop hebben,
om die france tael te leeren, dat hi een vroem en getrow
cameraad moge hebben. En besunder, dat de lieutenantcolonel hem behartige.
U wil gelieven mijn sorge en becommernisse t'soulageren naer vermogen. Gij sijn broders, hebt onder één hert
geschuilt.
Ie hadde niet gehoopt, dat ie soude genootsaect worden
desen wech met hem in te gaen. Hi is mijn jongste en
leit mi dieswegen te meerder aen 't hert. t Can sijn dat
hi mi verliest eerder dan hi meint en dat hi te late bedenct mine vaderlike sorge, affectie en goede raad. God
moet gebeden sijn, dat hi hem deur sijn Geest en Engelen
wil stieren en bewaren in sijne wegen".
En den 17 Jan. (o.st.) daarop: „Ie bidde u, om op u
broeder Jacob te letten. Hoewel 'toirlog mi afgriselic is,
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wat sal ie nochtans doen. U schriven van den lieutenantcolonel bi u gepresen versterct mi wat, dat d'selve een
vaderlic oge daerop sal hebben. En gelijc gi schriven, hi
can d''france tael bequaemelic leeren. Wilt doch schriven, of
gi met hem daer over gesproken hebben. En bi wat manier
gi best vinden, dat hi leve, bi sijn eigen cost of in pensie".
Den 25 Februari is het, of Meinardus terugkrabbelt.
Meer dan ooit schrikt hem de oorlog af en hij vraagt zich
af, of hij aan het jeugdig onverstand wel had mogen toegeven: „Met Jacob ben ie becommert. Sal ie sijn jeugdelike en kindesche impetus volgen en hem in 't oirloch
stieren, 't selve valt mi besuaerlick an. Hi is a° 1615 den
11 Nov. geboren. En sedert den 11 Nov. laestleden in syn
18 jaer. Ie sage geern dat hi wat meer geleert hadde en
noch leerde. Dat hi wat riper van oirdeel ware, dat hi
d' France tael leerde, in somma ie sage geern, dat alles
wel ginge. D'exemplen van Marcus en Schelte *) zijn schadelic voer hem. Laet mi o Heere geen schande en oneere
an mine kinderen, dan freude en eere beleven tot groomakinge van dijn heilige name".
Intusschen is hij in ieder geval gedurende de zomermaanden van '34 nog in dienst gebleven. In September
stelt echter M. aan L. voor, Jacob gedurende de wintermaanden in Delft te laten wonen, alweer, het is Meinardus' nachtmerrie, „om die France tael te leren". Doch de
plannen, die de zorgzame vader met zijn jongste heeft, die
hem na aan het hart ligt, maar lang geen gemakkelijke
jongen geweest schijnt te zijn, zijn zóó veelvuldig, dat we
ze niet alle volgen kunnen. Het voorloopige resultaat
was, dat Jacob noch in Delft, noch in den oorlog te velde,
noch in Engeland, noch in Frankrijk belandde, maar doodgewoon bij vader thuis kwam. Veel plezier beleefde Meinardus niet van hem. ^ { - ^ — '34 schrijft hij: „Cobust::rt
hem als furieux ionge; weet waer ie met hem uit sal.
God wil hem behoeden voor ene ontidelike doet".
') Over hen spreken we straks.

Wumkes.nl

90

12
En — Maart'35 nog eens: „'tClein respect, welc Marcus en Schelte mi dragen maect hem (Jacob) irrespectueux
nevens mi".
Maar dan gaan zich Meinardus' droomen, Jacobs reis
naar Frankrijk, vervullen.
In denzelfden brief nog schrijft hij: „Ie meine, soe God
wil, u broder Jacob tegens d'tijd naer Francrijc t'senden
om de tael te leren. Sal hem an u senden, dat hi van
Rotterdam met goede gelegentheid af gae. Mit sijne studiën heeft het niet om d' leeden. Ie sal die costen noch
an hem moten wenden. Indien hi deur u conde beweegt
worden onder een France compagnie te gaen, soude mi
niet mishagen.
En 30 Maart 1635: „Ie sende u jongeste broeder, om
naer Francrijc t' reisen. Ie scheide van hem met verdriet.
Hi is jonc en ie ben bouvallich. Indien ie sijn wedercomste niet beleve, so wilt uwe ogen doen voor houden,
dat hi met eeren voort comen moge. Ie heb hem met
gedaanl) 24 dobbelde pistoletten, in sijn onderboxen genaif. Hi heeft goede compainie 2), 'twele mi vast vertroestet".
Meinardus zou het niet kwaad vinden, wanneer hij te
-Orange zijn intrek nam: „T'Orange ware hi buten compaignie van Nederlanders, als hi daer sonder pericul conde
comen, deur brieven van adresse, di gi daer wel souden
becomen bi kennisse; 'tgelievt u over t'leggen of hi hem
daer niet in dienst mede conde begeven. Doch onder
.correctie van uw beter gevolen".
Lieuwe handelt in den geest van Meinardus: , .f — '35:
1 Mei
't Gevalt mi seer wel, dat gi Jacob u broder tot d' reise
naer Orange gedisponeert hebben. En hem deur goede
lieden behoorlike addresse bestiert. God d' Here moet
gebeden sijn, dat d'selve met sijn heilige Engelen wil
') d. i. medegegeven.
•2) Zie den brief van — Mei op de volgende blz.
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verselschappen. Sijn cameraet dwaelt niet, dat hij denzelven weg mede ingaet. D'selve can te Valence sijn gradum also wel nemen als t' Orleans. En naedat ie die
beschrivinge van u s. oem Leo indachtich ben, soe ist daer
goetcoop te leven".
Met belangstelling blijft Meinardus zijn zoon op zijn
moeilijke reis volgen:
24 April (o.st.) '35 schrijft hij: „Noch ben ie begerich
om meerder te weten bi wat middel dat sij van Paris
sullen voort gaen, te voet, met een carré of met d' carosse,
die ie verstae, dat weeckelic van daer gaet. Doch als
d'weg veilich is, soe sijn d'minste coste te voet; dan hi
sal in sulcken cas verlegen sijn met sijn valise".
20
En Trï Mei daarop: „God wil hem vorder geleiden; hij
schijnt te vacilleren of hi met Mr. Leidecker wil gaen
recte naer Orange, dan of hi met Nieuhusio J) sal gaen
naer Bourges; Nieuhusius dwaelt, dat hi selve niet d'naeste
wech neemt en gaet niet naer Orange. Hi conde te Valence (dese Academie glorieert, dat Carusius aldaer docteur Regent sij geweest) sijn promotie so wel genomen
hebben als te Bourges; mi es onthouden, dat wilen d'Here
Carel Roorda2) vertelde, in sijn jonge jaren daer geweest
sijnde, sijn gradum hadde crigen conen voor tien cronen.
') Deze Nieuhusius is de zoon van zekeren Reinier Nieuhusius,
Rector van een school in Harlingen, wat blijkt uit een brief van
den laatsten van April '35. Hij was de te voren uitgezochte
degelijke kameraad voor Jacob, maar wordt voor Leidecker in
den steek gelaten. Waar hij dezen nieuwen vriend opdeed, wie
deze verder was, weet ik zoomin als Meinardus, die den 5en Mei
aan Lieuwe schreef: „Ie soude wel mogen weten, wat soorte van
man dat Leidecker is, daervan Cobus en gi beide mentioneren
in u brieven." Waar Meinardus zoo volslagen onbekend met
den man blijkt te zijn, is het niet onmogelijk, dat hij behoorde
tot het Zeeuwsche geslacht Leijdekker, in de tweede helft van
de 17e eeuw door twee bekende theologen vertegenwoordigd
Zie v. d. Aa i. v.).
2
) Voor Carel Roorda zie Wagenaar, Vad. Hist. IX pag. 87.
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lek wensche, dat Cobus resolutie moge nemen en reisen
met Leidecker voort. En late Nieuhusius hem volgen.
'T omtrecken en reisen costet veel. En sullen vri wat gespilt hebben alleer sij in Francrijc sullen gecomen sijn".
Jacob komt inderdaad te Orange aan *) en het plan,
waarvan reeds sprake was in den brief van 30 Maart '35
,of hi hem daer niet in dienst mede conde begeven", wordt
volvoerd; Lieuwe meldt dienaangaande2): „hij hadde eerst
de wapens gedragen op het Casteel van Orange; daernae
onder des Koninghs Guarde; was vaendrich onder de
Troupes die den Hartogh van Orliens wierf tot weder innemingh van Corbye.s) Daerna heeft mede helpen winnen
Breda in 't Jaer seven en dertigh".
In 1638 is hij kapitein bij de troepen van den avontuurlijken paltsgraaf Karel Lodewijk. In April verzamelde
deze zijn compagnieën, voor wier werving hij van den
prins van Oranje veel steun had gehad, in de omgeving
van Boertange.4) Maar hij is niet gelukkig in den strijd,
>) Blijkens een brief van Meinardus van 5 Juni samen met
Leidecker. Meinardus verzoekt Lieuwe hem wat geld te zenden,
maar niet meer, dan dat hij een kroon per week boven zijn soldij
heeft.
2
) S. van St. en O. Iï pag. 783.
3
) Corbie aan de Somme is in Augustus '36 in de handen van
de Spaanschen gevallen, hetgeen grooten schrik veroorzaakte tot
binnen Parijs. De koning wierf toen binnen korten tijd een
leger van 15000 man, waarin Jacob, dienende bij de garde, ook
een compagnie onder zijn verantwoording kreeg. De hertog van
Orleans werd generaal, maar ook de koning in eigen persoon
en Richelieu trokken mee op. Corbie hield lang stand, maar
gaf zich ten slotte (in November) toch over (zie S. van St. en O.
II pag. 340).
4
) S. van St. en O. pag. 531. Meinardus aan Lieuwe 24 Mei
(o.st.) 1638: „Hi \Jacob) schreef doemels, dat sij omtrent vijftien man hadden. Die geruchten gaan, dat des Palatijns volc
sich vergadert te Winschoten, Langackerschans en d'Oldambt.
Die van de Stad en Omlanden sijn daerover onverduldich en
sullen een besendinge daerover gedaen hebben an sine Hoocheid."

Wumkes.nl

93

verliest eerst het pas duur door hem gekochte Meppen
en wordt den 8 Oct. door de Keizerlijken nabij Lemgo
totaal verslagen. „Daer wiert mede gequetst, gevangen
ende naeckt uytgetoghen mijn broeder Jacob Aitzema." *)
Zijn geld had hij „in sijn stevelen, di hi meinde, dat sij
hem souden anhouden laten, maer hebben 't hem alles
afgenomen tot op het hemd. Hi greep een deecken van
een verbleven soldaet tot sijn deksel voor d' coude. Meusenhol bracht hem te Bremen in eene goede herberge,
seide goet voor hem". En even verder: 't Is een wild
en ongebonden tocht geweest sonder regel, discipline en
beleit. Cobus' manieren waren beter doen hi heentrock
als nu wedercomende. En un telle guerre les jeunes gens
s'effarouchent"2) Klachten als deze worden herhaald in
1639. Dat Jacob van den weg van deugd en naarstigheid
afwijkt, doet Meinardus des te meer verdriet, daar hij
Jacob, evenals Marcus, beschouwt als iemand met „een
wacker verstant en capaciteit of habiliteit om te doen,
alles wat hi wil".3) Maar helaas, al ware dit zoo, veel
gelegenheid om te toonen welke talenten hij bezat, heeft
„Cobus" niet meer gehad.
„In 't Jaer veertigh was hij Capiteyn onder 't Regiment
van Kniphuysen" 4) en in 1641 bevindt hij zich bij's prinsen troepen voor Gennip, alwaar een noodlottig schot een
eind aan zijn leven maakt: „aldaer wierdt geschoten mijn
broeder Jacob even boven d' enklaeuwen van sijn lincker
been, 't selve vermorselende; hij verloor veel bloedt eer
hij conde in 't quartier gedragen worden; eerst meende
men hem het been te doen behouden, maer Donderdaeghs
den elfden (nl. Juli) wiert het afgeset onder de knie;
Vrijdagh was het tamelijck, maer Saterdaghs sloegh de
gangrene daertoe met een heete koortse, so dat hij Son') S. van St. en O. I pag. 538.
2,

o .
,. .
.
25 Dec. 1638.
) Brieff van Meinardus van -;—=
^r—
6 Jan. 1639.
3
) Meinardus aan Lieuwe 18 Jan. 1639.
4
) S. v a n S t . en O. II p a g . 783.
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daeghs den veertienden omtrent den middagh, met een
goede resolutie ende belijdenis, sijn geest gaf . . . . . Hij
was gebooren op St. Martensdagh, anno vijftien: stierf
oudt in sijn vijf en twintighste jaer van sijn leven, met
d'eer van voor 't vaderlandt te sterven".J)
Had er reden bestaan voor Meinardus zich over het
leven van Jacob, waarop het ruwe krijgsmansbedrijf geen
gunstigen invloed oefende, te verontrusten, niet minder
zorgen baarden hem Schelte en Marcus.
„Schelte quam omtrent tien uiren t'huis tout énivré;
wat can ie doen?" 2)
En herhaaldelijk: „Schelte leeft debaucheert". En Marcus maakt het niet veel beter; ook hij drinkt en „veroorsaect hem door sijn gulsichheit een cranc lichaem".3)
En 30 Maart 1635: »M. en S. leven seer dissolut. Vermaningen willen sij niet horen. Ie wete niet wat ie doen
sal. M. is door de dronc niet allene slof dan onverlatich.
S. niet minder. Men geeft mi spitige woerden voor goede
vermaningen. Ces sont espines en ma viellesse".
En toch is Meinardus ook voor Schelte vol vaderlijke
zorg. In denzeltden brief zegt hij even verder: „S. heeft
sijn mantel verloren. Hi moet een mantel weder hebben
bij die nieuwe clederen. Soe sende ie u een lappe deur
u broder Jacob, begerende, dat ge hem van die couleur
eenen laetët maken en met pluis latet voeren van gelike
couleur. Gi moegt staet maken, dat ie u 't geldt daervoer
sal senden onfeilbaer".
Allerlei bedenkt Meinardus om het leven van zijn zoons
in betere banen te leiden, in de eerste plaats voor Schelte
een goed huwelijk. Wanneer hij een goed persoon gevonden meent te hebben in Frouc Goslinga,4) weduwe
<) S. v a n S t . e n O. 1. c.
) Meinardus aan Lieuwe 8 Maart '32.

2

w •

T•

3

24 Maart ,OK

) Meinardus aan Lieuwe -v—;—^- 35.
5 April
4
) Frouc Goslinga was in 1626 met Scheltinga getrouwd. Zij
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van Bonifaes Scheltema,1) schrijft hij aan Lieuwe: „Mi
dunct 't ware een middel waerdeur hi sijn fortune deur
Godes hulpe soude conen maken; sij is rijc, deugdelic,.
middelmatich schoen en verstandich".2)
Voorwaar, de oude Meinardus had zijn krijgsplan schoon
in elkaar gezet. Luister, hoe listiglijk hij den aanslag voorbereidt:
Den 1 Nov. '33 schrijft hij: „Ie moet eindigen met een.
lichtzinniger materie. Frouc Goslinga, d' weduwe van
Bonifaes Scheltinga, woent naest onses. D'iongeste suster
van Donia, genoemt Luds Donia, is hyr bi haer om haer
in haer drofenisse te verselschappen. Ie had veur enige
dagen deur anstaen van Marcus juferow Humalda bewogen om Luds Donia reis te sonderen hoe hoech sij (n.1.
Frouc G.) in haer wapenen ware. En bi gelikenisse van
emand te vernemen, of sij niet soude gesinnet sijn t' hylken an emand, geen edelman sijnde van afcomste". Juffrouw Humalda heeft inderdaad een onderhoud met Luds.
Ze bepraten allerlei, dat ons weinig raakt, maar Luds
schijnt niet veel los te laten. Kort daarop sprak Juffr.
Humalda Frouc Goslinga zelf en al is deze niet zoo begeerlijk als Luds, die „een ieder estimeert, sijnde schoen
en welgemaeckt van licham, verstandich en deftich in
spreecken", ze blijkt veel mededeelzamer dan haar vriendin. Juffrouw Humalda begint met Frouc wat te babbelen
over Luds, die „een behaeglike juffer sijnde haer leven
soe niet behoorde t' endigen. Sij behoorde t' hylken".
Waarop Frouc plotseling Juffrouw Humalda's hand greep,,
haar bezwoer wat zij haar nu vertellen zou steeds geheim
te zullen houden en dan mededeelde, hoe den vorigen
heeft haar man overleefd en is nog gehuwd geweest met Marcus
Aitzema (nadat de pogingen, haar aan Schelte te koppelen, mislukt waren) en met Cornelis Heermans, burgemeester van Dokkum. (De Haan H. en v. Halm. II 82).
') 5 Sept. '33 had Meinardus geschreven, dat de kapitein Bonifaes Scheltema (of Scheltinga) te Crèvecoeur overleden was,
2
) Meinardus aan Lieuwe 12 Febr. (o. st.) 1634.
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avond zij (Frouc) met Luds over „gelike materie" had
zitten praten. Van haar buurluidjes heeft Frouc eerlijk
bekend, dat zij haar wel gevallen, dat het fraaie kinderen i
waren, waarop Luds haar vroeg, „of die in den Hage1)
al soe fraien jongman was als dese, d'jonge secretaris."2)
Frouc antwoordt volmondig van ja, en Luds stelt hierop
voor, er dan maar elk een te nemen. Maar zij heeft het
liefst dien uit Den Haag.
Juffrouw Humalda heeft om dit verhaal hartelijk gelachen, maar Frouc bidt haar nogmaals om deze hare
intieme gedachten toch vooral geheim te houden. Met
dat al: juffrouw Humalda schijnt het met die geheimhouding niet zoo heel nauw genomen te hebben, getuige
Meinardus' lange verslag in zijn brief aan Lieuwe. Intusschen, hij neemt de zaak buitengewoon ernstig op en
hoopt maar, dat Schelte „smaec an d' weduwe hadde".
Immers: „Juf. Malda seit wel te weten dat d'weduwe du-:
sent car. guldens iaerlic heeft en d' ander (Luds) driehondert. Dan d'personen schelen. Gi coent hyr over peinsen.
Tel refuse qui après muse. Schelte behoert het wel in
acht t' nemen. Juff. ware een bequamen instrument om
d'sake uit te voren. Frouc Goslinga had voor conclusie
geseit in goede eenvoud: Jae nicht Malda, ick beken wel,
ie soude niet geerne van Doccum. Sulcks, dat gi daerbi
mereken, dat sij onder haer beiden over d' keur geen
querelle souden maken. Haec sunt nugae sed qui seria
ducunt. Den Here bevolen in langduirige gesontheid.;
Doccum den 7 Nov. 1633".
Helaas, met Schelte viel geen eer te behalen.
14 Dec. 1633 schrijft Meinardus: „An de weduwe van
Bonifaes Scheltema heeft hi (n.1. Schelte) geen smaec.
Dan wel te leven dach bi dach als een swijn. Alle vernuftige lieden soecken haer staet te verbeteren, hic tan') Dat is dus Lieuwe, de historicus.
I nl. Schelte, die dus blijkens deze plaats zijn vader al in '33
opgevolgd was als secretaris.
2
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quam bestia et sus vivit". Zoo mislukten de welgemeende
pogingen van vader Meinardus.
En ook deze eenige maal, voor zoover mij bekend is,
dat Meinardus een aanslag op Lieuwe's hart waagde, had
hij al evenmin succes.
Trouwens, op dit steenen hart zouden ook de bekwaamste
strategen tevergeefs hun aanvallen richten.
Den 5 Juni 1648 schrijft prof. Andree uit Groningen l)
aan Lieuwe een zeer amicalen en huiselijken brief en
vertelt „dat alhier in Vrieslandt teegenwoordich eene goede
horoscope voor olde vrijers regneert, die nu onderleggen
ende vercrijgen wat in 40 à 50 jaeren niet bij hun gedaen
is. Als bij exempel d' heer van Amelandt, 49 jaeren old,
heeft verleeden weeke sijne bruiloft gecelebreert metjuffr.
Rixt van Donia2); deese weeke doet van gelijken onse
neeff Ludewich van Ockinge8), olt 46 iaer, met juff. Maria
van Steernzee. Andre werden geseyt op handen te sijn
met Jan Heerma, Siouck ende Daw van Steernzee, alle
olde staedige jongmans ende hier in onse geselschap.4)
Mijn cameratie verstaet, dat UE. hier behoort te coomen
ende die faveur van de vorschr. horoscope mede te genieten. In welken cas sij neffens mij huijs, herberge, Frisisch tractement ende goede addresse is offererende".
Doch keeren we terug tot Schelte.
Met Frouc Goslinga zien we hem ook later niet in den
') Tobias Andree van 1634—1676 te Groningen professor in de
geschiedenis en het Grieksch, aanhanger van Descartes en getrouwd met een dochter van den bekenden Louis de Geer. Zie
verder Bayle i. v.
2
) Bedoeld is W a t z e v a n C a m m i n g a , zie F e r w e r d a , W a p e n b o e k
d e r Zeven Provinciën, Leeuwarden 1760, I p a g . 35.
3
) bij F e r w e r d a Lolle genoemd.
4
) De Sternzee's behoorden tot het geslacht Aebinga. Bacco,
de vader van Siouck en Douwe, was de eerste uit het geslacht
Aebinga, die Sternzee bezat. Siouck is inderdaad getrouwd, n.1.
met Amarentia Paffenrode. Douwe is ongetrouwd gestorven (zie
Ferwerda).
2
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echt vereenigd. Maar Meinardus' wensciien bleven toch
niet geheel en al onvervuld.
In 1635 heeft Schelte's broer Marcus Frouc getrouwd1)
en ook Schelte is eindelijk voor de macht van Amor (of
van zijn papa?) bezweken.
Den 19enDec. 1637 tenminste schrijft Meinardus: „Schelte
is vast besich in sijn vriage". Zekere Lolle Sibrands heeft
gezegd dat het fortuin van zijn aanstaande vrouw aanzienlijk is („haer middelen groot tot 30m. £ toe"), maar,
zegt Meinardus, „ie vrese, dat sij al te groet sijn, en meer
sijn ambitus zal onderbout worden".
N°S~óo~ï—""
Ao Jan. '39 komt hij op het huwelijk van Schelte
terug: „d'Sake van Schelte staet in redelijke terminis en
is apparentie van goed succes, als hi selve deur folies sijn
gelue niet moetwillic wil verwaerlosen".
Maar nu begeeft onze bron ons ook weldra: de laatste
brief van Meinardus is van 27 Juni 1639 en we moeten
dus van het genot gespeend blijven Schelte, den wilden,
als waardig getrouwd man te kunnen gadeslaan.
De gedrukte bronnen noemen in 't algemeen Schelte
in 't geheel niet. Bizonderheden geven ze geen van
allen.
En Marcus?
Tijdelijk is deze zijns vaders vreugde geweest. Marcus
zal burgemeester worden. Hoor, hoe vol vader is van de
toekomstige glorie zijns zoons: „Angaende Marcus, d'Here
Sande2) laet hem seer daeraen gelegen sijn om hem burgemeester t'maken. D'tijd sal leeren. Ie meinedatopMaendag
den 30 deses in d' electie bi t' hof sal getreden worden.
Doch sie ik 't daer voor in, dat Sakema3) cum suis alle
') Zie een brief van Meinardus van 31 Mei '39 en De Haan
Hettema en van Halmael 1. c.
2

) Bedoeld is de bekende Van de Sande, rechter van Oldenbarnevelt, voortzetter en uitgever v a n het werk van v. Reyd
en juridisch professor in Franeker.
3
) En de Sakema's waren personen van beteekenis, in het
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belettinge hem meugelic sijnde sullen doen. Sed Deo
volente nullus officit obex".x)
In angstige spanning wordt de uitslag van de verkiezing
afgewacht: ,Roorda heeft mi d' informatie gesonden van
Marcus. Het quaedste daerin was, dat Heermans verklaert
hadde, dat hi niet angenaem bi die burgerije was".2)
Maar reeds op 31 Jan. is de triumf behaald:
„Huiden den 31 Januar is u broeder Marcus Aitsema
burgemeester gepubliceert".
En even verder: »Men heeft op Marcus geen gissinge
gemaect, vermits noch ie noch hi een voet daerom verset
hebben, daer contrarie d'oude om continuatie naer Lewarden
gereiset, beide moders van Baemer (?) ende Haslinga t'
Lewarden dapper omgelopen hebben voor hare soens.
Sulcks dat men Marcus in gener manieren heeft contramineert; d' vrunden van sijn huisfrouwe 3) hebben getoent,
dat sij hem d' hand sullen bieden, indien hi hem draecht
naer behoren, daer over God moet angeropen sijn".
En dan: „Ik achte dit een groote eere t' sijn voor u
broeder, indien hij t' selve zal weten te menageren. Ende
heeft God mi (in mijn oude dagen daernaer verscheidene
rencontres, darmede d' invidie mi innerlic rudoieert heeft)
dese vermakinge toegevoegt in despit van mine vianden,
die mine ruine gesocht hebben. Deus humiliavit et sublevavit. Eius nomen sit benedictum".
En 19 Febr. (o. st.) '32: „Ie houdet daervoor, dat Sakema
van niedicheid berstet ende dat onse vianden geen clein
creveceur daerdeur hebben".
bizonder Suffridus Sakema (de hier bedoelde?), advocaat voor
het Hof, Grietman van Dantumadeel, gecommitteerde ter admiraliteit te Dokkum en lid van de Staten van Friesland (Sminia,
Nieuwe Naamlijst van Grietmannen, pag. 123).
') Meinardus aan Lieuwe 27 Jan. (o. st.) 1632.
2
) Zelfde brief.
3
j Marcus was eerst getrouwd met Sythie van Bootsma, in
de verte verwant met den ontvanger Johan van Bootsma. (Zie
de Haan H. en v. Halm. II pag. 42 en 43.
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Zoowel Meinardus als zijn zoon Marcus traden in het
voor geheel Friesland zoo rumoerige jaar 1635 meer op
den voorgrond.
Een omstandig verhaal dier Friesche verwikkelingen
doet v. d. Sande in zijn vervolg op van Reyd's Historiën,
uitg. 1650 pag. 186 vlg., 197 vlg, 205 vlg. Uitgebreider nog
is Aitzema in S. v. St. en O. II pag. 182 vlg.
Wij willen, geheel de voorstellingen van v. d. Sande
volgende, zeer in het kort mededeelen, wat er eigenlijk
in 1635 gaande was en doen dit te liever, waar Aitzema,
wanneer hij aan de quintessens van de zaak toekomt,
eenvoudig overneemt wat v. d. Sande vertelt, met de
volgende toevoeging: „Ende want ick wel weet dattet alle
menschen zijn, ende mij geen partije maecke, sal hier
voegen 't geen wijders de Heer Sande in zijn manuscript,
't welck ick hebbe, daervan schrijft: welke passage in sijn
ghedruckte historie wat gecastreert is".J)
v. d. Sande—Aitzema nu vertellen, dat er in 1635 onder
eenigen in Friesland groote ontevredenheid heerschte vanwege de langdurige continuatie van eenige gedeputeerden,
die anderen gaarne veranderd zagen. Het eenige middel
om dit laatste gedaan te krijgen was te zorgen, dat er
andere volmachten naarden landdag opgingen; deze immers
waren het, die telken jare nieuwe gedeputeerden te kiezen
hadden.3) Om echter het geheele kiezersvolk der volmachten, op het platteland de eigenerfden en edellieden,
in de steden magistraat en vroedschap, te beïnvloeden,
was er een krachtig middel noodig.
Welnu, dat was spoedig gevonden. Ieder kende de weinig florissante toestanden, waarin zich de Friesche finantiën bevonden. De quoten drukten meer dan men dragen
!

) Aitz. 1. c. pag. 187. De castreering in de gedrukte historie
bestaat in het angstvallig vermijden van het noemen van eenigen
naam.
2
) Slothouwer, Oligarchische misbruiken in het Friesche Staatsbestuur, Nijhoffs Bijdr. 3e Reeks I pag. 72.
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kon; nieuwe belastingen waren niet in staat geweest achterstallige schulden te delgen. Herhaaldelijk had de Generaliteit tot harde maatregelen, als het inlegeren van
troepen, haar toevlucht moeten nemen.
Onder deze omstandigheden wilde het wat zeggen, dat
men plotseling alom onder de gemeente uitstrooide ,,dat
den Ontfanger Generael Johan van Bootzma veel reeckeningen ten achteren was, ende onder hem veel tonnen
schats schuylende; dat zij Volmachten wordende, hem tot
overleveringhe wilden dwingen; waarmede de Ghemeenten
in hare swarigheid souden verlicht worden." *)
Men miste zijn doel niet: dé goe-gemeente heeft immers,
wanneer de zaken niet naar wensch gaan, zoo gaarne een
zondebok. Men is den „geruchtstroyers" dan ook dankbaar en velen hunner worden tot volmachten gekozen.
Den 16 Febr. komt de landdag bijeen en de eerste zes
weken doet men niet veel meer dan twisten over de procuratiën. Deze papieren, de geloofsbrieven, waaruit moest
blijken of de volmachten geheel op wettige manier gekozen waren, behoorden namelijk door gedeputeerden en
stadhouder onderzocht te worden.
Maar helaas „want ick weet dattet al menschen syn"
zou Lieuwe zeggen, maar al te vaak hebben gedeputeerden er meer op gelet of de volmachten, wier procuratiën
hun ter hand gesteld werden, tot hun vriendenkring behoorden, dan wel of ze op wettige wijze gekozen waren.2)
Dit lot wenschten eenige der thans gekozen volmachten
echter niet te ondergaan „die sonder eenigh voorgaende
exempel authoriseerden de vijf oudste Raden van den Hove
tot revisie van de procuratiën, daervan eenige bij de Gedeputeerden verworpen, toegelaten ende goet gekent wierden."
Hierdoor wordt in Oostergoo en Westergoo de partij,
die de regeering veranderd wenschte, zeer versterkt en nu
kiezen de nieuwe volmachten onmiddellijk eenige andere
') Aitzema 1. c.
) Slothouwer op c. pag. 71.

2
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gedeputeerden, als b. v. Watse Camminga, Abraham
Roorda e. a.
Met terzijdestelling van vele zaken, die heusch dringender afdoening eischen, gaat men nu aan het hakken op
Bootsma, die toch doende was met het stellen zijner rekening van Mei 1634 tot Allerheiligen d. a. v. Doch „de
Volmachten van de Sevenwolden en de Steden gingen in
deese saeken matichlijck ende met discretie; verstonden
wel dat Bootzma reeckeninge behoorde te doen, dan dat
hem daertoe behoorlijcke tijt gegunt behoorde te worden,
ende daerentusschen verschoont van gijselinghe ende andere harde middelen, daer toe hij van d'andere gedreygt
wierde." Dat konden de drijvers uit Oostergoo en Westergoo niet velen. Zij lasterden de Raden Provinciaal l),
dat zij Bootsma te gunstig gezind zouden zijn en de volmachten der Steden misleidden en ze meenden, dat het
heel wat beter ware, zoo de steden zelf haar magistraat
bestelden.
Deze beweging werd geleid door mannen als Siuckvan
Burmania, grietman over Wimbritseradeel en burgemeester Dr. Matthias Viersen, beiden voor Sneek; voor Dokkum o. a. door burgemeester Marcus Aitzema, terwijl ook
Abraham Roorda en Meinardus Aitzema de zaak met kracht
steunden. Bij een octrooi van 25 Juli '35 krijgen nu ook
verschillende steden de gewenschte vrijheid. „De Staten
ordonneeren 't Hof, om haer van den raedsbestellinge
voortaan t' ontholden, dienvolgens octroyeren, consenteeren ende staen toe by desen den Gemeinten van de steden , om jaerlycx selfs electie te doen van haer magistraet...
ende in gevalle bij de voornoemde Raden Provinciael
yets soude mogen geattenteert worden in deesen voorsz.
kiesinge ofte raedsbestellinge, contrarie onsen resolutie,
zoo authoriseeren hare Edele Mogende hunne Gedeputeerden, om den gemeente der voorschreven steden dezer
2

) Dat zijn dezelfde als de leden van het Hof van Friesland.
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provincie in hunne vrije en geoctroyeerde electie de handt
te bieden." i)
Te Dokkum werd Marcus Aitzema met recht voor den
belhamel gehouden, en hij is het, die voor de heeren
van het Hof moet verschijnen en wien men ernstig onder
oogen brengt, dat hem, gekozen door stadhouder en Hof,
een zoo weerspannige houding geenszins paste, waarop
hij antwoordde, dat de heele magistraat der stad om het
gewraakte recht gevraagd had, waarop ten slotte burgemeester Marcus er met een standje afgekomen schijnt te
zijn.
Over deze kwestie der magistraatsbestelling nu is in den
loop van de jaren 1635, '36 en '37 nog heel wat te doen
geweest. Voor we vertellen, hoe het hiermede afloopt,
willen we echter de kwestie Bootsma ten einde toe vervolgen.
Volgens resolutie van 24 April '35 is Bootsma geschorst;
zijn functies zullen waargenomen worden door Willem
van Vierssen, rentmeester van de landschapsdomeinen en
Albert Aisma „ontvanger van de Clooster-opkomsten."
Naast de reeds aangestelde vier extra-ordinaris-rekenmeesters worden er nog vier benoemd *) en ten slotte worden
aan hen de gezamenlijke gedeputeerden toegevoegd.3)
Gedeputeerden nu en extra-ordinaris-rekenmeesters komen samen en trachten alsnog te innen wat ten slotte de
ontvanger zuiver aan het land schuldig zou blijken. Men
berekent, dat hij volgens zijn dertiende halfjaarlijksche
rekening van Mei 1633 meer ontvangen dan uitgegeven
moet hebben 602 000 Carolus guldens, welke som hij nog
steeds behoort aan te zuiveren. Bij de zes soldaten, die
') De resolutie is opgenomen in het Charterboek van Schwartzenberg en Hohenlandsberg, deel V pag. 370. Bij een resolutie
van 31 Oct. 1635 worden de resoluties van 1588 en 1597, waardoor aan Stadhouder en Raden Provinciaal de raadsbestelling
was toegekend, ingetrokken. Zie Schwartzenberg V pag. 385.
2
) Res. Staten v. Friesland 10 Juli '35, Rijksarchief Leeuwarden.
3
) »
„ „
„
16 Oct. '35.
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reeds in het huis van Bootsma gelegerd zijn, voegt men
er nog zes om des te beter van zijn persoon verzekerd te
zijn.l) Maar Bootsma, weinig lust gevoelend lang onder
zulke kwade verdenking te staan, stuurt reeds op 7 Augustus 1635, dat is den dag nadat bovengenoemde rekening door het college uit de gedeputeerden is opgemaakt,
een request in, waarin hij betoogt, dat men één rekening
op zich zelf niet moet beschouwen. Immers, dikwijls worden later nog allerlei posten geroyeerd.
En bij zijn request van 13 Augustus voegt hij een lange
lijst van zulke geroyeerde posten. Zoo heeft men den
7 Mei 1633 twee maanden soldij geschrapt, ofschoon die
al betaald waren, hetgeen een bedrag uitmaakte van 319573
gulden en 16 stuiver. In 't geheel maakten die posten uit
ruim 599840 gulden. Zoo zou de ontvanger niet schuldig
zijn 602274 gld., maar hoogstens 2433 gld.
Zoo verzoekt hij den heeren door te gaan tot de rekeningen van 1635. En mocht er dan wat ontbreken „door
de valsche en quade meeninge van zijnen gewesenen clercq
Abbe Fredericx", welnu, dan kon men in de eerste plaats
dien Abbe Fredericx hiervoor aanspreken, en wanneer
men er dan nog niet kwam, dan kon hij, Bootsma, altijd
nóg suppleeren.
Maar Friesland houdt vol. Zoowel aan de Staten-Generaal, die het de provincie lastig genoeg maken vanwege
de achterstallen in de quoten, als aan andere provinciën
stuurt men een schrijven, waarin verklaard wordt, dat
men inderdaad eenige disordre in de financiën op het
spoor gekomen is, maar dat reeds een controle-commissie
benoemd is, die in het bijzonder den ontvanger-generaal
Bootsma zal controleeren. Daar diens klerk hierop onmiddellijk de wijk genomen heeft, is hun achterdocht nog
toegenomen.
Bootsma wordt intusschen gevangen gezet op het Blokhuis,2) maar veel voortgang is er niet in de zaak. Pas
1) Res. Staten v. Friesland, 30 Oct. '35.
2

) Res. Staten v. Friesland 4 Dec. 1635.
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in September '36 worden de Procureur-Generaal en de
advocaten Lens en Thomae gemachtigd Bootsma een proces aan te doen en wanneer Dr. Lens bezwaren maakt,
wordt deze vervangen door De Veno. 25 Febr. '37 krijgt
het Hof de zaak in handen en in Mei daarop doet het
uitspraak. Aitzema meldt dienaangaande (II pag. 437):
„De Sententie tegens den Ontfanger Bootsma luyde als
volght:
Gesien bij den Hove van Vrieslandt de proceduyren
voor den selven Hove, hangende tusschen den Procureur
Generael deser landschappe, sampt Doctoren Joannem de
Feno ende Tiberium Thomae, als in desen gheadjungeerde
bij resolutie van de Ed. Mog. Heeren Staten van 't Landt,
klager ter eenre, op ende tegens Johan van Bootsma ghevangen, ende beklaeghde ter andere zijden.
't Hof op alles rijpelijck ghelettet, verklaert den klagher
tot sijn eysch ende conclusie teghens den selven ghedaen
ende ghenomen niet ontfangbaer, onverkort niet te min 't
Landtschap haer recht noopende het geen den beklaeghde
van het slot der seventhiende reeckeninghe ende anderssints noch schuldigh mach wesen, met de schaden ende
interessen van dien, ende de beklaeghde sijn defentie ter
contrarie aengaende de posten hem in den uytgave afgheslaghen, ende wijders soo hij vernemen sal. Ordonnerende nochtans den beklaeghden vermits de negligente
opsicht bij hem op de bedieninghe van Abbe Frericks,
sijn ghewesen Klerck, ghehad, hem van het ontfangerschap
te onthouden, ende condemneren voorts de beklaeghde
mede in de kosten ende misen van Justitie tot 's Hofs
tauxatie. Aldus gedaen ende uytghesproken binnen Leeuwaerden in den Cancelerye den drie-en-twintighsten May,
sesthien hondert seven-en-dertigh."
Men ziet het, Bootsma komt er ten slotte tamelijk genadig af, ofschoon uit deze sententie toch blijkt, dat er
een en ander niet klopte. Nu acht ik het alleszins merkwaardig, de houding van onze beide bronnen tegenover
den ontvanger wat nauwkeuriger te bezien. Wat Aitzema
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betreft, bij den opzet van zijn verhaal schijnt het een
oogenblik, alsof hij geheel de partij van Bootsma zal opnemen. Maar hij zegt er bij, dat hij het manuscript van
v. d. Sande volgt. Weldra schijnt hij echter meer zijn
eigen weg te gaan en geeft op de hem eigen wijze een
breed exposee van de kwestie, daarbij nu eens de Staten
van Friesland, dan weer Bootsma het woerd gevend.
Tusschen de bedrijven door overstort hij ons hier meer
nog dan elders met de volle maat van zijn scepticisme,
vooral waar het betreft de kwestie der magistraatsbestelling, die immers van het begin af aan met de Bootsmakwestie in het nauwste verband werd gebracht. „Ende
daer de macht is, daer is de rechtvaerdige saecke. Soo
langh als de factiën van ghelijcke sterekte zijn, soo ontbreeckender gheene redenen aen beyde zijden, pro & contra; maer soo haest de eene partij valt, soo vallen alle
sijne redenen ende defensiën." En even verder: „Deveylighste wech tot avancement is, te flatteren dengeenen die
't opperste ghesach hebben." *)
Anders staat het met v. d. Sande. Deze pleit steeds
Bootsma van alle schuld vrij en wordt ten slotte fel, als
hij aan het einde der geschiedenis gekomen is. Hij vertelt, hoe Bootsma ontslagen is uit zijn gevangenschap, die
een jaar, vijf maanden en drie weken geduurd had en
hem zooveel droefheid heeft bezorgd, dat hij vijf maanden
daarna overleden is. „Dus heeft een eynde genomen die
tragedie, die by eenige, om particuliere insichten, twee
jaren langh is gespeelt, tot grooten naedeel van 't Land."2)
Op beider houding nu, zoowel op die van Lieuwe als
op die van v. d. Sande, werpt Meinardus' correspondentie
(waarin helaas het heele jaar 1636 en 't grootste gedeelte
van 1637 ontbreekt) een zeer eigenaardig licht.
Voor het jaar 1635 kunnen we de geschiedenis uit Mei12
nardus' brieven vrijwel volgen. Op -~ Maart wordt van
') S. van St. en O. II pag. 391.
) Van Reyd—van de Sande (Leeuwarden 1650) pag. 207.

2
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de gedeputeerden gezegd: „Die deputeerden, soe men seit,
gaen partidig in de visitie van de procuratiën, admitterende en rebuterende nae haer gelieven, soe 't haer dienstich dunct." We zien hem dus hier, zij het ook met
eenige reserve („soe men seit"), partij kiezen tegen de
oude gedeputeerden.
~~o~u—ir schrijft hij: „De ontfanger generael wordt
o Maart
seer suggilleert. Indien daer iets is, dat moet onder
d'groten schuilen, die bi hem accomodeert worden met
verschot van penningen. Men zegt dat hij door het negotieren van penningen wel 20 m £ jaerlics soude hebben."
~ April schrijft hij, dat Bootsma „geropen is over die
suveringe van 178000 pond in een partie en 80000 pond
in een tweede partie". Bij beide partijen schuift hij de
schuld op Abbe Freercs, zijn secretaris. Doch „men
spreect van 'tvertrec van Abbe, dat d'selve soude geschiet
sijn met kennisse van enige groten, die men meint met
hem participeert t' hebben.
Veltriel \) had tegen onsen predicant Bernhardus geseit
dat hi Abbe Freercs gesproocken en over die quade geruchten gewarschuwet, die geseit had 't ware geen,ä) daer
waren so vele grooten an vast, die hem wel souden deurdragen."
Van niet minder belang is de brief van

. ,,-—•
1 Mei
„Abbe Freercs onthout hem, soe men seit, te Vianen; die
van Westergoe hebben den ontfanger Bootsma casseert,
doch bi resumtie conformeren haer in de suspensie, bi
Oestergoe gedaen; die van de Wolden hebben noch geen
van beiden gedaen, dan sullen qualic anders durven gaen
&

') Een persoon van gewicht in dien tijd; hij was burgemeester
van Dokkum geweest, had Friesland vertegenwoordigd in de
Staten-Generaal en was in '32 met Burgh afgevaardigd naar
Moscovië om de Nederlandsche handelsbelangen te behartigen.
2
) d.i. het kon geen kwaad.
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om d'gemeente te stillen, van geliken d'steden, d'Volmachten van Lewarden hadden seer libere in de stedencamer gesproocken, besonder tegen d' cleine steden, dat
indien sij in dese sake prevariceerden, dat sij gedachten
an haer burgerie en gemeinte d' sake over te schriven,
dat sij in deze sake manc gingen.
Sedert Abbe vertreck sijn sijn goederen beschreven
28 m £ contanten. 70 m £ an reversalen, bi hem redimeert, daeronder 20 m jff an obligatiën; hi heeft binnen
Lewarden wel 20 husen, an landen over 1 m pondesmaten.
D'achterheit is noch niet int geheel g'opent; men hout
voor seker, dat enige grote hem hebben wech gestiert.
Hi is een ure voor sijn vertrec gesien bi Bootsma en
Sande; Bootsma en Sixma hebben elc een suster van
Hobbe Ailva. Sande is borge voor 7Qm £• men heeft
jaer op jaer angedreven op negotieren. En wort bevonden nodeloos geweest t' sijn sedert 'tjaer 1627; die gemeinte is seer ontsteecken. Raat en gemeinte hebben hyr
gister resolveert, dat hare volmachten voor advys sullen
inbrengen, om Bootsma te suspenderen en sijn persoon te
versekeren; men hout het daervoor, dat d'andere steden
't selve sullen doen; de tijd leert, 't Hof heeft in voortiden met Dyxtra *) al te vigoureuselic gehandelt, en altans ist of het slaept; duo cum faciunt idem, non est
idem; hem was lands gelove togeseit; niettegenstaende
soe nam d' stad Lewarden hem in apprehensie, 't selve
excuserende met pretext van haer interest; hi wiert overgelevert an 't Hof, op d' pijnbanc geleit, en opentlic schavotteert en gegeesselt, niettegenstaende hi boven sijn
borgen, in anvanc siner bedieninge gestelt, presenteerde,
borge voor 40 m jS en d' reste binnen drie maeriden met
leveringe van ammenutie te betalen. En dat sijn schuit
niet boven 80 of 9 0 m ^ bedroeg, daer dese geseit wort
hondert dusenden schuldig t' sijn.
Indien men Abbe in tijds hadde versekert, daer souden
•) Zie v. Reyd uitg. 1650 pag. 329.
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ongetvifelt vele exulceratien op gebroocken hebben; maer
men salt altans versmooren."
En als laatste illustreering van deze geschiedenis volge
Meinardus' brief van 5 Mei (o.st.) '35: „
• Angaende
't public heb u geschreven, sedert is Bootsma suspendeert
en opgeleit borge t' stellen voor hondert dusend gulden,
of bi faulte van dien sal in sijn huis gegiselt en met soldaten bewaert worden, onder andere is gevonden in Abbe
huis dese annotatie in seeckere sijn breven (?). An d'here
Sande obligatie passeert voor drie dusend gulden, daer
van ie niet een penning heb gesien. Doch den principale
blaffert hout men dat hi met genomen heeft; die coresponderende heren patrocineren Bootsma seer; Sande had
Roorda daerover gesproocken; dese had hem t' houden
geven, dat men d' ingesetenen tot geen contributiën soude
conen brengen, indien men in dese sake conniveerde,
d'eerste obiectie soude sijn: Men executeert ons overeen
daler twee drie en den onf.T) late men met hondert dusende sitten. Hi had daerop weinich of niet repliceert.
Dese sullen sijn voorstanders van de justicie; ie gelove
vastelic, dat seer weinich sijn van die op landsdagen
plegen te comen, of hebben uit 't comtoer gerief gehat,
d'ene min, d'ander meer, Vermees wort daeronder medegereeckent op 25 m £. Doch daer wort sekerlic voor
gehouden, dat sine saken verwarret staen. Men begint
op sijn name dusenden t' laten registeren."
Deze dingen werpen inderdaad een ander licht op het
verschijnsel, dat daar plotseling mannen opstonden, die
uitstrooiden, dat Bootsma's rekening niet klopte en die
minder vertrouwen stelden in de controle der gedeputeerden op de procuratiën of die, zooals Meinardus en
Marcus Aitzema en Abraham Roorda, maar liever hadden,
dat de magistraatsbestelling zoo min mogelijk had uit te
staan met die „grooten", waarvan er maar al te veel met
bizondere banden aan de zaak Bootsma verbonden waren.
2

) d.i. den ontvanger.
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V. d. Sande houdt niet van de schreeuwers, die het
altijd beter meenen te kunnen. Laat den armen Bootsma
toch met rust. Hij is immers al bezig aan zijn rekening
van verleden jaar
en ik ben immers borg voor
70000 pond! l )
Ten slotte nog een enkel woord over de verandering in
de magistraatsbestelling. Al zijn per slot van rekening de
resultaten van de heele beweging maar gering geweest, toch
geeft deze geschiedenis wel heel typische momenten voor
de historie van Friesland niet alleen, maar ook voor die
van onze zeventiende eeuwsche republiek in het algemeen.
Zoo verscheen b.v. al den 6 Nov. '35 de Stadhouder
met alle Heeren van het Hof in de vergadering der Staten.
Hij toonde zich weinig ingenomen met de resoluties van
de negen steden en achtte zich er niet door gebonden,
geteëkend als ze waren door de tusschentijds veranderde
Volmachten. Hij hoopte dan ook dat men hem niet tot
nakoming dezer resoluties zou willen dwingen, want in
dat geval zou hij zich op de Staten-Generaal beroepen.
Maar mannen als Rienk van Burmania, Suffridus Sakema
en Pieter Harinxma laten zich niet uit het veld slaan en
geven aan Zijne Genade te bedenken „oft hij met soo
weynigh respect sijn principalen ende betaelsheeren behoorde te bejegenen."2)
') In de kroniek van het Hist. Gen. 1873, zijn eenige stukken
betreffend Bootsma opgenomen, nl. een brief van de Staten van
Friesland aan die van Utrecht van 1635 en Bootsma's rekening
van 1635. Nieuwe gezichtspunten geven ze niet.
In de Resolutiën van de Staten van Friesland van 25 Aug. '36
worden behalve v. d. Sande als borgen genoemd „Hobbe van
Aylva, grietman over Baarderadeel, Sybrandt van Burmania,
houtphester over de voorschr. landschappe, Douwe Sixma van
Andla, grietman over Franekeradeel, hopman Bernhert van Heringa, Abbe van Bootsma, Andries van Waltinga tot Herbayum
sampt Juffr. Tinco van Bootsma."
2
) S. v. St. en O. II pag. 192.
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• Na welk hoffelijk standje Zijne Genade boos de vergadering verliet.
Toch blijft men kibbelen. In Harlingen wil de Stadhouder zelfs met geweld van wapenen de oude magistraat
herstellen, maar de gedeputeerden weten hem vóór te zijn:
eenigen hunner weten n.1. vóór hem Harlingen te waarschuwen en den compagnieën, die den Stadhouder zouden
convoyeeren, wordt bevolen thuis te blijven.
In den loop van 1636 nog houden de Staten angstvallig
aan hun pas verkregen rechten vast. Punt 9 van een
ordonnantie van 28 Oct. 1636 luidt: „De Raden Provintiael sullen hen onthouden van de Raedtsbestellinge" enz.
De Raden hebben zelfs een eed op deze instructie af
moeten leggen, 't geen Lieuwe eenige sceptische opmerkingen ontlokt: niemand heeft geweigerd, waaraan de
heeren wijs deden, immers: „eensdeels weet men wel,
wat instructies zijn, ende hoe verre sij gaen: hebben niet
de wetten wassen neusen? ende werden niet de menschen
door passiën gheregeert? daer-en-boven werdt onder alle
eeden op instructiën verstaen de clausule voor sooveel
als deselve in gebruick of observantie sijn. Bovendien
saghen sij wel, dat een ander lucht opquam, ende datter
veranderingh ophanden was, ende dat alsdan de andere
Heeren also facijl souden zijn, om de Raden van dese
nieuwe Instructie te bevrijden.])
De bewuste verandering is al in 1637 gekomen en wel
door tusschenkomst van den Raad v. State.2)
In de meeste steden worden vaste vroedschappen benoemd, bij de aanvulling waarvan de macht van den Stadhouder aanmerkelijk gewonnen heeft en zelfs de leden
van het Hof uitgeschakeld worden. Eenigszins andere
regelingen verkrijgen Leeuwarden en Franeker.
Vooral in Dokkum worden vele van de oude magistraat
in eere hersteld. Onder degenen, die af moeten treden
') S. v. St en O II pag. 387.
) S. v, St. en O. II pag. 434 en 468; v. Reyd—v. d. Sande
pag. 206, Fruin-Colenbrander, Staatsinstellingen pag. 244.
2
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wordt ook genoemd burgemeester Marcus Aitzema, die als!
zoodanig vervangen wordt door Dr. Johannes Veltdriel. j
f
En hiermede zijn we weer aan het punt gekomen, waar f
we ons verhaal onderbroken hebben, en gaan voort metj
de beschrijving van het leven van Marcus Aitzema.
[
Was hij in 1635 nog een persoon van gewicht in staats-[
zaken, de huiselijke ellende was een jaar te voren reeds;
voor hem ingetreden. 4 Jan. 1634 meldt Meinardus, datj
Sijtie Bootsma, Marcus' vrouw, bij de geboorte van een!
zoon overleden is; ook het kind is een kwartier later ge-j
storven. „Marcus, gelijc hi metterdaed betoont, heeft haer!
van herten bemint."
f
Maar dit is niet het eenige. Naast de droefheid over'
de gestorvene komen de zorgen over de schulden: ,,d' doe!j
19
f
en schulden komen op een" (-Q- Jan.'34). Den 17 Jan. (o.sty<•
schrijft Meinardus aan Lieuwe, dat Marcus van Januari
tot Mei bij zijn vader zal komen inwonen en den 25 Febr.
1634:
„Marcus saacken staen oic qualic; is met;
schulden belemmert, daer beneven costelic en lecker. Hi;
geeft sijn huishoudinge op en comt bi mi te wonen met
sijn clein kind. Ie sie wel tegemoet, dat mi daerdeur ene
beswaerlike huishoudinge op 't lijf valt."
Maar alles kan terecht komen door goed beleid van
Marcus.
„Hi heeft 600 £ tot ordinaris tractement, 200 £ van \
wege sijn kint en 200 £ van wege 't burgemeesterschap.
Ie meine hi behoort, bi mi levende, jaerlic 700 sS af te
doen
"
Zoo blijft het tobben tot aan Marcus' vroegen dood.
Den -v—ï—~î^5n

sc

hnjft Meinardus, met bevende hand:

„Wij hebben u broeder Marcus mijn soon d' laetste eere
gedaen den 20 Decemb. Van sijn Godsalige en bestendige
afscheiden heb ie voor desen bi twe brieve g'aviseert,
waerdeur ie mine drofenesse matige, God biddende, dat
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hem gelieve mi niet te besoecken dan mijn swackheid kan
verdragen. D' liefde van d' ouders tot hare kinderen is
groet. Mijn soen Absalon, mijn soen Absalon, schreide
David. Quid mirum in nobis? Cur non attigimus istum
gradum sanctitatis?"
En ook nu komen de kwellende geldzaken de droefheid
nog vergrooten. Marcus, zelf zoo'n slecht financier, heeft
zich niet ontzien zijn zwager Epe Bootsma *) voor een
reis naar Frankrijk geld te leenen en het is zaak in de
eerste plaats te zorgen, dat dit terugbetaald wordt: „Icsal
comen tot onse particuliere saken. U broder (n.1. Marcus)
heeft mercklike schulden nagelaten, en is nodig t'letten
op betalinge. Soe is dan mijn versoec, dat U gelieve Epe
Bootsma anmaninge t' doen, dat hi sic daerna sette, om
die penningen, die hi Marcus schuldig is, consumeert in
sijn peregrinatie in Francrijc, monterende met d'interes
tot 1200 car. gld., op t' brengen tegen 1 May 1639, of sal
veroersaect worden, hem voor 't Hof daerover t' roepen,
daer ie anders ongeerne toe come. Hi (n.1. Marcus) heeft
die penningen selve moeten negotieren die hi hem in
Francrijc oversonde. Indient soe ruim uitquame, men had
oersake met Bootsma patientie te nemen. Hi heeft bi sijn
leven het dragende gehouden, hoewel sijn wijf hem dicwijls daerover lastich is geweest. Gi moegt sien, waerbie
gi hem coent disponeren. In allen gevalle behoert hi
altans maior sijnde en wetende dat dit verschot deugdelic
is, daer in geen suarichheit te maken.
'T is een van Marci deugdelicste actiën geweest, die hi
hyr presteert heeft; hi mochte andersins vooreen quidam
noch omgelopen hebben." 2)
Is het wonder, dat, waar drie zoons hem zooveel zorgen
baren, Meinardus gaarne zijn hart uitstort voor Lieuwe,
den rustigen werker in Den Haag, den man met vaste en
•) Deze Epe Bootsma is lid van de Staten-Generaal geweest
en was getrouwd met Frouc van Donia, zie de Haan H. en Halm.
I pag. 43 en II pag. 38.
2
) Verdere sporen over deze kwestie heb ik niet gevonden.
3
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eervolle positie, sinds hij in 1625 als resident der Hanzesteden Dr. Rijswijk opgevolgd was? 1 ) Over alles schrijft
hij hem, meer dan eens per week, soms dagelijks.
Wanneer in 1632 Lieuwe's moeder ziek wordt, steeds
meer verzwakt en ten slotte sterft, kunnen we van dag
tot dag haar toestand volgen en zijn getuige van Meinardus' teedere zorgen. Uw moeder, zoo schrijft hij eenmaal,
had wel lust in lamsvoeten. Wees zoo goed uw hospita
te vragen er een paar te willen sturen met opgave van
prijs, dan zend ik onmiddellijk het geld.
En het aantal huwelijken, dat hij met zijn zoon bespreekt, is niet te tellen, want de brave Meinardus was
een aartskoppelaar. Niet alleen het huwelijksgeluk van
eigen kinderen (van wie, wonderlijk genoeg, de steeds
oud vrijer gebleven Lieuwe bijna altijd buiten beschouwing blijft), ook dat van anderen gaat hem ten zeerste
ter harte en we kunnen moeilijk ons gelaat in de plooi
houden, wanneer we met ernstig gezicht Meinardus hooren
zeggen:2)
„Ie heb met juffrow Humalda wel versproocken wat
haer dochter van een huwelic met Bernhardu onsen niewen predicant denkt. En haer versocht, dat sij Bauc3)
daerop reis wilde sonderen. Hi is een persone van singuliere gaven, die Johannes Gerhardi in mijn sin overtreft, juffrow voorschreven docht geraden dat ie het met
U reis soude communiceeren, sal over sulcks U advys
hyrover verwachten. Hi is een godsalich en geleerd man,
een goet economus, heeft 3m ^g in voorraad."
•) c. f. den brief van Henr. a Cappeln uit Bremen van 17 Juli
1625 (oude stijl) waarin o. a. deze passage: „Jam n. (d. i. nempe
of nam?) tibi constare puto, quod nupero in conventu Hansiaticorum Rerumpubl. unanimo consensu tua causa decretum fuerit
ubi in locum pie defuncti dni Doctoris Riswici cooptatus es hoc
tantummodo a legatis ad referendum dilato, an idem salarium
tibi quotannis exsolvendum esset".
2
) 7 Sept. 1632.
3
) Lieuwe's zuster.
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Heel wat minder dan zijn broeders treedt Meinardus Jr.
op den voorgrond. Ik herinner me geen plaats, waar
Meinardus Sr. over dezen zoon spreekt. We kennen hem
uit eenige overigens weinig beteekenende brieven uit Dokkum aan Lieuwe geschreven, meestal in het Fransch.
Door Meinardus' huwelijk met Catharina van Juckema
(t 3 April 1632) werden de Aitzema's verwant met de
Roorda's, want Catharina's zuster Anna was getrouwd
met Andries Roorda, hoogleeraar in de philosophie te
Franeker.
Van diens zoon Carel, sinds 1635 grietman van Idaarderadeel bevinden zich vele in het Fransch geschreven
brieven in de collectie Aitzema, die waarschijnlijk voor de
Friesche geschiedenis hun waarde hebben, maar waarvan
het geheimschrift voor mij voorloopig een geheim schrift
gebleven is. Waar hij getallen in plaats van namen geeft,
was het mij niet mogelijk zonder eenig houvast de betreffende namen in te vullen.
Ook Meinardus (Sr.) schrijft geregeld in geheimschrift.
Hij gebruikt hiertoe een alphabet, waarvan de sleutel
bekend was bij de heele familie Aitzema (ook de aangetrouwde).
Met behulp van eenige bovenschrijvingen van ontvangers en door verdere aanvulling is het niet moeilijk het
volledige alphabet te reconstrueeren. Daar echter in de
brieven van Meinardus aan Lieuwe in 't geheel geen oplossingen gegeven worden (wèl meer dan eens in de brieven van Foppe), heb ik in mijn dissertatie op pag. 8 den
sleutel doen afdrukken.
Opdat men zich een des te levendiger beeld zal kunnen
vormen van het gebruik van dit schrift, is achter dit
artikel een gedeelte gegeven van Meinardus' brief aan
Lieuwe van 12 Febr. (o.st.) 1634.
Van de dochters is de jongste Bauk, den 17 Oct. 1634
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getrouwd met Albert Wiarda,J) de oudste, Sjoerdje, was
gehuwd met zekeren Waldrich, die een lui, weinig op.
gewekt en futloos sinjeur geweest schijnt te zijn.
2
y~ Juni 1633 schrijft Meinardus: „Waldrich en u suster
leven in armoed" en 28 Juni '33 vertelt hij, dat Sjoerdje
met haar man en twee kleine kinderen drie weken bij
hem geweest is en met schreiende oogen klaagde over
haar sobere huishoudinge. Wanneer dan Meinardus Waldrich vermanen v/il „sweeg hi stille, ging te bedde en
's morgens vertroc hi sonder Adieu emand t' seggen".
Dat deze man weinig geschikt was de financiën van het
bescheiden huishouden te verbeteren, behoeft zeker niet
te verwonderen. Al kunnen we beider leven niet volgen
(ik weet zelfs niet, wat Waldrich precies deed voor dt
kost), van het jaar 1648 bevindt zich een reeks van brie
ven van Sjoerdje in de collectie, die het intens zielige vat
haar toestand wèl scherp belichten.
30 April '48: „lek heb u brieven noch ontvangen en
soude al eerder daer op geantwordet hebben indien myn
suackheit het niet belettet hade. lek ben watersuchtich,
mijn lijf ijs soo hart als een steen ende leven ick soo,
dat ie mijn tit doorbrenge met verdriet. De dockter heeft
mij geordeneert wranse wyn daerin verscheiden medesinen hangen, alsmede Bremer bier, dat seer verdrocht2),
daer moet ick mijn geit noch om uitgeve." En over haar
huishouden zegt ze: „Ick houde wel sober huis, dat ick
daer niet sonder tranen van schreive. Om mijn dochters
costelic te houden, waer soude dat vandaen coeme? Het
sijn tot noch toe van oude kleren, die ick van myn Ouders
') Deze Wiarda is o. a. convooimeester geweest, 't geen blijkt
uit een schrijven aan zijn zwager Schelte, den Secretaris van de
admiraliteit, verzonden uit Groningen, 11 Dec. 1649. Hij vertelt
hierin, dat hij zijn convooimeesterschap heeft verkocht aan den
eigenerfde Huisman voor een som van 7500 pond, welke som in
twee termijnen zal betaald worden.
2
) d. w. z. dat (het lichaam) zeer verdroogt.
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gecregen heb, dat ick mij soe kael maek, dat mijn tabert
nau dragentwert ijs. Ick hore altemet schreien genoch,
dat ick niet een nieu Klet kan geven, maer daer is haer
vader de orsaek van, sijnde dan noch quatgunstige. Wat
can ie het kere? Ick maeck geen staet op menschen, maer
op ons leve Heer en ick wet myn dingen niet beter over
te leggen." Dergelijke klachten komen ook in de volgende
maanden. Van alle kanten moet Sjoerdje financieel gesteund worden en zij wordt tot wanhoop gebracht, wanneer ze van Schelte minder geld ontvangt, dan haar
toegezegd was.
Over Foppe, den derden zoon van Schelte, wil ik hier
niet uitweiden. Een overzicht van zijn leven vindt men
in de Nieuwe Ned. Biografie, een uitgebreider behandeling
in mijn proefschrift.
Verder moet Meinardus een drietal zusters gehad hebben, namelijk Ydt, getrouwd met Jurrit van Hania *), verder
Athje, genoemd in De H. H. en v. H. I pag. 143 of, zooals
ze in Latijnsche bronnen genoemd wordt Attica, die in
1602 door een ongeluk in Friesland om het leven gekomen is en ten slotte Maria, genoemd in een grafschrift op
Schelte (Senior) en zijn vrouw van 1609.s) Over haar
ontbreken overigens alle verdere gegevens.
Zeker is er in het leven van Meinardus veel geweest
dat de gedrukte stemming van zijn brieven verklaart, meer
dan eens is het of hij gelijk Jakob voor Pharao het uitroept; „Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns
levens geweest", maar zijn correspondentie verdient niet
alleen de aandacht als geschriften van een zorgvol en
trouw vader, maar ook als eigenaardige bron voor Frieslands geschiedenis.
G. DAS.
•) Zie voor hem te Water: Verbond der Edelen II pag. 447.
) A. J. Andreae in Navorscher, Dl. XXI.
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