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VOORBERIGT.

Deze jaargang van den Frieschen Volks-Almanak
bevat ruim een vel druks meer Mengelwerk dan ge-
woonlijk , waartoe de uitgevers door eene ruime inzen-
ding van Bijdragen zijn in staat gesteld.

Zij brengen EH. geëerde Medewerkers daarvoor
hunnen opregten dank toe, en blijven zich voor het
vervolg zeer aanbevelen. Zonder nadere opvraag zul-
len zij zoo vrij zijn, de niet geplaatste stukken voor
eenen volgenden jaargang onder zich te houden, ho-
pende dat dit de goedkeuring van de Inzenders zal
mogen wegdragen.



Hoe gaarne zij ook wilden, konden zij in dezen
jaargang het geheele stuk van Dr. Cannegieter, over
Hallum, niet opnemen; in den volgenden zal dit
zeker plaats vinden.

En hiermede wordt een ieder alle heil toegewenscht
•in den Nieuwen Jaarkring door

Sneek,
October 1850.

De Uitgevers.
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ZON in den Schorpioen, den
5ten, op te 7 uur 3 min., on<
c te 4 uur 57 min.
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H. Nïcolaas.
2 Advent.
Mar. Ontv. © 's

nam. 3u. 51 m.

3 Advent.
(J 's av. 5 uur.

50 min.
Quatertempor.

Quatertemper.
Qxiatertemper.
H. Thom. 4 Adv.
© 's nam. 3 uur.

57 min.

Christus geb.
2de Kersdag
EL Joh. Evang.

5 's nam. 1 uur
38 min.

ZON in den Steenbok, den
2sten, op 8 u. 22 m., onder 3 u.
8 m.Kortste dag. Winter begint.







HET GESLACHT DER SCHOTÄNUSSEN,

(Vervolg van hl. 96 van den vorigen jaargang.)

Had ik het genoegen, in de twee vorige jaargangen
eenige mededeelingen aangaande verscheidene leden
van het geslacht der Schotanusscn te geven, ik wil in
dezen jaargang de aangevangen taak vervolgen en zoo
mogelijk ten einde brengen.

De verschillende beroemde mannen uit dat uitsteken-
de geslacht, waarover ik meer of min uitgebreid han-
delde , zijn nog de ecnigsten niet. Uit weinige geslach-
ten zijn zulke uitmuntende menschen, zulke grondige
geleerden voortgesproten. Wij wijdden onze vorige
mededeeling voornamelijk aan een overzigt van hel le-
ven en de verrigtingen ven den beroemden Kcnricus
Scholanus, den derden zoon van den ouden Bacirnke
Gaebes, huisman op de Schoot, van welk dorp hij en
zijne broeders den toenaam van Schotanus aangenomen
hebben, gelijk reeds vroeger is aangemerkt. Wij zeiden
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toen dat deze Henricus, in 1548 geboren , na verschei-
dene lotsverwisselingen onder de eerste hoogleeraren
van de eenmaal zoobloeijende hoogeschool te Franeker
geteld werd, en gehuwd was aan eene zekere Geertrui
Poll, eenig kind van Meinard Poll, schepen en Burge-
meester te Leeuwarden, Deze voortreffelijke vrouw bad.
na het afsterven van haren man, in de opvoeding van
hare zes dochters en twee zoons eene zeer zware (aak
te vervullen : maar, zoo als ik reeds vroeger vermelde,
zij slaagde daarin zeer gelukkig. Onder de papieren ,
op dit oogenblik nog den eigendom van den heer R. D.
Smeding, lid van den raad der siad Leeuwarden, zijnde,
heb ik eenige belangrijke familieaanteekeningen van
haren kleinzoon , Henricus en achicrkleinzoon, Albartus
Schotanus, gevonden, die mij bij de bearbeiding van
dit onderwerp zeer te stade kwamen, en welke zulk
een echt vromen geest en godsdienstigen zin ken-
merken, dal ik het niet ondienstig acht, enkele daarvan
hierna te laten volgen; want indien hel waar is, dal
kunde en geleerdheid den monsch tot een wezenlijk sie-
raad verstrekken, niet minder waar is liet, dat vroomheid
en godsdienstzin nog van oneindig meerdere en blij-
vende waarde is, en dat hij, die diepe kennis en grondi-
ge geleerdheid aan kinderlijke vroomheid paart, tot de
gelukkigste stervelingen der wereld mag gerekend wor-
den, en van onberekenbaar vee' invloed is op tijdgenoot
cîi nakomeling.

Deze Geertrui Poll was geboren in 1559 en is over-
leden den 15 Maart 1620; ,. haere Iaetste woorden wae-



ren: „ick sall het onse Vader bidden'' en comende, leijt
ons niet in versoekinge, is se gerust." zoo schrijft Hen-
ricus ScIîoianiiSj, haar kleinzoon van „zijn allerlieve
grootmoeder.''terwijl hij van zijn waarde grootvader,
Henricus Schotanus, zegt, dat diens laatste "woorden zijn
geweest: „„ick abonnere de wereldsche saecken en
keere mij naer de want, om mij met Godt Ie versoe-
nen...... en seer ijverich gebeden hebbende, heeft sijne
siele den bannhartigen Godt opgeoffert, en daernae
niet meer gesproken."

De oudste zoon van dit ouderenpaar was genoemd
Meinardus? geboren den 13 October 1593. Met groote
zorgvuldigheid wijdden de ouders zich aan zijne opvoe-
ding, en onder anderen wordt van do moeder medege-
deeld, dat zij met een zeldzaam geduld hem van het las-
tige gebrek van het stotteren genas, door hem bij aan-
houdendheid eenige versen uit den bijbel te doen op-
zeggen, en ieder keer, wanneer hij maar eenigen zweem
van stotteren gaf, ze van af den beginne wederom lang-
zaam te doen herhalen.

Onder de leiding- van zeer geschikte mannen (volgens
de redevoering van Gijsberlus Voetius), zoo als Simon
Bemardus en Johannes Fungerus, maakte hij op de la-
tijnsche school te Leeuwarden uitmuntende vorderingen-
Een gelukkig verstand ontwikkelde zich bij het kind;
het had het voorregt een sterk geheugen te bezitten.
Eenvoudig en zuiver van zeden en nederig van ge-
moed, gaf het reeds toen blijken van vroomheid en ge-
schiktheid om als godsdienstleraar naderhand nuttig
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werkzaam te kunnen wezen, zoodat hem de keuze van
een toekomstigen werkkring niet moeijelijk viel, en hij
de theologische wetenschappen aldra niet geheel zijne
overtuiging beoefende, toen hij in 1612 als student te
Franeker was ingeschreven. Met bijzondere voorliefde
was hij tevens bezield voor oostersche studiën, en
wijdde daaraan niet zonder vrucht een belangrijk ge-
deelte van zijnen studietijd. De lessen van Labbertus
en Maccovius, beide hoogleeraren in de theologie, hoor-
de hij mei belangstelling aan , maar geraakte nadat deze
professoren een heftigen strijd over de geloofsleer voer-
den , in verdenking, dat hij meer tot de Arminiaansche
of zoogenaamde Remonstrantsche leer overhelde.Vreem-
de dingen hebben er toch al sedert eeuwen plaats, en
vooral in dit kleine land, van aanhoudende geloofsijver,
Toen ter tijde waren de Arminianen, volgens de over-
tuiging van duizenden, niet alleen op het dwaalspoor,
maar moesten zij van dat dwaalspoor worden teruggc-
bragt, al kostte het ook hun leven; en thans is die over-
tuiging ten dezen opzigte bijna geheel omgekeerd, zoo
dat ik we! eens meen, dat bijna het meerendcel inwoners
Arminianen zijn! En hoc zal het nu over honderd ja-
ren zijn ? Voetius noemt de verdenking lastertaal, even
kinderachtig en dom als kwaadaardig, en als uitgegaan
uit een der duistere schuilhoeken der helle. Hij toon-
de, zoo vaart Voetius voort, dan ook weldra, dat het
vuige lasterlongen waren, die deze verdenking tegen
hem hadden uitgestrooid, toen hij namelijk bij de classis
van Franeker, in 1616 (7 Nov.) op de gewone wijze



de formulieren van den Heidelbergschen catechismus en
Nederlandsche confessie niet eigene hand onderschreef,
en daardoor beloofde, het Arminiaausche vergif aan alle
geloovigen te zullen doen kennen en mede te helpen
uitroeijen.

Aldra werd hij in het naburige Britzum tot leeraar
beroepen en stichtte eene hem geliefde gemeente, ge-
durende een tiental jaren, in welk tijdperk hij voor meer
dan twintig naar onderscheidene gemeenten ontvangen
beroepen meende te moeten bedanken. în 1620 werd
hij tot hooglcoraar in de godgeleerdheid te Franeker be-
noemd, en opende dezen zijnen werkkring met eene be-
langrijke redevoering over het leeraarsambl (de digni-
fats ministri), v/elk stuk door zijne tijdgenoolen met
wezenlijke belangstelling ontvangen is. Met bijzondere
naauwgezetheid vervulde bij zijne taak ? en in Î630 tot
academischen bibliothecaris aangesteld , dankte die zoo
voortreffelijke instelling in weinige jaren veel aan zijne
onvermoeide pogingen om haren luister te verhoogen.
De uilnoodiging , om in 's iiertogenbosch , toen naau-
welijks aan het Spaansche juk ontworsteld , in de voor
het eerst aldaar gevestigde kerk het leeraarsambt te
bekleeden , meende hij te moeten afwijzen , ofschoon ei
sommige schrijvers gevonden worden, die vermeenen,
dat hij er werkelijk predikant zoude geweest zijn. ïn de
stad Leeuwarden heeft hij echter van af 1632 geduren-
de een drietal jaren als predikant nuttig werkzaam ge-
weest, en verkreeg als kanselredenaar een roemvollen
naam. In 1636 keerde hij tot de zelfde betrekkingen, on-.



der dezelfde voorwaarden als vroeger in Franeker terug;
maar ook nu was zijn verblijf slechts van korten duur,
daar hij door de academie van Utrecht, in April 1637,
tot professor in de godgeleerdheid werd beroepen, waar
hij zijne lessen opende mei eene welsprekende rede-
voering over hel woord Gods (de verbo Dei), uit welke
redevoering men bij Burman , in zijn Trajeclo erudito,
(p. 137,) eenige belangrijkheden vindt aangeleekend. Met
zijne ambtgenooten, Voetius en Carolus de Maets, in de
volmaakste eendragt en geestelijke overeenstemming
verkeerende, was hij aldaar een krachtig arbeider in het
veld, hem aangewezen, en een opregte voorstander der
godgeleerde wetenschappen, was boven het nietige en
ijdele der wereld verheven en werkte door zijn uitmun-
tend voorbeeld op zijne leerlingen. Zijn eenvoudig
uiterlijk, zijne waarachtig nederige gemoedsstemming,
zijn ernst en tevens tevredene gemoedelijkheid, gepaard
aan eene veelomvattende en grondige kennis, werkte
bij velen iets goeds uit. Voetius achtte hem zoo hoog,
dat zijne lijkrede op Schotanus nog heden ten dage,
den lezer in eene zekere mate in geestvervoering kan
brengen, zonder dat ze eenigen schijn heeft vleitaal te
bevatten, ofschoon het niet onwaarschijnlijk is, dat
eene innige en wanne vriendschap de pen van Voetius
heeft bestuurd, 't Zoude overbodig zijn, wanneer ik u
die woorden door Voetius gebezigd in onze taal zoude
willen teruggeven. Men leest ze bij Vriemoet, die het
voornaamste heeft opgenomen, zeggende, „dat zijn
leven alîezins zuiver Avas, dat zijn geduld , verdraag-



zaamheid, gelijkmoedigheid, grootheid van ziel, vre-
delievendheid als 't ware met elkander wedijverden,
om de zaak van God te meerder te doen zegevie-
ren."

Met onvermoeide werkzaamheid bekleedde hij tot
1644 (7 April) zijn Hoogleeraarsambt, toen hij stierf
met de woorden op de lippen : „ Het woord Gods heb
ik volgens mijn geweten voor God gepredikt. Ik heb de
menschen niet gevreesd." Onder zijne uitmuntende hoe-
danigheden werd vooral ook zijne kernachtige, zuivere
en aangename voordragt geroemd; geene opgesmukte
woordenpraal was het, die zijne toehoorders boeide;
maar integendeel mogt het hem gelukken, dat door de
eenvoudigheid, die hij met waardigheid paarde, door de
diepe blikken in het menschelijk hart, die hij aan gron-
dige geleerdheid verbond, dat zeifs verscheidene pries-
ters tot de hervormde kerk overgingen, wanneer hij
iederen dingsdag, buiten de zoogenoemde Weerdpoort,
te Utrecht, voor eene van vele zijden te zaam gevloeide
menigte, godsdienstige leerredenen hield. Albertus
Schotanus teekende onder anderen in zijnen Bijbel
van zijnen oud-oom het volgende aan; . . . . . . ende
eindlijk van Franeker tot Utrecht is beroepen tot pro-
fessor theologie ende predicant, welke beide functiën
hij aldaar mede tot de uiterste vergenoeging van een
ieder ende in eenseer naauwe verbindtenisse van vriend-
schap met de heere Gisbertus Voetius heeft waargeno-
men , en als een treflijk instrument in Godts hant in het
bijzonder mede is gebruikt orn een menigte van 't paus-



10

dom te bekeeren tot de ware gereformeerde religie , en
is endlijk in den Heére onlslaepcn.''

Tweemaal gehuwd geweest zijnde , de eerste maal in
1812 met zijne nicht, Dodonea Schotana, kleindochter
van Gellius Scholanus en ten tweedenmale met Mensje
Winters, in 1639 , die hem overleefde, heeft hij slechts
eene dochter, Geertruida, nagelaten, die in 1623 te Brit-
zum geboren, naderhand met Aegidius Radaeo-Revius
gehuwd is, de kleinzoon van den zoo beroemden boek-
drukker Âegidius Radaeus.

De geschriften, door Meinardus Schotanus geschre-
ven vindt men bij Vriemoet vermeld.

Gaan wij thans over tot liet doen van eenige mede-
deelingen omtrent het leven van den bij velen mijner
lezers voorzeker nog meer bekenden Bernardus Scho-
anus, den broeder van Meinardus, geboren te Franeker
den 17 October 1598. Onder de leiding der zelfde ver*
standige moeder opgevoed , erlangde hij even als Mei-
nardus te Leeuwarden het eerste onderrigt in de
latijnsche en grieksche talen, en werd in lf>14 in het
academische album van Franeker, als student inge-
schreven. Verscheidene jaren bestudeerde hij met ge-
lukkig gevolg de oude literatuur en philisophie , was
een zeer uitmuntend mathemathicus, behandelde zelfs
niet zonder vrucht de theologische wetenschappen,
maar beoefende overigens uitsluitend de regtsgeleerd-
heid als de studie zijner keuze, waarin hij in den zeer
beroemden hoogleeraar Timaeus Faber juist den man



vond, om hem van zijne diepe en grondige studiën cu
meerdere ondervinding aiies to doen genieten. Daarna
toefde hij eenigen tijd aan de bloeijende hoogeschool van
Leiden en volgde onder anderen in 't bijzonder de les-
sen van den bekenden Swanenburg. In Î622 erlangde
hij te Franeker den doctoralen graad en werd weldra
onder de advocaten van het Friesche hof geteld , welke
orde hij gedurende ruim 2 jaren iot eene wezenlijke
eer verstrekte. In 1624 volgde hij zijoen beminden leer-
meester Timaeus Faber als hoogleeraar te Franeker op.

Bijna 11 jaren bekleedde hij dit ambt lot groot nut
dergenen, die zijne lessen over da regtsgeleerdheid
mogten aanhooren, terwijl onderscheidene eervolle bur-
gerlijke betrekkingen gelijktijdig aan lieni werden op-
gedragen, waarin hij tot heil van Franeker en van dit
geheele gewest werkzaam was 1). Franekers burgers,
in een toestand van opstand tegen de regering der stad
verkeerende, droegen hem zelfs de waardigheid van
burgemeester op, maar Schotanus, hoewel iemand
zijnde, die zich zijner gevoelens niet schaamde, maar
daarvoor openlijk durfde uit komen , een man , die het
heil des volks wilde, en er verre af was, om aan som-
mige personen en standen voorregten te gunnen, waar-
op zij niet door eigene verdiensten aanspraak vermog-
ten te maken , bedankte echter rnet even veel standvas-
tigheid als zedigheid voor die eer. 't Was zijn doel,

1) Men zie Vriemoet, die alle door hem bekleedde betrek-
kingen naauwkeurig opgeeft.
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geenszins om, door anderen te verdrijven, hunne plaat-
sen in te nemen.

Toen hem echter in 1627 de destijds zeer gezochte
eer te beurt viel, door den senaat tot rector der acade-
mie benoemd te worden, bedankte hij voor de vele
hem opgedragene betrekkingen, en ten gevolge van dit
besluit decreteerde de Senaat van de academie van
Franeker, dat in vervolg van tijd met de betrekking van
rector andere bedieningen, zoo als vroedschap der stad,
assessor der grietenij , onvereenigbaar zouden wezen.

Voor de wetenschappen en letteren koesterde men in
die dagen eene zoodanige hoogachting, dat men den
rector der academie, wiens werkkring uit zich zelve
reeds vrij uitgebreid was , zich liever uitsluitend tot de
academie en hare belangen zag bepalen, dan hem in
meerdere betrekkingen van burgerlijken aard te plaat-
sen , welke hem veelligt veel lijd ten koste der weten-
schap zouden rooven.

In 1636 was de hoogeschool te Utrecht opgerigt
en stelde de regering zich ten doei, die hoogeschool
vooral te doen bloeijen, door er de meest kundige man-
nen , die naam en roem in zich vereenigden, bij een te
brengen , en werd onze Bernardus Schotanus uitgenoo-
digd , den eerste hooglee-raarsstoel in de regter, te be-
kleeden, en tevens de mathesis te onderwijzen , waarin
hij reeds vroeg een Iioogen roem verworven had. Im-
mers reeds bij zijne aankomst aan de academie te
Franeker (in 1614), had hij eene hollandscho vertaling
met. aanteekeningen van het werkje van Adrianus Sme-
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tius, fondamenfheele onderwijzinge van de sterrekonst
en beschrijving der aerde door het gebruijck der hemel-
sche en aersche globe, mitsgaeders onderrichtingen in
dekonst van zeevaeri enz., in het licht gegeven.

Onder de bijzondere eerbewijzingen, die hij hier te
Utrecht genoot, mogen wij niet onopgemerkt laten, dat
hem de waardigheid van rector magnificus perpefuus
werd opgedragen , d.i. dat hij gedurende zijn geheele le-
ven rector magnificus van de hoogeschool van Utrecht
zoude blijven. Evenwel bekleedde hij die waardigheid niet
lang, want toen de beroemde Petrus Cunaeus te Leiden
overleden was, meenden de curatoren geene betere
keuze te kunnen doen, dan door Bernardus Scholanus
derwaarts te beroepen, en lieten dan ook geene pogin-
gen onaangewend, om hem werkelijk derwaarts te bren-
gen, en dat wel onder zulke voordeelige voorwaarden,
dat het hem voorzeker bijna ondoenlijk was, dat beroep
af te wijzen, ofschoon hij zeer lang weifelde, en eerst
nadat eene commissie uit Leiden allen aandrang had
gebruikt, schoorvoetende tot de aanneming besloot. In
1641 werd hij professor Juris primarius en consilia-
rius perpetuus, d. i., opperhoogleeraar in de regten
en academie-raad gedurende zijn leven aan de hooge-
school te Leiden, en strekte die hoogeschool voortaan
tot een groot sieraad, was den studenten, die van heinde
en verre toestroomden om hem' te hooren, een voor-
treffelijk leermeester en een ware raadsman, voor allen,
die met hem in eenige aanraking kwamen , een voor-
beeld van deugd en getrouwe pligtsbetrachting.



14

Van af den eersten tijd echter, dat hij zich te Leiden
gevestigd had, leed hij hevig aan eene smartelijke en
langdurige ziekte, hel graveel, waaraan hij in 1652 be-
zweek. „Kalm en rustig was zijn einde''zegt Vinnius,
zijn ambtgenoot, een man, bij weinige juristen onbekend
gebleven. Uit de lijkrede van Vinnius putte ik dan ook
vele medegedeelde bijzonderheden. „Hij was,1' zegt
deze, „een allernaauwkeurigsl regtsgeleerde, hij stel-
de er den hoogsten prijs op, dat liet vak der regtsge-
leerde wetenschappen door allen geëerd en gevierd
werd en kwam in zijne openbare lessen en zijne gedruk-
te werken ook zonder schroom er vooruit, dat men aan
de eer der regtsgeîeerdheid verpligt was, dat weien-
schappelijke mannen haar beoefenden. Zijn oordeel
was scherp en bij njoeijeiijke regtsgeleerde quaeslien
was hij dikwijls cis vraagbaak." Vinnius stelt zijne eer-
lijkheid en goeds trouw boven alle bedenking ; verschil
van opinicn en twistgedingen vuurde hij nimmer aan,
maar integendeel hij was gewoonlijk de eerste, die door
zijne nederigheid en bedaardheid de partijen tol eene
schikking trachtte te stemmen, zonder daardoor liet hei-
lig regt uil het oog te verliezen. Zijne christelijke ver-
draagzaamheid bleek bij verschillende gelegenheden.
Verdraagzaamheid was en is voorzeker immer eene groo-
te deugd en zal dat wel altijd zoo blijven , maar was in
die tijd en nog -neer zeldzaam dan thans, zoodat velen
met reden het afsterven van den braven man beween-
den.

Een grafschrift, door zijne weduwe en zoon in de Mar-.
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tini-kerk te Franeker geplaatst, heeft wel eens aanlei-
ding gegeven, dat men de waarheid, dat bij namelijk
te Franeker begraven zou zijn, betwijfelde, vooral
omdat Vinnius in de lijkrede op Bernardus Scholanus
zegt, dat hij met de grootste statie en do meest eer-
volle begrafenis-plegtigheden Ie Leiden Ier laatste
rustplaats werd gevoerd, terwijl men nergens aange-
teekend vindt, dat het lijk, naderhand aan dat graf ontno-
men, naar Franeker zoude overgebragt geworden zijn 1).
En toch dwalen zij, die alzoo denken, althans onder de
aanteekeningen op de schutbladen des Bijbels, bij den
heer Smeding berustende, vind ik de navolgende be-
langrijke mededeeling betreffende Bernardus, geschre-
ven door de hand van Henricus Scîiolanus zijnen zoon.
„Seer door siecklen en stenen afgemat, seer godsaiigh
in den ïîeere onlslaepen , sijnde 12 jaar tot Leijden ge-
weest, altijt in sijne swakte en buitendien hebbende gehad
Christelijke bedenkingen, altijt biddende, is nae de doot
rnet sijn suster tot Franeker gevoert en in sijn eijgen
grafsteede begraven. Sic mors omnia eolvit."

Het grafschrift (epilaphiuni) moge al eenigzins opge-
smukt voorkomen, maar wanneer wij de woorden van
Vinnius lezen en die van Ulricus en Zacharias Huber
(opera Min. I. p. 137 et in praclecl. tit. Dig. ad Set.
Trebell. no. 2 et in Dissert. juridie. et philol. I ciss. 5
c. 4) daarmede vergelijken, dan komt hei ons voor, dal
de weduwe en haar zoon niets te vee! van hunnen dier-

î) De Wal, de claris Frisiaojurisconsallis, p. 221.
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baren echtgenoot en voortreffelijker) vader hebben ge-
zegd. De werken door hem geschreven heeft Gabinus
de Wal in het vroeger meermalen aangehaalde werk,
dat ik ook hier weder overal heb geraadpleegd, met
zorg medegedeeld, terwijl het lot eere dier tijden
wordt aangeleekend , dat hij te Utrecht zijnde, voor zij-
ne werken vrij belangrijke geschenken van den magi-
straat dier slad erlangen mogt.

Onder de verzameling mss. , thans den eigendom van
den heer Eekhoff, en rakende vooral dezen Bernardus
Schotanus, heb ik de volgende opgeleid, die ik van eenig
belang acht; t. w. de originele bulle van den senaat der
academie van Franeker in 1622. Zijne aanstelling als
hoogleeraar aldaar in 1624. Zijne benoeming in 1626
tot griffier in den hove provinciaal der hooge justitie;
vervolgens eenige origineële brieven , acten en verkla'
ringen van Petrus, Katrina, Gerrolt en Wilze van Cam-
mingha, R. Rengers, Jel van Osthem, Sophia van Ver-
wou enz.,lusschen deze en hem gewisseld als boedelred-
der van den overleden heer van Ameland, meest hande-
lende over 't verkoopen van landen, opnemen en beta-
len van gelden, over meer particuliere zaken , onder
anderen de verschillen met den kolonel Zuhn. Eindelijk
eenige brieven van burgemeester en vroedschap der
stad Utrecht, waarbij hij als professor te Utrecht beroe-
pen wordt en waarin bijzonder op eene spoedige over-
komst wordt aangedrongen. De acte van voormondschap
van prinsFrederik aan hem en zijne echlgenoote in 1636
gegeven, waarbij hen de geheele en vrije beschikking
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over al hunne goederen wordt toegestaan , is op beze-
geld en 't origineel op perkament geschreven. De pu-
blieke altestatie van burgemeester en vroedschap van
Utrecht in 1641 afgegeven, nadat hij te Leiden beroe-
pen was, getuigt van de hooge achting, die hij te Ut-
recht genoot; terwijl eindelijk eene missive van cura-
toren der hoogeschool en van burgemeester der stad
Leiden, om de beroeping naar Leiden, welke Mj be-
reids had aangenomen, in weerwil der pogingen van
de regering van Utrecht, om hem aldaar te houden,
gestand te doen en tegen Hei toch over te komen, als
mede otn bij voorraad moeite te doen tot het huren van
een huis te Leijden, getuigen van de waarachtige be-
langstelling om hem toch in Leiden als hoogleeraar te
mogen erlangen. Een nis. in folio , groot nagenoeg 400
p., waarin zich zeer verschillende aanteekeningen en
doorloopende stukken van theologischen zoowel als van
juridischen aard bevinden, wil ik liefst nader onderzoe-
ken , eer ik daarvan eenige mededeeling geve. Alsme-
de van een band in folio groot ongeveer 220 pag. waar-
in ten eersten gevonden wordt eene breedvoerige dis-
sertatio de Jnrisdictione îîollandiae (130 p.), en ten
tweeden Obsercationes Processuum in jure- consistenti-
um in Curia îîollandiae conlroversorum. (83 p.)

Bernardus Schotanus is tweemaal gehuwd geweest,
de eerste keer met zijne nicht, Maria, geboren 7 Jan.
1601, de dochter van Johannes Schotanus, predikant te
Goutum, zoon van Gellius, hierboven vermeld, en de
tweede keer (24 Sept. 1628) met Anna Catharina, doch-

2
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ter van Johamies Althusius, sijndicus van Embden, een
uitmuntend regfsgeleerde, wien zelfs eenmaal de regts-
geleerde hoogleeraarsstoel te Franeker was aangeboden.
Uit beide huwelijken werden 2 kinderen, uit het eerste
een zoon, Henricus („sijnde de eerste zoon, mede Hen-
ricus geheeten , verslurben") uit het tweede eene doch-
ter, Margaretha, den 3 Feb. 1628 geboren. Deze Mar-
garetha stierf 10 Mei 1646,18 jaren oud, „ sijnde mijn
L. halffsuster, een exemplaar van vromichheijt, dochter
uit mijn stijfmoeder, doch in eere gehouden als ofse
mijn eijgen moeder was, is, naedat zij met groot gedult
een langduijrige sieckte hadde uitgestaen, in veel bid-
den om van de Hemelsche vreugde, in groot verlangen
naer J. C., haeren salichmaecker, in den heere ontslae-
pen. den 10 Maij 1646 op 's Hemelvaerlsdach tot Leij-
den, "alzoo teekende Henricus Schotanus aan, die zijnen
vader overleefde en den naam der Schotanussen weder
om tot eene wezenlijke eere verstrekte. Deze volbragt
zijne studiën aan de academie te Angers (Andigavi), de
bisschoppelijke hoofdstad van het hertogdom Anjou in
Frankrijk, en werd in 1648 (28 April) tot licentiaat in
het kerkelijk en burgerlijk regt bevorderd, onder an-
deren, onder de leiding van den beroemden du Cange,
wiens naamteekening men op de bulle aantreft.

In 1661 werd hij volgens origineele beroepingsbrief
burgemeester der stad Franeker, daarna lid van gede-
puteerde staten en rekenmeester van de provincie Fries-
land met Johannes à Schrieck, uit het collegie van de
staten generaal, had hij de inspectie van de eerste uit-
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gave van de poslacta van het Dordlsche Synode,
In de meergemelde familie-aanteekeningen vind ik

van hem zei ven het navolgende door eigen hand geschre-
ven: „Henricus Schotanus van Starringa is geboren den
19 April 1625, ben in Frankrijck D. U. J. gerenuncieert
in den jare 1647, gedisputeert hebbende de ultiinis
voluntatibus, ben in 1649 getrout met juff. Francina
Polgieters, daernae aen de naegelaetene weduw van Dr.
Johannes Bucholt, veerligh en nedergericht Heer, na
laetende een dochterken, Helena van Bucholt, hebbe
terwijls mijne woninge in Frieslant, viermael burge-
meester geweest, vier iaeren ut Westergoo als vol-
macht, twee iaer in het minder getall geseten , daernae
wegens de steden verscheijdene maelen, inede als voi-
macht verschenen, menigmael ook in "s lands commis-
sien in groot periul, benamens anno 1672 geweest
totHarlingen en elders; ben tvveemaeî als rekenmeester
deser provincie gecoren, eenmael staten generael en
gecommitteert naer Oostfrieslant om de oneenigheden
te helpen vereffenen en weg te neemen, als mede over
het gepresenteerde voormunderschap van graeff Ed-
zardt Ferdinant, questien der stenden en de Neder-
eemsche Dijck-achten etc."

In 1669 stierf hij, na tweemalen gehuwd te zijn ge-
weest, de eerste keer in 1649 met Francina Potgieters
zoo als hier boven reeds gezegd is, en waarvan hij zel-
ve het navolgende zegt: „mijn zall. christelijck en
deugdzaem wijffj is geboren tot Embden den . . .
in . . . . iaer heeft altijd vromelijck, vriende-
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lijok met alle menschen loegewandelt; hare bemint-
heijt is van ijder nogh wel bekent, maar is altijt swack
geweest, niet connende tegen verstoorenisse oft qua-
lijcke bejegeninge van iemant, is getrout in haer 18
iaer niet mij tot Embden en heeft bij mij drie kinderen
geteelf, Bernardus, Johannes en Albertus,van tijd tot
tijd swacker wordende is tot Franeker seer christelijk
den in den Heere gerust,
hare ziele wederom Godt opofferende., naedat ik haer
10 iaer getrout hadde, is sij maer28 iaer out geworden."

Uit dit eerste huwelijk werd hem geboren Bernardus
Schotanus van Starringa, den 2 Octob. 164P, waarvan
ik het navolgende aangeleekend vind: „ heeft door een
martiaal gemoet ingenomen synde, is tot. tweede mael
als capitein aangestelt, den 18 Febr. 1671 en heeft
hem in verscheydene occasien, soo voor Swartssluys
en in de bloedige sîag voor Cheniff, toe Yperen bele-
gert synde, dapper gequeten, soo een yder daervan ge-
tuygt. Godt wil hem voortgeven de vreze des Heeren
ais de Hoofdtman Corneüus , en meer andere vrome we!
bedachte overleggende krysluyden, het vaderlant met
beleyt en fundamentele regels moge voorstaen met
biddeo, smeecken en vroom lezen en wandelen. Sic itur
ad Astra.

De tweede zoon, Johannes Schotanus van Starringa'
werd „geboren te Embden dd. 2 Sept. 1652, waarvan
het volgende is aangeteekend : „heeft teder geweest in
zijn opwassen, doch cloeck van verstant, heeft sijne
studiën uytermaten wel gedaen in de reglen, soodat
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hij càndidatus Juris met seer groote reputatie is gewor-
den, summacum laude,maar,eilacy! een nieuw grasse-
rendesieckte, daerbij een specie van teringe , heeft Godt
de heer hem belieft candidatum io den hemel te beroepen ,
in den tyt van 15 a 16 dagen sieckte tot droefüeyt van
my, soodanigen soon verloren te hebben:—nu Godfs
wille moet geschieden, en ick moet de hant op de
mont leggen."

De derde zoon, genaamd Albertus Schotanus van
Starringa : „ myn hertlievende soone is gebooren tot
Franequer den 22 Feb. 1656, hij heeft tot noch, noch
in dronckenschap, noch onnodig tijdverdrijff, den tijd
niet verquist, maer met studeren heeft dach en nacht
sich geouffent; soo in Historicis, in Graecis, in Eloquen-
tia, voornaemelijck in de Rechten, en dat tot mijn groot
behagen, als een steunsel van myn ouderdom myne
gryze haeren met vergenoeghinge gecroont. De Heere
geve daertoe syn milde segen, dat hy van tyd tot tyd
voortgaende hy syn vruchten van de studiën sall sien en
bevinden; de Heer geve hem gezondheis langduyre,
en krachten om wat goedts voort te brengen."

Die wensch des vaders is vervuld geworden, deze
zoon toch werd naderhand raad-ordenaris in het hof van
Friesland van denjare 1684—Î704, en moet een zeer
verdienstelijk man geweest zijn; hij trouwde, nog advo-
caat zijnde, te Leeuwarden den 29 Oct. 1684 met Anna
Mellenga, welke weduwe zijnde, hertrouwde met den
advocaat Simon Gerroltsma, den 11 Febr. 1706.

Uit het tweede huwelijk, dat Henricus met Helena van
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Loninga, wed. van Johannes Buckholt, in leven gede-
puteerde op de lands-dag in Oostfrieslandt, aanging,
werden hem twee kinderen geboren, t. w. Henricus3

geb. 19 April î 664 en Anna Margaretha, geb. . . May
1669, waarvan hij het navolgende zegt:

„ Henricus Schotanus van Starringa, den 19 April
1664 is hij geboren tot Franequer. Godt de Heer wil
hem in naersligheyt, godsaligheyt, geleertheyt, off an-
dere Christelijck oeffeningen laelen opwassen, die geeft
hem godsaligheyt, naerstigheyt in syne gewenschte
sorghe, om een man te worden, synde de jongste
van vier sonen, de eerste van tweede bedde." En van
Anna Margaretha Schotanus van Starringa, „is gebo-
ren den . . . May 1669, sy is de jongste van het
tweede bed , soet van ommeganck, gehoorsaem ; de
Heer will se vermeerderingh van verstant geven en lae-
ten opwassen in alle christelijcke deugden. Amen.
Zijnde mijne eenigste dochter."

En hiermede meen ik voorloopig van het geslacht
der Schotanussen afscheid te moeten nemen, een ge-
slacht, dat groote mannen opleverde, die Friesland tot
een groot sieraad verstrekten. De navolgende aanteeke-
ning van Alberuis Schotanus van Starringa, betreffende
het afsterven van zijn grootvader, Bernardus Schotanus,
moge echter nog- ten bewijze strekken van den vromen
zin, die deze godsdienstige geleerde, die wel toonde
als kind te gelooven en ais wijsgeer te denken, bezielde.

„Salich afsterven van den Heere Bernhardus Schota-
nus , in leven Professor Juris Primarius in de Acade-
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mîe tot Leiden synde, datselve van do Heere Henricus
Schotanus van Sterrenga, Bernhardi soone bij het
overlijden van syn Ed. vader tegenwoordig synde aen-
geteekend, en uit deselve aentekeninge per nepotem
Bernhardi alhier ter nedergestelt.

„Tusschen den 12 en 13 Octob. 1652 omtrent de mid-
dernacht seide myn L. vader saliger, Bernhardus Scho-
tanus , tegen onseL. moeder : laet ons bidden, waerop
ons L. moeder antwoordende ik sal een boek halen en
een gebedt voorlesen > seide vader, ik sal self bidden
ende een weinig beidende, bad hy my met een luide
stemme met deze en meer andere woorden :

„Heere Godt, Hemelsche Vader! gy, die een Godt
des levens syt ende des doodls! Wij bidden U met een
verslagen herte, wilt ons genadig syn in uwe besoe-
kingen en geeft dat wij dezelve geduldig verdragen. O
Heere wilt niet treden met uwe dienstknechten in 't
gerichte; wilt onse overtredingen uitdelgen. 0 Heere
siet ons niet aan in onze onvolmaakte gebeden, maer
siet ons aen in het bloedt, onses Lieven Heilandt Jesu
Christi; gedenkt Heere, dat ick met een volkomen herte
gewandelt hebbe, al hoewel ik in velen gestruikelt
hebbe; dekt mijne onvolmaektheid met de volmaakt-
heid Jesu Christi;" ende een weinig ophoudende seide
met een verhevene stemme, „o Heere! syt ons genadig •>
syt ons genadig, o Heere i Komt gij te hulp onse onuit"
sprekelijke suchtingen, sterkt ons in het ware salich
makende gelove, geeft, dat wij daerin volherden mogen
êot den eynde toe! Heere, doet ons smakea de seker-
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heit onser salichheit, geeft dat wij U gewilliglijk volgen
daer gij ons gelieven sult te roepen.Komt, Heere Jesu!
komt, -wilt genadiglijk versterken en vertroosten die
gij hier overlaet; geeft haer dat sy uwen wille mogen
onderwerpen. Verhoort om het bittere lijden Jesu
Christi. Amen.
„Nae het gebedt moeder vader vertroostende en voor-

dragende hij moeste vast slaen op het woordt Godt en
syne beloften, antwoorde vader : „ick weet wel dat
Godt mij krachlelijck bewaren zal lot de salicheit, dat
Christus syne schapen kent, dat hij se het eeuwige le-
ven geeft, dat niemandt haer rucken sai uit syne handt."
Zij wederom den 12 art. des christelijken geloofs ver-
halende, riep vader, „daerin ben ik gerust en daerop
sferve ick."

„Naderhandt van Ds. Hardenberg gevraegt synde of hij
vastelijk vertrouwde op de liefde Godts, op de genade
Jesu Christi, op de gemeenschap des H. Geestes, of Hij
niet gerustelijk verwachtende de volle barmherticheit
Jesu Christi ten eeuwigen leven ? Of vader ook met Si-
meon niet uitriep : nu Iaet gij Heer uwen dienstknegt
gaen in vrede , want mijne oogen hebben uwe salicheit
gesien en met Jacob besloot: Heere, ik wachte op uwe
salichheit, antwoorde Jae. „ Gevraagt synde sondag
's ochlens van moeije Meinsie Schotanus wat doctor
vader gebruickte, " antwoorde: „den besten doctor daer
ik mij ten eenenmacle op betrouwe, dat is de barm»
hartigheit Godes. Dit seide vader met gevonden han-
den, syn oogen nae den Hemel opslaende. Den 19 sul-
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lende een drank innemen, soo nam hy syn slaepmuts
van syn hooft, eerst in tegenwoordicheit van den heer
professor medicinae van den Linden, Godt de Heere
aenroepende dat Hij het geliefde te segenen.

„AIsoo heeft onze L. vader den gansenen somer vie-
richlijk gebeden; a!s hem de pyne de slaep benam soo
was syn seggen altyt laet ons bidden en storte syn ge-
beden vierichlijk uit tot synen Godt, hem selven ganscfa
en jaer vierichlyk uit tot synen Godt, hem selven
gansch en jaer.

Gedigt van Ds. Hardenberg op het salig overlijden
van voorschr. vader en respectieve beste vader.

O salige siel die hier soo leeft,
Dat sy haer woonst, in d' hemel heeft,
Die in 't gebedt haer overgeeft
Aen hem, die 't eeuwig leven heeft.
Daer Hij ontfangt in 's Hemels troon,
Een blinkend kleedt, des levens kroon
Daer hij nu singt met de Englen sehaer ,
Het eeuwig : Looft Godt allegaer.
O Heer geeft ons soo te scheiden ,
Dat wij met gerustheid beiden
Dien dag, die dag eens komen moet,
Die ziel van d'aerd verhuisen doet.
O Heer, leert ons zijn voetpaden,
Nae treen, dat w' ons met hem baden.
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In wellust aan Godts rechterhand!
In 't vreugden rijke vaderlandt.

Hoc in et perpeluara memoriam Avi
mei, scripsi.

Albertus Schotanus à Starringa.

Mr. J. H. BEUCKER ANDKEÆ.

Leeuwarden,

29 Juli} 1850.



HET GRAAFSCHAP STAVEREN EN DAT VAN
WESTERGO EN OOSTERGO,

I. STAVEREN.

Vroeger heb ik, bij het voorlezen van mijne welt'
ken voor hen, die zich met eene nieuwe geschiedenis
van Friesland willen onledig houden, ÎJ mijne gevoe-
lens omtrent het graafschap Islegau in korte trekken
medegedeeld, en trachten aantetoonen, dat zijne ge-
schiedenis nog onvoltooid daarheen ligt. Ik heb tevens
trachten te bewijzen, dat een gedeelte van dat graaf-
schap hij het tegenwoordige Friesland is ingelijfd ge-
worden entoen mede te kennen gegeven , dat het van
niet minder belang was, om het graafschap Staveren-
te leeren kennen, en dat ook eene beschrijving van dat
graafschap voor ons onmisbaar was, omdat ook een
deel daarvan met ons tegenwoordig Friesland is ver-
eenigd geworden.

I) Friesohe Volks-Alraanak voor 1850,
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Met het onderzoek van dit laatste heb ik mij onledig
moeten houden, omdat ik het plan gevormd had over
de twisten der Sclderingers en Vetkoopers te spreken;
doch bij de bewerking daarvan ontdekte ik al spoedig,
dat ik mijn doei niet zoude bereiken, zonder dat ik voor-
af mij eenigzins met de geschiedenis van dat graaf-
schap en met dat van Westergo en Oostergo had bekend
gemaakt.

De uitkomsten van dit mijn onderzoek omtrent deze
beide graafschappen zal ik thans mededeelen, terwijl
ik tevens kan zeggen, dat ik mij vleie, later in staat te
zullen zijn, om over die twisten of partijschappen te
kunnen spreken.

Bekendis het, dat Staveren en Medenblik, als zetel-
plaatsen der vroegere regeerders van Friesland in onze
geschiedenis genoemd worden; ook zult gij weten, dat
het graafschap Staveren in handen van de graven van
Holland is gekomen, en dat die graven hnnnen voor-
namen zetel lusschen Alkmaar en Egmond gehad heb.
ben , en zoo gij het niet mogt weten, zal ik u zeggen,
dat dit een apanagium 1) van Holland beschouwd werd,
en dat een der zonen of broeders van den graaf dit tot
zijn onderhoud kreeg, het bestierde en de inkomsten
daarvan genoot, en zijn verblijf gewoonlijk in Staveren
hield.

Wanneer wij ons nu de zoo belangrijke kaart, omtrent

1) Gifte door vorsten aan jongere kinderen of broeders tot hun
onderhoud.
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het ontstaan der zuider zee, door ons geacht medelid en
secretaris, Dr. Ottema 1) gegeven, voor oogen stellen,
dan zullen wij zien , dat het Graafschap Holland aan de
zijde van dit friesche graafschap de Beek Kinheim tot
scheiding had, welke bij Petten vroeger in de Noordzee
uitwaterde en welke grens zich langs het meer Flevo
tot omtrent Nijkerk terug trok ; en dat alles wat aan de
Fliestroom lag, landwaarts tot nabij Kampen, doch aan
de westzijde van dien stroom, het graafschap Staveren
uitmaakte, hetwelk oudtijds, in tegenoverstelling van
Westergo en Oostergo, als aan de oostzijde van dien
stroom gelegen, bij de schrijvers gewoonlijk Westfries-
land genoemd werd. Het overige gedeelte van Kampen
tot Nijkerk heeft vermoedelijk een gedeelte van het al-
oude graafschap Hameland uitgemaakt.

Gij zult zeggen, dat Staveren daar dan niet toe be-
hoorde; want dat dit op de kaart ten oosten van het Flie
geteekend ligt; en gij zoudt regt hebben , zoo Dr. Otle-
ma—die overigens vrij juist gezien heeft, doch evenals
met den îJssel, die ik bij Kampen in den Fliestroom wil-
de laten vallen , ook daar mijns inziens een weinig mis-
gezien heeft — gelijk had, zie : Westendorp jaarb. î .
245. AltingNot. Inf. Germ. kaart; Descriptîo Frisiae li-
berae inter Kinnemum et Âmisiam. Schotanus blz. 25,

Wanneer wij den Waterweg van Takozijl naar Staveren
binnendoor op de kaart vinden, dan kunnen wij, de ge-
schiedenis van dal graafschap raadplegende, aannemen :.

1.) Vrije Fries di. IV, bl. Î83,
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dat het Flie nagenoeg in die rigting langs Staveren heeft
geloopen en dat de Ussel bij of omtrent Kampen zich
daarmede vereenigd heeft.

Bilderdijk , in zijne geschiedenis des vaderlands
(1,188.) zegt stellig, dat Texel vroeger aan den Helder
vast was, en, ofschoon het hier te uitvoerig zoude wor-
den dit te behandelen, zoo kan ik mij zeer wel'met dit
denkbeeld vereenigen en ben er niet vreemd van, wan-
neer ik het oog op Kalantsoog vestig, de Zijpe zie, en
in het verschiet het eiland Wieringen, om het daarvoor
te houden, dat, van af dat punt oostwaarts op naar den
Helder, met inbegrip van Texel, dal land oorspronkelijk
een schiereiiandtje is geweest, onder den naam van
Calantsoog, dat is : het kale of dorre lands eiland, vroe-
ger bekend. Maar ook ten aanzien van den Fliestroom
moet ik opmerken, dat onze geschiedschrijvers verha-
len, dat er een tijd geweest is, dat men, met een raster
over het water te leggen, van Stavoren naar Enk-
huizen konde gaan, en ik nergens , wanneer van aan-
vallen van Hollanders op Staveren de rede is, ver-
meld vind, hetgeen wel het geval bij de Kinhem was,
dat zij over den stroom getrokken zijn, en ook de
geschiedenis van het ontstaan der Zuiderzee levert
hieromtrent geen e zwarigheid op, terwijl het in Gaas-
terland onlangs gevonden Hunnebed ook onze meening
schijnt te bevestigen.

Opmerking verdient het tevens, dat de graven in
vroegere tijden de gewoonte hadden, op den grens
van hun graafschap hun voornaam verblijf te houden
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en wel zoo na mogelijk aan eenen stroom, zoo als
hier ook het geval met de hollandsche graven was.

Winsemius, Emmius, Scholanus en wie al meer
over de geschiedenis van Friesland geschreven hebben,
hebben wel de oude kronijken gebruikt, om de daarin
vervatte daadzaken over te nemen, en hebben die, zoo
ik geloof, ook getrouw overgenomen, doch zij heb-
ben hierbij niet genoeg gedacht; en ook schijnt het
den scherpzinnigen Bilderdijk ontsnapt te zijn; hij heeft
er niet op gelet, dat, wanneer daarvan Westfriezen of
Friezen gesproken werd, dat dit dan het graafschap
van Staveren betrof; want hoe zal men een graafschap
Staveren zonder Westfriesland denken kunnen, en
onder welken naam was dat Westfriesland dan an-
ders bekend? Deze laatste benaming staat tegenover
Ooslfriesland, of wel het Friesland tusschen het Flie
en de Lauwers. Deze schrijvers spreken reeds van de
zuiderzee als bestaande toen zij nog niet bestond,
en hebben die zee altijd voor oogen gehad, en hier-
door Staveren en de omliggende landen altijd beoos-
ten het Flie geplaatst. Dat Bilderdijk hiermede verle»
gen was, ziel men bl. 231, 1 d. waar hij de Sturii min-
der beroemd noemt, en zegt, dat zij naar de stieren
genoemd zijn, en dit met de wilde slieren onder Cor-
bulo in verband brengt. Hij dacht toen niet aan Staùria,
Staveren. Hij wist die dan ook niet in het graafschap
Holland te plaatsen, maar over Friesland sprekende
op bl. 255, noemt hij een Stavorendeel, als een deel
van het Friesland beoosten het Flie, en deze naam is
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ons Friezen geheel onbekend; het behoorde toen niet
tot het Friesland beoosten het Flie.

Dit Graafschap van Siaveren kan, zoo aîs ik uit de
geschiedenis en uit de zoo evengenoemde schrijvers
zal trachten aan te toonen, niet anders geweest zijn,
dan binnen de door mij zoo even omschrevene grenzen,
te meer nog, daar de broeders of zonen dier Graven
hunnen zetel te Staveren gevestigd hadden.

De geschiedenis zal bovendien aanwijzen, dat die
graafschappen Westergo en Oostergo , niet uitzondering
van de hulp, welke zij hunne naburen wel eens kun-
nen verleend hebben, gedurende het tijdperk van 985
tot 1309 weinig of geen overlast van hunne graven
gehad hebben , en in geene oorlogen van eenig belang
met hun zijn gewikkeld geweest; maar dat er na dien
tijd een ommekeer van zaken kwam, waartoe het ont-
staan der zuiderzee, voor een gedeelte, maar voorname-
lijk de schenking van Friesland in 1290 en 1299 aan
den graaf van Gelder aanleiding heeft gegeven.

Wij zullen thans overgaan om u, uit onze geschied-
schrijvers, met de oorlogen, welke de Friezen van het
graafschap Staveren niet de graven van Holland ge-
voerd hebben, bekend te maken, en daaruit onze stel-
ling trachten te bewijzen.

Wij vinden, om niet hooger op te klimmen, Arnoud,
derde graaf van Holland , het voor 't oogenblik onbe-
slist latende of het te regt clan ten onregte was, te-
vens Graaf van Staveren, die in september 993 de
Westfriesen, welke hem wederspannig waren , trachtte
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te onderwerpen, en hun toen bij het dorp Winkel eenen
slag leverde, waar hij met vele der voornaamste
edelen sneuvelde. (Schot. 79. Wins. 117.)

Zijn opvolger, Diederik de derde, heeft in I0 Î6 , na-
dat hij eerst getracht had de Friezen op eene minne-
lijke wijze onder zijne gehoorzaamheid te brengen, doch
hierin door den bisschop van Utrecht gedwarsboomd
werd, daar deze ook regt op dit Friesland meende te
hebben, en nadat hij eerst den bisschop beoorloogd
had, met den hertog van Lotharingen hen bij Heiiï-
gerlo aangevallen, en, na eenen twijfelachtigen strijd,
eindelijk overwonnen.

Schotanus (bl. 81) zegt, dat hij zijn zoon Floris in
Westfriesland tot graaf deed huldigen, doch ik geloof,
wanneer ik de geschiedenis des vaderlands door Bil-
derdijk inzie op het leven van dezen Diederik, dat hij
zich vergist, en dat Diederik de vierde aan Floris, als
diens broeder, het apanagiúm van dat graafschap heeft
opgedragen, die hem naderhand onderden naam van
Floris de eerste is opgevolgd. Deze Floris schijnt den
Friezen aangenaam te zijn geweest, althans in 1058
hielpen zij hem hij Dordrecht. (Schot. 84.)

In 1071 zet de bisschop de Friezen wederom tegen
de Hollanders op, die hij met hunne hulp beoorloogt,
verjaagt Robert de Fries en geeft aan Godevaart met
den Bult Holland in leen. Deze valt in Friesland , maakt
daar grooten buit en voert dien binnen Alkmaar. Ter-
stond daarop wordt hij te Alkmaar door de Friezen in
het naauw gebragt, doch door de hulp van den bisschop

3
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verlost, bij welke gelegenheid de Friezen de nederlaag-
leden (Schot. 86, Wins. 125, Bild. 11,25, 29 en
32, noot Ij.

Diederik de vijfde, aan het bewind gekomen , valt de
Friezen, die aan het oosten van hel Flie gelegen zijn,
aan —• dus niet oostwaarts van het Flie, en alzoo de
Friezen omtrent Staveren-—vermeestert, na een be-
leg van 20 dagen, de hoofdstad Staveren en wordt
aldaar gehuldigd (Schot. 86 , Wins. 126). Men had
hem vroeger, toen hij nog een knaap van dertien jaren
was, het graafschap Weslflinge , met de daarbij be-
hoorende abdij van Egmond en een aantal goederen van
Petten, tot aan de Maas, in Î064, aan den Utrecht-
schen bisschop doen wegschenken of uitgeven , zegt
Bilderdijk (H, 25). In 't Charterboek, I, 67,,vindt
men, dat het in 1086 eerst aan Egbert ontnomen is en
den bisschop van Utrecht geschonken.

Onder Floris den tweeden schijnt het in dat graaf-
schap vrij rustig te zijn geweest (Schot, 89).

In 1133 deed Diederik de zesde , om de Westfriezen
beter onder zijne magt te brengen , eenen inval in hun
land , versloeg hen tweemaal op eenen dag, doch schijnt
desniettegenstaande zijn oogmerk niet te hebben be-
reikt. Kort hierna rees er misverstand tusschen Diede-
rik en zijnen broeder Floris , de zwarte genoemd; mis-
schien wel, omdat deze het apanagium hebben wiide
en niet had , ten gevolge waarvan hij zich met de West-
friezen vereenigde, zijnen broeder Diederik beoorloog-
de, Alkmaar stormenderhand innam , en zijne ver-
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woestîngen tot aan Haarlem uitbreidde (Schot. 90 ,
Wins. 133, Bild. II, 39).

In 1155 hebben de Drechter Friezen , uit ouden haat.
hunne naburen bevochten; en het dorp Zaenden afge-
brand ; doch zijn door die van Haarlem en Opdorp
wederom verdreven, waarbij velen zijn verslagen en an-
deren op de vlugt gejaagd (Schut. 93).

In 1161 maakten de Friezen een verbond met Flo-
ris den derden en hadden toen sedert dertig jaar in ge-
durigen oorlog met Holland geleefd (Schot. 94).

In 1168 kwam graaf Floris wederom met een leger
opdagen, en ging over het ijs naar Schoorl, aan de
grenzen van Friesland , om zich over het Alkmaarsche
ongeluk te wreken. Eenige edelen , te driftig en tegen
des graven wil, togen toen naar Schagen, en ver-
brandden het, en keerden met grooten buit ferug.
De Friezen lagen in hinderlaag en hebben hen, toen
zij met buit beladen waren, aangevallen en in verwar-
ring gebragt, en het meerendeel hunner gedood (Schot.
97.)

In het daarop volgende jaar zijn de Friezen op sint
Hypolitusdag' met eene groole magt naar Alkmaar ge-
trokken, doch zijn loen door de ridders en door die
van Rennpmerland met verlies van dertig man terug-
gedreven (Schot. 98).

In het jaar 1180 viel de graaf wederom met eene
groote krijgsmagt in Weslfriesland , en plunderde toen
de dorpen Winkel en Nijdorp. In 1182 wilden de
Friezen dit wreken, doch leden in den aanval te Aker-
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sloot een groot verlies en moesten wijken. Floris, hier-
door aangemoedigd, valt in 1184 •wederom in hun
land, en verbrandt en verwoest alles tot aan het Flie
(Schot. 98). Van hetFlie trok hij naar Wieringen en Texel,
welke plaatsen toen nog bij ebbe aan het vaste land ge-
hecht waren , welke de plundering, die hij zich voorge-
men had, met vier duizend mark hebben moeten af-
koopen.

Op de kaart van Dr. Ottema zien wij, dat tien jaren
vroeger, en dus in 1110, het meer Fievo zich naar
de zijde van Harderwijk en Elburg had vergroot, en
dat er zich een meer tusschen Wieringen en Medenblik
had gevormd.

Diederik de zevende volgde Floris op, en daar de-
ze aan zijnen broeder Willem , die uit het H. Land
teruggekomen was, zoo het mij voorkomt, dit graaf-
schap niet als apanagium geven wilde, zoo trok hij naar
de üreuhter Friezen , die hem met blijdschap ontvingen ,
en met hem op de Hollanders stroopten ; doch door om-
kooping van die van Winkel en Nijdorp , werden zij
met hem door de Hollanders weder in hel naauw ge-
bragt. Door den betoonden moed van Wiiiern aange-
wakkerd , sloegen zij zich er door, en ontkwamen al-
dus in goede orde den strijd (Schot. 98). De twist tus-
schen deze broeders bijgelegd zijnde, werd aan Wil-
lem zijn apanagium toegestaan en vestigde hij zich
toen te Staveren. (W. 146. maar zie vooral Biiderd.
II, 68, die evenwel met het graafschap Staveren ver-
legen is). Hij zoude toen Biet Friesland tusschen het
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Flie en de Lauwers beleend zijn ; doch wij betwijfe-
len dit, zoo als nader zal blijken , niet zonder grond.

Hij schijnt den graaf van de Kuinre , Hendrik de
Kraan, niet welgevallig te zijn geweest, althans in
1196 was deze met Willem in oorlog, en werd daarin
door den bisschop van Utrecht geholpen (Schot. 103,
Bild. II, 73). De oorzaak lag misschien hierin, dat
Willem eene sterkte te Oosterzee had doen bouwen,
welke meer dan waarschijnlijk op het gebied van den
graaf van de Kuinder lag —• ten minsten als men met
mij de grens bij Takozijl plaatst — en deze dit niet wilde
dulden.

Na den dood zijns broeders, werd Willem in 1203
graaf van Holland en dien ten gevolge ging het apa-
nagium op zijnen zoon Olto over, die den Friezen
lieftallig schijnt te zijn geweest, en zich te Staveren
had gevestigd (Schot. 105, Bild. ïï, 113). Hij moest
aldaar tot het jaar 1233 zijn verblijf gehouden heb-
ben, daar hij in dat jaar bisschop van Utrecht werd
(Schot. 118, Bild. II, 126).

Tot aan den dood van Willem den eersten, in 1222.
schijnen de Friezen in rust te zijn geweest, hetgeen
ook het geval was in de eerste jaren van Floris den
vierden ; doch deze schijnt later zijne magt hebben
willen uitbreiden, waardoor hij den Friezen niet aan-
genaam werd; zij schijnen hem toen afgevallen te
zijn. Ten minsten Schotanus (113) zegt, dat zijn op-
volger, Willem de tweede, roomsch koning, hunnen
afval door de vingeren had gezien^
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komen , vond de Westfriezen oproerig ; dien ten ge-
volge liet hij eenige sterkten bouwen , om hen te be-
dwingen; als te Heemskerk, op welke hij eenen heer
Gerrit, later Gerrit van Heemskerk genoemd , stelde ,
dien hij tevens tot baljuw van Kennemerland, met een
jaarlijksch tractement van 300 pond aanstelde , en de-
zen het toezigt op Westfriesland toevertrouwde. (Schot.
131).

Op het einde van 1255 ging koning Willem met eene
groote magt van Alkmaar in Friesland, liet het kasteel
Toornenburg bouwen en kwam toen te Vronen. Zijne
1'egermagt had hij in tweeën gedeeld; het eene gedeel-
te werd door Willem van Brederode, het andere door
hem zelven aangevoerd. Brederode verwon toen de
Dreohter Friezen. De koning, die het op Hoogwoude ge-
munt had, te ijverig zijnde, waagde zich te ver op het
ijs , ten gevolge waarvan hij met zijn paard door het
bevrozen plas zakte. De Friezen dit ziende , zijn op
hem aangevallen en hebben hem toen gedood. Dit
deed den moed der Hollanders verflaauwen en dien der
Friezen aanwakkeren , zoodat deze laatsten den slag
wonnen en vele Hollanders doodden (Schot. 136, Wins.
170, Bild. II, 148, 151).

De jeugd van Floris den vijfden en de oorlog van Hol-
land met de Westfriezen, zegt Schotanus (118), hebben
Oostfriesland (Friesland tusschen het Flie en de Lau.
vvers) lot aan het jaar 1292, voor de hollandsche wa-
penen bewaard.
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in 1268 ontstond er een opstand onder de Renne*
mers en Waterlanders , die eensklaps de sloten dei-
edelen aantastten en vernielden. Deze vloden naar
Haarlem. Zij vielen toen in Amstelland en trokken on-
der aanvoering van Gijsbrecht van Amstel, naar het
slot Vreeland, in het Sticht, om dit te belegeren :
doch dit mislukt zijnde , begaven zij zich naar Utrecht
om dit te verrassen. Bij dezen togt waren ook vele
Westfriezen tegenwoordig (Schot. Î42, 143, Wins.
173, Bild. II, 168, 171).

Graaf Floris de vijfde, over den dood van zijnen
vader, koning Willem , op de Westfriezen wraak wil-
lende nemen, trok den 20 Augustus 1272 eene groole
legcrmagt bijeen , begaf zich naar Alkmaar , om over
het gebroken land in Westfriesland te dringen. Hij
had dijkers en dijkmaterialen medegenomen, om den
toegang voor het leger bevorderlijk te zijn. Deze wer-
den door de Friezen overvallen, ten gevolge waarvan
het leger ordeloos terug trok, doch zich bij Heilo
vereenigde en stand hield. Hier werden de Friezen
door hen bevochten en kregen de nederlaag. De togt
was evenwel mislukt en de oorlog duurde nog eenige
Jaren (tot 1282) onder afwisselend geluk voort. De
Kennemers schijnen het toen met den graaf gehouden
te hebben (Schot. 144, Wins. 173. Bild. II, 171).

In den winter van 1282, deed Floris op nieuw een
togt tegen de Friezen , die zijn te Wijdenes gebouwd
kasteel zochten te vermeesteren. Den 14 December
zond hij Dirk van Brederode met veel volk ter scheep
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naar Westfriesland; deze tastte toen vele dorpen aan,
nam daaruit gijzelaars, om daardoor die dorpen in
bedwang te houden. Het hooge water belette hen
toen om elkander onderling hulp te verschaffen , en zij
moesten toegeven. Het gevolg hiervan was, dat zij
zich met den graaf verdroegen, welk verdrag op
Agnioten-avond van hei jaar 1288 gesloten werd.
Door het bouwen van kasteelen, als te Medenblik ,
Eenigenburg , Middelburg en Nieburg, hieid hij dit
gedeelte van het land onder zijne magt. Ook te Nieu-
wendoorn had hij een kasteel doen bouwen, doch
het werd door de Friezen ter neder geworpen. Thans
aldaar genoegzaam zeker, gaat hij naar Staveren, het-
welk hem toen huldigde, en als hunnen landsheer aan
nam (Chartb. Î23—125, 131, 132, 134).

Bij den dood van Floris den vijfden begonnen de
Westflielingers , dat is, de Friezen beweslen hetFIie,
Westfriezen, wederom oproerig ie worden en werden
hierin door den bisschop van Utrecht ondersteund.
Onder anderen vernielden zij de sloten Wijdenes bij
Hoorn en Eenigenburg; doch, ofschoon zij de stad
verwoest hadden, zoo konden zij evenwel het slot te
Medenblik niet vermeesteren , en zulks ten gevolge
van het ontzet, door Jan van Henegouwen aangebragt,
dat toen kwam opdagen, en de oorzaak der neder-
laag van de Friezen werd (Schot. 150, 151, Bild.
11, 269).

Zijn zoon en opvolger, graaf Jan, uit Engeland
gekomen en in Holland gehuldigd, trok op den 27
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Maart 1297, met eene groote magt van volk naar
Alkmaar. De Friezen , hiervan verwittigd, kwamen ook
bijeen, en beide legers ontmoetten elkander bij Vro-
nen. De strijd was hevig, doch de Friezen kregen
de nederlaag. Vronen , als broeinest van het verzet,
werd afgebrand, en de overwinnaars vermeesterden
het land , de bezette plaatsen roovende en brandende
(Schot 151, Bild. II, 281).

De bisschop van Utrecht, deze nederlaag hoorende,
beproefde het met de Friezen van Oosterflie (dat is.
die omtrent Staveren woonden) om eenen inval in
Holland Ie doen. Hij kwam niet eene vloot te Mon-
nikendam , landde aldaar en werd er tweemaal gesla-
gen , en hij zelf ontkwam het ter naauwernood.

Na deze togten hebben zij zich in 1299 , zaturdags
na Allerheiligen , aan den graaf onderworpen. In dat
zelfde jaar , omtrent Midvasten , hadden die van Stave-
ren hunne privilegiën door graaf Jan zien bevestigen
(Schot. 152. Wins. 181, Bild. II, 287 , 305, 309).

Ik moet hier nog melden, dat ook de overstroomingen
van 1237 en 1250 en het daardoor ontstaan van twee
groote waterplassen , een ten noorden van Staveren ,
de andere ten zuiden van Enkhuizen, invloed op de
gebeurtenissen hebben gehad , en dat er van 1250 tot
1395 , wanneer de geheeie vorming der Zuiderzee daar
was , slechts eene smalle strook Iands tusschen beiden
bleef, welke, zoo als wij op de kaart zien kunnen, aan
de Westfriesche kust zich van Medenblik tot Enkhui-
zen . ea van Staveren zuidwaarts tot Saaxum uitstrekte,
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ïlier moeion wij met onze opgaven omtrent liunné
verdere twisten met de Graven van Holland afbreken,
omdat wij, na ook in dit tijdvak liet graafschap Wes-
tergo en Oostergo te hebben behandeld, een nieuw
tijdvak moeten beginnen, in hetwelk wij de partijschap,
pen der Scbieringers en Vetkoopers zullen behandelen.
Tevens gelooven wij, door het hier aangevoerde, althans
voorloopig, reeds genoeg gezegd te hebben , om u
eenig denkbeeld omtrent het oude graafschap Staveren
te geven ; te meer , wanneer men zich, hetgeen ik om-
trent het oude graafschap Islegau gezegd heb , zal kun-
nen herinneren , en in aanmerking neemt, dat, in dit
nu behandelde lijdvak, de Friezen beoosten de Lauwers,
dat is Groningen en Oostfriesland , van lijd tot tijd door
de bisschoppen van Utrecht. Munster en Bremen en
door de hertogen van Saksen en Oldenburg zijn ver-
ontrust geworden en ook door onderlinge twisten ver-
deeld zijn geweest, zonder dat die van Westergo of
Oostergo zich hiermede gemoeid hebben.

Gij zult hieruit hebben kunnen zien , dat wanneer de
Friesche geschiedschrijvers in dit tijdvak over de oor-
logen van de graven van Holland en van de bisschop-
pen van Utrecht met de Friezen spreken, deze oor-
logen niet op het graafschap Westergo en Oostergo ,
maar op de Friezen van de graafschappen Staveren
en Islegau betrekking hebben, en het alzoo met mij
eens kunnen zijn, dat die geschiedschrijvers niet
naauwkeurig gezien en niet genoegzaam onderschei-
den hebben , maar, weggesleept door het denkbeeld.
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niet alleen van een eenig , maar tevens van een door
onderlinge banden verbonden Friesland , op het dwaal-
spoor zijn gebragt, en zich een Friesch bondgenoot-
schap hebben voorgesteld en gezien, hetwelk niet be-
stond. Uit het volgende over Friesland lusschen het
Flie en de Lauwers zal dit nog duidelijker worden. La-
ter hopen wij in eene meer afzonderlijke verhandeling-
onze denkbeelden mede te deelen met betrekking tot
Fricslands geschiedenis van de vroegste tijden tot aan
de elfde eeuw , daar wij met al de schrijvers niet geheel
gelijk denken , en meenen uit de geschiedenis van dit
gewest en uit de daartoe betrekkelijke akten onze ge-
voelens te kunnen staven.

II. WESTEBGO EN OOSTERGO.

Voor en aleer ik overga , om u met het Friesland
tusschen het Flie en de Lauwers , of wel met het
graafschap Westergo en Oostergo bekend te maken,
zal ik u eerst cfe orn/iggende landen moeten doen ken-
nen , en mijne stellingen wederom uit onze geschie-
denis trachten op te helderen. Eene onbevooroor-
deelde overweging zal in dezen van het hoogste be-
lang zijn.

Vroeger hebben wij u de grenzen van het graafschap
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het graafschap Staveren. Zuid- en westwaarts zijn zij
dan reeds in ruwe omtrekken bekend , en wanneer wij
u gezegd hebben , dat dit deel van Friesland ten noor-
den aan de Noordzee grensde, dan büjft ons thans
niets anders over dan zijne oostelijke grenzen , dat is
aan de zijde van de Lauwers, nader te bepalen.

Uit onze geschiedenis leeren wij, dat de Lauwers
de wateren uit Drenthe en uit de haar omringende
veenen opnam , en die in de Lauwerzee uitstortte. Op
de oude kaarten bij Alting vindt men haren oorsprong
westwaarts omtrent Bakkavecn in Opsterland , en hare
rigting oostwaarts langs Surliuizuin en verder zich
langs Slrobos in zee uitstortende. Alting, Not. Inf.
Germ., op het woord Lauwers, zegt, dat zij haar be-
gin in de Dragtstcr veenen of moerassen neemt en de
wateren langs verrschillende wegen in de Lauwerzee
uitstort.

Zien wij nu de latere kaarten in , dan hebben wij van
af de Friesche palen langs de tegenwoordige grenzen
van de provincie Groningen tot aan Strobos niets dan
veenen en moerassige gronden ; en wederom van Stro-
bos, langs het Kolonelsdiep tot in het Bergumer meer,
en van daar langs de Lidze tot aan de Rottcvalle,
en zoo naar Zuider-Dragten , wederom eenen gelijk-
soortigen grond, terwijl het water uit die veenen en
ook gedeeltelijk uit het Bergumermeer—• waarvan het
andere gedeelte zich tusschen de grietenijen Dantu-
madeei en Âchtkarspclen en tusschen Oostdongeradeel
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en Kollumerland langs de Zwemmer ontlast — langs
het Kolonelsdiep en langs de tegenwoordige Lauwers
bij Monnikenzijl in zee afstroomt. ïlct is dus meer
dan waarschijnlijk, dat deze omtrek vroeger de Lau-
wers in zich bevatte, en dat men hier de grenzen
tusschen het Friesland bcwesten en beoosten de Lau-
wers aantreft. Ik zal hier thans niet onderzoeken in
hoe verre de Lauwers wederom met den Vliestroom
eenig verband had ; dit behoort tot een vroeger tijdvak,
in hetwelk ik ook dit zal trachten aan te toonen , wan-
neer wij over het hertogdom Friesland zullen moe-
ten spreken , en dan zullen wij zien , dat het Friesland
tusschen het Vüe en de Lauwers de woonplaats der
oude Frisiabones was en later circumagraria Frisia
of de Ommelanden is genoemd geworden , en dat het
Frisia van Tacitus bij den Rijn begon en bij de Schelde.
te Nieuwpoort uitwaterende, eindigde.

Hoe verre nu op die oppervlakte zich het vroeger ge-
bied van het Friesland bewesten de Lauwers heeft uit-
gestrekt , kunnen wij met geene zekerheid bepalen, om-
dat de geschiedenis ons bijna niets van de districten
Langewold en Vredewold , welke aan de Lauwers la-
gen, en zich tot aan Drenthe uitstrekten , vermeldt.
Eenige nog overgeblevene staatsstukken doen het ver-
moeden ontstaan , dat de in die moerassen c-eïeffene
dorpen , Augustinusga , Drogeham , llurkema Opeinde
Surhuizum met Surhuisterveen , Koten , Twijzel, Bui-
tenpost en Lulkepost, vroeger tot het Friesland be-
oosten de Lauwers behoord hebben, althans stonden
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deze eertijds onder het geestelijk gebied van den
bisschop van Munster, hetgeen wel niet het geval
zoude zijn geweest, zoo zij tot ons Friesland be-
hoord hadden , daar dit in het geestelijke onder den
bisschop van Utrecht stond. Zij behoorden tot deproost-
dij van Oldehove, in hel laatst der 15 eeuw 1).

Dat ook Smallingerland en Opsterland en tevens
Kollumerland , te dien tijde , daar niet toe behoorden,
schijnt mede uit die akten te blijken , daar Dokken-
burg gezegd wordt aan de Lauwers te hebben gelegen,
er. wij oudtijds te Warlena een kasteel vinden, waaruit de
naam van de stad schijnt te zijn ontstaan ; terwijl het Ie
vermoeden is, wanneer wij den loop der Leppedijk be-
schouwen , welke van Jrnsumerziji langs Rauwerd,
Roordahuizum en Wirdum naar Leeuwarden loopt, en
ons de vroegere Middelzec voorstellen, dat Rauwerder-
hem toen niet lot Oostergo behoorde. Wij willen u hier
onze bewijzen mededeelen.

Halsema, in zijne Verhandeling over den regerings-
vorm der Ommelanden, zegt: Ten westen van de ri-
vier de Lauwers hadden de Langewolders hunne ze-
tels; Sijbaldeburen was het hoofddorp.

In de Oudheden en Gestichten van Friesland, 1,423
vinden wij , dat Buweklooster , bij Harkema Opeinde ,
in het jaar 1242 gesticht, tot het bisdom van Munster
behoorde.

1) Zie L. von Ledebur, die fünf Münsterschen Gaue unddie
sieben Seelande Fricslands. Berlin 1836, S. 9 , 102, 117, 127.
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In de akten van keizer Hendrik den vierden, den 1 Fe-
bruarij 1089 opgemaakt, schenkt hij den bisschop van
Utrecht zeker graafschap in Friesland , hetwelk Wester-
goue en Oostergoue genoemd wordt, en dal aan de
kerk van den H. Martinus te Utrecht behoorde (Ch. l}

68, 70), en in die van 1166, waarbij keizer Frederik
den twist over dit graafschap tussehen Ulrecht en den
graaf van Holland bijlegt, wordt uitdrukkelijk gezegd ,
dat de bisschop aldaar het Zeendregt zal uitoefenen
(Ch. 78J.

In eene akte van verzoening tussehen de Groningers
en de Friezen, van Junij Î338 (Ch. I , 195), worden
een dominus Lubbo de octo parochüs, Balduinus
Eminga de Burum , doniini Eppo et Bencko de Frede-
•walta genoemd , nadat in deze akte Stellingwerf, Scho-
terwerf en Oostergo eerst genoemd waren , en ook in
het onderschrift komen deze wederom afzonderlijk
voor.

In eene akte van 1395 (Ch. 1. 254) vindt men een
verdrag van den bisschop Frederik met Oostergo, in
hetwelk geene melding van Opsterland gemaakt wordt.

In eene akte van 24 September 1401 kan men zien,
dat Oostbroeksterland zich aan de zijde van Oostergo
heeft gevoegd (Ch. I, 325).

In eene akte van 1 September 1421 , tussehen den
hertog van Beijeren en Ocko ten Broeck , wordt be-
paald , dat de eilanden en omlanden aan de westerzijde
der Lauwers, aan hertog Johan zuüen komen, en die
beoosten de Lauwers aan Ocko en Groningen; dat
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Qoslbroeksterland en Âchtkarspelen aan de westzijde
der Lauwere lagen en Fredewold en Langewold aan
de oostzijde 1). In deze wordt ook gezegd, dat zij
dikwijls onderling twist hadden , waarom dan ook eene
bijzondere boete voor de misdaden , tusschen die lan-
den gepleegd wordende , bepaald werd (Ch. 1, 437,
445).

In eene akte van 21 Mei 1425 (Ch. I , 466), maken
die van Groningen, Fredewold, Langewold en Hum-
inerke een verbond met Opsterland, en in het vol-
gende jaar niet Smallingerland (Emmius de agro fris.
int. Lavil. et Amas. 36).

In 1458 (Ch. I , 590) vinden wij Kollumerland.
Oostbroekslerland, Achtkarspelen, Smallingerland en
Opsterland onder de wouden genoemd, ofschoon wij
Smalîingerland , in Junij 1392 , in eene akte aantreffen,
met betrekking tot de Leppa , waarbij het ten aanzien
van het Lepparegt, zich onder hel regtsgebied van
Leeuwarden steit (Ch. 1, 252). Petrus Thaborita a.
1463, p. 25, zegt: vele meer oerloghe isser ghe-
weest, beide in Oestergo ende Westergo ende oeck
omtrent Saske Groningen ; dit laatste zal wel niet an-
ders geweest zijn dan de zoo even vermelde streken ,
of het zoo genoemde Sassensche Groningen, met terug-
zigt op het vroegere Nedersaksen.

1) Hier vindt men dus de grensscheiding bepaald , bij over-
eenkomst, maar dit sluit daarons niet in , dat het ook de oudste
grensscheiding was.
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Opmerking verdient het ook, dat in een floreenko-
hier van Oostergo, in het begin der zestiende eeuw op-
gemaakt , de floreenen van Kollumerïand en Smallin-
gerland niet speciaal, maar globaal worden opgegeven.

Ten opzigte dus der hiervoor genoemde deelen, wan-
neer wij het zoo even vermelde in aanmerking nemen ,
kunnen wij niet zeggen, ten minste niet met ge-
noegzame zekerheid , dat zij vroeger tot het Friesland
bewesten de Lauwers behoord hebben. Maar ook het
eüand Ameiand stond onder het geestelijk gebied van
Munster, en daar aan vergunde de graaf van Holland, in
Junij 1398 , om in de geschillen tusschen hem en Oos-
tergo onzijdig te blijven (Ch. I , 254), gaf het 11 Au-
gustus 1398 aan Arend van Egmond in leen (Ch I,
284), terwijl die van Oostergo en Westergo den 29
Augustus 1405 (Ch. I , 351) verklaarden, dat het vrij
en van hun niet afhankelijk was.

Het oudere Oostergo zal dan vroeger bestaan hebben
uit: de grietenijen Idaarderadeel, Leeuwarderadeel,
Ferwerderadeel, Oost- en Westdongeradeel, Dantu-
madeel, Tietjerksteradeel en de steden Leeuwarden en
Dokkum.

Dit nu aannemende, dan valt het gemakkelijk, de dee-
len van Westergo te bepalen , en waren dan : Aengwir-
den, Utingeradee!, Haskerland en Doniawarstal, vroe-
ger de vier oude Ferden of de Lagewouden genoemd,
en thans tot de Zevenwouden behoorende; verders
Rauwerderhem , Wijmbritseradeel, Wonseradeel, Hen-
naardcradeel, Baarderadeel, Franekeradeel, Barradeel

4
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en Menaldumadeel — want het Bildt is van latere wor-
ding—- de sleden Sneek, Ulsl, Hindelopen, Workum,
Bolsward, îlarlingen en Franeker , voor zoo verre zij
toen aanwezig waren, en eindelijk uit de verdronkene
landen beoosten het Vlie en bewesten de Middelzee,
waarop Grind gelegen heeft, en het eiland Terschel-
iing nu nog ligt, welk eiland den 22 Maart 1399 door
den graaf van Holland aan Johan van Arkel in leen is
gegeven (Ch. 1,289).

Oostergo , zoo als wij r.u gezien hebben, was vroe-
ger veel kleiner dan Westergo, en hierin ligt waarschijn-
lijk de oorzaak, waarom in de oudste akten Westergo,
altijd eerst genoemd wordt. Later zullen wij Oostergo
het hoofd zien opsteken, en zich boven Westergo
trachtten te verheffen, wanneer wij het tijdvak van 1300
tot Î50Û behandelen zullen.

Daar wij nu de grenzen beschreven hebben , moeten
wij thans niet alleen hunne buitenlandsche , maar ook
hare binnenlandsche betrekkingen, gedurende ons tijd-
vak, leeren kennen , en daartoe zullen wij nu over-
gaan. Hierbij moet in het oog worden gehouden , het-
geen ik omtrent Islegau en Staveren gezegd heb.

Als eerste graaf — want omtrent het vroegere tijdvak
zullen wij bij eene andere gelegenheid spreken — ne-
men wij Arnoud, graaf van het slot van Gent. Deze heeft
het aan zijne dochter Geertrui, met Ludolf, graaf van
Brunswijk, gehuwd , nagelaten, en het kwam daarna op
haren zoon. Bruno de derde, markgraaf van Saksen aan
den Weser, graaf van Brunswijk, die het van 1039 tot
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1056 bezeten heeft, en te Dokkum en Staveren mun-
ten heeft laten slaan; van hem op zijnen broeder
Egbert de eerste, markgraaf van Meissen, van 1056
tot 1068, en vervolgens op diens zoon, Egbert de
tweede, Markgraaf van Thuringen , graaf van Meis-
sen en van Staveren en Islegau , die het van 1068 tot
1086 bezat (zie vrije- Vries III, 27—59). Of dezen
het regtens bezaten, moeien wij op cene andere plaats
bespreken, en ook of Geertrui aan Ludolf van Bruns-
wijk gehuwd is geweest en hij het hierdoor in zijne fa-
milie overbragt, dan wel of het hem zelven toekwam.

In 1086 schonk Hendrik de vierde dit ons graaf-
schap aan den bisschop van Utrecht in eigendom, doch
nam het hem in 1087 weder af, en gaf het aan Eg-
bert terug, wien hij het in 1089 wederom afnam en
op nieuw aan den bisschop van Utrecht schonk (Ch. I.
68, 70).

Volgens Westendorp , Jaarboeken voor de provincie
Groningen, I , 169, zoude het in 1099 aan Holland
gekomen zijn. Doch in 1129 schonk keizer Lotharius
het aan Diederik, de vierde graaf van Holland, maar
keizer Koenraad ontnam hem dit weder in 1138, en
bevestigde toen de gifte aan de kerk van Utrecht, in
1086 gedaan , welke gifte in 1145 hernieuwd werd.

Er bestond toen verschil over dit graafschap tus-
schen Utrecht en Holland. Keizer Frederik, in 1165 te
Utrecht zijnde , maakte een einde aan dit verschil, ot'
liever, bragt partijen in rust. Hij verdeelde het toen
op gelijken voet tusschen den bisschop en den graaf
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bij eene akte van 1166 (Ch. 78) en bepaalde, dat
zij gezamenlijk een graaf zouden kiezen , die het uit
hunnen naam zoude bestieren. In 1205 maakten graaf
Willem en bisschop Diederik eenige schikkingen hier-
omtrent en bepaalden, dat het kontrakt, tusschen graaf
Floris en den bisschop Godfried, in 1168 gemaakt,
stand zal houden, en zij met onderlinge toestemming
eenen graaf in Friesland zullen zenden , om de regt-
dagen te houden en de burgerlijke zaken te behande-
len: en dat zij, wat er na aftrek der onkosten van
dat graafschap zoude overschieten, gelijkelijk zouden
deelen (Ch. 1, 82). De bisschop sloot toen ook eene
gelijke overeenkomst met den graaf van Loon, die
door zijne vrouw regt hierop meende te hebben (Ch.
i, 83 , 85). în 1225 werd dit kontract tusschen den
graaf van Holland en den bisschop vernieuwd (Ch.
1, 89). Zoo ik die akten goed lees , dan was hierin
ook het graafschap Staveren begrepen, doch alleen
dat gedeelte, wat aan het Flie gelegen was.

In 1290, den 29 Julij, beschonk keizer Rudolf den
graaf Reinoud van Gelder met al het Friesland , hetwelk
onder het keizerrijk behoorde, en gewoonlijk Oost-
vriesland genoemd werd, behalve dat gedeelte, het-
welk den graaf van Holland toekwam. Keizer Alber-
tus bevestigde deze gifte den 25 April 1299 (Ch. I,
123, .131), waarschijnlijk was het dat wat tusschen de
Lanwers en de Eems gelegen was.

In 1309 (Ch. I, 136) maakten de Friezen met den
graaf van Holland — daar zij, zoo het schijnt, met
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den graaf van Gelder niet te doen wilden hebben— eene
overeenkomst, welke eene wijziging van de akten van
1166, 1204 en 1225 is. Hierbij werd, zonder van
den utrechtsehen bisschop of den graaf van Gelder mel-
ding te maken, bepaald : dat de graaf, wanneer hij in
Friesland zal komen te suitvinde, dat is van de zuid-
zijde , in Staveren zal moeten komen , en dan zijne
brieven van den keizer toonen, door dezen behoorlijk
gezegeld. Dat hij dan aan allen een vasten vrede zal
beloven en zij hem dit wederkeerig zullen doen, en dat
zij, die leenen van hem bezitten, voor hem zullen
verschijnen, om die, volgens vorm van regte, van
hem te verheffen. Men lette op , dat dit alles te Sta-
veren moest geschieden. Vervolgens werd bepaald, dat
hij daarna van Staveren naar zijn goed Hofland, in Kem-
penesse gelegen , zal gaan , en van daar naar Aldena
en van Aldena naar Froenacker, tot het groene dal,
alwaar alle voor hem zullen verschijnen. Dat dan vier
van de voornaamste en edelste hem van de aarde
zullen opheffen en daarna hem voor altijd voor hun-
nen heer erkennen, en hij dan als graaf zal regt hou-
den, „want," zegt de akte, „zoo plegen zijne voorgan-
gers dit land in te komen en te bezoeken." Wilde hij
evenwel daar niet inkomen, dan konde hij zich een
beteren en gemakkelijker weg kiezen , tot op een uur
afstands van Froenacker, „excepta una leuca" zegt de
akte. Deze bepaling komt mij voor, er daarom te zijn
bijgevoegd, omdat hij dan , hetgeen anders te Staveren
moest geschieden, op dien afstand van Froenacker zou-
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de moeten doen, voor dat hij als graaf regt hield.
Uit het hier opgegevene zien wij, dat Friesland tus-

schen het Flie en de Lauwers , gedurende het tijdvak,
hetwelk wij thans behandelen, zijne graven gehad heeft.
Thans zullen wij zoo veel mogelijk opgeven , op welke
wijze hunne staatshuishouding was ingerigt, en welke
hunne wetten waren , waaronder zij leefden; doch ook ;
dit zullen wij wederom in algemeene trekken moeten i
doen. Ten aanzien van de graafschappen Islegau en
Staveren hadden wij gewenscht dit ook te kunnen doen,
doch ons ontbraken daartoe tot nog toe genoegzame
bouwstoffen.

Wat hunne burgerlijke indeeling betreft, kunnen wij
u, tot hetgeen wij straks omtrent hunne grenzen ge-
zegd hebben, verwijzen en zullen u dus alleen hier
zeggen , op welke wijze hun geestelijk gebied was
ingedeeld.

Oostergo had slechts een dekenschap, dat van Leeu-
warden , en had dus, voor zoo verre de daarin ge-
legene kloosters geen regtsgebied hadden , het beheer
over het geheele Go, zoo als het thans, met uitzon-
dering van Smallingerland, bestaat.

Westergo had in den laatsten tijd, vroeger waar-
schijnlijk minder, niet minder dan elf dekenschappen,
als : van Workura , Bolsward, het decanatus Grandi-
vorum, tusschen Witmarsum en Workum; Altarum ,
tusschen Witmarsum en Harlingen ; het hoogere Wa-
genbrugge , bevattende Lemsterland, Doniawerstal en
Haskerland; hel lagere Wagenbrugge, Sneek en Wijm-
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britseradeel, en de dekenschappen Franeker, Sexbierum,
lorwerd, Menaldum en het Bildt.

Wat hunne wetgeving betreft, moet ik vooraf opmer-
ken , dat zij aîle sporen draagt, dat de Friezen eenen
graaf erkenden, zoo als wij O. F. W. II, Ie stuk II, § 1,
bl. 30 en 11 deel, § 22, bl. 156, kunnen zien , op
welker eerste plaats nagenoeg de zelfde bepalingen voor-
komen, welke wij straks in de akte van 1309 hebben
opgegeven met betrekking tot des graven komst in
Friesland; terwijl wij op de tweede plaats vinden, dat
de graaf zijne vaan zal plaatsen bij hem, die de vrede
van het land handhaaft, dat is bij den potestaat of
zijn gelastigde.

Zien wij nu verders de wetten in , dan moeten wij
de daarin voorkomende 24 landregten voor de oud-
ste houden en als reeds voor Karel de groote bestaan
hebbende, omdat de hoofdzakelijke inhoud dier land-
regten door de l î kesten (bl. 69), van nagenoeg ge-
lijken inhoud, door Karel zijn bekrachtigd geworden 1),
terwijl wij de zoogenoemde zeven keuren van Magnus
(bl. 66) — er zijn daar eigenlijk maar vijf wetsbepalin-
gen — moeten aannemen als hun staatkundig verdrag-
of hunne grondwet, door hen voor 802 met Karel de
groote vastgesteld, en welk verdrag wederom met dat
van de Saxers met dien zelfden Karel in 802 te Sels

1) Dit zij hier gezegd, ten aanzien van hunnen hoofdzake-
lijken inhoud, want in die , welke thans voorhanden zijn , zijn
ten gevolge der tijdsomstandigheden wijzigingen gemaakt, zoo
als in de 2e keur zigtbaar is , ten aanzien van het geld.
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gesloten, nagenoeg geheel overeenkomt, f en ware
men de overeenkomst der Saksers ook op de Friezen
moet toepassen; hetgeen ik gelooven zoude, daar die
ook wel onder dien naam genoemd worden. Neemt men
dit aan , dan is de bulle van Karel de groote , zoo als
men ons die geeft, een onding. Op bl. 115 vinden wij
de acht doemen of uitspraken, zijnde eene wijziging
in de bestaande wetten , welke ten gevolge van de
behoeften van dien tijd noodzakelijk zijn geacht. Op
bl. 118, even als op bl. 30, vinden wij het schou-
tenregt, waarin wij de zes wenden, bij den druk van
den heer Wierdsma afzonderlijk als zesde deel opge-
geven , terug vinden. In dit regt wordS, behalve de
•wijze van procederen , tevens het dijkregt behandeld,
en geeft dit bepalingen ten aanzien van de veiligheid der
eigendommen en de straffen voor de overtreders dier
bepalingen. Op bl. 141 vindt men het marktregt, en
tevens de vreden en boeten voor overtredingen aldaar
begaan wordende, en tegelijk de wetten tegen straat-
rooverij. Op bl. 149 vinden wij de wetten tot het op-
pergeregt, den Upsialboom betrekking hebbende, bij
den heer Wierdsma de wilkemn dis Landîs mitlafijf
delen genoemd, doch bij ons da alda wilkemn toe op-
stallisùaem. Volgens ons exemplaar zijn deze opge-
maakt door de wijzen , regters, abten, priesters en pre-
laten; doch bij den heer Wierdsma wordt de geeste-
lijkheid niet genoemd. Men lette er op dat deze Up-
stalboom in dit graafschap lag.

Al deze wetten bestonden en waren in kracht ten
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tijde van keizer Rudolphus, in 1276, wanneer zich
eenige Friezen naar dien keizer begaven , om hem hul-
de te doen , bij welke gelegenheid hunne wetten door
dien keizer zijn gewijzigd geworden en hun verpligtm-
gen, om ter heirvaart te gaan , zijn opgelegd , welke
wij dan ook bl. 156 in het keizer Rudolphus-boek aan-
treffen (Westend. 1, 362 ; 11,15, 16; Schot. 148),

Doch behalve deze , bestonden er ook nog andere,
onder den naam van boetregisters bekend, voor de ver-
schillende districten, als in Oostergo, die van Leeu-
warderadee! en Ferwerderadeel met de beide Dongera-
deelen. In Westergo de weimbrenzera bota, die der
Grundstruwercn, waarschijnlijk der beide dekenschap-
pen Grandivorum en Altarum, de Hemstera bota , de
Bota in da fijf delen , en Wonseradeel, de wilkerren van
Wildinge en de regten en wiüekeuren van Utingeradeei;
van de andere deelen kennen wij geene , ofschoon wij
gelooven, dat ook daarvan zoodanige registers zullen
hebben bestaan, doch voor ons thans verloren zijn. Be-
schouwen wij die registers met naauwkeurigheid, en
vergelijken wij daarmede die van Hunsingo , Fivelingo,
het Oldambt, Ernsego, Rustringen en Broekmerland,
welke alle, wat den hoofdzakelijken inhoud betreft,
onderling overeenkomen, en lezen wij dan met aan-
dacht de Lex Frisonum, dan houd ik mij overtuigd,
dat het meerendeel uwer met mij zal instemmen, dat
die Lex Frisonum niets anders is , dan een uittreksel
uit die registers, zoo zij oudtijds bestonden, doch
zonder de wijzigingen, later daarin gebragt—want biir-
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gerSijk regt wordt in die Lex niet behandeld— en dat
de additamenfa niets anders zijn, dan wijzigingen en
aanvullingen later, eerst door Wlemarus en daarna door
Saxmundus er bijgevoegd.

Het kerkelijk of zeendregt vinden wij aldaar bl. 97,
te gelijk met de wijze van procederen daartoe betrek-
kelijk. Ook dithouden wij, dat voor 1276 reeds kracht
van wet had, ofschoon wij omtrent hun begin voor
alsnog niets durven zeggen. Ten aanzien van de raagt
en het gezag der geestelijkheid zullen wij hier, om
niet te uitvoerig te worden, zwijgen.

Ik meen hier te moeten zeggen , dat men in den
druk bij Schoianus , behalve de Upstalboomsche wet-
ten —• die van een later tijdvak zijn dan het onze, doch
ook alleen tot dit ons graafschap behoorsn — ook
nog een Tradael van de zeven Zeelanden vindt, en
dat dit mijns oordeels na 1309 moet zijn opgemaakt,
omdat eerst omtrent dezen tijd Westfriesland onder
het gezach van de graven van Holland heeft moeten
bukken, waarvan in dit Iractaat ook melding wordt ge-
maakt; als ook nog de overkeuren, dus genoemd , om-
dat zij verschillende districten betroffen , doch in onze
wetten niet vermeld mede van latere dagteekening zijn,
zoodat men kan aannemen, dat Oostergo en Westergo
met de andere graafschappen te dezen opzigte niets te
maken hebben gehad.

Met betrekking tot onze zoo even genoemde wet-
ten , meen ik hier te moeten opmerken , dat de orde
van plaatsing, noch in het door ons gebruikte hand-
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schrift, noch in dat, wat tot grondslag voor den An«
jumer en latere drukken heeft gediend, niet de juiste
is , en dat hierdoor, bij het lezen daarvan, misver-
stand kan zijn ontstaan. Ik geloof, dat de orde zal
moeten zijn: I. De geschiedenis van het regt. II. De
sage omtrent Karel en Radboud , te kennen gevende,
de wijze waarop Karel in het bezit van Friesland
zoude zijn gekomen. III. De zeven keuren van Magnus
als grondwet. IV. De 17 kesten die de 24 landreg-
ten bevestigen. V. De 24 landreglen. VI. De 8 doe-
men. VIL Het marktregt. VIII. De wetten van den
Upstalboom of de willekeuren van het land met de vijf
delen. IX. Het keizer Rudolfsregt. X. De wijze van
procederen of het schoutcnregt. XI. Het geestelijk
of sijnodaal regt, en daar achter de boetregisters dei-
onderscheidene deelen en dan het boetregister tus-
schen de verschillende districten van het land, opge-
maakt in 1276, en eindelijk de berekening der geld-
specien, met betrekking tot de verschillende distric-
ten ; welk een en ander wij in het tweede stuk van
ons tweede deel der 0. F. W. hopen te geven.

Het is hier de plaats niet, ofschoon wel doenlijk,
om aan te toonen, dat deze in 1276 bestaande en
van kracht zijnde wetten, met de later daarbij geko-
mene, tot omtrent het jaar 1480 kracht van wet heb-
ben gehad, en toen door eene nieuwe wetgeving zijn
vervangen geworden, welke wij in de door ons uit-
gegeven Frtesche Regtskennis 1) terug vinden. Dit

1) Leeuwarden 1834 en 1835.



moeten wij wederom tot het latere tijdvak 1300 tot [
1500 uitstellen.

Wij zijn dan nu gekomen tot de behandeling van !
hunne buitenlandsche aangelegenheden in ons tijdvak,
om te kunnen zien, welken invloed zij op hunne in-
wendige aangelegenheden hebben uitgeoefend.

Zeer schraal is de oogst, welken ik hieromtrent
heb opgedaan; het weinige dat ik gevonden heb , zal
ik, voor zoo verre noodig, met eene kleine aanmerking
hier thans mededeelen. Men lette hierbij op hetgeen
ik reeds op Staveren gezegd heb. Schotanus zegt (bl. 80)
„Dat Diederikde derde, in 1016 Friesland over het Flie
zocht te bemagtigen, doch dat hij daarin door den Bis-
schop van Utrecht is verhinderd geworden."

In 1026 zouden de hertog van Lotharingen met den
graaf van Holland over het Flie in Ooslfriesland zijn ge-
trokken, hetwelk den bisschop van Utrecht genegen
was, en toen vele vlekken en dorpen verbrand hebben ,
en eindelijk zijn zoon Florus 7 potestaat van Friesland
geworden zijn. Dat dit tot Staveren en diens omtrek be-
trekking heeft, zal uit het voorgaande duidelijk genoeg
zijn; en aan het potestaatschap van Floris zult gij met
mij wel twijfelen, omdat het strijdig met hunne wetten
was (Schot. 81). Men lette er op, wat ik op dit jaar
omtrent Staveren gezegd heb.

In 1062 zouden de Friezen tot aan de Lauwers door
de graven van Holland overwonnen zijn geworden(Occo
v. Scarl. 24 v).

In 1016 zoude Godervaert een tocht in Oostfriesland
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gedaan hebben en daar grooten buit behaald, waarmede
hij naar Alkmaar trok; ook deze tocht betreft Westfries-
land en hier heerscht verwarring met de jaren 1026 en
1076 (Schot. 86).

In 1086 was Egbert de tweede in Oostfriesland ge-
vallen , en had zich aldaar potestaat gemaakt, en was
later door den bisschop van Utrecht gewapenderhand van
daar verdreven, en zoude dit door dezen toen aan Adolf
van Fronenburg in leen zijn gegeven; wij leerden Eg-
bert als graaf op dit jaar kennen, maar nemen de vrij-
heid , zijn potestaatsehap niet te erkennen, maar willen
wel aan een potestaatsehap van onzen Adolf gelooven,
hoewel wij betwijfelen , dat hij ooit in bediening is ge-
weest; wij missen van het jaar 985 tot 1167 verschei-
dene potestaten; hij konde er een van geweest zijn
(Schot. 87).

In 1197 zoude volgens Bild. IL 56. bisschop Boude-
wijn van Utrecht, met zijnen broeder, graaf Floris van
Holland, Westergo en Oostergo hebben aangevallen,
doch hun doel gemist. Terwijl Floris in het volgende
jaar met eene groote magt daar na toe trok; ook dit
geldt Weslfriesîand, zoo als wij straks op dat jaar gezien
hebben (Schot. 98).

In 1188 zoude volgens O. Sc. (28 v.) Wtkom door
de Noormannen geplunderd zijn, en Franeker dien ten
gevolge in bloei zijn toegenomen. De tochten der Noor-
mannen hebben reeds vroeger opgehouden , en te ver-
geefs hebben wij hierna bij andere schrijvers gezocht.

In 1221 zegt Eggerik Beninga, in zijne kronijk van
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Oostfriesland, dat is hier het land over den Eems,
{Matth. Anal. IV. 107), waren die van Groningen in
strijd met de Ommelanden en de Drentsche Friezen. Die
van Humsterland, Langewolt, Fredewolt en Achtkar-
spelen vereenigden zich met hun en namen Groningen
in. Neemt men nu aan, dat dit laatste district toen niet
tot Oostergo behoorde, dan geldt ons dit ook niet.

In 1230 werden de Friesche edelen en prelaten bij
den bisschop van Utrecht ontboden en werd met hen
aldaar omtrent den oorlog tegen de Drenthen geraad-
pleegd (Schot. 117).

In dat zelfde jaar zoude graaf Floris in Friesland Oos-
terflie gekomen zijn, om zich daar te laten huldigen —
iets hetgeen hij zeven jaar had uitgesteld — en toen te
Franeker gehuldigd zijn (Schot. 118). Waar bleef dan
de bisschop, die voor de helft ook graaf was ? En ook
dit is in strijd met het potestaatschap en met de akten
van 1166, 1204 en 1225. Doch over de potestaten
straks nog iets naders.

In 1234 hebben de Wesllauwersche Friezen— zijn dit
ook de districten langs de Lauwers, want daar wordt
ook van vier markten gesproken (Schot. 126, 127.
Matth. IV. 127), te welen: Kollumerland, Achtkarspe-
len, Smalüngerland en Opsterland? —aangepord door
die van Hunsingo, zich tegen die van Langewolt, Frede-
wolt en tegen die van Fivelingo verzet, omdat de beide
eersten de Drenthen tegen den bisschop van Utrecht
hielpen, en de laatsten hunne schepen op den Eems be-
nadeelden.
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In dit zelfde jaar zouden eenige doch zeer weinige
Friezen in den oorlog tegen de Stedingers tegenwoor-
dig geweest zijn.

în 1248 waren zij in den alom bekenden tocht met
koning Willem voor Aken, bij welke gelegenheid hunne
privilegiën door dezen bevestigd zijn (Schot. 129; Bild.
II. 130).

In 1297 hielpen de Friezen den bisschop van Utrecht
in zijnen mislukten tocht tegen den graaf van Holland
(Schot. 152).

In dat zelfde jaar was er onrust in Friesland, want
de abten van Oostergo schreven toen aan den graaf van
Holland (Ch. I, 130), dat zij niemand der hunnen aange-
zet hadden, om het kasteel in Westfricsland te helpen
vernielen en dat zij door de Burdo of middelzee van
Westergo en ook door eene eigene wetgeving van hen
gescheiden waren. Zij spraken de Westergoërs er niet
vrij van.

In 1299 zouden de Friezen in het leger van Adolf
van Nassau geweest zijn, hetwelk door Albert van Oos-
tenrijk verslagen werd; en deze Albert uit wraak de
vroegere, door keizer Rudolf, in 1290, gedane gifte van
Friesland aan den graaf van Gelder, toen bevestigd
hebben (Schot. 184).

In 1305 — ofschoon de Noormannen, gelijk wij straks
zeiden, reeds lang vergeten waren—deden de Noorman-
nen eenen inval in Friesland, bij de Lauwers, bij welke
gelegenheid de postestaat Reijner Haijes Camminga hun
versloeg, doch gewond werd, en aan de bekomene won-
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de overleed (Schot. 164). Hij zoude de 8e potesfaal
zijn geweest en door Hessel Martena zijn opgevolgd.
Winsemius heeft evenwel Sicco Sjaardema als achtste,
die bij Schotanus en Hamconius mist (166 en 186),
ofschoon Schot., bl. 118, zegt, dat hij op het jaar 1223
als achtste potestaat gesteld wordt, en koning Willera
had gediend , en deze hem in zijn belang heeft trachten
over te halen, waartoe dan ook de brief, in het ch. I,
93, voorbanden, belrekking heeft, en waarvoor Schota-
nus en Winsemius aldaar aansprakelijk voor de echt-
heid er van gesteld worden. Ik ontken'de echtheid stel-
lig, maar het komt mij voor, dat deze moest dienen,
om het graafsgezinde van dezen Sicco te hemantelen.
Daarin was Occo van Scarl een meester, en ook in
zijn hart graafsgezind, zoo als bij naauwkeurige bc-
oordeeling zijner kronijk kan geblijken; want wanneer
hij in zijne kronijk van famiiien melding maakt en na-
men noemt, dan zijn het, zoo niet alle, altans meest
al, die, zoo als ons de geschiedenis later leert, de
partij des graven waren toegedaan.

Volgens dezen zelfden Occo, of wel van den ver-
volger zijner chronijk, fol. 34, zouden dezeven Zee-
landen, die onder den naam van Friesland neg be-
grepen waren, den deenschen koning te hulp geroe-
pen hebben, omtrent het jaar 1294, en deze koning
dan ook te Groningen geweest zijn , en hij verhaalt ons
hier zeer omstandig diens halijarige regering; ik zal
het achterwege laten. Dit verhaal is zeer curieus en,
zoo ik geloof, nergens anders te vinden, althans niet
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bij de deensohe geschiedschrijvers Saxo Grammaticus
of Ponloppidans. Hij voegt er voorzigtigheidshalve bij :
„anderen zeggen honderd jaar vroeger." Ten tijde der
invallen der Noormannen zijn zij ook te Groningen ge-
weest en is er iets van dien aard, doch geheel niet
zoo als het hier verhaald wordt, voorgevallen; het
geldt waarschijnlijk het jap 555 en is de geschiede-
nis van den Viking Witho en den koning Lejre.

Uit het aangevoerde — en meer van eenïg belang
heb ik niet kunnen vinden •— kan men zien, dat zij
gedurende ons tijdvak zeer weinig met het buiten-
land te doen hebben gehad. Dit kan men evenwel zoo
ruimschoots niet van de binnenlandschc aangelegen-
heden zeggen. Utrecht en Holland , toen te zamen graaf
over hun land, hadden verschillende belangens en
ieder wilde het gaarne alleen hebben. Dien ten ge-
volge ontstonden hier partijen , die wederom de han-
den ineen sloegen, wanneer zij allen zagen, dat hun-
ne voorregten gevaar liepen om vernietigd te wor-
den. Een der beweegredenen dier partijen bestond in
den twist om den voorgang ten offer te hebben, niet,
zoo als velen meenen, om den voorgang op zich zelven,
maar omdat hij, die het regt van voorgang had, in
de parochie tevens heer, hoofdeling of oudernian dier
plaats of van dat district was, altans daarvoor erkend
werd. Omtrent deze twisten zal ik u het een en an-
der mededeelen, daar dat ons later te pas zal ko-
men. Ik zal Occo hier laten spreken, omdat deze ten

5
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dien aanzien het uitvoerigst is, ofschoon niet van par-
tijdigheid vrij te pleiten.

In 998 werd Hessel Aedes Jongama, door Haijtze en
Soïeko Enkema beschuldigd, dat hij Friesland aan den
graaf van Holland voor eene somme gelds had willen
leveren. Hij werd daarom voor 't gemeene land ge-
roepen, verontschuldigde zich, maar moest borg stel-
len (O. Sc. 23, Wins. 130).

In 1064 sloeg Ruurd Joukes Harliga Sasker toe
Harns dood , ten gevolge van den twist, om den voor-
gang ten offer (O. Sc. 24 v.).

ïn 1133 hadden Ede Edes Gerbranda en Sicke Dou-
wes Gratinga twist met Douwe te Harns, en waarom?
Om een wagen met hooi! Bij die gelegenheid werd
Douwe de zoon van Sicke Gratinga gedood, waarop
Sicke zijne vrienden verzamelde en Douwe te Harns
met vrouw en kinderen ombragt en zijn stins verniel-
de. Deze twist duurde tot in 1148 voort, wanneer er
een vrede tusschen partijen door dea abt van Odul-
fus klooster en den abt van Bethaniën of Foswert,
gemaakt werd, en zulks door tusschenkomst van Her-
mana, Nijenhuis, Herema, Tjaarda, Hiddama en Har-
liga (O. Sc. 26 v.).

In 1165 nam Taco Harliga de doc'iîer van Sasker
toe Harns tot vrouw. Hieruit rees wederom partij-
schap , welke door den abt van Ludingakerk en an-
dere heerschappen werd ter neer gelegd. Doch Tako
konde niet in rust blijven, zoodat die abt met de zij-
nen in 1167 zijne stins aanvielen, vernielden en hem
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doodden. Zijne vrouw werd aan haren vader terug ge-
geven onder belofte van geen wraak omtrent dezen
doodslag te nemen.

In 1169 liet Graats Harliga, zuster van Tako even
gemeld, en weduwe van Joost Ludigman, haar vaders
stins weder opbouwen en zelte haren jongsten zoon
Joucke daarop. Deze nu wilde wederom den voorgang
ten offer hebben, welke aan zijne voorvaderen was
toegestaan, en werd hierin door zijne vrienden onder-
steund. Die van Hohbema en Gerbranda wilden dit even-
wel niet toelaten. Hieruit rees wederom twist, welke
door den abt van Bethaniën en Taco Tjaarda werd bij-
gelegd, en waarbij Joucke van zijn regt afstand deed
(0. Sc. 27 v.).

!n 1180 was er twist tusschen Feijke Obfaema en Tiete
Camminga, waarbij Obberna het leven verloor (O. S. 28).

în 1181 werd Tjerk Walta met nog 18 man te Bols-
ward dood geslagen; deze had zijne stins te Tjerkwerd.

în 1199 hadden die van Ludingakerk eene stins bij
Weidum aan den dijk der middelzee, Munnikhuis ge-
naamd, laten bouwen (O. Sc. 29, Schot. 105). Winse-
mius, bl. 148, zegt in 1203. Ten dien tijde was de fami-
lie Hania de voornaamste in dat dorp. Deze stins werd
door de Dekamaas veroverd en de conversen verdreven,
en Dekama nam daar bezit van, terwijl Hania voor hem
moest onderdoen.

In 1220 bestond er twist tusschen twee edellieden in
Oostergo, met name Wieger en Tjaard, van welken de
een door den gemeenen man, en de andere doorstou-
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te en onversaagde lieden werd ondersteund. Deze twist
werd in 1224 door Olivier de kruisprediker, bij zijn ver-
blijf te Wartena, bijgelegd, doch Tjaard heeft zich later
daaraan niet gehouden (Schot. 107 , 113).

In 1232 slaat Jan Helbada, wegens den voorgang ten
offer, Botto Reinalda dood (O. Sc. 31 v.).

In 1233 werd erin Friesland veel brandstichting be-
dreven. Het stins van Douwe Hiddama werd verbrand
en dal van Aijlva in brand gestoken (O. Sc. 31 v.).

In 1234 werd den grondslag tot.de stad Harlingen
gelegd, op het westen van Almenum (O. Sc. 32), ver-
moedelijk door behulp van die van Ludingakerk.

In 1269 werd Gerbet Garaminga door Ritske Wibalda
en Aelîzen îlerweijsma bij Marrum gevangen. Zes we-
ken later Joucke, de zoon van Ritske, door Haijo, Ger-
bet Camminga's broeder. Zij werden toen tegen elkander
uitgewisseld, ofschoon de haat tusschen beide partijen
bestaan bleef (O. Sc. 33).

Occo zegt, dat omtrent dezen tijd, en reeds in 1264,
Friesland vol stinsen was en dat de partijen toen de leu-
zen van Schieringers en Vetkoopers aannamen. Hij
voegt er bij, dat de Oostergoërs zich Vetkoopers noem-
den en vrienden beoosten de Lauwers hadden; en die
van Westergo Schieringers, die hunnen aanhang in Hol-
land hadden ; doch Iaat er terstond op volgen, dat in
beide Goën van beide partijen bestonden. Wij moeten
dit punt hier mei stilzwijgen voorbij gaan, omdat wij
het later uitvoerig hopen te behandelen.

ïn 1297 kreeg Worp Ropta te Metzelawier twist met
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Joucke Helbada, wegens den doodslag aan zijnen zoon
Doede Ropta gepleegd; zij ontmoetten elkander tusschen
Ferwert en Marrum, doch gingen onverrigter zake
beide heen; maar kort daarop werd Helbada bij Beio-
tum door dezen Worp en diens vriend Tiete Camminga
dood geslagen (O. Sc. 35).

Deze Helbada had een zoon omstreeks 17 jaar oud.
Deze van zijne uillandigheid terug gekeerd, ontmoet op
den 16 Maart Î298 Tiete Camminga, die naar Dokkum
reisde. Zijne bij hem zijnde vrienden zeiden hem, dat
deze de doodsiager van zijnen vader was. Hij dit hoo-
rende valt met de zijnen op Camminga aan, doch moes-
ten eindelijk afhouden (O. Sc. 35).

Dit is in de hoofdzaak, wat ik hieromtrent gevonden
heb en hieruit zult gij kunnen zien, dat des graven partij
toen reeds werkzaam was. Ten einde u dit nog duide-
lijker te maken, moet gij nog eenige andere personen
leeren kennen, die er voor kunnen gehouden worden,
tot des graven partij te hebben behoord, onder welke
gij er vele zult aantreffen, wier familien in de partij-
schappen later zullen voorkomen, ten einde dan des (e
beter over de zaak zelve te kunnen oordeelen. Van de
tegenovergestelde partij rept Occo, die ik hier weder
zal laten spreken , geen woord.

în 1017 hebben Douwe Epes Kee en Syds Tjaarda
den bisschop van Cantelburg gediend , en zijn door ko-
ning Kanut van Engeland tot ridder geslagen (O. Sc.
23 v.). Eens voor altijd moet ik u zeggen, dat ik dit al-
les voor rekening van Occo laat. Ik heb hunne diplo-
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ma's niet gezien , ook niet van die volgen zullen.
In 10 î 9 stierf Janke Harliga, ridder, een groot kapitein,

in dienst van zijne keizerlijke majesteit, bij wien toen
ook Offîngahuizen en Aij: va in dienst waren (O. S. 24).
In 1042 vinden wij Aede Hessels Jongama.—Is dit ook

de zoon van Hessel, op 998 vermeld? —Sicko Sjaarda,
Wyke en Rienck van Burrnania, Douwe Offingahuizen ,
Gerrolt Herema, Sicko Taekis Tjaarda, Hayo Cammin-
ga en Haring Roorda, alle in dienst van den keizer Hen-
drik den derde (O. Sc. 24 v.).

In 1096 trokken Tjepke Forleman , Jarich Ludigman,
Epo, Hartmanen Igo Galama, Frederik Botnia, Eelko
en Sicko Lijauckama en Obbe Hessels Hermana, onder
Peter den Heremiet, naar hetH. land en waren bij de
graven zeer gezien. Lijauckama en Botnia genoten de
eer, door koning Godfned tot ridder te worden gesla-
gen (O. Sc. 25).

In 1101 vinden wij, indien Wilko Jaarsma, geheim-
schrijver van Lijauckema juist heeft opgeteekend,Homme
Homminga,Godfried Herema, Sixtus Camminga en Tjal-
ling Valerius Ockinga in het H. land (O. Sc. 25 v.).

In 1157 stichtte de familie Ludigman een klooster bij
Almenum (O. Sc. 26 v.).

In 1164 werd Hessel Doekes Marlena door den kei-
zer Barbarossa tot ridder geslagen (O. Sc. 26, 27 v.).

In 1167 stierf Saco Reinalda, die tweemaal potestaat
zoude zijn geweest, en in 1168 Juw Gales Galama en
diens zwager, Wilco Reinalda, welke laatste hel regt,
om gouden en zilveren munt te slaan, had (0. Sc, 27).



11

Van Saco wil ik het wel geloven , omdat die potestaai
was, van Wilco betwijfel ik het.

In 1179 stierf Ofke Reinalda, die den keizer gediend
had (O. Sc. 28).

In 1180 kwamen Frans Roorda, Ciprianus Meckama,
Taco Ringie de Jonge en Frans Aylva in Friesland terug,
nadat zij den koningen van Frankrijk, Schotland en En-
geland eenige jaren gediend hadden.

In 'tjaar 1210 vinden wij Jarich Dekarna met zijnen zoon
Frans bij den keizer, om sonderlinge saeken van 't land.
In dien tijd was er veel onrust in Friesland (O. Sc. 30 v.
Schot. 105).-—.Was deze Dekama ook een anligravelijke?

In 1224 waren Ruurd en Johan Roorda, Syds Marle-
na, Jucka Hans van Offingahuizen en Giprianus Goslinga
in dienst van den herlog van Braband (O. Sc. 31). Roor-
da, Offingahuizen en Martena trokken in 1228 met den
keizer naar het H. Land (O. Sc. 31).

In 1260 vinden wij Galo Hania bij den herlog van
Braband, die toen door den koning van Engeland tol
ridder werd geslagen (O. S. 32 v.).

In 1303 was ook Juw Hettes Dekama bij dien hertog,
nadat hij vooraf zijn neef op hel huis te Baerd had ge-
zet (O. Sc. 35 v.).

In 1309 kwam de graaf van Holland met 1500 ->—
anderen zeggen met 500 •— man in Gaasterland. Bij die
gelegenheid vinden wij Beijma , Offingahuizen , Hidda-
ma, Aijlva en Hetlinga, alias Kee, bij den togt naar
Enkhuizen (O. Sc. 36 v.). Omtrent dien zelfden tijd
werden de huizen van Beijma, Offingahuizen en Aijlva
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verbrand. — De tekst bij Occo was mij te duister om
het goed te vatten.

Uit dit aîles , wat ik u nu heb voorgehouden, meen
ik u te hebben aangetoond , dat de graven van Holland
ten allen tijde gemeend hebben, regt op de graafschap-
pen Staveren en Wester- en Oostergo te hebben; en
dat het ten onregte zoude zijn , dat de bisschoppen van
Utrecht door de keizers daarmede begunstigd zijn ge-
worden, en alzoo dier graven regt verkort werd, en
dat hierin dan ook een der hoofdoorzaken hunner on-
derlinge twisten lag, maar tevens ook, dat juist deze
twist den Friezen tusschcn het Flie en de Lauwers het
voordeel deed hebben , om onder hunne oude wetten te
kunnen voortleven , evenzoo als die tusschen de Lau-
wers en de Eems, ten gevolge van de twisten tusschen
Utrecht, Munster en anderen.

Later zullen wij zien , dat de gifte, door keizer Rudolf
in 1290 gedaan , en hare bevestiging door keizer Al-
bertus in 1299, den grond hebben gelegd tot de ver-
nietiging hunner vrijheden, en dat het bezetten van
Staveren en het verleenen van privilegiën aan die stad,
in dat tijdstip, zijnen grond hierin had.

Dat onze friesche wetten, welke ons nog uit dien
tijd overig zijn, ten dezen tijde kracht van wet hebben
gehad en door de bisschoppen van Utrecht en de graven
van Holiand zijn geëerbiedigd geworden en dat deze
alleen op ons Friesland tusschen het Flie en de Lau-
wers van toepassing waren en van overouden datum
zijn, hetwelk ook het gevai is met die van do andere
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gedeelten van het oude Friesland, beoosten de Lauwers,
welke ieder ook wederom op zich zclven een geheel
uitmaken. Later zullen wij wetsbepaling-en ontmoeten ,
welke door twee of meer districten gezamenlijk ten al-
gemeenen nutte zijn opgemaakt.

Dat het op grond van deze wetten v/as , dat zij zich
vrije Friezen noemden, in tegenoverstelling van hen, die
onder het leenstelsel stonden , en dus niet vrij waren,
maar onder de bevelen van hunnen leenheer, hetwelk bij
hen het geval niet was.

Dat hunne potestaten niets anders zijn geweest dan
gelastigden van den bisschop en den graaf, vice comi-
tés, en volgens de keuren van Magnus aangesteld,'—
want graaf konden zij niet volgens deze keuren heeten,
maar wel magthebber , potestaat; ofschoon hij de bij de
akten van 1166, Î204 en 1225 bedoelde persoon was—•
en hetwelk duidelijk uitkomt, als men in aanmerking
neemt— van de vijf eerste kunnen wij, als buiten ons
tijdvak liggende, thans niet spreken •— dat de zesde
potestaat, Gosse Ludigman, ten tijde van graaf Arnout,
omtrent het jaar 1000 leefde; dat de zevende polestaat,
Saco Reijnalda, hem eerst in 1167 , dus 167 jaren la-
ter, opvolgde , juist in dien tijd , toen de bisschop van
Utrecht door keizer Frederik even te voren met den
graaf van Holland verzoend werd; terwijl in het tijd-
vak van 1039— 1086 of wel 1089, toen Ludolf, Bru-
no en de beide Egberten graven waren, geene genoemd
worden, en die meer dan waarschijnlijk ook gene po-
testaten gehad hebben, terwijl wij eenen vermoedelij-
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ken potestaat van den bisschop op het jaar 1086 în
Adolf van Fronenburg aantreffen. Dat Sicco Sjaardema
op het jaar 1237 , en alzoo 70 jaren later, als achtste
potestaat genoemd wordt, die den koning Willera,
graaf van Holland, gediend had en bij dezen zeer gezien
was. Dat de negende en tiende potestaten , Camminga
en Martena beide op het jaar 1309 genoemd worden,
72 jaar later, en de Friezen van Wcstergo en Oostergo
juist in dat jaar met den graaf van Holland alleen eene
overeenkomst omtrent het beheer van Friesland heb-
ben gemaakt. Dit alles wordt nog duidelijker , uit het-
geen in het jaar 1494 voorviel, toen Otto van Langen
hun, namens Maximiliaan, aanried, om, naar luid hun-
ner privilegiën, eenen potestaal te kiezen , ten gevolge
waarvan zij Juw Hettes Dckaina toe Baerd verkozen,
bij welke gelegenheid zij dan ook den eed aan Maximi-
liaan als hunnen heer deden , en welke eed wij in
de Frieschc taal bij Winsemius , bl. 320 , kunnen vin-
den. Het is dierhalven niet vreemd, dat deze personen
het regt hadden om gouden en zilveren munlen te laten
slaan. Wat van Juwinga , Dekama, Hania , Botnia ,
Wiarda en Haringsma als potestaten gezegd wordt,
wij kunnen daarmede niet instemmen; over de vier eer-
ste vindt men niets bij Worp van Thabor in zijn hand-
schrift, waarin dit tijdvak eigenlijk mist, doch ten
opzigte van Wiarda en Harinxma zegt hij in het begin
van zijn vierde boek, bl. 1 , Ms. Tjaerda 1):

1) Zie ook do in 1850 te Leeuwarden gedrukte, het vierde
boek, bevattende, bl. 1.
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„Naedat hertoch Albert van Bcijcren en de graat
Willem van Oosterwant sijn soen, mit die andere Hol-
landers uit Oestergoe , Westergoe en de Sevenwolden
verdreven waren, en de ballingen , die mit den graaf
uit Vrieslant worden verdreven, doer een bestant, we-
der in 't landt wáeren gecoemen. Doen worden gecoe-
ren van die gemeene staeten van Vrieslant, twee heer-
schappen ; uit Oostergoe Sjurdt Wiaerda toe Goutum ,
bij Leeuwarden; uit Westergoe Harich in den Haech
(teHeeg), daer Harinxma haer naem van hebben; dat
dese twee heerschappen het oerloch solden voeren te-
gen de Hollanders ; ofte die graef Vriesland weder wol-
de anvechten ; ende alle andere Vriesen solden haer
helpen ende onderdanicli wesen in saecken des oor-
lochs." Hij laat er op volgen: „Ende hebben nae ol-
dergewoente alle jaeren rechters gecoeren , ende een
gemeen lantdach geholden toe Barrahuis in Oestergoe,
ende in Westergoe toe Herlwerh." Hieruit wordt het
ons nu ook duidelijk, waarom alleen in ons Fries-
land tusschen het Fiie en de Lauwers , en niet in de
andere districten of graafschappen van Friesland, po-
testaten beslaan hebben, te weten , doordien de bis-
schop en de graaf eenen graaf moesten benoemen,
om op hun beider naam te handelen, heigeen het
geval niet met de andere was.

Dat de,graven Friesland hebben willen vermeeste-
ren, is blijkbaar, niet alleen door het in bezit nemen en in
leen geven van de eilanden Wieringen, Texel, Vlie-
land, Terschelling en Ameland, zonder dat hier sprake
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van den bisschop is, maar ook daardoor , dat zij hunne
vrienden in do zoo evengenoemde edelen en ridders
hadden , die allen op de grenzen van dit graafschap
woonden, zoo als in Westergo, Walta te Tjerkwert;
omtrent het Flie, Aijlva te Witmarsum, Beijem te
Arum , Herema te Tjum, Gratinga en Harliga te Alme-
num , Roorda te Tjummarum, Offîngahuizen te Ach-
lum en eenige anderen omtrent Franeker, de zetel van
het graafschap; vervolgens aan de Middelzee Hania
te Weidum en Jongama te Rauwerd , en in Oostergo ,
Tjebbinga of Tjepnia te Roordahuizum , Unia te Wir-
dum , Burmania te Leeuwarden , ook alle drie aan de
Middelzec wonende , en eindelijk Camminga te Ferwert
en Ropta te Metzelawier , omtrent de Lauwerzee , enz.

Oppervlakkig1 voorzeker was deze voordragt; doch
ik meen hierin de hoofdpunten van onze geschiedenis
over dit tijdvak te hebben aangestipt en u daardoor op
het spoor te hebben gebragt, om , even als ik gedaan
heb , dezelve van naderbij en met onpartijdigheid te
beschouwen , en met meer gemak uwe oordeelvellin-
gen te bepalen. Ook vlei ik mij, dat ik u thans eenig-
zins nader met deze twee graafschappen heb bekend
gemaakt, en dat gij mijne beschouwingen hierom-
trent niet allen zult wraken.

Voorgelezen
14 Maart 1850. DE HAAN HETTEMA.
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lens fleach de dîvveî fol fen wrok de wrâd yn 't roun.
Hij flokte er om; want elts wier goî in bliid in soun.
Op 't læste foun er Iwa, yn 't bjemme-schoad ferschoele:
'N lokkig pear. Sijn spijtgniis om 'e moele ,
Wier hcislik om to sjen. 'N gouden kluwt
Lai bleat yn 't zân, in blonk er uwt.
Hij raapte 'im op , in smiet him troch 'e toeken ,;
Nei 't laitsend pear. De swarte roeken
Ontfleagen 't bosk in goelden him hast doaf.
Dit loekte 'n anierij sijn linken oaf.
Hij seag wer ta. Mar schimeren sijn eagen ?
't Wier of se noch 'n keerdel seagen;
Dij 't kluwlje goud oan 't pear ontscoërre woe.
Ne! 't wier wol wier. Nou wist er hwat er scoe.
Hij struide goud , in blonk hjar dat yn 'e eagen .
Den wier 't of lok in ræst in Ijeafde hjar ontfleagen,

Ee 1847. J. J. KiESTBA,



îk sjong fon 't aîd, ik sjong fon 't nîj,
Dat hjir Gods ginst woe spriede ;

Nen hege uhvrijtske pocherij,
Mar wierheit scil my iicde.

Kom, Fricsen ! harkje ney myn liet,
Omt oer ús eine fjilden giet

End' yn us eine teale !
Waems hert foür eine groun net slacht,
Waems muwle memmeteal foraoht •—•

Hat nea en deuchd foreale !

Kom , lânsljue ! schaogje 't schoander deel,
V/er iney 't ús God woe seingje;

Wy romje ús Fryslan yit olhiel,
Mar — boppa ol, wer 't we wenje ;

Der blieuwt nen pîakjen onbetocht;
End wirdt mar jiinn;er 't goede socht —

God schinzt 't op olîe buwgen.
Ha follen eak, dat ús ontbrekt,
En bytko goeds, as 'e wierheit sprekt,

Ken 't jin en bult' faeks tjoege.
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Mar 'n bytke ? Ne ! hjir 's folie jouwn |
Sei 'k oars, 't scoe schande wæse.

0 , Dantumadeel! gong 'k dj yn 't roun,
Dow mast' omin1 elk belæse!

Us Frysiùn — hwat dat jouwt yn 't grut.
Is 't dat yn 't lyts hjir schaoge wirdt,

Behalven : freamde krollen.
Dy smet fon 't fransce end dútsce bloed ,
Ta straffe eak oer ús Fryslân stjoerd ,

Schynt hjir gen honk to wollen.

Gen stedslucht — sels fon Dockum net •—•
Noch 't KoIIumer úllansk praten ,

Dat noch ús Gea forbastere hat,
Oars beide ús trouwe maten.

Trynwalden haldt yn 't wcsien wacht,
Feanwalden jouwt yn 't súden acht,

'n Wiist ncy de Sweager mieden5

As 't onlùn foar us Grieteny ;
HitDjip yn 't noard , 't noardwest ha' \vy
De Ie , om fonn' klaei to schieden.

Sjugg', sjugg' dat plakjen nov/ ris roun ,
Yn bosk end stream besletten !

Der midden yn en moaije groun ,
Mey 'n folkjen, net forgetfen l

Hjir seafte klaeigroun, moarf end iet,
Der saun, dat tige noaten set,

Der k!yn, sa swier as earnej
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Oerol en mantel wylg, els, esk,
Ta skoel foar fea, forsjoen fon flesk •—

Ne, sa 'n forschot is nearne!

(Us flaexjen hat en pree sa grut,
't Foreasket gen mear falyken ;

'n Ho oft hjir suwkereike wirdt,
Soks sizze ús tsien fabryken.

Yit dizze beide artikels nomd,
'n Hwat den ús al foar de eagen komt,

Ken kweal'k en pin beschrieuwe :
Wy kenn1 •— hwat m' oerol ropt end beart,
Ho 't earnioeds uwnk for-dreauwn of keard-

't Mey dizze twa fordrieuwe).

O, markes ! foi fon fisk, end wyld
Yn reid end poel end brakken,

•îimm' jouwe ús noch hit trouwe byld
Ho 't de alden har formakken:

O, alden ! tankber bian1 jimm bern;
Fry mey jimm noch fon boppan sjen ,

Ho 't wy jimm' bodzjen eare :
En saunwey fon en uwre , twa —
'n Acht Ijcrken roppa er jiniinen ta :

„ Us timpeljen is gen bearen !"

End — wer 't men oerol buwten spat
Om 't aîde stjoer t' onlduwken ,

Hjir binne wy op 't aîde brat,
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Sa goed as 't ny to brawken;
Sa lang 't ús Haed, út cine bloed,
As bern, 'a as Friezne-faer us sfjoert —-

Ne, wey de útlandsko krollen !
Is 't simpel mar om 't nij to jaen ,
Den ken eak 't alde 't selde dwaen;

Den 's 't omma nocht, sok wollen.

End „omma nocht" hat hjir gen rest;
't Is hjir om dwaen to ræden ;

't Is wrotte, wrotte ol elk syn best,
End elk syn eine masden,

Sels yn ús spraek blieuwt 't ald ús by:
„Goe rnoarn, goe'n dey , goe'njoun! " gen nij

Koe noch ús muwlen ploaije.
Forstanne ús Friesen mar, 't is goed ,
'n As stedsce as freamde ús waldsjers moet •—

Dy matte 't den hwat roaije.

End ïibje wy forgetten foart,
Mocht ús gen strietwey barre ?

O , ne ! de freamdling wol (end moat)
Us gulle saun troch warre.

Hwent wer 't men moaije kryten wyt —
Gen reisger dy ús Deel forjit.

(0 stelen : Dockumer Walden l)
Mar — hwat de narame om útens seit,
By 't wêsen , dat hjir iepen leit,

Ken 't sizzen 't lang net halde.
§
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De storysiiker fynt hjir rju
Hwat him past yn syn kreame 5

De dichter had er earne nju
Oan blomkes, bou end beamen; —

De fryhear, oppa jacht belêst —
Hwa fynt hjir yn syn lust nen rest,

Omt nimmen ken fortrette ?
O, Friesen! grutsk binn' we op ús Gea.
Gen plak , wer gen fon de aidfaers bea :

„ Mey 'm hjir myn team delsette ! "

Och , Bonifaeius ! leafde wier 't,,
Ja leafde foar har walden ,

Der Wodan de alden wenje liet,
En leafde oan him to halden,

Dy tenders Y foar heger ljeacht,
De útlitten Fries de dea ta brocht,

Nen haet jin reine seden: —
Is fryheitssuchf hit herte ontgien ,
Den is 't mey deuchd end leafde dien;

'n Der hja huwzje is en eden.

Ja, fryheit huwze hjir ; foun tier
Yn kleaster , kluwz end stinze;

Noch haget se ús , neat fait ús swier,
As hja mar is t'onlfînzen.

Forgetten.... Ne, 't forddwown, 't fordwown.,
't Klearkampster kleaster fonna groun,

Mar "t libbet yn ús herten.
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End Rinsma, Schierstins, Cantersteat,
End Plantenhoov' •—• hwa 't ald forgeat —

By jimme is 't: nea forgeten!

End is eak earmood by us thuws,
Der 'e boerlju de oerfloed streaket,

Is 't saun of moude of stof by ús ,
Der oars de matte kreaket —

By heech end leech is 'l rjucht end slucht,
01 hwat m' oan dracht end huwzrie sjug!;

Mar—• pronk, wer 't ark regeäret;
Tjep bou end greide end hieni end wey,
Den komt gen klaeyker us byney,
Ho deftich 'r 't oars prebetiret.

3a! boppa al snein, sa flytich fierd,
As 't wrotten ynna wyke :

01 hwat men sjocht end wer 't men giet,
By earmen end by ryken —•

Nen strieke oer dwars , nen ding fon 't stee ,
De saterdey schikt olies ree,

Foar 't hillich feest des Hearen.
Natuwr end Godstjinst spanne gear
Om stipllik, deftich, wyks ién kear

De Alfadur meast to earen.

O, Bilkers! jimme groun is fet,
Jimme aofkomst fry hwat deftich,

Mar — dochs ús saun, beschimpje't net,
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't Is as lis aofkomstich kreftich.
O 5 Gaesterlan! lansdou, beromd!
Elk, elk as hy to úsers komt,

Ken ol dyn rom forjitte:
Dat wylde end woaste yn heech end leecb.,
Staet nimmer hjir hit . schaogjend eech,

Ney by of ynna fierte!

O i hillich , hillich is natuwr
Yn see end -wyldernissen;

Mar hjir blieuw noch hwat hymelsk oer.
Dat me oeral schynt to missen:

Nen lapen fon ienteanich grien,
Mar fonna blomde bou troch snien,

Fol goud end sulver blinkjend;
Nen tichte bosken , moarderich swarî ,
Mar loantjes, moai bepaedde, hat

Men hjir, fon sankjens klinkjend.

Ejak woaste end wylde grounen , ja *
Moat wy hjir noch mey ploeye;

De Broekster broaren, mochten hja
Yn 't koart har wear fornoeye

Mey 't selde lok, dat oeral tiert;
De dichter 5 âj de heide fïerfc,

Mej gouwen oars hwat romme S
Us Maetschippy slacht hân yn hân
Mey 't haedsijoer fon hit Frysce Ian —•
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Der scil en schoale komme I).

En schoale, end der mey goede wol,.
Om 't heidefjild l' ontginnen ;

Faek is 't fon goede hannen fol,
Mar och! ontbrekt hit kennen.

O tiid! dy ús hjir wcnjen die ,
Stjoer ús fon boppan goede rie

Troch wiize end froede herten 5
Den wint ús grieteny yn tier ,
End klinkt mey gouwen luwd end fier,

Hit Broekster: lang forgetten !

End 'n doarpke mear by toolf de som
Scil as en túntje prykje:

O rin, hwa wol, de wrald mar om —
Wer moat 't ús Deel net wykjeS

Wy wiiz' yit op ús W esterein;
Der wirdt fon tankbre muwlen sein ,

Hwat wy net meye end kenne.
O, freamdling ! schouderje ús earmoed fry ,
Mar — sjugg' ús freuchde net foarby ,

Dy we ynne takomst sjenne.

O! schaogje, schaogje, 't schoander Deel,
Wer mey 't God ús woe seingje;

Wy romje ús Frysce groun olhiel,
Mar boppa ol, wer 't we er wenje.

1) De aofdieling Dantumadecl fonna Maetsehippy T. N. v. 't A.
hat olies klear ta 't bouwen fon en sohoäle oppa Broek, be-
halven —jild.



End — hjir 5 hwat Fryslan jouwt yn 't grut.
Is 't, dat yn 't lyts eak schaoge wirdt,

Behalven freamde krollen.
Blieuw' jimmer, jimmer dy hjir wey,
Op 't me ienders op ús wiise mey:

„Sjugg der noch frysce hollen!"

Neam fry de stedman , oft hwa wol,
Us stroef, of hwat we ol binne;

Jen freaunen binn' -we ollinne gol,
Jen freamden sa hwat hinne.

0 ! dy ús brekt hat fynt ús ol,
n Dy mey ús foart wol, stann' mar pol.

End derby kloekjes libje.
Ho wolkom elk hjir is, wirdt sjoen •—•
Mar loaikjen, brasjen, pizeljen, koen'

Har nea mey ús besibje.

Kear lang, o Hear! de oerdweaïskens aof,
Dy smet foar olie minsken;

O! ken ' t , den iivich út ús Haof,
Der wy 'Uha' ney ús winske.

Wy libje graech hjir rjucht end sljucht;
Haww' 'n oar oan freamde krollen nocht»

't Scil ienders him bedrage ;
De ienfaldichheit wier Fryslans rom,

De greatskens bringt ney 't neat werom,
Hwent nea ken 't God behage.

Driesum,
Junij 1849, H. G. VAN DER VEEN,



DUITSCHE VOLKSSPREUKEN

VAN

KARL STEFFENS.

Twee zaken zijn van onverstand een teeken,
Ontijdig zwijgen en ontijdig spreken.

Onthoud, wat goeds u is geschied,
Wat goeds gij deed, onthoud dat niet!

Bedwing vroeg uw wil, 't zij met breidel of sporen !
Hoe ouder de ram wordt, hoe harder de horen.

't Is slecht, wanneer ontvangen dienst
Ondankbaar wordt vergeten.
Nog slechter, als bewezen goed,
Den broeder wordt verwelen.

Waar zich aan 't woord geen daad kan paren,
Laat daar ook 't nut'loos spreken varen.



Dat nooit uw regter hand het weet ?

Wat goeds gij met de linker deeds: -
Maar dat de linker snel vergoedt,
Wat leeds gij met de regter doet.

Wordt de liefde eens ijverzuchtig,
Dan bekomt zij honderd oogen;
Maar er zijn geen twee daar onder,
Die het heiderzien vermogen.

Waar ledigheid het huis betreedt,
Daar stort het in, aleer men 't weet.

Taak toont de Lente een bloemenpracht;

Waarnaar de Herfst geen vruchten bragt.
o Jeugd, die schoon en krachtvol bloeit,,
Zorg, dat van u een vruchtboom groeit"

Koemt de vos het vroom gemoed
Der opregte duiven ,

Fluister dan u zelven in:
„Tuinman, berg je druiven!

leemo. 1850. Mr. C. M. A, SESÎON VAN DER AA-



Ho nochlik is 't by simmerjoun
Is buwlen doar to wæzen;

De sinne, niigjend nei de groun,
Bemielet alles hjir yn 't roun,

In boärtet troch de gæzen.

De sinne sakket nei de groun ,
Hwet sjoch ik moaye kleuren;

It blinkt hjir allis yn it roun
Fen porper, goud in fermiljoun,—

Ik aemje swiele geuren.

De hjitte fen de dei is oer;
Ik sjoch de douwe riisgjen,

Dij spraet syn fruehtber focht noti oer
It fjild, yet waerm fen 't sinnefjoer.

Om kruwd in plant to spiisgjen,

't Geblomte sluet syn knopke ta,
It froá'skje lit him hjerre ;

Kom famke, nou nei buwten ta,
De frisce jounloft noget sa; —

Kom, gean \vy nou togjerre.
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In werom scoest' net wolle, Ijea,
Scoest' san' genot net smeitse?

Mei dij, natuwr in 't deistik. brea,—
Hwet keuning my syn kroan ek bea,

Neat koe my sil'ger meitse.

O 'k sjoch, dyn eag ontfalt ien trien ,
Dou wolst' my lokkich meitse! —

Natuwr sa ryk, sa fol, sa scjin,
Dy blieret uws sa Godlik tjin,

Dat kin dyn herte reitse,

Hwel haw wy al ien bult foäruet,
Hwer mennichien op flamme,

Dy him yn dofife keamers siuet, •—
Ik tankje foiir Gods myld besluet:

Wy bin fen boerestamme.

Sjoch't fjiid hjir oer, ho myld Gods sein,
Ho great Syn jcften binne;

Hy joech uws droechle nei de rein,
Nou stân der rjekken hea oerein,

Mear as wy telle kinne.

It fuwgelgoëd, dat boppe uws fljocht,
Al sweewjend om uws hinne,

îs om 't behâld fen 't jong betocht;
îtjongfé dertelt, springt, uwt nocht

By 't hynser yn 'e finne.
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Hwet jout san' joun en nooht foar uws}

As wy togjerre geane.
It ljurkje sjongt sijn liet foär uwss

Wy scouderje it stedgedruws
Foar swiete sjongers teanen.

Hwet stille majesteit in kraîft,
Sjoch wy bjir foür uws lizzen:

Der riist de inoanne yn 't easten sæft,
In lyket, flikkr'jend oer de græft;

Uws nou goen nacht to sizzen.

't Wirt njonkelijtsen stil op 't læst, —•
Nou fjild •—• in wrâldkoar swyê;

't Niicht alles nei de swiete ræst,
Kom famke, 't is foar uws ek bæst,

Dat w' uws ta ræsten flyë.

Wy geane nou nei huws, mar Hy,
Dy alles sa koe meitse,

Dy blieut uws oeral jimmer by,
In wol foär uws, al sliepe wy,

As trouwe Heit yet weitse.

Ja, nochlich is san simmerjoun,
Om buwten doar to wæzen.

Sok moaijens wirt oars neane sjoun,
în alles jout uws hjir ynt 't roun,

Uws Sceppers macht to læzen.
A. J. S.



OAN IEN FAMKE.

Siz famke, wcrom sa bolstjuerrich '?
Tinkst dou, dat ik it dy net mien ?

Siz, werom bist sa oafwæsich,
Ei siz, hwet heste op my tjin?

O, koest ou yn myn hert ris læze,
Dan scoest' net sa bolstjuerrich wæze;
Och, koe 'k dy ien kear yet belæze 5

Elk siik' dan fry de wrâld yn 't roun,
Wer min ien blyder feint dan foun.

Om dy slacht my it hert onræstich,
Moans ier, jouns let tink ik om dy;

In yn myn sliepen, yn myn weitsen,
Ja altiid büeut dyn byld my hy.

'k Scil buwten dy gin ræst wer fyne;
'k Scil buwten dy as stof forkwyne*,
As snie yn sinnescyn fordwyne;

Mar as myn klacht dyn hert berikt,
Is ien den lokkich, den bin ik 1t!
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Né, buwten dy kin ik net lifaje;
'k Mat stjerre as ik dy net kry;

Sjog-der! ik wol myn libben liüe, —
Want, buwten dy is neat foür my»

Och, dou bist' alles my op ierde,
Dou koest' my yn in hymmel liede....
In 'k sjoch, dou wolst' fen my net sciede!'

O faem! ho îokkich binne wy!
Dou seiste ja, dou bist' M r mij!

S.



HET LEVEN, EENE SCHAATSENRIJDERIJ.

Men heeft 's menschen leven wel eens bij eenen
droom vergeleken, ook wel bij een dans. Algemeen
bekend zijn de beelden eener land- of zee-reis, zoo-
dat zelfs woorden als levensweg, wandel, welvaart,
ja, uitdrukkingen als: het spoor bijster worden, ge-
slingerd worden, in behouden haven aankomen, door
het dagelijksch gebruik bijna versleten zijn en veel
hebben van oude munten, waarvan wij de waarde
wel kennen, maar op denstempel niet bijzonder meer
letten.

Evenwel, 's menschen leven blijft een onderwerp,
zoo raadselachtig als gewigtig, en daarom juist ver-
lokkende om het in bont en beeldrijk gewaad te
kleeden.

Wat verhindert mij, om daartoe eens een nieuwen
winkel in te treden, waarvan gij welligt al het fraaije
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nog niet hebt bekeken, en hiermede u mijne bijdrage
voor deze keer te leveren?

De Amerikanen hebben schouwburgen op stoom-
booten, die hunne magtige stroomen bevaren, nu
eens afdrijvende naar lageren, dan weder zich op-
werkende naar hoogeren bodem, en elk oogenblik
van tooneel, van tooneelspelers, van toeschouwers
en legplaats verwisselen. Was ik een burger der
nieuwe wereld, ik zou mij niet bedenken om dit
beeld te kiezen. Maar een beeld, zal het iets uitwer-
ken , mag niet onbekend zijn aan spreker en hoor-
ders; en Amerika is nu ongelukkig wat te ver om
er even heen te gaan, en daar op een stoomend
vaartuig eene komedie te zien.

Doch moeten wij dan altijd om iets moois zoo
ver van huis gaan en grooie landen bereizen ? Mij
dunktj, ons kleine Friesland geeft ons, wat wij zoeken,
bijna even goed.

Laat maar eens zien.
's Menschen leven , — dáár vliegt het heen, ver-

andert bij den dag, geeft velerlei, maar korte vreug-
de en vernieuwt zich elk uur. Nu eens zwaait het
vóór den wind met vlugge bewegingen voorwaarls,
dan eens worstelt het met de afmattendste inspan-
ningen tegen den wind op. Het leven van den mensch
is eene — schaatsenrijderij.

Het is zoo : voor dit oogenblik zal het schaatsen-
rijden in uwen geest wel de frissche kleur der nieuw-
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heid verloren hebben. Elk zegt: ik heb mijn bekomsi
van den winter. Maar wat men ook zegge, ik ben ei
zeker van. dat de meesten uwer de oogen slechtj
even behoeven toe te knijpen, om bij het woorc
„schaatsenrijderij" de donkere ijsbaan met de beide
sneeuwdijkjes regts en links — met de Nederland'
sche vlag in 't verschiet, en onder hare bescherming
een opgestoken bezem en eene geïmproviseerde tap-
perij, zinrijk sprekende: „Waar deze vlag waait, daar
moet getapt worden" — met de wriemelende en slin-
gerende massa menschen op , met de lengte- en dwars-
spleten, de schuinsche en gekruiste scheuren in de
verglaasde waterkorst, en wat niet al meer, weder
levendig voor uwen geest te zien, ja zelfs — wat nog
meer zegt — het frisch opsnuiven der stevige winter-
koelte , het geregeld streek houden , mogelijk wel een
fikschen bons of smeet in de respectieve leden te ge-
voelen. Ik reken dus op uwe aandacht en belangstel-
ling , wanneer ik aan het schaatscnrijderi eenige andere
gedachten wil verbinden, en dit geliefkoosd winter-
werk van onzen landaard eens wil kiezen tot een staak,
waar langs ik mijn'1 vlottenden geest zijne bladen en
bloemen, misschien wel eenige vruchten, al slinge-
rend kan laten opschieten.

Wij begeven ons dan op het ijs. Hier hebben wij
terstond als de noodzakelijkste vereischtcn de baaîive-
gers, die gretig naar onze centen uitzien. Arme stam-
pers, die zij zijn! Was hun personeel mij van meer
achtenswaardige zijde bekend, ik zou bij een onzer
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gevierde zangers een verzoek inleveren, om een extra
mooi boek van klaagiiederen te laten drukken, ten
einde de dames onzer Hollandsche salons ze elkan-
der mogten laten lezen, in gevoelvolle muzijk ze
elkander op de piano of guitar mogten voorspelen,
en diep geroerd eenige fleschjes essence de mse of
(Fhyacint minder koopen , om de vereelte handen der
baanvegers met koper Ie vullen. Maar ik wil nu maar
het personeel der baanvegers en onzer salet-dames
laten blijven v/at zij zijn. Slechts wil ik u op den aan-
vang wijzen der baan van de menschelijke zamenieving,
op de armen, die de laagste sporl der maatschappij be-
treden, en aîzoo de baaavegars zijn op de ijsbaan der
inensehhsid. Zij uioolen zwoegen en kleumen , om eene
overgroote menigte hunner broeders en zusters Se ver-
maken en geld te laten verdienen of te verteeren , zon-
der eenigen dank. Zij maken de baan glad en effen ,
waar langs de hoogmoedige in schitterenden dos
voortzwlert, waar langs de hebzuchtige rusteloos
voortholt om te halen en te grijpen, waar langs
de zinnelijke het vreugdgesehater in het bespringen
zijner prooi najaagt, zonder dat iemand hunner er een
genot in vindt, om den .armen baanveger voor zijne
baan mat een dankbaren cent te verblijden. Baanv?gers
en orraen, gij, die op alle hoeken dsr ijsbaan en der Ie-
vensbaan wordt aangetroffen, Iioe goed is het, dat uw
gevoel meestal zoo hard is ais de elementen , die gij be-
arbeiclt! Maar anders—hoe vroesclijk. zou de sntyre
zijn , die gij op het mensehdois kond et maken!

7



Na vangt het rijden aan. De lange baan neemt ons
op , en oogverblindend snel gaat het voort. Toen wij kin-
deren waren , strompelden wij henen op de korte baan,
en verloren den klokketoren van ons dorp nimmer uit
het gezigt. Even als de jonge ooijevaars , wier vleugels
bij de week groeijen , tot hunne geweldige veeren, in;
vaste schachten geworteld, hen het ouderlijke nest doeni
verlaten en tot de wolken dragen •—• zoo nam ook onzei
vlugheid en bedrevenheid in het schaatsenrijden jaar op
jaar toe, totdat men eindelijk ons vergunde, ons alleen
op de lange baan te wagen. Wat vreugde, wat trioml!
Nu waren wij groot geworden en konden meê doen; wij,
waren mede meesters op de baan! Geen wonder, dat
wij er troisch op waren. Er behoort toch wel moed toe
om het schaatsenrijden naar wensch te Ieeren. Wat is
de baan bij de komst of het vertrek der vorst broos
en zwak, en hoe menig veel belovend leven zinkt ei
door , schuift er onderen versmoort! Wat wordt hel
ijs bij aanhoudend vriezen dik en hard, en laat den on
voorzigligen rijder door menigte gevaren van scheu-
ren , van besluiving met zand , van sneeuwduinen , van
bruggen , armen en beenen breken, ja somtijds dood
neder vallen! Wat is 't eene gladde, glibberige baan;
wat gaat ze vaak, bij 't vallen des waters , over hoog'
ten en laagten ; hoe vast moet men niet op de schaatsen
staan, om alles, wat ons ontmoet , te mijden en in
vliegende vaart ongerept voorbij te snellen ! En wat iî
'l eene onbeleefde baan , dat is te zeggen , wat zijn hart
berijders onbeleefd! Men moet vriend, en wel goeà
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kennis zijn, wanneer men elkander ontmoetende toe-
spreekt; men moet warme vriendschap voor elkander
gevoelen , wanneer men staan blijft en eenig gesprek
begint 5 overigens is elk tevreden , als hij den ander
maar voorbij is , en zoo onbekenden elkander op de
lange baan ontmoetende toespreken , zal het doorgaans
zijn een: „jou lompert,jou vlegel, je zoudt iemand
den nek breken ," of andere niet minder vleijende
woorden uit de rijke taal der dames de la kalle. Dat
is het natuurlijk instinct des gevaars , waarin men al
rijdende verkeert om tegen een onzer broeders of
zusters uit vader Adams huisgezin zoo hard te botsen,
dat wij er ons leven lang naar ligchaam en ziel de
heugenis van dragen. Ja waarlijk, moed en bedreven-
heid is er noodig op de ijsbaan, en wel gelijkt de schaat-
senrijderij op het leven. Koe broos en zwak en on-
bruikbaar is ons leven bij den aanvang of het besluit
van ons aardsch bestaan! Ach , na een1 kortstondigen
luister versmelt het weder door den dood in de zee der
eeuwigheid, gelijk de onverbiddelijke dooi het gevierde
ijs weder oplost in het water , waaruit het genomen
was. Dikwijls is onze Ievensbaan hard en ontoegefelijk,
en menigeen breekt op dien onbuigzamen bodem al
het wezen zijns karakters. Wie uwer heeft wel
niet iemand gekend, ja, wie uwer kent zich zelven
niet, als die door de hardheid der Ievensbaan een
oog, eene hand, een voet of eenig ander nuttig deel
van zijn' inwendigen mensch heeft verloren ? Voorls,
hoe glad en glibberig is de baan des aardschen Ie-



100

vens , waarop wij rusteloos en roekeloos voortglijden,
alsof wij de vastheid en veiligheid zelve onder onze
voeten hadden. Ach, en hoe menigeen is door die
gladheid bedrogen en is gevallen,'om nooit weer op
te staan i En wat is 't een onbeleefd reisgezelschap >
dat wij op de gladde baan ter eeuwigheid ontmoe-
ten ! Wie zich zelven niet weet te redden, of de be- •
warende hulp van Gods voorzienigheid vergeet voor
het vertrouwen op menschen, is steeds een veron-
gelukt reiziger geworden. Gelijk op het ijs, zoo is
ook in hel leven de groote beweegkracht des niensch-
doms — het egoïsme.

Doch, meent niet, dat ik de schaatsenrijderij al-
leen pruilend bij 's menschen leven wil vergelijken
en beide slechts met een zaamgclrokken oog aan-
staren. Ware dat zoo, ik zou opgehouden hebben met
mijne oefeningen in die edslc vaderlandsche kunst.
•Neen, het zij verre! De ijsbaan levert immers zóó
vele genoegens o p , dat er menige andere vreugde
voor vergeten wordt. Ja hoe menige ernstige bezig-
ibîid zelfs wordt verwaarloosd om het ijsver maak! O,
wsîfc een genot, f 3 zwaaijen, te zweven, te zwieren,

""'"M'gcld"ii voet en bewonden hals!
i r1 e a isseiiîîg van toonee-

lon ea g-3' 4"1" ' V \*{ ijs ons biedt, met

vlugügen ' \ cL " i i ! ^"elk con aîleraango-
iiaaniss, g^ ^T m v ~ r a , d - snelSîeden, zelf een
sioomwagpn 1 c 1 •><•-), en maar weinige
îr.'cn 'G I c'i 'C ' • î p reizen ! En waar.

i t A ,̂

Weîk cc -



101

lijk — het is mij meer dan eens zoo voorgekomen —
dat ik, eenzaam op stille banen voortglijdende en
de dorpen en buurten voorbij vliegende, beter dan
anders begreep: de mensch is te groot voor deze
kleine aarde; zijn blik overziet meer dan ééne we-
reld: zijne bestemming is niet om traag en vadzig
als een sprakelooze zuigeling eeniglijk en alleen aan
de moederborst der aarde te hangen en op haren
schoot te liggen slapen of Iagchen of spelen of zich te
verontreinigen ; neen ! neen ! zijn geest klimt hooger
en hooger en ontvouwt de vleugelen eenmaal ruimer.
Wie weet, langs welke etherische banen van zonne-
stralen of golvend noorderlicht wij zelven eenmaal van
zon tot planeet, van maan tot komeet zullen zweven,
wanneer wij over vijf of tien of meer steden in het
rijk onzes Heeren gesteld mogen zijn ?

Vergeeft mij dezen droom. Het is maar een-
voudig mijne stelling: het schaatsenrijden geeft veel
genoegen en verruimt den geest, gelijk het bekend
is, dat het de krachten des ligchaams versterkt. Gij
allen zult het mij toestemmen; nergens in gehee!
Friesland verwacht ik tegenspraak. En zoo is het
ook met ons leven. De levensbaan, wèl gelegd,
wèl gebruikt, geeft ontelbare vreugde op dit beneden-
rond, en terwijl zij de krachten van onzen geest ver-
sterkt en ontwikkelt, verruimt zij tevens ons uitzigt
in een bovenaardsch leven. Het ver ai zijnde kind,
dat zich over de lange ijsbaan naar het ouderlijk huis
begeeft, en door het vooruitzigt van de vreugde des
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wederziens gaarne vele bezwaren , groole vermoeie-
nissen verduurt, gelijkt waarlijk op den christen,
wien het voorgevoel der vreugde in de vele zalige
woningen van het huis des Vaders het aardsche kruis
doel verdragen en de schande der aarde verachten.

Gelooft mij, wie er een weinig op studeert, zal
vinden, dat de schaatsenrijderij tot in de fijnste
trekken toe het menschelijk leven wedergeeft. Het is
alsof al de vfoeligheid en bedrijvigheid der kinderen
Adams op het ijs is zamengepakt. De ijsbaan is de le-
vensbaan, en wijl de Ievensbaan onzer dagen een
handelsbaan is 1), zoo willen wij de schaatsenrijderij een
tafereel van het handelsleven noemen. Niet alleen dat
er werkelijk een levendige handel gedreven wordt over
de gladde korst onzer wateren , gelijk de marktdagen
der Friesche hoofdplaatsen, met hunne treinen bezeilde
sleden en wat er meer op het ijs geschoven en verscho-
ven wordt, kunnen getuigen. Maar ziet eens, hoe het
ijs de voortbrengselen dergeheele aarde, door den han-
del herwaarts gebragt, voor 't gezigt brengt, en bewon-

1) Dit werd voor anderhalf jaar gezegd. Ik wil hot woord niet
weder terugnemen, hoewel menigeen het mij thans misschien
niet zoo oogenblikkelijk toestemt, denkende aan de latere dagen
van opstand en geweld. En echter, beschouw het maar goed op de
keper, mijn lezer! zijn b. v. vrijheid, constitutie, nationaliteit,
geene artikelen van mode , waarin op goede winst gespeculeerd
wordt? Mogt dit in Europa zoo blijven , dan hebben wij slechts
naar een van twee kanten smachtend uit te zien, naar het
oosten of het westen, naar Rusland of Amerika.
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dert onder het schaatsenrijden den geest van handel,
die onze eeuw kenmerkt. Het staal uwer schaatsen is
welligt uit Zweden , de houten uit de beukenbossehen
van den Rijn. De ruige winterpet, dien gij over de
ooren trekt, heeft zijn vaderland bij de Samojeden in
Siberië; uwe bouffante , die gij om den hals geslingerd
hebt, is van Nieuw-hollandsche merino-wol. De grijze
rijkousen zijn u door IJsland geleverd en uw Man-
ehester korte broek vertegenwoordigt u het gansche
Engeland , zoowel met zijne ontzaggelijke fabrieken als
zijne onmetelijke katoen bouwende koloniën. Uwe si-
gaar is een Amerikaan van Havana of Portorico, of een
Oostindiër van Java of Manilla. De kom koffij , die gij in
de herberg vordert, wijst uwe verbeelding naar de keer-
kringslanden, vooral naar Arabië, het vaderland van de
mokka-boon. De thee , die gij op eene andere aanleg-
plaats gebruikt, brengt u te midden der drie honderd
lïiillioenen Chinezen. Uwe punch is gemaakt van ci-
troenen uit Italië , van arak uit Bengalen , van suiker uit
Suriname. Gindsche heer draagt gemslederen hand-
schoenen , afkomstig van de Tyroler sneeuwtoppen, en
de dame , wier voorrijder hij is, zwiert met eene struis-
veder uit de verzengde woestijnen van Sahara. — Ja,
het ijs is eene handelswereld in het klein. De zelfde ele-
menten, die den handel, ten minste den handel van het
tegenwoordige geslacht zamenstellen, vindt men ook
op het ijs : vrijheid en slavernij , beschaving en bar-
baarschheid, christendom en heidendom , rijkdom en
armoede, de meest overeenstemmende en de strijdigste
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geesten. Schrikt voor het geweld der hartstogten , die j
op de handelsbaan heerschen, daar zij op de ijsbaan !
gezien worden. Elk wil de voorste zijn. Wie een' ander •
niet voorbij kan komen , koopt daartoe de diensten van i
den vloekenden pekbroek, den sprakeloozen vlegel of
zelfs van den vunzigen bedelaar. Want er wordt op het
ijs , gelijk in het leven , handel gedreven in menschen.
Ziet gij die dame met haar zieîvol cog, haren verhoog- !
den tint, hare bevallige taille ? Zij schittert zelfs met ;
juweelen als de koningin der baan. Ze heeft zich als eene i
kostbare winterbloem met eene atmosfeer van liefelijke )
geuren omgeven. Welk aanzienlijk jongman heeft de
genade niet gevraagd om haar voorrijder te mogen
zijn! Zoo juist heeft ze dien bleeken heer , die de scheu- j
ren schijnt te tellen , bedankt voor zijn vriendelijk aan- \
bod. En wien heeft zij dan tot voorrijder? Zij heeft |
de dienst van een' daglooner gekocht, en legt nu ha- I
ren geparfumeerden handschoen in de grove want van j
den ruwen dorscher. Want de mensch doet op schaat-
sen zoo als in het leven : hij koopt liever voor eigen
geld de hulp van menschen, die hunne hulp verkoo-
pen, dan dat hij ze van geene vrienden gratis zou j
ontvangen. Maar deze dame weet het niet, dat zij met ]
haren koop een kostelijk hart heeft gebroken. Ach., \
zoo vernietigt de koophandel op de Sevensbaan vaak p
's menschen heiligst deel I i

Nu valt ons oog op gindschen ijs weg, waarin de
onze, die minder bevolkt is, uitloopt. Welk eene
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drukte, wat een meuschen! Dat is daar geene hau»
delsbaan , maar eene pleizierbaan. Alles rijdt ook naar
ééne plaats henen , en de kleederea toonen , hoezeer
allen verwachten gezien en opgemerkt te zullen wor-
den. Ook wij mengen ons welhaast in de voortslin-
gerende linie menschcn , die al digter en digter wordt,
naar mate wij de plaats der bestemming naderen.
Dáár ontbind ik mijne schaatsen en vraag een heer,
die zich naast mij bukt om het zelfde te doen: „Wat
wil toch deze massa menschen ? " Hij ziet mij toornig,
half spottend aan en zegt: „Aan zulk vragen kent men
elkaar,'' en slapt zonder goeden dag den waî op. In
geene te besie luim geef ik den baanveger eenige
centen en vraag hem wat er te doen is. „Hoe," ant-
woordt hij geheel verbaasd, „ weet mijnheer dat niet ?
Er is met een half uur de mooiste hardrijderij van
mannen en vrouwen, die men bedenken kan , op het
ijs hier digt bij." Hoe was het mogelijk? Ik had de
courant vlugtig ingezien en mijne aandacht bijzonder
bepaald bij de zaken van Zwitserland en Italië, zoodat
ik van de hardrijderij in 't geheel niets gelezen had,
Ook mijn gezelschap, waarbij ik mij zoo nu en dan
voegde, had er mij niet wijzer op gemaakt, Buiten-
dien stel ik in 't algemeen zeer weinig belang in de
hardrijderijen en harddraverijen, hoewel Friesland daar-
in bij den geest der eeuw niet achter staat, en ieder
beschaafd mensch wel zijn best mag doen om de op-
lossing te zoeken van dat groote raadsel: den geest
des tijds. Ik beken het ronduit: ik mag niet gaarne voor
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aiîlk halsbreken eene reis doen, ik vind er iets in, dat
mij tegen de borst stuit. Dunkt het u ook niet verla-
gend te zijn voor den mensch , den onsterfelijken ko-
ning der aarde, dat hij zijn leven en leden, zijn long
en lever waagt aan eene zilveren trekpot of tabaksdoos,
of eigenlijk, want dit is het ware, aan het haast
voorbijgaand woordje eener wufte vermaakzieke menig-
te: „Hij heeft het toch knap gemaakt?" Maar nu, wij
zijn bij de hardrijderij. En, alle eer voor het groote
publiek! wij willen niet onbeleefd zijn, wij blijven.

Gelukkig of ongelukkig krijg ik een naauw hoekje
tussohen twee schepen , die mij van mijn gezelschap
afzonderen en niet toelaten, dat bekenden uit het
publiek mij aanspreken. Ik ben aan mijne eigene ge-
dachten overgelaten. Nu bewondert mijn oog die echt
Friesche vlugheid en bedrevenheid op het ijs, dat
meesterschap over de schaats als een eigen ligchaams-
deel; maar ook die hartstogtelijkheid, dien gloed van
drift, die in elke onbegrijpelijk snel afwisselende be-
weging gezien wordt, om den ander vooruit te ko"
men , en die bewijst hoe veel de mensch vermag,
wanneer het hem ernst is. Mijn geest raakt weder
aan 't peinzen en verplaatst zich in het oude heiden-
dom van Griekenland en Rome; het is of ik den cir-
cus van Olympia, den hippodromus van Delphi, het
stadium van den Isthmus , of het colosseum van de
eeuwige stad ingetreden ben, en ik zing den groot-
sten der lierdichters , Pindarus den Thebaan , aldus
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„ Als de ingespannen heldenmoed,
Die kracht noch vlugheid spaart.

Beschaamt den stouten overmoed ,
Dan is hij 't loflied waard;

Dan moet geen vuile jaloezij
Bespatten zulken glans,

En gunnen aan de poëzij
Voor hem hare eerekrans.

Het loon des arbeids smaakt toch zoet,
Dat elk na 't werk geniet:

Den gaardenier — zijn druivenbloed,
Den boer— wat de oogst hem biedt,

Den vogelaar—zijn versch gebraad,
Den visscher •—• 't volle net.

Toch vinden dezen geene baat,
Dan 't loon, zoo laag gezet:

't Ontgaan van d' allerwreedsten dood
Door 't snijdend hongerzwaard.

Maar, wie in bangen oorlogsnood
Of 't renperk glorie gaart ,

Zijn loon is duurder van waardij,
Hem eert het vaderland

Als doel van vijands jaloezij,
Als aller eendragtsband."ö

Dan, het heidendom moest overal, waar het den
strijd waagde, voor het christendom de vlag strij-
ken. Zoo vloeijen mijne gedachten van den Isthmus
en Pindarus — want mijn gerijmel moet de navol-
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ging heeten eener passage uit eene zijner Isthmische
oden —• op Paiiius en Corinthe , en ik hoor den groo-
ten apostel zeggen:

„Weet gij niet, dat die in de loopbaan loopen, allen
loopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzoo,
dat gij dien moogt verkrijgen. En een iegelijk, die om
prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen
wel dit, opdat zij eene verderfelijke kroon zouden ont-
vangen, maar wij eene onverderfelijke."

Daar leeren mij de hardrijders diep gevoelen, hoezeer
het nuttige leven des menschen en bovenal het leven j
des christens een wedstrijd vol inspanning wezen moet.
Beschaamd over mijne flaauwheid in dezen heiligen
strijd, doe ik eene gelofte, om de trage handen en
slappe knieën weder op te rigten; en waarlijk, met
voldoening verlaat ik de baan, betuigende: hoezeer is
het menschelijk en hel christelijk leven gelijk aan eene
hardrijderij! Ik danku, o hardrijders, voor uwe les !

Een ding vooral verzoent mij nog meer met dit hei-
dendom onzer dagen. Ik heb mannen en vrouwen paars-
gewijze zien kampen om den prijs. Dit zag men in
Griekenland en Rome niet. Misschien denkt gij, dat
het hierin onder 't christendom er niet zoo veel be-
ter op geworden is. Ja, wat zal ik daarop zeggen?
De zaak zelve wil ik niet verdedigen , maar is een-
maal de hardrijderij een stichtend beeld geworden van
onzen menschclijken en christelijken worstelstrijd , dan
ss het zoo regl schoon, te denken , dat man en• vrouw
slechts één strijd in de loopbaan des levens hebhen,
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en met trekken en schuiven elkander behulpzaam zijn
of zij den prijs ook grijpen mogen. Neen , dat zag men
eerst onder het christendom; geen Griekenland noch
Rome heeft ooit gezongen :

„Waar werd opregter trouw
Dan tusschen man en vrouw

Ter wereld ooit gevonden ,"

en wat gij weet dat er verder volgt.
Vervuld van zulke gedachten, keer ik huiswaarts.

Maar wijl ik een snuiver in den wind heb, vraag ik een
Ibrsch gebouwden jongman , die met vaste streken
den wind het hoofd biedt, mijn voorrijder ie villen
zijn. Hij maakt geen vijven en zessen, maar legt zijne
handoogenblikkelijk op den rug. Het gaat mei gezwinde
streken vooruit, tot mijn brave vriend mij plotseîijk
verlaat en aiet een:„Neem niet kwalijk, mijnheer!"
voor eene bloeijende maagd staat, die in de luwte ee-
ner schuur blijkbaar gezelschap afwacht. Ik zie hare
kleur, op het gezigt van mijn voorrijder, eerst in gloei-
jend rood, daarna in doodelijk bleek veranderen. De
hevigste aandoeningen overweldigen beiden. Wie zou
door ijdele nieuwsgierigheid een pkiaggeest wiüon zijn
bij de ontmoeting cïezsr edele twee? Ik niet. Alle dagen
ziel raen zoo veîe ontroering der zioî, ofvsn vreugde,
of van droefheid, bij geene twee menschen. Bes te
meer moet men haar als iets roins en heiligs eerbiedi-
gen. Maar? hel duurt niet bijzonder lang, of zij strijken
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mij als een paar voorbij; ik lees de innigste vreugde!
op beider gelaat en in beider bewegingen. Ter Ioopsj
hoor ik mij toeroepen : „ Nu liefst niet, mijnheer! " èi)j
ik antwoord: „Allerbest, veel geluk op reis!" Mijne be-|
langstelling wordt intusschen al levendiger en leveni
diger, wijl de baan het mij toelaat, ze lang voor mij
uit te zien zwieren. Eindelijk wil ik mij wat verpoozeif
in eene herberg. En wezenlijk , daar zit ons paartje inj
het gejoel der gelagkamer met de zaligheid der reinste!
liefde in alle trekken van hun gelaat uitgedrukt. Ik vang!
zoo veel van hun gesprek op, dat mijne genegenheil
er steeds door klimmen moet. Plotseling roept dsl
jongman, uit het venster ziende, als met schrik uit il
„Och, Jeltje , daar zijn ze al!" •—• „ Heb geene zorg,"[
zegt Jeltje, „ik zal het wel klaren. Maak maar, datj
gij uit het gezigt komt.'' Met weinige sekonden tre|
den twee kloeke schaalsenrijders, een bejaard en een!
veel jonger man, binnen. De eerste ziet rond, enl
zoodra hij jeltje ziet, gaat hij naast haar zitten. „Hoe.†
zegt hij, „waarom hier, en niet bij de schuur, zoo!
als afgesproken was?"'—„Ik werd koud van het staan,;
heit, en kreeg een goeden voorrijder." — Nu begint!
de oude man te fluisteren, maar zijne blijdschap;
fluistert zoo luide, dat ik het meeste verstaan kan:!
„Zie zoo, Jeltje, 't is nu alles met oom en moeikej
in orde. Geef Oene van avond, als hij komt, maar!
Let jawoord, en om mei betrekt gij, bij welwezen,1

de groote plaats aan den heereweg." Oene sîapt oofc
nader bij, maar, helaas! hij hoort Jeltje zeggen: „Heli
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is te Iaat, heit, ik heb zoo juist aan Sjoerd mîjtî
woord gegeven." — „Aan Sjoerd?" roepen heit en
Oene beide verschrikt uit, zoodat het gansche publiek
der gelagkamer hen aanziet;' „Aan Sjoerd? Die is
immers al voor drie jaren in de Oost verongelukt."—
„Neen," zegt Jeltje, hoogrood, maar zacht, „hij is
hier ook, hij was mijn voorrijder. Voor twee dagen is
hij eerst na veel zwerven en zwalken in het land te-
rug gekomen. Hij heeft zich met nog twee van het
schip gered , maar kon het niet eerder laten weten."

Waarlijk, de schaatsenrijderij is ook, als het leven,
de baan der liefde. Op het ijs openbaart zich ook ge-
trouwe liefde en voert God weder te zamen, die
door zeeën en werelddeelen gescheiden waren, maar
wier harten elkander toebehooren.

Eene Nuts-Mjdrage,
geleverd te Dragten
den 9 Febr. 1848. P. A. KÔPPIUS.



Vrij naar het Iloogduitsch van L. BECHSTEIN.

De wandelaar heeft Goigotha betreden,
De duisternis voert om hem heen gebied ,
En d" ltnan roept de vromen tot gebeden :
De pelgrim echîer vouwt zijn handen niet.
Hij han niet bidden, v/ant hij kan niet hopen.
De îoekomst sluit voor hem geen Hemel open !
Wie hopen i-san, kan leven, kalm van zin.
Wani hopen sluit ook vast gelooven in ,
En v.'ie 't geloof aan God zich heeft verkoren ,
Valt nooit geheel, en gaat hier nooit verloren.
îlttn ïigt, waar hij o p ' t pad soms siruiklen moog ,
De îiefc'e Gods, met trouwe hand, omhoog.

'Da wfiïïd'ir.ar, ach! kent deze liefde niet»
Hij voert slechts uit , wat cl' ijzren p'igt gebiedt.
Koud, nooit geroerd door menschen vreugd of smart;
God X;MÜ 't 200 , en schonk î;em dus geen hart.
Maar dit was ook hem v/ek'aad van den Heer!
Yviers grieft, wîea schokt der menschen leed toch meer.
Dan hem. die vul gevoel staart o ra zich heen ,
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Hon jamren ziet, hun wanhoop en geween ?
En hij dan, die alleen tot smart gezonden,
Den schipbreukling, aan 't zinkend wrak gebonden .
Die leven wil, slechts leven —juist den dood
Moet wijden, in der golven diepen schoot!
Ja, weldaad is 't voor hem bij 't rustloos rennen ,
Geen medelij, geen smartgevoel te kennen ! —

Zoo stond hij op den moordberg van den Heer.
En sloeg den blik op Juda's stad ter neer,
En zag vooruit naar 't droef Gethsemané ,
Het smarUooneel van 's lieilands bitterst wee.

Waarheen, Jerusalcm! is al uw trolsche pracht?
Uw koninklijken glans, o Sion! dekt thans nacht!
Nog suist in Babels veld een fluisterend gezang'.
En viert niet treurmuzijk uw diepen ondergang.—
Gij staat, aîs somber beeld van Zijn voorzicningsmagt.
En wijst der menschen oog, met onweèrslaanbre kracht.
Op 't uur, toen onder 't kruis die Zoon der Godheid

En toch , o stad zijos doods, uw naadrend lot beweende!

De pelgrim sloeg bet oog op de ingevallen poort;
Daar sleepte een bedelaar zijn lijdend leven voort,
Met dof en starend oog , mei ingevallen trekken,
Met lompen, die zijn lijf ten halve slechts bedekken; —
De wandlaar ziet hem naauiv, of hij —de boô van 't graf.
Wendt van den droeven mensch zijn koude bukken af.
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De beecüaar kromp in één op 't vuil en vochtig stroo
Reeds jaren achtereen lag de arme lijder zóó. —
Hoe velen langs hem heen er veld- en stadwaarts togen,
Niet een sloeg van den weg op hem meewarige oogen.
De zijne, mat en dof, zijn bijna blind geweend,
En 't uitgeteerd gelaat door smart en leed versteend.
Heer! zie dat levend lijk , van pijn en lijden krom,
Erbarm U over hem — en neem uw vloek weerom!!

Öp wien heeft 's regters hand zoo vreeslijk zich gewroj
kenl

De wandelende jood! — zijn vonnis is gesproken. j
Schoon hij den pelgrim smeekt, die al zijn smarten ziet'
..Bevrijd ? verlos ook mij!! " Hij hoort zijn bede niet. j
Zoo vaak de beedlaar 't bidt, zoo dikwijls antwoordt hij:|
,, ik heb aan u geen deel!" en gaat hem koud voorbij, j

ïs 't waarheid , dit verhaal? De christen denkt zoo niet.
Niet eeuwig straft de Heer , wie zijnen weg verliet!

Eens vroaien dochter , teer van hart en rein van zeden,
Zag d' armen lijder aan, van elk in 't stof vertreden; 1
Een traan zwol in haar oog; zij vroeg van God erbarmen;
Biet zoo veel bitter leeds, verlossing voor den armen ;j
Zij bad, zoo vol gevoel, zoo innig, zoo vol vuur, !
Als de eng'len voor den troon Hem loven uur op uuri

Der schuldelooze beê drong tot den Hemel door,
En bij de Hoogste liefde ontving haar stem gehoor; :
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Haar tranen wischten uit het boek van dood en leven
Des zondaars diepe schuld, die daar was aangeschreven.
De wandelaar trad toe, bood hem de dorre hand,
En keerde 't uurglas om — hij was in 't Vaderland!

Leeuw. 1849.
Mr. C. M. A. SIMON VAN OER AA.



jimme wyte fæst wol, wat in biddellekken is,
frjeunen ! It manfolk sil, hjir of der, wol 'r is ien
sjoen hawwe; in 'e frouljieue hoewe net fjïrder, as
oan har bernetiid lo tinken, dos se sels ' fen 'e lysîe
snypellsjes , tyge mo'áye •\visten ré-to-meitsjen, en dij
as in pronkstik oan mem en beppe, en oan har- spyl-
farnkes sjcn lieten. It kin wæze, dat e? nog wol
frouljieue by dizze gearkomste binne, dij 'r isienfen
tui biddeltekkens , ta in oantinken oan dij biide berne-
;iid, weryn de heule wraod fol v/ilïe in sonder
soürgen lyket, bewarre hawwe, om dal slik wurk
æk 'r is oan bern en bernsbcrn sjesi to Sitîen, dij
nou ffici de grutslste nocht ît moaistc li!)bonspaed
lans kuyerje.

1) As bydrage ibSrlrozen yn 'e winlerjcons forgaüeringe mei l
IVouljicue, fen ii Uopartemint Dragten, 1'en 'e 'Jnetscippije ta
Î:;U fcn 't al;:emien, de 20 Februnrij ÎB50.
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Ik ha æk in stik klearmakke, en op 't pompier aof-
printe, frjeunen, dai folie fen in hiddeltekken faat, en der
om æk sa wol neamd wurde kin.

Ik wier fen plan om dij hiddeltekken hjir nou ta in
bydrage uet lo roljen. Wol net om in pronkstik sjen to
litten: och heden ne! Wie ir alheul uet eigen stikjes
gear set, den wier ik er al wat maolder mei; mar er is
nog al 'r is in lapke by liend, en fen in oärmans ta
broekt.

ît wier my al danig yn 'e wei, dat it by my ja krap
om kaom, dat ik ta lienen koinme moà'st, mar ik tochte,
it is altyt nog better, wat fen in oar synen er by to nim-
Hien, as jimme op dizze joon to sceinen.

It kin wæze dat de manljieue er net wakker mei yn-
naombinne, dat lijir biddeltekkens hinne taoge en uet-
spraet wurde. Dogs der wol ik mar net swier oer tille;
nou 't ik er ienders ta koam bin om, by in gearkomst
fen 'e leden fen 't nut mei frouljieue, yn 'e houten broek
to stappen, steur ik my net oan 't swartsjen fen 'e man-
ljieue. — ïk kin dij tjustere wolken; dij blieuwe
measten tiid net lang foar 'e sinne , mar drieuwe, son-
der dat er onwaer uet foart komt, stil wer oer.

Om 'e froulieue, ha bestjoerders dizze oafwyking fen
'e regel foar ues wintergéarkomsten goed foon; en nou
soe 't wat maol wæze, er gjin nocht yn to fynen of er
net ta meiwurkje to woüen, om Eva's dochters, hjir
mei ues, nut en wille gjerje to litten.

Ik ha derom myn bæst dien om wat op-to-scommel-
jen j dat æk mei yn 'e frouljieu's kream to pas kaom.
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Bin hjir manljieue, dij dat heul end' al net noäsket,
den sil ik mei 't uetroîjen fen 'e biddeltekken wol in
bytsje wachtsje; er sil den wol ien sa goed wæze, dij 't
de door wyls effen iepen docht, om dat folkje er sa lang
uet to litten. •—

Blieut itmanfolk allegjerre?—Dat hie 'k æk net oars
tocht, frjeunen!—As't er oan ta komt om'e wille fen 'e
frouljieue to forgrutsjen, den loeke de manljieue, dij
hjir by 't nut komme, al wakker iens lyntsje. Derom sil
ik den æk mar fjirder gean.

It earste lapke is fen heul aod stael, en al uet 'e ti-
den, doe tsjoensters en spoeken, net nei aofhaodige
plakken dreauwen woärden, mar oeral sa wat honk hie-
nen; doe se æk hjir yn Dragten hoes holden, en yn ues
gea mennig plak foon woärde, der it lang net suwer
wier; wer men dingen seach of hjerde, der wy gjin
namme foar wyte. Sa mat it yn dij tiid 'r is west hawwe,
dat in jager, op it Suder-heid-fjild, mei eigen eagen
seach, hoe de tsjoensters har yn in omsjoch fen ge-
daente foroarje koenen. De jager wier in hazze op 't
spoar, in dat wier fen sels, der mei geweld æfter. Mar
wyls fljugge er æk in keppel einen op, wer fen hy ien
de wjuk stikken sjit. De oanscettene ein floddert al fo'ár
'e jager uet; dij forjit dertroch de hazze in rint hurd
de ein æfternei; mar yn dat rinnen fait ir ongelokkig
oer in heîdebult. Doe de jager wer opstoe, seach ir
heul end' al gjin ein meer, mar flak foar him siet in aod
•\viif oan 't moetse forsetten. Nou wier 't fen sels sa
klear as in klontsje, dat de einfoegel in tsjoenster
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wier, oars koe ir sa gou net yn in aod wiif foroarje.
As ik it wurd nou net allinne hie, soe 'k wol linke,

dat d' iene of d' oare fen jimmemar koart wei sei: „dat
kin noait wier wæze; do fceardeî hat yn 'o soezv.
west, of de plasse hat him maeld." Ik wol der nou net
tsjin stryrîe, mar 'r is in nij lapke uelhelje, dat yn ues
tiid makke is, om 'r is sjen to îitten, dat it oars al raer
ken.

Jimme læze fen sels de kranten en wyte derom æk
wol fen Hollowaypillen en salwe, en æk dat der mei
alle sceel weinaom, en elts lijer troch 't gebroek dcrfen
wer sa frisc wurdt as in nuet.

Mar de kranten haode har, ïyk as jimme wyle, nel
mei forgrutsjen op, en sizze derom æk alles lang net
fen 'e Hollowaypillen en salwe; der sit nog. folie meer
yn as hja ues wyte litte.

Sa wier 'r is in overste yn 'e East-Ynjes, dij sa inte-
ger woärde, dat de man by hurde wyn net meer boe-
ten doar doärste. Hij wier dan bang dat ir van Speii:-
æfternei fljenne soe yn 'e loft.

De stakker moäst fen need wol forlof freegje om ncî
't beitelân tareach to gean. Hy koe gjin overste meer
wæze, want wa hat ir oait fen hjerd, dat in overste
mæger wie. Doe 't ir thues kaom, lies en lijerde er æk
al gou fen 'e Hollowaypillen en salwe. Dit dreau him
oan om 'r is nei sa'n pilleman ta to gean, en dij syn need
to kleyen. In ja man, der wier hy torjochte; de pille-
baes swarde by kris en kras, dat, as er mar in fearnsjier
pillen ynnaom, in him mei dij salwe smarre liet, den
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wie ir sa fet as in slak. En om him fo'ár eagen sjen to
littcn, dat it suwere wjirheid wie, wiisde ir him in man
mei in boek as in boärgemaster; dij wie foar in wyke
of wat æk mar sa'n scrielhans west, dat min him wol om
blaze koe, in nou koe ir sa just troch 't doarskezyn.

Mei dij scoa'nne middels wier har suvver nix to slim.
Hja hiene der sa mennich lyts minsce greut mei makke,
in grutte lyts, en oaren mei reagen sa roon as in hoep,
wer sa rjocht makke as in kjers.

As 't nou sa fier komt, frjeunen, dat sokke wonders
oeral sa wat ljeaud wurde, den soe 'k er wol foar
wœze, dat wy oan de tsjoensters in spoeken fen 'e aode
tiid æk ljeauden, en er de aoden net oer bescrobben5

dat sy der sa oan hingen. Wy stean dan dochs sa wat
op iens hichte; mar dan matte wy er foaral nix fen
Ijeauwe, as se ues yn boeken of kranten betsjutte wol-
Ie , dat wy mei 'e tiid foaruet geane.

Dochs sa fier komt it net, sa lang as ues Maëtscippij,
ta nut fen 't algemien de seonken sa goed onder 't liif
haodt. Foa'rt hoewc wy er derom nog net oer ta tinken,
wy kenne earst nog wol 'r is in oar staeltsje besjen,

It nut fen 'e kranten is al lang uetmakke.
De læste tiden, weryn sa folie drokte oer 'e heule

wraod wie, faabbe dit op ny uelkomme litten.
Mar ha jimme wol 'r is om 'e scaedsyde fen 'e kran-

ten tocht? By de ynfiering fen 'e kranten woa'rde dy
scaedsyde, æk al fcrekt as nou, as er wat nijs op stok
is, breed uetmetten. Om jimnie fen dij scaedsyde in
hylsje sjen to litten, sille wy 'r is in tromslagger fen 'e
aode tiid aofprintsje.
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Foär dat de kranten oeral sa omswaeiden, wier hy
de man, dij it belangryksle nijs sa wat onder 'e minscen
brochte, en derom hast lykc heech yn oansjen stoe, as
in boärgeniaster. Kaom hy op 'e lappen , den stroomde
it goede folk f en alie syden ta, en de bewenners fen 'e
bysteande hoezen forgeatten har wurk om to hjerren.
wat er wol geande wier. De koeper naom de pipe uet 'e
moele, en bljeau mei optilde hammer staen ; de boere-
feint, dij in hynser yn 'e noärdstaol brochte, en de smid,
dij it beslaen soe, gongen op it loed fen 'e Iromme ta,
sonder dat se har oan it ongemaklik stean fen it bist
sleurden; in winkeîwiif, dij æfter 'e toänbank in lead
snuf aofwoech, en de aodfaem, dij de duiten derfoar
klear sochte, bruisen, as by akkoort, de negoasje en it
praten foar in setsje oaf, en bljeauwen , mei in uetrekte
hals, stean to hjerren; de sjouwer, dij krekt foar trije
duiten by 'e toanbank opnimine soe, doärst it net troch
'e hals glyde litte, om dat er bang wier, troch it klok-
ken fen 'e jenewer, in wurd to misten ; oeral uet stcigen
en foarhoezen, uet kelder en souderfinstçrs kaomen
hollen foar 't Ijocht; ja, gjin aod wiif bleau by de spin-
wiele, wyls elk fol forwachting de earen spitste, om
it wichtige nijs fen dij belangryke man lo hjerren.

En as hy den sa midden yn in grulte kring stoe ,
den fielde hy, en elk mei him , it wichtige fen syn
arapt. Hy foei æk sa mar net yn ienen mei 'e door
yn 't hoes, krekt as 't neat to betsjudden hie.

Ne! as hy de moele iepen die, om mei in langsum
slepende ia ienteanige stem it doel fen syn komst lo
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forkljerjen, dan hie ir in fæst foarmelier: „Hjer boe-
ren in hoargers, hjer! " foaraf. As dat foarwurd nou
æk v/at uetwurking op 'e sprekker en 'e hjerdershie ,
der doar ik net foar yn stean; sok spul wurt al folie
sleurwurk; mar il gong yn dij tiid æk al as nou mei
e kranten; bekindmakkingen in steatsaken fonen de
minste byfal, mar as er wat forlern wie, dan hjerde
elk krekt as him lij wetter yn 't ear getten woarde,
en as er 'r is bern wei wiernen, of dogenieten fangd
wurde mo'ásten, den wier elk neiscjirrich, en wat den
hjerd woärde, joech stof foar in heule bult jonpra-
terijen.

Mar dij tiid is oer, frjeunen, dat kinne wy aon'e
tromslaggers fen ues tiid sjen. Och! dij stean faker
naoch sonder hjerders, krekt as se tsjin 'e wyn prate.

It is æk foarbij, dat se mei it tromslaggers fak in
kaptaeltsje oergjerje in neilitte kinne; de kranten hawwe
har de wjukken ynkoart.

Sa kringt it nije it aode uet 'e wei, in sa binne er æk
altyt jinnigen, dij der scea by lije.

Sîlle wy der nou oer kleye, of tsjin forbetteringen
fen algemien belang scrippe, om dat se ues wol 'r is
yn 'e boese klinke? Ik ljeau hast net dal dit sa hjert;
gjin ien fen ues, soe dochs graech de tromslagger wer
sa as by aods op 't stoëltsje helpe wolle en de kran-
ten uet 'e wei fcringe.

Né, frjeunen! sjogge wy Ijeauwer, om æk mei 'e tiid
foäruet to kommen, en lit ues altyt in each yn 't seil
Iiaode, om dan, as 't tij forrint, klear to wæzen, om de
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bækens to forselten, en den fjirder gjin onnutte so'àr-
gen fo'ár 'e tüd. Dij 't der læst fcn hat, mocht him wol
'r is spegelje oan 'e trekscipper, dij ik op 't folgjende
lapke aofprinte haw.

„Jou sille hast dien hawwe, scipper?" sei in jiffrou yn
'e roef, wyls se onder har bril wei tuerde, tsjin 'e scip-
per, nei dat se al lang har bæst dien hie, om in heer,
dij yn 't hoekje siet, oan 'e praet lo krijen, sonder dat it
har slagje woe, — in jiffrou mei æk lyke graeg 'r is
prate as in boerinne. „Jou siile hast dien hawwe, scip-
per!"—-„Hoe sa, jiffrou?"— fregetde scipper.— „Wel
mei dij spoarwegen."'—„Spoarwegen, jiffrou! dat 's gjin
duit wurdig! As 't oars net wier, dij hawwe hast dien.
Mar dat nije!" — De jiffrou wist op 'e wraod nix nijer
as spoarwegen en hoe 't se har æk betochte, hja koe er
mar net opkomme. „Ja," sei de scipper, „yn dat nije, der
sit him de kneep. Jou hawwe ommers wol îæzen fen dij
onderierdse sjitpoester." — „Fen wat goed," fregetde
jiffrou, wylst se de bril fen 'e noas nimt, „ fen wat go'èd ?''
„Wel,fen dij onderierdsce sjitpoester!"— raop de scip-
per, sa hurd as syn forware loed it ta liet, — „dat is wat
moäis! Jou hawwe pipen, gongen en syllen, onder 'e
groon, wytje! —• 'k Sil mar sizze fen Grins nei Harns ,
hinne in wer, dat binne de beide grutste. Nou ha je
æk koärter foar hjelwei, Ljouwert, Boetenpost, dat
sprekt fen sels." — De jiffrou spitste har earen, en diè
de moele iepen. — „Bæst, jou komme yn in kantoor,
jou sjogge in keppel loeken yn 'e flier; mei grutte let-
ters stean al dij plaetsen er op farwe, wytje: Hjelwei,
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Ljouwei't, Boetenpost, allegjerre. Jou sjogge in grutte
scje!jen hingjen, en in feint yn Iywrei, raoat sa 't lijert,
er by. V/er mat de jifFrou nou mar wæze ? Sis mar
wat." •—• Hjir wachte de forteller al op in antwurd, mar
de jiffrou wist net wat se sizze soe, in wie al bang dat
de scipper har 'r is foar 'tlapkc ha woe. •—-„Nou goed,
as jou 't dan mar vyte. Ik sil-'t nou mar sizze. Jou
matte b. v. ta Ilarns wæze. Jou krije in kaertsje. Bæst.
Blyf je mar op 'e scjeljen to stappen."Hjir koe de jifFrou
har net langer betwinge. „Op 'e scjeljen stappe!'' roap
se, enhareagen wo'árdensagreut as tafelboürden. „Wat
mat ik op 'e scjeljen dwaen ?"—„Dat sil jou bjerre. Jou
wurde woegen. Jou sjogge er nog al goed uet. Goed!
sa folie poon, sa folie wyn yn 'e poester. — Blyfje mar
op dat loekje stean to gean. Paf! jou sakje yn 'e groon.
Roef! der gean jou. Jou sjogge nix as bare nacht — 't '
hoeft æk net. Tsjien seconden, knip! knap! gean de
jerren. Der stean jou wer yn in kantoor. Jou linke yn 't
selde: mis! Jou binne lo Harns. Is 't wier of net, Douwe ?"

Op dit berop jout de feint gjin oar antwurd , as scod-
holjen, îaitsjen en in proemke to nimmen.

„Douwe wurt er wæger by," ferfolget de scipper, „jou
ken de print er al fen sjen, it hie al lang ynfierd west,
jiffrou, mar it rnoast sa lang wachtsje, as de wide mou-
wen uet 'e moade wienen."
„Douwe! it wurt kaod, heite, dou hast dyn jirren, For-

brek dy net, omdat er in jiffrou yn 'e roefis, tsjoch de
jas mar oan, maet, en jou my myn suedwester, it be-
gjint to reincn."
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„Ja minscen" sei de jiffrou, „jimme meye wol foar 'e
soncns soargje , ik wyt noait hoe 't jimme it uclhaode."

„Uetnaode/'sei de scipper, „dejiffrou mat wyte, dat
er gjin minscen aoder wurde as scippers en scoälmas-
ters. De scoälmasters fen 'e onscildige azem fen 'e bern-
en de scippers fen waer in wyn."

Wy winske de scipper fjirder goereis, en sille noch
in lyts îapke uethelje dat op in froulju's theedrinkerije
uclsocht is.

Wy binne troch 't oprjochtsjen fen 'e naaiscoällo al-
legjerre fen sels tyge mei 'e froulju's theedrinkerijen
ynnoam. Mar it gjit sa yn 'e wraod, it goede wurt æk
al swart makke. Sa fynt men æk nog minscen dij 't siz-
ze dat de famkes net naog trochleerd binne yn 't bikkel-
jen5tou dânsjen en meer fen dij boärltersspultsjes, foar
dat se uct geane to thédrinken, en dat dij lytse snipper-
kes har sels den nog net begrype kinne, dat se net meer-
op 'e boällers sco'álle t' hues hjerre, en meer fen dij
smeelsce praetsjes. Ik bin derom bliid dat ik in stikje
by bringe ken, weruet æk al wer it nut fen 'e theedrin-
kerijen blykt.

It earste bedrieu, dat oer'waer in wyn, goede en
kweade fammen , en oer heul moäi staelfen bont goed,
•dat mar ien trije stoeren de jelne kostet, roän, is
ueispyls, en nou wie er efkes tiid om oars roon to sjen.

Sa seach smitske, dij foar 'l gîæs siet, dat de jonges
in pream losmakken , en sa'n lieule troep yn in omsjoch
yn scippers foroaren, en oaren dij sa dryst net wier-
nen, om er æk mei yn to stappen , fen wille op 'e waol
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orndânssen en altomets 'r is omseagen, as 't wie dat
de baeskaom, om in ein oan'e wille to meitsjen , of
Ijeauwer, om troch syn kjibjen de wille to forgrut-
sjen. Der dizze grap net wakkere stil ta gong, lyk
as by jonges gjin raoadeis, hjerde it heule selscip al
gou wat er geande wier. Mar och! wat joech dat in
nije praetstof, d' iene die d' oare hast gjin tiid om mi-
rakels fen dij ondogensce jonges to forheljen. Wyls
d' iene er om îake in d' oare hurd oer 'e streken fen
'e jonges uetfoel, beholde pastoorske op it læst it fjild,
en bljeau oan 't wurd. „As de jonges gjin grutter quea
dogge," sei se, „ as 'ris prjemke scouwe, of onder
't topsetten en knikken wat loed roppe, soe der sa
bot wol oer kjibbe wurde matte ? Dat sjoch in hjer ik
folie Ijeauwer, as dat se stil by de bræge midden 'e
sfrjitslypers mei sàn earen stean to harkjen nei 'e
staeltsjes, dij 't der om lein wurde, of sneins onder
tsjerk-tyd op 'e strjitte omgoele."

,.Der sis jou sa wat," sei smitske, „dat mat ik jou
aenstons mei-stimme," en sa tochten sy der al gou
allegjerre oer.

,jAs wy nou allegjerre de hannen 'r is yn in oar
sloegen, om, sa folie as wy kinne, dij dingen, dy
troch aes aofkeurd wurde, tsjin to gean, face lyke
jirnme dat ia ," sei pastoorske fjirder.

In, ja man, dat foon sa folie byfal, dat de han-
nen al gou nei dij gearkomst oan 'e ploeg slein
wo'árden, en it doërre net lang of de bræge droech
wat minder jonges; sneins onder tsjerktüd wie 't stil
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oer 'e hoerren, en yn 'e tsjerke , ja, er kaomen af
meer y n , mar elk wie sa wiis wol, om fen 'e tsjer-
ke gjin bewarscoalle to meitsjen.

Sa woürde æk al by dij theedrinkcrye meiwurko (a
nut fen 't algemien.

Hjir is de biddeltekken besjoen, frjeunen ! As jimine
dij lapkes sinnigje, kin 't wæze , dat ik op in oar
tiid wo! 'r is meer fen dat stael oanfier.

J. KAMÏÎIKGA KIJLSTRA,



<=»M/«aî=aoi m a n «p.

Eigen hird! trochaerdich pleafskeî
01 hwet likest' moai my ta;
My tocht', dan scoe 'k âltiid wille,
Aiiiid freugd' in Jbliidscip ha.

Mat min eigen hirdsje misse —
Mat min wenje by ien oar —
0 ! dan wirdt it swiet fen 't libben 5

Gau ris by sa 'n fjurke goar.

Mar oan eigen hird to wæzen,
Mei syn wüf in bern derbij,
Docht de man de soärg forjitten,
Makket iiim wer hups in blij,

b min stik, dan kin m' eak witte,
Oan 'e omgong, oan it wird,
Oaf inin is by eigen folkje5

Oaf yei oan ien frjemde hird.
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Dat meilyën, in dy so'árgen,
Dy min sjocht yn died in wird,
Dwaen uws hert mei bliidscip tinken:
0 , ik bin oan eigen hird!

Derom nearn ik hira gelokkig
Dy yn wierheit sizze kin:
„ 'k Haw ien eigen hird, wer w' Mlyd
Mei eltsjo'ár binn1 ien fen s in!"

0 ! dan is de minsc gelokkig;
Went dan gjit hij oan 'e hàn
Fen uws aller Heit, dij him wis
Ienkear bringt yn 't Heitelân.

Tsjummearum,
1850. M. KOLDIJK, GZ.



HET STRIJKGELD SCHRIJVEN 1).

Het was eens op een winteravond van hel jaar 1848,
in 't begin van de maand December, dat Wobbe, die
eene vrij groote boerderij had in de nabijheid van hel
dorp Lytzeburen •, een gezelschap van drie mannen bij
zich kreeg. Op den haard brandde een ferm turfvuur,
waarvan de gloed weerkaatst werd door het gladde
siandijzer, en weerspiegelde in de plaat, waarop geen
roestvlekje te vinden was. Een bewijs, dat Wobbe eene
zindelijke en knappe vrouw had. Trouwens, dat bleek
ook oit het geheele vertrek. Het eikenhouten kabinet
glom als een spiegel. Op de pultron stonden zeer net-
jes de kopjes in de schoteltjes gerangschikt, terwijl in
het midden, boven de omgekeerde kom, de suikerpot
prijkte. In den hoek van de kamer hing eene deugdzame
Friesche klok, waarvan de gewigten helder blonken. Op
den rand van den breeden ouderwetschen schoorsteen
waren borden van echt bîaauw porselein geplaatst, ter-
wijl eene glazen kast den liefhebber van deze breekbare
maar kostbare waar zou doen watertanden. Het geheel
deed een welvarend man vermoeden, en eene knappe
huisvrouw! En wie zich neder zette aan den helderen
haard, en het oog liet gaan door het vertrek, vond zich

1) Voorgedragen op eene Verg. der M, t, N. v. 't Alg.
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aangenaam gestemd en opgewekt, om een uurtje te
blijven praten. Tot die stemming droeg natuurlijk ook
bij, hetgeen op lafel gevonden werd. In het midden stond
eene groote kom met dikke room , waarop het zilveren
lepeltje dreef, en daar naast eensuikerpo'. boordevol niet
roode klontjes; de kopjes stonden in een' cirkel ge-
schaard , en de kookende koffij verspreidde eene aange-
name geur; in plaats van de lamp, die gewoonlijk ge-
bruikt werd, brandde er eene kaars, omdat Wobbe nu
gezelschap had. Hij zelf zat in den hoek van den haard
tusschen de tafel en het raam. Tegenover hem, in den
anderen hoek, zat Jouke oom, een man van hooge jaren.
Zijn grijs hoofd kondigde reeds een zeventiger aan. Hij
was een man van veel ondervinding en meuschenken-
nis, en mogt gaarne eens spreken over den vroegeren
tijd, en wist somwijlen belangrijke verhalen en opmer-
kingen mede te deelen. Wel kon hij eens wat langwijlig
worden en in herhalingen vallen, maar men vergaf dit
gaarne aan den goeden oude, die toch regt gezellig en
onderhoudend was. Hij woonde niet verre van Wobbe,
en had ook eene boerderij, die hij dreef met zijn neef
Gijsbert, een jong man van circa 28 jaren , een vrolijke
borst, die het leven luste en gaarne van de partij was,
als er het een of ander aan de hand was. Neef Gijsbert
had zijne plaats vlak tegenover het vuur bij de tafel, •
en had dus de post, om de ingeschonken kopjes over Ie
reiken en ze weder ledig op lafel te zetten. Tusschen
oom en neef zat de vierde van het gezelschap —want
daar de vrouw aan het gesprek geen deel nam en we-



132

gens huishoudelijke zaken somwijlen de kamer verliet,
maken wij van haar geene melding. Deze vierde man
behoorde op het dorp Lytzeburen niet te huis. Hij was
een vreemdeling, maar die door gedurig reizen met de
taal des lands bekend was geraakt, en door handel zijn
brood verdiende. Het scheen iemand van tusschen de
40 en 50 jaar te zijn , en onder den naam van Berend
was hij algemeen bekend en overal gezien. Door lang-
durige ondervinding had men zijne eerlijkheid en braaf-
heid leeren kennen, zijne naauwgezetheid en ernstige
beschouwing van 's menschen pligt. Echt godsdienstig,
zonder overdrijving, was hij gezellig in den omgang en
scheen er altijd op uit, om van anderen te leeren, ter-
wijl hij dikwijls zelf ongemerkt de menschen tot naden-
ken bragt over 't geen zij vroeger uit gewoonte of naar
lands gebruik goed keurden. Zoo was Berend bij allen
in en rondom het dorp een welkome gast.

Nadat nu de mannen de pijp hadden aangestoken en
den staat van de boerderij hadden afgehandeld, en Be-
rend van zijne laatste ontmoetingen had verhaald, vroeg
Jouke oom aan Wobbe, of hij de vrijdagsche Leeu-
warder Courant al gezien had, en of daar ook de ver-
kooping van de boereplaals en losse landen en andere
eigendommen in stond, nagelaten door den onlangs
overleden doctor Lorenta. — Wobbe had de Courant
juist dien middag ontvangen, maar nog niet gelezen.
Spoedig was hij voor den dag gehaald en op de derde
pagina troffen de bijzondere groote letters: „belangrijke
verkooping van eene uitmuntende zathe en landen, hui-
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zen, enz. in en onder het behoor van den dorpe Lytze-
buren," Wobbe's aandacht, en op verzoek van de man-
nen las hij het volgende.- „De Notaris H. Dalenburg te
Lytzeburen, gedenkt op na te noemen dagen publiek
aan de rneestbiedenden te verkoopen : eene zeer uitmun-
de zathe en landen, gelegen onder den dorpe Lytzebu-
ren, thans in gebruik bij Japik Hesinga, groot, naar
naam en faam, 39 bunder en 51 roede, met Petri en
Mei 1849 vrij te aanvaarden. Benevens eenige losse
landen en twee woonhuizen in genoemd dorp, nader bij
billetten omschreven.

„Wie gading maken komen bij de provisioneele toewij-
zing op Woensdag den 16 December ten huize van den
kastelein Van der Hoest en bij de finale toewijzing op
Woensdag den 30 December, ten huize van den kaste-
lein Zeevink, telkens des avonds precies ten 7 uur.
Strijkgeld /"120.

„Verkoopboekjes bij boven genoemden Notaris te ver-
krijgen."

„Wel Wobbe!'' zoo vangt Jouke oom na de voorle-
zing van de advertentie aan, „ wel Wobbe, daar is wat
voor u te verdienen. Gij zijt toch een groot strijkgeld-
schrijver en hebt er tot nog toe nog al menig daghuurtje
aan te danken, f 120 Strijkgeld, wel man, 't is nog al
zoo wat. Men begint al hooger en hooger uit te Iooven,1

om de menschen tot schrijven uit te lokken. Wat ver-
anderen toch de tijden. Toen ik jong was, hoorde men
van zulke sommen niet, en wij waren tevreden met
een kleintje; maar nu, het kan niette hoog."
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,,üat is zoo, Jouke oom," antwoordde Wobbe, „de tij-
den veranderen, maar de waarde der landerijen is ook
zeer gerezen , en alles moet nu naar evenredigheid ge-
steld worden. Maar 't is eene hooge som, die wel in
de oogen schittert, en als het een beetje wil, zal er wel
een gedeelte in mijnen zak komen. Daar zijn wel gega-
digden, die deze en gene stukken passen."

„En wat een drukke tijd," roept Gijsbert uit, „zal
dat wezen. Het is j ammer dat alles zoo op eens komt.
Nu hebben wij de beschrijving een week voor kerstijd;
dan volgt st. Steffen, dan de palmslag en dan nieuwjaar,
dat is maar feest op feest. Het is jammer dat het niet
wal uit elkander loopt."

„Ei wat," zegt Jouke oom, „Gijsbert, gij denkt om
niets anders dan pleizier; wanneer zult gij eens veran-
deren : in mijne jonge jaren hadden wij ook wel eenige
pret maar....."

Hier viel Berend den ouden man in de rede, om die
herinneringen uit den ouden tijd af te breken , en sprak:
„ik hoorde zoo even met groote belangstelling spreken
over eene aanstaande verkooping, die vrij aanzienlijk
schijnt te zijn. Elders heb ik wel eens zulk eene ver-
kooping bijgewoond, maar in deze oorden nimmer. En
daar ieder land en provincie eigenaardige gebruiken en
gewoonten heeft, zoo zou ik wel eens gaarne willen we-
ten, hoe het bij u toegaat en op welke wijze er wat te
verdienen valt, zoo als ik zoo even van Jouke oom hoor-
de, en of zulk eene gelegenheid onder de feesten gere-
kend wordt, gelijk ik aan Gijsbert bemerk. Bij ons in
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Dïiitschîand is dat weder anders. Daar worden wel eens,
dat ik hier te lande niet heb opgemerkt, groote land-
goederen met uitgebreide bosschen en bergen en wijn-
gaarden verloot, zoodat een gelukkige voor /"lOwel
eens eigenaar worden kan van eene aanzienlijke heer-
lijkheid. Eilieve, doe mij het genoegen, zoo het een
en ander mede te deelen, wij hebben nog wel een
uurtje tijd."

„Wel, Berend," sprak Jouke oom, „gij kunt daar-
omtrent bij niemand beter inlichting bekomen dan bij
Wobbe, die op geene enkele verkooping mist, en regt de
slag heeft om de landerijen te taxeren en hoog Ie be-
schrijven, zonder kooper te worden. Ik heb daar vroe-
ger ook wel aan gedaan, in mijne jonge jaren, maar was
niet altijd zoo gelukkig en later heb ik het dan ook na-
gelaten."

„Wel nu, als Wobbe dan zoo goed wil zijn," vroeg
Berend, „en vertellen mij het een en ander, het zal mij
aangenaam wezen; want ik mag gaarne de verschillen-
de landsgebruiken en gewoonten leeren kennen."

„O, zeer gaarne," sprak Wobbe, en na zijne pijp uit-
geklopt en eene nieuwe gestopt en aangestoken te heb-
ben, begon hij: „Gij moet dan weten, Berend, dat er
van zulk eene groote verkooping als deze boekjes ge-
drukt worden, waarin de boerewoning en hieming en
landerijen stuk voor stuk nader worden beschreven, de
ligging, de grootte, de bezwaren, die er op liggen en
alles wat noodig is te weten voor den kooper. Nu is
het de gewoonte geworden, om zulke groote plaatsen
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bij den verkoop in vele groole en kleinere stukken tt-
verdeden, die men perceelen noemt, zoo als ook wel
denkelijk met deze boereplaats het geval zal zijn, die
misschien wel in 4 perceelen geveild zal worden."

„Ja," viel Jouke oom hierin, „dat gebeurde in mij-
ne jonge jaren zoo veel niet als tegenwoordig, en het
is we! jammer dat daardoor zoo menige plaats gesloopt
wordt."

„Waarom doet men dan alzoo," vroeg Berend.
„Wel," antwoordde Wobbe, „daar is eene zeer

goede reden voor. De verkoopers hebben liefst, dat
het land zoo duur mogelijk verkocht wordt. En nu
is het voor dezen veel voordeeliger , om de plaats eerst
in perceelen te brengen. Daar zijn misschien stukken ,
die deze of gene gaarne heeft, en hoog betalen wil.
Andere gedeelten liggen midden in de naburige plaats ,
waarvan de eigenaar haast wel genoodzaakt is, om ze 5

tegen wat prijs ook, te koopen. Zoo is het duidelijk,
dat de verkooping veel meer in perceelen opbrengt ,
dan als de plaats in zijn geheel verkocht wordt. En
ook op deze wijze is er meer kans, om een dag-
huurlje te verdienen , daar er velen zijn , die het eens
wagen om te schrijven."

„Maar," vroeg Berend met eenige bevreemding,
„bieden dan ook zij, die eigenlijk geene gading maken?"

„Wel man," sprak Wobbe, met verheffing van stem,
„de meeste biedenden zijn geene gegadigden. Want zie,
ieder perceel wordt afzonderlijk geveild. De som , die
men denkt, dat het waard i s , wordt op een houten
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bord geschreven , en aan de andere zijde de naam van
den schrijver. Ieder, die nu maar wil, neemt zulk een
bord 5 en als ze nu bij den notaris terug gekomen
zijn, worden de sommen opgelezen, en wie nu de
hoogste som geschreven heeft, die heeft het strijk-
geld verdiend, dat er op dat perceel bepaald is, en
bezit tevens het regt, om het op nieuw te verhoo-
gen. Nu begrijpt gij het fijne van de zaat. Als men
dus schrijft om het strijkgeld, dan moet men hoog
genoeg wezen, maar ook al weder niet te, hoog, om
geen gevaar te loopen , om kooper te worden."

„Maar,''sprak Berend, „mij dunkt, dit is een ge-
vaarlijk spel. Men kan zoo ligt, uit begeerte naar dat
geld, te hoog schrijven, en kooper worden van iels.
dat men niet verlangt."

„Ja," zeide Jouke oom, „datzegt gij wel, Berend,
het is een gevaarlijk spel, en menigeen heeft er zich
arm doorgeschreven. Men noemt dat, „hangen blij-
ven— een strop," en zeer eigenaardig. En zoo eenige
stroppen kunnen het zuinig bespaarde goed, dat men
van zijne ouders geërfd heeft, vrij wal dunnen; en
ik heb er menigeen gekend, die, al koopende, zoo
arm werd als Job."

„Hoe dat zoo," vroeg Berend, „mij dunkt, als
men land aankoopt, dan wordt men rijker."

„ Ei wat," antwoordde Jouke oom, „daar zal ik
je eens een voorbeeld van verhalen. Hier in ons dorp
woont Teunis met zijne vrouw; hij is arbeider en een
man van mijne jaren; Wobbe, gij kent hem wel." —-
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Wobbe knikt toestemmend. — „Nu, die Teunis was
voor 20 jaren een fiksohe boer, en had een uitmun-
tend beslag vee. Het ging hem voordeelig, zoodat
zijne vrouw en vier kinderen goed voor den dag
kwamen, maar hij had één gebrek — als hij op eene
verkooping kwam , dan moest hij altijd schrijven, en
wat verdienen, zoo als hij zeide. In 't eerst was hij
vrij gelukkig , maar weldra vertrouwende op zijn ge-
luk , en aangemoedigd door anderen, die hem als
een feniks in het vak aanzagen, waagde hij al meer
en meer, en bleef zoo tusschenbeide aan huizen en
land hangen , die hem volstrekt niet pasten. En vooral
als Teunis onder zijne kennissen bij een glas wijn
zat, en het hoofd wat Iigter werd, werd er nu en dan al
wat meer gewaagd, kortom, het liep eindelijk zoo,
dat Teunis eigenaar werd van onderscheidene lande-
rijen; maar daar hij niet zoo veel bezat, om de koop-
sommen te betalen, moest hij geld opnemen. Nu en
dan was hij genoodzaakt, ten einde geld te bekomen, een
stuk te verkoopen, met groote schade. Zoo gingen
zijne zaken den kreeftengang, en toen in de natte
jaren van 30 en 31 de landerijen bijna niets opbrag-
ten, kon Teunis noch de renten van het geld beta-
len , noch de huur van zijne boerderij, en in 32
moest alles verkocht worden, en Teunis moest als
arbeider zijn kost verdienen, en beklaagde zich me-
nigmalen over zijne onvoorzigtigheid. Nu zijn zijne
zonen de een hier, de andere daar, en dragen de
gevolgen van vaders dwaasheden. Zijne vrouw is
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knorrig en wrevelig geworden , en Teunis heeft eeö
treurigen ouden dag, en moet nu door de diaconie
onderhouden worden. "

„Dit is regt treurig, Jouke oom," sprak Berend;
„en mij dunkt, dat het uitloven van strijkgeld dan
ook zijne schaduwzijde heeft en de begeerlijkheid op-
wekt , en menigeen tot handelingen uitlokt , die hem
later berouwen."

„ Ik heb eens eene fabel gelezen , " zoo viel de
oude spraakzame Jouke oom in , „die hier wel van
pas is. Die fabel luidt aldus: „Daar stond eens een
visscher aan den oever van een vischrijk waler. Hij
had een fraaijen hengel in zijne hand, met een zijden
koord, aan welks einde een scherpe hoek met eenen
weerhaak bevestigd was. Uit het potje naast hem
nam hij eenen dikken , vetten worm, die er heel lekker
uitzag — voor een visch namelijk. Hij reeg dien
worm aan den hoek, en liet hem toen vervolgens
zachtjes in het water dalen. Spoedig was daar eene
groole menigte visschen vergaderd. Het waren voor-
zigtige, bedachtzame visschen , die al meermalen op-
gemerkt hadden , hoe sommige plotseling verdwenen
waren uit hunnen kring, die door zulk een vetten worm
bekoord waren. Zij waarschuwden dus elkander om
er niet naar Ie happen. Maar ziet, daar komt eenjong
onervaren vischje aanzwemmen, met vrij wat zelf-
vertrouwen. Het hoort de waarschuwingen van zijne
oudere makkers, maar acht ze niet. Het lokaas wekt
zijne begeerlijkheid— hij hapt, nog eens en tender-
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demale, en ziet, de hengelaar heeft het vischje ge-
vangen! O, die begeerlijke, die domme visch ! zoo
roepen eenstemmig de visschen in het water."

„Züo merk ik dan./' sprak Berend , „dat het strijk-
geld wel wat overeenkomst heeft met die fraaije ap-
pel in het paradijs, die de begeerlijkheid van moeder
Eva opwekte, en zulke treurige gevolgen te weeg
bragt."

„Maar oom," zoo riep Gijsbert uit, die een oo-
genblik stil had nagedacht, „ die fabel, die gij daar
verteld hebt, begrijp ik niet regt; hoe is die hier
van toepassing?"

„Wel, domme jongen," antwoordde Jouke oom,
„ wanneer zult gij eens verstandiger worden ; toen ik
zoo oud was als gij, lazen en onderzochten wij veel
meer; maar tegenwoordig, als er niet over de boer-
derij gepraat wordt, weet men nergens van. Welnu,
de fabel is duidelijk'—• de hengelaar is de verkooper,
de lekkere worm het strijkgeld, de verstandige vis-
schen de menschen, die zich niet laten bedotten en
de domme visch is Wobbe met zijne kameraden."

„Hei, hei, Jouke oom," riep Wobbe uit, „wat zijt
gij daar aan 't doordraven; 't is wat fraais, om mij
zoo te vergelijken. Maar het is op mij niet van toe-
passing, want, om bij uwe fabel te blijven, ik ben
niet gelijk aan die bange visschen, die niet durven,
maar ook niet aan die domme visch, die zich vangen
laat; ik trek langzaam en voorzigtig aan den worm,
en pas wel op, om te happig te worden!''
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„Ja , ja," zoo lachten de drie gasten, „gij zijt
glim genoeg ' '—„maar ," vroeg Berend, „zeg ons
eens, wij zitten hier onder goede vrienden, zeg ons
eens, hoe onderlegt ge dat, om steeds wat te ver-
dienen, zonder rouwkoop te krijgen."

Wobbe zette een bedenkelijk gezigt op zulk eene
regtstreeksche vraag, deed eens een ferinen trek uit
de pijp en blies de rookwolken voor zich uit, als in
overweging of hij wel antwoorden zou, maar einde-
lijk sprak hij: „ik kan het u ook heel wel zeggen;
de zaak is ook bekend genoeg, en wordt door allen
in beoefening gebragt; maar zie je , het komt meest
aan op de wijze van uitvoering, op eene goede be-
rekening van de dingen, in een woord , van een ze-
keren slag, dien sommige menschen als van nature be-
zitten, en dien anderen nooit kunnen leeren."

Wobbe zweeg, en het drietal was na deze inlei-
ding in gespannen verwachting wat er verder volgen
zou. Zij zagen Wobbe aan, als om hem uit te noodigen
verder te gaan, 't geen deze aldus deed. „Ik heb
u straks verhaald, hoe eene boereplaats in onderschei-
dene perceelen verdeeld wordt, die afzonderlijk wor-
den geveild. Die verdeeling moet men goed in zijn
hoofd hebben, en dan naar de ligging van de stukken,
die naauwkeurig in de boekjes omschreven worden, '
het plan van schrijven regelen. Ik zal bij voorbeeld
wel oppassen, hoog op een stuk te schrijven, dat
wat afgelegen is, en niemands bijzondere gading we-
zen kan, Maar perceelen , die midden tusschen andere
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In liggen, en altijd er bij moeten genomen worden,
losse landen, die reeds voor een gedeelte behooren
aan mijnheer A of mevrouw B, of aan eenige corpora-
tie, die zijn het, waarop ik mijne aandacht vestig, en
die ik uitkies om te beschrijven , en gebeurt het, dat
er eenig gegrond vermoeden is, dat de een of ander
kooper wil worden, zie, dan is er zoo veel te meer
kans, om wat te verdienen. Daar heb je nu van deze
aanstaande verkooping die 10 pondematen , die vlak
naast de boereplaats van Gerben liggen, daar durf
ik wel f 400 per pondèmaat op schrijven — want
Gerben zijn plaats is te klein — zijn landheer moet ze
noodzakelijk hebben. Zie je, Berend, dat is nu de
kunst: maar om het in praktijk te brengen, daar be-
hoort kennis en wat opmerking toe."

„Ik begin het zoo wat Ie begrijpen," antwoordde
Berend, „maar hetgeen ik hoor, is juist niet geschikt,
om ingenomen te worden met het strijkgeld schrij-
ven. Immers, of ik heb u niet goed verstaan, de landen
worden beschreven niet naar de werkelijke waarde.
die zij ten tijde van den verkoop bezitten , maar hoo-
ger of lager, naar dat iemand ze noodzakelijk hebben
moet."

„Welzeker," zoo bevestigde Wobbe , „dit spreekt
van zelven, een gegadigde, die zoo wat bekend is, moet
er duur aan. "

„En daar werkt gij toe mede," vroeg Berend,
„ten einde wat geld te verdienen."

„O ja ," hernam Wobbe, „en ik verzeker u , dat
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het land vaak zoo duur moet gekocht worden,dat er
niet veel procenten opzitten."

„Zoo zijtgij, strijkgeld-schrîjvers, eigenlijk hand-
langers van de verkoopers," sprak Berend, „die u
als 't ware voor eene somme gelds huren, om te
maken, dat een derde, die misschien een vriend of
goede kennis, of een vreemde is , een nadeeligen koop
moet sluiten."

„ Daar is wel iels van aan," zeide Wobbe, „maar
dit is nu eenmaal lands gebruik en gewoonte. En ie-
der moet toezien voor zich zelven. Wordt het hem
te duur, welnu, hij koope niet. Daar is zeker wel
wat tegen te zeggen, maar men kan alles zoo naauw
niet nemen in de wereld. "

„Nu ben ik het in 't geheel niet met u eens,"
sprak Berend ernstig. „Gij weet, ik ben geen fijme-
laar, maar ik houd er toch veel van, dat men zich

oor godsdienstige beginselen laat besturen, en dat
deze zich in alle omstandigheden van het leven open-
baren. Nu geloof ik wel, dal gij nooit hebt nage-
dacht over het al of niet geoorloofde van de zaak,
waarover wij spreken. Het is, zoo als gij zeidet,
gewoonte en lands gebruik, en deze volgt men, zoo
als zij zijn. Maar als wij de zaak eens dieper door
denken, dan zien wij, dat de kunst om te maken
dat een derde een nadeeligen koop moet sluiten, niet
in overeenstemming is met de beginselen van onze
christelijke godsdienst. Uit louter begeerte naar eeni-
ge guldens, zulk eene daad te plegen, zonder dat
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men zelf gading maakt, is, dunkt mij, in strijd met
den regel: „watgij niet wilt dat u de menschen doen,
doet gij hun niet alzoo." Of zoudt gij, Wobbe,gaarne
zien, dat iemand u een stuk land, dat gij noodig
hadt, zoo hoog opvoerde, dat gij van het bezit daar-
van weinig of geen voordeel hadt, terwijl bij het al-
leen deed om er een bagatel bij te profiteren. Ik weet
niet, of zulk een gedrag wel strookt met de christe-
lijke liefde."

„ Wie heeft er ooit van gehoord," zoo viel Wobbe
uit, „dat op eene verkooping de christelijke liefde te
pas komt."

„Zoo veel te erger,'' hernam Berend bedaard. „On-
dertusschen meen ik, dat het niet zoo behoorde; maar
genoeg, als vreemdeling heb ik geen regt, om uwe
Iandsgebruiken te veroordeelen; ik weet nu, dat chris-
telijke liefde niet op verkoopingen te pas komt."

Hij sprak dit op een toon, dat men niet regt wist, of
het scherts of ernst was , maar die toch de mannen trof.
Zoo als het gewoonlijk gaat, er volgde eenige stilte.
Gijsbert reikte de warme koffij over, en Wobbe klopte
zijne pijp uit tegen den knop van den haard. Jouke oom
zat te brommen en hervatte ras het gesprek aldus:

„ Ik verwacht bij de aanslaande verkooping eene me-
nigte menschen. De kastelein Van der Hoest heeft nog
al eene groote kamer, daar kunnen nog al wat zitlen.
Hoe is het, Gijsbert, gij zult er ook zeker heen gaaD,
niet waar ? "

„Wel zeker, oom," antwoordde Gijsberl, „wel zeker,
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daar behoor ik bij. Ik beloof mij veel pret; het zal er
wel weder vrolijk toegaan."

„ Daar zou ik u al naar gevraagd hebben," sprak Be-
rend ? „Is daar zoo veel genoegen op eene verkooping?
Gij spreekt er over, alsof het een groot feest is. Komen
er dan ook anderen, die niet koopen en niet schrijven ? "

„Dat geloof ik," hernam Gijsbert snel. „Bij zulk
eene gelegenheid is er geen boer onder geheel het dorp
Lytzeburen, die niet op zulk een avond naar de her-
berg gaat. En dan nog zoo vele burgers uit hel dorp,
die komen kijken; ik verzeker u, dat het op de kamer
vol wezen kan. Bij de laatste verkooping kwam ik on-
gelukkig een weinig te laat, en kon niet op de kamer
komen, maar moest bij de deur blijven staan. în 't eerst
kon ik niét zien van wege de tabaksrook, die de lampen
verdonkerde. Het was vreeselijk warm, zoodat ik haast
besloot om maar terug te keeren,doch het gewende
spoedig, en een paar vrienden wenkten mij om bij hen te
komen, dat mij na veel dringen gelukte; maar wij moes-
ten met ons drieën op twee stoelen gaan zitten. Spoedig
begon, na de voorlezing der conditie'n van verkoop , de
beschrijving. Wij namen ook een bord, om vrij gelag
te hebben."

„Wat beteekent dat," vroeg Berend, „vrij gelag
hebben; moet ieder dan niet betalen wat bij verteert ? "

„Dat zal ik u eens uitleggen," zeide Jouke oom. ,,In
mijne jonge jaren gebeurde het ook a!, wat Gijsbert be-
doelt. Om de beschrijving aan te moedigen, is hel ge-
bruik, dat allen, die schrijven, geheel of gedeeltelijk vrij

10
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gelag hebben. Dit lokt nog al uit, en is ook niets als men
maar, om zijn fatsoen te bewaren, niet al te laag schrijft,
want dan wordt men uitgelagchen op den koop toe. In
mijne jonge jaren werd er jenever en brandewijn ge-
schonken, zoo als dat in andere provinciën nog wel het
geval is, maar bij ons wordt er wijn getapt."

„Ah zoo" zeide Berend, „ dat is dus de kunst, om fat-
soenlijk op eens anders zak te teren, 't Is wel aardig.
Maar dan zal er wat aan de kurk getrokken worden ?"

„Dat verzeker ik u , " zeide Gijsbert. „En het blijft
niet bij "net vrij gelag; want als men dan goed zit en aan-
genaam gezelschap treft, dan weet men niet van spoe-
dig scheiden. En al is de verkooping afgeloopen, daar
bekommeren wij ons niet over, als wij 's morgens met
melktijd maar weer te huis zijn , dan gaat het goed. "

„Hei, Hei!" sprak Wobbe, „Gijsbert, gij zoudt ma-
ken, dat Berend al een vreemd denkbeeld van ons kreeg.
Zoo doen niet allen. Neen, de meesten gaan na de ver-
kooping naar huis; en zijn er al die blijven doorzitten,
zooals Gijsbert, die wat al te vrolijk bij zulke gelegen-
heden is,, dit wordt door ons allen zeer afgekeurd en
strekt waarlijk niet tot hunne eer, en wij betreuren het
altijd, wanneer de verkoopingen aanleiding geven tot
zulke uitspattingen."

„In mijne jonge jaren," voegde Jouke oom erbij,
„was het nog erger. Als de hoofden dan verhit werden,
ontstonden er twisten en vechtpartijen. Er was geene
verkooping' waar niet bebloede hoofden kwamen en ge-
scheurde kleêren, ten gevolge van duchtige kloppartijen.



147

doch ik ben blij dat men daar nu niet zoo veel van hoort.'
Daar heb je kreupele Anne, die was vroeger zoo frisch
als ik, maar bij eene vechtpartij is hij bij de trappen neer
gesmeten en brak zijn been; daar heb je Pier met zijn
een oog, die het andere ook al verloren heeft bij zulk
eene gelegenheid. Daar heb je . . . "

„Maar," zoo brak Berend de herinneringen van den
auden man af, „maar heb je nu op zulk eene verkoo-
oing wezenlijk zoo veel genoegen, Gijsbert. Zij vallen
loorgaans in den winter voor—• de wegen zijn morsig, de
lachten donker, het weder is vaak onstuimig. Ik meen
vel eens gehoord te hebben, dat velen in den winter
laardoor verhinderd worden om naar de kerk te gaan,
n mij dunkt, daar is toch meer en wat beters te leeren.
)f, Gijsbert, gaat gij even trouw naar de kerk als naar
ene verkooping ? "

„Nu , " zoo antwoordde deze meesmuilend, „ daar zal
L niet te veel van zeggen. Ja, als het met het werk zoo
itkomt, dan ga ik er heen; maar vaak is het 's mor-
ens zoo lang donker en dan ai te Iaat. Van de middag-
erken houd ik niet, want daar word ik altijd slaperig,
a dan is het maar beter om weg te blijven. En als er 's
ronds gepreekt wordt, dan is het de tijd van voeren
ï melken."
„Maar" vroeg Berend, „voor eene verkooping kan

lar wel wat schikking op gemaakt worden ? "
„Wel ja," antwoordde Gijsbert, „ eene verkooping is

;ene kerk. Dat is wat anders."
„ Voorzeker is dat wat anders," hernam Berend, „Ik
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bemerk het al—de verkooping is hoofdzaak, waarbij men
niet gemist kan worden, de kerk is bijzaak, die men
bezoekt als hetzoo wat met het werk uitkomt, 't Is aar-
dig, zooals de lands gebruiken verschillen. ïk dank je
wel voor uwe inlichting. Ik meende wel dat het regt
anders behoorde, maar als vreemdeling zoudt gij mis-
schien denken, dat ik vreemde zeden zou willen invoeren,
wanneer ik wenschte dat de kerken even getrouw en
met even veel belangstelling werden bezocht als de
verkoopingen."

„Dat zeg je te regt,'' sprak nu Wobbes huisvrouw,
die het laatste gedeelte van het gesprek met belangstel-
ling had aangehoord. „ De mannen zijn zoo vol van ver-
koopingen, dat zij er haast alles om zouden vergeten."

„En zijt gij, vrouwtjes, dan beter," zoo plaagde Jouke
oom, „ als er verkooping is ? "

„ Wat," vroeg Berend, „Komen er dan ook vrouwen
op de verkooping ? "

,,Ei neen,1' hervatte Jouke oom, met een schalkschen
blik op Wobbes vrouw, „niet op de verkooping van
landerijen, maar, Berend, gij moest het eens zien , als er
in het dorp een inboedel verkocht wordt. Dan ziet gij
eene heele schaar net gekleede vrouwtjes, met helder
blinkende dubbele gouden oorijzers, op een gepakt bij
elkander staan. Wat hebben zij dan een pleizier. De eene
biedt meer dan de andere; zij koopen diogen, die zij niet
noodig hebben; soms oude, afgesletene stukken, ge-
kramde potten, halve serviesen en wie weet wat niet al
meer. Mijne vrouw deed ook braaf mede , toen zij jon-
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ger was, en op den zolder hebben we nu eene heele rom-
raelzoo van op boelgoed gekochte voorwerpen, die
nooit te pas zijn gekomen, 't Is aardig. Ieder heeft dan
geld; de zuinige is mild, de arme is rijk —zij, die bij bakker
en winkelier nog in 't krijt staat, heeft toch nog genoeg,
om op een boelgoed te koopen, en dan moest gij eens
zien met wat vuur, met wat belangstelling, met wat drift
die vrouwtjes . . . . "

„Nu Jouke oom, houd nu maar op," sprak Wobbes
vrouw lagchende, „ gij maakt het mooi genoeg. Vertel
dat liever eens op een anderen keer aan Berend; het
is nu al zoo laat geworden, dat uwe vrouw al ongerust
zal worden."

„ Waarlijk," sprak Jouke oom, „het is al over tienen.
Wat of de tijd verloopt, als men zoo gezellig bijeen zit."

En de mannen stopten de korte pijp op, wenschten
Wobbe en vrouw goeden nacht en waren weldra ver-
trokken.

En onder 't uitkleeden sprak Wobbe tot zijne vrouw:
„Ik heb daar nooit zoo over nagedacht, maar de woor-
den van Berend hebben mij getroffen en de oogen doen
open gaan. Hoe men toch onbedacht en uit gewoonte
iets doen kan, wat toch eigenlijk verkeerd is.

En Wobbe sliep gerust in, en met goede voornemens,
om nooit weer te schrijven om het slrijkgeld, en weldra
was het stil in de kamer, en men hoorde niets meer
dan het eentoonig tikken van de Friesche klok.

O. H.



BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER MUN-
STERSCHE WEDERDOOPERS.

Nadat Jan Beukelsz. van Leiden zijn koningrijk te
Munster had opgerigt, en vernomen, dat de bis-
schop een leger verzamelde, om tegen de stad op te
trekken, zond hij, omstreeks het jaar 1534, boden
naar Holland, Friesland en elders om hulp te zoeken,
en zijn aanhang alzoo rondom zich te verzamelen. Be-
kend is het, hoe velen aan die roepstem gehoor gaven
en naar Munster togen, in hun oog het Nieuwe Jeruza-
lem. Ook in Friesland waren er, die zich derwaarts bega-
ven en de slagtoffers werden van hunne dweepzucht.
Ten bewijze daarvan kan dienen het navolgende berigt,
dat ontleend is uit: Geschichte der Kirchen-Reformaüon
zu Munster, undihres Untergangs durch die Wieder-
taufer. Von II. Jochmus (Munster 1825) pag. 139; een
berigt, dat tevens een treurig bewijs oplevert, tot wel-
ke jammerlijke afdwalingen de geestdrijverij vervoeren
kan.

„ De razernij der Wederdoopers steeg
ten top. Zoo geschiedde het eens, dat eene jonge schoo-
ne vrouw, opgewonden door het verhaal van Judiths
bedrijf, met voorkennis en goedkeuring van den Pro-
feet, zich sierlijk gekleed in het vijandelijke leger be-
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gaf, met het doel, om, onder voorgeven dat zij be-
langrijke ontdekkingen te doen had, in de tegenwoor*
digheid van den bisschop te worden gebragt en dezen
dan te vermoorden. Maar tot haar ongeluk was dit
plan verraden door een burger, die uit de stad gevlugt
was. De moedige dweepster werd gevangen genomen ,
en op de bekentenis van baar voornemen te Bever-
gern onthoofd.

Men zou er haast toe overhellen, om de geschiede-
nis van deze nieuwe Judith, gelijk zooveel, wat van
de wederdoopers verhaald wordt, voor een sprookje te
houden, indien niet het in 's Lands Archiven aanwe-
zige Protocol van het verhoor dezer ongelukkige
dweepster het bovenstaande bevestigde. Volgens hare
eigene opgavo heette zij Hilla Feycken , was omstreeks
30 jaar oud, en eerst sedert een half jaar gehuwd. Zij
was haren man uit Sneek, in West-Friesland, waar zij
een kleinen handel gedreven hadden en ook gedoopt
waren, naar Munster gevolgd. Uit het verhoor bleek on-
der anderen het volgende. Vraag: Om welke reden
zij de stad verlaten had ? Antwoord. Zij had de stad ver-
laten, om den bisschop van Munster te doen, gelijk
Judith met Holofernes gedaan had. Vr. Wie haar daar-
toe hadden aangezet, en van haar voornemen kennis
gedragen ? Antw. Zij had sedert lang geen rust of
duur gehad, maar zoo vele gemoedsbezwaren onder-
vonden , om Judiths werk te doen, dat zij in de eerste
plaals eene vrouw uit Holland daarover geraadpleegd
had, die haar gezegd had, dat zij zich zelve in dezen
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beproeven moest; vervolgens had zij daarover gespro-
ken met den Profeet (Jan van Leiden) en met Knip-
perdollink, en nog iemand, dien zij niet te noemen wist.
Deze hadden haar tot de volvoering der daad aange-
spoord. Knipperdollink had haar geld en teerkost ge-
geven.

Voorts verklaarde zij: dat zij alle hare goederen, die
zij te Sneek bezeten had, aan de armen had gegeven,
en naar het Nieuwe Jeruzalem was getrokken, zonder
vrees voor haar leven, en ook niets begeerende, geld,
gaven noehgoederen. Men had haar ook niets beloofd,
om haar over te halen, deze daad uit te voeren. Haar
doel in alles was : hare zielezaligheid in het woord van
God te zoeken. . . . . .

Arme misleide Dweepster!



GESCHIEDKUNDIGE HERINNERINGEN VAN,
HALLUM.

Het is geehe geschiedenis van Hallum, die ik hier
aanbied; het zijn slechts geschiedkundige herinnerin-
gen van publieke en bijzondere gebouwen en men-
sehen , die er gewoond hebben. Eenige aanmerkingen,
van algemeenen aard, mogen dit opstel vooraf gaan.

Wat de oorsprong van het dorp Hailum betreft, die
ligt, evenals van de meeste steden en dorpen, in de
diepste duisternis verscholen.

De eerste bewoners waren waarschijnlijk visschers,
welke hun bedrijf uitoefenden in de slenken, die tus-
schen het Ameland, Schiermonnikoog en den tegen-
woordigen vasten wal doorliepen — want die eilan-
den waren in voortijden nog aan het vaste land gehecht
en slechts door naauwe kanalen, waar tusschen de
zee, nu en dan, met vreesselijk geweld zich eenen
doortogt baande, van den vasten wal gescheiden.

Om zich voor de woede van dit onstuimige element
te beschermen, wierpen deze eerste bewoners hoog-
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ten op , terpen of wieren genaamd, waarop zij, bij
eenen hoogen vloed, hunne toevlugt namen, om zich
voor het opkomende water met have en goed te be-
veiligen.

Mogelijk dat onze heidensche voorouders wel op
den hoogen terp, waarop Hallurn gebouwd is , eenen
tempel hebben opgerigt, waar zij hunne afgoden kwa-
men offeren, en dat deze tempel de toevlugtsoord werd
dier arme visschers, rondom welke zij zich van lie-
verlede meer neêrzetteden; en ziet daar reeds een mo-
gelijk begin van het dorp, dat naderhand Hallum werd.

Het is niet onwaarschijnlijk dat het wél bepaaldelijk
de Godin Hel of Bal, het Gothische Hali, was, welke
op dien hoogen terp een tempel was gebouwd, en
dat de naam Hallum daarvan afkomstig zou zijn. Be-
kend is het toch dat de uitgang 'uni, zooveel betee-
kent als Mem oïheim, en dan zou de naam Hallum
zooveel beteekenen als llalheim, eene plaats of hiem,
waar de godin Hel of Hal vereerd werd.

Toen eindelijk het Christendom in deze oorden werd
ingevoerd, zal de heidensche tempel vervangen zijn
door een bedehuis, waarin men den eenigen waren
God diende en aanbad. Aanzienlijke geslachten , aan-
getrokken door den vruchtbaren grond , vestigden zich
voor en na in en rondom Hallum, en zoo nam het
dorp langzamerhand in grootte, rijkdom en aanzien
aanmerkelijk toe.

Wanneer men de platte grond van Hallum beschouwt,
dan ziet men dat de kerk van Hallum ten naastenbij
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het middenpunt is van een cirkel. De omtrek van dien
cirkel is de Langeburen , met den weg rondom Hallum.
Doch behalve de kerk bevindt zich mede in dien cir-
kel , Offingaburg. Mij komt het niet onwaarschijnlijk
voor, dat de eerste bewoner van die state voor den eer-
sten en voornaamsten persoon van Hallum mag gehou-
den worden, en aan hem het geheel — alles wat binnen
dien cirkel ligt—-zal toebehoord hebben, zelfs vóór er nog
eene geregelde buurt bestond; maar dat die mogelijk,
voor en na, cingels of tuinen verkocht zal hebben, om er
huizen op te bouwen, onder betaling van een zekere
grondpacht of eeuwige rente, en dat er zoo langzamer-
hand eene geregelde buurt is ontstaan. Voor dit mijn
gevoelen pleit vooreerst eene aandachtige beschouwing
van den platten grond van Hallum, waarbij Offingaburg
en de kerk één geheel uitmaken, omgeven door den straks
genoemden weg rondom de buren, die mogelijk een
cingel was, welke het geheel omgaf. Ten tweeden pleiten
voor mijn gevoelen de grondpachten , weike de huizen
op de Lange- en Hooge-buren moesten betalen aan den
eigenaar van Offingaburg, welke grondpachten voor
eenige jaren in het openbaar zijn verkocht.

De overlevering zegt ook dat de rijweg langs Hal-
lum vroeger eene andere rigling had dan thans. Van
Hijum afkomende, draaide de weg toen regts om, ter
plaatse alwaar nu de haven is , en ging langs Goslinga
en Sijthijema, tot dat hij, tegenover de poort van
Offingaburg gekomen, ter plaatse waar nu het Armhuis
s, wederom regts afdraaide naar Marrum. Later zou



156

een eigenaar vanOffîngaburgaan dezen weg een anderen
loop hebhen gegeven, van af het laatste punt, bij langs
rijne slate, en dus vóór het dorp langs, tot zij weer bij
de plaats, waar nu de haven is, de gewone rigting
vervolgde. De weg is hierdoor veel korter geworden.

Wij willen echter al deze gissingen en veronderstel-
lingen laten varen, en ons liever bepalen bij latere eeu-
wen . waarin alles meerdere zekerheid heeft, en toen
Hallum omgeven was door de stinsen van vele, en veel
vermogende edelen.

Hallum was reeds vroeg bewoond door vele en aan-
zienlijke geslachten, welke er hunne stinsen of burgten
hadden. Sijbrandus, de 6de abt van Mariëngaarde, die
in het jaar 1238 stierf, noemt Hallum reeds eenehofstad,
een aanzienlijk dorp, alwaar vele aanzienlijke, adellijke
geslachten hunne hofhouding hielden. De voornaamste
welke hier gewoond hebben, waren Offinga, Aebinga,
Goslinga, Burmania, Sijthijema, Herbada, Douma, Do-
nia, Feitsma, Jaijma en meer anderen.

Deze edellieden waren, vooral in de oudste tijden,
geheel onafhankelijk, en deden en lieten in hun eigen
gebied, wat zij maar wilden. Doch hetgeen de een deed,
strookte veelal niet met den zin van zijnen nabuur en gaf
dikwerf aanleiding tot hevige botsingen. Vele van die
onaangenaamheden sproten voort uit den voorgang ten
offer. Dan wilde ieder de eerste, dat was de voornaam-
ste, zijn, en omdat er altoos slechts een de eerste kon
zijn, zoo waren de anderen boos en ontevreden en moes-
ten dikwijls hunne wraak bekoelen, door een gevecht op
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leven en dood, of trokken mei hunne knechten of vas-
salenuit, om hunnen beleediger, door kracht van wape-
nen, het hun gedane onregl betaald te zetten. Die de
sterkste was bleef overwinnaar en vermeerderde dik-
wijls zijne bezittingen, ten koste van zijnen overwon-
nen vijand. Ten minsten dit verhaalt ons de geschied-
schrijver Schotanus î): „Ende die de sterkste was, had-
de 7 meeste ghebiet, hem selven door moorden en roo-
ven edel makende. Want ghelijk Nimrod hem selven
door 't sweerd ende openbaar gfieweld tot hoogheid al-
lereerst bracht, so hebben in deze tijden vele kleine Nîm*
rods, de heerschappije ende de edeldom met gheweld
stucken van hare landslieden ghewonnen."

Welke echter de oorzaak der twisten tusschen de Hal-
lumer edellieden geweest is, wordt niet gemeld; maar
die twisten schijnen vrij hevig geweest te zijn, want de
geschiedschrijvers verhalen ons, dat door den strijd der
edelen de kerk was gevallen en in brand geraakt 2). De
pastoor Frederik wist echter eene verzoening tot stand
te brengen tusschen de strijdende partijen en vrede te
stichten, waarna hij zorgde dat ook de verbrande kerk
wederom werd opgehouwd.

Deze Frederik of Feicke, welke pastoor was in Hal-
lum, was een bijzonder vroom en godvruchtig man, aan
wien het bijgeloof dier tijden onderscheidene wonderen
toeschreef. Zoo verhaalt onder anderen Sijbrandus Leo,

1) Schotanus, p. 100.

2) Scbotanus, p. 101.
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dat er eens te Marrum een kind gestorven was , hetwelk
nog ongedoopt was. Door de kracht van zijne gods-
vrucht riep Frederik bet kind in het leven terug, en
doopte het, waarop het den volgenden dag andermaal
stierf.

Het was deze Frederik, welke mede omstreeks dezen
tijd, in 1163, het beroemde klooster Mariëngaarde on-
der Hallum stichtte. De edelman Goslinck Goslinga had
vroeger een moord begaan, en om zich van dien
doodslag te zuiveren en zijne ziel met God te verzoenen,
wist pastoor Frederik hem over te halen, niet alleen om
zijn geld en zijne landen af te slaan tot het stichten van
een klooster, maar zelfs dat hij zijne vrouw en kinde-
ren zoude verlaten, en, heigeen in die tijden vooral eene
grievende voorwaarde was, dat hij zijne wapenen zou-
de afzweren , om zelf zich in het eenzame klooster te
begeven, dat Frederik op zijn land zoude stichten. Welk
eenen verbazenden invloed had in die tijden de geeste-
lijkheid op de gemoederen der menschen !

De geschiedenis van het klooster Mariëngaarde zal ik
verder met stilzwijgen voorbij gaan, zijnde die uit-
voerig beschreven door den WelEerw. Zeer Geleerden
Heer Lorgion, en geplaatst in den Frieschen Voiks-Al-
manak voor Î842.

Waren, zoo als ik straks heb aangemerkt, kleinighe-
den reeds oorzaak van ernslige geschillen lusschen de
voorname heeren van Hallum, nog veel erger ging het
toe gedurende de befaamde twisten tusschen de Schie-
ringers en Velkoopers. Omstreeks het jaar 1420 leefde
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reeds te Hallum jonkheer TjallingSijtlnjema, welke eerst
de partij der vetkoopers was toegedaan, doch nader-
hand, om mij onbekende redenen, van partij verwis-
selde en een der voornaamste hoofden en aanvoerders
der schieringers werd. Petrus Thaborita , over deze tij-
den sprekende, zegt in zijne historie: „Ende in Ferwer-
derdeel wasser groote twijdracht iusschen die partije
die duert tot noch toe, ende sint vele hovelinghen
omme gheslagen, onder welke dielaetste was Tzaling
Sitthijma. Ende die laetste van die vetkoopers was
Runka Doijngha, die wordt ghebrant in die kercke
toern in H jaer 64 omtrent Sinte Marlen 1).

Deze Tjalling Sijthijema namelijk geraakte vóór of
in het jaar 1461 in geschil met eenen anderen edelman
van Hallum, Schelto van Jaijema. Op palmzondag van
het gemelde jaar daagden zij elkander tot een tweege-
vecht in Marrum uit, met dat gevolg, dat Tjalling Sij-
thijema eene doodelijke wonde ontving, waaraan hij
straks den geest gaf, na alvorens zijne partij eene won-
de aan zijne knie te hebben toegcbragt, aan de gevol-
gen waarvan ook deze eerlang overleed 2).

De geschiedschrijver Occo Scharlensis zegt van dezen
Tjalling Sijthijema : „ dat hij was een zeer stout en koen
man, de stoutste en onversaagste onder alle heerschap-
pen op die tijd in Friesland, die veel oorloogde tegen

1) Chronijk van Petrus Thaborita, in het archief van Visser
en Amersfoordt, 1 deel, p. 21.

% Winsemius, p. 270.
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de vetkoopers in Ferwerderadeel en daaromtrent, want
hij ze een groot vijand was 1 ) . "

Drie jaren later belegerde Lieuwe Jellinga het slot
van Romke Donia, overwon het na eenigen tegen-
stand , en vernietigde het lot den grond toe. Donia vlug-
te wel op den Hallumer toren, maar hij mogt er zijn be-
houd niet vinden, want, volgens het zoo even aange-
haalde van Petrus Taborita en ook volgens Schotanus
en Winsemius, verbrandde Lieuwe Jellinga hem op den
toren op den 7den Nov. 1464 , „waardoor'1'' zegt Occo
Scharlensis, „de voorgaande moedigheid van H ge-
slachte van Donia, gans te nieteging 2 ) . v

De dood van deze beide edellieden Sijthijema en Do-
nia, gaf aan Oostergoo, een tijdlang ten minste, eene
aangename rust en kalmte. De eerste had als hoofd
der vetkoopers, de tweede als hoofd der schieringers
eenen grooten aanhang; beide hadden bij hunne par-
tijgenooten veel ontzag, groot aanzien en eenen ver-
bazenden invloed; de dood ontnam aan de partijen
hunne hoofden en aanvoerders, en het gevolg was
rust en vrede. Of die rust en vrede evenwel geheel
duurzaam en ongestoord zullen gebleven zijn, durf ik
niet beslissen, maar de geschiedenis, zoo ver ik die heb
kunnen nagaan, zwijgt er van, ten minsten noemt wei-
nig bijzondere voorvallen welke er verder in die oproe-
rige en onrustige lijden in Hallum hebben plaats gehad.

1) Oceo Seharlensis. p. 21)2.
2) Winsem,, p. 273; Schot. p. 332; Occo Scharl. p, 205.
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Tijdens de Reformatie schijnt het hier, even min als
op andere plaatsen van ons land, stil te zijn toegegaan,
en schijnen sommige lieden partij getrokken te hebben
van de oproerigheden , welke er , ter zake van de gods-
dienst, nu en dan plaats grepen.

Na de beeldstorming namelijk, hadden sommige op-
roerlingen smaak gekregen in het plunderen en ver-
woesten van kloosters en priesters-woningen; sommi-
gen veroorloofden zich allerlei baldadigheden , en gin-
gen zelfs zoo verre, dat zij, voornamelijk de ingezete-
nen ten platte lande, op eene schandelijke wijze geld
afpersten, onder den naam van ruiter-leringen. Om die
afpersingen te doen ophouden , werden er uit Brussel.
alwaar toen de Spaansche stadhouder resideerde, ster-
ke placaten naar Friesland gezonden, met last om die
knevelaars en vagebonden, zoo als zij daarin genoemd
worden, levend of dood te vatten, en in handen van den
procureur generaal binnen Brussel, of zijne raden in
Friesland, over te leveren, terwijl een hoofdgeld van 50
car. guldens werd uitgeloofd aan dengenen, welke een
der aangeduide personen levend of dood in handen der
justitie uitleverde. Hierop volgde eene lijst van 36
personen, die als bekende knevelaars te boek stonden,
en onder deze 36 personen over geheel Friesland, wer»
den er wel 6 van Halium opgegeven , als: Wilhelm Wil-
helmsz., Hillebrans Sijthies, Swartje, Tjebbe Jetsesz,
Haije Feckes en Roelof schoenlapper î ) .

î) Winsem., p.562,
11
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Overigens vond de Reformatie in Hallum veel bijval,
en zij kan hier en op de omliggende plaatsen, eenige jaren
vroeger als te Leeuwarden en andere steden en dorpen
onzer provincie, als gevestigd beschouwd worden 1).
Reeds in 1567 mogt zij zich in den eersten hervormden
predikant verheugen. Deze was Valerius, welke vroeger
pastoor, en zeker wel de laatste Roomsche geestelijke
van Hallum zal geweest zijn. Hij verliet met andere gees-
telijken dezer grietenij het Roomsche geloof en werd een
ijverig voorsiander der hervormde leer. Doch het wa-
ren niet alleen de geestelijken, die alhier de nieuwe leer
met kracht waren toegedaan. De edellieden Epo Douma
en Minne Scheltema waren niet minder ijverige voor-
standers der nieuwe godsdienst. Epo Douma vooral was
steeds in gewigtige betrekkingen tegen den hertog van
Arenberg; zijne naamteekening vindt men gedurig bij
onderscheidene rekwesten ten voordeele der Utrecht-
sche Unie, en ter bevordering der kerkhervorming,,
Valerius moest reeds, kort nadat hij van geloof veran-
derd was, in 1567 met andere predikanten, die, even
als zij, vroeger Roomsche geestelijken waren gesveest,
op last van Arenberg, het land ruimen. Een dergelijk
lot overkwam de edellieden Douma en Scheltema, die
het land verlieten om de onmenschelijke regtbank der
Inquisitie te ontgaan 2J. Ook de Hallumer edelman Hette
Aebinga scheen onder de voorstanders der hervorming

1) Schot., p. 741.

2) Schot., p. 742.
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te behooren. Het schijnt echter dat vrees voor de ver-
bittering van koning Philips hem van openbare bedrij-
ven, ten voordeele der hervorming, heeft terug- gehou-
den; want nadat er den 20 Nov. 1566 eene ordonnantie
van het hof was uitgevaardigd, tegen alle nieuwigheden
en veranderingen in de godsdienst, en op den l î d e n
december daaraanvolgende in eene vergadering in de
Oldehoofdster kerk te Leeuwarden gehouden , in welke
besloten werd,het plakkaat des konings ter zijde te leg-
gen , en er zich niet aan te storen, was Aebinga tegen
dat besluit, als strijdig met de verschuldigde gehoor-
zaamheid aan den koning'. De meerderheid was echter
van een ander gevoelen , en men voegde Aebinga toe,
dat hij maar naar Hallum moest terug keeren, om zich
met zijne eigene zaken te bemoeijen, want dat men hem
hier, waar verdedigers van de vrijheid werden ver-
eischt, niet noodig had 1).

Een der nuttigste werken, welke er in Hailum zijn
aangelegd, is voorzeker de trek weg geweest van Hal-
lum naar de Dokkumer Ee en vervolgens naar Frieslands
hoofdstad. Wie zal het ontkennen, de groote genoegens,
de velerlei gemakken en de aanzienlijke voordeelen,
welke daaruit voor Hallum voortvloeiden. Wel was er
vroeger eene vaart van af de Dockumer Ee langs Hal-
lum gegraven; (want dat zij geen natuurlijk, maar een
door kunst gegraven vaarwater is, toont ons genoeg-
zaam hare regllijnige strekking) maar die vaart ging bij

1) Lorgion, gesel), der Kerkherv. in Friesland.
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Hallum onder de brug door, en verlengde zich tot in de
Heijnmer vaart. Hallum voorbij zijnde, was er echter
eene noordelijke opvaart, (waarschijnlijk de opvaart
naar Offingaburg) die achter eenige landerijen langs
ging, en zoo bij den Donia-weg kwam, en vervolgens
langs dien weg bij het gebuurte eindigde, waar toen ze-
kerlijk de opslag za! geweest zijn; terwijl zij, bij den Do-
nia-weg gekomen, dien weg doorsneed , en als opvaart
in de gracht van Offînga-burg eindigde, üe vaart van af
de twee bruggen langs den rijweg en in het dorp (de
zoogenaamde haven) za! wel van latere dagteekening
zijn. Wanneer echter het een en ander is daargesteld, is
mij onbekend. Waarschijnlijk dat de opvaart daar en in
het dorp te gelijk met den aanleg van den trekweg is
gegraven. Ik zou dit besluiten omdat in eene kaart van
Ferwerderadeel, te vinden in de Beschrijving van de
Heerlijkheid van Friesland tusschen het Vlie en de Lau-
wers, welke omstreeks 1650 gemaakt i s , de laatstge-
noemde vaart niet te vinden is , terwijl zij wel is
uitgedrukt in de kaart van Schotanus, omstreeks 1710
gemaakt, toen ook reeds de trekweg was aangelegd,
terwijl zij nog niet was aangelegd toen de eerste
kaart werd uitgegeven. Hoe het ook zij, het was voor-
zeker eene gelukkige .gedachte, toen men het besluit
nam, om, langs de vaart, eenea trekweg aan te leggen,
opdat men, met de gemeenschep tusschen Hallum en
Leeuwarden of ûockum niet zeilschepen, niet langer
van de wisselvalligheden van deji wind behoefde af te
hangen. De edelen, die zich vereenigden om zulk een
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kostbaar, maar voor het aîgemeene welzijn zoo nut-
tig werk daar te stellen, waren Barthold van Douma,
Grietman van Ferwerderadeel, AHard van Jongestal
1ste Raad in den Hove van Friesland , Schelte van Ae-
binga en Haring van Sijthiëma, aan welke op den loden
Febr. 1664 bij de staten octrooi verleend werd tot het
maken van eenen irekweg van Ilallum, tot aan die,
welke gaat van Leeuwarden na Dockum. Drie uitmun-
tende , wel onderhoudene trekschepen liggen steeds
tot vervoer van passagiers en goederen gereed. Uitge-
zonderd zondags en andere heilige dagen, varen dage-
lijks één, en vrijdags in den winter 3 schepen op
Leeuwarden, en des woensdags een op Dockum. Ten
gerijve der treksohippers is er een stuk land van 12
pondematen groot, om hunne paarden in te laten wei-
den , en hooi van te winnen. Dit land behoorde vroe-
ger aan het geslacht van Oldersma, en hadden de
trekschippers sedert lange jaren in gebruik voor 92
guld. huur in het jaar, tot dat Elisabeth Oldersma,
gehuwd met Barnardus Schrader, bij testament van
van den 19 Nov. 1792 , uit liefde tot haar wijlen Va-
der en Moeder, dit land legateerde aan de kerk van
den dorpe Hallum, onder bepaling en op voorwaarde,
zooals verder het testament luidt, „dat mijn vier graven
in het ehoor der kerke van Hallum, waarop gehouden •
is No. 2, No. 3, No. 4 en No. 5 (in welks laatste mijn
Vader en Moeder, terwijl in de overige mijne familie
en voorouders begraven zijn) ongeroeid en onverkocht
zullen blijven, en door de kerk wel onderhouden zullen
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worden, ook zoodanig, dat, zoo dikwijls een grafsteen
mogt breken, daarvoor op kosten van de kerk telkens
een nieuwe gelijkvorstige steen, md naam en nommer
als de gebrokene, bezorgd zal moeien worden.

„ De kerkvoogden zullen daarover het opzicht moeten
houden, en daarvoor jaarlijks met de huur van dat
land genieten ieder twee zilveren ducaions. Be kerk-
voogden zullen verder gehouden zijn, dal land in hu-
ringe te laten aan de trekschippers voornoemd, en
wel voor een vierde minder huur dan tegenwoordig,
en alzoo voor negen en zestig gulden vrij geld in
H jaar , mi ds dal de schippers het land behoorlijk on-
derhouden, enz. en zullen de schippers voor die minde-
re huur het toezicht moeien houden op de gemelde gra-
ven, en zorge dragen dat de bij mij gemaakte bepaalin-
gen daaromtrent promptetvjk achtervolgd en nagekomen
worden."'

Later is er een ander en kostbaar, doch voor het al-
gemeen niet minder voordeelig werk, in of onder
Hallum daargesteld. Ik bedoel het indijken van een ge-
deelte der Noorderleegs-pollen. Reeds hadden de kloos-
lerlingen van Mariëngaarde, in vroegeren tijd, het
land tusschen de Oude en Nieuwe Biltzijl en den Vijf-
huisterdijk ingedijkt, welk land nog van daar den naam
van Munnikebilt draagt. In 1745 had de bedoelde in-
dijking plaats, en werden er groot 400 pondematen
lands , aan het Munnikenbilt grenzende, wederom aan
de zee ontwoekerd, waarop vier uitmuntende boerde-
rijen gesticht zijn, welke aan menigen arbeider werk
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verschaft, en uit dien hoofde meer voordeelig is voor
het algemeen, dan toen alles nog slechts groen bui-
tenland was, alleen dienstig om vee op Ie weiden.
Door den gedurigen aanwas ligt er thans een veel groo-
ter en uitgebreider veld, achter het eerste , ter indij-
king gereed. Het is het heerlijkste land der wereld,
dat jaarlijks door de overstroomingen der zee, even
als Egypte door den Nijl, wordt bemest en vruchtbaar
gemaakt, waarop in den zomer honderden van koeijen,
paarden en schapen grazen, en overvloedig en gezond
voedsel vinden. Wanneer de tegenwoordige eigenaars,
op het voetspoor hunner voorouders, ook dit uitgestrekte
veld indijkten, dan zouden, mogelijk niet zij zelven, maar
hunne nazaten gewisselijk, de overvloedigste vruchten
van hunne werken inoogsten ; en hoe voordeelig het in
het algemeen belang zoude zijn, wanneer dat eentoo-
nige groene weidveld in vruchtbaar bouwland was her-
schapen , laat zich gemakkelijk begrijpen.

Ten voordeele van den veehandel is er in het laatst
der vorige eeuw vergunning verzocht en verkregen tot
het houden eener veemarkt op den eersten donderdag
in November. Deze markt is echter van zijne oorspron-
kelijke bestemming afgeweken en in eene gewone
dorpskermis herschapen.

In vorige tijden plagt er onder Hallum te Belhleheni
of Bartlehiem op den 24 augustus eene jaarmarkt ge-
houden te worden, de Smllemarkt genaamd, doch om
de verregaande ongeregeldheden, die daarbij plaats had-
den , en waartoe het ruime veld eene geschikte gele.
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genheid aanbood, is deze opgeheven en naar Leeuwar-
den verplaatst 1).

Bij huwelijken en bruiloften scheen men hier in
vroegeren tijd veel vuurwerken af te steken, en wel
niet altijd overeenkomstig den zin van hen, ter eere
van wien dit geschiedde , volgens eene aanteekening,
die ik gevonden heb, en dus luidt: „Goijtien Tietes en
Trijnke Sijbes, nadat in de gemeente Ilallum, tot
driemalen na ordeninge der kerk zijn geproklameert
geworden, hebben begeert in der gemeente te Leeu-
warden , overmits de onordentlijkheid van vuir te smij-
ten, getrouwt te worden, 't welk is geschiet op den
30ste7i October Î603, dit wierd meermalen omtrent
die tijd, ja nog veel jaren daarna gepractiseert, zelf
van de aanzienlijkste van den lande."

Laat ons , na deze meer algemeene bijzonderheden ,
ons thans bepalen bij de publieke gebouwen , om ver-
volgens de lotgevallen der adellijke staten , welke hier
gestaan hebben , en hare bewoners na te gaan. Vesti-
gen wij in de eerste plaats onze aandacht op kerk en
toren.

Wij hebben gezien hoe reeds omstreeks het jaar
1163 de kerk van Hallum , door de oneenigheden der
edelen, verbrand was. Die kerk za! toen hoogstwaar-
schijnlijk klein van omvang, en van hout zijn opge-
bouwd geweest, omdat zij zoo ligt door de vlammen
verteerd werd. Ook zegt men, dat het bouwen van

1) Besohrijv.vanFriesl. tusschenhetFlie en de Lauwers, p. 19Î.
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steenen kerken later en wel omstreeks het jaar 1200
in gebruik is geraakt. Wanneer echter de tegenwoor-
dige kerk gebouwd is , heb ik nergens kunnen opspo-
ren. Zij had vroeger eenen langwerpigen vorm, doch
door verbouwing heeft zij later die van een kruis ge-
kregen. Vóór de hervorming was zij aan den H. Martini
toegewijd. Destijds was er ook eene vicarij in gesticht.

De noordelijke vleugel der kerk prijkt met eenen
kleinen, sierlijken spitsen toren. De afkomst van dezen
toren schuilt in het duistere. In dien vleugel, gewoonlijk
de kleine toren genaamd, bevindt zich een ruime
grafkelder; zou dit gedeelte der kerk vroeger mogelijk
niet eene kapel zijn geweest, door een der aanzienlijke
familien boven de graven hunner voorouders gesticht,
welke kapel zij daarenboven tol meerderen luister met
eenen toren versierden ? Hoe dit ook zij, dit torentje
verstrekt der kerk tot niet weinig sieraad.

Prachtig zal de kerk zich inwendig voorgedaan heb-
ben voor de omwenteling van 1795 ; toen waren hare
•wanden behangen met de schitterende wapenborden
van onderscheidene edellieden, welke hier gewoond
hadden en gestorven waren ; toen bevond zich boven
den grafkelder, in den zoo even genoemden kleinen
toren , aan den westelijken muur, een grafgesteente
van wit marmer, met een frontespice, rustende op •
zwart marmeren pilaren , op welk frontespice zich een
wit marmeren beeld bevond, alles zoo hoog opgetrok-
ken , dat het beeld bijna tot aan den zolder reikte; op
den witten grond waren de onderscheidene kwartieren
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in zwart marmer uitgehouwen, terwijl vergulde in-
scriptiën hef middenvak vulden, zoodat het geheel eene
fraaije en indrukwekkende vertooning zal opgeleverd
hebben. Maar toen de algemeene leus was: vrijheid
en gelijkheid; toen men niet dulden kon dat de een
boven den anderen uitblonk; toen den door geboorte
aanzienlijken man geene hoogere eeretitels gegund wer-
den dan den geringeren, toen strekte men die gelijkheid
uit zelfs tot over de graven; toen ontzag men zelfs de
rustplaatsen der afgestorvenen niet meer, en met eene
schendende hand vernietigde men de op de grafslee-
nen uitgehouwen wapens;_ de titels: edelgeboren,
heer, jonker, jufvrouw enz. werden uitgekapt; die
kostbare wapenborden werden, in zoo verre men ze
niet voor vernieling konde bewaren , in stukken gehou-
wen , ja , zelfs die marmeren tombe, dat pronkstuk der
kerk, ontkwam de woede des volks niet-— het werd uit
den muur gekapt en mede in stukken gehouwen, en
zoo verloor de kerk, door geestdrijverij, al hare siera-
den , die haar zoo lang tot luister verstrekt hadden.
Toen alles gesloopt was, en toen ook de laatste hand
aan de vernietiging der tombe gelegd was, had een
der ijverigste gasten het ongeluk, zijn been te breken,
en toen deze de kerk werd uitgedragen, zeide men
spottenderwijze, dat dit het laatste beeld zoude zijn,
dat men de kerk uitdroeg.

Men vindt in de kerk vele grafzerken, de laatste
rustplaats aanwijzende van zoo menigen edelman of
vrouw, welke hier gewoond heeft. Ook vindt men in de
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kerkten minsten vier grafkelders, toebehoord hebbende
aan de geslachten der Sijthiema's en derAebinga's, ter-
wijl het onbekend is, aan welk geslacht de kelder in
den kleinen toren, waarboven de straks genoemde
tombe was opgerigt, behoord heeft.

Het geslacht van Sijthiema heeft twee kelders, bij
elkander, in het koor der kerk.

Op den steen, welke den ingang dekt van den eersten,
leest men boven aan:

Sijthiema begraeffenisse.
hieronder ïlaringh Onne van Sijlhiema

Bessel van Sijthiema
Idsaert van Sijthiema
Bibiana van Sijthiema
rusten in dese kelder.

Godt wees haer silen genadich.
Hiernaast ligt een groote steen met het volgende

randschrift:
Ao. 1636 den 7 Junii sterf de Edele erntveste heer-

schop Sijds van Sijthiema. Ao. 1623 den 11 Juliy sterf
die edele eerbare Juffrouw Frouck vau Kamminga sijn
wijf 1).

1) Op de grafstecnen waren de titels Edele, Juffvrouw enz.
wel uitgekapt, maar dikwijls slechts enkele letters, zoo als bij
Edele alleen de E; heerschap alleen heer; jufvrouw alleen juf,
zoodat frouvj gebleven is. Ik heb echter bij het beschrijven der
grafsteenen de titels in zijn geheel gelaten, te meer, daar zij wel
te ontcijferen waren , omdat de uitkapping met veel haast schijnt
geschied te zijn; anders is het met de wapens gelegen, die ge-
heel onkenbaar zijn, ten minste voor het grootste gedeelte.
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Op elke hoek een wapen. In het middenvak twee
wapens in vieren verdeeld , en in een lint er onder
staat Sijthiema, Erwtnga, Boor da, Kamminga, Rin-
gia, Goslinga, Donia, Lieukema.

Hieronder:
Ao 1668 den 11 Julij sterf de Edel en Erentpheste

Jonoker Haring van Sijthiema op Sijthiema, oud 57
jaren. Ao. 1673 den 22 Febr.- sterft den Eerbaren
Edelen Jufvrou Perck van Ringia zijn huisvrou oud
40 jaren ende liggen alhier in de kelder begraven.

Den 18 Julij 1675 is in den heer e genist de Hoog
edele wel geb: juforouw Bouck Susanna van Sijthiema
d? huisvrouw van de hoog ed: welgeb: Heer Frans van
Emminga oud 18 jaren.

De steen, welke tot ingang verstrekt van den tweeden
kelder, heeft het opschrift .-

'/ gene ick ben stel ghij
H gene ick was weet ghij,
Sulcks mede loerden
Als ghij siei gedinekt
Bit is de aanwijsinge
Van Sijthiema begraffenisse
Yn Hallmn in 't jaer
Anno 1652 de 24 April
tot een kelder voUrocken.

Vervolgens heeft men eenen onleesbaren, gedeelte-
lijk uitgesleten steen van Sijthiema, en dan eenen groo-
ten, dubbelen, goed bewaarden steen met uitgehouwen
wapens en verder Gothisch schrift.
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1) Nieuwe Naamlijst der Grietmannen, p. 46.

De eerstgenoemde Haring van Sythiema, was een
zoon van den later in 1505 overleden Grietman Sijds of
Sixtus van Sythiema. Jey Sickinga, eene Groning-
sche vrouw, was zijne eersie echtgenoot, bij welke
hij geene kinderen had. Sijt van Eminga was zijne
tweede vrouw, bij welke hij drie kinderen had. in 1549
was hij mede gecommitteerde tot het regelen van een
geschenk aan den prins van Spanje, naderhand Philips
de 2de. Ook was hij afgevaardigde op den landsdag van
den 17 Jan. Î550, waarop gehandeld werd over den
eed van huldiging aan Philips den 2den, zoo keizer Karel
kwam te overlijden. Hij was bijgenaamd de oude. 1)

Boven den zoo even beschreven steen, ziet men
eenen grooten, fraai gebeeldhouwden, waarop, in het

Haring van Sythiema
Grietman van Ferwerder-
deel sterft a 1557

den 25 Martij.
verder in g

Mortis victor erit
Ast timiduirt rapida
Ao 1598 den 5den Junij
slerf die edele eerbare Juf-
vrouw Sijt van Eminga
weduwe van wijlen Ha-
ring Sythiema.

Juffvrouw Jeij Sickinga
Sterf a 15 C en 51 den

eden Decembris.

ewoon schrift:
quis quis despexerü illa
Tollit avara manu
Ao 1505 obiit vir nobilis
Sixtus de Sythiema Griet-
mannus de Fervorderadeel
Ao 1522 den 22 October
sterf Jr. Womck Juckema

sijn huisvrou.
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midden van sierlijk lofwerk, een vrouwenbeeld zich be-
vindt, twee kinderen bij zich aan de hand hebbende,
waarop te lezen staat Charitas, en vervolgens een ge-
heel onleesbaar uitgesleten Latijnsch vers. Het rand-
schrift van dezen steen luidt aldus:

Ao 1538 dèn 31 May sterf den edele ernstveste Gabbo
van SclieUema. Ao 1581 den 31 Jalij sterf die eerbare
juffrouw Tijets Ytkiema sijn huisfrouw.

Op de 4 hoeken van den steen dubbele wapens,die
uitgekapt zijn.

Deze Gabbo Scheltema was een ijverig aanhanger der
Geldersche partij in Friesland. „Veijnsende dat hij, om
sekere Christelijche Affairen, na Rome reijsen moeste,
ofte om den Paus te begroeten, ofte om te besichtigen
de heerlijkheid des stads, welke in voortijden H Hooft
en de een versiersel des geheelen werelts geweest ware,"
zegt Winsemius, bekwam hij met Jancke Douwema en
Sicke Galema verlof van den regerenden hertooh van
Saxen tot het volbrengen van die Cristelijke Affairen.
Maar in plaats van naar Rome, reisden zij naar Holland
en vervolgens naar Braband, om Karel den Isten, hertoch
van Gelder, die zij vernomen hadden dat gr.oote toerus-
tingen maakte om de Saxen uit Friesland te verdrijven,
in die onderneming al hunne hulp en bijstand aan te
bieden 1).

Den 23 Nov. van het zelfde jaar deed hij een stroop-
togt naar het Bildt, stak het huis van Tjaard Burmania,

1) Winsemius, pag, 419.
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welke de partij van de Bourgondiërs was toegedaan, in
brand, en keerde meteenen goeden buit beladen terug,
Doch Burmania, deze schande niet ongewroken willen-
de laten, overviel Scheltema des anderen daags met een
troep van zijne soldaten, juist terwijl Gabbo met dezij-
'nen te Hallum aan eenen vrolijken maaltijd zat, om
de overwinning van den vorigen dag feestelijk te vieren.
Na eenigen tegenstand werd Gabbo Scheltema en Einst
van Goslinga gevangen genomen , en naar het blokhuis
te Leeuwarden gevoerd, terwijl Frans Hania het in
deze schermutseling met den dood moest bekoopen. 1)

In het jaar 1523 bevond Gabbo Scheltema zich met
eenige andere heeren , onder den drossaart van Gold-
stein te Dokkum , welke de eenige stad in Friesland was,
de Geldersche partij nog toegedaan. Het Bourgondisch e
leger te Noordhorn in de Ommelanden liggende, en
Goldstein, dus geene vrees koesterende, verzwakte zij-
ne bezetting, door een gedeelte zijner soldaten op kleine
schepen in zee te zenden, ten einde op de Bourgondiërs
te rooven. Doch deze, nu de zwakke bezetting van Dok-
kum gewaar wordende, braken van hunne legerplaats
te Noordhorn op, en kwamen den Uden August, voor
Dokkum aan, van waar zij ook Tjaard Burmania, die niet
zijn volk in het Klooster Mariëngaarde lag, opontboden,
ter belegering van de stad. Zij sloten het Dokkumer diep
af, ten einde den toevoer van nieuwe krijgsbenden, vic-
tualie en ammunitie, ten behoeve der belegerden, te be-

1) Gabberaa, verhaal van Leeuw., pag. 308.



176

letten. Goldstein schreef wel aan den Geiderschen maar-
schalk, Maarten van Rossum en den rentmeester, Arke-
len brieven, om hem met versterking te hulp te komen:
maar welke middelen de beide laatstgenoemde bevel
hebbers in het werk stelden om hen te helpen, of althan
om de Bourgondiërs van de belegering van Dokkum ;
te trekken, niets mogt baten, de belegering werd ondt.
gedurige schermutselingen, die van wederzijden vrij
wat volk koste, voortgezet, zoodat Goldstein eindelijk
genoodzaakt was, de stad onder voorwaarden aan de
Bourgondiërs over te geven. Hij werd hiertoe te eerder
genoodzaakt, omdat de inwoners door de gepleegde
wreedheden en tijrannij der Geiderschen van hen afkee-
rig geworden waren. Goldstein, Gabbo Schellema en
Douwe Donija zijn hierop naar Groningen en de Omme-
landen vertrokken 1).

Zijne vrouw legateerde aan de dorpsarmen 3 ponde-
maten Iands, onder Jisluni gelegen , welk land nader-
hand verkocht is aan Jr. Julius Ritske van Sixrna, voor
eenejaarîijksche eeuwige rente van 9 guldens.

Vervolg en slot in den volgenden Jaargang.

I) Winsem., pag.475; Schot., 619.

Hallum, 1850. Dr. CAHNKGIBTBS.


