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VOORBERICHT.

Bij het verschijnen van den derden jaargang der tweede
reeks van dezen almanak gevoelen wij ons verplicht,
onzen medewerkers een warm woord van dank te betuigen.
Aan enkele bijdragen toch moest eene langdurige
studie of een niet onbelangrijk onderzoek voorafgaan.
De schrijvers hebben daartoe zich de moeite willen getroosten en dezen jaargang verrijkt met bijdragen , die ook nog later zullen worden geraadpleegd.
Het plaatje voert de lezers geheel op het gebied
der oudheidkunde.
Aan Dr. W. PLETTE, die voor de uitvoering van liet
plaatje zorg droeg en die het bijschrift daarbij gaf,
onzen bijzonderen dank Mogen beiden strekken tot
vermeerdering van eene algemeene belangstelling in,
en tevens tot verrijking van liet ook in den vreemde
meer en meer gewaardeerd Friesch Museum.
Voor enkele bijdragen, zooals onder anderen die van
onzen mede-redacteur Mr. A. J. ANDKEÆ , over het
Geslacht Bonga of Buma, was in dezen jaargang geen
plaats.
Dit weerhoude echter niemand ons zijne bijdragen,
in dicht of ondicht, Friesland's geschiedenis, oudheid,
taal-, letterkunde en het volksleven der Friezen betreffende, in te zenden. In den regel wordt aan dezen
de eerste plaats ingeruimd.
Het auteursrecht blijft aan de schrijvers.
Bij voortduring bevelen wij ons boekje in de ondersteuning en medewerking van allen, die in de bevorderingvan voormeld doel belangstellen, met vertrouwen
aan.
-De Redactie,
J. VAN LOON J Z .
Mr. A. J. ANDKEÆ.
S. KOOPMANS.
Mr. A. TELTING.
D. CANNEGIETER.
W . BEEKKEKK.

Wumkes.nl

Wumkes.nl

EfTf
•

ir)

~—.

1 i-1.
————L-Ui

JANÜABL

1
I E B R U A E, I.

Louwmaand.

Sprokkelmaand.

1 Vrijdag Nieuwjaarsd.
2 Zaterdag
3 Zondag
4 Maandag
5 Dinsdag N.M. 's morg.
6 Woensd. 8 u. 3 min.
7 Donderd.
8 Vrijdag
9 Zaterdag
10 Zondag
11 Maandag
12 Dinsdag
13 Woensd. E.K. nam. 12
14 Donderd. u. 44 min.
15 Vrijdag
16 Zaterdag
17 Zondag
18 Maandag
19 Dinsdag
20 Woensd. V.M. 's morg.
21 Donderd. 8 u. 4 min.
22 Vrijdag
23 Zaterdag
24 Zondag
25 Maandag
26 Dinsdag
27 Woensd. L.K. 's morg.
28 Donderd. 1 u. 51 min.
29 Vrijdag
SOiZaterdag
3llZondag

1 Maandag
2 Dinsdag
3 Woensd.
4 Donderd. N.M. : 's morg.
5 Vrijdag
3 u. 35 min.
6 Zaterdag
7 Zondag
8 Maandag
9 Dinsdag
10 Woensd.
11 Donderd.
12 Vrijdag E K. 's morg. 3
13 : Zaterdag u. 6 min.

14jZondag
Maandag
}%
16 Dinsdag
17 Woensd.
18 Donderd. V.M. 's av. 6
19 Vrijdag
xx. 35 min.
20 Zaterdag
21 Zondag
22 Maandag
23 Dinsdag
24 Woensd.
25 Donderd.'L.K. 's av. 5
26 Vrijdag
u. ol mm.
27 Zaterdag
28 Zondag
•

ZON in Pisces of de VisZON in Aquarius of den
Waterm., den 20sten, op te SC len, den 18den, op te 7
8 ure en onder te 4 ure. u. en onder te 5 ure.
n,
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MAAKT.

APRIL.

Lentemaand.

Grasmaand.

1 Maandag
2 Dinsdag
8 Woensd.
4 Donderd.
ô Vriidasr N.M. 's avonds
6,Zaterdag 10 uur 24 m.
7 j Zon dag
SjMaandag
9 Dinsdag
lO.Woensd.
ll'Donderd.
12;Vrjjdag
' 18 Zaterdag E.K. 's nam. 1
14 Zondag uur 87 min.
15 Maandag
16; Dinsdag
17J Woensd.'
18,Donderd.
19jVrijdag
20 Zaterdag V.M. 's morg.
21 Zondag 4 uur 56 m.
22 Maandag
23; Dinsdag
24;Woensd.
25| Donderd.
26| Vrijdag
27IZaterdag |L.K. 's morg.
28 Zondag 11 uur 4 m.
29 Maandag
30 Dinsdag
SlWoensd.

1 Donderd.
2 Vrijdag
3 Zaterdag
4 Zondag N".M. 's nam. 2
5 Maandag uur 50 min.
6 Dinsdag
7 Woensd.
8 Donderd. 1
9 Vrijdag
10 Zaterdag
11 Zondag E.K. 's av. 10
12 Maandag uur 4 min.
13 Dinsdag
14 Woensd.
15 Donderd.
16 Vrijdag
17 Zaterdag
18 Zondag V.M. 's nam. 3
19 Maandag uur 19 m.
20 Dinsdag
21 Woensd.
22 Donderd.
23 Vrijdag
24 Zaterdag
25 Zondag
26 [Maandag L.K. 's morg.
27 !Dinsdag 5 uur 35 m.
28 Woensd.
29 Donderd.
30 Vrijdag

ZON in Aries of den Ram,
den 20st., op en onder te
g ure. Lente begint.

ON in Tauris of den Sti er,
n 20st., op te 5 ure en
l ider
te 7 ure.
01

1
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JUNI.

I.

Bloeimaand.

Zomermaand.

!
1 Zaterdag

1 Dinsdag

2 Zondag
2 Woensd. Sf.M. 's nam.
3 Maandag
Donderd. 2 uur 15 m.
4 dinsdag N.M. 's morg.
Vrijdag
5 Wofinsd. 4 uur 2 min. 5 Zaterdag
6 Donderd.
6 Zondag
7 Vrijdag
7 Maandag

8 Zaterdag
9 Zondag
10 Maandag
11 Dinsdag ï.K. 's morg.
12 Woensd. 2 uur 40 m.
13 Donderd.
14 Vrijdag
15 Zaterdag
16 Zondag
17 Maandag
18 Dinsdag V.M. 's morg.
19 Woensd. 2 uur 18 m.
20 Donderd.
21 Vrijdag
22 Zaterdag
23 Zondag
24 Maandag
25 Dinsdag L.K. 'sav. 11
26 Woensd. uur 56 min.
27 Donderd.
28 Vrijdag
29 Zaterdag
30 Zondag
31 Maandag

8 Dinsdag
9 Woensd. E.K. 's morg.
10 Donderd. 7 uur 46 in.
11 Vrijdag
12 Zaterdag
13 Zondag
14 Maandag
15 Dinsdag
16 Woensd. V.M. 's nam. 1
17 Donderd. uur 58 min.
18 Vrijdag
19 Zaterdag
20 Zondag
21 Maandag
22 Dinsdag
23 Woensd.
24 Donderd. L.K. 's nam. 4
25 iVrijdag
uur 55 min.
26 Zaterdag
i27 Zondag
2£ Maandag
2£ Dinsdag
3C Woensd.
I

Z(3N in Cancerof de Kreeft,
ZON in Gemini of de dt:n21st., op te 3 ure 42 m.
Tweel., den 21st., op te 4 eii onder te 8 ure 18 min.
ure en ond ir te 8 ure.
L ingste dag. De Zom. beg.
r-r
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JULI.

i L U G U S T U S.

Hooimaaiid.

Oogstmaand.

l Donderd. N.M. 's av. 10
2 Vrijdag
uur 26 min.

1 Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensd.
Donderd.
6 Vrijdag
E.K. 's morg.
7 Zaterdag 9 uur 26 m.
8 Zondag
9 Vlaandag
10 Dinsdag
11 Woensd.
12 Donderd.
13 Vrijdag
14 Zaterdag V.M. 's avonds
15 Zondag
6 uur 44 m.
16 Vlaandag
17 Dinsdag
18 Woensd.
19 Donderd.
i20 Vrijdag
J21 Zaterdag
!22 Zondag L.K. 's avonds
23 Maandag 8 uur 2 min.
24 Dinsdag
25 Woensd.
26^ Donderd.
27 Vrijdag
28 Zaterdag
;29 Zondag N.M. 's nam.
!30 Maandag 1 uur 14 m.
31 Dinsdag

3!Zaterdag
4Zondag
5 Maandag
6 Dinsdag
7 Woensd.
8 Donderd. E.K. 's nam. 1
9 Vrijdag
uur 38 min.
10 Zaterdag
11 Zondag
12 Maandag
13 Dinsdag
14 Woensd.
IS Donderd.
16 Vrijdag V.M. 's morg.
17 Zaterdag 3 uur 28 m.
18 Zondag
19 Maandag
20 Dinsdag
21 Woensd.
22,Donderd
23 Vrijdag
24Zaterdag L.K. 's morg.
25 Zondag
7 uur 41 m.
26;Maandag
27 Dinsdag
28!Woensd.
29'Donderd.
30: Vrijdag
31'Zaterdag

2
3
4
5

I

ZON in Leo of clen Leeuw, Z DN in Virgo of de Maagd,
den 22st., op te 4 ure en de o. 23st., op te 5 ure en
on ier te 7 ure.
onder te 8 ure.
Tl 1

F r-7-
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SEPTEMBER.

OCTOBER.

Herfstmaand.

Wijnmaand.

1 Vrijdag
1 Woensd.
2 Donderd.
2 Zaterdag
3 Zondag
3 Vrijdag
4 jMaandag E.K. 's avonds
4 Zaterdag
5 Zondag' B.K. 's morg. 5 Dinsdag 10 uur 53 m.
6 Maandag 8 uur 5 min. 6 Woensd.
7 Donderd.
7 Dinsdag
8 Vrijdag
8 Woensd.
9 Donderd.
9 Zaterdag
10 Zondag
10 Vrijdag
11 Zaterdag
11 Maandag
12 Dinsdag
12 Zondag
13 Maandag V.M. 's morg. 13 Woensd. V.M. 's morg.
14 Dinsdag 11 uur 10 m. 14 Donderd. 3 uur 43 m.
15 Vrijdag
15 Woensd.
16 Zaterdag
16 Donderd.
17 Vrijdag
17 jZondag
18 Maandag
18 Zaterdag
19 Zondag
19 Dinsdag
20 Woensd. L.K. 's nam. 3
20 Maandag
21 Dinsdag L.K. 's morg. 21 Donderd. 2 min.
22 Woensd. 6 uur 15 min. 22 Vrijdag
23 Zaterdag
23 Donderd.
24 Zondag
24 j Vrijdag
25 jMaandag
25!Zaterdag
26 'Dinsdag
26 Zondag
27 Maandag N.M. 's morg. '27 •Woensd. N.M. 's morg.
28'Dinsdag 9 uur 38 m. 2S Donderd. 7 uur 35 m.
28 Vrijdag
29 Woensd.
3C Zaterdag
30 Donderd.
31 Zondag
ZON in Libra of de W eeg- ZON in den Schorpioen,
sohaal, den 23st., op te 5 'de,n 23st., op te 7 ure en
u. 24 m. en onder te 6 n 01ider te 5 ure.
De Herfst begint.
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NOYEMBER.
Slachtmaand.

DECEMBER.
Wintermaand.

1 MaaBdag
l[Woensd.
2 Dinsdag
2 Donderd.
8 Woensd, E.K. 's avonds 3 Vrijdag B.K. 's nam. 2
4 Donderd. 5 uur 25 m. 4 Zaterdag uur 45 min.
5 Vrijdag
1 5'Zondag
6 Zaterdag
6 Ma.andag
7 Zondag
1 7 Dinsdag
8 Maandag
8[Woensd.
9 Dinsdag
9jDonderd.
10'Woensd.
lOJVrijdag
11 Donderd. V.M. 's avonds 11 (Zaterdag V.M. 's morg.
12: Vrijdag 7 uur 26 m. 12|Zondag 9 uur 50 in.
13 Zaterdag
13 Maandag
14Zondag
14JDinsdag
15 Maandag
15/ Woensd.
16, Dinsdag
16 Donderd.
17| Woensd.
17 Vrijdag
18'Donderd. L.K. 's avonds 18 Zaterdag L.K. 's morg.
19 Vrijdag
11 uur 2 m. jlôjZondag
6 uur 59 m.
20JZaterdag
;20jMaandag
21|Zondag
i21[ Dinsdag
22iMaanda£
22i Woensd.
23 Dinsdag
2oiDonderd.
24 Woensd.
24 i Vrijdag
25,Donderd. N.M. 's avonds 25,Zaterdag N.M.
26'Vrijdag 7 uur 38 m. 26Zondag
27 Zaterdag
27 :Maandag
28 Zondag
J28 Dinsdag
29 Maandag
!29.Woensd.
30 Dinsdag
iSO Donderd.
|31 Vrijdag
i
ZON in öagittarins of den ZON in den Steenbok,
Schutter, den 22st., op te 8 den21st., op te 8u. 18m. en
ure en onder te 4 ure.
onder te 3 u. 42 m. Kortste
dag. De Winter begint.

ÆÈ
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Provinciale Bibliotheek en Archief.
Commissarissen: J. VAN LOON JZ. , Mr. E. ATTEMA
en J. N. WITTEVEEN.

ArcMvs.-Bibliotlis
Amanuensis H. EILEBS.
De Bibliotheek, aan liet Paleis van Justitie, is,
uitgezonderd feestdagen, geopend 's Maandags en
Woensdags van 10 — 3 en Vrijdags van 9—o uur.
De Catalogus bestaat uit 5 deelen, ligt ter inzage aan de Bibliotheek en is te verkrijgen bij
de firma Eekhoff en Zoon voor f 6.50.
Boeken enz. worden naar de bejDalingen van
het reglement door den Bibliothecaris in gebruik
gegeven.
Het Archief, aan het Gouvernementsliuis, is geopend des Dinsdags , Donderdags en Zaterdags,
van 10—273 uur.

Buma-Bibliothcek.
Commissarissen: J. VAN LOON JZ. , Mr. E. ATTEMA.
Mr. J. G. VAN BLOM, Secret.-Ontv.

Provisioneel-Biblioths
Deze bibliotheek bevat de nieuwste werken betrekkelijk de Grieksche en Romeinsche letterkunde, is
voorloopig geplaatst in de zaal van de Prov. Bibliotheek en op de dagen en uren als deze geopend.

Archief en Bibliotheek yan Leeuwarden.
Archivaris, F. FONTEIN TUINHOUT,
zrjn geopend alle werkdagen, van 10—1 uur.
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XIV
Friesch Genootschap voor Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde,
481 gewone, 53 buitengewone en 2 eereleden.
Jaarl. contributie f 5.
Mr. J. DIRKS , Voorz.

Jhr. Mr. P . J . J. VAN

EYSINGA en G. H. VAN BORSSUM WAALKES , Bestuur-

dei's. Dr. F . G. SLOTHOUWER, Secr. Mr. A. LOOXMA
YPEY , Penningm.
Mr. W. B. S. BOELES , Bibl.
C. H. E. A. COBBELIJN BATTAEBD , Conserv.

Het Friesch Museum, tegenover de Canselarij,
is geopend Zondags van 1 2 — 4 , Vrijdags van
9 — 4 , de overige dagen van 10—4 uur. Toegang
vrij voor deleden en correspondenten, met eene dame.
De Bibliotheek is voor de leden geopend Zaterdags van 2 — 3 uur. Aanvraag om boeken bij den
Bibliothecaris.

Selskip for Fryskc tael en skriftenkennisse,
J. VAN LOON JZ. , Poars.

W A I I S O DYKSÎEA, Bysitter.

O. STTSTEA , I e Skr. en Samler. TJEERD VELSTRA,

2e Skr. A. J. SMEDING , Skath.

509 gewoane en arbeidsjende, 8 bútengewoane
en 6 eareleden.
Jierl. ynlage ƒ 2 . 5 0 .
Boeken kinne ú t 'e boeksamling oanfrege wirde
by de Ie Skr.
Het Selskip heeft de volgende Kriten of onderafdeelingen :
Ljouwert. Foars. S. H. HYLKEMA, Ie Skr. O. SYTSTRA.

Snits. ï'oars. D. HAKSBIA, Skr. M. H. REIDSMA. Baerd.
Foars. T J . JOUSTRA , Skr. H. E. BAKKEE. Grou. Foars.
T J . H. HALBEUTSMA, Skr. C. WIELSMA, Skathr. P. VAN

DEK GOOT.

Joure. Foars. M. P. TEOELSTEA, Skr. J. C.

TEELET. Frjentsjer Foars. C. I). VAN DEE WEG, Bys.
A. DHAISMA 'DB VETES, Ie Skr. JAN NIEÜWENHUIS , 2e
Skr. H. VAN VEESINGEN. Skathr. K. VAN RIESEN.
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MENGEL WEEK.
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friesche Mans- en Vrouenamen,
in oorsprong en beteekenis.
Het friesclie volk heeft zich, van ouds her en
tot op den dag van lieden, door vele eigenaardigheden, in taal, zeden, kleeding, enz. steeds byzonder onderscheiden van andere, naburige en
stam verwante germaansche volken. De byzondere
namen der Friesen, zoo wel de voornamen als de
geslachtsnamen, nemen onder die eigenaardigheden
almede eene eerste plaats in. Elders heb ik reeds
herhaalde malen de friesche geslachtsnamen behandeld, en in hun oorsprong, geschiedenis en
beteekenis verklaard. (*) Thans wil ik my hier
uitsluitend met de friesche voornamen, zoo wel
van mannen als van vrouen, bezig houden, en er
het een en ander van mede deelen.
Veel van 't gene in den tegenwoordigen tijd
voor byzonder en eigenaardig friesch geldt, is dit
van ouds niet steeds geweest. Integendeel, veel
van die zaken was oudtijds zoo wel Saksisch en
frankisch als friesch, was algemeen germaansch
eigendom. Voor tien en vijftien eeuen b. v. was
er tusschen de taal der Friesen en die der Saksen
lang niet dat groote onderscheid ' t welk thans
(1) Zie: E e n e n a n d e r o v e r f r i e s c h e
e i g e n n a m e n , in het tijdschrift De v r i j e F r i e s ,
deelen XIII en XIV". — Verder vele opstellen in de
tien laatste jaargangen van het tijdschrift De N a v o r s c h e r , en vooral mijn werk D e n e d e r l a n d s c h e g e s l a c h t s n a m e n in o o r s p r o n g ,
g e s c h i e d e n i s e n b e t e e k e n i s . Haarlem, 1S85.
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bestaat tusschen het hedendaagsche Friesch en de
Saksische gouspraken van Salland, Twente en den
geldevschen Achterhoek, en van Westf alen met andere
gouen in noordwestelik Duitschland. Het Angelsaksisch , de moedertaal van het hedendaagsche
Engelsch, was in liooftsaak vry wel eenzelvig met
liet toenmalige Friesch. Iets soortgelijks valt ook
by de kleeding op te merken. Immers de vrouen
der Angel-Saksen en van alle andere laag-germaansche volken en stammen droegen algemeen
ooryzers — natuur lik in andere , min of meer
gewyzigde en altijd zeer smalle formen —, gelijk
de Friesinnen en alle vrouen die in Nederland
(ook in Holland en Zeeland en Vlaanderen) van
friesehen stam zijn, nog lieden doen. Ook vele
zeden en gebruiken , die thans als byzonder friescli
gelden , waren oudtijds allen germaanschen volken
gemeen. Maar by de Friesen bleven al zulke oude
zaken in stand , terwijl ze by de verwante volken
en stammen , gedeeltelik reeds sedert d' invoering
van 't Christendom , gedeeltelik gedurende den
loop der middeleeuen , ten deele ook nog by en
kort na de kerklierforming verdwenen, somtijds
zelfs met geweld werden uitgeroeid. De Friesen
hebben zicli daar steeds tegen verzet. Zy bleven
steeds zoo veel mogelik aan liet oude en volkseigene , dat door hunne edele en vrome voorouders hun was overgeleverd (voor zoo verre het
ook goed was) , hou en trou en in liefde gehecht. Dit is hun eene eere !
En zoo is het ook met de byzondere friesche
mans- en vrouenamen. Veel van wat thans in
deze zaak als eigenaardig Friesch geldt, is van
ouds algemeen Germaansch geweest. Oorspronkelik
immers hebben de Friesen geene afsonderlike namen
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gehad. Do namen die de oude Friesen droegen ,
liadden zy met de naburige, stamverwante volken
gemeen. By de Friesen hebben deze namen stand
gehouden tot op den dag van lieden. By de andere Nederlanders en Nederduitsehers , by d' Engelschen , enz. hebben zy grootendeels plaats gemaakt voor namen van bybelschen en kerkeliken
oorsprong, en voor namen uit allerlei vreemde
talen overgenomen. Ook dit vast houden aan de
oude, sclioone en eervolle namen der yrye en
roemruchtige voorouders strekt den Friesen tot
eere , en is een bewijs van bunnen aiouden germaanschen adeldom. —
De namen der menschen staan geworteld in
hunne taal. De oude Israëliten droegen hebreeusche
namen, de oude Grieken en Romeinen grieksche
en latynsche, de oude Germanen germaansche
namen. Anders gezeid: zy droegen namen die
samengesteld waren uit woorden , welke oorspronkelik in hunne volkstalen eene beteekenis hadden,
iets beduidden. De hebreeusche naam Abraham
beteekent: vader der menigte, dus stamvader.
De grieksche naam Andreas beduidt: de mannelike, de manhafte. De latynsche naam Victor
beteekent: overwinnaar. Zoo ook beduiden de
germaansche namen Everhart (Ever aart of Evert),
Wybren (Wiberen , Wibern , Wigbern), en Godsschalk (Gosse): de man die een hart of een aart
('t is het zelfde) heeft als een ever of wild zwijn,
het kind des gevechts , en Gods knecht.
De eigenaardigheden van de friesche taal spiegelen zich af in de byzonderheden der friesche
eigennamen. Anders uitgedrukt: de byzonderheden
der friesche namen zijn ontstaan uit de byzonder-
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heden der friesche taal. Sterk of Sjirk b.v. , is
een hedendaagsche friesche mansvoornaam, die
wel algemeen voor een byzondere, eigenaardig
friesche naam zal worden gehouden. Nogtans is
Sierk van ouds een algemeen germaansche naam ,
zy bet dan ook in frieschen form. Sierk immers
is eene verbastering by uitslyting of inkrimping ,
een versletene form dus, van den oorspronkeliken ,
vollen form Sigerik. Dit Sigerik is een samengestelde naam, bestaande uit de oud-friesche, tevens
algemeen oud-germaansche woorden Sige, overwinning, en rik of rik, rijk. Dus is Sigerik in
hedendaagsch nederlandsch overgezet: rijk door
overwinning. De naam is al oud; immers reeds
in de vijfde eeu na Christus droeg hem een koning
der Goten. Dit oud-friesche woord sige hadden
de oude Hollanders als zege, nog gebïuikelik in
de uitdrukking de zege behalen, en deel formende
van

de woorden zegepraal

en zegevieren.

Den

oud-frieschen mansnaam Sigerik hadden de oude
Hollanders als Zegerijk (Segerik) in gebruik, en
de oude Hoogduitschers als Siegrich. Mannen
die Zegerik of Siegrich heeten, treft men onder de
hedendaagsche Hollanders en Hoogduitschers uiterst
weinig of' in het geheel niet meer aan. Maar in
den samengetrokkenen form Sierk is het oud-friesche
Sigerik nog heden by de Friesen in volle gebruik
gebleven. Zal men nu beweren: Sierk is een geheel eigenaardige friesche mansvoornaam? Wel
neen ! Men moet zeggen : Sierk is de hedendaagsche
versletene form van den vollen, algemeen oudgermaanschen mansnaam Sigerik , Zegerik, Siegrich.
De hedendaagsche friesche mansnaam Freerk,
(in friesche uitspraak Frjerk of Frjeark) verkeert
in het zelfde geval als Sjirk of Sierk. Immers
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Freerk is eene samentrekking van den vollen form
Frederik. — Opmerkelik is het dat de Hollanders
met de andere Nederlanders in het algemeen, met
Franschen, Engelschen, Denen , enz. juist den
f'rieschen form van dezen naam als Frederik, Fréderic , FredriJc in gebruik hebben. Want in goed
Hollandsen moet de naam Frederik als Vrederijk
ruiden en gespeld worden , omdat hy vrede-rijk ,
rijk aan of door vrede beduidt. De oude Hollanders uit de 17e eeu schreven dezen naam dan ook
wel, juist overeenkomstig hun taaleigen, als
Vreerijck. En de Hoogduitschers hebben dezen
zelfden naam, in overeenstemming met hun taaieigen , als Friedrich. De oude Hollanders hadden
den geheel ingekrompen form Freerk ook wel in
gebruik. In zuidelik Holland en in Zeeland gaat
men met verkorten nog wat verder. Die aldaar
Frederik heet wordt in het dageliksche leven veelal
Freek genoemd. Maar dien form Freek heeft men
daar niet als sehrijfnaam in gebruik genomen, gelijk de Friesen — eigenlik ten onrechte — hun
form FreerJc zoo wel schryven als noemen. •—- Zal

men nu echter zeggen : Freerk is een byzondere
friesche naam ? Neen.! Freerk is zoo min eigen
en afsonderlik Friesch, als Sierk het i s , en als
Gosse, Bartele, Sjaard, Tjerk, Eelke, met Aa†ke,
Beintje en Meintje, Sjoerdje en Wytske het zijn.
Alle deze namen en nog honderden anderen , zijn
oorspronkelik algemeen oud-germaansche eigennamen , maar in byzonder friesche formen, afkortingen, verbasteringen.
Honderden byzondere namen zijn als mans- en
vrouenamen heden ten dage by de Friesen , zoo
wel by de nederlandsche Friesen als by de duitsche
en deensche (Oost- en Noord-Friesen), als ook by
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de friso-saksisclie mengelstammen van Groningerland , Drente , Oldenburg en vele andere gouen in
noordwestelik Duitscliland in gebruik. En al die
namen, die men by al de andere volksstammen
van de lage landen aan de Noordzee te vergeefs
zoekt, zijn oorspronkelilr algemeen germaansche
namen. De oorsprong van deze namen kan nog
lieden by velen duidelik worden aangetoond. Maar
ook by velen van deze namen ligt de oorspronkelike volle form niet zoo klaarblykelik voor de hand,
ja schijnt by een groot aantal in liet geheel niet
meer aangewezen te kunnen worden. Nader onderzoek echter, uitgaande van eenen man die de oudfriesclie taal kent en verstaat, die ook welbelezen
en welervaren is in middeleeusclie geschriften en
oorkonden, kan hier nog veel licht verspreiden
en tot verrassende ontdekkingen leiden.
Wat zoudt Gy, mijn waarde lezer en friesche
landsman ! wel maken van den mansnaam Sjoerd ?
een naam die algemeen by de Friesen in gebruik
is , en die lieden ten dage als een byzonder friesche
naam geldt. Dezen naam immers, of eenen naam
die er op gelijkt, vindt men by geen enkel ander
volk in gebruik — meent Gy ? Hy moet dus
wel byzonder en eigen friescli zijn! — Toch is
dit niet liet geval. Wel is de hedendaagsche form
slechts den Friesen eigen, maar d'oorspronkelike
form van dezen naam is algemeen germaanscli.
Het friesche Sjoerd toch is volkomen een en de
zelfde naam. als liet hoogduitsche Siegfried, als het
oud-lióllandselie Sievert of Sieuwert, 't welk een
versletene form is van Sieg†ert, Segevert. Onder
den form Sievert en Sieuwert komt deze naam nog
heden wel in noordelik Noord-Holland voor. Daar
zijn ook de geslachtsnamen' Sieuwertsz en Sieiverts
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inheemsch, die zoon van Sievert beteekenen. Sievert
of Sie fff ried beteekent sege-vrede, overwinning
dooi" vrede, een naam van schoone beteekenis. In
het Oud-friesch, tevens in liet Oud-noorsch luidt
deze naam Sigui d , dat is : sige, sîg , zege of
overwinning, en urd, vrede. Dat hier urd =-_ vrede
is , bevreemdt hem niet die weet dat de letter v
oorspronkelik anders niet is als eene u , namelik
de u die een woord of lettergreep opent. De
Ouden verwisselden zoo wel in geschrifte als in
uitspraak de u en de v. Men schreef vet, en sprak
uut; de w is eene dubbele v of dubbele u. Van
wede , urede tot urde , urd is de stap uiterst klein,
en niet grooter als van avond (avond, e-u-ond,
i-u-ond) tot joun of jond (i-u-ond). In dit oude
woord urd = vrede sprak men de u natuuiiik
op do oud-friesche , de hoogduitsche, de algemeen
oud-germaansche wyze uit, als de hedendaagse!]e
hollandsche oe in het woord boer. Dus Sigoerd.
De g is eene letter die de oude Friesen veelvuldig
als j uitspraken, en de hedendaagsche Friesen
met de hedendaagsche Engelschen doen dit nog
in sommige woorden. Het nederlandsche woord
gift of gave luidt in het Oud-friesch als jeftha ,
in het hedendaagsche Frieseh ahjefte, jeft, b.v.
in het woord sketje†l. Het nederlandsche woord
garen luidt in het Friesch als jern (jen), in het
Engelsch als yarn; het nederlandsche gister in
't Friesch als jister of juster, in 't Engelsch als
yester (day). Een kromme hoek van het oude Jacobiner-kerkhof te Leeuwarden heet: „het kromme
gat". Maar de oude Leeuwarders spreken dezen
naam nog heden uit als: „'t kroeme jat.'' De
hedendaagsche Berliners , al zijn ze zoo min Friesen
als Engelschen, zeggen ook Jott in plaats van.
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Gott, en jans in stede van gans. Zoo zeiden ook de
oude Friesen Si-joerd voor Sigurd (Si-goerd). By
vlugge uitspraak in het dageliksche leven werd
Si-joerd al spoedig tot Sjoerd. Het onderscheid
is geheel onwezenlik en ter nauer nood hoorbaar.
Zoo is van liet oorspronkelike Sigurd der oude
Friesen en Noren het hedendaagsche Sjoerd gekomen. De letter r is in dezen naam, volgens
de gewone uitspraak der Friesen, zeer zwak en
naueliks hoorbaar, en slijt er gemakkelik uit tot
Sjoe'd, Sjoed, gelijk men gemeenlik spreekt. De
Oost-Friesen en de Friesen die verder oostwaarts
op aan de monden van Weser, Elve en Eider
wonen, hebben die r niet enkel in uitspraak,
maar ook in geschrifte volkomen verwaarloosd,
maar de oorspronkelijke u (in hoogduitsche uitspraak) behouden in dezen naam. Van daar dat
by hen de volle oude naam Sigurd heden ten
dage, in uitspraak en geschrifte als Shit voorkomt, in patronymikalen form, als geslachtsnaam , Siudts en Siute. Het oostfriesche Shit luidt
volkomen zoo als het Sjoe'd der nederlandsche
Friesen, en de geslachtsnamen Siudts en Siutz als
Sjoerds ten onzent.
Het schijnt dat de Friesen van de 16e en 17e
eeu, die ; zoo zy geesteliken, leeraars of anderszins geleerden waren, hunne namen zoo graag
vergriekschten en verlatynschten, nog min of meer
duidelik den ouden vollen form en de beteekenis
van den naam Sjoerd kenden. Althans zy, die van
Bette maakten Rector , van Doue Dominicus , van
Tjibbe Tïberius, van Sibbeltje Sybïlla, enz., maakten
Sitffridus van Sjoerd. In Suffridus, Suffried is nog
eene aanduiding van Siegfried = Sigurd te herkennen. Nog heden is deze in schijnbaar latynschen form
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verdraaiden naam Sitffridus in sommige friesche
maagschappen in gebruik.
De vrouelike form, eigenlik de verkleinform of
zoogenoemde kleengedaante van den naam Sjoerd
is Sjoerdtje , ook wel Sjoerdje en Sjoertje geschreven. Daar zijn er genoeg Friesinnen die Sjoerdtje
heeten, maar weinigen die zoo genoemd worden.
De SYiesen zijn groote liefhebbers om hunne namen
te verkorten, te verdraaien en te verknoeien. Zoo
maken zy ook , in 't dageliksche leven, Sjidte,
Sjutsje of beter Sjuttsje, en zelfs Sjute van den
naam Sjoerdtje. Zulke verdraaide namen zijn in
der daad leelik, en liet is waarlik geen wonder
dat menig schoone friesche maagd zich niet graag
aldus noemen hoort, of dat zy op lateren leeftijd,
misschien als grootmoeder, er zich tegen verzet
dat haar kleindochterke of haar nichtje dien naam
gegeven worde. Zoo gaan er wel, door onverstand , schoone oude namen te loor, die men
zekerlik niet zoude verwaarloosd hebben, zoo men
de oude, volle form en de dikwijls schoone, altijd
eervolle en eerbare beteekenis er van gekend
hadde. Dat dan de man die niet meer Sjoerd,
en de vrou die niet meer Sjoerdtje of Sjutte wil
heeten, noch ook deze namen aan hunne kinderen
geven willen, niet tot de opgesmukte namen van
vreemden vervallen of hunne namen op belachelike wyze verdraaien (van Sjoerdtje b.v. Sjoerdina
maken of van lîomkje Bomelia)! Dat men liever
de oude schoone formen herstelle, Sjoerd weer
tot Sigurd terug brengen, en Sjoerdtje als Sigurda
in gebruik houde! (Men lette er op de u op
oud-friesche of hoogduits^he wyze uit te spreken,
én de volle klemtoon op de lettergreep gurd vallen te laten.) Zoo blijft men friesch, ook in zyne
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namen; zoo houdt men de schoone, beteekenisvolle namen der edele voorouders in eere en in
gebruik, gelijk liet waren Stand-Friesen past.
Dat de sclioone naam Sigurd by de oude Friesen
in eere en veelvuldig in gebruik was, even als
by de skandinavische volken, blijkt ook hieruit,
dat er nog lieden zoo vele Friesen zijn die Sjoerd.
heeten. Die algemeene verspreiding blijkt ook uit
het groote aantal geslachtsnamen, nog heden onder
de Friesen voorkomende, die van den mansnaam
Sjoerd afgeleid zijn. Dat zijn Sjoerda en zeker
ook Sjoorda , Sjoerdinga , Sjoerdema , Sjoerdsma ,
Sjocrds, enz. Behalven de maagschapsnamen Sieuwertsz en Sieuioerts, Siudts en Sïutz nog Sieuwertz,
Sieverts, Sievertsz, Siewertsen, Siewertsz in noordelik
Holland, liet aloude Friesland bewesten Fli, en
Sivertz, Siuriz, Siuts in de friesche gouen beoosten Eems. De Hollanders die een loodene pijp en
een goudene ketting een looie peip en een gouwe
ketting noemen, laten veelvuldig, gelijk deze voorbeelden reeds aantoonen, de d uit de woorden
slyten. Zoo doende is de geslachtsnaam Sjoerds
buiten Friesland tot Sjoers geworden. De letter
r, die by de Friesen zoo los in den zadel zit,
hebben de Hollanders in' dezen patronymikalen
geslachtsnaam behouden, maar de d hebben zy
verwaarloosd.
In oude oorkonden uit de jaren der 15e en het
begin der 16e eeu, toen men de friesche taal in
Friesland ook nog in ambtelike geschriften bezigde,
komt de naam der maagschap Sjoerdsma gewoonlik
als Siwrdisma en Siwrdesma , ook wel als Siuwrdsma voor. By deze spelling Siwrd, voor Sjoerd,
komt de samenhang met den oud-hollandschen
form Siwert byzonder aan 't licht. En tevens blijkt
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uit deze oude spelwyzen dat men toenmaals de 11,
de v en de w als onze hedendaagsche oeklank in 't
woord boer uitsprak.
Al de bovenstaande geslachtsnamen zijn patronymika of vadersnamen. Zy zijn allen eerst gevoerd
geworden door mannen wier vaders den voornaam
van Sjoerd droegen; zy beteekenen allen, zonder
onderscheid , zoon van Sjoerd , van Sigurd , van
Siegfried.
Uit al het bovenstaande blijkt hoe veel er van
eenen enkelen frieselien naam kan gezegd worden.
Zulk eene beschouing van alle liedendaagsche friesclie
personennamen zoude ongetwyfeld zeer veel belangryke en merkweerdige zaken op het gebied
van taalkunde, geschiedenis en oudheidkunde aan
het licht brengen. Maar een schat van tijd en een
schat van vlijt en toewyding is daar toe noodig!
Wie heeft zulke schatten steeds ter zyner beschikking ?
Reeds is in dit opstel met een enkel woord vermeld dat van ouds her by de Friesen het gebruik
byzonder sterk in zwang was om de namen te
verkorten, te verdraaien , te verknoeien. Aan den
eenen kant zekere gemakzucht van de tonge, waardoor men lange namen schuwde , en namen van
twee of drie voile lettergrepen reeds te lang vond
— en aan den anderen kant de neiging der menschen , vooral van vrouen in 't algemeen en van
moeders in het byzonder , om aan de voorwerpen
hunner liefde kleine , mooie, zoete, lieve naamkes
te geven , kosenamen gelijk de Duitschers zeggen,
dit zijn de oorzaken van het ontstaan dezer misformde namen. Trouens, deze neiging is niet slechts
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den Friesen eigen , maar algemeen onder de volken
van germaanschen bloede verspreid. De Hollanders
die Kees maken van den volledigen form Cornelis,
Klaas van Nicolaus en Mie van Maria, de Vlamingen en Brabanders die Sefke maken van Josef,
Cies van Franciscus en Treeske van Theresia, de
Engelschen die Bob maken van Róbert, Dick van
Richard,

James van Jacób en jBess van

Elisàbeth,

de Duitschers eindelik die Fritz maken van FriedricJi, Kuntz van Konrad en Meta van Margaretha,
die allen handelen in deze zaak juist zoo als de
Friesen die Gosse maken van Godsschalk, Jorrit
van Everhart, en Gertje of in de wandeling Gjet,
van Gerharda of van Gertruda, volgens het hollandsche taaleigen Geertruida. Gelijk ook Greult
van Gerhólt, Gelf van Gerlo†', Marchje van Margaretha , enz. Maar Hollanders, Vlamingen , Engelschen en Duitschers gebruiken zulke verkorte
en verdraaide namen in den regel slechts in de
dageliksche spreektaal, en geenszins in geschrifte.
Zy weten in allen gevalle wat de volle, oorspronkelike formen van die verbasterde namen zijn. De
Friesen in tegendeel hebben die kosenamen ook in
hunne schrijftaal overgenomen. By hen hebben
die vleinaamkes geheel de plaats der volle , oude
formen ingenomen, en de oorspronkelike beteekenis
dier namen is byna volkomen verloren gegaan ,
althans uit de gedachtenis en herinnering des volks
ten eenen male verdwenen.
Dit is in der daad de hooftoorzaak van de
hedendaagsche byzonderheid en eigenaardigheid der
friesche namen.
De hedendaagsche Friesen hebben ook dit, overigens geenszins navolgensweerdig gebruik hunner
voorouders getrouelik aangehouden, en breiden het
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zelfs nog meer uit. Niet aleen dat zy de verkorte
en verknoeide namen hunner voorvaders trou in
gebruik houden , als of die wannamen heel wat
eigens en byzonders waren, maar zy blyven
ook nog steeds voortgaan met dit verknoeien
hunner namen in vlei- en verkleinformen. Vele
reeds zeer verkorte en verdraaide namen , vooral
vrouenamen , mishandelen zy rustig verder, zoo
dat die namen ten lange leste gants onkenbaar
worden. Van de volledige namen Catharina en
Margaretha , beiden van griekschen oorsprong en
beiden van schoone beteekenis (te weten: „de
reine" en „de perel") , was by ons volk in den
loop der eeuen reeds Trijntje en Grietje geworden.
Maar liet schijnt als of voor de hedendaagsche
Friesen die namen nog niet genoeg verkort en
verbasterd waren. Immers maken zy in het dageliksche leven de wannamen Tine of Tynke en NynJce
of Nine van Trijntje, of Catharina , en KiJee van
Grietje of Margaretha. Even zoo verknoeit men
Dirk of Durh (voluit Diederik) wel tot Duie , de
vrouenaam Dirkje (beter Diederika) tot DuJcke,
Sïbbéltje tot Pibbe , Jelle wel tot Jeie , Jeltje tot
Jei of Jeike , Aáltje en Baukje tot Aaie en Baaie,
Aukje en Barteltje tot Akk-e en Bakke , Hylkje en
Hutje tot Tlike en Ifikke, Eelkje tot Eke, Tjeerdtje
tot Kekke , Lutske tot Lukke of Lokke , Jitske tot
Jikke, Romkje tot.Fomme, Frqukje tot Poi, Sjoerdtje
tot Sjutte , enz.t enz. Deze nieuerwetsche en leelike
naamsmisformingen van den laatsten tijd worden
thans in den regel niet meer in de schrijftaal opgenomen , ofschoon Alcke , Baaie en Jeike ook al
een enkele maal in de boeken van den burgerliken
stand vermeld staan. Intusschen — ware 't honderd
of twee-honderd jaren vroeger opgekomen om Botnkje
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te mismaken tot Pomtne en Sibbeltje tot Pïbbe,
licht hadden wy thans ook Friesinnen die als 1'onvme
en Pïbbe in het kerkelike doopregister en by den
burgerliken- stand te boek stonden. En de geleerden , die honderd jaren na ons zullen leven ,
zouden zich dan mogen inspannen zoo veel ze wilden
en navorschen wat ze wilden , de oorsprong en de
beteekenis van de ; dan zekerlik als zeer eigenaardig friescli vermelde namen Pomme en Pïbbe
zoude hun dan een raadsel blijven moeten.
Nemen wy , als een enkel voorbeeld om aan
te toonen hoe zeer de oude , volledige namen
heden ten dage in Friesland verbasterd zijn , den
naam Eke in behandeling. Eke , zoo heeten eenige
my bekende Friesinnen, althans zoo worden zy in
liet dageliksche leven genoemd. Eene enkele staat
ook werkelik ten gemeentehuize en in de kerk
als Eke geboekt. In den regel echter, die Eke
genoemd worden, staan als Eelkje te boek. Eke!
korter kan het niet! Want dat Jee is slechts een aanliaugsel dat den verkleinform maakt; lam of laem,
b.v. , wordt lamke, lammetje, in het Friesch.
Neemt men dat aangehangene ïce weg , dan blijft
er van den naam Eke anders niet over als eene
enkele E. Is dat nu een naam , een eigene, friesche
naam? Wel neen! Eke is Eelkje, dat weet men
nog. En de naam Eelkje is op zijn beurt weer
een verkleinform, door achtervoeging van het aanhangsel je , van den mansnaam Eelke. Zoo maakt
men, door ze den verkleinform te geven, vrouenamen
van mansnamen : Pietje van Piet (Pieler, Petrus),
Bankje van Bauke (Buvó), enz. Met Eelke zijn
wy intusschen nog lang niet waar wy wezen moeten.
Immers de mansnaam Eelke is op zich zelven ook
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weer een verkleinform, door achtervoeging van ke
gemaakt. De Friesen toch , hierin onderscheiden
van andere germaansche volken, die sleclits hunnen
knapen , zoo lang ze nog kleine kinderkes zijn,
met verkleinnamen noemen — de Friesen hielden
en houden die namen in verkleinformen ook in
gebruik , als de kinderen tot knapen en jongelingen,
zelfs tot mannen zijn opgegroeid. Nevens Eelke
staat Eeltje, het eerste met den frieschen, liet
laatste met den hollandschen verkleinform ; beide
rnansnamen beteekenen liet zelfde, beiden zijn liet
zoogenoemde kleengedaanten van Ele. In der daad"
worden zy, die Eelke of Eeltje lieeten, in den
dagelikschen omgang dan ook wel Ele genoemd.
Maar met Ele zijn wij ook nog niet tot den oorspronkeliken forrn des naams gekomen. Ook Ele
is weer een verkorte, een versletene form. Ele
staat in de plaats van Edele, en is door zeer gewone uitslyting van de cl (de) ontstaan. Ook in
het Hollandsen zegt men wel eêl voor edel, vereêlen voor veredelen, vooral in dicliterliken styl.
Edele is de volle form van dezen naam, die onder
ons nog in zoo menig verschillenden verklein- en
vleiform voorkomt. Edele is een naam die eene
beteekenis heeft, die eenen zin te kennen geeft.
Immers de naam Edel of Edele beteekent in der
daad de edele, de edele man. Edel of Edele is
de nieue form van den oud-frieschen mansnaam
Aihal, dat is Adel. Zoo heette, volgens de overlevering , de tweede prins van Friesland, de
zoon van den eersten, van Friso, en liy leefde
245 jaren voor Cliristi geboorte. En Athal of
Adel, dien naam hebben vele oude Friesen gedragen.
Ook is de naam van het roemruchtige oud-friesche
geslacht Adelen er van afgeleid, en niets als een
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patronymikon van Adel. De rechte vrouelike form
van Athal of Adel is Athala of Adela , en dezes
naam hebben zekerlik vele Friesinnen in den ouden
tijd gedragen. Welk vader gaf niet gaarne zulken
schoonen naam, schoon in beteekenis en schoon in
klank , aan zijn dochterke ? Ook was hy niet aleen
by de Friesen, maar by alle oud-germaansehe volken
in gebruik. Ook by de oude Franken, die gedeeltelik de germaansche voorouders der hedendaags
geheel verwaalschte Franschen geweest zijn. De
naam Adela der frankische vrouen is nog als Adèle
by de hedendaagsche fransche dames in gebruik.
Andere volken , niet het minst ook de Hollanders
hebben ook hier in , als in zoo menige andere zaak,
de Franschen nagevolgt, en zoo is nu Adèle vry
•wel een kosmopolitische naam geworden.
De Friesen echter, trou gehecht aan hunnen
germaanschen volksaard , hebben zich steeds te edel
geacht om zulke en andere fransche en verfranschte
namen en naamsformen te dragen. Zy hebben ze
steeds , met betamelike minachting , van zich gewezen. Maar zoo er nu eene Friesin is , wier
verknoeide naam Eke haar verdriet; of zoo er eene
friesche moeder of grootmoeder is , die er iets op
tegen heeft dat haar kind of kleinkind Eelke of
Eeltje zal heeten zoo het een knaap is : of Eélkje
als het een meiske is — wel nu — met die , en
honderden andere soortgelyke verkorte en verknoeide
namen staat of valt ons Friesdom niet. Dat men
dan de volle. onverbasterde, oude en schoone
namen Adel en Adela , vol beteekenis , weer in
gebruik neme en in eere herstelle! By dien
vroTienaam hoede men zich echter wel dat men er
geen fransche Adèle van make ! Men late, by 't
uitspreken, den klemtoon of de stemzate rusten
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op de eerste en de derde lettergreep, op A en la
Zoo draagt men eenen echten frieschen naam , in
volledigen, schoonen form.
By 't verknoeien en verbasteren van de oude ,
oorspronkelike friesche mans- en vrouenamen ,
spelen de verkleinformen eene zeer groote rol.
Wy hebben boven reeds gezien dat de namen
Eelke en Eeltje, Eelkje en Eke alle vier verkleinformen vertoonen door de aanhangsels ke,
ije en je, en deze formen vinden wy terug in
een zeer groot aantal hedendaagsche namen,
zoo wel van mannen als van vrouen. By voorbeeld in Auke en Baiike, in E-pke, Harke en
Yke, in Wilke en Uilke, in Folke en Tjepke,
in Sipke en Wopke; dan in Haantje en Hanfje ,
in Jentje en Yntje, in Luitje , Rintje en Wilt je ,
allen mansnamen. En in Aukje en Bankje, Ymkje
en Sjoukje , Froukje en Houkje, Feikje, Foekje en
Fokje, Iliskje en Liskje, Ilylkje en Lieuiokje,
Lolkje en Namkje met Ofke en Oedske , Maaike
en Minke, Riemke en Rinske , Sytske en Wytske ,
Saapke en Swobke , Teatske en Yfke, allen vrouenamen. Deze en soortgelyke namen erkent nog
iedereen als verkleinformen, omdat de aanhangsels
Jee , tje en je nog lieden zoo wel in de schrijf- als
in de spreektaal in volle gebruik zijn. Anders is
het met de friesche namen die uitgaan op verkleinende aanhangsels welke in de kedendaasfsche
spreek- en schrijftaal niet meer voorkomen. Slechts
de man die de oud-friesche taalkunde in het byzonder heeft beoefend, verstaat dat er verkleinformen schuilen in de namen Atse en Watse,
Sytse en Wytse , lîeitse , Weitse en Siveitse , Doitse
en Hoitse } Hotse en Haitse , Fetse en Jetae, Tjitse
2
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en Bitse, in Bients , Bients en Graats, in üultsen
en Linitsen, in Ytsen en Montsen, in Doutsen,
Jéltsen en Martsen; verder in Abele en Heabeîe t
Andele en Bartele , Eábele en Doekele, Lylde en
RijMe, SeaJcele en Sïbble , JákJele, Nammele en
Oébele. En toch is dit het geval. Het aanhangsel
fee (te , fó«w) is een oud-friesche verldeinform, en
?e eveneens. Dit blijkt ook hier uit dat velen
dezer namen nog heden ook in onverkleinde formen
by ons in gebruik zijn. By voorbeeld : Atte (de
vrouelike verkleinform Atje is vooral niet zeldzaam) , Feite, Haite en Hoite, Tjitte of Tiete f
Monte, Abe, Eábe, Bart, DoeJce, Nammen (uit den
verkleinform Nammele is de n van den oorspronkeliken form Nammen gesleten , om dat de n en
de l te veel op eikanderen stooten), Oebe (Obbe of
Ubbo), enz. Het oud-friesche verkleinende aanhangsel tse is volkomen een en het zelfde als liet
nieu-friesche aanhangsel Jee. Immers zijn Je en ts
of tsj wisselletters in het Friesch. De ts of tsj
neemt in het Friesch en Engelsch dikwijls de plaats
in van de Je in de verwante germaansche talen.
Men denke aan tsj erJee en cJiurcJi tegenover JcerJe
en JcircJie; aan tsies en cJieese tegenover Jeaas en
käse.

De hedendaagsche friesch e uitspraak van het
hollandsche verkleinende aanhangsel tje als tsje,
b. v. bitsje voor beetje , potsje voor potje , Fietsje
voor Pietje , enz. is eigenlik en oorspronkelik tsje ,
tse of ke. Zoo dat men eigenlik bîltsje (bît-tye rr:
bîtke) moest sehryven , met Piettsje, poltsje . enz.
Immers de woorden bit, pot, Piet eindigen uit
zich zelven reeds op t, en 't aanhangsel tje of tse
of tsje begint er mede. Even eens moest men
Attse (At-tse = At-ke :_r At-tje ;__ de kleine Atto)
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schryven , met Tjittse , Luuttsen , enz., in plaats
van Atse, Tjitse , Luutsen. Die aangaande deze
is = : k, en tse of tsje — ke als verkleinend aanliangsel iets naders weten wil, leze eene zeer belangryke aanteekening van onzen grooten taalgeleerde H a l b e r t s m a by zijn geestig verhaal
Be treemter f en it Sint-Antoni-Gasihuios.
Ook een zeer oud verkleinend aanhangsel is Ie,
dat achter namen als Eabele, Doekele, Nammele
geplaatst is. Oorspionkelik is het volkomen een
en het zelfde als het verkleinende achtervoegsel
lyn by d' oude Hollanders en Vlamingen, als lein
by de hedendaagsche Hoogduitschers, in de woorden maegdelyn , oogelyn , vogellijn (niet vogelijn) en
blümlein , röslein , knàblein.
Achter den verkleinform ke eiselit de oudhollandsche en de hedendaagsch brabantsche, alsook de hoogduitsche uitspraak eene n (b.v. roosken ,
meisken en röschen , mädchen) , waar de friesche
uitspraak die n achterwege laat , roaske, fanke.
En zoo is het ook met den uitgang lyn of lein ,
die in het Friesch, zonder n , als Ie luidt. Zoo
als de oude Priesen in deze zaak deden , spreken
nog heden de Swaben in Opper-Duitschland , die
rösle , mödle zeggen , terwijl de Zwitsers in hun
rb'seli , maidli de * nog laten hooren , maar de n
ook niet.
Eene byzondere oorzaak van het verval der friesche
namen is gelegen in het onverstand van allerlei
vreemde , onfriesche schoolmeesters, predikanten en
pastoors, notarissen , ambtenaren van den burgerliken stand , enz. in Friesland. Van ouds schreven
de Friesen natuuiiik hunne friesche namen volgens
de friesche spelling en niet volgens de hollandsche
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of eene andere. Trouens , eene andere schrijfwyze
is ook niet mogelik, 't en zy men er niet om
geve zoo men onzin voor den dag brengt. Die
friesche spelling van friesche namen en woorden
is de etnig goede , en is door alle Friesen, die
slechts een weinig gevoel voor taalzuiverheid,
slechts een weinig kennis van spelling en letterweerde hebben, dan ook steeds gevolgd tot in
deze eeu. Sedert de helft dezer een zijn er al
meer en meer vreemde, onfriesche , meest hollandsche onderwyzers , predikanten, pastoors en
ambtenaren in ons friesche vaderland aangesteld.
Sommigen van deze vreemdelingen, ja byna allen ,
geven der friesche taal geenszins de eere die haar toekomt, waardeeren haar niet of minachten haar, omdat
zy haar niet kennen , omdat zy haar dwasslik uit
der hoogte aanzien voor een verbasterd en leelik
volksdialect. Anderen zelfs haten haar , haten de
frieselie taal omdat zy hun moeielikheden in den
weg legt in hun verkeer met het friesche volk ,
halten haar omdat de friesche taal hen dwingt
zich in te spannen ea nog wat te leeren — een
zware eisch voor waanwyze betweters. Die willen
dan wel het Friesch schoeien op de hollandsche
leest, het Friesch dwingen in het hollandsche
spoor, met andere woorden : zy willen friesche
namen en woorden schryven volgens hollandsche
spelregels en — begaan dan domheden , waar mede
zy den waren Friesen ergeren. Deze schadelike inüoed van vreemdelingen op de friesche taal,
waartegen de Stand-Friesen dienen te waken en
zich krachtig te verzetten, blijkt ook uit de
dwaze spelling waar in heden ten dage sommige
friesche namen in nieusbladen en andere openbare
geschriften voor ; t licht komen. Daar vindt men
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wel Sietsche en Wietsche, Jelscke en Vetje met
Volceltje en Vrouwkje, Zicopkje en Zioeitze, Einze
en 7Jm«<?, Taefce en Taetsche, .Zï/tee en Voîkert
geschreven , in plaats van Sytske en Wytske, Jetske
en Felje , Fokeltje en Froukje , Sioóbkje , Sweitse ,
Binse , Binse , Teáke , Teatske , Sytse en Folkert.
Die tweeklank ie in plaats van den enkelen
klank dien wy met y afbeelden, die «e waarmede
de Hollanders meenen onze zuivere, lange * (y of î)
te kunnen weergeven, is in namen als Sietse en
Wiebren in het geheel niet op zyne plaats. De
ie is in het Friesch immers duidelik een tweeklank,
gelijk zy oorspronkelik in het Hollandsen ook was
en nog heet. Wy Friesen, laten in onze uitspraak
dan ook zeer te recht nog duidelik liooren dat de
ie een tweeklank is, in tegenoverstelling met de
Hollanders die deze oude en zuivere uitspraak verloren hebben, en geen onderscheid meer kennen
tusschen ie en ioîy. Immers in het woord wiet (nat)
laten wy eenen gants anderen klank hooren als in
Wyt(ske) , een onderscheid dat het verstompte
gehoor der Hollanders niet meer schijnt te kunnen
vatten. — De sch in woorden als school, schoen,
schip, visch, wasschen wordt in het Friescb., even
als in de noordsche talen, als sk uitgesproken:
skoale, skoe, skip, fisk, waskje. Door deze friesche
uitspraak in de war gebracht, meenen sommige
waanwyze vreemdelingen ook de sk m de namen
Wytske, Gelske, Anske, enz. als sche te moeten
verhollandschen en er Wietsche, Oelsche, Ansche van
te moeten maken. Intusschen; de skin Wytske, Gelske,
Anske komt geenszins overeen met de hollandsche
sch. O neen! immers in deze en soortgelyke namen
is sk slechts eene toevallige samenvoeging. Hier
staan de s en de k slechts by toeval naast elkan-
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deren, en formen geenszins eene byzondere letterverbinding. Hier behoort de s aan de lettergrepen
Wyts, Gels en Ans (Anso), en de h is de eerste
letter van liet verkleinende aanhangsel Jee. Dus
Wyts-ke (Wytse-lce, de kleine — of vrouelike —•
Wytse), en niet Wyt-she, Wyt-sche of Wiet-sche. —
De friesche taal kent geen letter ij, zooals de
liollandsche tongval en het hedendaagsche geijkte
Nederlandsen. Men kan, of liever mag dus niet
Wijtse , Sijtse, Wijbren, Sijbout schryven. Wytse,
Sytse, Wybren, Sybout, of Wîtse, Sîtse, Wibren,
Sibout moet liet wezen. Ook kent de friesche taal
niet de letters v en z. Die halve, verloopene, floeiende en zuisende medeklinkers zijn te flau. en te
zwevende voor de friesche tonge; zy worden in
liet Friesch door f en s vervangen. Dat men dus
niet Zijtze, Binze, Zweitxe en ZwopJcje, noch ook
Vetje, Vranlc, Vedde, Volleert of Volmer scliryve,
maar Fetje, Frank, Fedde, Folhert, Polmer met
Sytse, Binse. Sweitse en Swdbhje. Even min schryve
men de byzondere friesche en engelsche tweeklank
ea (in de woorden brea of bread, dea of dead),
waar deze klank in friesche persoonsnamen voorkomt,
als ae, als of het een oud-hollandsche lange a ware.
Dus niet Aebe, Taehe , Taetsche , Aede, gelijk men
lieden ten dage wel doet, maar Eabe, Tea/ee,
Teatske, Fade (of Æbe, Æde).
Mogen zulke misformde namen nooit meer worden geschreven! Dat de Friesen zich niet door
allerlei vreemdelingen allerlei knollen voor citroenen in de handen laten stoppen. Maar dat wy
zuiver friesch mogen blyven ook in de goede friesche spelling onzer friesche namen! Immers, men
kan geen friesche woorden en namen, geen friesche
klanken met hollandsche letterteekens afbeelden.
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Die dit nogtans doet, die Wietsche schrijft en
Zijtze, Taeke en Vetje, handelt even dwaas als
de man die engelsehe, duitsche en fransche namen
met hollandsche klanken en letterverbindingen
afbeeldt — die dus Dzjeemz, Loedivieg en Zjaák,
of Njoehessél, Karrélsroe en Bordo soliryven zoude
in stede van James, Ludwig, Jacques, Nmceastle,
Karlsrulie en Bordeaux.
Alles wisselt, verandert, verslijt, teert uit,
sterft af, in 't ondermaansche. Alles! Ook de byzonderheden in zeden, taal en kleeding der Friesen,
al hoe trou anders de Friesen in den regel ook
gehecht zijn aan de eigenaardigheden, door hunne
edele en roemryke voorouders hen overgeleverd. In
deze zaken toch zijn de hedendaagsche Friesen
geenszins meer de zelfden, die ze van ouds geweest
zijn, die ze nog voor honderd en voor vijftig jaren
waren. Zelfs kan de opmerkzame veel korter tijdsbestek noemen, om veranderingen aan te toonen.
Ook in de friesche mans- en vrotienamen doet
zich deze wisseling en verslyting, dit afsterven of
buiten gebruik raken bemerken — al is dit ook
betrekkelik gering en weinig, veel minder als by
onze stamverwante volken met hunne volkseigene
namen geschiedt. Maar toch droeg deze en gene
onder onze voorouders in de middeleeuwen eenen
naam die thans onder ons niet meer gehoord wordt.
Ja zelfs in de vorige eeu nog kwamen onder de
Friesen sommige namen, goed oud-friesche namen
voor, die men thans slechts uiterst zeldzaam of
in het geheel niet meer aan kinderen geeft, 't en
zy dan in veranderden form, als Bichtje voor Bixta,
Lutske voor Luxta, Jelije voor Jüdou, Beintje
voor Beinou. Ook in deze zaak heerscht — —
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de mode! Sedert de helft dezer een vooral schijnt
het alsof onze friesche namen sommigen ontaarden
Friesen niet meer goed genoeg zijn. Die verbasterden en verbijsterden tooien hun kroost,
dwaas genoeg! liever met de romantische namen
van allerlei vreemde lui, vooral liefst met fransche
namen, liever als met de eenvoudige en eerlike
namen der eigene voorouders. Hier en daar is er
onder ons eene ydele moeder en een zwakke vader
clie aan zoontje of dochterke niet den frieschen
naam geven van hunnen eigenen vader, van hunne
eigene moeder, gelijk de friesche zede dit van
ouds eiseht, maar eenen vreemden, eenen zoogenoemd mooien naam. Daartoe wordt dan de friesche
naam. dien het kind rechtmatig toekomt, verknoeid
en verdraaid, zoo genoemd verfraaid, maar in
der daad misformd en onkenbaar gemaakt. Of
wel — men bedenkt maar een geheel vreemde
naam , hoe vreemder en romantischer, hoe mooier;
b.v. Aurelia voor Aukje; Ella voor Jelfje; Henri
voor Harke; Georg voor Gosse; Titus voor Tiete
of Tjitte, enz. Dwaas, clie zoo handelen! Onwaardig , onfriesch, die zoo doen! Zal men den kinderen de oude en eervolle namen der eigene ouders
en voorouders onthouden, die kenmerken hunner
friesche afstamming, de edelste onder de Germanen ?
Zal men hen tooien (?) met de soms verachtelike
namen van vreemde schurken en schelmen, hoeren
en snoeren ? Neen immers ! Geen ware Fries, geen
Stand-Fries zal aldus zijn kroost ontadelen.
Behalven deze dwaze en treurige gezindheid ,
die het vreemde, opgesmukte, opzichtige , gekunstelde in alle opzichten vei'kiest boven het eigene,
eenvoudig-schoone, degelike — eene gezindheid
die gelukkiger wyze onder de Friesen nog weinig
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voorkomt, minder als by eenig ander volk —
is er nog eene andere reden die het uitsterven en
verbasteren van friesche namen ten gevolge heeft.
Die reden is gelegen in de meening welke niet
weinigen, overigens goed frieschen Friesen eigen
is , dat de friesche namen leelik zijn, leelik klinken,
dat het slechts zinlooze klanken zijn, en dat zy
den dragers van die namen iets onbeschaafds, iets
weinig gedistingueercls (basterd-woorden passen by
verbasterde gezindheden) zouden verleenen. En fijn
beschaafd en gepolüoerd (op zijn Fransch, God
betere 't!), ook gedistingueerd (al is liet dan ook
valsch) willen er heden ten dage zoo velen zijn!
Nu — ik wil hier ook niet ten eenen male
ontkennen dat sommige friesche namen, zoo wel
van mannen als vrouen, in der daad niet schoon van
klank en form zijn. Ik kan my zeer wel voorstellen
dat deze of gene, met een fijn ontwikkeld gehoor en
met goeden smaak begaafd, namen als Sjerp, Namniele,
Oege, Oebele, Goitsen, Durk, Rarm, Freerk, Olfert,
Hotse, Jish, Gouke, Gurbe, Wojike, namen als Eke,
Baaie, Akke, Wobbeltje, Gatske, Jisseltje, Nammenije,
Murkje, Jaaike, Sjoerdje , leelik, zeer leelik, op den
duur ondra.gelik vindt. Maar aan deze, in zich zei ven
reeds misformde, verkorte namen is men immers
ook niet gebonden! Men kan die namen in hunnen
oorspronkeliken , volledigen , onverbasterden form
herstellen. Ban zijn ze niet leelik, noch zonder zin.
Hier boven hebben wy dit reeds aangetoond by 't
behandelen der namen Eke of Eelkje, Eelke of
Eeltje met Sjoerd en Sjoerdtje, Freerk en Sierk enz.
Als eene kleine proeve, hoe men in deze zaak te
handelen hebbe, wil ik aan het einde van dit
opstel een lijstje geven van eenige hedendaagsche,
verbasterde en verkorte friesche namen, met
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hunne oud-friesche, volledige formen daar achter.
Al geef ik toe dat eenige, zelfs vele hedendaagsch
friesehe namen leelike, wanklinkende , onbehagelike
formen vertoonen, dit is toch by allen geenszins
liet geval. De mansnamen Allert, Edsard of Idsert,
Alef, Alger, Aiolt (meest in Groningerland in
gebruik), Brucht, Frank, Jildert, Wybrand, Sybrand
en Gerbrand, Onno, Gerlof, Tjalling, Hede, Hillebrands, Ilubert, Hero, Ivo, Meinert, Iieindert,
Taco, Hariger , en de vrouenamen Breehtje, Ymkje,
Sybrech†je, Aukje, MinJce, Wytslce en Sytske, Wypkje,
Minske, Elske, Geeske zijn namen die, al zijn het
ten deele ook slechts verdraaide en verkorte namen,
tocli geenszins leelik van klank en form zijn te
noemen, Deze en vele soortgelyke namen hebben
in de mansnamen iets krachtigs , edels , manhaftigs,
in de vrouenamen iets liefeliks, ongekunstelds, dat
Fries en uitman behaagt. Maar, liet zy dat men
nu deze namen in deze formen aanhoude of afsehaffe,
liet zy men ze tot hunne oorspronkelike zuivere
formen terug brenge, men wachte zicli wel die
namen nog meer te verdraaien , in de meening ze
te verfraaien. Ware misbaksels en monsters van
namen zijn er al, door dat zoogenoemde „mooier
maken'1, door weinig belezene en weinig beschaafde,
door smakelooze menschen tot stand gebracht. Die
Bomkje tot liomelia, Wobkje tot Wobbina, Geeske
tot Geziena, Elske tot Elziena , Aaltje tot Alida,
Jelije tot Jettina, Sjoerdtje tot Sjoerdina, Fokeltje tot
Fokelina, of Doede tot Doederus, Sïbble tot Sybüliis,
Ane tot Annee, Fedde tot Fedderus, Eabele tot AbeInis, Timen tot Timotheus , Bartele tot Bartholomeus,
Jenije tot Gentius, Hessel tot Hesselius, Jillert
tot Jillardiis maakt, geeft daar door een bewijs
van onverstand en wansmaak. Gelukkig is deze
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•dwaasheid by ons friesclie volk tussclien Fli en
Lauers, dus by de kern des geheelen frieseben
volks, veel minder in zwang als by de andere
friesclie stammen, vooral by Groningerlanders en
Oost-Friesen. Dezen maken van Boelfke, Swaantje,
Gerlîje, Geertje, Lammechien en Liibbechien (by ons
Lamkje en Lubhje), van Froukje, enz. Eoelfina,
Sivaantina, Gercolina, Geertjeclina, Lammeehiena
en Lubbechiena, Froukelina, enz.; de Oost-Friesen
van Haike (de vrouelike form van Haio), Hayonetta en Hayolina, van Geeske, Ælke en Litbke
wel Geeskea, Hükea en Lubkea. I'it zijn ware
monsters van namen, wannamen, die hoe eer hoe
liever buiten gebruik moeten gesteld worden, en
die geen waarlik beschaafd man zynen kinderen
geven zal. Dan nog maar liever geheel vreemde
namen, zoo als zy doen die eenen knaap , welke
naar zynen grootvader Hette of Tiete moest heeten,
Hector of Titus noemen, of een meiske dat den
naam van hare grootmoeder Aukje of Heil†je toekwam , Aurelia of Iielena noemen — al geeft
zulke handelwyze dan ook getuigenis van onfriesche
gezindheid, van weinig gevoel voor de eere van
't eigene volk, van de eigene vooronders. Dat
men echter oorspronkelik onfriesche namen als
Klaas, Thijs, Pier, Jan en Kees, als Neeltje,
Leentje, Trijntje, Grietje, Angenietje, Martje, enz.,
die grootendeels ook by de Hollanders en andere
Nederlanders in deze formen voorkomen, terug
brengt tot de oude volle formen Nicolaus, Mattheus , Petrus, Jóhannes , Cornelis , Cornelia , Magdalena, Catharina, Margaretha, Agnes en Martha,
daar kan niemand wat op tegen hebben. Dat
druischt niet in tegen den goeden smaak. In tegendeel , die volle namen zijn verre weg te verkie-
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zen boven de verdraaide en ingekorte verbasteringen daar van.
Eeeds in de vorige eeu is men begonnen sommimigen frieschen mansnamen, die op eene toonlooze e
eindigen (Hobbe, Ynte, Iiarke ,) welluidender, aannemeliker te maken door die e met eene o te verwisselen, en dus van bovengenoemde namen Hobbo,
Into, Harco te maken. Deze namen op o eindigende vertoonen in der daad, volkomen of ten
naasten by, de oud-friesche formen, waarvan de
namen op toonlooze e slechts verbasteringen, afslytingen uitmaken. Men handelt dus zeer redelik
zoo men die oorspronkelike o weer in zijn recht
herstelt. Ook zijn deze naamformen op o uitgaande,
eigenlik nooit geheel buiten gebruik geweest, ook
in de zestiende en zeventiende eeu niet. In sommige aanzienlike maagschappen hield men dien
form op o steeds in gebruik, al was het dat by
boeren , burgers en geringe lieden de toonlooze e
in plaats van die o getreden was. In Oost-Friesland en Groningerland is deze o nooit zoo algemeen
door de e verdrongen geweest, als in ons Friesland bewesten Lauers. Ook heden nog treft men
in die gewesten meer friesche namen in hunnen
oorspronkelik op o uitgaanden form aan, als by
ons. Men kan alle namen, op toonlooze e eindigende , in beteren form herstellen door eene o de
plaats van die e te doen innemen; door b.v. van
Aise en van Site, van Halbe en van Wytse, van
Binse en van Minne, van Atse en van Likéle te
maken Aiso en Sibo, Halbo en Wytso, Itinso of
Iîenso en Minno of Menno, Atso en LyJdo. Maar
men doet beter, men handelt in taalkundig opzicht
wetenschappeliker, men bereikt in den regel ook
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'beter zijn doel (te weten liet herstellen der namen
in zuiverder en welluidender formen), zoo men die
namen welke op tse en Ie uitgaan {Atse, Fetse,
•Seakele, Oebelë) en die ; gelijk op bl. 19 reeds is aangetoond , eigenlik slechts verkleinformen zijn —
•eerst lierstelle in den oorspronkeliken, onverkleinden form, en er dan de o achter plaatse. Zoo
men dus van Atse en Fetse (At-tse en Fed-tse,
de kleine Atte en de kleine Fedde) maakt AU o en
Feddo ; van Seakele en Oebele, Saco en Tfbo (men
spreke Oebo). Zie Her, als verdere voorbeelden,
eenige friesche mansnamen in den hedendaags meest
gebruikeliken, versietenen form,, met den oorspronkeliken oud-friesclien form er achter.
Abbe — Abbo.
Abe, Abele, Eábe, Eabele,
— Abo.
Adde — Adâo.
Ade, Eade, Ede — Ado,
Edo.
Age — AgoAgge, Egge — Aggo, Eggo.
Aike — Aico.
Ailke — Ailco.
Aise, Eise — Aiso , Eiso.
Ale, Alle — Aio, Allo.
Eppe, Epke — Eppo, Epco.
Ate, Atte — Ato , Atto.
Auke •—• Aueo, Avo.
Bamoe, 13 auke — Bavo.
Houwe, Bouke — Buvo.
Bole — Botho.
Bruin — Bruno.
Doede — Dodo.
Doelce, Doekële —Duco ,
in zuiverder, onverkleinden form echter
Vodo.

Ede — Edo.
Eelke, Eelije — Eelco ,
in zuiverder , onverkleinden form echter
Adel.
Feie, Feite — Feio, Feico.
Fokke , Foeke — Foeco,
Fucco.
Folke — Fuleo.
Haie, Haike, Haite, Huitse
— llaio, Haieo; de
laatste form is niet te
verkiezen.
Oeds — Odo , Udo (spreek
Oedo).
Oene — Onno, Uno (spreek
OenoJPoppe, Popke — Poppo,
Popco; de laatste form
is niet te verkiezen.
Sake, Sakele, Sekele, Seakele — Saco.
Take, Teake, Teke, Tekele,
Teakele — Taco.
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Sehélte — Scelto.
Solke — Solco.
ïade, Teade— Tado.
Tiede, Tiete, Tjitte, Tjitse
— Thiedo of Theodo.
Sibe, Sibbe, Sippe, Siplee,
Sibbele — Sibb'o.

Wibe — Wibo.
Uilke, Uiltje, Uiltgen —
Ulo.
Wite, Witte, Wytse —
Wito.
Wobbe, Wop, Woplce —
Wublo.

Van deze soort van eenvoudige, zoogenoemde
stamnamen zijn Haio, Hugo, Onno, Otto, Menno,
Benno, enz. steeds in gebruik geweest, ook by
onze stamverwante volken in de Nederlanden en
Duitschland.
Geheel in overeenstemming met de bovengenoemde
mansnamen kan men de toonlooze e, waarop vele
hedendaags friesche vrouenamen eindigen, veranderen in eene a. Die namen herkrygen daar door
hunnen ouden, oorspronkeliken form, en worden
tevens welluidender en aannemeliker. Zoo kan
men van Tet, Tette of Tetje maken Tetta, van
Ath of At je Atta, en Minna van Minke of Mintje.
De friesche vrouenamen komen heden ten dage
meest in verkleinformen voor ; gaan dus veelal op
je, tje, kje, ke uit. Zoo men deze onnoodige .
meestal leelike verkleinformen eerst van de namen
afneemt, en dan eene a voegt achter den overblyvenden naamstam, dan verkrijgt men in den
regel den oorspronkeliken form van den naam.
Zoo men dus van Ytje of Itje (eigenlik Id-tje of
Yd-tje) den verkleinform tje wegneemt, en achter
den overblyvenden naamstam ld of Yd eene a
voegt, is de naam in zynen oorspronkeliken en
schoonen form Ida hersteld.
Zie hier , als verdere voorbeelden, eenige friesche
vrouenamen in den hedendaags meest gebruikeliken
form, met den oorspronkeliken oud-frieschen form
er achter.
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Detje — Dedda.
FAske, Elsje — Elsa.
Froukje — Frouwa, Frowa;
de laatste is de beste
form.
Heiltje — Heila.
Hutje,
Hikke,
ïlyltje,
Hylkje, Hike — Hilda.
Honkje, Holkje — Tlolda.
Ynskje — Ina.
d'eitje, Jeike — Jella.
Bontje — Bonna.
Botje — Botlia.:
Meintje — Meina, in den
alleroudsten form Megina of Magina.
Fetje, (Fed-tje) — Fedda.
Fokje, Foekje, Fokeltje Focca, Fueca, Foca.
Ymkje, Imkje, Fmkje —
ïma , Imma , Emma.
Eadske, Atje — Ada.
Heintje — Reina, in den
alleroudsten form Megina of Eagina , waar

by men echter niet aan
het latynsohe woord
regina (koningin) te
denken hebbe.
Geesje,

Geeske —

Gesa.

De meer byzonder oudduitsche form Gisela
(ook een verkleinform),
kan ook zeer wel in de
plaats van Geeske genomen worden.
Fpkje, Fpje — Eppa.
Aaflce — Ava.
Voetje (d. i. Doed-tje),
Doekje, Doekeltje —
Doda.
Doutje, Doutzen — JDuva.
Dieuwke, Dieuwertje —
Diuva.
Haitske, Ilaikje, Haitje
— Haia.
Geeltje, Gealtje — Gela.
Hitje (Hid-tje) — Hidda.
Tietje — Thieda of Tlieoda.

De namen Ada, Emma, Ida zijn van oudsher
ook by onze stamverwanten in gebruik gebleven.
De meeste overigen hebben de Priesen aleen behouden.
Ten slotte nog geef ik hier een lijst van friesche
persoonsnamen in hunnen hedendaagschen, verbasterden en verkleinden form, met de oude, oorspronkelike, volle formen daar achter. De letters
tn en v achter de namen duiden aan of zy mansof vrouenamen zijn.
Aart, Ar ent, Aan m. —
Am of ook Arnold.
Alger. m. —• Adelgar.
Allert. m. — Adeïhart.

Andéle. m. — Ando.
Aafje, Aafke. v. — Ava
of ook Aha.
Aaltje. v. — Adela.
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Anske. in. - Anso.
jáufce. m. - • Aiido, Auco of
Aukje. v. — Auda of .ára.
Bean, Baart, Beert, Berend,
Barend, m. — Bernhart
en Barthold.
Haartje, Baaije, Berendje
(Berendina). v. — Bernharda en Bartholda.
Bamoe. ra. — Bavo.
Bankje, Baaie. v. — -Ba);».
Bartele, Bartle. ra. — JSai-t
of Brecht en Barthold.
Barteltje, Bartje, Breclitje,
v. —• Bartha oîBertha,
oïBrechta en. Bartholda.
Bouwc. ra. •— Buvo.
Bouije. v. — Bnva.
Benne, Binne, Binse, Benle,
ra. — Benno.
Bentje, Bcnskje , Bints,
Binke, Bintje, Bintske,
v. — Benna.
Benncrt, Binnert. m. —
Benhart.
Bode, Botte, Bote. m. —
JSoiÄo.
Boele. m. — Uo?o.

Breclitje. v. — Brechta.
J'Jelke, Eeltje. m. — J.<M.
Æïe, ISélkje. v — Adela.
Dirk, Durk, Berk, Buye.
ra, — Diederik of Ï7ieoDirkje, Durkje, Derkje,
Dukke. v. — Diederica,
TheodoricaDedmer. m. •— Dathmar,
Ditinar, Dietmar,
Evert. m. — Ecerhart.
Evertje (Everdina). v. —
Eeerharda.

Egbert, Eïberl. ra. — Æ1^brecht. Ekbrecht.
Freerk. m. — Frederik.
Freerkje, v. — Frederica.
Gerrit, Geert. m. — Gerhart.
Ger ritje , Geertje, Gert je,
Getje. v. — Gerharda.
Gerben, Gerbren. m. —
Creriem.
Gerbentje. v. — Gerbern.
Gerbric'h. v. — Gerbrechta.
Gelf, Gelïif, Gellof, m. —
(ïerfof of fferoty".
Gerit, Geit. ra. — Gerliold.
Gerlske, Gelske. v. — CrerIwlda.
Govert. ra. — Godfertli of
Godfried.
Govertje (Gover dina). v.
— Godfreda.
Edger. va. — Ed<jar.
Hiiert. m. — Eilhart of
Af/illiart.
Elger. in. — Adelgar of
Athalgar.
Elbricli. v. — AdeVorcclita.
Folkert. m. — Folkhart.
Femkje. Feriike, Fimke. v.
— Femma.
Gosse. ra. — Godsschalk of
Godsskdlk.
Greult, Greold, Greelt. m.
— Gerhold.
Ileine, Reinse. m. — Hagen.
Rarm, Harmen. m. —
Harmke. v. — Hermanna
(niet Hermina).
Koen. ra. — Jùtno (spreek
XbettO,).
Koert. va.. — Koenraad,
ILunrad.
Lammert, m. — Landhcyt.
Lambert. m. — Landbreclît.
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Lubbert. m. — Liidbrecht. Rommert, Romlze. ni. —
Rombrecht.
LutsJce. v. — Luda of LutSybren, Siebren. m. —
garda.
Mcine. va. — Magin of
Sigbern.
Megino.
Si/brand, m. — Sigbrant.
Meinert, Meindert, Minnert, Sjoerd. m. — Sigurd.
Mindert.
Mein- Sjoerdtje, Sjutte. v. — Sigurda.
hart of Meginhart.
Ilauke. m. — Hauk of Sybriclije. v. — Sibrechta,
Sigbrechta.
Havik.
Ilille. m. — Hildo.
Sjaard. m. — Sigliart.
Uiltje , Hikke, Hylkje . Sterk. m. — Sigerik.
Wemeitje v. — Weimoed,
Rihe. v.
Hüda.
Ime, Ieme. m. — Immo.
Wolmoed.
Jorrit. m. — JEverliart.
Wiemer, m — Wigmar.
Oege. m. — Ugo (OegoJ. Wibren, Wybren. m. —
Rein. m. — Reino, lïegino
Wigbern.
Wybrand. ra. — Wigbrant.
of' Magin.
Heintje, v. — Heina, Regina. Wytse. va. — Wito.
Meinert, Reindert, Rinnert. WytsJce, Wietske. v. —
Wita.
m.' — Reinhart.
Reintje, Reinske, Reinskje. Wibrichje. v. — Wigv. — Reinharda.
brechta.
Ruurd m. — Rudhart.
Willemke. v. — Willieïma
Roelof, va. — Riidolf.
(niet WülielmitinJ.
Wouter, ra. — Walther.
Roelfke. v. — Rudolfa.
Er zijn lieden ten dage honderden van byzondere
mans- en vrouenamen, in allerlei versletene en
verkorte formen, by de Friesen in gebruik. Het
gaat natuurlik niet aan, al die namen hier in
liunne oorspronkelike formen te herstellen. Euimte
en tijd laten dat niet toe. Maar die van andere
friesche namen de oorspronkelike formen wil kennen,
kan zeer velen daar van vinden in Dr. ERNST
FÖBSTEMANN'S A l t d e u t s c b . e s N a r n e n b u c h ,
deel I , P e r s o n e n n a m e n (Nordnausen, 1856).
Dit belangryke werk is aanwezig in de gewestelike
boekery (anders gezeid , in de geijkte , hou ! officieele basterdtaal: provinciale bibliotheek) van
Friesland , te Leeuwarden. Dus voor de Friesen
gemakkelik te raadplegen.
8
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Niemand leide uit deze verhandeling , uit deze
naamlijsten af, dat ik het myne lieb willen toebrengen tot het jammeiiike in onbruik stellen onzer
edele en schoone oud-friesohe mans- en vrouenamen.
O! zulk streven, den Stand-Fries onweerdig, is
verre van my ! Juist bet tegenovergestelde heb
ik beoogd. En wat my-zelven persoonlik aangaat,
my dunken de friesche namen ook in hunne hedendaagsche verbasterde formen, schooner, althans den
waren Fries, der echte Friesinne passender, in
allen gevalle eigenaardiger en volkseigener, als
de oude, oorspronkelike formen. Ik voor my hoor
eenen Fries liever Greult en Bean noemen als GerJwld en Bernhari, eene Friesinne liever Harmke
en Romhje als Hermanna en Rmnbrechta , al zijn
dan ook de eerstgenoemde namen slechts verbasterde en verkorte formen van de laatsten. Maar
niet iedereen denkt aldus. En zoo hoop ik dan
met dit opstel te bereiken dat deze of gene Fries, die
zynen kinderen niet met de oude friesche namen
zyner eigene ouders en verwanten noemen wil, omdat
die namen hem niet meer behagen in hunne hedendaagsche formen, dan daarvoor in de plaats geen
vreemde , onfriesclie, vaak ongermaansche namen
neme, noch ook die oude namen op dwaze en
gants onredelike wyze verbastere en verderve, maar
dat die man die namen in hunne oude, oorspronkelike, volle , schoone en zinryke formen, volgens
bovenstaande handleiding, herstelle.
Haarlem.

JOHAN WINKLBK.

Belangstellenden in den oorsprong, de geschiedenis en de beteekenis van de Nederlandsche
geslachtsnamen zij de lezing aanbevolen van het
hoogst belangrijk, van grondige studie getuigend
werk van den Heer J. WIXKLEK , op pag. 1 'niervoren aangehaald.
De oorsprong enz. van zeer vele Friesche geslachtsnamen "wordt daarin verklaard.
BED.
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By 't Priis-oerlangjen nei in Keatspartij.

Dy 't keatse wol liet ôf to waclitsjen
Hwet bal er kriget fen in oar.
Troch tsjinpartijen lyts to aclitsjen
Eoan mannichien der faek ris foar.
Ien dy 't for master opslaclit tsjinnet
To witten liwêr't er heart to stean,
Hwent bûtenslaen, fen sels, dat kin net
For knap en pryslik keatsen gean.
Ek moat men net to faek en folie
Yens tsjinpartijen prippers jaen.
Hwent hwet wy allegear ljeafst wolle:
De ballen moai werom to slaen.
En pript men graecli yens tsjinpartije
Den slacïit men ek allicht to koart.
Sa kin men sels der skea fen krije,
En dat is 't hwet men mije moat.
Ja, den is oerslaen yette knapper
En de eare dêrfen rom sa great,
Hwent is de tsjinpartij ek dapper,
Hy kin tsjin oerslaen sahwet neat.
Mar'n boppeslach is altyd tige,
Al heart men dêrtsjin ek biklacli.

Wumkes.nl

36

Dy 't onforwachts hwet sonders krige
Seit ommers: „Dat 's in boppeslach!" *)
In greate of lytse keats to meitsen,
Dat is earst krigel wirk, oars net ?
De "bal al jimmer wer to reitsen,
Dêr wirdt soms tige broek om set.
Nou , jimme keatsers ! allegearre
Ha wer jim best bysonder dien,
En sa 't we oan alle kanten hearre,
Is alles flink nei de oarder gien.
It gvng' soms danich op in skreppen,
Hwent nou en den wier 't swier partij;
Den hie men yen mar liird to reppen,
Oars kaem men licht to let der by.
Sa'n wirkje kin men flink fen switte,
Men fljucht yen oer 'e kop bynei.
Dy 't kriich het wol 't net sitte litte,
En dy 't gjin kriich liet, hoeft net mei.
J a , krigel moat men wêze en bljnwe
By alles hwet men het to dwaea,
Oars scill' se gau fen 't plak yen trieuwe.
]STe, sonder kriich scil neat bislaen.
*) Hwa mei 't keatsen onbikend ia en dêrom ek net
wit hwet „for niaster opslaen, — bûtenslaen, — prippers jaen, — de ballen moai werom slaen, — boppeslaen" e.s.f. h. bitsjut, kin dêrfen léze yn Friesland en de
Friezen (úfcjown by Hugo Suringar to Ljouwert 1877),
op blêdside 78 en fierder. Al dy opneamde sprekmenearen, dy 't by 't keatsen thús hearre, wirde ek yn 't
dageliks libben as sprekwirden brûkt, in den overdrachtelylcen zin, sa't de Hollânners sizze.
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Dat disse keatsers krigel wiene,
Dat wie wol op to merken hjûd.
't Wier swiid, hwet slaggen as se diene
En ho 't se kampten, fol fen moed.
Fen sels de priis woe elk graech winne,
Dat waerd in tige moai deihier.
Mar 'tgyng net om dat jild allinne,
Yet mear om de eare, sikerwier.
En einlings disse twa ploech mannen,
Dy 't ik hjir foar my sitten sjuch,
Sa sterk fen earmen, flink fen hannen,
Dy gyngen der op 't lest mei trocli.
Hja ha de oerwinning hjir bihelle.
Al spande 't soms, hja spilen 't klear.
Dy moeite wirdt hjar nou bitelle
Mei jild, mar ek foaral mei ear.
Ik winskje jimme lok en segen
Mei disse priis en priemje , Ij uw!
Hab altyd mar op jimme wegen
Safolle foarspoed, lyk as nou !
En fierder hoopje 'k ek, wy scille
Hjir allegearre mei elkoar
Bilibje joun in bulte wille;
Dat stel ik my ris tige foar.
Sjuch , as we binnen 't perk mar bljuwe
En net tofolle bûtensJaen,
Elkoarren ek giin prippers jouwe,
Den kin 't in frolik pretsje jaen.
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Wol immen soms in bal út smite ,
En krijt er dôrop ien werom,
Doch moat men elkoar neat forwite
Hwet rûzje jout, hwent dat is dom.
Wy binne mei 'noar goede kinders,
Wy moatte ek mei 'noar wille ha.
Mei disse winsk rik ik de winders
De priis en ek de priemje ta.
WALING DYKSTBA.

TA BRILLOTT FEN IN PEAE JONGE LJUE,
DY NEI HOLLAN GYNGEN TO WENJEN.
Op in Taert.
Bliuw fier fen ús ou,
Tn freamde lânadou,
As Man en as Frou
Yn Ijeafde eltsoar trou!
En — hwet ek der jinsen
De sinnen forsett',
Forjit úa ald Fryslân
Yn iiwichheit net!
P.

W. F.
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DE GRAVINNEWEG.

Een raadselachtige weg, even raadselachtig als
zijn naam.
Dwars door het Sneekermeer loopt de Gravinneteeg, volgens verspreide geruchten, oost- en westwaarts , op eene diepte van ongeveer vier voet onder den zomerwaterspiegel. Verder westwaarts vertoont hij zich hier en daar in de graslanden als
een strook gronds van zwaardere klei dan in den
omtrek , en in poelen en stroomen is hij kenbaar
aan zijn ijzerharden ondergrond , terwijl hij zioli
nabij Workum onder den zeedijk verliest.
Ziedaar in hoofdzaak het voornaamste, wat tot
nu toe van dien merkvvaardigen ouden weg vrij
algemeen bekend was.
Ook wist men te verhalen, dat deze weg door
de Zuiderzee, als steenweg, zijn loop zou vervolgen.
Men scheen daarbij te denken, dat de oude Friezen, toen ze zelfs voor hunne gebouwen nog geene
steenen gebruikten, (*) reeds straatwegen zouden
hebben aangelegd , die bij de vorming der Zuiderzee , met het wegslaan der gronden, rustig op den
zeebodem zouden zijn neergezakt. Maar terecht is
') Mr. H. O. Feith. Nijhoffs Bijdragen, Ie reeks,
p. 209-265.
Hooft van Iddékinge. Friesland en de Friezen in
de Middeleeuwen, pag. 129.
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opgemerkt, (*) dat het verhaal van oude straatwegen in zee alleen berust op berichten van schippers ,
die ze niet eens gezien, maar alleen met hunne
haken en boomen gevoeld hebben, weshalve men
hier veeleer zal hebben te denken aan banken van
grind , of aan met kwartssteenen vermengd zand.
Ook met den naam. Gravinneweg weet men geen
raad. Niemand weet de Gravin aan te wijzen,
die hem zou hebben aangelegd, of zich daarop
bij voorkeur met hare jonkvrouwen zou hebben
vermeid, of wellicht daarlangs hare heirbenden
ten strijde zou hebben doen voeren. Zelfs heeft
men gegist, dat de weg , als ware hij een gegraven kanaal, oorspronkelijk gegraven weg zou
hebben geheeten ; maar de Friesche geschied- en
oudheidkundige van Halmael, ofschoon ook den
naam niet kunnende verklaren, maakte reeds de
opmerking , dat hij niet kon inzien , waarom de
weg een gegraven weg zou moeten genoemd worden. (2) Die gissing kan trouwens alleen gemaakt
worden wegens onbekendheid met de oude Friesche
taal. Het zal toch wel niet betwijfeld kunnen
worden , dat de overoude weg , in het hart van
Friesland , van de Friezen zelven en niet van de
Hollanders zijn naam heeft verkregen.
Daarom zij in de eerste plaats herinnerd, dat het
woord greva , graven , oudtijds , evenmin als thans ,
voor het maken van een weg werd gebezigd. De oiiden gebruikten daarvoor de woorden makïa, maken.
1

) Mr. L. Pit. G. van den Bergli. Middel Neder-

Jandsche g e o g r a p h i e , p . 55.
2
) Brief aan wijlen den Heer J. J. Bruinsma,

teLeeu-

warden, van den 21 Juni 1845, ons ten vorigen jare
door dezen met enkele andere berichten welwillend
ter hand gesteld.
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icirtsa , ivirka , werken , als Uien dik makia , den
dijk maken, syn ivei ivirtsa, zijn wegwerken. En
wat alles afdoet, het Nederlandsen deelwoord gegraven luidt in liet Friesch niet graven , met enkele weglating van het voorvoegsel ge, maar
graefd of grêfd, oudtijds greveth , van het zwak
verbogen werkwoord greva. Zoo zegt men nog :
liy het dat gat graefd , hij heeft dat gat gegraven ,
dat djip is graefd , dat diep is gegraven. Wilde
men nu spreken van een gegraven weg , zoo zou
dit in het Friesch zijn in graefde wei, oudtijds
en grevethe wei , maar niet in graven wei.
Zoo tastte men steeds in het duister rond. Een
dichte sluier hing voor het vei'leden.
Maar hoe weinig men ook wist van dien ouden
weg , toch leefde zijn vroeger bestaan in de volksherinnering voort. Wanneer een schip op de
harde bank in het Sneekermeer was vastgeraakt,
zooals vroeger , vóór dat een breede geul er doorheen was gebaggerd , meermalen gebeurde , dan
kon men de bewoners in den omtrek hooren zeggen :
„dat sit op 'e wei", dat zit op den weg. Geschieden oudheidkundigen van naam (J) hebben dan ook
herhaaldelijk op dezen merkwaardigen weg op') Scheltema. Geschied- en letterkundig- Mengelwerk, deel VI. 2e stuk. Proeve eener geschiedenis dei'
Zuiderzee, pag. 87, 68 en 146 en volgg.
Van Leeuwen. De watervloed in 1825. Inleiding
pag. XVI en XVII.
Dirlcs. De koophandel der Friezen pag. 85—87.
Van der Aa. Aardrijksk. Woordenboek in voce,
waar gezegd wordt, „dat hij nabij het dorp Sandfirde
in eene oostelijke rigting op eene breedte van 11"%
tot 15 Ned. ellen door de Brekken loopt, zoo ook door
de landen bij Oudega (de Bandt genaamd), in de rigting op Sneek eninhet Sneekermeer gevonden wordt."
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merkzaam gemaakt, altijd met herinnering aan
liet rijmpje uit een oude lijst van Friesche spreekwoorden :
Dy graeva wei
Bint oer flius en klei;
hetwelk als zinspreuk zou beteekenen , dat , even
als deze weg, ook 's menschen levenspad langs
oneffen banen loopt.
Opmerkelijk is het, dat men, bij de herinnering
aan dit versje , niet sterker zijne aandacht heeft
geschonken aan den Gr eva, Graeva, den Graaf,
die oudtijds in Friesland regeerde.
Nadat door de oudheidkundigen eenmaal de aandacht op den Gravinneweg was gevestigd, hebben
lierhaalde nasporingen van verschillende kanten
langzamerhand eenig meerder licht daarover verspreid. Van her- en derwaarts zijn gegevens verzameld , en het lust mij , die zooveel mogelijk bijeen te brengen. Is eerst de richting, die de weg
vermoedelijk gevolgd heeft, aangewezen , dan valt
het lichter over zijne beteekenis en naamsoorsprong
te oordeelen.
Onwraakbare officieële bronnen mogen betrekkelijk de richting onze eerste zekere gids zijn. Q-)
Waar thans het aanzienlijk vlek Heerenveen met
zijne schoone omgeving is gelegen, was voor ruim
drie eeuwen nog eene uitgestrekte vlakte van
hoogveen. Kaal en eentoonig was dit oord. Geen
lommerrijk geboomte, geen leven vol afwisseling
l
) Den Heer Ds. P J- D. van Slooten te Heerenveen
komt de ear toe, dat hij deze officieele- bronnen het
eerst bij zeer uitvoerige uittreksels heeft bekend gemaakt in het Nieuw Advertentieblad van Heerenveen,
van den 10, 17 en 31 Januari en 7 Februari 1880.
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verlustigde er den aanblik : slechts de vale heideplant bedekte er den bodem, hier en daar afgewisseld door eenig laag geboomte.
Eene wetering of diep, de Dragt genaamd,
droeg het water van de hooge veengronden af
langs ISTijehaske , Terbandstermolen, het Haskerconvent tot in het Deel. En langs den oostkant
van deze wetering liep een weg van Sehoterburen tot Terbandstermolen, de Dragterweg
genaamd.
Omstreeks het jaar 1540 waren de Dragt en de
Dragterweg in verval. Er ontstond verschil over
de verplichting tot herstel daarvan tusschen de
Besturen van Schoterland, Haskerland en Ængwirden. Het Hof van Friesland trok zich de zaak
aan. Op den 13 en Juli 1541 O hield de Eaadsheer Pieter van Dekama met Maximiliaan de Wijs ,
Substituut van den Procureur-Generaal eene bijeenkomst met de Grietmannen en gevolmachtigden
van de genoemde grietenijen , om het geschil te
beslechten. Die van Schoterland betoogden toen,
dat de Dragterweg was „een gemeene heerewech,
diewelcke respondeert op die gemeene wech,loopende
deur Haskervijfgae nae 't convent van ISTes, die
Gravinnewech genoempt." Die van Ængwirden
verklaarden zich bereid , om , indien besloten wierd ,
„dat die geheele gravinneivech gerepareerd zoude
worden , alsdan te doene, als dat bevonden zal
worden te behoiren."
Daarna had in het volgend jaar, den 3 e n Juni
1
) Proces-Verbaal van dien datum, waarvan het
origineel zich bevindt in het stedelijk archief van Leeuwarden, en eene kopie in het Provinciaal archief van
Friesland.
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1542 , (*) in liet Haskerconvent, (3) weder eene
bijeenkomst plaats van Everardus Nicolai, President,
en Karel van der Nitzen , Procureur-Generaal in
den Hove, met de Grietmannen en Volmachten
van. Haskerland , Utingeradeel en Ængwirden. Het
gold thans eensdeels het opgraven, verbreeden en
verlengen van liet oude diep , de Dragt, en
anderdeels „het repareren van den Gravinnewech,
streckende van de convente van Ness aff tot aen 't
lierde van Stellinckwerff in den dorpe van Oldeholtu-olde."
Alleen omtrent hét laatste onderwerp deelen wij
de voornaamste bijzonderheden mede.
De Grietmannen en Volmachten voorzagen groote
bezwaren, om den weg in zijn ouden toestand
terug te brengen. Op vele plaatsen bestond hij
als zoodanig niet meer, maar was hij door de
naastliggende landen geannexeerd. Daarbij was
bij veel te krom , en op vele plaatsen zoo smal,
dat er geen ruimte was, om uit te wijken. Alleen
voor zomerweg zou hij kunnen worden opgemaakt;
') Proces-verbaal van dien datum, waarvan mede
het orgineel zich bevindt in het stedelijk archief van
Leeuwarden en eene kopie in het Provinciaal archief
van Friesland.
2
) Dit klooster stond ter plaatse , waar thans de kerk
van Haskerdijken staat, nog veeltijds de Kapelle genoemd. Het droeg den naam van Maria Rozendaal en
is ten tijde der hervorming op last der Staten van
Friesland' afgebroken.
Voorheen woonde terzelfde plaatse Dodo de Heremiet, van Bakkeveen herwaarts gekomen. Van hem
staat vermeld, dat hij, vijfhonderd malen op één dag
knielde en somtijds nog vaker, zoodat zijne kniën vereelt waren, als die van een kameel. Na zijn dood in
1231 stichtten twee geestelijken Siriacus en Sufi'ridus
er het klooster Haslia.
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voor winterweg was hij veel te laag en te week;
's winters stond hij altijd diep onder water. Ten
•slotte werd het echter uitvoerbaar geacht, den
weg zoodanig te herstellen, dat hij niet slechts te
Toet en te paard bruikbaar zou zijn, maar ook
met paard en wagen zou kunnen worden bereden,
mits niet verder dan tot aan het convent van
Nes, omdat van daar tot Irnsum geen wagen gebruikt kon worden, wegens „de smalligheit van
-de Leppedijek.''
Toen daarop de Commissie een plaatselijk onderzoek naar den toestand van liet diep en van den
weg ging instellen, vond ze „een goet stuek oostwaerts van denzelven convente een fîgure ende
vestigien van eenen ouden wech, al begroeyt met
begroyde sloten, somptyds aan d' een ende somptyds aen beyde syden, ende somptyds afgegraven
-ende aen de naest leggende landen geappliceert;
welken wech oock zeer erom liep , ende hadden
de luyden somptyds gereden opde naestliggende
landen ; welcken wech zyluyden zeyden de Gravinnewech te wezen, daer quaestie om is."
Vandaar het diep de Dragt een eindweegs in de
richting van Nijehaske opnemende, zagen ze weer
de sporen van den Gravinneweg „comende uytten oosten, streckende tot aen 't voersz oude diep
ende aldaer crommende ende lancs den oosteren
wal van denselven diep op streckende
. . . .
ende voorts opwaert recht vuyt na den moeien
Opperbant, zoe voorts rayende bykans recht op den
kerktoren van Schoterburen."
Van Terbandstermolen werd de tocht voortgezet
met „Tyncke Saekis, Grietman van Schoterlandt,
mitten welcken wy voorts opgereden zijn den
voersz. gravinnewech , die aldaer heet den Drachter-
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wecli ende aen beyden zijden een vestigie ende
schijnsel heeft van een wyde oude gracht,, veel
vervuylt ende toegegroeyf'. . . . „Comende aen
een crompte , daer de voersz. Tyncke zeijde Schoterlandt te beginnen, was denselven wech met zoden
ende sandt vedelijck gerepareert tot aen 't harde
van Sclioterbueren, over welck harde, 't welck wat
hooge is ende nyet zeer lange en duert, wij bevonden nebben denselven wech te continueren tot
in den bueren ende straete van Schoterbueren,
ende daerover recM vuyte tussclaen den landen
van den Commandeur (*) aldaer tot aen 't capelleken aldaer staende, ende voorts beoosten van 't
selve capelleken omkeerende tot in 't water aldaer
vast aen loopende de Tsiongere of Kuyner genoempt, daer een brugge placht over te gane,
als men ons serjde , die bij den Commandeur placht
onderhouden te worddene . . . over welck water
ons bij den voersz. grietman gethoont is geweest
a
) Volgens Hofdijk en van der Keilen, Kloosters en
kloosterorden in Friesland, is de kommanderij te Schoten of Oudeschoot in het jaar 1299 gesticht. De ridders behoorden tot de orde der Marianen of Broeders des Duitsohen Keizers van Jeruzalem en moesten
het zwaard voeren tegen de Saracenen. De orde had tot
doel de gewonden en kranken van Duitsche afkomst te
verzorgen. De bezittingen der orde waren verdeeld
in twaalf landschappen, Baliën of Landcommanderijen genaamd. Eén der Landcommandeurs woonde
te Utrecht, en de Huiscommandeur te Oudeschoot was
aan dezen ondergeschikt. Hoewel als kloosterorde opgeheven, is zij als ridderinstelling blijven voortbestaan.
Tegenwoordig worden te Heerenveen nog pachten betaald aan de Duitsche Orde , Balye van Utrecht. En
van algemeene bekendheid is het, dat de grond, waarop
de kerk der Hervormden te Heerenveen is gebouwd,
door de Balye van Utrecht aan die gemeente is geschonken.
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de vestigie van den voersz. wech voorts op vervolgende nae Oldeholtwolde toe". . .
Den. volgenden dag vervoegde zich bij hen Pieter
van Dekama, mede-gecommitteerde uit den Hove, en
Lubbert Lickles, grietman van. Stellingwerf, met
zijne volmachten. Den laatste werden de plannen
voorgelegd ;;aengaende t repareren van den voersz.
Gravinnenwech, dat men des somers denselven
met wagen ende peerden moclite ryden ende dat
tselve in synder grietenijen oock gedaen moeste
wordden van aen de Kuyner tegens t commandeurs
erve over als voersz. is, tot aen den dijek van
Oldeholtwolde, daer den selven ivech toeder opkomt."

De Grietman, ofschoon er weinig voordeel en wel
bezwaar in ziende, verklaarde zich toch genegen om
aan den wensch van zijne Keizerlijke Majesteit en
den Hove te voldoen, en toonde daarop te Oldeholtwolde , op eenigen afstand benoorden de kerk
in eene fenne „de vestigien van voersz. Gravinnenwech, denwelcken hy zeyde zeer erom do er deselve vennen te loopen ende dat daeromme t selve
werek costelyck vallen zoude, seggende nyettemin
dat t selve met minder swaerheyt te werek gaen
sal, dan oftnien den selven rechtvuyt wilde leggen."
Na het bezoek van de Commissie uit den Hove
moet de Gravinneweg inderdaad hersteld zijn,
daar hij op de kaarten behoorende bij „de beschrijvinge van Frieslandt van Schotanus" , in 1664 uitgegeven , nagenoeg geheel in boven omschreven
richting , van Nes tot Oldeholtwolde voorkomt.
Bij den aanleg van den rijksstraatweg van
Leeuwarden naar Zwol (1827) is echter van Akkrum
tot aan het tolhuis even benoorden Heerenveen,
eene andere meer rechte richting aangenomen,
maar van daar tot Oldeholtwolde nagenoeg geheel
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do oude baan van den Gravinneweg gevolgd, zoodat dit gedeelte van dezen overouden weg in deze
eeuw in een rijksstraatweg is herschapen.
De oude weg is van Nes tot aan het tolhuis
aan den rijksstraatweg te Haskerdijken , mede tot
op den huidigen dag in stand gebleven en nog
onder den naam Gravinneweg bekend.
En zelfs de groote weg van Terbandsterschans
tot Haskerdijken, werd nog in 1833, in het destijds opgemaakt en koninklijk goedgekeurd reglement op de verveening en bepoldering van liet
4e en 5e veendistrict in Ængwirden, officieel als
Gmvinnedijk genoemd.
Ziedaar een belangrijk deel van den Gravinneweg door oude oorkonden onthuld. Uit liet zuidoosten van Friesland aankomende, liep hij van de
liooge zandgronden van Oldeholtwolde over Oudeschoot, liet latere Heerenveen , Terbandsterschans
en Haskerdijken tot Nes bij Akkrum , nagenoeg
in het midden der Provincie, waar hij in verbinding kwam met den mede zeer ouden Leppedijk.
De kennis van dit gedeelte van den Gravinneweg , in verband met de nasporingen en berichten
omtrent andere gedeelten, schijnt den sluier, die tot
nu toe over dezen raadselachtigen weg hing, eenigszins op te heffen. De samenvoeging van hetgeen
hierdoor en van verschillende andere kanten bekend
is geworden, leidt inderdaad tot een verrassend
overzicht over de uitgestrektheid en den vroegeren
loop van dien weg.
Van Nes uit heeft de weg eene west-zuid-westelijke richting genomen, langs de noordkant der
groote en kleine meeren en plassen, waaraan Frieslands zuidwestelijk deel zoo rijk is , en somtijds
zelfs door streken , die thans door meeren, poelen
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en stroomen bedekt zijn. En hoogst waarschijnlijk heeft
er van Nes uit ook eene oostelijke richting bestaan.
Om van deze uitspraak rekenschap te geven,
zullen we achtereenvolgens verschillende getuigen
laten optreden.
Wijlen de heer Ds. P. Overbeek, destijds predikant te Terhorne, die zelf dikwijls het Sneekermeer en de omliggende wateren bevoer, meldt, r)
dat de weg niet alleen in het Sneekermeer, maar
ook tusschen Terhorne en Akkrum was waar te
nemen. Aan den oostkant van Terhorne , schrijft
hij, verneemt men dezen weg eveneens en loopt
hij in oostelijke en westelijke richting. Men verneemt hem in de Meinesloot voor een gedeelte en
verliest hem bij of in het begin van het Deel.
Door het Sneekermeer loopt hij in eene rechte
richting van het oosten naar het westen. Zijn
aanvang is westelijk van Jongeburen (tien minuten
ten zuiden van Terhorne) vanwaar hij het meer
doorloopt tot op een paar daarin gelegen pollen
lands, de Eoospollen genaamd. In drooge zomers
kan men van Jongeburen af een aardig eindje
langs den weg het meer inwandelen, waaruit
blijkt, dat hij niet diep onder zomerpeil gelegen
is. De heer Overbeek heeft dan ook dikwijls
ondervonden, wanneer hij met het veerschip naar
Sneek voer , dat de zwaarden van het schip eenigszins werden opgelicht, en niet zelden gebeurde
het dat grootere schepen er op vastgeraakten.
De heer P. Jaarsma , oud-Opzichter van den pro' vincialen waterstaat bericht,3) dat hij in 18 5 9, bij het
*) Brief van den 30 Juni 1845 aan den Heer J. «T.
Bruinsma te Leeuwarden.
2
) Missive van den 11 Mei 1885 aan den Heer J.
van Loon Jz., Lid der Gedeputeerde Staten van Friesland.
4
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baggeren van wege de Provincie van eene geul door
den zoogenaamden Gravinneweg in het Sneekermeer ter wijdte van 24 Meter, dien weg, in de
richting der Roospollen en den toen bestaanden
toren van Terhorne, ter breedte van 20 à 24 M.
en op eene diepte van 1.30 à 1.40 - j - Z. P., heeft
aangetroffen.
De uitgebaggerde specie bestond uit eene zeer
donkerbruine oer- of felslaag , ter dikte van 25 à
85 centimeter, die zoodanige hardheid bezat, dat
ze met beitels en pikhouweelen losgekapt moest
worden, doch die, wanneer ze eenige dagen aan
de lucht blootgesteld was geweest, gemakkelijk
fijn was te stooten.
Volgens wijlen den heer J. J. Bruinsma te Leeuwarden , die de voornaamste grondsoorten uit den
Gravinneweg scheikundig onderzocht en in het
museum van Friesche oudheden *) bijeen gebracht
heeft, bestaat die grond 2) „uit zand met wat
ijzeroxyde , plus minus vijf percent ijzer, welke
stoffen zich als het ware cementeeren met wat slib
tot eene meer of min vaste massa, bekend onder
den naam van ijzerhoudend zand of fels, hetgeen
niet moet worden verward met oer, zooals thans
onder anderen te Katlijk en Mildam wordt gedolven , hetwelk ongeveer 40 à 45 percent ijzer
bevat."
Verder westwaarts van het Sneekermeer is deweg op verschillende plaatsen gevonden en gedeeltelijk opzettelijk nagespoord.
I)e heer J. Vegter , Opzichter van den provinJ

j Catalogus van het Museum p. 17.
) Mededeeling van den Heer Bruinsma van den 17
Februari 1885.
2
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cialen waterstaat vond hem, loopende door den
Groenedijk, op pL m. 1030 M. ten oosten van deOffmgawierster Zijl, ter breedte van 25 à SOM. en omstreeks 50 cM. beneden liet maaiveld.
De heer D. Schaaf'sma2) te Goënga bericht, dat
de weg in de door den heer Jaar sma aangegeven
richting verder loopt door de hooilanden en den
Groenedijk en voorts door 4 perceelen lands bij
hem in gebruik. In perceel D no. 474 is hij zeer
duidelijk zichtbaar; hij verandert daarin echter
iets van richting en is merkbaar tot dicht bij den.
kunst weg Offingawier—Gauw.
Geheel in aansluiting aan deze mededeelingen ,
meldt de heer P. C. Wálma te Oppenhuizen, 3) dat
hij voor omstreeks 25 (nu 30) jaren, met den heer Dr.
Staring een onderzoek naar de richting van den Gravinneweg heeft ingesteld. De Eoospollen , aan den
westkant in het Sneekermeer gelegen, tot uitgangspunt nemende, vonden ze in de hooilanden en
door de poelen, de Potten genaamd, ten noorden
van de Houkesloot, hier en daar duidelijke sporen
van den weg, totdat hij op eens eene zuidelijke
richting aannam door de gemelde Houkesloot, bij
de zoogenaamde Drie pollen. „Zijne voortzetting ,"
vervolgt de heer Walma, ;,bleek ons verder in de
polders beoosten Oppenhuizen. Bij de bocht in
de Douwesloot doorliep hij den zuidelijksten dier
polders , om daarna meer in zuidwestelijke richting
te zwenken, en op ongeveer 200 à 300 meter
benoorden de Lerjensloot door het dorp Oppena
) Brief van den 1 Julij 1885 aan den Heer J. van
Loon
Jz.; Lid der Gedeputeerde Staten.
s
) Brief aan den heer van Loon van den 26 Oct. 18853
) Nieuw Advertentieblad van Heerenveen van den
21 Februari 1880.
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huizen te trekken. Vandaar kwam hij bij den
westerpolder uit tot aan de Witte Brekken. Bewesten de Brekken vonden we duidelijke kenteekenen
van zijn loop in een stuk hooiland, het Deekland
genaamd, gaande bij de Jutrijper gedempte kerksloot door de Ooster Wijmerts, snijdende den polder, om vervolgens ten noorden door het dorp
Jutrijp te gaan in de onmiddellijke nabijheid van
de kerk. De koers verder gevolgd, was deze :
uit den polder bewesten dit dorp , in vrij rechte
richting door het gedempte vaarwater de Horne,
vandaar in zuidelijke richting langs Osingahuizen,
door de Wester Wijmerts tot bezuiden het dorp
Heeg . . . Tusschen Heeg en Gaastmeer was hij
weder in een stuk hooiland duidelijk waar te nemen.''
De heer Jaarsma bevestigt l) in zoo verre
deze opgave, dat ook hij den weg heeft aangetroffen bij de verbetering van het vaarwater
de Wijmerts, even ten zuiden van de brug en
den weg naar Heeg, bij Osingahuizen.
En de geheele mededeeling wordt treffend bevestigd en aangevuld door een schrijven van den
heer P. Bouwman, van Hommerts, 2) die zijne
nasporingen in omgekeerde richting van het westen
naar het oosten heeft gedaan , en eene nauwkeurige
aanwijzing geeft van den loop van den weg van
Workum tot Heeg, waar de heeren Dr. Staring
en Walma waren blijven steken, terwijl zijne verdere
opgaven geheel met de voorafgaande mededeelingen
strooken.
„De dijk begint," zegt de heer Bouwman, „bij
Workum aan de noordzijde van het Vliet. Vaul
) Missive van den 11 Mei 1885 op pag. 49 vermeld.
') Brief van den 12 November 1821, medegedeeld
aan den Heer J. J. Bruinsma.
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daar loopt hij oostwaarts naar Nrjhuizum, tusschen
welk dorp en het Vliet hij doorgaat op eene plaats
de Zijpen genaamd,, zijnde eene nauwte, waar zich
eene polle niet ver van de v/al bevindt, een weinig
ten noorden van het Vliet. Van hier gaat hij
verder oostwaarts naar het Zandmeer, waarin hij
gevonden wordt aan den oostkant bij eene polle
in het meertje, en gaat verder door den noordelijken
hoek van het groote Gaastmeer, welke plaats hij
bereikt een weinig ten noorden van een poeltje
in de vaart bij dit dorp. Van hier neemt hij
voor een klein eind eene noordelijke richting, tot
een weinig benoorden de kerk, waar hij weder
oostwaarts gaat tot ongeveer halfweg de dorpen
Gaastmeer en Heeg."
Betrekkelijk dit gedeelte loopen de gevoelens,
volgens schrijven van den heer G. M. Salverda,
Opzichter van den provincialen waterstaat, eenigszins uiteen. ') „Sommigen beweren dat de weg
de richting neemt van Nijhuizum door de Vlakke
Brekken, over Sandfirderhoek , langs Sandfirden,
Oudega , Lytshuizen , Osingalmizen , enz. Dit gevoelen is gegrond op de harde zandplaat, die men
beweert, dat overal in die richting wordt aangetroffen." Volgens deze meening zou dus de richting van Workum tot even voorbij Heeg iets noordelijker hebben geloopen. De heer Salverda vervolgt echter: „Naar het oordeel van anderen,
welke richting ook mij het waarschijnlijkst voorkomt , loopt de weg langs Nijbuizum, door de
zandige Grons, het Zand- en Gaastmeer, langs
het dorp Gaastmeer, door een deel van de noordzijde van het Heegermeer langs Heeg en Osinga1

) Brief van den 22 Juli 1885, aan den Heer J. van
Loon Jz. voormeld.
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huizen. Ouder Nijhuizum treft men nog een perceel
land aan, hetwelk „de Gravinneweg" wordt genaamd, hebbende de breedte van plus minus 30
meter." Het gevoelen van den heer Salverda
stemt dus geheel met dat van den heer Bouwman
overeen.
Nadat de heer Bouwman vervolgens heeft verklaard , dat hij van Heeg tot Hommerts en Jutrijp
nog geene nasporing heeft kunnen doen, vervolgt hij :
„Ten westen van de Hommerts, waar hij uit
de zandige hoogte te voorschijn komt, is hij weder
zeer kenbaar. Hier neemt hij een noordelijken
loop tot nevens de dorpen Hommerts en Jutrijp ,
waar hij noordoost schijnt te loopen tot naar de
kerk van laatstgemelden dorpe, welke zeer waarschijnlijk , ja bijna zeker op denzelven is gebouwd ,
hetwelk bevestigd wordt uit de vastheid van den
grond te dezer plaatse, daar bij het wegbreken
van de oude kerk in 1819 bevonden is, dat de
fondamenten er van (gelijk ook van de nieuwgebouwde ,) niet met paalwerk zijn onderheid of
bevestigd, maar slechts in den grond gelegd ,
zonder dat verzakking plaats had, hetwelk in de
omliggende streken zelfs niet met kleine gebouwen,
zonder verzakking kan geschieden. Van de kerk
loopt hij weder westwaarts naar de Ooster Wijmerts,
waar hij doorgaat op het einde van de Jutrijper
kerksloot; van hier verder naar de Brekken, welk
water hij doorgaat op het eind der zoogenaamde
Nauwe Brekken; voorts naar Oppénhuizen en
Uitwellingerga, welke plaatsen hij aandoet omtrent
evenver van beide kerken, bij eene boerenplaats
van ouds Kappenburg genaamd; van hier verder
oost-noordoostwaarts neemt hij op een kleinen
afstand van het eerstgemelde dorp eene meer
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noordelijke richting tot naar de Houkesloot, waar
hij doorgaat omtrent halfweg Oppenhuizen en Sneek.
Hij nadert verder dicht den Groenedijk, totdat hij
weder oostwaarts begint te loopen, en een weinig
noordoost van de zoogenaamde Roode Koe's polle ,
(Roe-koe's polle, even ten zuiden van de Roospollen liggende) in het Sneekermeer gaat, hetwelk
hij geheel doorloopt, totdat hij in de nabijheid
van ïerhorne bij de zoogenaamde Jongeburen weder
te voorschijn komt."
„In liet Sneekermeer wordt bij ordinaris zomerwater slechts vier voet boven den weg gevonden,
terwijl ter wederzijden ongeveer 7 à 8 voet water
staat. Opmerkelijk komt het mij ook voor, dat
in het meer, aan de zuidzijde van den dijk, volgens
liet verhaal van visschers, eene nog grootere diepte
gevonden wordt, niet ongelijk aan eene gracht ,
en door hen „de gracht" genoemd. Omstreeks in
het midden van het meer wordt eene opening of
gat in den dijk gevonden, ongeveer 30 voet wijd,
welke de zwaar geladen schepen des zomers door laat. : '
Deze beschrijving van den loop van den weg ,
nagenoeg geheel overeenkomende met de aanwijzing
van den heer Wálrna , wordt wederom bevestigd
door den heer Salverda , a) volgens wien de weg
van Heeg en Osingahuizen verder loopt door de
Wijmerts , noordoostwaarts naar Jutrijp, vandaar
door de Ooster Wijmerts, de Witte Brekken ,
tusschen door de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga , door het Ges, de Uouwesloot, de Houkesloot, over het Galgeland, door het noordwesteijk
deel van de Potten , den Groenedijk en ten noorden
langs de Roospollen door het Sneekermeer naar
Terhorne."
') Bovenaangehaalde brief van den Heer Salverda.
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Ziedaar langs dorpen en gehuchten, landen e»
wateren, de richting van den weg aangewezen
tussclien Nes bij Akkrum en de zuidwestelijke
grens der provincie.
Overal met wiskundige zekerheid de juiste plaats
van zijn vroegeren loop aan te wijzen is echter
niet mogelijk. Alle uiterlijke kenteekenen van een
eigenlijken weg zijn op vele plaatsen verdwenen.
Zelfs schrijft de heer Salverda, *) „dat de weg ,
voor zoover door hem is nagegaan , ten aanzien
van de hoogte op maaiveld nergens is te onderscheiden ; die hoogte komt overeen met die der
aangrenzende landen en varieert tussohen 10 en
50 cM. boven zomerpeil." — „Opmerkelijk is
liet,' 1 zegt echter de heer V/alma, 2) „dat de
grond van den weg , waar hij nog is na te gaan,
bestaat uit eene zware klei, zooals in den omtrek niet te vinden is." — En de lieer Salverda
vervolgt, „dat de bovengrond in de richting
van den weg tussclien het Sneekermeer en Heeg,
ter dikte van omstreeks 20 tot 50cM., en van
daar langs de dorpen Gaast meer en Nijhuizum,
ter dikte van omstreeks 40 tot 80 cM., in hoofdzaak bestaat uit kleiachtigen grond; dat onder
den bovengrond van eerstgenoemd gedeelte op
vele plaatsen nog veengrond, doch op andere
niets dan zand, hetwelk op enkele plaatsen zeer
hard is, wordt aangetroffen, terwijl onder den bovengrond van laatstgenoemd gedeelte bijna overal
eene veenlaag wordt gevonden, van omstreeks 1,20
tot 1,80 M. dikte, en dat zelfs in het bovenvermeld perceel land, genaamd „de Gravinneweg" op
1,60 M. diepte onder zomerpeil zich nog veen') Boven aangehaalde brief van den heer Salverda.
J Zie bovenaangehaalde plaats pag. 51.

3
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grond bevindt. De hoogte der zandplaat, voor
zoo ver die tusschen het Sneekermeer en Heeg
bestaat, is mede zeer verschillend. Die plaat wordt
somtijds ter hoogte van zomerpeü, maar ook op 1,50
M. en wellicht meerdere diepte onder zomerpeil
gevonden. Overal loopt zij, voor zoo ver mij
bekend is, er golfachtig door. Tusschen Heeg
en Workum is mij echter niet bekend, dat in bedoelde richting het zand ergens hooger dan 1,40
à 1,50 M. beneden zomerpeil wordt aangetroffen."
Blijkt alzoo hoe moeilijk het is, om thans nog
volkomen nauwkeurige nasporingen omtrent den
vroegeren loop van den Gravinneweg te doen, des
te meer moeten de aanwijzingen van hoofdpunten
op prijs worden gesteld van zoo vele verschillende
personen, die geheel onafhankelijk van elkander,
op zeer onderscheidene tijden hunne onderzoekingen
hebben ingesteld of door hunne ambtelijke werkzaamheden de sporen van den weg ontdekten, en
die niet alleen elkanders bevindingen volledig aanvullen, maar ook wederkeerig bevestigen, en gesamenlijk eene zoo duidelijk mogelijke voorstelling
geven van den vroegeren loop van den weg westwaarts van Nes tot bij Workum.
Met voldoende zekerheid mogen we thans aannemen, dat de Gravinneweg heeft geloopen, behalve van Oldeholtwolde tot Nes, westwaarts van
daar door de Meinesloot, langs Terhorne, Jongeburen, door het Sneekermeer tot bij de Eoospollen, door de poelen de Potten, den Groenedijk
beoosten Offingawier, de Houkesloot, het dorp
Oppenhuizen, de Witte Brekken, de Ooster Wijmerts, het dorp Jutrijp, langs Hommerts, dooide Wester Wijmerts, langs Osingahuizen tot bezuiden Heeg, en van daar langs het dorp Gaast-
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meer, door de waters Gaastmeer en Zandmeer, en
langs liet dorp Nijhuizum tot aan de noordzijde
van het Vliet bij Workum.
Aangekomen uit het zuidoosten liep hij dus door
tot omstreeks het midden van dit gewest, om van
daar ten noorden langs de reeks van meren en
poelen het zuidwestelijk deel te bereiken. Hoezeer
is het te betreuren, dat hij in de westelijker gelegen streken, door de Zuiderzee weggeslagen,
niet meer kan worden nagespoord. Wellicht zou
anders kunnea blijken, dat hij heelt doorgeloopen
tot de eertijds bloeiende koopstad Staveren; misschien zelfs tot aan de aloude koningsstad Medemblik.
Behalve eene westelijke heeft de Gravinneweg ,
van Nes uit, waarschijnlijk ook eene oostelijke
richting gehad.
Omstreeks het gehucht Warniahuizen in Utingeradeel, noordoostwaarts van Oldeboorn en ten
oosten van de Warniasloot, loopt, volgens bericht
van den heer S. Koopmans te Beetsterzwaag,1)
een hooge greidrug, die tusschen de hooilanden,
de Geeren en de Queeren genaamd, voortkronkelt tot aan het punt waar de Nieuwe Leppedijk zich vereenigt met de Kromme Zweinsweg. 2) Die kronkelende greidrug wordt nog tamelijk algemeen met den naam van „Gravinneweg''
') Nieuw Advertentieblad van Heerenveen van 28
Februari
en 24 Mei 1880,
2
) De Zweinsweg is een weg langs een zijtak van
den Leppedijk. Zoodanige zijtak werd vroeger Zydwende genoemd. Charterb. II p. 226, 490 en 498.
Zoo waa onder anderen voorgeschreven, dat Idaarderadeel den Leppedijk en Smallingerland de Zijdwende
zoude opmaken: Dit woord schijnt allengs tot Zewein,
Boivein, Zwein te zijn saamgetrokken.
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bestempeld, ofschoon lúj ook geheel of gedeeltelijk
Harmensdijk wordt genoemd. Vóór omstreeks twintig jaren heeft de heer Koof mans die hooge strook,
speciaal betrekkelijk de grondsoort, opgenomen en
met spade en grondboor onderzocht. Hij vond, ter
weerszijden van eene laagte of slenk , een hoogen
greidrug, breed van vijf tot negen meter en afwisselend van één tot drie decimeter boven de geleidelijk aansluitende hooilanden, die daar omstreeks
drie decimeter boven zomerpeil liggen. De noordelijke rug werd geboord en bleek klei van bovenaf
te bevatten. Van de twaalf boringen over eene
lengte van 35 meter had hij ééne van 5, twee
van 10, zes van 14 tot 16,5, óéne van 20, ééne
van 22,5 en ééne van 27,5 centimeter kleidiepte,
terwijl op twee of drie schieden van dien greidrug niets anders dan veen en derrie van slechte
soort wordt gevonden, waarvan echter de bovengrond eenigszins kleiachtig is.
Ongetwijfeld hebben we hier te doen met een
vroegeren noordelijken tak van de Boorn, die vóór
het bestaan van den Leppedijk, door de herhaalde
overstroomingen van de Middelzee allengs met
vruchtbare kleiaarde zal zijn dichtgeslibd. Daar
de wegen oudtijds bij voorkeur langs de boorden
der rivieren werden aangelegd en met de aarde
uit die stroomen werden opgehoogd, ligt het vermoeden voor de hand, dat er oudtijds langs de
geheele Boorn en één of meer harer takken een
weg zal hebben geloopen tot op de hooge zandgronden van Opsterland. Vandaar de kleigrond op
den hoogen greidrug. Later zal echter het grootste
deel van den ouden weg tot Leppedijk zijn vervormd. De Boorn toch stroomde oudtijds uit in de
Middelzee; maar nadat de laatste was dichtgeslibd
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en de Boom geene voldoende uitwatering meer
vond, moest noodwendig een voortdurend hooge
waterstand, die de omliggende landen dras en plas
Meld, daarvan het gevolg zijn. Toen zal tot breideling daarvan langs den noordelijken oever van de
Boom en vermoedelijk op of langs den ouden weg,
de Leppedijk zijn opgeworpen, die zeer oud is, daar
hij reeds in 1450 de „Oude dijk" genoemd werd. *).
De vroegere weg verviel daardoor als zoodanig;
maar omstreeks Warniahuizen, waar de Oude
Leppedijk eene meer noordelijke richting aannam,
zal een gedeelte van dien weg ongebruikt in de
moerassige hooilanden zijn blijven liggen, en tot
heden den ouden naam „Gravinneweg'1 hebben behouden.
Dit vermoeden wordt op merkwaardige wijze
versterkt door een schrijven van den lieer M. K.
de Jong te Oldeboorn. 2) „ Volgens informatie en
locale inspectie, — bericht hij, — schijnt de Gravinneweg te hebben geloopen van Nes langs de
Leppedijk door het dorp Oldeboorn naar het gehucht Oosterboorn. In het midden van het dorp
gaat hij over de rivier de Boom ; vervolgens langs
de perceelen Sectie C, no. 250 en den daarnevens
liggenden straatweg en over nos. 640, 207, 621,
170, 167, 163, 162, 161, 157, 134, 595, 128,
139, 142, 620, 145, 107, 106, 667, 666, 51,53,
55, 618, 6!, 617, 665, 664, 44, 42, 40, 41, aldaar over de Boorn of het ïiïeuwediep en over de
perceelen Sectie B, nos. 370, 371, 533, 322, 32,
499, vervolgens over het Koningsdiep en de perc.
1

) Friesch Charterboek I p . 539.
) Brief van 14 Juni 1885 a a n den Heer J. v a n
Loon Jz. voormeld.
2
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nos 503, 483, 215, 440, 214, 210, 209, 202, 199,
198, 194, 183, 148, 149, 153, 154. 156, 157,
158, 500, 165, 114, (ged. de Sjoutesloot) over de
perceelen nos. 92, 93, 514, 498, 471, 474, 469,
410 (Warniasloot) 485 en van daar naar en van den
nieuwen straatweg.'1
Deze geheele ï'ichting wijst dus heen naar den
lioogen greidrug tusschen de Geeren en de Queeren,
waarvan de heer Koopmans melding maakt.
„De grond van den bedoelden weg voor zoo
verre in Utingeradeel gelegen'1, — vervolgt de
lieer de Jong, — „bestaat uit zware klei. De landen
nevens en aan dien weg gelegen bevatten verre
weg de meesten mede een zwaren kleigrond, doch
verliezen dien op eenigen afstand meest alle en
bestaan dan.uit veengrond. De aanwezigheid van
kleigrond bleek vooral duidelijk bij het graven
van vaarwaters van liet waterschap „de Zivette',
bij perceelen 114 en 480. Op beide plaatsen werd
op den bodem der vaart, 1.20 M. beneden Zomerpeil, nog zware klei gevonden. Bij de doorgraving van den weg in no. 480 , bestond deze ter
breedte van pi. m. 10 M. geheel uit klei en scheen
daarmede te zijn opgeworpen , terwijl onmiddelijk
daarnaast de grond uit veenspecie bestond. En
zoo is het daar overal, waar de wegloopt."
„Het is waarschijnlijk dat de zuidzijde van 01deboorn op dien weg gebouwd is, omdat ook daar
dezelfde zware kleispecie wordt gevonden, die op
eenige meters landwaarts niet meer aanwezig is."
Door deze belangrijke mededeeling wordt het
nagenoeg zeker, dat hier een weg heeft bestaan,
gelijk van Oldeboorn tot het gehucht Oosterboorn
nog bestaat, deels langs den tegenwoordigen loop
van de rivier de Boorn, deels langs een vroegeren
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tak daarvan, en dat die weg zal zijn gemaakt of
opgehoogd uit den kleigrond, die door de herhaalde
overstroomingen van de Middelzee zich in die wateren had vastgezet.
Merkwaardig met opzicht tot de grondsoort is
ook de Gravinneweg, zuidwaarts van Nes door
Haskerdijken loopende. Aan den westkant daarvan , die naar de Middelzee was gekeerd, bevatten
de landen besten kleigrond, terwijl die aan de^
oostzijde uit slappen veengrond bestaan. Allea
wijst op herhaalde overstroomingen der Middelzee ,
waarin, de Noordzee door de telkens wijder wordende zeegaten zijn slikhoudende golven opstuwde.
Maar tevens leert dit ons, dat de weg door Haskerdijken reeds moet hebben bestaan, toen de
Middelzee nog herhaaldelijk haar woeste kracht
kon uitoefenen, en dat die weg destijds als dijk
tegen de overstroomingen heeft dienst gedaan.
Hoezeer moet dan de waterstand zijn veranderd,,
nadat de Middelzee was dicht geslibd en de Boorn
haar natuurlijke uitloozing had verloren!
Hoogere opstuwing van het binnenwater, uitbreiding van bestaande meeren en het ontstaan
van nieuwe poelen en plassen zal daarvan het gevolg geweest zijn. En de aloude weg, eertijds
ook langs lage streken bruikbaar, werd voortaan
's winters overstroomd, of elders door de kracht
van het door stormen opgezweepte water voor
altijd in zijn schoot bedolven. Ten noorden van
de Boorn werd toen echter het hooge water gebreideld door het opwerpen van den Leppedijk ;
maar ten zuiden er van werden des winters de
landen geregeld overstroomd, zoodat nog zelfs in
1542 , het rapport der gecommitteerden uit den
Hove verklaart, dat de weg door Haskerdijken
des winters altijd diep onder water stond.
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De opgegeven feiten wettigen intussclien liet
vermoeden, dat nog tijdens het bestaan van de
Middelzee, ook oostwaarts van Nes, langs de
Boorn en een harer takken de Gravinneweg heeft
geloopen tot op de hooge gronden van Opsterland.
En het vermoeden dat er hier van ouds een
handelsweg moet zijn geweest, wordt wederom
aanmerkelijk versterkt door herhaalde vondsten van
zeer oude munten.
In het jaar 1863 werd onder Terwispel nabij
de Boorn, waar deze bevaarbaar wordt, een schat
van 163 kleine Angelsaksische muntjes gevonden; *)
en de omstandigheid dat deze muntjes, die waarschijnlijk tot de 7e eeuw behooren, alle van dezelfde soort waren en in één klomp aan elkander
kleefden, doet vermoeden, dat een reizend koopman , met welvoorzienen buidel, daar den handelsweg is langs getrokken en er den dood heeft gevonden.
En eveneens zijn in het naburig dorp Beets
op een land, de Oude fenne, ruim 150 oude
Utrechtsehe muntjes, uit den Graventijd gevonden , die waarschijnlijk in de eerste helft der
twaalfde eeuw zijn geslagen. 2)
Dit leidt ons tot het tweede gedeelte van onze
beschouwing : de beteelcenis en den naamsoorsprong
van den weg.
De Friezen dreven van ouds een belangrijken
handel. Reeds tegen het einde der derde eeuw
bezochten ze met hun vee en koren de Romeinsche
legerplaatsen, toen nog in het zuiden van ons land
!) DirTcs. Vrije Fries XII pag. 279, 281, 287 en
Kevue
de la Numismatique Beige I, 4e serie.
2
j Dirks en Hooft van Iddékinge. Vrije Fries XIII
pag. 219 en volg.
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aanwezig. Zij waren kloeke zeevaarders en bekwame scheepsbouwmeesters ; tegen het einde van
de 60 eeuw bouwden ze schepen voor den Engelsehen
koning Eihélbred. Ook oefenden zij rr.et gunstig
gevolg verschillende takken van industrie uit.
In de 8ste en de 9e eeuw waren hunne weefsels, waaronder de wollen stoffen, bekend onder den naam van fries (fresum) , zeer gezocht.
Karel de Groote vereerde zelfs op de hooge
feestdagen Friesche mantels, uit één stuk en van
verschillende kleuren, aan zijne hovelingen. De
fijne wol daartoe werd uit Engeland gehaald. De
weefsters, gelijk ook de goud- en zilversmeden
stonden onder bijzondere bescherming der wet. De
edele metalen werden van elders aangevoerd. Do
heidensche tempels bevatten rijke schatten van
gouden en zilveren voorwerpen. De Christenleeraars
en de Frankische legerhoofden verwoestten en plunderden die heiligdommen en behaalden daaruit
grooten buit. In 810 legden de Noormannen den
Friezen eene schatting op van honderd pond zilvers,
en aan het einde der 10e eeuw plunderden ze de
toen reeds welvarende stad Staveren. En toen kort
daarna de gedurige invallen en plunderingen der
woeste Noren een einde hadden genomen, de welvaart herleefde, de handel nieuwe uitbreiding had
verkregen en de bouwkunst begon te bloeien, toen
haalden de Friezen den tufsteen voor hunne kerken
uit de groeven van Andernach aan den Rijn, e n
sloegen ze weldra in het belang van den handel
eigen Friesche munten te Staveren, Bolsward ,
Dokkum en Leeuwarden. En een krachtig bewijs
van de groote uitbreiding, die de handel deiFriezen onderging, ligt in het merkwaardig feit,
dat hunne munten in later eeuwen zijn terugge-
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vonden in verschillende landen, als Zweden, Noorwegen . Denemarken, Duitscliland, Polen en Rusland. v)
Voor dien uitgebreiden handel door de destijds
nog weinig bebaande landen waren afzonderlijke
handelswegen noodig. In de zuidelijker provinciën
waren er van ouds Eomeinsche heirbanen, onder
anderen van Nijmegen over Deventer naar Twente.
In Drenthe zijn oude knuppelwegen ontdekt, en
in Oost-Friesland zijn nog gedeelten van oude
wegen gevonden , die onder den naam van Boboder s of Kon-rebbers-wegen, oorspronkelijk wellicht Koning Radboudswegen, bekend zijn. 3)
Misschien hebben er in Friesland van ouds ook
dergelijke wegen bestaan. De inwoners dreven
hunnen handel deels over land, deels te scheep ,
hetzij ter zee, hetzij langs den Rijn. Utrecht en
Duurstede waren daarbij belangrijke tusschenplaatsen, en van Keulen uit werden hunne waren
verder over Duitscliland verspreid. In de 9 e eeuw
woonden zelfs te Maintz en andere Duitsche handelsplaatsen verscheidene Friesche kooplieden. 3)
Langs de landwegen werd de handel met kara') Vergelijk Virks, de Koophandel der Friezen,
pag. 88, 65, 66, 98, 100, 102, n2, 113, 124, J33, 141,
iùü, 153, 166.
Hooft van Iddehinge, Friesland en de Friezen in de
Middeleeuwen, pag. 129, 130, 170.
Vrije
Fries. vlil. Virks p. 294.
2
> Dirlcs. t. a. p. pag. 182 en 183.
Van den Bergh. Middel-Nederlandsche Geographie.
pas.
102.
3
) Virks t. a. p. pag. 72 en volg. 112, 113, 169. 172.
,Op Stavoren liep de groote handelsweg uit die van
Keulen kwam; deze was de 3e der groote wegen en
vermoedelijk van de Romeinen afkomstig", zegt Dr.
~\V. JPleytc in zijne Nederl. Oudheden, Westergo pag. 50
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vanen gedreven. Maar zeer onveilig was deze
handel. Het recht van eigendom werd in de eerste
eeuwen weinig geëerbiedigd. Telkens stond de
koopman , die met rijken voorraad langs den weg'
trok, aan roof en plundering bloot. Overal op
zijn weg ontmoette hij stroopende benden, en geen
krachtig regeeringsgezag was er, om dit tegen te
gaan. Het recht van den sterkste alleen besliste,
wie eigenaar zou zijn, en niet zelden was moord
en doodslag het gevolg van den strijd.
Daar verschijnt de machtige Karel de Groote
op het wereldtooneel. Met scherpen blik doorziet
hij den toestand van ordeloosheid, en al zijne
daden zijn gericht op het doel, om de barbaarschheid te bestrijden, en zijne volken te beschaven..
In het bestuur zijner landen streefde hij naar orde
en eenheid. In de yerschillende onderdeelen stelde
hij Hertogen en Graven aan, terwijl bijzondere
zendelingen (missi dominici) overal werden heengezonden, om de zaken gade te slaan, daarvan
rekenschap te geven of ze te hervormen. Weldadig
waren daarvan de gevolgen. Al mogeKarel de Groote
ook zijne grootsche plannen niet alle verwezenlijkt
hebben gezien, toch was aan het einde zijner
regeering in het algemeen dit groote voordeel
verkregen, dat het zwervend leven had opgehouden; de volkeren vestigden zich, en de kiemen
van een geordend bestuur waren gelegd. Zelfs
in het verwijderd Friesland bleef in de opvolgende
eeuwen de herinnering aan zijn weldadig bestuurzoozeer voortleven , dat het nageslacht hem in
dichterlijke taal vereerde als „den betere en den
meer beminde, die trouw en waarheid stichtte,"
en „die den Friezen de vrijheid schonk, al zo»
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lang als de wind van de wolken waait en de wereld
bestaat." *)
In het bijzonder wijdde koning Karel ook zijne
zorg aan degroote verkeerwegen. Door elke provincie moest een heirbaan loopen; 2J en inderdaad vinden
we in het Frankische tijdvak een stelsel van openbare land- en waterwegen , die met een algemeenen
naam als Koningswegen worden aangeduid, en
waarover de Graven het bestuur en toezicht uitoefenden. 3) De geleerde schrijver Van den Bergh
zegt in zijne Middel-Nederlandsche Geographie :
„in het ."Frankische rijk waren de groote stroomen,
waar langs de groothandel gedreven werd en de
hoofdwegen door het geheele rijk een staats- of
wil men, een koninklijk domein. Dezen konden
door elk vrij gebruikt worden tegen betaling der
tollen, die niemand gerechtigd was te heffen dan
de vorst, die daarentegen ook het onderhoud op
zich nam, de bruggen en ponten bekostigde en
vrijgeleide gaf.1'
„In Nederland waren als koninklijke waterwegen
erkend de hoofdstroomen: de Eijn, Waal, IJssel,
Lek, Vecht, de Zuiderzee , het Vlie , de Maas en
de Schelde. Langs deze vindt men oorspronkelijk
alleen rijkstollen."
„De Koningswegen te lande zijn moeilijker na
te gaan; men mag aannemen, dat ze gedeeltelijk
nog van Eomeinschen aanleg geweest zijn. Zoo
b.v. de heirbaan van Nijmegen naar Cleve en verder,
blijkens een aldaar gevonden mijlpaal. Eenandere
weg zal van Nijmegen naar Arnhem, Zutphen en
') Oude Friesche wetten. Friesoh Genootschap II.
]n 2 stuk p. 69 en 82; Wierdsma pag. 112—114.
) Dirks. t. a. p. pag. 183.
s
) Van dm Bergh. t. a. p. pag. 103—108.
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Deventer gevoerd hebben. Ook vindt men bij
Aïbertus Stadetisis, een schrijver uit het midden
der 12 e eeuw, een grooten reisweg vei-meld, van
Arnhem over Rhenen en Zeist naar Utrecht."
Nadat de Heer Van den Bergh vervolgens nog op
andere vermoedelijk bestaan hebbende groote wegen
in verschillende provinciën gewezen heeft, vervolgt hij : „In Zeeland vindt men ten jare 1246
een Koningstveg vermeld (via regia) van Biezelinge
naar Vlake . . . Vooral in de Friesehe landrechten
komt liet belang der Koningswegen uit. Zij spreken
omstandig van zeven derzelven, drie water en vier
landwegen. 4) Van deze laatsten liep er slechts
één door Nederland, namelijk van Stavoren naar
Coevorden, of volgens eene andere lezing, naar
Keulen."
De schrijver deelt verder mede, dat deze groote
wegen, die hij met den algemeenen naam van
Koningswegen bestempelt, ook onder verschillende
volksnamen, als Karelsivegen, Brunehildewegen
en andere namen voorkomen. 2) Zoude het vreemd
zijn, dat ze daar, waar ze enkel onder het bestuur
van Graven stonden, door het volk ook Gravenwegen genoemd zijn ?
Laten we, na dit algemeen overzicht, tot Friesland terugkeeren.
Nadat ook dit gewest in de 8e eeuw onder de
macht der Frankische vorsten was gekomen, vanwaar het bij de latere verdeeling van het groote
Frankische rijk onder de opperheerschappij van de
Duitsche Keizers geraakte, werden ook hier over
de Friesche goën of gouwen Graven aangesteld.
') Er worden daar vier water- en drie landwegen
genoemd,
gelijk later blijken zal.
2
) Van den Bergh. t. a. p. pag. 106 in de noot.
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Reeds in de 8e eeuw vinden we melding van de
Graven Gerhart en Reginberq in Westergo.4) Kort
na liet jaar 1000 stonden de goën onder Gravin
Geertruida,
dochter van den Hollandsclien
Graaf Arnoud. Zij huwde met Ludolf, en werd
opgevolgd door hare zonen Bnino III en Èybert I en
haar kleinzoon Eghert II (1038 — 1089), die hier
op verschillende plaatsen munten lieten slaan. 2)
Later was dit gewest voortdurend een twistappel.
tusschen den Bisschop van Utrecht en den Graaf
van Holland , totdat Graaf Floris IV, die naar eene
verandering in het bestuur streefde, strijdig met
de aloude Friesche vrijheid, zich zoozeer den haat
der Friezen op den hals haalde, dat hij , nadat
hij dit gewest had verlaten, liet niet gewaagd
heeft het weer binnen te treden. En toen hij omstreeks het jaar 1234 in een steekspel was omgekomen, duldden de Friezen voortaan geen vreemden
heer meer In hun midden, maar kozen ze een
eigen Potestaat in den edelen Sikko Sjaardema. 3)
Gedurende een tijdvak van vier en een halve
eeuw alzoo hebben in Friesland Graven geregeerd,
die er in de verschalende deelen Skelta's of Schouten, oudtijds ook Frana genoemd, aanstelden als
hunne ambtenaren.
Onder hun bestuur waren de eigen Friesche
wetten in stand gebleven, die, naar vereisen van
') Yan den Bergh. t. a- p. pag. 140.
-)
Vrije Fries III pag. 28- VIII. p. 294 XIII. p. 228.
3
) Ubbo JSmmius. Èerum Frisicarum historia, IX
p, 138.
Gesta Abbatum Orti Sancte Marie , uitgegeven door
het Friesch Genootschap, p. 169 en 170.
Monumenta Germaniae historiae scriptorum, tomus
XXIII cap. XV.
Tegenwoordige staat van Friesland I. p. 397 en S98
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tijden en bij veranderde toestanden werden gewij
zigd en vermeerderd.
Van tijd tot tijd werden ze in geschrift gebracht.
Eeeds kort na Karel den Groote verscheen het
Ond-friesch strafwetboek in de Latijnsche taal, de
lex Frisionum, en, lioogst waarschijnlijk in de eerste
helft der l l e eeuw, de merkwaardige XXIV Landrechten en XVII Keuren,1) waarop, in vervolg van
. tijd, nog verschillende andere algemeene en bijzondere wetten volgden.
In de XVII Keuren komt er ééne voor, die
voor ons onderwerp van bijzonder belang is. Zij behelst de groote openbare wegen, waarop den Frieschen kooplieden vrij en veilig verkeer was verzekerd. Die wegen stonden onder de hoede van
's lands regeering, en worden door Van den Bergh
mede onder den algemeenen naam van Koningsicegen
begrepen.2)
„De negende keur is, dat men vredepenningen
betale en huisschatting , bij 's konings ban , met
twee penningen van Eeinalds (of Rednathes) muntslag, en die penning zal zoo zwaar zijn, dat men
ze kan hooren klinken in een loofbekken, over
negen huisvakken. Wie dezen rechtsplicht verzuimt, boete des konings ban met XXI schellingen.
Daarvoor verkregen de Friezen en daartegenover
werden hun gevrijwaard zeven wegen, ruim en
dóórloopende, om zuidwaarts te trekken: vier te
water en drie te lande. De eerste waterweg is
de Elbe, de tweede de Wezer, de derde de Eems,
de vierde de Rijn. De eerste landweg is op te
') Mr. I. Tëlting. Themis, 1867, p. 654.
Hooft van Iddékinge. t. a. p. pag. 21—30, 67,68 en 126.
a
) V. d. Bergh t. a. p. pag. 107.
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Oldenburg (of Osnabrug) en uit te Jever; de
tweede op te Munster en uit te Emden, en de derde
op te Koevorden (of Keulen) en uit te Staveren.
Wie ons op één dezer zeven wegen belemmert,
die verbeurt daardoor tien volksmark en de allerhoogste ban van den Frana, dat is XXI schellingen.
En als de Friesche kooplieden op één dezer zeven
wegen beroofd worden, en dit geschiedt van 's
Koningsbalve, zoo moet men het nemen van de
huisschatting en 's volks geld, en daarmede de
schade voldoen; geschiedt het van 's Bisschopshalve, zoo moet men het nemen van den cijns en
•de tienden en daarmede hunne schade vergoeden.
En wie het doet, die verbeurt daardoor den allerhoogsten ban van zijnen Frana en tien volksmark. De ban des Frana is XXI schellingen. ')
Ziedaar een hoogst belangrijke bepaling, die het
vroegtijdig bestaan van bijzondere handelswegen in
•de destijds uitgestrekte Friesche gewesten bewijst;
handelswegen, die hoogst waarschijnlijk reeds vóór
de Frankische overheersching als zoodanig gebruikt
zijn, maar die, wegens de onveiligheid in vroeger
tijd, gedurende de regeering der Graven rechtstreeks onder hunne hoede zijn gesteld. Ruim en
dóórloopend moesten die wegen zijn, om zuidwaarts
te kunnen trekken, en krachtige zorg was voorgeschreven voor de veiligheid op die wegen. Elke
.aanranding werd gestraft met de hoogste boete ;
elke berooving vergoed.
De Oude Friesche Wetten, vooral uit eenigszins
lateren tijd, bevatten meer bepalingen omtrent
') Von Bichthofen. Fries. Rechtsquellen pag. 15 en 17.
Oude Friesche Wetten. Wier ds ma pag. 133—136.
Uitgaaf van 't Friesoh Genootschap I, p. 3, 34, 204
«n II p. 74.
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w e g e n , m a a r deze betreffen hoofdzakelijk d o r p en k e r k w e g e n en verschillen aanmerkelijk van de
voorschriften o m t r e n t de groote handelswegen. Zoo
lezen we :
„ W a a r een dorp tegelijk hoofdplaats van een
liemmerik i s , daar zal een w e g o m g a a n van X X V I
voet breed. Dien zullen de Skelta en h e t volk
bij b a n onderhouden. E n allen, die in h e t dorp
lmiszittende zijn en er een heemstede h e b b e n ,
m o e t e n dien weg o n d e r h o u d e n , zoover de h e m m e r i k
l o o p t , van de u i t e r s t e sloot af a a n , en die sloot
zal zeven voet wijd wezen." J )
„De H e e r w e g m o e t zestien voet b r e e d zijn.
Dien moeten de Skelta en h e t volk bij b a n onderhouden. E n indien de Skelta den g e b a n n e n h e e r e w e g voor w a n w e r k s c h o u w t , m e t w e t t i g e g e t u i gen , en die voor w a n w e r k v e r k l a a r d w o r d t , zoo
zal de schuldige dit den Skelta boeten met t w e e
schellingen , en 's a n d e r e n daags aan ' t w e r k tijgen". 3 )
„Tot de h o o f d k e r k zullen vier wegen g a a n , die
ieder vier voet breed zullen zijn, o p d a t de vier
den vijfde k u n n e n d r a g e n en den doode t e r a a r d e
b e s t e l l e n , en den heiden t o t christen doopen." s )
„ E n om h e t k e r k h o f , b u i t e n den veteloozen
g r o n d , zal een w e g g a a n van X X I voet b r e e d t e ,
dien de Skelta onder zijne hoede moet h o u d e n .
D a a r o p moeten vrede hebben allen, die h e t Godshuis zoeken, en indien iemand h u n d a a r schadedoet , zoo zal hij h e t d u b b e l b o e t e n . " 4 )
„ E n w a n n e e r een l i j k w e g , die n a a r h e t Godsh u i s l e i d t , aan w a n w e r k i s , zal men dit in vijf
1

) Oude Friesche W e t t e n . Wierdsma IX a r t . 12. p. 294
) O. F. W. IX art. 10. p. 291,
) O. F . W . I art. 13. p. 29
4
) O. F . W . I art. 14. p . 30.
2

3
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wettelijke gerichten , binnen vijf dagen berechten ,
uit noodzaak, omdat ieder daarlangs liet Godshuis moet bezoeken, de heidenen en de Christenen r
de zondigen en de zaligen." -1)
Merkwaardig voorzeker zijn ook deze voorschriften, maar van gansch anderen aard dan die dei*
9 e keur. Van een dóórloopenden weg ten behoeve
van den handel is hier geen sprake, maar alleen
van plaatselijke wegen naar een dorp , een Godshuis of een kerkhof. De breedte en de verplichting tot onderhoud daarvan worden nauwkeurig
beschreven, en het toezicht opgedragen aan den
plaatselijken ambtenaar, maar straffen op berooving worden daarbij niet gesteld. Alleen voor
zooverre den weg om het kerkhof betreft, waar
geene veten mochten worden uitgevochten, was
de kerkhofvrede verzekerd en de overtreding er
van met dubbele boete bedreigd.
Aanranding daarentegen op de groote handelswegen werd gestraft met de allerhoogste boete
van XXI schellingen, en met volledige vergoeding
der schade. Daarvoor betaalden de Friezen vredepenningen en huisschatting aan hunnen Graaf.
En dat deze wegen onder de onmiddellijke bescherming der Graven stonden, blijkt ten overvloede
uit één der oudste handschriften der zeventien
keuren, waar wij in de ï)o keur lezen: „Zoomoet
de Graaf onzen Prieschen kooplieden den vrede en
de veiligheid bewaren voor de vredepenningen, op
zeven wegen, ruim en doorloopende, te water
of te land naar hunne keuze." %)
')
O. F. W. IX art. 11. p. 293.
2
) Von Eichthofen. t. a. p. pag. 539. Uit een Rustringer
handschrift van 1827.
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Zoo blijkt dus, dat de groote handelswegen
rechtstreeks onder de hoede van de Graven stonden,
die er wederkeerig hunne rechten op deden gelden
en belangrijke inkomsten trokken uit de daarop
gelegde tollen. En daar we reeds vernamen, dat
liet volk aan dergelijke wegen volksnamen, gaf,
als Karelswegen ginds en Brunhildetoegen elders ,
is liet niet te gewaagd, te gissen, dat hier deze
wegen, in tegenstelling van dorp- en kerk wegen,
door liet volk Gravenicegen genaamd werden. Mij
althans schijnt dit zoo natuurlijk, dat er nauwelijks twijfel aan kan bestaan.
Is deze gissing juist, dan is de naam Gravinneweg tevens verklaard. Het Oud-frieselie woord
Greva of Graeva (Graaf) luidde in den tweeden
naamval van liet meervoud Grevena of Graevena
met de uitgang ena. Der Gravemveg heette dus
in het Oudfriesch : Grevena wei of Graevena wei,
zooals we thans in liet friescb taalkundig nog
zouden zeggen: Gravene ivei. Met enkele klemtoon- verplaatsing, zooals veeltijds geschiedt, wanneer het volk de oorspronkelijke beteekenis niet
meer verstaat, is dit woord tot Gravinne wei verbasterd.
Laat ons ten slotte zien, of de in Friesland
bekende Gravinneweg tot de oude handelswegen
der 9 e keur behoort.
De westelijkste landweg daarvan liep van Staveren tot Koevorden , of volgens eene andere lezing
tot Keulen. Voor beide lezingen zijn belangrijke
argumenten bijgebracht.
Eenerzijds is beweerd, l) dat Keulen de juiste
l
) De JRhoer. Verhandelingen van het Genootschap :
Pro exeolendo Jure patrio. III, Ie stuk in de Voorrede van het Vetua Jus Frisicum. p. 17.
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lezing zou. zijn, omdat de handschriften, waarin
deze naam voorkomt tot de oudste zouden behooren. Latere afschrijvers zouden dan uit onbekendheid Cuforda in plaats van Colne liebben geschreven. De oorspronkelijke wet toch is afkomstig
uit een tijd, waarin Friesland nog behoorde tot
liet Oost-Frankische rijk of AustrasiS, hetwelk
Keulen tot hoofdstad had, terwijl de Friezen destijds op die stad een belangrijken handel dreven.
Anderzijds wordt aangevoerd , ') dat de meeste
handschriften den naam Coevorden behelzen. Tot
aan die stad alleen kon het gezag der Friesche
Wetten zich uitstrekken. Elk der zeven handelswegen bevond zich op het grondgebied der destijds
zeer uitgebreide Friesche landen, toen in zeven
vrije zeelanden verdeeld. De vier genoemde rivieren
besproeiden deze zeelanden; en de drie landwegen
waren binnen het Friesch gebied beperkt, met
uitzondering alleen van een deel van den weg
van Emden tot Munster, welke laatstgenoemde stad op geringen afstand van het toenmalige Friesland lag, maar die volgens kerkelijke indeeling de Bisschopszetel was, waaronder Friesland behoorde. Keulen echter lag
verre buiten Frieslands grondgebied, terwijl Koevorden daarentegen de uiterste grensplaats uit
maakte van Drenthe, hetwelk mede tot een der
Friesche zeelanden gerekend werd. Bovendien liep
de Friesche handelsweg naar Keulen niet over
land, maar langs het water. Een monnik Wandelbert te Prüm, verhaalt in 839 in hot leven en
de wonderen van St. Groár, dat een koopman uit
•) Mr. J. de Wal. Drentsche Volksalmanak 1846.
p, 88 en volg.
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liet volk der Friezen, den Rijn tegen den stroom
opvarende, zijn schip door de zijnen, langs den
oever, naar geivoonte, met eene lijn liet voorttrekken. Toen hij liet klooster van St. Goar
naderde, spoorden de lieden, die op den oever
stonden, hem aan, om aan land te gaan en te
bidden; maar de koopman antwoordde, daartoe
nu geen tijd te hebben; indien hij niet doorvoer,
zou hij geen geschikte rustplaats kunnen vinden. J )
En een ander Friesch koopman, die langs den
tegenover liggenden oever trachtte te varen, en
niet bij liet klooster aan land wilde gaan, werd
door het geweld van den stroom zoozeer afgedreven, dat hij met vurige gebeden de hulp van
St. Goar afsmeekte. Toen hij daarop gelukkig de
haven bereikte , schonk hij een kleed van kostbare
stof aan het klooster ter gedachtenis. 2) Blijkt
alzoo dat de Eijn in Duitschland door de Friezen
bevaren werd , ook van Utrecht tot Staveren ging
de reis te scheep. Albertus Stadensis schreef ten
jave 1154, „te Utrecht gekomen zijnde, begeeft
gij u te scheep en vaart over Staveren naar Dene3
marken."
)
Ook lezen we in een geloofwaardige b r o n , d a t
koning R a d b o u d reeds in 716 te scheep m e t zijn
krijgsvolk n a a r Keulen t r o k . *)
Overigens w o r d t de m e e n i n g , d a t de v r o e g e r e
h a n d e l s w e e v a n S t a v e r e n door D r e n t h e zal hebben
•) N-y7ioff's. Bijdragen v. Vaderl. Geschied-en Oudheidk. 1 145, door de Wal aangehaald.
-) Aldaar. II 295.
3
) Van Asch van Wijle. Gescbiedk. Beschouwingen
van het oude handelsverkeer der stad Utrecht, p. 604.

4
) Dirlis. t. a. p. p. 145 en de Gestp* abbatum Fontanellensium, cap. 3. Pertz II. p . 277.
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geloopen, versterkt, doordien zoowel in Gaasterland,
nabij Staveren gelegen, als in het zuiden en oosten
van Drenthe vele munten uit de 9e en 10e eeuw
gevonden zijn. l')
ï
Daarenboven was Koevorden reeds vroegtijdig
eene niet onbelangrijke handelsplaats. In het
midden der 12e eeuw werd er een aanzienlijke
doorvoerhandel gedreven op Bentliem en Munster.
De Burggraaf hief daar een tol. „Maer heer
Floris, zyne residentie houdende op 't Gasteel tot
Coevorden, schattede en vilde de eooplieden en
passagiers zoo ongenadigli, dat al de werelt daerover klaeglide en te onvreden was, alzoo dat de
onderlinge commercie daerdoor een aenmerkelyken
krack kreegh." Dit gaf aanleiding tot bittere oorlogen. 2) En omstreeks de jaren 1220 tot 1230
werd herhaaldelijk oorlog gevoerd met de lieden
van Koevorden en andere Drenthenaren, waarbij
het kasteel van Koevorden beurtelings werd belegerd of hernomen. 3) Een bewijs dat die stad
destijds niet van belang ontbloot was.
Wij hebben echter thans niet te beslissen, of
de westelijke landweg oorspronkelijk tot Koevorden
of tot Keulen zal hebben geloopen. Genoeg is
het voor ons doel, te weten, dat er van Staveren
uit over land een handelsweg ging naar het zuiden
of zuidoosten.
En als wij nu herinneren, dat, volgens het verhaal van de Commissie uit het Hof van Friesland
') Hooft van Iddeliinge. t. a. p. pag. 187.
-) Pieeardt. Antiq. -70 en 432.
Dezelfde. Cronijk der Stad en Heerlijkheid Coevorden.
1660.
3
) Arend. Algem. Gesch. des Vaderlands II, Ie stuk
pag, 267—274.
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van 1542 , voorgesteld werd den Gravinneweg te
herstellen „van de Conventhe van Ness aff tot
aen t tierde van Stellincicerff en den dorpe OldeJioMwolde," en dat destijds de sporen van dien weg
nabij dat dorp zeer krom door de fennen liepen tot
aan den dijk aldaar, „daer den selven wegh weder
opcomt,'' dan mag men aannemen, dat hij zicli
destijds nog verder zuid- of zuidoostwaarts heeft
uitgestrekt.
Uit het zuiden of zuidoosten alzoo aankomende,
liep de weg verder noordoostwaarts over de hooge
zandruggen van Oldeholtwolde en Oudesehoot,
langs de wetering de Dragt tot ten noorden van
de moerassige veengronden, en tot in het hart
van Friesland tot Nes , waar men van alle kanten,
niet alleen van het oosten, waarheen, gelijk wij
zagen, een weg langs de Boom geweest zal zijn ,
maar ook uit het noorden van de vruchtbare kleistreken, gemakkelijk met de koopwaren kon aankomen. En dat Nes reeds vroegtijdig als een
belangrijk punt beschouwd werd, kan daaruit
blijken, dat er althans reeds in 1243 een klooster
was met Commandeur en Broeders van de Duitsche
orde, waaraan het latere convent van Oudesehoot ondergeschikt was , en dat dit klooster in genoemd jaar
door den Bisschop van Utrecht begiftigd werd met
de kerk van Oldeboorn, welke gift in 1245 en
1258 uitdrukkelijk door de geestelijkheid werd
bevestigd en gehandhaafd, terwijl in 1280 aan dit
klooster tevens het patronaatrecht werd toegestaan
over de kapel te Luinjebird, die tot het kerspel
Oldeboorn behoorde. ')
') Cohnjon. Register der oorkonden 1884, pag. 15,
16 , 19, 23, 74 en nos. 97, 70, 5, 101 en 302.

Wumkes.nl

79
Van Nes uit Dam de weg zijn koers zuidwestwaarts, steeds langs den noordkant van de meren
en plassen van Frieslands zuidwesthoek, zooveel
mogelijk over een harden ondergrond, waarlangs
hij kan worden nagespoord tot Workum , op nauwelijks twee uren afstands van de oude koop- en
Gravenstad Staveren.
Hier had hij de handelsplaatsen aan of in de
onmiddellijke nabijheid van den vroegeren Pliestroom
bereikt.
Workum is eene vrij oude plaats, vroeger als
Wolderkum en Woldrichem bekend.
Reeds in 1333 mengde zij zich door tusschenkomst van haren abt Eggébrecht in de geschillen
tusschen Staveren en Lubeck, wegens schade tengevolge van een oorlog tusschen deze beide steden
geleden; en in het jaar 1343 traden er de Priesters,
Advocaten en Eaadslieden op in eene overeenkomst
met den abt van het St. Odulphus klooster te
Staveren. De oude kronieken gewagen bovendien
nog van eene oudere koopstad Westworkum, die
iets westelijker, wellicht aan den oever van het
Flie zal hebben gelegen, en sinds lang door de
golven is bedekt. x)
Nauwelijks een uur ten zuiden er van ligt
Hindeloopen, dat reeds in de 8e eeuw voorkomt.
Zekere Albrih in Friesland schonk toen aan Bonifacius het land, dat hij in het zuidelijk deel vaa
') Mr. Andreœ. Vrije Fries XIV p. 241, 245, 246.
Golmjon. Register der oorkonden, p. 67 no. 277.
Fr. Chartert». I p. 187.
De naam Woldrichem schijnt te zijn samengesteld
uit wold , boschstreek, ich hoek en hem heem, dorp ,
beteekenende alzoo het dorp aan den hoek van de
woudstreek.
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den stroom Mardunga bezat tot aan de grens van
Hindahlop *). Ook deze plaats klom spoedig op
in aanzien en gewicht. Eeeds in 1272 en 1274
komt Hindelopp met Staveren voor in een bestand
en verdrag van bevrediging en van koophandel
tusschen de koningen van Zweden en van Noorwegen en de koopsteden aan de Oost • en Zuiderzee. In 1361 werd ze zelfs in liet verbond der
Hansesteden opgenomen, en in 1370 sloot zij met
de afgevaardigden der overige Hansesteden een
wapenstilstand van vijf jaren met den koning van
Noorwegen. 3)
Het gewicht van het oude Staveren eindelijk is
van te algemeene bekendheid, dan dat wij het
uitvoerig behoeven aan te toonen. Ten tijde der
Romeinen lezen we reeds van de Sturii of Staurii,
waaraan Staveren , oudfriesch Staerum , zijn naam
heeft ontleend. In liet jaar 991 moet het reeds
eene welvarende plaats zijn geweest, daar liet
toen door de Noormannen werd geplunderd.
Kort na het jaar 1000 spraken de oude frie
solie wetten , gelijk wij zagen, van den handels
weg van Staveren op Koevorden (of Keulen).
Als hoofdplaats van het graafschap Suthergo
•of Zuidergo had ze tusschen 1038 en 1081 een
J
) V. d. Bergh. t. a. p. pag. 50, waar hij aanhaalt
Oorkondenboek I no. 9. § 59. De schrijver weet den
stroom Mardunga niet thuis te brengen. In het Fr.
Chartert). 1 , p. 662 en II p. 688, 689 en 752 komen

echter de Maerlinga- of Maringhazijlen, en later de
Maern- of Marnzijl voor ten westen van Bolsward,
waar thans nog de Marnzijl (sinds 1881 eene brug) en
Marnedijk bestaat, die de Marnahem omsloot.
"j Colmjon. Register der oorkonden p. 22, no. 95
en 97 en p. 82, no. 337.
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eigen munthuis. ) En wegens haar aanzienlijken
handel bekleedde zij ten allen tijde eene belangrijke plaats in het machtige Hanseverbond.
Is liet te vermoeden, dat de Graoinne-weg , van
bet zuidoosten dit gewest binnengekomen, zich
slechts tot Workum zou hebben uitgestrekt, zonder
ook de belangrijke handelsplaatsen Hindeloopen en
Staveren aan te doen ? Dat hij van Workum tot
Staveren niet is teruggevonden, bewijst niet, dat
hij er niet zou hebben bestaan. De meest vermoedelijke richting van dien weg moet meer westelijk zijn geweest, langs den oever van den Fliestroom, sinds lang onder de zee bedolven. Het
was toch oudtijds de gewoonte, om de wegen
langs de stroomen aan te leggen , en de zandige
zeekust daar ter plaatse moet er een gesehikten
bodem voor hebben aangewezen. En dat de weg
de oudste en belangrijkste handelsplaatsen van
Friesland zoo dicht zou zijn genaderd , maar ze
niet zou hebben bereikt, is niet aan te nemen.
Is alzoo het vermoeden niet ongegrond, dat de
weg zich hoogst waarschijnlijk tot Staveren zal
hebben uitgestrekt, dan hebben we in den raadselachtigen Gravinneweg den ouden handelsweg van
Staveren naar het zuiden, hetzij dan Koevorden
of Keulen , teruggevonden ; een -weg , waarvan de
oorsprong wellicht tot den oudsten tijd kan opklimmen , maar die als handelsweg, tijdens de
regeering der Graven onder hunne hoede en bescherming stond en hun door de tollen belangrijke
opkomsten verschafte, en daarom door het volk
') DirJcs. t. a. p. pag. 63—66.
Colmjon t. a. p. 13, 136.

Hooft van Iddékinge. t. a. p. pag. 70.
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de Gravenweg of Graevena wei genoemd werd,
welke naam allengs, toen de oorspronkelijke beteekenis niet meer verstaan werd, tot Gravinne wei
is verbasterd.
Pu. VAN BLOM.
Heerenveen, 1885.

MERKE OP 'E MAR,
De wyn is in fleurige spylman ;
Hy spilet wylde muzyk.
De weagen geane to keamer,
In keppel jongfolk allyk.
Hja dounsje de skotse trije:
Den rounte, den troch enoar.
Hja skatterje 't út fen 'e wille —
't Is merke , 't is merke op 'e mar !
Myn boatsje , oars sa niuet en sa dimmen ,
Det kriget in merkesin.
't Bigjint to swaeijen, to draeijen!
It is alhiel op 'e rin!
0 boatsje , bliuw by dyn saken;
Kom, reitsje net mei yn 'e sûs.
Oars rekkeste grif ûnder wetter,
En mast mei in wiet seil nei liûs.
PIETER JELLES.
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ALLEMANSPOP.
,,It is dochs wûnder mei dy, Nynke! Dou likest
alliiel mei 't lok yn 'e wrâld komd to wezen! nea
haw ik it sa sjoen ! Snjeun boaskje mei Fetse Tamsma! it is nou ek yn e top, Fanke!"
Wylst Gepke, boer Wytsma's wiif, soks sei, draeide
Nynke foar de spegel om, biseach lijar fcn foaren
ta efteren en miende, det alles , hwet lij ar bijegene, net allinne lok wier, mar det it hjar ek
fen rjuchten takaem. En dit mat min ek sizze :
as lok egene wirde mat oan tsjeppe lea, kleare,
golle eagen en in moaye bliere troanje, det lok
rûm it diel fen Nynke wirde moast.
Moaye Nynke, sa neamde me hjar, wier de
leste fen de acht bcrn, dy Gepke hawn hie; seis
yet yn libben en twa dea. De earsten kamen
al ryklik gau nei enoar, mei it saunde like't op to
halden, en mei trije jier waerd de widze op 'e souder set, mei 't wyt, det er ris for bernsbern tsjinst
dwaen kinne scoe. Lykwol twa jier dêrnei wier
der dochs wer hwet geande, it jinge in tigc opskûr joech. De bern wierne luik en de bûrljue
en oaren hiene de gik er mei. Binammen de âldste
dochters, dy al sechstsien en achtstsien jier wierne,
hiene wakker it grou, en woene nearne fen wite;
as immen hjar der oer oanspriek, en as lija ûnderenoar wierne, koenen hja sels il húnjen net litte.
Mem siet er faek om to skriemen en heit, as er
soks mirk, joech syn bern den wol ris in tige ôf~
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rekken, mar koe doclis de noed en soarge net fen
him ôf smite oer de lytse, dy 't komme scoe , en
by de oaren sa fier to'n efteren bliuwe moast.
Sa like der net folie blydskip komme to scillen
oer it famke , det der einling by Wytsma's to wrâld
kaem. Mar, freamde dingen barre er .jamk yn it
minskelibben. Do dat ljeave mût'le famke dêr sa
kreas yn de widze laei, mei in wike mannich al sa
wezentlik âlje koe en mei in glimke om it mûltsje
de hantsjes nei elts útstiek, nou, do wierne de oare
bern sa gik mei de lytse, det hja lijar net graech
wer misse woene. Ja , elts die syn best om Nynke
to bidjerren en faek wier de iene bast luik op de
oare, as it like det se fen dizze mear as fen dy hàlde.
Soks wier net for in hoartsje, lyk as me bast tinke
scoe, né, it dùrre foart en nat foatt dûrre ta . . .
ja, dat is egentlik it jinge ik forhelje woe; to sizzen, hwet er oan fôst sitle kin, as min „ allemanspop" is.
Hwet Nynke al ta in Ijeafling yn de widze makke,
bleau hjar by. Blier en blij wier lijar troanje,
tsjep en kreas hjar lea, oanfallich tsjin elts, waerd
lija net allinne lieech set yn 'e hûs , mar ek dêr
bûten. As lyts bern koe nimmen it litte, it moaije
famke oan to sjên, en sa minsom glinsteren dy golle
bliere eagen yen to mjitte en sa krol siet dat glanzige hier op dat Ijeawe holtsje, det elts graech in
patsje op hjar reade mûtele wankjes triuwe wolle
scoe.
Wier nou Nynke , as lyts bern, alles for egen
en freamd, — greater waerd se 't ek for master
•op 'e skoalle , for domeny op it fragelearen, for
Wybkjemoai, hwer hja naeijen learde; ja, der gyng
in rop nei fierrens út , det Wytsma en 't wiif sa 'n
moai en Ijeaf fammesbern hiene.
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Sa gongene Nynke hjar jonge jierren as in noflike sinnestriel foarby, for in oar en for hjar
scls; hja libbe yn noelit en lok, om 't de âlden
soargen for moaije klean , de sisters det lija neat
mear die, as hja Ijeafst dwaen woe, de broerren
det hja fen nimmen oerlêst Me , en niaster dct se
de holle net sa slim liie to brekken; wylst
frjeunen en freamden om kriich it aerdige famke
der by ynhellen, hwer mar nocht en wille to finen
wier.
Sa groeide Nynke op, waerd faem en kaem op
de top fen lok, sa as hjar mem sei, en lyk as
wy hjar niis sjoen hawwe.
Nei folie oansiik foei hjar kar einlings op Jetse,
de ienichste soan fen Geale Tamsma, in rike einerfdo greidboer, dy't it wol tige tsjinstie, det syn
soan in hierboers dochter krige, mar dochs op
it lest tajoech, om 't Jetse de moaiste en aerdichste
faem út de Hele krite , ta wiif krije scoe.
Earst hie Tamsma yn 't sin om to rintenierjen
en Jetse op de pleats to setten; lykwols syn wiif,
dy't hwet fierder seach , sette it troch, det de jonge
ljue yn in keamer kamen , om 't it hjar talike det
Nynke tsjin it boerespil yet net opwoeksen wêze scoe.
Soks hage it jonge pear nou earst yn alles wol
net, mar hja joegene hjar der by del; hiene hja
nin goed, sa oerleincn hja, hja krigene ek gjin
noed. Tamsma soarge for in kreaze keamer,
tichte by, en Wytsma en hjar makkene det der
neat yn ûnlbriek. Jetse scoe sa folie as arbeider
by syn heit wêze en Nynke hie neat to dwaen as it
iten en drinken op'e tiid ré to hawwen en it spil
himmel en skjin to halden.
8a kamen Jetse en Nynke, nei minske cach, as
yn in apart himeltsje to wenjen, en de jonge Ijue
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sietene den ek , yn 'e earste tiden sa smuk yn hjar
nêstke, min koe 't net moaijer bitinke. En as hja
de jouns, foar Ms, ûnder de linebeam sietene,
koene hja faek lietsjes sjonge út de fleuren en mei
enoar boartsje as bern, ta 't it tsjuster waerd en
de bôdklok hirn hearre liet.
Hwet in boel yn dy keamer . . .! Der stiet in
amer wetter mids oer de fiier, de matten liingje
oer de stoellen, it moaije kleed leit roungear yn
in hoeke; op 'e tafel, dy dwers oer de keamer
stiet, stiet de tliébocl, yette net ôfwosken, de
itensnap, in kûm mei sjipsop, de smoarge skûteldoek, in panne mei healskylde jirappels, en, yn it
formidden fen dat alles sit in jong wiif, dy't in
grouwe protte hier ûnder de mûtse weikipet, mei in
bern oan it boarst, flau fen wezen it spil oan to
sjên. Krekt sa komt Jetse de doar yn en Nynke,
dy soks heart, rekket út de dodze, sjucht nei de
klok, smyt it bern yn de widze, hellet as de blits
de nap mei jirapels oan, en seit forheard: „Biste
der nou al Jetse, dou komste ek bare ier 1"
„It is al ketier oer toalwen", andert Jetse, „en
yet gjin iten ré ! Hwet is it hjir wer in boel !
Ik mat dy mar wer hwet helpe , aef oars, ik gean
mar wer foart; hja hawwe thús dochs it iten ré; ús
faem mat den mar efkes by dy komme om it spil
hwet mei dy op to redden. Mar , Nynke ! Nynke!
dat mat oars !"
„Ja, dou haste goed praten", seit Nynke mei de
triennen yn de eagen; „it bern is sa lêstich as hwet,
en 't wier allegearre drokte. Gean dou efkes by
Pytsje oan en siz hjar det hja hwet komt en freegje
oars Jelle Beitske."
„Wy hawwe by ús nea gjin freamd folts oer de
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uier en wy kinne dat ek net altyd hawwe, ljeawe",
seit Jetse goelik en giet fo art.
Nynke siet forslein; hja ficlde dat hjar man gelyk hie. Triennen rollen hjar oer 'e wangen. Hja
wiste net, lio er trocli to kommen. Mar einlings
fette hja moed, helle de kofjetsjettel (se scoe oars
forby rekke hawwe), do oan 't meallen, it thégûd
koe sa wol stean bliuwe. Om 't it fjûr net barne
woe, waerd in great bosk prikken fen de souder
helle, en foar de kachel lein. Earst de flier skjin,
tinkt se. Lykwols, krekt as se in pear setten mei
de luiwagen dien hat, dêr reaget hja do kop mei
molke, dy op de tafel stie, omfierens, sadct de môlke
en de kûm oer de flier fleane. It bern waerd
troch dy plof to wekker en bàlte fen kjeltme,
sa dat min it wol trye hûzen fier liearre koe. Nou
rekke Nynke der alhiel yn wei en yn it spil fortiisd,
sadet hja snikjende op 'e stoel delfoel en hjar rie
to 'n ein wier.
Biste dêr al wer ?" sei frou Tamsma tsjin Jetse,
do dy ûnder iten by hjar yn 't milhûs kaem; „Jimme
kinne gauwer as wy." — „Gauwer", sei hjar soan,
wylst him it skriemen neijer stie as it laeitsen;
„Nynke hie it iten yette net rê , hja scoe krekt
oan it jirapelskilen ; dat bern bynt hjar sa de liannon.
My tochte Mem! jimme scoene it iten yet net dien
hawwe en den wier ik hjir wer op 'e tiid , hwet
oars wol spanne scoe. Kin Fimke to middei net
hwet komme en Nynke efkes in hân helpe ?"
„Ja, dat kin wol, mar Nynke mat hjar sels ek
hwet better oanpakke; it wirdt sa oars in foiiegen
spil. Ik wyt net ho 't ik it hawn ha, allinne
mei trije bern yn'e keanaer en nea gjin help , aef
ik moast yn 't waerm bêd lizze. It wier do in
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oare tiid as nou; \vy moasien îoar 't wirk stean
as de beste faem, howol ús heit en hjarren er tige
goed hjsieten. Nou wirde de hierboers dochters as
jiffers opbrocht en as hja frou wirde, kinne hja
lij ar faek net redde."
Jetse stykken de brokken hast yn'e kiel, do er
syn mem sa praten hearde en ei' neat tsjin sizze.
koe; mar syn Nynke sa leech to lizzen, koed er
net útstean en hy gyng, howol net best to moed f
oan it wirk.
Fimke forklaeide hjar nei iten gau en broclit do
it spil yn in amery by Nynke wer op stel, en do
Jetse nei meltsjen en foerjen thús kaem, siet syn
wiif kreas en himmel, mei it bern yn'e riften, op
hjar man mei de kof je to wachtsjen. It scoe de
oare deis better gean, sei se. En dat gyng ek sa.
Mar de trêdde deis tochte Nynke, it wier sa nedig dat hjar kast mei diggelgûd ris ûtrédden waerd;
dêrom gau oan 't wirk, de boel der út en oer de
flier en in greate kûm mei sjipsop er by. Mar
krekt wier hja oan it omwaskjen, dêr kaem Aukje bolrinster oan ; dy hâlde hjar oan de praet; troch dy
hjar hird roppen rekke 't bern to wekker; dat mast
ek redden wirde; do kofje drinke, en do niunkelytsen Jetse thûs kaem , wier der yet neat ré en gjin
plak yn'e keamer, hwêr 't er sitte koe.
Wer gyng Jetse nei hûs to itcn en linkende wei
bleau er altyd mar yn 't skoft wei, wylst it jouns
spande, det Nynke alles yn de keamer foar enoar hie.
Hie Jetze nou in man west, dy stiif en steech op
syn stik stie, aef mar in bytsje kribbich, der scoe
faek raer hwet om wei gien wêze. Lykwol, soks
wier hy net. Sêft en goedlik en fij fen spil en
fingemak hope er jimmerwei, det Nynke mei de
tiid wol leare scoe. Nca hast wille yn syn egen
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hûs, alles dêr yn disoarder, jimmer skean praet
dêroer by oaren, to sjên det syn bern it nedige
gerak net krige en sa in sukkeler wirde scoe,
dat allegearre bleau Jetse net yn de klean sitten ;.
liy rekke oan it kwinen as immen, dy't it herte britsen
is. Tarring wier it, seinen de ljue, en dokter woe
der ek gjin oare namme oan jaen ; mar do Jetse
yet swakker waerd en it like det er to lizzen komme
scoe, do rette dokter oan, det de sike by syn
âlden forsoarge waerd. Yn hJar egen keamer wier
it sa lyts, de jonge faek lêsticb, soks wierne dingen dy de sike kwea dwaen scoenen.
Nynke wier net smoarch sa as min licht tinke
scoe, hearink né, hja wier sindelik as de brân, mar
it wier in sindelikens dy mannich hûshâlding yn ûnk
en lijen bringt, en nou Jetse út de hûs wier, waerd
dêr alles, iten en drinken, ja de soarch foar hjar
bern by opset. Hja koe in hele dei op hjar strjitte
to siik bringe, om dy giel en moai to krijen ; de
glêzen moasten eltse dei ôfnomd, hjar izeren pôt
glinstere yen as sulver tomjitte en yn 't kammenet
koe min yen spegelje. Al trije wike hie Nynke
oan it hûshimmeljen west en yet laei alles troch
enoar, ta 't Rinske, dy ris by hjar kaem, dêroer
de hannen gearsloecli en sei: „Fanke! fanke! ik
kin my net bigripe ho'ste sa kinste, dat mat oars;
ik bliuw lijir in pear dagen en scil dy ris sjên littelio yn ien dei it spil lij ir klear, en it hûshimmeljen
dien is."
Rinske teach oan it wirk en, jawol, de jouns
wier de keamer sa op oarder , as er yn gjin jier
west hie. Mar de oare moarns wier de sinne yet
net oan de kimen of Nynke wier, lyk as se wend wier,
wer oan it oprêdden: de stoellen fen it plak, de

Wumkes.nl

90
matten yn de lioeke , it kleed op, en foar min 't
liast tinke koe, laei alles wer trochenoar, sa as to
foaren. Rinske, dy hwet lang laei, om 't hja
miende ris hwet' útsliepe to stillen, waerd einling
to wekker en seacli bjustre forheard it spil oan.
„Nynke," rôp hja „hwet scilste nou ! ?" „Wel, ik scil
de keamer redde, eardet stou út it bed biste."
„Ei, rin hinne", sei Rinske wer, „de keamer
is jister ommers hiel en al oprêdden en yn oarder
broclit en scilstou him nou wer oeral bringe!
Meits ljeaver it wetter oan de soad en red de lytse
jonge, dy al klear to wekker leit."
Mei 't Rinske dat sei, smiet hja de rokken oer
de holle en foar't in beal ûre om wier, hie lija de
keamer wer op stel. Lykwol do hja dien hie, sette
hja de hân op de bekling fen in stoel en de foet
op ien fen'e speaken, en sei koartwei „Aste nou weiin liàn hjir oan dit goed slachste, den krigeste mei
my to redden. Is dat ek in dwaen?"
„Myn stumper fen in bern ! Wolle jimme dêr
for soargje, heit en mem! hwent Nynke kin it
net opfiede; dat sjocli ik klear. Jimme wolle ek
wol om lij ar tinke, net ?" — Tamsma en syn
wiif ûnthjitlen Jetse dat , mei de liân er op , en
dêrop, mei in wird fen ljeafde en tank for allegjerre , dy om syn bêd stiene , stoar de golle, beste
jongman en in glimke fen frede laei op syn wezen,
nou er wiste det syn bern bisoarge wier, en Nynke
gjin eamioede lij e scoe.
Do de earste tiid fen rouwe en biklacli oer wier,
en de âlden fen Jetse kear op kear er oer praet
liiene, ho 'n bytsje wille hjar soan by syn wiif liawn
liie en lio't syn sukkeljen dêrút foartkomd wier, tochte
it hjar best, mar sa gau as it koe oan Jetse syn
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winslt útfiering to jacn. Dêrom waerd Nynke oansein, om it bern mar by Tamsma's to bringen,
den koe hja yn de keamer bliuwe en sa faek ocrkomme, as hja woe. Nynke soarge er bjuster
tsjin oan, det hja hjar bern misse matte scoe,
mar der waerd hjar bitsjut det oars de hannen
fen hjar ôfwosken waerden en hja hjar mei hjar
bern moast sjên to redden: de keamer scoe hja
den romje matte, en sa mear. Nynke en hjar âlden wierne dêr wol tige tsjin, mar hja moasten tajaen.
Lang dûrre it net, det Nynke allinne yn de
keamer bleau; mei gauwens stiek hja de moedfearren op, en gong to útfenhûsjen. Hjar tsjeppe lea
en troanje en aerdig praet loek wer frijers oan. en
foar 't jier om wier, hie hja al fêste frijeiïj mei
in jonge winkelman, Jan Bolta , dy ek koartlyn
syn wiif forlern hie. Der waerd him wol to foaren
lein, det Nynke gjin beste hûshàldster wier;
„mar", sei de man ,,it kin wêze det hja 't hwet
rom wend is, lykwols, as se mar aerdich en kreas
hjar foardocht, den foeget hja my, om 't dat binne
dingen, dy krekt yn myn bidriuw to pas komme ;
in aerdich wiif is de heale winkel, en it oare fynt
him wol fen sels."
Om 't Nynke as widdou meast by hjar âlden
thús wier, en mem hjar yn alles by sprong, hie hja
tiid genôeh om tsjep en sindelik foar 't ljocht to
kommen; mar nou't hja as frou de hûshàlding wer
la hjar lest krige , al hie hja ek in faem foar hjar,
kaem it oars en gong it wer it âlde paedtsje lans :
nea net ré komme en alles yn ûnstjûr.
Al ho 't Jan der ek efter siet, nea wier Nynke
op 'e tiid forklaeid en for de winkel klear , likemin as hja kofje aef thé ré hie for de ljue, dy
ris yn'e hûs wêze moasten.
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As Jan nou in man west hie as Jetse, den
scoe liy er him by dellein hawwe en scoe de winkel forroun en de earmoede, as in kat yn'e spine, yn'e
hûs slûpt wêze. Mar sa scoe 't net, toette de man;
flitich, en fûl er op om hwet to fortsjinjen, en hwet
koartkearich fen aerd, koe er dat seameljen net
útstean en lang dûrre it net ef Nynke moast ûnderfine, det hja gjin Jetse foar hie.
Hie ik nou 't bistek hawn om in boek to skriuwen, dit scoe 't bigjin west hawwe fen in skiednisse fen ûnk en lijen, lyk as der fen komme kin
en komt, as it wiif as bern in allemanspop is, lyk
as Nynke , dy nea† die as aerdich to wezen, hjar
op to pronkjen en hwet om to kliemjen; it scoe
in beaken yn sé wêze kinne for de manljue dy in
wiif siikje ; lykwoL ik scil koart wêze.
Lang hat Jan tsjinaksele om út it lijen to
bliuwen; mei goedens en lilkens waerd it bisocht,
mar omdôch. De hûshâlding waerd mei de tiid
greater en de útjeften kleauwen dêrraei fen jier ta
jier ; frocli Nynke sloffeiis waerd de njerring de
doar útjagge en sa de fortsjinst minder, wylst der
foar de man gjin bodsjen en kampjen tsjin wier.
Hie Jan him er nou ûnder dellein as Jetse, hy
scoe fen fortriet oan de tarring komd wêze. Nou wier
it oarsom, mar net folie better: liy sette him der
einlings mei geweld tsjin op, bruide syn wiif, roun
nei de herberge en sloech as er thús kaem, faek
alles koart en klien, sadet de bûrljue er sims by
to pas komme masten.
Ho 't fjirder gong, lit him tinke. Foarbylden fen
cllindc en lijen fen sa'n libben binne er oeral fiersten to folie.
Lit Nynke eltse faem, al is hja ek gjin „allemanspop", wêze ta in Wumkes.nl
eximpel!
Snits.

D. HANSMA.

IETS UIT HET VERLEDEN
DEE

LEEUWARDER COURANT.
't Behoeft zeker niet gezegd te worden welk
een belangrijke plaats liet periodiek geschrift, dat
wij met den naam van „Courant" bestempelen,
tegenwoordig in ons huiselijk en maatschappelijk
leven inneemt. Wij, kinderen der 19de eeuw,
kunnen — zooals het elders uitgedrukt is — evenmin buiten de courant, als de Romeinen het buiten
hun circusspelen konden stellen; de courant behoort
tot ons wezen; zonder dat vel papier zijn wij niet
in ons element; zelfs gevoelen wij al zekere ontevredenheid , als, wegens een of ander ongeval,
de courant niet op tijd aankomt. Zonder er ons
rekenschap van te geven, hebben we behoefte aan
de courant, en dit niet alleen voor zoover wij
staatslieden , handelaars en industrieelen zijn ; neen,
al behooren wij slechts tot de gewone burgers,
toch stellen wij genoegzaam belang in den algemeenen gang van zaken, om gretig naar de courant
te grijpen. Een dag zonder courant is voor menigeen reeds voldoende om zich buiten de bewoonde
wereld te wanen. Wij zijn allen zóó aan dien
dagelijkschen bezoeker, die ons het nieuws uit
alle oorden der wereld komt vertellen, gewoon
geraakt, dat wij hem gerust „ de onmisbare vraagbaak voor iedereen" durven te noemen.
Ongetwijfeld zal bij velen dikwijls het verlangen
zijn opgekomen , om ook iets aangaande de historie
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van dien onnrisbaren bezoeker te vernemen. Voor
dezulken nu is in het najaar van 1884 te Leiden ,
bij A. W. Sijthoff; de uitgaaf aangevangen van
een zeer belangrijk werk, getiteld: De Courant.
Geschiedenis, samenstelling en beheer van groote
en kleine nieuwsbladen. Naar in- en uitheemschebronnen bronnen bewerkt door Willem Hqversmit.
Het eerste hoofdstuk van dit werk beschrijft denoorsprong der courant, waaromtrent de schrijver
zegt : „Oogenschijnlijk is het onderzoek naar den
,.oorsprong der courant hetzelfde als na te sporen
„sedert wanneer liet gezelschappelijk verkeer onder
„het menschdom of de maatschappij is ontstaan ,
„zoozeer schijnt ons tegenwoordig het maatschappelijk leven en verkeer onmogelijk zonder dit
„onontbeerlijk middel van gemeenschap. Toch is,
„de courant, in den zin dien wij tegenwoordig
„aan dit woord hechten , van geheel modernen
„oorsprong. Het behoeft immers geen betoog f
„dat zij de boekdrukkunst niet heeft kunnen vóór,afgaan; zonder deze is zij een onmogelijkheid ;.
„wij kunnen er ons zonder haar geen voorstelling
„van maken. Zij heeft haar zelfs zeer van verre
„gevolgd , met langzame schreden, en om op groote
„schaal tot gemeen goed te worden , zooals heden
„ten dage het geval is. waren de wonderen noo„dig, die sedert weinig jaren door de wetenschap
„en de nijverheid zijn gewrocht."
Pas in de eerste jaren der 17de eeuw ontdekken wij iets , dat wezenlijk den naam van courant
verdient. Ons land stond destijds aan de spits;
der gewesten , waar men toen van lieverlede „tijdingen" of nieuwsberichten geregeld door de pers
begon te verspreiden. Die „tijdingen" of nieuwsberichten werden in den aanvang met de echt
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Nederduitsche woorden : „loopmaren" of „nieumaren" genoemd, doch zucht tot verfransching
heeft daarvoor later het woord „Courant" iii de
plaats gesteld , dat zich tot op onze dagen heeft
gehandhaafd.
Eenmaal geboren , drong de courant van uit de
hoofdstad Amsterdam in den loop der 17de eeuw
langzamerhand mede tot andere voorname steden
van Holland door , waar ondernemende uitgevers
successievelijk ook een nieuwsblad oprichtten, doch
in de overige provinciën van ons vaderland duurde
het nog meer dan een eeuw , vóór men er eigen
couranten kon bekomen.
Te Groningen zag de eerste courant het licht
in 1742; te Middelburg in 1758; te 's Hertogenbosch in 1772 ; te Zwolle in 1780 ; terwijl in
onze provincie Friesland de drukker Abraham
Ferwerda te Leeuwarden den 29 Juli 1752 liet
eerste no. der Leeuwarder Courant begon uit tegeven.
Terwijl de heer Haversmit, in zijn bovenaangehaald werk, uit den aard der zaak van deze
Leeuwarder Courant slechts kortelijk melding
maakt, en aangaande dit blad alleen herhaalt wat
wijlen de heer W. Eekhoff op blz. 438 van den
catalogus der Leeuwarder Stedelijke Bibliotheek daarvan heeft gezegd , heb ik mij thans voorgenomen de
lezers van den Frieschen Volksalmanak meer uitvoerig over het oudste — en langen tijd éénige —•
nieuwsblad onzer provincie in te lichten. Eikebladzijde uit de geschiedenis der Leeuwarder Courant toch vormt tevens een bijdrage tot de kennisder historie van ons gewest, en daarom wil ik
vertrouwen, dat deze regelen den lezers niet geheel
nwelkom zullen zijn.
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Hoe is zij ontstaan, die Leeuwarder Courant î
In het kleine huisje der Peperstraat te Leeuwarden, waar in vorige eeuwen „de Zaadzaaijer" uithing en sedert 1655 reeds een drukkerij gevestigd
was, vestigde zich omstreeks 1740 als drukker
Abraham Ferieerda , die klein begon, maar, dank
zij zijn ijver en ondernemingsgeest. al spoedig
niet minder goede zaken dan zijn voorgangei's
maakte. Tal van belangrijke uitgaven, in- en
achter den Catalogus der Stedelijke Bibliotheek
van Leeuwarden, door wijlen den verdienstelijken
archivaris W. Eekhoff beschreven , zagen bij hem
het licht. Tot verspreiding van meer vrijzinnige
godgeleerde denkbeelden en letterkundige kennis
begon hij in 1750 en 1751 weekbladen , als:
Be Wijsheit Salomom, De Nederlandsehe Criticus
en L'' Observateur Hollandois uit te geven , doch
de tijd voor zulke geschriften scheen nog niet gekomen ; althans , het debiet was ongenoegzaam,
en de werken van Friesehe uitgevers werden
destijds in Holland te weinig op prijs gesteld,
zoodat de uitgaaf spoedig moest worden gestaakt.
Latere pogingen, belichaamd in het maandblad
De Politieke Verrekijker en de weekbladen De
Verstandige Snapsters en Phïlantrope (1756) hadden al evenmin succes. Doch beter slaagde hij
in 1752 , toen hij aanving met een nieuwen arbeid,
de uitgaaf van onze Leeuwarder Courant, die meer
aan de behoeften van dien tijd voldeed. Zoo had
de wakkere uitgever, door verschillende tegenspoeden in zijn plannen getroffen, dan pas een
levensvatbaar werk begonnen, toen hij op Saturdag, den 29 July 1752 het eerste no. van het
eerste Friesche nieuwsblad, onder den titel van
Leeuwarder Saturdagse Courant
het licht deed zien.
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Is er van menig andere Courant uit vroeger
•eeuwen geen compleet ex. meer over (zoo o. a. de
Groninger, waarvan zulk een ex., vóór korte jaren,
wegens gebrek aan liefhebbers, voor scheurpapier
verkocht is), de biblioteek van. liet Friesch Genootschap zoowel als de Leeuwarder Bibliotheek
bezitten van de Leeuwarder Courant gelukkig volledige exemplaren, van de oprichting af.
Bij het blad voor blad nagaan der eerste 60
jaargangen, heb ik een reeks van aanteekeningeu
gemaakt, waaruit bij het samenstellen van deze
schets voor een groot deel geput is.
Het was een bescheiden blaadje van een vel
kwarto, dat eerste no. der Leeuivarder Saturdagsc
Courant. Nederig deed het zijn intrede in de
wereld, in klein formaat en van geringen omvang.
Aan het hoofd der eerste bladzijde prijkte de
onderstaande aankondiging :
„Deze courant die men voornemens is alle weken
„uit te geven, zal volgens een bijsonder en nieu
„plan geformeert worden, uit de volgende No. zal
„den Leser het rechte denkbeeld van deselve kun„nen formeeren, men zal deselve meer en meer
„trachten te verbeteren, en tot de uiterste vol„maaktheit brengen, geen moeite noch kosten ont„sien om die voor het algemeen van nutte doen
„zijn, het welke de ondervinding beter dan een
„cierlijk opgepronkte Voorreden zal aantonen:
„Deselve zal een veel grooter menichte van voor„werpen in zig bevatten dan de ordinaire Nieus„papieren in 't gemeen behelsen, door dien het
„geensints mijn oogmerk zoude zijn om de mijne op
„de ondergang der andere te vestigen, de lief hebb e r s van den ouden trant kunnen zig met de
,; ordinaire Nieuspapieren vergenoegen _, en men zal
7
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;;dese

met veel nut en vermaak kunnen lesen , zon„der de jaloude van de Autheurs of Drukkers van
„de andere op den hals te halen.
;,De couranten in 't algemeen aangemerkt, zijn
„niet zo zeer te verachten als sommige mensohen
„zig wel verbeelden, zij kunnen de Histori-Schrijvers
„voor Memorien of Gedenkstukken verstrekken in
„alles wat de wesentlijkheit en de tijdt der gebeurtenissen betreft. Het verwijt dat men haar doet
„van niet in alles oprecht en na waarheit te zijn,
, spruit dikwijls voort uit een valsche Correspon;; dentie; Maar het is de nootzakelijke plicht der
„'Schrijveren omme liet gemeen van de begane misslagen te adverteren, dit is - een point waar op in
„dese Courant een bijsondere reflectie gemaakt zal
„worden : En hoewel wij aan den Leser de eerste
„en nieuste tijdingen zoveel ons mogelijk zullen
„mededelen, waar toe wij menen genoegsame mid„ delen aan de band te hebben ; zo zullen wij nocli„tans als het eerste en voornaamste point de waar„heit derselve in 't oog houden.
„Men heeft veel reden om te vermoeden dat geen
„Schrijver van eenige Nieuspapier-en verwaantheit
„ genoeg besit, om zig te verbeelden dat zijne Lezers
„eenvoudig genoeg zullen zijn, om te geloven , dat
„zijne Correspondentie hem liet geheim van het
„Staatkundig Cabinet kan doen doorgronden , en al
„hadde hij het geheim van dese of gene intrigue
„ontdekt, zoude hij wel zekerheit hebben om deselve
„op een veilige wijse te divulgeren ? Men belooft
„in desen opsichte niets als hetgene dat men mag
„ en kan zeggen, zonder zig te exponeeren. Men
„zal met zo veel vrijmoedigheit als ymand het Land
„der Conjectures doorwandelen: Nochtans altoos
;;een billijke ontijdigheit en een gepaste welvoege-
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„lijkheit in agt nemende: De grondregel is ons zeer
„bekent dat het onvoorsigtig is zig tegens de sterk;)ste partij aan te kanten.
„Het zal zeer dienstig zijn met een woord uit te
„ nodigen alle die gene die ons met hare Correspondentie gelieven te vereeren, al hetgene dienen
„kan om het ware interest en wezentlijk nut van
„de inwoonders deser Provinciën te bevorderen, zal
„een nuttig en geschikt onderwerp voor dese Cou„rant verschaffen. Indien ijmand dierhalven eenige
„nieuwe ontdekking doet in enige kunst of wetenschap , zo er iets zeltzaams en bijzonders gebeurt
„waardig om tot de kennis van de nakomelingschap
„ overgebracht te worden, indien'er iets voorvalt
;; dat van enig nut kan zijn voor de Commercierende
„Inwoonders van dese Provinciën ; indien ijmand in
„zijn functie of bediening deze of gene zaak uitge •
„ vonden heeft, die voor het algemeen van nut kan zijn,
„ in een woord alles wat het Politique, zo wel als
„ den Koophandel of het Kerkelijke betreft, ja van
„alle bijsondere takken waar uit het nut en ver„makelijke kan hervoortspruiten. Alle diegene die
„ de Burgelijke plichten der Maatschappie weten en
„betrachten, worden uitgenodigt ons de bij haar
„bekent zijnde bijsonderheden mede te delen, en
„die gene die het nodig oordeelt zal zijn Kaam met
„vereischte omzichtigheit gemeld zien.
„Alle advertentien van wat Natuur deselve mogen
„zijn, zal men voor een zeer redelijke en geschikte
„prijs in deze Courant kunnen invoegen, mits deselve
„aan niemands goede naam , of affaires enige pre„juditie toebrengen.
„Dewijle men een nieuwe Courant begint uit te
„geven, zal het niet ondienstig zijn aan het ge„meen mede te delen een korte schets van de
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tegenwoordige toestand der zaken van Europa.
(Volgt: „Politique Staat van Europa.")
Verder bevatte het blaadje niets dan eenig buitenlandsch nieuws en een drietal advertentien ,
namelijk: een verkooping van huizen te Leeuwarden , een dito van een Zathe op het Bildt, en de
vermelding van de uitgaaf, bij den drukker der
Courant, van verschillende lijkredenen , te zamen
gedrukt op den dood van den in 1751 overleden
Prins Willem IV. Ziedaar den gebeelen inhoud
van het blad. Weinig , zeer weinig, in vergelijking met hetgeen wij thans in een courant wenschen te vinden. Geen overzeesch, binnenlandscli
of plaatselijk nieuws, geen markt- of handelsberichten , geen kerk- of schoolnieuws, en van huwelijks-, geboorte- of overlijdens-advertentien nog geen
sprake.
De 18de eeuw was niet zoo veeleisohend als de
onze , en dus kon de Leeuwarder Courant ook in
haar eenvoudig gewaad en met haar weinig omvattenden inhoud, aan de behoeften van die dagen,
naar het scheen, genoegzaam voldoen. Van week
tot week ging zij voort te verschijnen, langzaam
in omvang toenemend door het aantal advertentien , dat haar al spoedig toevloeide, zonder nogthans in de eerste jaren, wat haar karakter als
nieuwsblad betreft, veel te veranderen.
Waarom zij juist op den Zaterdag uitkwam ?
De reden hiervan ligt voor de hand. 's Zaterdags
werd in de vorige eeuw de Leeuwarder weekmarkt
gehouden, en nu is het gemakkelijk te vatten dat
deze dag voor de uitgaaf der Courant bij uitstek
geschikt was, daar alsdan een groot aantal landbewoners in Frieslands hoofdstad bijeenkwam en
dit, bij de gebrekkige middelen van vervoer dier
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dagen, de beste gelegenheid was om de nieuwo
courant bij het volk bekend te maken en lezers
voor het blad te winnen. De uitgever had dus
goed gezien met den zaterdag voor het verschijnen
van zijn blad te kiezen. Dit blijkt nog in onzen
tijd. Hoewel de Courant thans eiken dag verschijnt , wordt het vrijdags- of weekmarktnummer
nog steeds het meest met advertentien begunstigd.
Wat de Courant kostte, staat er niet op vermeld. De prijs der advertentien scheen drie stuivers
per regel te zijn. Niet weinig voorwaar! in dien
tijd, de meerdere waarde, die het geld toen had,
in aanmerking genomen. De notarissen, secretarissen en procureurs vonden den prijs dan ook te
hoog en wendden zich deswege tot den drukker,
die tengevolge hiervan den 2 December 1752, en
alzoo nog geen half jaar na de oprichting, bekend
maakte, dat hij „op aanraden" van verscheidene
dezer heeren besloten had voor hunne advertentien
voortaan slechts één stuiver per regel te rekenen,
welke prijsverlaging al spoedig daarna ook op de
andere advertentien schijnt toegepast te zijna).
De toekomst van het productieve gedeelte der
Courant, van het advertentieblad , was met dezen
maatregel verzekerd. Het adverteeren, vooral van
verkoopingen , verhuringen, boelgoeden, aanbestedingen , enz. nam sedert geregeld toe, en werd
daardoor de aanplakking van biljetten en de afkondiging van het gerecht en in de kerk ook al
niet ter zijde gedrongen, naast deze wijze van bekendmaking deed de advertentie spoedig belangrijke diensten.
') Blijkens de woorden van het Octrooi der Staten
dd. 9 Maart 1757, hiarna vermeld.
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Met korten tijd vermeerderde reeds de inhoud
der Courant, hoofdzakelijk de rubriek „advertentien", zoodat drie jaren na de oprichting, den 3
Mei 1755, voor liet eerst het gewone vel 4° te
klein was en daarbij een bijvoegsel, onder den
naam van Vervolg der Leeuwarder Saturdagse Courant moest worden uitgegeven. Ja, de nieuwe
zaak had zooveel succes, dat de drukker een paar
jaren later, den 4 Juni 1757, bekend maakte,
dat hij voortaan alle weken — behalve de „Saturdagse" — ook een „Woensdagse Courant" zou
uitgeven. En ook dit woensdagsnummer vond zijn
lezers, doch. het is nooit zoo populair geworden
als de Zaterdagsche Courant, en heeft evenmin
ooit den toevloed van adverteiitien kunnen krijgen,
die laatstgenoemd blad ten deel viel.
De oorsprong van dit Woensdagsnummer was
ook al weer gelegen in de mislukking van een
andere onderneming des onvermoeiden uitgevers.
Hij had n.1. eerst getracht een maand- of verzamelblad van nieuws op te richten, onder den titel
van: De Politieke Verrekijker, waarvan het eerste
no. verscheen Januari 1756, doch dat evenwel uit
gebrek aan belangstelling spoedig te niet ging.
Alvorens tot de uitgaaf van het Woensdagnummer der Courant over te gaan, had de drukker echter, door al zijn tegenspoeden geleerd, de
noodige zorg aangewend om zijn papieren kind
voor mededinging te vrijwaren. Daartoe wendde
hij zich in het begin van 1757 tot de Staten van
Friesland, te kennen gevende, „dat hij alleen en
„zonder dat zulx ooyt van te voren in deeze Pro„vincie is gepraktiseert, sedert een geruimen tijd
„heeft gedrukt en uitgegeeven, met goed succes,
,eene Leeuwarder Saturdagse Courant, tot gerijf
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„en genoegen van de ingesetenen deser provincie" ;
en verzoekende dat hem voor die uitgaat' bieveii
van Octrooi in forma mochten verleend worden.
De Staten besloten hierop den 7 Maart 1757 de
verlangde brieven van Octrooi toe te staan , gedurende den tijd van 10 jaren, voor hem adressant en die zijn recht mochten bekomen, welk
octrooi de macht verleende om „alleen en met
„uitsluiting van alle andere in Friesland te mogen
„drukken en uitgeven de Leeuwarder Saturdag„sche Courant, onder bepaling van a den prijs
der advertentien niet te verhoogen en te laten
blijven op 8 stuivers voor iedere advertentie van
1—4 regels; daarboven voor iederen regel 5 cent
meer; en b „zich naauwkeurig te wachten, dat in
„die Courant niet in vloeyen eenige passages, die
„de Hooge Begeering van. deeze Provincie en Eenpubliek, of eenige andere Staten zou kunnen
„laedeeren"; — op straffe van verlies van het
octrooi. Laatstgenoemd verbod legde den grondslag voor de kleureloosheid, die de Courant verder
zou blijven kenmerken.
Door het octrooi stond het blad nu onder bescherming der Wet, en bracht de uitgaaf van het
nieuwe Woensdagsnummer, (dat kort daarna —
4 Juni 1757 — voor het eerst verscheen) hoewel
niet in het octrooi begrepen, te minder risico met
zich.
Begin 1766 verzocht de uitgever voor 10 jaren
verlenging van zijn privilegie. Het werd hem gereedelijk ingewilligd, met ingang van 9 Maart
1767, den dag waarop de termijn van de eerste
10 jaren expireereerde, doch de Staten, thans
van hunne zijde niet alleen op des uitgevers, maar
ook op 's Lands belang bedacht, voegden — even
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als men dit in andere provinciën wel gewoon was
te doen — aan hun hernieuwd gunstbetoon deze
bezwarende bepaling toe, dat de uitgever voor
„deze gracieuse concessie en privilegie" jaarlijks
ƒ 1000.— , zegge: duizend gulden, aan het land
moest betalen, voor het eerst op 9 Maart 1768,
en „dat hij de advertentien der arme-Staaten in
„de provincie gratis stelle."
Nu was wel aan den verzoeker liet betalen van
ƒ1000.— jaarlijks opgelegd, maar men had (administratieve omissie!) vergeten te bepalen waar
en bij wien die betaling moest geschieden.
De uitgever, zeker al weinig met den last ingenomen , oordeelde waarschijnlijk, op grond van
deze leemte in het besluit, de voldoening ook wel
te kunnen opschorten. Den 14 Maart 1769, toen
reeds twee termijnen waren verschenen, had hij
nog niets betaald. Dit gaf de Staten aanleiding
om dien dag te besluiten, dat de betaling zou
moeten geschieden „aan het Comptoir der Consumtien", met last de twee verschenen jaren prompt
te voldoen. Thans was de zaak in orde.
Den 20 Februari 1776 werd het octrooi door
de Staten op nieuw — ditmaaal voor 15 jaren —
toegestaan, zulks op gelijke voorwaarden als in
1766, en dus ook weder onder de verplichting
om jaarlijks ƒ1000.— te storten. Na afloop van
dezen termijn nogmaals vernieuwd, zou het slechts
korten tijd meer voortduren, daar de in 1795
ontstane omwenteling er spoedig een einde aan
maakte. *)
') De medegedeelde bijzonderheden aangaande het
octrooi zijn geput uit de Resolutie-boeken der Staten,
aanwezig op het Prov. archief. — Dat de Staten in
17G6 van den uitgever ƒ1000.— per jaar eisehten als
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Aan het hoofd der Courant stond in de eerste
jaren de bekwame Leeuwarder Waalsehe predikant
J. A. Courtonne, met hulp van de Luthersche
predikanten P. L. Statius Muller en J. G. Muller,
die de bovenopgenoemde, te niet gegane week- en
maandbladen ook hadden bestuurd. De eerste
nummers bevatten, volgens de belofte in no. 1 gedaan — behalve enkele nieuwstijdingen — oordeelkundige overzichten van den politieken, militairen en kerkelijken toestand van Europa en den
Koophandel, Scheepvaart van verschillende Staten en
bijzonder voor Regenten; een overzicht van de
Vaderlandsche historie, en voorts staats-, militair-,,
kerkelijk- en negotienieuws, ongelukken, bijzonderheden , enz., doch — wat wel opmerkelijk ia —
niet uit Leeuwarden en de provincie Friesland.
Het geregelde nieuws, dat de Courant in volgende jaren bevatte , bleef tot aan het laatst der
vorige eeuw steeds gelijk. De buitenlandsche berichten , vooral die betreffende krijgsverrichtingen,
bleven hoofdzaak ' ) ; binnenlandsch-, provinciaalen plaatselijk nieuws werd weinig medegedeeld,
terwijl benoemingen geheel ontbraken. Alleen werd
geregeld vermeld wanneer de Volmachten ten Landsdage bijeenkwamen, en hoeveel huwelijken er jaarlijks in de Hervormde Kerken te Leeuwarden gesloten-, hoeveel kinderen aldaar gedoopt- en hoeveel
personen in die stad in het verloopen jaar gestorven waren. De handelsberichten, die mettertijd
werden opgenomen, bestonden alleen in de prijzen
aequivalent voor het privilegie, dat zij toestonden,,
mag zeker als een bewijs gelden, dat de Courant toen
reeds
een winstgevende zaak was.
l
) Hierin was de Leeuwarder aan andere bladen
volkomen gelijk. Zie „De Courant", blz. 43.
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van eenige granen en zaden, nog niet — en eerst
in liet begin onzer eeuw — die van boter en kaas.
Over het algemeen werd destijds in ons Vaderland
de verzuchting vernomen, dat de inhoud der couranten veel te wenschen overliet, en luide werd
er omstreeks 1777 reeds over geklaagd, dat zij
zoo weinig beantwoordden aan hetgeen zulke nieuwspapieren behoorden te zijn om nuttig te wezen.
WAKGA.

S. KOOPMANS.

(Wordt vervolgd.)
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Beplanting van de JMzumerlaan.
(Uit het kerkeboek van Huizum.)
Wij ondergt so stemdragende , als particulieren,—
Ingeseetenen en Burgers van den Dorpe Husum,
in overweeginge genomen hebbende, hoe liet niet
alleen tot sieraad van gemelde Dorpe zoude kunnen strekken, maar ook des Zomers bi heeto
dagen , tot merkelijke anventage, zo voor de kerkgaande als andere passanten, en derhalven ten
dienste van het algemeen, indien liet Kerkepad,
tussolien de Sehrans en de buurte van het Dorp,
geheel met boomen wierde beplant, in dier voegen, als reeds gedeeltelijk is geschied. Zo hebben
wi tot bèreikinge van voorschreven oogmerk, en
opdat te gelijk, nog liet Dorp, nog ijmand hierdoor enigsints moge werden beswaard, goedgevonden , onderling te Conveniëren gelijk wi Oonveniëren bi deezen, om uit eigen beweeging, en
tot gerief van de Goede Ingezeetenen deezen Dorpe,
met voorkennisse en Aprobatie van de Heer Grytman Jr. U, V. Burmania, alsmede consent en
permissie van de Kerkvoogden van Husum in qlt,
voors. Kerkpad aan weerszijden te beplanten met
goede en reeds tot seekere grote gewassene Lende
bomen. In dier voegen — dat elk onser tot derzelver inkoop, kosten van planten, en reparatiè'n
aan de gaten daar door i n ' t Kerkpad veroorzaakt,
zal contribueren na rato van liet getal bomen,
waartoe wi ons onderling vriwillig verbinden, en
hier onder, neevens onse handteekeninge gespecificeert staan.
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Wijders versoeken en autoriseeren wi bi deezen
de Eerzame voorsigtige Kerkvoogden van den Dorpe
Husum , om tot voors. einde de nodige bomen in
te kopen; zullende yder derselve na mate van ons
quota valideeren, en verders de plantinge te effectueeren in dier voegen als verstaan zullen behoren, waar toe wi aan dezelve bi deezen geeven
volkomen last en procuratie. En also wi in dezen niets anders beogen, dan het nut en voordeel
van den Dorpe, zo cedceren wi aan het zelve alle
regt en eigendom op voors. bomen, mitsgaders
de profijten , die daaruit zouden mogen proflueeren;
des dat dezelve door de Kerkvoogden, van nu aan,
ten allen tijden behoorlijk worden onderhouden.
In kennisse een yders onser gewone verteekeninge, mitsgaders respective inteekeninge; en was
geteekent als volgt:
D. lébhetman
S. G. Bavius
I. Brouwer
Tjaarcl van der
Ds.
H. Reinalda
H. Duivenstein
R, Banga,
Wedu
1. Dot inch
Doekele Bokkes
J. B. Vitringa
.

voor
„
,
„

Walle
. . . .
. . . .
Vitringa.
.

.

.

.

.

J. Fluim, Pr. fiscaal van
Leeuwaarderadeel . .
Jantje Ilarings
Tjetse
Sijtzes
Freerk Heeres

20 bomen
25 „
10
„
10
,

,

lo

-

,
„

10
10

„
„

*
>
»

10
5
5

»
»

,

3

. . . .

»

3

,

2

. . . .

,
,

„
,

Transportere
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.

2

„

125 bomen.
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Transport

.

Gosling Piers

. 125 bomen.
voor• 4
ft

Johannes
Pijtters
Mr. B. Idzerda
. . . .
Feitje Wijbrens
. . . .
F. Feddes
Berbera Gellij, Wed. Nauta
Bokke Doitses
Hans Kasjoars en de W e d .
v a n de
Commandeur
C'ornelis de Merre
A. Rudolplii
£). Feenstra , in q l t . v o o r

Juffrouw Elarts

.

H e n d r i k SaJces
. . . .
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180 bomen.
Dus te zamen
Aldus gedaan en ingetelcent ten presentie van
mi onderget. gesworen Clercq.
Actum, , den 18 Ootober 1765.
(was getekent)

D. FEENSTRA.

De inteekeninge is geweest 180 bomen, dog
is bevonden dat er maar nodig waren 134 bomen,
zijnde zulks yders quota, na evenredige proportie afgetrokken. Yder was van inkoop en planten
in alles
1—-5
na aftrek van de overige bevonden te zijn nu yder boom .
0—18—77/o
te zamen belopen de 134 bomen dus
167—10—0
Afgeschreven door
G. H. v. BORSSUM WAALKES, 15 O et. 1885.
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DE VERKOOP
VAS"

FRIESLANDS PASTORALIA
IN DE 18de EEUW.
{Eene bijdrage tot de geschiedenis der Suppletietractementen.)

De eerste poging , welke Frieslands Staten in 't
werk hebben gesteld om de Pastoralia te verkoopen, heeft plaats gehad in 't jaar 1727.
Het kwartier van Zevemcouden heeft in dat jaar
aan de Staten voorgesteld 1 „of niet de vaste goederen van die pastoriën, die suppletie van tractement tot ƒ450, trokken van de provintie met
voordeel konden worden verkocht en aan de soodanige eens vooral uit liet provintiale eomptoir,
liet volle tractement van ƒ450 Car. gis. betaalt,
dog alvorens aan soodanige dorpen de keus te laten van het alternatief off' de vastigheden op die
conditie over te geven, off liet tractement tot
ƒ450, geheel ten liaare laste te neemen."
Het voorstel van Zevenwoitden vond bij de Staten een gunstig onthaal. De HH. Gecommitteerden uit liet Mindergetal werden gemachtigd de
Nedergerechten aan te schrijven, om een volledigen Staat op te maken van alle pastoriegoederen,
die suppletie genoten. Opgave moest worden gedaan van de grootte der landerijen, van het bedrag, waarvoor ze verhuurd werden, van alle
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lasten en lusten, in één woord, van alles wat
strekken kon om een duidelijk overzicht van den
staat dier goederen te verkrijgen.
Nadat de bedoelde opgaven bij de HH. van 't
Mindergetal waren ingekomen, droegen de Staten
hun op , de stukken te onderzoeken en na overwogen te hebben, wat zoowel voor als tegen den
verkoop was in te brengen, nader rapport bij de
Staten in te dienen. a
In weerwil van vele nasporingen , heb ik nocli
dat rapport, nocli eenige resolutie nopens dit onderwerp kunnen vinden.
Eéne zaak is zeker; men heeft van den verkoop
der pastoralia afgezien.
En de redenen dan, welke de Staten bewogen
hebben, aan hun •voornemen geen gevolg te geven? Ik kan geene andere vinden, dan deze:
men heeft er geen voordeel In gezien.
Welke baten toch. kon de verkoop der pastoralia van IJlst den lande opleveren? Wel bedroegen de bruto inkomsten de som van f 738,4, maar
de floreen-last, rente van opschotten en reparatiën
waren zoo groot, dat het zuiver revenu slechts
ƒ31,4,8, bedroeg.3. De nog overgeblevene goederen van St. Jansga „gaven eene jaarlijksclie opbrengst van ƒ 11,14,4. Móllcweruin had een zuiver
inkomen van. ƒ23,9,8. Gaastmeer en Nijaliuizen
van ƒ10,0,0. Jutrijp en Bommerts ƒ3,0,0.
'k Erken het, de vetste prebenden worden niet
door mij vermeld.
Er waren echter ook gemeenten, die weinig*
suppletie van noode hadden. De 5 zathen, benevens eenige losse landen van Ouäeschoot ca. ,
gaven een inkomen van ƒ409,2,14; de 89 pondematen van Oosterbierum ƒ313,13,8; de 81 pon-
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dem. van Pietersbierum /"332, maar toch, over
't algemeen genomen , waren de opbrengsten gering.
Opmerkelijk is het, dat reeds in den jare 1727,
verscheidene dorpen geene pastoralia meer bezaten.
Die van de Lemmer,

Oosterzee, Echten en Ees-

terga, waren reeds geraimen tijd geleden verkocht.
De grietenijen Doniawerstal en Gaasterland verkeerden in 't zelfde geval, behalve dat Balk nog
een inkomen had van ƒ50. Ook Ileeg in Wijmbritseradeel genoot reeds de volle suppletie. In
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, bezaten
alleen Warns en Scharl, benevens Molkwenim en
Coudum nog eenige pastoriegoederen ; die der andere dorpen waren reeds in 1726 verkocht. 3*
Wij bezitten berichten , waaruit het duidelijk
blijkt, dat het reeds in de 17<ie eeuw, in liet Zuiden zuidwestelijk gedeelte van Friesland, treurig met
het inkomen van sommige predikanten gesteld was.
In Oosterhaule had in 1676 Ds. H. A. van der
Linden in 4 jaar tij ds bijna niets aan tractement
genoten. In 1682 was die gemeente gedurende
6 jaar vacant geweest wegens gebrek aan tractement. 4
In 1674, gaven de Staten aan den Grietman
van Doniawerstal verlof, om de Floreen met o
stuivers te bezwaren ten behoeve van het predikants-traktement te Langweer 6.
Den 3 Juny 1674, berichtte Ds. Ekama , predikant te St. Jansga aan de Classis , dat hij niet
alleen niets van de pastory-landen kon genieten,
maar dat hij zelfs ook de lasten moest dragen.
Hij was genegen den dienst gratis waar te nemen,
wanneer men hem wilde ontheffen van het betalen der lasten. °
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In 1631 , werden twee leden der Classis afgevaardigd naar Oosterzee en Echten om te onderzoeken , of de geruchten nopens de vele verkoopingen en vervreemdingen van geestelijke goederen , waarheid behelsden. Bleek het hun, na gedaan
onderzoek , dat dit inderdaad liet geval was, dan
moesten zij daartegen vertoogen indienen bij de
Staten of bij het hof van Friesland ! '
De voornaamste oorzaken, waardoor een groot
gedeelte van 't kwartier Zevenwonden zijne pasto ralia verloren heeft, waren zeker gelegen in de
herhaalde doorbraken van den Wouddijk. Wanneer we weten , dat in het begin der 18e eeuw ,
die dijk voor 2/3 verhoogd en verzwaard is, hoe
gering moet dan niet in vroegere tijden het weerstandsvermogen van dien zeedijk geweest zijn. De
doorbraken van dien dijk in 1701 en 1703 hadden
dan ook een groot gedeelte der landerijen zoo goed
als waardeloos gemaakt.
Met het oog op de genoemde doorbraken , zegt
VEGILIN VAN CLAEBBBEGBN :
„Jaaren verliepen,
eer de grond weer voedzaam gras voorbragt en
wel voornamelijk de hooylanden, waarin het zout,
omdat haar bovengrond meer open is als die van
de weijdlanden, meest schadelijk is en eerder
doordringt, en in 't algemeen om bezondere toestanden nog meer ruineus , terwijl de prijs van
't rundvee eensklaps daalde en daardoor de Boeren
uit noodzake om de geringe waarde en op hoope
van een vrugtbaar voorjaar haar vee moesten behouden , en terwijl het tegendeel van het gehoopte
voorviel, dat er in plaats van een vrugtbaar, een
zeer dor, schraal en onvrugtbare voortjd op
volgde , en de landen door geen regenwater verfrischt werdende , de beesten tot in Juny op stal
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moesten gehouden en daartoe zooveel duur hooi
aangekogt, dat ze de waarde van 't vee te boven
ging en veele Ingezetenen daardoor onherstelbaar
geknakt wierden ; zij moesten niet te min hoeden
de zware omslagen tot herstellinge van de eerste
doorbraak", welke door de tweede weer geheel en
al over hoop wierd geworpen.1' 8
In eene memorie aan de Staten van Vrieslandt
ter zake de verhuring van insolvente landen wordt
het navolgende gezegd : „dat verscheijden landerijen door de eijgenaars verlaten, dat de huizinghen
vervallen, de landerijen verslimmeren, dat de
sloten toegroeijen , zoodat de grenzen onkenbaar
worden. Velen hebben de gewoonte hunne landen
te verhuren vrij van lasten , de huijren bij anticipatie van jaar tot jaar ontvangen , de lasten ,
inzonderheid de floreenlasten laten openstaan , tot
groot nadeel van den lande.1' 9
In een ander rapport van Gecommitteerden
in zake de geinundeerde landen van Zevenicouden
wordt gezegd: „Sommige landen waaren reedelijk
met gras voorzien , anderen leverden niets op ,
sommige met een dicke korst of huijdt overstelpt."
Bij dit rapport is gevoegd een Staat van huurprijzen van landerijen, gelegen in de nabijheid van
Ijlst. Ze werden verhuurd vrij van alle lasten.
De hoogste huurprijs per pondemate was f 1,00 ,
anderen brachten op 50 cents, terwijl een stuk
land. groot 2^2 pond., voor 35 cents verhuurd
werd. 10
Dat onder zulke omstandigheden tal van pastoralia insolvent werden verklaard en ten slotte vrij
van alle lasten verkocht, kan men gemakkelijk
begrijpen.
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In 1727 was de toestand der landerijen veel
verbeterd.
Zooals ik reeds lieTj medegedeeld, was de drijfveer tot den verkoop der -psiStoTalm.geldeUjk voordeel.
Geen wonder.
Met Frieslands schatkist was liet allertreurigst
gesteld. Tengevolge toch van den Spaansehen
Successieoorlog, was de schuldenlast tot een ongekende hoogte gestegen. De losse renten waren
geklommen van 10 tot 28 millioen , de lijfrenten
van ƒ136,000 tot /"360,000. Bij bet sluiten van
den vrede in 1713 , was er op de Balance
een tekort van. 3 millioen, zonder iets te rekenen
voor Generaliteitsrenten en verdere achterstallige
schulden.
't Was onmogelijk geworden de rentelast te betalen ; immers wanneer de Provincie de beloofde
renten voldeed, dan wogen de inkomsten van
ruim twee millioen ongeveer op , tegen de verschuldigde intressen. n
Bij resolutie van 23 Sept. 1713 , besloten de
Staten dan ook, alle losrenten in Friesland genegotieerd , niet hooger te betalen dan tot 3 pet.,
onverschillig of men 4 dan wel 5 pet. beloofd had.
„ Politiquement gesproken" zegt VEGILIN VAN
CLAERBERGEN , was dit „eene bezwaeringe van den
hondersten penning.'' Politiquement gesproken,
zonden wij zeggen, was dat rente-reductie of
conponbelasting. In rond Hollandsch zou men
zeggen : men betaalde zijne schulden niet. De
renten van de kapitalen in Holland genegotieerd,
liet men eenvoudig onbetaald.
Daarbij bleef het echter niet.
Bij Staatsresolutie van 11 April 1716 werd
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"besloten , dat alle binnenlandsche , n.1. Friesche
obligaties , met 2'/2 pet. zouden worden betaald.
Naar aanleiding van klachten door Hollanders
ingediend wegens wanbetaling der intressen , werd
tevens bepaald , dat van. de buitenlandsche , n.1.
Hollandsche obligaties, 2 pet. zou worden betaald,
terwijl van de Lijfrenten 4 stuivers op de gulden
zou worden gekort.
De finantieele ongelegenheden waren in 1727
nog volstrekt n'et geweken. De oprichting deiOost- en West-Indische Compagnie te Oostende
had vrij wat onrust in Europa teweeggebracht,
en dwong ook Friesland tot vernieuwde uitgaven.
Bij Staatsresolutie van den 15 Maart 1727 ,
werd dan ook bepaald, dat om aan de éxtra-ordinaire lasten te kunnen voldoen, in de reeële Goedschatting , in plaats van de 5e en 6e penning,
de 4e en 5e zou worden gevraagd. De intressen
van de Landsehaps-obligaties werden van 21/a op
2 pre. gebracht. Tn de personeele Goedschatting
zou boven de honderdste ook nog de duizendste
penning geëischt worden. De Lijfrenten, tegen 9,
10 of 12 pre. genegotieerd., zouden tot 7 pre.
gereduceerd worden, terwijl op de lijfpensioenen
3
/ l0 pre. zou worden gekort. Met welke finantieele moeielijkheden Friesland in het eerste gedeelte der 18e eeuw te worstelen heeft gehad,
blijkt ons ook hieruit, dat terwijl in 1709 van
Landschap-obligaties aan losrente werd betaald
ƒ999.174.13, in het jaar 1728 van eene Provinciale schuld à ruim 25 millioen , tengevolge deirente reductie ƒ" 522.861.4, gevorderd werd. Wanneer wij nu daarbij in aanmerking nemen, dat
behalve de rampen door den oorlog bewerkt, ook
tal van landerijen door de watervloeden van 1701 ,
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1703 en 1717 tot volslagene onvruchtbaarheid
• waren gedoemd ; dat de eerste veepest der 1 8e eeuw,
die in 1713 uitbrak en eerst in. 1720 geweken
was, van Frieslands veestapel meer dan de helft
had weggenomen; dan begrijpen wij ook, dat de
Staten gretig elke gelegenheid aangrepen , om, al
was bet dan ook maar eenige duizende guldens ,
te bezuinigen.
Men hoopte dat do verkoop der pastoralia eenigszins tot dat doel bevorderlijk kon zijn ; maar in
die verwachting zag men zich bedrogen.
Uitstel was echter geen afstel.
***
Van 1728 tot 1744, zijn voor zoover mij bekend ,
door de Staten geene pogingen aangewend om de
pastoralia te verkoopen.
Toen echter in 1740 de Oostenrijksche suecessieoorlog uitbrak, en de Eepubliek mede in dien
krijg betrokken werd, begon 't er weer donker
uit te zien met Prieslands financiewezen. Vooral
in 't jaar 1744 , was het geldgebrek der Provincie bijzonder groot.
Den 13 Maart 1744 besloten de Staten een som
van één milioen te negotieeren tegen eene rente
van hoogstens 3 pet. onder waarborg der Algemeene
Staten, terwijl de belasting op het Beestiaal,
ongeveer f 90,000 opbrengende, tot hypotheeek
werd gesteld. Op denzelfden datum werd de ontvanger EPBUS WIELINGA gemachtigd om eene som
van ƒ150.000, aan lijfrente op te nemen tegen
een rente van 7 pet., omdat, zoo zeiden de Staten, er gebrek was aan gereed geld.
Eene nieuwe belasting, het passagegeld, welke
vooral aanleiding heeft gegeven tot het bekende
Pachters-oproer in 1748, werd ingevoerd.
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Nog werd besloten, om , eene einde te maken
aan het gemor over de havenpacliten, eene vrijwillige inkomsten-belasting in te voeren. Aangezien echter de aangeboden kapitalen slechts de som
van ƒ161,014 bedroegen, en dus niet voldoende
waren om de havenpachten te vervangen, viel
dit plan in duigen.
De geldnood was zoo hoog geklommen, dat men
zelfs het besluit nam, de reëele goedschatting —
eene belasting van 25 pet. op het inkomen uit
onroerend goed — in dat jaar ten tweedenmale
te heffen, waarvoor echter obligaties à S1/^ pet.
rente zouden worden uitgereikt.
Aangezien de Provincie onder zulk een ontzettenden schuldenlast gebukt ging, werden de obligatiën gebracht ten laste der steden en grietenijen,
terwijl aan dezen het recht werd toegekend , om
lllz stuiver om te slaan over de reëele goedschatting, ten einde daarmee rente en aflossing te
betalen. iz
Inderdaad, welk eene vaderlijke gezindheid der
Staten ; zij schonken don ingezetenen de vrijheid
om uit eigen zak de hun toekomende rente te
betalen en de obligaties af te lossen.
Gangbaar geld, klinkende specie, dat was de leus
dier dagen. Met klinkende munte moesten dan
ook de insolvente landen worden betaald tot welker verkoop de Staten den 31 Juli 1744 wilden
overgaan; zoo groot was het gebrek aan goud en
zilver, dat somtijds de fourages ten behoeve van
het leger voor de eene helft met obligaties, en
voor de andere met klinkende specie werden betaald.
De begrooting der Provincie van Mei 1745 tot
Mei 1746 sloot .dan ook met een tekort van 4 ton,
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terwijl de achterstallige schulden meer dan 2 millioen bedroegen.
Het geheele inkomen der Provincie was op verre
na niet voldoende om de oorlogsuitgaven en rentebetaling te dekken.
Geldgebrek was het dan ook , 't welk de Staten
bewoog , om , bij hunne bekende resolutie van 28
Juni 1744, de Gedeputeerde Staten te machtigen
„om de ingesetenen van so danige plaatsen,
welkers Praedicanten jaarlijks suppletie van hunne
pastory-opkomsten genieten , te doen afvraagen ,
off verkiesen de Pastory-vastigheden te behouden,
mits aannemende en zig verbindende om voortaan
te besorgen , dat hunne Praedicanten jaarlijks het
volle traktement tot 450 Caroli guldens volkomen
worde voldaan."
Begeerden de ingezetenen echter dat de predikants-tractementen kwamen ten laste der provincie,
dan moesten zij , „in eygendom overgeven alle de
vastigheden , revenuen en geregtigheden tot hunne
pastoryën behoorende, omme daarmede te doen en
te handelen naa welgevallen, in welk laatste
geval Haar Ed. Mogende zig bij deesen verbinden ,
om aan de Praedikanten hunner districten ten
allen tijde een jaarlijks tractement van vievhonderd
vijftigh guldens te betaalen.'1
Geldgebrek was het, 't welk de Staten bewoog
dit voorstel te doen; immers zij zelve zeggen het
zoo duidelijk mogelijk : „zij hadden overwogen op
wat manier des Lands comptoiren in deese omstandigheden van tijden en saaken met eenige
noodige Penningen , op de spoedigste en gevoegelijkste wijze souden kunnen werden voorsien , om
de extra-ordinaris kosten van de militaire en
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andere noodtwendigheden daaruyt promptelijk te
kunnen voldoen."
Voorshands zou men slechts een gedeelte van de
pastoralia, welke den Lande werden afgestaan,
verkoopen , „des niet excederende de somme van
eenmaal hondert duizent guldens.''
***
Hun Edel Mog. Gedeputeerden, „gequaalificeert
ende geauthoriseert om gesegde Staatsresolutie
ten uitvoer te brengen", machtigden bij besluit
van 1 Aug. 1744, de Heeren Sixma en Camstra,
om aan de lastgeving der Staten te voldoen , en
rapport uit te brengen over de antwoorden, door
de Ingezetenen te geven, op 1 Sept. 1744.
Het rapport der Commissarissen is gedagteekend
29 Sept. 1744, en werd met de processen verbaal
der gehoudene stemmingen, den Staten overgegeven.
Dit rapport luidt aldus : 13
„Hoewel wij ondergeteekende Commissariën in
't examineeren der ingekomene stukken van de
respective geregten over het verkopen der Pastoriegoederen , bevonden hebben, dat wel de meeste
eenparig genegen schenen sodanige goederen, die
geen 450 gids. konden opbrengen onder de conditiën in de Staatsresolutie gemelt, over te geven,
zo hebben er evenwel zig in sommige dorpen zodanige swarigheden opgedaan, waarover alvorens
de verkopinge der goederen voortgang kan hebben
de nadere explicatiën der Heeren Staten diende
gevraagd te worden:
1°. Als voor eerst, of er eenparigheid van stemmen tot behoud of overgave dier goederen vereijscht
wordt ?
2°. Oft, indien er overstemminge plaats zal
hebben, de overstemde zowel als de overstemmers
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tot den opbreng der te kort schietende penningen
gehouden zullen zijn?
3° Hoe de omslag dier penningen zal geschieden , of over de Floreen oi't pondematen, of op
eenige andere manier, wijl in sommige dorpen de
pluraliteit van stemmen is bij dezulken, die verreweg de minste floreen hoeden oft pondematen
bezitten, gelijk breder gezien kan worden uit de
ingekomene berichten zelve, welke wij de eer
hebben hiernevens aan UEd. Mog. over te geven?"
Deze drie punten waren de quintessens van een
elftal „vraagen profluerende uit de rescriptiën van
eenige gerechten, nopens het behouden of afstaan
van pastoriegoederen." Eene van deze vragen,
n.1. de tiende, wil ik nog mededeelen:
„Gestelt zynde, dat een beroep bestaat uit drie
dorpen, in welke ook alle drie eenige pastoriegoederen liggen, dog van ongelycken opbrengh, als
een dorp brengt op 80 gld. een ander ƒ140, en
het derde ƒ180, en alsoo te samen ƒ400; hoe
zal de omslag over de drie dorpen geschieden van
de mankeerende ƒ50; zal yder dorp darrvan dragen een gerechte derde part, of zal yder dorp
moeten suppleren, hetgeen in het zelve te kort
koornt aan een derde part van het geheele traktement tot ƒ450.
N.B. Hier moet nog geconsidereert worden,
dat in de gecombineerde dorpen gemeenlijk onderscheid is van predikbeurten."
Lastige vraag , voorzeker ! die , hoe ook beantwoord , geharrewar in de gemeenten teweeg zou
brengen.
Doch, laat mij thans iets mededeelen uit de
processen-verbaal der stemmingen.
De dorpen, welke besloten de pastoralia aan den
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Lande over te dragen, waren de navolgende:
JSTes, Hiaure en Bornioerd, Fouclgum en Baard
Anjiim , Peasens, Gollumerzwaag en Augsbuurt,
Westergeest en Oudwoude, Cóllum en West-nieuwJcruisland , Bitrutn en Oost-nieuio-kruisland, Buitenpost en Lutkepost. Birdaard en Janum, Bergum,
Suawoude en Tietjerh , Wier, Beetgum, Engelum,
Marssum, Dr onrijp, ïlerbajiim , Donjum, Boer en
Bied, Peins en Zweins, Schalssum, Pietersbierum,
Weiduni, Oosterwierum, Kubaard, Wommels, Ytens,
Parrega, Wons, Schraard, Schettens, Exmorra ,
Maklaim, Idsegahuisen , Gaast, Kimsiverd, Arum,
Lollian, Coudum, Wants en Scharl, Mol/cquerum ,
Ackrum en Terhorne, Westermeer Joure en Snik.zwaag, Oude-Haske , Nijehaske en Hasherliorne,
Ilaaherdijhen, St. Jansga . alle dorpen van OostStellingwerf; in West-Stellingwerf, Nyetryne, Spanga , Scherpenzeél en Munnikkeburen, Peperga en
Blesdijke, "benevens de stad Ylst.
Niet alle suppletie-trekkende gemeenten namen
liet voorstel der Staten aan. Leclcum en Miedurn,
Jelsum, Stiens, Finlcum en Hijum, verzoentten
uitstel van nadere deliberatie en tevens interpretatie , doch boven alles, dat alles mogt blijven op
den ouden voet."
Te Metzlawier wilden de ingezetenen de goederen overdragen, doch J. G. van Burmania, die
oeweerde pluraliteit van stemmen te hebben door
hornlegers, wilde ze voor zich zelven behouden,
't Was hem goed dat, zoo later het ontbrekende
aangevuld moest worden , er een omslag over de
pondematen gemaakt werd. Geen wonder; Burmania bezat slechts 20 van de 1119 pondematen,
die onder liet dorp gelegen waren. Door Ds. Mei-
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narda werd dan ook, namens buitenwonende stemgerechtigden, protest aangeteekend.
Te Nyawier wilde Burmania hetzelfde; de ingezetenen zwegen. Ook hier protest van Ds. Meinarda.
Te Aalzuni en Wetzens konden de ingezetenen
het niet eens worden.
Ook te Augustiniisga en Surhuizuni bestond verschil van gevoelen.
Mevr. de Wed. Haersma—Doys, die beweerde
pluraliteit van stemmen te hebben, wilde wel de
pastoralia aan zicli behouden. Ze brachten toch
geen ƒ100 aan huur op. Zij zou echter vast
goed aanwijzen, waaruit het predikants-traktement
à ƒ 450 , gevonden kon worden.
Welk een belangloos voorstel! De ingezetenen
wisten echter die belangloosheid der edele vrouw
naar waarde te schatten. Wanneer toch de pastoralia liet privaat-eigendom van Mevr. Haersma
waren geworden , dan had Mevr. geen consent van
den Hove van nooden, om ze te verkoopen.
Mevr. wist, dat er in die maden , die aan huur
geen ƒ100, opbrachten, beste klyn zat, bij verkoop wel ƒ 12,000 gld. waard. Maar de ingezetenen wisten dat even goed als Mevrouw. Indien
zij consent tot verkoop van den Hove konden verkrijgen, dan wilden ook zij wel die klynmaden
overnemen en zorgenvoor hetpredikants-tractement.
Het gerechte van Achtharspelen richtte naar
aanleiding van de gelioudene stemmingen, de navolgende niet onbelangrijke vragen tot de Staten:
1°. Of de Pastorie-goederen zouden worden het
eigendom der stemdragende of van alle Dorps-ingezetenen en eigenaars van landen, want zekerlijk
werden ze nu ,res universitatis ?"
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2°. Aan wie de administratie zou worden opgedragen ?
3°. Hoe in oas van verval van tijden, 't
ontbrekende om te slaan?
De ingezetenen van Damwoude, Driezum en
Wouterswoude, wilden de pastoralia behouden,
mits hun de landerijen dadelijk vrij van huur werden overgeleverd. Hiertegen werd door de huurders protest ingediend.
De Akkerwoudster s , Murmenvoiidsters en Feentvoudsters wilden de pastoralia aan den Lande afstaan, maar de Heer Unia, Grietman van Kollumerland, die de pluraliteit van stemmen had, wilde
de goederen voor zich zelven behouden, en zelf
een tractement van ƒ450 uitkeeren. Het besluit
der Staten maakte wel melding van ingezetenen,
maar niet van stemgerechtigde ingezetenen; de
Staten moesten nu maar beslissen, wie het in
dezen te zeggen hadden.
Het gerecht van Tietjerksteradeel kon ten opzichte van Oostermeer en Ystrum geene bepaalde
informatiën geven, omdat de ingezetenen dissentieerden.
Mmaldum besloot de pastoriegoederen te behouden en verbond zich overeenkomstig een in
den jare 1740, met de Staten gesloten akkoord,
te zorgen voor een jaarlijks traktement van ƒ450.
Do stemgerechtigde ingezetenen van Minnertsga
•vilden de pastoralia brengen onder het beheer
der kervoogden, die ze naar hun welgevallen zouden administreren , en een traktement van ƒ450
zouden nitkeeren. Tegen dit besluit werd door
l 1 / 2 stem protest ingediend.
Oosterbienim dacht er evenzoo over als Minnertsga.
Ook hier protest en contraprotest. De meerderheid
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der stemgerechtigden te Wynaldum besliste als
Minnertsga.
Tegen dit besluit werd krachtig geprotesteerd
door Epeus Wielinga , raadsheer- ordinaris in den
Hove van Friesland, als gelastigde van vrouwe
Dieuke Westerhuis , Wed. den Heer Postmeester
Wielinga. Hij wilde de goederen aan den Lande
overdragen. Zoo de gemeente ze behield en ze
brachten geen /'450 op, dan stond het te vreezen,
dat men liet ontbrekende ging aanvullen uit de
kerk-, kosterij-, vicarij- of armegoederen , en zoo
iets was volstrekt niet geoorloofd , 't was in strijd
met 's Lands-Ordonnantie, Boek 1, Tit. XIII § 1, 2.
De eerste § immers bepaalde , dat liet hun , die
geestelijke goederen , van welken aard dan ook ,
beheerden , niet geoorloofd was, die goederen te
„belasten, verkopen ofte verwisselen zonder consent
van den Hove van Vrieslandt."
„Zoo de ingezetenen van Wijnaldum het durfden
wagen die goederen te belasten , dan zou hij hen
laten roepen voor den Hove van Friesland, opdat
door 't Hof, aan 't welck de oppervoogdij van
alle geestelijke goederen bij de wet was opgedragen,
so danig kon worden gedisponeerd als in goede
justicie bevonden sal worden te behooren."
De Heer van Beijma diende tegen dit protest ,
contraprotest in. Niet het Hof, maar Gedeputeerde Staten hadden in dezen te beslissen. Op
dit contraprotest volgde wederom een protest van
den Heer Wielinga.
Te Lippenliuizen liep de zaak gemakkelijker af.
De ingezetenen wilden de pastoralia behouden en
zorgen voor het traktement.
Ziedaar de Staten op eens voor zware „swarig-
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lieden" geplaatst, zwarigheden , waarvan zij niet
hadden gedroomd.
Welk besluit de Staten naar aanleiding van dat
rapport en de processen verbaal hebben genomen ?
Ik vermoed dat de Ed. Mogende Heeren de zaak
hebben laten rusten tot gelegener tijd. Geen enkel
spoor heb ik kunnen ontdekken, dat tot een
bedrag van f 100.000 aan pastoralia zou zijn
verkocht.
Maar al hadden de Staten ook tot dien verkoop
besloten; de tijdsomstandigheden zouden weldra
van dien aard worden , dat die verkoop schadelijk
zou worden voor den Lande. En niet om schade ,
maar om voordeel was het hun te doen.
En welke waren dan die tijdsomstandigheden ?
Het rapport der HH. Camstra en Sixma is
gedagteekend den 29 Sept. 1744 , en reeds den
Isten December van datzelfde jaar berichtten die
Heeren aan de Gedeputeerde Staten, u dat de
veepest binnen de grenzen der Eepubliek heerschende was. Uit een Staatsresolutie van den 11
Dec. 1744 blijkt het ons, dat zij toen reeds ook
in Friesland hare verwoestingen aanrichtte. Binnen 9 maanden waren meer dan 109000 stuks
rundvee door haar weggerukt.
De felheid, waarmee die ziekte om zich greep ,
moest wel de waarde der landerijen uitermate doen
dalen. Vele plaatsen , al werd er ook remissie
van floreen toegekend , bleven onverhuurd en ongebruikt liggen. Voor anderen werd door de
eigenaars geld voor het gebruik toegegeven. Verkoop der pastoralia om des voordeels wil was
dus onder deze omstandigheden onmogelijk. De veepest had ten gevolge , dat het aantal suppletietrekkende gemeenten vermeerderde.

Wumkes.nl

127
Eene Staatsresolutio van 18 Maart 1746 bericht
ons , dat Cornelis Ludinga, Henricus Albemis
van der Sloot en Duco Folperda, respectievelijk
predikanten te Weisrijp, Boxum ca en Ilempens ca.
aan de Staten verzocht hadden, hun op de een
of andere wijze te hulp te komen. De sterfte'
toch onder liet rundvee had bewerkt , dat hunne
pastoralia weinig huur afwierpen , zoodat zij niet
behoorlijk konden bestaan.
De Staten namen toen het besluit, dat zoowel
de supplianten als alle andere predikanten, die
tot nu toe meer dan 450 gis. uit hunne pastoriegoederen trokken, maar nu ten gevolge van
de veepest, zooveel huur niet konden maken,
zich bij de ingezetenen hunner dorpen moesten
vervoegen , en „aan deselve aanbieden de pastorijegoederen aan sig te neemen , voor de trjt van
tien agtereenvolgende jaaren, om daarvan de
profijten te genieten , mits aan hunnen predikant
jaarlijks vierhonderd vijftigh gis. voor zijn dienst
verzorgende."
Mochten echter de Ingezetenen daartoe niet genegen zijn , dan moesten deze met hun predikant
de administratie en de voordeelen hunner pastorijgoederen voor gelijke tien jaren overdragen aan
de provincie , die in dat geval zou zorgen voor
een traktement van ƒ 450. 15
Uit eene Staatsresolutie van 30 April 1746
blijkt het ons , dat er onder de predikanten , die
ten gevolge van de resolutie d.d. 18 Maart 1740',
hunne pastoralia den Lande wilden overdragen,.
gevonden werden, die behalve het inkomen uit
die goederen , waarop zij beroepen waren, ook
nog genoten die van het een of ander vrij dorp ,.
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't welk zich later naar welgevallen bij hen had
gevoegd.
Moesten de predikanten nu ook afstaan de inkomsten van dat vrije dorp, of konden zij volstaan
met over te dragen de pastoralia, waarop zij
beroepen waren ?
Het antwoord der Staten luidde: zij moesten
afstaan: „alle profijten hun soo van hunne beroepinge als bijgevoegde dorp en preedikdienst
aankomende."
Uit eene Staatsresolutie van 14 Juli 1746 zien
wij dat de navolgende dorpen overeenkomstig de
resolutie van 18 Maart 1746 , hunne goederen
voor den tijd van tien jaren den Lande overdroegen , n.1. Hempens en Teems , Cornjwn , Wijns,
Oenkerk en Giekerk , Diinmn , Tzum , Lions en
Hijlaard , Oosterendt, — mits de revenuen van
Hennaard , volgens resolutie 30 April 1746 mede
ia rekening worden gebracht — Spannum en Edens,
Luikewierum , Burgwerd , Hichtum en Hartwert,
Tjerhiverd en Dedgum, Wolsum en Westhem,
Nieuwland, Scharnegoutum en Loënga, Goinga ca.,
Terhaple, Oudeschoot c. a. , Ureterp en Sijgerswolde , Wijnjeterp en Duursivolde.
Men ziet het, de veepest veroorzaakte, dat aan de
suppletie-trekkende gemeenten , wier goederen voor
vijf jaren verhuurd werden, nog een groot aantal
werd toegevoegd, die hunne pastoralia voor een
tijdperk van tien jaren den Lande overdroegen. lö
* *
*

't Jaar 1748 was gedenkwaardig voor de gansche
Eepubliek, ook voor Friesland.
't Zal onnoodig zijn in 't breede de volksbewegingen van dat jaar uit een te zetten. Wie er meer
van wenscht te weten, leze „H Verward Friesland.''
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Willem IV had het plan gehad in den zomer van
dat jaar naar deze provincie over te komen, maar
werd daarin door ongesteldheid en ook door de
onlusten in Holland, verhinderd.
Nadat het oproer gestild was, besloot de Prins
de reis naar Friesland te aanvaarden; in het barre
wintersaizoen betrad hij Frieslands bodem en kwam
in den nacht van 17 op 18 Dec. binnen Leeuwarden.
De 21 s t e December was bestemd als de das1,
waarop de nieuwe Grondwet (het Reglement Eeformatoir) door zijne Doorluchtige Hoogheid aan
de Staten zou worden medegedeeld.
Op den morgen van dien dag begaf Prins Willem zich met de Ed. Mogende Heeren in 't Minder-getal naar de kamer van Oostergo, waar de
Staten vergaderd waren.
„Zyne Hoogheid sdg aan de tafel geplaatst hebbende , heeft in eene cierlijke en welgepaste dog
teffens zeer beweeglyke harangue, het Reglement
by zyne Hoogheid geconcipieert aan den Heer
Sminia, Secretaris der Ed. Mogende Heeren Staten
overhandigt, na welke hetzelve wel 61 Artikelen
behelzende, aan alle de Leeden van den Staat is
voorgelezen." ll
Hoe zal niet het gelaat van Frieslands machtigen van blijdschap hebben gestraald, toen Jetzo
van Sminia, voorlas Art 41 van het Reglement
van zyne Doorluchtigste Hoogheid den Heere
Prince van Oranje en Nassau, enz. enz. aldus
luidende:
„Om verder, sooveel doenlijk de Provinciale
Finantiën te onderschragen en de soo zeer benoodigde contante Penningen te vinden, soo wert
vastgesteld, dat alle Pastoryegoederen , die suppletie van noode hebben, en alle Domeinen van de
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Provincie op het Bild, bij perceelen publiequelijk,
op den tijd nader door Ons te reguleeren, zullen
werden verkogt, en de stemgeregtigheden van
dien wederom levendig gemaakt, en in activiteit
gebragt, waardoor de Provincie niet alleen bij.
deae verkopinge, maar ook bij versterf en continuele veralienatie, een merkelijke somme zal profiteeren, en de landen daar en boven veel beter
gecultiveerd worden/' 1S
Welk eene uitkomst voor Frieslands Staten!
Weg nu met alle „swarigheden.''
Geen kwestie meer over pluraliteit of algemeene
stemmen.
't Was nu niet meer noodig zich te verdiepen
in de vraag, hoe het ontbrekende aan de traktementen moest worden omgeslagen.
Men behoefde nu niet aan ingezetenen noch aan
predikanten de vraag voor te leggen — en hunne
toestemming zou ook niet worden gevraagd, —
of zij genegen waren de pastoralia af te staan ; het
Souverein gezag had gesproken, en met dat Souver-ein
gezag was aan alle tegenspraak een einde gemaakt.
*
Had Willem IV de Staten uit den brand geholpen , of hadden de Staten Zijne Doorluchtige Hoogheid in den arm genomen om hunne plannon ten
uitvoer te leggen?
Ik ben geneigd het laatste te gelooven.
Alvorens de Prins in Friesland kwam, had hij
de HH. Schimmelpenning, Heer van Oyen, Gevaarts,
Vereist en Perzoon, Gedeputeerden van Holland,
Gelderland, Zeeland en Overijssel naar deze Provincie gezonden, ten einde, de „ingeslopene abuisen te redresseeren en nieuwe Placcaaten te doen
emaneeren."19
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Deze Commissie van zijne Hoogheid had conferentie's gehouden zoowel met de Gecommitteerden
uit de gemeenten, als met die uit de Staten, en
wel met ieder afzonderlijk.
Zou het zoo onwaarschijnlijk zijn, dat de Gecommitteerden uit de Staten van deze laatsten in last
hebben gehad om aan de Commissie door zijne
Hoogheid gezonden, voor te stellen om in het
nieuwe Keglement door den Prins uit te vaardigen, eene bepaling op te nemen, zooals wij ze in
Art 41 van dat Reglement aantreffen ?
In de Poincten-Reformatoir toch van de Gecommitteerden uit de gemeenten treffen wij geen voorstel aan, nopens den verkoop der pastoralia.
Hoe ook dit artikel in de wereld gekomen mogo
zijn; ééne zaak was zeker ,. niets stond nu meer
den Staten in den weg om de pastory-goederen
der suppletie trekkende gemeenten te verkoopen.
*«*
Niet vele jaren zouden er voorbijgaan, of de Staten,
vatten liet plan op , om Art. 41 van het Reglement van den 21 Dec. 1748 ten uitvoer te leggen.
Op den Landsdag, gehouden 13 Maart 1751,
werd „in consideratie gegeven, of, dewijle zijn
Doorl. Hooglit. by Hoogstdeszelvs reglement van
den 21 Dec. 1748 in het 41ste artikel, heeft gelieven vast te stellen, dat alle de goederen deipastorijen , die suppletie van noden hebben , publicq
bij percelen sullen worden verkogt, tot op den
tijt, nader door sijn Doorl. Hooght te reguleeren,
die sake niet als ten uytersten nuttig en voordeelig voor de Provincie, aan Hoogstdeselven behoorde
te worden herinnert ende voorgestelt:
„Is na deliberatie goed gevonden en verstaan, de
Heeren Hun Ed. Mog. Gecommitteerden in het
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Mindergetal te versoeken en te committeeren om
den inhoud der propositie in nadere overweginge
te neemen en van hunne eonsideratiën ter vergaringe rapport te doen." s0
Geen rapport noch consideraties van de HH. Gecommitteerden in het Mindergetal, nopens dat onderwerp heb ik kunnen vinden. Ik vermoed, dat de
Heeren de propositie noch nuttig, noch voordeelig voor de Provincie hebben gevonden.
Inmiddels zou binnen weinige jaren het tijdstip
aanbreken, waarop het contract, gesloten tusschen
de Provincie en die predikanten, welke hunne
pastorie-goederen volgens Eesol. van 18 Maart en 14
Julij 1746 , hadden overgedragen , geëindigd zou
zijn. De Staten besloten nu 27 Nov. 1755, „dat
de geregten, onder welker jurisdictie zodanige
Pastoriën gelegen zyn, zullen worden aangeschreven,
dat zij aan de respectieve predikanten zullen kennisse
geven, dat de tijd van de gedane opdragten verseheenen zynde, Hun Ed. Mog Mogende aan hun
de vrijheit geven, om met Petri en May 1756,
liet bewint hunner pastory-goederen weder aan sig
te nemen, en voor de verhuyringe derzelver te
zorgen, mits de hnurcontracten , die nogh aldan
niet mochten geeindigt zyn, haar volle effect blyven
behouden, zonder dat de Provincie gehouden zal
zyn, te suppleren, hetgeene jaarlijx minder dan
450 gld. vry geit opbrengen, dog dat dezulke,
welke zwarigheit mogten maken , onder die voorwaarde de bestieringe hunner pastorye-goederen
weder aan te nemen, de administratie daarvan
zullen moeten overlaten aan de respectieve Secretariën der Grieteniën, om door deselve conform
de orders van den Landen nopens de suppletiegenietende pastoriën verhuurt en bebandelt te
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worden, in welken gevalle derzelver deficierende
revenuen naeede zullen worden gesuppleert, gelijk
andere van die natuur , zo lange Hun Ed. Mog.
in die gunste continueeren."
Eene offioieele opgave van de antwoorden der
predikanten op de , naar aanleiding van de Resol.
27 Nov. 1755 tot hen gerichte vraag, heb ik nergens kunnen vinden. Uit eene Staatsresoluitie van
23 Junij 1756 blijkt echter, dat bijna alle predikanten wederom hunne pastorie-goederen gedurende
tien jaren aan de provincie hebben afgestaan.
De lijsten van 30 Julij 1746 en 23 Juni] 1756
verschillen eenigszins. Die van 1756 is vermeerderd
met de gemeenten _, Oudega , Idsega, en Sand†irde,
benevens Gaantmeer en Nieuwhuizum, en verminderd met Wyns, Deinum, benevens Burgivert,
Tlartwert en Hichtum.
Nopens Wyns en Deinum 2 i heb ik geene opgaven
kunnen vinden. Uit een besluit der Staten van
23 Junij 1756 blijkt, dat de predikant van Burgwerd c. a. de administratie der pastoralia weer
tot zich genomen heeft en tevens gerestitueerd
heeft de huistauxatie tot een bedrag van ƒ805,8,8,
welke som vroeger door de Provincie was
betaald.
De geschiedenis der pastoriegoederen van Lyons
en Hijlaard is van eenigzins anderen aard. Den
9 Pebr. 1756 had het Nedergereeht de vraaggericht tot Ds. Meilsma, predikant dier gemeente,
of Ds. de pastoriegoederen weer tot zich wilde
nemen. Zijn Eerwaarde maakte zwarigheid en
dientengevolge werden de goederen weer verhuurd.
Toen echter de Staten in 1761 aanstalten maakten, om de goederen der suppletie-trekkende gemeenten te verkoopen , wendde Ds. Meilsma zich
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per rekwest tot de Staten met liet verzoek om
de goederen te mogen behouden.
Toen de ingezetenen dit vernomen hadden,
richtten ook deze zich tot de Staten met de vraag,
of de goederen niet aan hunne administatie mochten toevertrouwd worden,
De stem der schapen vond meer gehoor, dan
die van den herder; den 6 Juni] 1761, werd den
ingezetenen hun verzoek ingewilligd. 22

V
Bij dagteekening van 18 Febr. 1758, ontvingen
Fiïeslands Staten, een brief van de Vrouwe Gouvernante Anne — weduwe van Willem IV —
waarin zij aan de Edel Mogende Heeren berichtte,
dat het haar voorkwam dienstig te zijn, „datook
eindelijk ter executie gelegt werde het 41ste Art.
Reglement Eeformatoir, waarbij vastgestelt is , dat
alle Pastorygoederen, die suppletie van noode hebben, publiequelyk zullen worden verkocht, weshalve
wy noodigh hebben geoordeelt Uw Ed. Mog. daarvan bij dezen kennisse te moeten geven." 33
De Princes gaf verder als hare meening te
kennen, dat Gedeputeerde Staten nu behoorden
gemachtigd te worden, om voorbereidende maatregelen te nemen tot den verkoop der pastorygoederen.
De Staten lieten er geen gras over groeijen.
Eeeds den 14 Maart van datzelfde jaar werden
de Gedeputeerden geauthoriseerd, „om van de voorgenomene verkopinge der voorz, pastorielanden
aan de respective geregten, de nodige aanschrijvinge te doen, met last om aan het gemeld College een nette staat van dezelve pastoriegoederen
over te zenden, en met verdere authorisatie op
hetzelve College, om te reguleren de wijze van
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verkoopinge en. vervolgens daarvan te informeeren
en aan hun Ed. Mog. over te leveren een behoorlijk rapport, om daarop door hun Bd. Mog-, met
communicatie aan Hare Koningl. Hoogheid, te
worden geresolveert, zooals ten meeste voordeele
van de Provincie bevonden zal worden te behoren."24
Dit rapport van Gedeputeerde Staten , uitgebracht den 21 Febr. 1759 , behelsde behalve een
staat van de pastorie-goederen, die suppletie genoten , ook een voorstel om de verkooping te
doen plaats hebben in 8 perçeelen , en bovendien
deze bijzonderheid : „dat de koopschatten daaraf
provenierende, behoorden opgebragt te worden met
Landschapsobligatiën , waardoor de provincie alsdan van selve zoude vinden een Fonds , waaruit
de suppletiën aan de respectieve Piaedikanten
jaarlijks zoude kunnen worden betaalt."
Men weet het, van de vorming van zulk een
Fonds is niets gekomen. s6
Over dit rapport nu werd bij Eesol. van 13
Maart 1761 , het advies gevraagd van de Ed.
Mogende Heeren in 't Mindergetal.
Dit advies werd gegeven in Febr. 1762. S6
Het belangrijkste wil ik daaruit mededeelen:
„UEd. Mog. hebben gevraagd de consideratiën
van het Mindergetal, en om aan die vrage te
voldoen , hebben wij de eere van te zeggen , dat
de verkopinge deeser Pastorije Landen, zoo bij
't bekende Eeglement van Sijn Doorl. Hooght, als
bij Eesol. van UEd. mogende vastgesteld zijnde ,
over de Quaestie off verkogt zullen loorden , geen
bedenklijkheid meer is ;
dat ook over de ivijse. hoe verkogt zullen worden geen zwarigheid is , als kunnende zulks gemakkelijk gereguleerd worden, maar dat het
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hierop aankomt,—• op de bepalinge van wat verkogt
zal worden;
UEd. Mog. gelieve sig te herinneren , dat deese
Pastorije goederen in eijgendom srjn niet van de
provintie , maar van de Ingesetenen der respect.
Dorpen , en dat UEd. Mogende daarom bij Resolutie van 23 Junij 1744 , hebben goedgevonden
die Ingesetenen te doen afvragen off hunne pastorijegoederen willen behouden en den Predikant
met 450 gis. betalen , dan die goederen afstaan ,
mits de Provintie zig chargeerde met de voldoening
van dat Traetement;
dat op deese voorstellinge wel de Ingezetenen
van verscheijdene Distrikten categorisch hebben
verklaard tot welke van beide geresolveert waren,
maar dat die in andere contreijen zulks niet hebben gedaan en hun finaal besluijt uitgestelt en
geaccrocheert aan diverse conditiën en vragen,
waarop alvorens explicatie en decisie van UEd.
Mog. desidereerden, dog die hun tot nog too
niet is geworden. Zoo lange nu deeze swarigheijt
niet word weggenomen , difficulteeren de Ingezetenen in bet doen der keuze en zal het voor ons
onmogelijk zijn , de middelen om deese verkopinge
voortgang te doen hebben , aan de hand te geven.
Om dan te komen , tot het uyt de weg ruijmen
van dit obstacul, zullen wij uit de besoignes
over die materie , Anno 1744 in de Dorpen gehouden, aan UEd. Mog. voordragen de zwarigheden
en vragen doenmaals gemoveerd en gedaan , ten
eijnde UEd. Mog. op deselve explicatie en decisie
gelieven te geven."
Hierop volgen dan een 14tal vragen , welke in
hoofdzaak overeenkomen met die welke aan de
stem-besoignes van 1744 waren toeçevoeffd.
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Daarop eindigt dan liet rapport met deze woorden: „Al deese swarigheeden, schoon niet alle
even zwaar wegen, hebben wij in die besoignes
ontmoet, en zullen weggenomen moeten worden
eer men zeker kan weeten wat opgedragen zal
worden en over welke Pastorij goederen de verkopinge zal mogen gaan.
De Staten wisten wel een middel te vinden,
om aan al die „swarigheden'1 een einde te maken.
Zij gaven een antwoord , 't welk aan duidelijkheid
niets te wensclien overliet.
Bij resolutie van 12 Maart 1762 werd de verkoop der pastorij-goederen bevolen.
Dit Staatstuk wil ik om zijne belangrijkheid r
volledig mededeelen;
„De Heeren Gecommitteerden in liet Mindergetal, bij resolutie van den 13 Maart 1761 verzogt
zijnde , in overleg te treden en te reguleren de
wijze hoe , en de conditiën op welke alle de goederen van de suppletie genietende Pastoriën bij
peroeelen zouden kunnen en behooren verkogt te
worden, zoomede om hun Ed. Mog. dien te neffens
te dienen van derzelver consideratiën en advis,
hebben ter vergaderinge gerapportoert, dat geëxamineerd hadden, zoo het rapport als de daerby
gevoegde Staat der suppletie genietende Pastorijen,
door de Heeren Gedeput. Staten op den 21ste
Febr. 1759 aan Hun Ed. Mog. ingegeven, als liet
geene tot het werkstelligh maeken der verkopinge
zouden worden vereyscht, dat de verkopinge bij
het Reglement van wijl. zijne Doorlt. Hoogheit,
en bij resolutie van hun Ed. Mog: vastgestelt
zynde, daarvoor geene bedenkelrjkheit konde vallen en over de wijze hoe weynig zwarigheit was,
omdat zulks wel gereguleert kan worden, zoodat
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•de vrage alleen daarop aankwam , welke goederen men zoude verkopen , omdat Hun Ed. Mog.
bij resolutie van den 23 Juni 1744 hebben goedgevonden de ingezetenen van de plaatzen, welkers
Pastoriën suppletie genieten, te doen afvragen of
hunne Pastorye-goederen wilden behouden, en de
Predikant 450 gis. 's jaars versorgen, dan deselve
afstaan, mits de Provincie zig daarmede chargeere,—
waarop de Ingezetenen van veele districten eenvoudig zig wel hebben verklaart, maar andere
niet, en voorgestelt, verscheidene conditien en
vragen, waarop , vóór zig te verklaren, explicatie
verzogten :
dat zy Heeren Gecommitteerden daarom genoodzaakt waren, dezelve voor te stellen en dadelijk
voorstelden om gedecideerd te worden, ten eynde
in staat mogten zyn om de middelen tot de verkopinge aan de hand te doen ;
waarop gedelibereert en geconsidereert zynde,
dat het een en veertigste artikel van het Ëeglement
van wijl. zijne Doorlt. Hoogheit, van den 21 Dec.
1748 dicteert, dat alle de Pastorie-goederen die
suppletie van noden hebben, zullen worden verkogt.
Is goedgevonden en verstaan, dat alle de Pastorye-goederen, gelegen onder de dorpen, welke
tegenwoordig suppletie genieten en in de resolutie
dienaangaande laatst den 4den Juny 1761 staan
vermeit en alzoo ook die van de Pastory van Tlst,
zullen worden verkogt, en verder alle zoodanige,
als naderhand in die staat mogen komen, dat suppletie nodig hebben ;
on alzoo hun Ud. Mog. verstaan, dat hierdoor de
gemoveerde zwarigheden en gedane vragen vervallen
en vervolgens gepasseerdt worden, zoo worden de
Heeren van het Mindergetal versogt ende gecom-
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mitteert, om eene behoorlyke verdeeling deezer Goederen te maken, om bij peroheelen verkogt te
kunnen worden., en te ontwerpen, de wijze en. conditiën, op welke die verkoopinge zoude behooren.
te geschieden.
Aldus geresolveert op 't Landsehapshuis den 12
Maart 1762."
*
Alzoo was de wil der Heeren Staten van Friesland.
Of de ingezetenen de pastoralia hadden afgestaan, dan wel of ze oneenig waren, of dat ze
hune goederen wilden behouden ; 't was tamelijk
onverschillig. Men zou zelfs niet vragen naar de
meening van die gemeenten , welke voor 't eerst
na 1744, suppletie genoten hadden. Het lot der
pastoralia was beslist, zoo ze maar als suppletie
genietende, vermeld werden in de resolutie van
4 Juny 1761.
Evenwel, deze uitzonderingen doen zich voor.
Anjutn, Bergum, Marsswn en Oostertvierum hadden
in 1744 de pastorie-goederen afgestaan; in 1761
genoten zij geen suppletie/' en toch. zijn die goederen verkocht.
Daarentegen bleven onverkocht de pastoralia
van Birdaard en Janum, van Ried en Boer, die
in 1761 geene suppletie genoten , maar in 1744
waren afgestaan.
Slechts ééne zaak verwondert ons , n.1. dat
Frieslands Staten niet het voorstel hebben gedaan
aan Hare Koninklijke Hoogheid de Gouvernante
Anne, om Art. 41 van het Reglement-Eeformatoir zoo te wijzigen, dat daarin deze bepaling
werd opgenomen : alle pastoralia van Friesland zullen worden verkocht; of, dat de Staten niet op eigen
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gezag tot dien maatregel zijn overgegaan, zoo Hare
Koninklijke Hoogheid daartoe ongenegen zou zijn.
Immers , welk eene macht toch dat Regeeringslichaam ten opzichte der pastoralia zich toekende,
blijkt ons uit eene resolutie van 9 Julij 1762,
waarbij aan de Ed. Mogende Heeren uit het Mindergetal werd opgedragen „om de Staten te dienen
van consideratie en advies , of niet de administratie van die Pastoralia, die meer dan 450 gis. opleverden , en geen suppletie hadden , tot voorkoming van verval moest opgedragen worden aan
de Kerkvoogden der dorpen, met kennisse der
geregten; en het zuiver overschot den predikanten
uitgekeerd."
Of, om nog krasser 'maatregel te vermelden.
In 1769 wendde zich Folkert Ruardi, predikant
in Ængwirden, tot de Staten, met de klacht, dat
de ingezetenen dier gemeente hem geen traktement van 500 gis. wilden uitkeeren. Alle suppletie-trekkende predikanten genoten sedert 1764
dat traktement, terwijl de anderen nog meer inkomen hadden. De ingezetenen beweerden , dat
zulk een tractenient niet uit de pastoralia kon
worden gevonden.
Bij Staatsresolutie van 6 Maart 1769 werden
de ingezetenen van Ængwirden gelast, een traktement van 500 gis. uit te keeren en daarenboven
nog 50 gis voor elk jaar sedert 1764.
Bij weigering moesten zij de pastoralia aan
den Lande over dragen.
Gelukkig Ængwirden ! dat de toegevendheid der
ingezetenen U toen voor die ramp heeft behoed!
Noemen toch de menschen ten huldigen dage
U rijk , zelfs kolossaal rijk; dan zou men met
het volste recht van U kunnen zeggen: Gij zijt
arm . . . doodarm.
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De pastoralia der suppletie-trekkende gemeenten
werden verkocht in de jaren 1762, 1763 en 1764,
en in 1765 die van Biirum en Oosterwiertim.
De opbrengst was de navolgende :
Verkocht in 1762:
1ste termijn Mei
1763 . . . .ƒ269,784,14, 12
2de idem 1764 - 74,702, 18, 00
Totaal . ./'344,487, 12, 12
ƒ344,487, 12, 12
Verkocht in 1763:
1ste termijn Mei
1764 . . . .ƒ256,618,03, 02
2de idem 1765 - 66,249,18, 08
Totaal . .ƒ322,868,01,10
ƒ322,868,01,10
Verkocht in 1764:
1ste termijn Mei
1765 . . . .ƒ216,381,13,08
2de idem 1766- 81,871, 19,02
Totaal . .ƒ298,253,12,10
ƒ298,253,12,10
Totaal der koopschatten van
1762, 1763 en 1764
ƒ965,609,06,12
Obligaties den Lande overgegeven
ƒ12,932,05,00
Verkochte Pastorie van Burum
Mei 1766 . . . . ƒ5549, 10, 00
„ 1767 . . . . - 524,18,00
Totaal . . ƒ6074,08,00
Verkochte Pastorie van Ooster-
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ƒ965,609, 06, 12
Wierum Mei 1766 ƒ 8289, 06, 00
„ 1767 - 7789,08,00
Totaal . . . ƒ16078,14,00
Totaal der overgeleverde obligaties en verkochte pastoralia in
1765
ƒ 35,085,07,00
Totaal generaal . . . ƒ1,000,694,13,12
Ziedaar, de opbrengst van al de pastoralia,
welke in de jaren 1762, 1763, 1764 en 1765
verkocht zijn. 27
Eenige toelichting zal niet overbodig zijn. Bij
de voorwaarden van verkooping was bepaald, dat
de koopsommen betaald moesten worden in twee
gelijke termijnen; de eerste op den lsten Mei,
volgende op iedere verkooping, en de tweede termijn op Mei van 't volgende jaar. Het was den
koopers geoorloofd den geheelen koopschat in ééns
te voldoen , terwijl zij in dat geval 3 pet. mochten korten. Velen hebben van dat voordeel gebruik gemaakt; vandaar het groote verschil tusschen
den lsten en 2den termijn.
De koopschatten moesten worden betaald met
Landschaps-obligatiën. Aangezien de koopsom zoo
klein kon zijn, dat er geen obligatie tot dat
bedrag voor te vinden was, zoo was het den
koopers geoorloofd hetgeen ieder hunner verschuldigd was, bijeen te voegen. Bedroeg nu die
obligatie meer dan de verschuldigde koopsommen,
dan kwam het meerdere ten voordeele der provincie.
Die overbetalingen, zooals men ze noemde,
zijn onder de meegedeelde cijfers opgenomen,
maar waren van gering bedrag. 3S
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Ik laat hier volgen de opbrengst der pastoralia.
van iedere gemeente afzonderlijk.

Verkocht in 1763;
Car. Ols.

Stiens
15,711
Lekkum en Miedum . . . .
17,447
Foudgum en E a a r d . . . .
14.212
Anjum
22,466
Kollum
. . 15,038
Suawoude en Tietjerk
. . . 31,133
Beetgum
1,856
Engelum . . . . . . . .
8,428
Midlum
23,789
Peins
19,284
Minnertsga
17,876
Wijnaldum . . . . . . .
32,461
Weidum . . . . . . . .
20,720
Wommels
. . . . . . .
12,825
Allingawier en Exmorra . . .
7,051
Idsegahuisen en Piaam . . .
3,759
Longerhouw en Schettens. . . 14,190
Schraard
10,663
Jutrijp en Hommerts . . . .
58
Woudsend . . . . . . .
377
Nieuwhuisum
1,260
Oudega, Idsega, Sandfirde. . .
5,700
Coudum
2,187
Warns en Scliaii . . . . .
763
Molqwerum
4
Wijnjeterp en Duurswoude
. 11,059
Makkinga, Elsloo en Langdijke
7,296
01de en Nijeberkoop . . . .
6.343
Scherpenzeel
9,481
IJlst
10.943
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Rt.

Penn.

09
16
09
18
02
13
14
01
09
19
12
19
12
01
08
09
12
05
00
01
09
15
09
05
07
17
07
03
06
02

08
00
04
00
08
00
08
08
08
00
08
08
00
00
08
08
00
00
00
00
00
00
08
00
00
00
04
08
00
00
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Vcrkoeht in 1763:
Jelsum
Hiaure en Bornwerd . . . .
Nes en Wierum . . . . .
Peasens
Kollumerzwaag en Augsbuurt .
Surhuizum en Augustinusga . .
Akkerwoude en Murmerwoude
Marssum
Herbajum
Zweins
•Schalsum
Pietersbierum
Lutkewierum
Gaast en Ferwoude . . . .
Kimswerd
Tjerkwerd en Dedgum . . .
Wons en Engwier
Goënga , Gauw en Offingawier .
Ooudum
Warns
Scharl
Molquerum
Haskerdijken c a
S t Jansga
Oudesehoot c a
Ureterp en Sigerswolde . . .
Oosterwolde c a
Peperga en Blesdijke . . . .

Car. Cris.

St. Penn.

17,952
11,915
7,459
2,913
10,910
31,779
14,377
18,198
20,321
4,495
14,470
18,846
17,938
4,712
5,565
17,417
4,528
20,794
2,166
1,069
598
124'
6.583
10,959
21,204
12,646
8,080
14,827

19
18
02
12
09
06
03
05
02
00
07
15
19
03
02
03
07
19
08
01
17
14
03
16
09
03
17
07

00
06
00
00
08
08
02
00
08
00
00
00
08
08
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
08
00
08

Verkocht in 1764;
Finkum en Hijum
. . . .
Oudwoude en Westergeest . .
Buitenpost
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Car. Gis-

St. Penn.

19,526
11,640
2,534

02
06
03

00
00
00
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Veenwouden
Bergum
Oostermeer en E e s t r u m 3 3
Wier
Dronrijp
Donjum
Oosterbierum
Ytens
Cubaard
Arum
Lollum
Makkum o. a

Parrega c a
Akkrum en Terhorne.
Terkaple en Akmarijp
Lippenhuizen , Hemrik
wispel
Donkerbroek en Haule

.

Cal', Gis.

St. Pemi.

1,812
4.670
- 27,103
4,451
27,043
14,619
64,161
11,578
8,614
6,447
14,744
5,374

10 00
03 00
10 00
07 00
Qá 00
00 00
01 00
05 00
15 00
08 00
17 00
00 .00

. . .
. . .
en Ter.

.

.

12,994
6,238
21,557

10
02
16

00
00
00

22,783 17
10,274 13

00
00

Verkocht in 1765:
Burum
Ooaterwierum

6,047
16,078

08
14

00
00

***
De koopsommen overtroffen verre de verwachting.
Niet alleen toch , dat de landerijen te dier tijde
zeer in waarde gestegen waren , maar ook de bepaling , door de Staten gemaakt in overeenstemming met Art. 41 Eegl. Reformatoir, dat n.1. „de
stemmen der Pastorijen weder levendig gemaakt
en tot activiteit gebragt zouden worden en geaffecteert op een bepaalt stuk land", droeg er veel
toe bij , dat voor dergelijke perceelen veel geld
werd besteed. Aangezien liet gekochte met Landschaps-Obligaties moest worden betaald , werd de
jaaiiijksche rentelast met f 20,000 verminderd.
10
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Die schulddelging was echter slechts een druppel uit den emmer vol schulden ; immers volgens
de Balance van 1772 , had Friesland op 1 Jan.
1771 den enormen schuldenlast van ruim f 41 millioen, terwijl het "bovendien nog jaarlijks aan Lijfrenten ƒ 209,533,18 te betalen had.
Daar nu de pastorije-goederen in handen van
particulieren waren overgegaan, deelden ze voortaan
ook in de reeële Goedschatting. Bovendien wierpen ze hunne voordeelen af, zoowel in het successierecht , —• alleen de zijlinie — als bij verkoop.
Ik betwijfel echter ten sterkste of het bedrag
der rente , welke de Provincie nu niet meer te
betalen had , vereenigd met de meerdere belasting
welke zij ontving, voldoende was om daarmee het
bedrag der suppletie-tractementen te voldoen,
't welk in 1772 bedroeg ƒ 48,230. 30
Daar Friesland echter vóór den verkoop der
pastoralia reeds ongeveer ƒ24,000 aan suppletietractementen betaalde, leverde de gemaakte schikking voor de Provincie hare voordeelen op.
Op aanvrage der Synode besloten, de Staten dan
ook 9 Maart 1764, de suppletie-tractementen te
brengen op ƒ500.
Jaarlijks werd nu door de Synode de aanvrage
gedaan, om dat tractement te mogen genieten.
In den jare 1768 echter , wendden zich de Deputaten der Synode tot de Staten met de opmerking , dat ten opzichte van de betaling der Predikants-tractem enten eene ongeclausuleerde Staatsresolutie bestond, waarop zij dan ook met verlof
van de Commissarissen-Politiek, tot de Staten de
vraag richten , of die aanvrage nog jaarlijks moest
worden gedaan.
Het antwoord der Staten luidde , dat de pre-
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dikanten bij provisie voor den tijd van tien jaren
van de aanvrage ontheven werden. 31
In den jare 1778 vroegen nu de Deputaten
der Synode, met dankzegging voor de spoedige
betaling der tractementen , om „ continuatie van
die gunst'', met verzoek om eenige vermeerdering
van bezoldiging. Het eerste gedeelte van het
verzoek werd toegestaan met de opmerking, dat
na verloop van tien jaren de aanvrage wederom
moest worden gedaan; het tweede gedeelte werd
afgewezen. 33
In overeenstemming met dit besluit wendden
zien dan ook in den jare 1788 , de Deputaten
der Synode tot Frieslands Staten. De oprechtste
dankbetuigingen voor de den predikanten tot hiertoe zoo gunstig verleende suppletie-gelden, ontbreken ook ditmaal niet aan hun verzoekschrift.
Maar zij voegen er ook nog liet volgende aan
toe: „dat zy Deputaten Synodi uit naam der
gansche Vriesclie Geestelykheid meede gevolmachtigd waaren, by Hun Edele Mog. aan te houden
om eene aanmerkelijke verhooging vau tractementen , zoowel voor die Predikanten die maar vyfhondert guldens inkoomen hebben, of zoodanige
Evangelie-Dienaren, die door ouderdom of ligchaamsswakheden ten eenemaal buiten staat zijn
hun post langer te bekleeden, om redenen by
gedagte requeste geallegueerd."
Het antwoord der Staten luidde: „hebben goedgevonden en verstaan, het eerstege deelte van der Suppltn. verzoek, tot continuatie van de voormaals
gegunde Suppletie-gelden, te accordeeren, wordende wijders het overige gedeelte der Suppltn,
verzoek gepasseert, gelijk geschiedt by deezeri." 33
Opmerkelijk is ' t ; aan deze Staatsresolutie ont-
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breekt de clausule, dat de predi kanten na verloop van tien jaren , weder aanvrage moesten doen
om „continuatie der Suppletie-gelden.''
En nu volgde dan de bekende Staatsresolutie
van 16 Maart 1794, waarbij het tractement deipredikanten die suppletie genoten, gebracht werd
op ƒ 6 0 0 , en dat der emeriti, op ƒ400.
Dat besluit werd genomen, niet naar aanleiding van een verzoekschrift der Synode, maar
tengevolge van een voorstel in de vergadering der
Staten gedaan.
De beweegredenen waren: „de billijkheid en de
soberheid van het bestaan der predikanten."
Waren in 1788 diezelfde motieven niet aanwe•zig?
Of wilden de Staten geen besluit nemen op
aandrang der Synode , maar wel uit eigen beweging?"
Zou het geoorloofd zijn ook op het navolgende
de aandacht te vestigen ?
Friesland stond aan den vóóravond der Eevolutie.
Konden de „Wachters op Sions muren" ook nog
diensten bewijzen als steunpilaren van het wagglend staatsgebouw ?
Ik gis; beslissen wil ik niet.
P. J. D. VAN SLOOTEST.

Heerenveen—Ængwirden.

Betrekkelijk den oorsprong van het Deficit bij
de Pastorie-inkomsten in Friesland, met het bedrag, hetwelk elke Gemeente als zoodanig uit 's
rijkskas ontvangt, vindt men eene volledige vermelding en opgaaf in het Nieuw Kerkelijk Handboek van Van Alphen, 1882 ; 4e vervolg, pag.
125—131.
RED.
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2.
3.

3*.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

/\/Wv*

Staatsresolutie 15 Maart 1727.
Staatsresolutie 12 Maart 1728.
Deze en eenige volgende opgaven zijn ontleend
aan de „Korte staat van de revenuen en lasten
van Pastorijen onder de Suppletie 1727." Prov.
Archief.
Landsdags-Begister, Sept. 1744, No. S.
Naamlijst Predikanten, Classis Zevemvouden,
pag. 98.
Naaml. Pr. Cl. Zevenw., pag. 110.
Naaml. Pr. Cl. Zevenw., pag. 154.
Naaml, Pr. Cl. Zevenw., pag. 187.
Vegilin van Claerbergen, vertoog over de Veengraverijen, pag. 25.
Atsma, Memorie. Prov. Arch. Register Landsdag
1704.
Prov. Arch. Eeg. Landsd. 16 Junij 1704.
Men zie over den Finantieelen toestand van Friesland te dier tijde, de aangehaalde Staatsresoluties , en ook de „Collectie van stukken en Extracten van Johan Vegilin van Claerbergen, 1748,
No. 2, Sunt bonae leges Frisiis." Catal. Prov.
Biblioth. dl. V, pag. 1822.
Staatsres. 31 Julij 1744.
Kegist. Landsd. Sept. 1744, No. 8.
Besolutie-boek Gedep. Staten, 1 Deo. 1744.
Staatsres. 18 Maart 1746.
Al de aanschrijvingen der Staten aan de gerechten tot verhuring der pastoralia voor den tijd
van 5 jaren, behelzen deze bijvoeging: „sooverre
applicabel en dienstigh." Op het Prov. Arch.
berust eene verzameling van dergelijke aanschrijvingen. Men verhuurde dan ook wel voor korter
tijd. Hetzelfde vond plaats met de pastoralia, dis
in 1746 voor tien jaar waren overgedragen.
Verward Vrieslanclt, pag. 147.
Verw. Vriesl., Bijlage No. 19.
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19. Verw. Vriesl,, pag. 121, 130.
20. Staatsres. 13 Maart 1751.
•21. Ik vermoed, dat de predikanten dezer dorpen de
pastoralia weder tot zich genomen hebben.
22. Regijst. Landsd. Junij 1761, No. 6 en 7.
23. Regist. Landsdag Febr. 1758, No. 43.
24. Staatsres, 15 Maart 1758.
25. Ware uit de koopschatten der kloostergoederen
en die der pastoralia een afzonderlijk Fonds gevormd , dan zou dat millioenen bedragen hebben.
De meeste kloostergoederen zijn verkocht in 1624,
1639, 1640 en 1644. De verkoop der kloostergoederen in 1644 heeft opgebracht ongeveer twee
en een half millioen.
26.
Rapport Febr. 1762. Pastor. Manuscript.
27. Deze opgaven zijn ontleend aan de: „Ontfang van
Obligatiën wegens verkogte Pastorye-Landen in
den jare 1761 verkogt, waarvan de termynen moeten betaald worden I Mei 1763 en 1 Mei 1764, telkens de helfte." Prov. Archief.
De titel is niet juist. Het stuk bevat de opgaven der koopschatten van 1762—1765 , behalve de
tweede termijnen van JBurum en Oosterwierum;
die betaald zouden worden ten kantore van den
Ontvanger Haersma. Die tweede termijnen waren
echter gemakkelijk te vinden door de eerste termijnen bij elkaar op te tellen.
In de Èalancen over genoemde jaren kan men
het bedrag van de opbrengst der pastoralia niet
vinden, omdat ze gecumuleerd zijn, met de conversie van Losse- in Lijfrenten.
In de Poincten van Ménage, pag. 65 Balance
1772. — Prov. Archief, vond ik het navolgende:
„Voor de ingeloste Domeinen zyn geene obligatiën ingetrokken. Zij zyn met geld betaald tot
eén bedrag van ƒ749,613,10, en daaruyt is betaalt
de Artillery-schuld aan Holland, tegen 4 pet., ad
ƒ692,403,7.8, bij secreete resolutie van 30 Nov.
1753, daartoe besloten;
dog voor de verkogte pastorye-goederen zijn
inderdaadt obligatiën ingetrokken, alsoo de prysen daarmede moesten worden betaald. Maar
van die obligatiën is geene generale afrekening
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28.
29.

0.
1.
g2.
38.

gemaakt, dan zyn dezelve van tijd tot tijd bij de
betaling der respectieve koopschatten overgegeven,
in de reekeninge verantwoord en op de registers
uitgedaan, hebbende de somma totaal van die
oblïgatien beloopen f 988,221,7,1."
Zie over de voorwaarden: Billetten van verkoping, Leeuwarden bij Willem Coulon.
Aan de koopschatten van Oostermeer en Eestrum
is toegevoegd een koopsom van f200, afkomstig
van Jand, niet tot de pastoralia behoorende. Men
zie de „Ontfang van Obligatien" enz.
Balance, 1772.
Staatsresolutie 3 Maart 1768.
Staatsresol. 23 Febr. 1778.
Staatsresol. 1 Maart 1788.
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Brief fen Seakle Bouma,
Rintenier en Tsjerkfoud, oan syn Neef Hotze
Terpstra, mei 'n foarlêzing
St. STEFFEN 1879.
Ik haw út jins skriuwen fen okkerlêsten sjoen,
det jimme allegearre lige soun wierne, en sa is 't
ek mei my. Allinne, ik bin tsjinwirdich tige
hoasterich. As immen de fyfensântich efter de rêch
hat en de tsjerkhoafblommen op de holle . is 't ek
gjin niget det er minder wirdt. Trochgeans biu
ik lykwol yet al fleurich, en as myn âld faem er
is gnoarret, den belis ik 't mar mei 'n grapke.
Yn dizze winter blieuw ik meastal bij honk. Snein
to moarns nei tsjerke, en as wy tsjerkfouden , er
is by elkoar wêze matte, in moarn aef in joun er
lît, mar oars komt er net folie fen 't útrinnen.
Myn bûrman, 'n jonge boer, kaem okkerdeis efkes
by my ynkypjen , en frege aeft my de tyd net
bjustere lang foei. Ik koe my dy frage wol hegrypefen immen, dy 't libben oansjucht for 'n gastmiel. Yn de oungetyd mat hy wol hwet t'hús
bliuwe , mar oars is hij deis op 'e dyk en jounsyn 'e herberge , en dat rint sa lang, as it rint.
Nee ! joeeh ik liim ta andwird, ik forfeel my nea
thús. Ik haw wol boeken , en mei lézen fljucht
de tyd my gau om. Léze , léze , sei bûrman , is
er wol minder to betinken ! Er is houtsje jeije ,.
as ik thús sit, dat forkoartet de joun: mar as ik
'n boek yn -"e hannen krij , fal ik dalik yn'e sliep.
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— Is 't net to bekleijen , defc mannichien gjin
nocht oan lézen hat ? As dat oars wier, den scoene'n hopen Ijue minder útfleclitig wêzo , en beide ,
de pong en 't forstân , scoene it langer úthâlde
en Letter wirde. Yn jins brief skreauen jy ek oer
foarlôzingen for 't folk , dy jimme by jirnmes op
tou sette woene.
Wij hawwe dat spil hjir al
in pear jier oan 'e gong. By ús giet it sa ta.
— Alle arbeiders, manljue en frouljue , meijefrij komme , krije den frij pypen en tabak , mei
koffy en 'n stik koeke. Den hâldt de iene aef
oare 'n foarlêzing ; ús master spylet 'n stikje op
'e piane, en ta einslúten sjonge wy : „Wien Neerlands bloed1' , aef ek wol er is hwet út it Lieteboek. Nou, ik sis jo , dat de Ijue den wille hawwe.
't Nedige jild komt by ynteikening by elkoar, en
de tsjerke docht er ek in dofke by. Dy folksfoarlêzingen liawwe my lykwols langlèsten tige
yn 't swit broclit. Domeny en Notaris komme
wol ris by my to jounpraten, en sa wierne hja
foar ytlike wyken ek by my, om for de folksgearkomsten yn dizze winter, 't ien en oar oer
to lizzen. Hwa scoe den it wird dwaen ? „Hoor
eens Bouma," sei Notaris, „je bent lid van 't
bestuur, domeny en ik zijn al eens aan 't woord
geweest, en nu is de beurt aan jou.'' Domeny,
't wier fêst ouspritsen wirk, stiek er 'n spoentsje
mei ounder; en wrrjchtich, ik kin 't my noch net
begrype, hja krygen my sa fier, det ik tawird
joech. — De oare moarns sei Eeinou , myn âld
faem, is 't wier boer, scille jy oan 't wird ? „Ik !"
sei ik, ;;ho komste der by ?" „Nou, jisterjoun haw
jou derjn tastimd.'' Ik hâlde my stil, mar tocht,
dat komt fen dy dealeske pons, ik bin ek neat
wend. De kûgel wier troch 'e tsjerke, for de-
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faem woe ik net witte ho't ik er ynroun wier, en
for domeny en Notaris woe 'k net troch 'e koer
falle. Jonge, ik siet sa yn 't swit. Seakle! sei
ik by my sels, liwet bist don gek west, ho scilst
dy hjir útrêdde!
Einiings grypte ik moed. Ik hie yn de beide
leste jieren Winsemius, Schotanus en oare âlde
.skriuwers yet ris trochlszen, en ik tocht, dêrút
is wol hwet to heljen , hwêroer ik 'n stikje meitsje kin. Sa is 't ek gien, mar nou kaem noch. 't
swierste ein fen 'e balke. Ik op 'e praatstoel, ik
oan 't foarlêzen; ik dy noait liwet foarlêzen liie,
as for d' âld faem !
Der moast 'n nije bril fen Huisinga to Liouerd
komme, en dy foei best út , — mar Hotze! do
; ik op 'e praetstoel stie, do skymre my alles for
e eagen , de praetstoel bigoun to skodsjen en 'k
tochte, Seakle , Seakle ! dat wirk wirdt dy to
mansk! Nou ik brimde ris , fette moed , en dèr
gyng it op 't lest as fen in laeijen dakje. En nou
sfrjûr ik hjirmei oan jo it stikje det ik opmakke
en foarlêzen haw.

Heechachte †orgearringe !

Jimme scille wol frjeamd opsjên, det ik, âld
boer, hjir 't wird hawwe soil. Nou, 't is ek
frjeamd. As 't net goed giet, den matte jimme
oan Domenij en Notaris de skild mar jaen , dy
hawwe my bipraet. — Mar hweroer 't wird to fieren? As't mei oaren, dy'n foarlêzing opmeitsje,
ek sa giet as mei my, den siz ik, 't is er mei as
mei 't liirdryden, dêr ik yn myn jonge jierren noeli
.al mei pield haw, it slimste is, om goed fen 'e
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streek to kommen. De domenys, sjocli! dy hawwe
'n tekst, weroer hja preekje , en dat is alteast 'n
oanrin, 'n oanlieding, om fierder to praten. Ik
tocht, kom oan, nim ek mar 'n tekst; in boer, al
preket er net, mei ek wol mei 'n wird út 'e Bybel foar 't ljocht komme. Ik haw er is feu 'n
domenij heard, det 't faek spant om 'n tekst nei
't sin to fynen, mar dêr mei wier ik yn 'n amerij ree.
Ik haw for in brûkme, alle dagen 'n kapittel to lézen, en al neamt mannichien soks âlderwetsk, ik haw er my tige best by bifoun.
Nou, sa barde 't , koart nei det ik mij sels sa
yn 'e pykel brocht hie mei dizze foarlèzing op
my to nimmen, det ik yn 't boek fen de Prediker
lies: — „Wat is er, dat de vorige dagen beter
geweest zijn dan deze ? want gij zoudt naar zulks
niet uit wijsheid vragen.'' — In wys wird , mar
dat folie minsken net tastimme. Er binne ljue ,
dy altyd klerje oer de wràld in de minsken fen
dizze tyd, en dy mar jimmer wer oan , en wer
oan, de âlde tyd prysgje. As immen hjar leauwe
mat, den wierne de minsken, de maetskippij, ja
alles binei, by âlds folie better, as nou. Okkerlèsten mette ik ek sok'n man. Do't ik him frege ,
hok foar âlde tyden hy miende, koe hij dat net
sa krekt betsjutte. Wij matte, sei ik, mar is
efkes op de alde tyden tobek sjên. Foar 'n
sântich jier, do spylen de Fransken yn ús lân de
baes en namen goed en bloed. It gyng er heil
om seil om troch. Yn de leste helte fen de foarige ienw setten de Oranjeklanten en Patriotten
hjir 't spil op stelten, en gyng 't er al sa tige mâl
troch; aef, sei ik, mien jou noch âlder tyden, sa
as de dagen do de Fransken en Ingelsken, mei
de Bisschop fen Munster, de hânnen yn elkoar
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sloegen, om ús to forgiïemen ? De man toe mij
nin biskie jaen. Hark er is, seiik, —• en ik tocht,
ik scil dy wol krije, feint, — hark er is, jou ljeauwe
ek net oan 'e Bybel, sei ik, en do wysde ik him
op de tekst dy ik oanhelle haw. Ik wyt net aeft
ik dy man nou ta'n oare miening brocht haw ;
mar dit wvt ik wol, de wierheit fen dy tekst lit
hjar ek klear út de âlde tyden fen Fryslân bewyze, en dêrfoar haw ik myn foarlêzing opmakke ;
tageryk mei it wyt om oan jimme sjên to litten,
det, yn âlde tyden de Fryske frouljue tige hwot
oandoarsten.
Wij geane tobek nei 1480. — Lange, lange
jierren hie, do 't jier 1480 oanbriek, 't moardsjen
en barnen fen de Skieringers en Fetkeapers tsjin
elkoar dûrre, en noch stienen hja mei 'n yngrimmitige haet tsjin elkoar oer.
Tn hiel Fryslân wier binei gjin doarp , aef 't
hie troch al dat fjuchtsjen fen Friezen tsjin Friezen danich lit. Stinzen by stinzen, wierne mei de
groun sljucht makke aef forbarnd ; en de liûzen
fen boargers en boeren dy delsmyten wierne, aef
yn jiske leine, wierne net to tellen. Fen forskate âld adelyke stammen wier gjin twige mear oerbij eaun , en mannicb widdou siet allinne en kriet
om hjar man en bern , dy fallen wierne troch 't
swird. Yn de winter fen 1479 —1480 wier, benammen om en yn Boalsert, 't roavjen, moardsjen en barnen danich oan 'e gong. Tichte by N y
lân stie do'n stins , bewenne troch de widdou fen Jarich Hottinga en hjar soan Herre. Hja wier'n dochter
fen Douwe Sjaardema to Frentsjer, en in nift fen
Wyts Jongema to Boalsert. Dizze Wyts Jongema
libbe yn greate haet mei hjar mans broer, dy
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foud wêze woe oer ly'ar minderjierige bern en
den yn Boalsert de baes spylje koe. Wyts woe
dêrta hjar tastimming net jaen, en dreauw it troeli
det lijar omke, de heit feu Hottinga's widdou,
Douwe Sjaardema, for fond kard waerd. Nou
wier Jouw Jongema poer rasend, en woe hy syn
snoar mei't swird twinge. Hy rôp syn frjeunen
by elkoar, om Mm tsjin Wyts en Douwe Sjaardema by to stean. Mar Douwe Sjaardema, dy er
wol smucht op hie, ek yn Boalsert, lyk as yn
Frentsjer , de greate man to wezen, siet ek net
stil. Hy stjûrde, mei gauwens, 25 feinten, earste fjuchtersbazen, nei de stins fen syn dochter,
Hottinga's widdou to Nylan, om der Jouw Jongema mei syn folk , dy fen 'e Snitser kant komme
moasten, to kearen, as hja nei Boalsert teagen.
Dit stiek Jongema en syn frjeunen danicli yn 't
krop, en hja bisleaten det nou Hottinga syn stins
to Hylân, mar earst er oan moast. Mei 'n great
leger kamen lija foar 't liûs; mar er foar, wier
yette net yn aef op it hûs. Dei út, dei yn, skeaten hja mei pyllen en bûken mei balken 't mûrwirk, mar 't joeob neat. Nou moast er 'n kanon
byhelle wirde. De Snitsers hiene, lawet do yet
'n nije útfyning wier, 'n kanon, det lija „ de greate
bos" neamden. Dy waerd ountbean, in nou waerd
it for Swob, Hottinga's widdou, en for 't folk
det mei hjar op 'e stins wier, yn koarten minder.
Dochs, hja joeoli gjin moed forlern. Hja tocht,
hjar heit scoe út Frentsjer wol to help komme.
Dat barde ek. Hjar broer Sikke kaem op 29
fen Februwarismoanne mei 500 mannen to Boalsert , mar syn taliz mislearre. Jouw Jongema,
mei syn frjeunen, dreauwen him en syn folk wer
ta Boalsert út, en jaggen Sjaardema's folk efter-
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nei, wis wol oan Kubaerd ta. Alteast, do hja wei—
om teagen nei Nijlân, namen hja de wei oer
Wommels, en. diene dêr in bulte skea. De hûzen
en boerepleatsen yn dat doarp , dy oan de Hottinga's en Sjaardema's tabihearden , stieken hja yn
de brân, de kij en skiep namen hja mei as bût,.
en de tsjerke waerd útplundere. Nou waerd for
Swob, en for dy't by hjar op 'e stins wierne, de
need al greater en greater. Jimmeroan tongere
de Snitser bos tsjin it hûs, en al niunkelytsen
tommelen greate brokken fen 't tsjokke mûrwirk
yn'e djippe grêft. Mar Swob joech it dêrom net
oer.
Wy kinne wol bigripe det 't oan Jongema en.
syn frjeunen neat meifoel, det hja sa lang foar
de stius lizze moasten. Einlings wier er ien fen
Jongema 's folk, Wybe Sjoerds Grouestins fen
Engelum, dy de bynamme fen Scerne Wybe bie,
dy miende det hy Swob wol oerhelje koe om krimp
to jaen. Swob wier syn nift en as hy bjar ta
wird komme koe, sa tocht er, den scoe 't wol
lokke. Nou waerd er 'n boadskip nei de stins
stjûrd , en jawol, Swob wier foar Wybe-mych to
sprekken. Op de ouspritsene ûre giet Soerne Wybe
nei de flapbrêgge oer de grêft, wyls't Swob oan
de binnenside stean bliuwt, en seit, det hja, troch
swakkens, gjin stap fierder gean kin. Twa feinten matte hjar sahwet stypje, oars scoe bja del
falle. „Wybe mat oer'e brêgge mar by hjar komme."
»Is 't leauwen Swob?" seit Wybe, en hja wer:
„Ja mych.'1 Wybe giet op hjar ta; mar sa gan
as hy oer 'e brêgge is, dêr springe dy twa feinten fen Swob op him los, sterre him yn 'e stins
en de brêgge wirdt wer oplitsen. Dat wier 'n âlde
rôt yn'e falle. Wybe mocht heech aefleech springe,
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flokke aef lammentearje , hy siet fêst, hy wier 'n
finsen man. Troch dizze slimme set krige Swob
rest ; Jongema en syn folk doarsten net mear op
Hottingastins sjitte, omdat hja eaneh wierne det
Soerne Wybe soks mei de dea bitelje moast. —
In mannich wyken dernei , waerd de frede sletten,
en koe Wybe wer nei Engelum tsjôn, en Swob
hjar stins wer opmeitsje litte.
Wier de widdou fen Hottinga 'n fromminske
fen heege moed en derby tige slim, yn dy dagen
wierne er mear frouljue, dy bewysden det hja echte
twygen wierne fen de álde stam der stàn-friezen.
Sok ien wier , ûnder oaren , ek Bank Hemmema
to Beltsiim , aef, nei de alde namme , Utgong.
Tiehte by dit greate doarp stie yn dy tyden in
sterke stins, wêrop Doeke Hemmema wenne mei
syn wyf Bauk : en fen dy Bauk Hemmema , wol
ik jimme yet 'n heldenstik ophelje.
't Is yn
1496 ; en yet, krekt allyk as yn 1480. wierne de
Friezen jimmerwei oan 'e gong mei fjuchtsjen,
moardsjen en barnen. Dêr wier nou noch bykomd,
det it net allinne Friezen wierne dy it tsjin elkoar
jmleinen en elkoar deiden, mar de Fetkeapers
yn de beide Dongeradielen hiene frjeamde help ,
de help fen de Gïinsers ynrôppen. Nou wierne
er forskate fen de Dongeradielster greaten dy 'n
grousomme haet op Doeke Hemmema hiene, en dy
makken 'n acooard mei de Grinsers, om mei elkoar
op Beltsnm los to gean en dêr de stins fen Hemmema del to smyten. De Grinsers hiene dêr wol
sin oan ; 't fjuehtsjen en moardsjen wier ek hjar
libben en benammen as er bût to heljen wier,
den wierne hja Mear. Yn 't leste fen Augustusmoanne kamen de Grinsers en Dongeradieisters
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mei 'n macht fen folk, en mei twa kanonnen,
foar 't liûs fen Hemmema. Doeke sels wier net
to honk , mar mei de ineasten fen syn folk yn
Frentsjer, dêr 'n gearkomst fen de Skieringers
halden waerd. Op de stins wierne allinne Bauk,
syn wyf, syn broer Alef, en 20 feinten. Nei alle
tinken wisten de Grinsers on Dongeradielsters dit
wol, en liawwe hja tocht, det 't nou krekt de
tyd wier om Doeke Hemmema 'n loef outosjên.
As hja mienden det hja nou, sounder folie tsjinwar
de stins wol gau master wêze scoene , den kaem
de rekken bjuster oars út. De Grinsers begounen
al dalik tige mei dy twa greate bossen to sjitten,
in do dat hwet dûrre He, mienden hja det Hemmema's folk al sa forbûke wie , det hja wol mei
'n oanrin de stins ynnimme koenen. As wylden
üeagen hja nou op it hûsta mei greate ljearren en
bylen ; mar o , hwet staetten hja de kop ! Hja
Waerden troch Bauk en hjar folk sa goed ounthelle,
det mannich Gfinser foar altyd genoach hie , en
fen syn reis nei Beltsum neat hwet neiforteld
hat. Twa dagen letter , diene de Grinsers wer 'n
oanfal. Hja hiene 'n greate sjou weinen mei
hea by elkoar brocht, en mienden dêrnaei de grêft
to dimpen ; mar it roun alwer mis. Hemmema's
folk skeat it hea yn 'e brân , en mikte sa tûk,
det de Grinsers yn koarten de weinen fol lade
koene mei kwetsten en deaden > dy hja nei Ljouwert brochten. Twaris wier nou, troch Bauk
en hjar folk , de oanfal ouslein ; mar hja hiene
ek skea lit en hja begrypten wol, det hja tsjin
sa 'n greate oermacht de stins net lang mear
forwarre koene ; benammen , do hja seagen , det
de Grinsers ; n great ding bouden, det hja 'n kat
neamden , en det tsjinst dwaen moast om yette
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better it hûs to besjitten. Mar wêr bleau de man
fen Bauk , wêr bleau Doeke Hemmema ? Wyt hy
net, det syn wyf yn need sit ? Ho mannicli kear
scille Bank en Alef boppe op'e stins stien hawwe
to dykerjen , aef Doeke ek to help kaem ! Einlings waerd besletten det Alef bisykje seoe nei
Frentsjer to gean, om den, sa gau as it koe, mei
Doeke en syn folk werom to kommen.
Tn 'e nacht fen de twade op de trêdde dei fen
Hjerstmoane , sloep Alef mei trije feinten it hûs
út. Bauk hie yet sântsjien mannen by hjar , mar
derby wierne forskate, dy troeh it fjuchtsjen, sa
folie skype hiene , det hja binei neat mear litsette
koene. De oare moarns , do de sinne opgynch ,
en mei hjar gouden strielen de greate hoaven om
Beltsum hinne begoun to forguldsjen, do begounen
ek de greate bossen fen de Grinsers al wer op 'e
nij to tongerjen. Hiele stikken fen 't mûrwirk
trûzelen fen boppen; en, do de Grinsers dat
seagen , kamen hja op nij , mei alle man en
macht, op it hûs oanfleanen. Nou waerd de need
great. Ho Bauk en hjar feinten hjar ek warden,
ho hja mannioh Grinser ek delleinen aef de
kop kleauwen ; de oermacht wier to great.
„Nea oerjaen, nea oerjaen!" sei Bauk. Op 't
lest stie hja noch allinne mei ien feint. Al de
oaren wierne dea , aef leijen mei'e dead to wrachseljen. Dy iene feint is 't noch ontkomd trocli
in slimme set. Do't er seach dat de Grinsers baes
wierne, naem hij dalik 'n side spek op 'e nekke,
en dêrmei de poarte út, wertroch de Grinsers net
oars tochten aef hij wier ien fen hjar egen folk.
Bauk Hemmema, hwaens moed oars by elts achting
en earbied outwinge moast, waerd yn 'n steat,
weryn soks dûbel grousom wier. godsjammerlyk
11
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troch de Grinsers behannele. Hja fierden hjar nei
Griiis, sleaten hjar yn ysers yn 'n hok op, en
yn dat liok brocht de eale frou feu sa'n greate
moed en sa'n lieege steat, twa berntsjes to
wrâld.
JFrjeúnen! myn foarlôzing is oan 'e ein. Ik
woe jimme út de âlde tyden fen ús egen Fryslân,
det ús sa nei oan't herte leit, sjen litte, det de
Prediker wol gelyk liat mei to sizzen, dat it dom
is to mienen, det it by âlds sa folie better wier
as nou. Eltse ieuw liat syn goed en syn tsjoed.
Oan efterútgong kin ik net leauwe , sa lang as
ik leauw, det God de wrâld betsjûrt. As dat
wier is, den mat er in ywige foarûtgoncli wêze,
den , — 't is net oars tinkber, — God wol allinne ,
liwet wier en goed is. Mei ús lytse krêften matte
wy dêrta ek tîs best dwaen. — Ik woe jimme ek
sjên litte, det er yn 'e âlde tyden Fryske frouljue wierne dy , by 'n beslipe forstân, ûnbûgsomme moed besieten. Priesinnen! jimme hawwe
net nedicli dat sa oan 't ljocht to bringon, as
Swob Ilottinga en Bauk Hemmema, mar dit wol
ik jimme tawinskje, det jimme ek allegearro op
jimme plak, mei forstân en oeiiiz to wirk gean
meije , en det jimme altyd moed behâlde , as jimme
soms wrachselje matte mei libbens ûnk en tsjinspoed. In goed forstân is allyk 'n kompas op see,
det de rjuchte wei wyst, — en moed jout krêft.
Moed jont krêft! Ek dat. wird manljue ! giet
ús allegearre oan. Tiidsje net op frjemien, mar
lielpje dy sels, is in sizzen fen in Frysk Dichter.
En dat giet, dat kin net, sûnder moed , sûnder
libbensmoed.
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Hwa de moedfjearren foiiiest, driuwt wei foar
waer en wyn.
Ut.
Domenij , Notaris, Master, en ik wyt net hwa,
allegeari'e op mij t a , do 't ik út 'e praetstoel
stoep, en wirden, det kinne jy tinke, by de rûs.
It wier hjar net oiifallen. Nou, dat liie er ek
yet bykomme matten. Beinou Me in bulte soarge
liawn, det ik it er net goed oafbringe scoe en
wier sa bliid as en protter, do 't ik goed en wol
oan 't ein wier. It fait hwet ta , Hotse ! immen
liet it wird allinne en sa lang as hy it wird
het , hâlde de oaren hjar koes.
Mar de diker nou, ik mat einje. Sounens en
't beste en stjúr my gau ris in klatsje werom !
SBAKLE.

Met toestemming van Seakle-om , die verder een
gelukkigen ouderdom geniet, aan de Eedactie van
den Frieschen Volksalmanak ingezonden door
Wommels.

il.

LAURMAN WASSBXAAE.
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EEN GREEP.
(Bij het plaatje: „Voorwerpen uit Friesche Terpen.")
Doe slechts een greep ; en wat gij pakt, dat is
steeds interessant. Geldt dit op het gebied van
liet wetenschappelijk onderzoek in het algemeen,
in meerdere mate geldt dit van het historisch
onderzoek, waar het zich bezig houdt met hetgeen in oude archieven bewaard wordt, waar de
aanteekeningen van het voorgeslacht liggen opeengestapeld , of van liet graven in den bodem op de
plaatsen, waar vroegere geslachten hebben gewoond.
Zie de ontdekkingen in de oude stad Pompeji, in
Italië, van den heer Schliemann, in Griekenland
en Turkije, en gij staat verbaasd, over hetgeen
van de oudheid nog te leeren valt, en geleerd kan
worden. Wandel door de Museums van Londen
en Parijs, Leiden en Berlijn, en zie hoe daar voor
u staan de tijdgenooten van voorgeslachten, die
vijftig eeuwen geleden leefden, in steen gebeiteld,
voorgesteld in hun handel en wandel op aarde.
In ruime mate geldt dit ook van nederzettingen
als die der voorvaderen onzer Friezen. Hoe
diep moet men wel dalen in dea bodem der
terpen-heuvels, om te kunnen verklaren, hier
houden de bewijzen van het bestaan van den mensch
in dit deel van Nederland op! Van oude tijden af liggen in de lagen der terpen de overblijfselen van des menschen arbeid verspreid. In de
onderste, dikwerf 1.20 à 1.50 M. en lager dan het
tegenwoordige Friesch Zomerpeil, (0.42 M. beneden

Wumkes.nl

Wumkes.nl

165
A.P.) vinden wij liet aardewerk en gereedschap.
Langen tijd voor de komst van de historische Friezen,
omstreeks anderhalve eeuw vóór onze jaartelling,
was de kust bewoond. Zie slechts die steenen
wapens en werktuigen, dat ruwe aardewerk, die
potten en pannen uit den oorspronkelijken bodem.
Van lieverlede rees de bodem ; geslacht op geslacht
bewoonde hem en verdween; mestlagen met keukenafval , de kisten hunner dooden, de versiersels en
geldspeciën zouden later vertellen, wanneer zij geleefd
hadden en onder welken invloed.
Hetzij dat de terpen, ontstaan zijn uit samenwonenden , die hunne huizen op palen hadden
gebouwd, omringd door een wal en een sloot,
waarin bij vloed het zeewater vloeide, hetzij men
zich moet voorstellen dat zij hun heuvels hebben,
opgeworpen, steeds hooger en hooger, om aen die
daarop huisden, te beveiligen tegen den springvloed;
die lagen zijn de eenige geschiedrollen, de eenige
monumenten, die overgebleven zijn van het voormalig bestaan , ten minste de eenige , die het inwendige leven in verband met de buitenwereld leeren
kennen.
Hoe veel er overbleef en wat men er van kan
zeggen, leeren ons de schrijvers, die zich tot een
onderzoek dezer merkwaardige overblijfselen der
vroegere geslachten hebben aangegord. In ons
land staat de arbeid van het Friesch Genootschap daarin bovenaan, steeds meer den wetenschappelijken weg van onderzoek volgende.
In het buitenland, Pigorini van Italië, die zich de
moeite getroostte naar Friesland te reizen en zich
aan de kundige en vriendelijke leiding van den
president van het Friesch Genootschap toe te vertrouwen.
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Wat zijn. er al voorwerpen gevonden, nadat ik
mijn „Friesland" schreef, en hoeveel nader staan
wij thans aan de oplossing der vraagstukken omtrent
liet handelen der oude bewoners met hun dooden
en den toestand hunner woningen. Hoe gaarne
schreef ik een vervolg of verbeterde uitgave, maar
thans is de uitvoerige arbeid voor Nederland nog
niet afgewerkt, en kan ik daar niet aan denken.
Nu slechts een greep ! Niet ik deed dien, het was
de gelukkige hand van het werkzame lid den heer
J. van Loon Jz. die deze greep mij zond , met verzoek
er wel een kort bijschrift in dezen almanak aan
toe te voegen.... Was het een toevallige, of was
het de meesterhand die hem deed; in elk geval
was hij gelukkig. De bedoelde voorwerpen zijn:
I. Een flink bewerkte langharige bok van
brons, met zware gekromde hoornen en langen baard;
blatend, in krachtige houding , den sprong straks
zullende nemen; een zeer goed overblijfsel van den
Bonieraschen tijd uit Unia-state te Marsswn, hoog
8.5, breed 6 cM.
II. Eene ronde fibula of kleedergesp , met veerende naald aan de achterzijde, groot 3 cM.
Deze beschreef ik in mijne Nederlandsche Oudheden , en haalde de mij bekende en daarmede
overeenkomende voorwerpen aan. Dit zeldzame
voorwerp is geheel bedekt met gekleurd mozaïek,
in blauwe ruiten met roode randjes afgedeeld, ieder
blauw ruitje weder in kleinere van lichte en donkerblauwe vierkante vakjes, zoo klein dat men
ze slechts met de loup kan onderscheiden. Br werd een
zeer ontwikkelde industrie toe vereischt om dit
glasdeeg of die glasmassa op de koperen schijf te
bevestigen en aldus de doekspeld te vervaardigen.
Dergelijke met gekleurd glasdeeg versierde fibula's
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zijn de fraaiste uit onze Komeinsche nederzettingen.
Wijlen Dr. Jansen maakte reeds in 1867 den tegenwoordigen bezitter, den heer van Loon, op liet
merkwaardige van deze fibula opmerkzaam. Zij
werd gevonden in de terp, ten noorden van Spannum bij Sicachlum, in een gat of put, ruim 5 M.
beneden de kruin.
III. Het belangrijkste voorwerp is waarschijnlijk
No. 3, een spinsteentje met opschrift. De vrouwen sponnen met dergelijke kralen en knoopvorïmge schijfjes hun draad, aan het gesponnen einde
liet men het schijfje hangen. Met opschrift vindt
men ze zoo zelden, dat behalve een dergelijke in
Groningen gevonden en door mij vermeld in
de ;,Nederlandsche Oudheden,'1 mij geen ander bekend is, dan die uit de bouwvallen van Hissarlik,
door Schliemann opgedolven; en hier is het nog twijfelachtig , of de figuren wel letters zijn. Zij
worden in de graven van vrouwen gevonden,
meestal met kammen, kralen, fibulae en scharen,
en wijzen op de werkzaamheid van de huisvrouw,
het spinrokken en de linnen of wollen weefsels.
Sommigen zijn ook versierd met strepen en
lijnen. Men zou vermoeden, dat, indien zij
een naam bevatten, deze een vrouwennaam, de
naam der eigenares zal zijn. Men vindt dikwerf
op oude voorwerpen den naam van de gebruikers
ingekrast. Doch in plaats van een vrouwennaam,
leest men hier dien van een koning GEB.LE EEX,
dat is Gerle liex , koning Gerle. Ik houd het er
echter voor, dat men bedoeld heeft Cerle Rex,
honing . Kerel of Kar el te schrijven. De letters
zijn echter van dien aard, dat ze doen twijfelen of ze niet van een vervalscher afkomstig zijn.
De g is hier geschreven, omdat de C uit den tijd

Wumkes.nl

168
der overige letters , de gedaante van een omgekeerde
(l d heeft. De beide E's verschillen, en de halen
onder aan de pooten , doen aan een veel lateren tijd
denken, dan dien van Karel den Groote. De een
of ander, zich. bemoeiende met oude munten,
heeft dus de Gothieke karakters in dit steentje
gegrift, en dan kan men aannemen, dat de lust
om „ Oeralinda boeken" te maken, bij de Friezen
al vroeger voorkomt. Maar al had dat opschrift nog
meer kenteekenen van echtheid dan thans, dan
zou men nog met recht zich kunnen verbazen , dat op
een onaanzienlijk vrouwenhuisraad, dergelijke verheven naam geschreven is. Het werd gevonden in de
thans afgegraven wordende hooge terp te lliaure.
IV. Niet minder belangrijk is het beenen fluitje, dat
verschillende toonen voortbrengt, in de terp te
Aalsum gevonden.
V. Zeer bijzonder verdient de bijl van hertshoorn onze aandacht. Zij heeft geheel den vorm
van de Romeinsche of Saksische bijl met vierkant
huis, en schijnt naar deze te zijn gevormd. Zeer
waarschijnlijk gebruikte men destijds voor den
akkerbouw nog vele hertshoornen gereedschappen,
zooals wij er zoovelen kennen, doch dan zijn de
huizen rond; een ronde staak werd in het gat gestoken en men heeft den beitel nog niet om het
vierkant op te hakken. Toch is ook dit gat eerst
rond uitgeboord , als bij alle voorhistorische werktuigen en daarna min of meer vierkant gemaakt.
Dat de bijl voor niet veel meer dan een' ouden
steenen wig dienst doen kon , behoeft geen betoog,
doch het is bekend , hoe een oudheidkundige in
Denemarken, uitsluitend voorhistorische werktuigen liet gebruiken om zijne woning te bouwen,
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wat volkomen gelukt is. De bijl is 13 cM. lang ,.
en werd gevonden te Aalsum.
VI. Een klein aarden potje met ribben op den
buik, gevormd als de glazen kommen der Romeinen , stelt ons de vraag , of ook aan die beschaafde kunstproducten deze versiering ontleend
is. Het aardewerk is als van de Friesche potten,
grijsrood , en zwart op de breuk ; de rand is geschonden , zoodat liet een onderstuk van een
fleschvormig kruikje kan geweest zijn. Het potje
beeft eene middellijn van 5;5 cM. en is afkomstig
van het klooster Genesareth te Hállum.
VII. Zeker is de schaaf van been , zooals mij
er nog een van dezelfde grootte ongeveer en in
eene terp te Aecjum gevonden, bekend is, eene
belangrijke bijdrage voor de geschiedenis van
het timmergereedschap. Het sehaafje is uit een
massief stuk been of hoorn bewerkt, aan het handvat eene plaats om den vinger door te steken;
eene schuinsloopende sleuf, onder een hoek van
80°, evenals de bek onzer schaven, die echter in
een hoek van 50° zijn uitgehold , geeft plaats
voor een beitel. Deze beitel werd opgesloten door
een ijzeren pen met knop , waarvan aan de eene
zijde de moet nog te zien is en aan de andere
de plaats, waarom zij omgebogen op het blok
was geklopt. De beitel, geheel verroest, is in het
huisje aanwezig. Vermoedelijk diende een houten
wiggel je, om achter de pen den beitel aan te
drukken ; een tweede pen is waarschijnlijk aangebracht door twee daaropvolgende gaatjes in den
bek; hierin zou een tweede beiteltje of keerbeiteltje geplaatst kunnen zijn, zooals bij onze
blokschaven, anders kan ik mij de zaak niet verklaren. Aan het kopeinde kan men zien, hoe
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•gebrekkig n ; /aagwerktuig was, waarmede het
blokje gemaakj is, evenals het einde van eendoor
•onzen krullejongenafgezaagden balk wanneer de zaag
niet scherp is , of te fijn gesteld. Op den bodem
is nog een plaatje bevestigd geweest, wellicht
van koper, waarvan een sleufje voor den bek
en twee ingeklonken pennetjes de plaats aanwijzen.
Het stukje werd te flallum in eene terp gevonden, is 16 cM lang en 21/,; cM. in 't vierkant.
VIII. Een goed bewaard bronzen schaartje in
den vorm der Romeinsehe en Frankische, overeenkomende met onze schapenscharen, is vermoedelijk
dooreene vrorw gebruikt. Het is teHiaure gevonden.
De Frankische scharen vertoonden meestal in het
omgebogen blad, bovenaan , een cirkelvormig oog,
waar bij de Romeinen , zoo ver ik weet, steeds een
beugel was, gelijk hier. Het is 11 cM. lang en
weinige maanden geleden te Hiaure gevonden.
IX. Zeer merkwaardig is een napje met tuit
en recht opstaande wanden. Het is ruw bewerkt
en heeft geheel den vorm van dergelijke , in de
Romeinsehe nederzettingen aan den Rijn en in
de Betuwe gevonden. Het is'er, als het ware,
ruw naar geboetseerd. Deze napjes zijn bij de Romeinen als lampen gebruikt. De pit lag dan in
het tuitje, en de olie kwam er gemakkelijk bij
uit de napruimfce. . Wij kunnen hierin niets anders
dan een nabootsing zien van een Romeinsch model.
Het komt uit Teems, is 11 cM. lang en 3 bij 2
cM. diep.
X. Eenige glaspaarlen, uit anderen uitgezocht,
vertoonen ons de beste stukken uit de collier eener
koningin of aanzienlijke vrouw. Evenals de volgende voorwerpen schijnen zij uit een aanzienlijk
vrouwengraf afkomstig te zijn. Van verschillend
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mozaïek glas , barnsteen en schijfjes uit wit melkglas vervaardigd, overtreffen zij de meeste van
dien aard in schoonheid en behooren vermoedelijk
tot een vrij laat tijdperk , bijvoorbeeld dat van Lode"vvijk den Vrome. Het zijn Frankische voorwerpen , gelijk de fibulae die volgen, mede gevonden
bij de jongste opdelvingen van de terp te Aalsmn.
XI. Een fraaie koperen doekspeld behoort hiertoe. In een fijn cloisonné van bronzen ruitjes zijn
roode vierkante granaatjes gevat; drie schijfjes
geslepen melkglas of' kwarts zijn beneden, twee
bovenaan op de speld vastgeklonken , met nageltjes, waarvan de kopjes met een granaatje zijn
opgelegd. De beugel, die liet beneden- en boveneinde verbindt, heeft ook vermoedelijk eene dergelijke versiering gedragen. De naald van de fibula is bewaard gebleven, evenals de haak waarin
de naald sloot. Soortgelijke fibulae vindt men ook
van goud, doch die zijn hoogst zeldzaam. Deze
is echter wat de bewaring betreft een zeer fraai
voorwerp te noemen. De gesp is 8.5 cM. lang.
XII. De kleinere gesp is vooral om den vorm,
die zeer zeldzaam voorkomt, merkwaardig. Zij
is van koper en behoorde waarschijnlijk tot hetzelfde toilet. Zij is 4 cM. lang.
XIII. Voor de eerste maal zijn hier twee spijkers van been of hoorn afgebeeld. Er zijn er thans
verscheidene bekend. Toen ik echter mijn „Friesland" schreef, kende ik ze nog niet. Wellicht zijn
deze afkomstig van de doodkist dier vrouw , en
gevormd naar het model der Eomeinsche, met
groote knoppen. Zij zijn 5,5 cM. lang.
XIV. Een rijgnaald geheel effen, en een rijgpen met strepen versierd, kunnen voor verschil-
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lende doeleinden gebruikt zijn. Vooreerst om te
naaien, ten tweede om te rijgen, maar ook om
andere handwerken te verrichten, zooals breien.
Men heeft mij verzekerd dat sommige vrouwen in
liet Noorden nog breien met ééne pen en den
vinger. In dat geval zijn echter de oogen zeer
groot en kunnen de voorwerpen onmogelijk als
vijgpen hebben dienst gedaan.
Een goede greep in de voorwerpen van onze
tTriescbe verzameling toonde ons de huisvrouwen
uit den ouden tijd, met haar naai- en breipen,
haar schaar en haar spintuig , haar toiletversiering ,
waarmede zij nog zoo gaarne pronken , en naast
haar den nijveren man, die met werktuigen, welke
wij op de plaat zien afgebeeld, haar trouw aan
den kost hielp, en het leven veraangenaamde
bij brandende lamp en spelende op zijn fluit.
Wellicht blies hij een herdersdeuntje, misschien
bekeerd tot den dienst van den Romernschen veldgod , die als de beschermer zijner min door hem
werd verheerlijkt , en die hem zijn lustigen bok
als huisgod ten teeken zijner kracht had achtergelaten.
Leiden, Nov. 1885.
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PLETTE.

VOLKSETYMOLOGIE.
Alles, wat bestaat heeft zijne geschiedenis. Zoo
heeft ze ook de taal, ja, elk woord. Hoe vele
veranderingen ondergaat dit niet in den loop der
tijden. Hoeveel wijzigingen worden niet aangebracht.
Lettergrepen worden samengetrokken. Uitgangen
slijten af. Medeklinkers worden aan elkaar gelijk
gemaakt. Klinkers veranderen van plaats. Zoo
worden de woorden onkenbaar, en, tenzij men
de historie van het woord kent, weet men niet
aan te geven, welke de oorspronkelijke vorm of
beteekenis moet zijn, hoe en met welke andere
woorden en begrippen het samenhangt.
Toch verzet het volk er zich tegen, dat de naam
niets meer zij dan een klank, het weet gaarne,
welke de beteekenis, welke de dracht is der woorden , die het nog gebruikt. Is zulk een woord
onkenbaar geworden door de veranderingen, welke
het, door welken invloed dan ook, heeft ondergaan ,
dan vorscht het volk er naar, maar het doet dit op
zijne wijze door 't op den klank af, die het heeft,
met gelijkluidende woorden in verband te brengen;
en leidt daaruit eene beteekenis, en soms dienovereenkomstig een vorm af, welke hemelsbreed verschilt van zijn eigenlijke.
Het toeval speelt hierin een groote rol. Die etymologen toch laten zich gewoonlijk meer door luim
dan door regels , beproefd en goed gevonden , leiden.
Deze soort van etymologie noemt men Volksetymologie ; zij is de verklaring, welke het volk aan
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een woord, dat, door den tijd onherkenbaar gemaakt,,
niet meer begrepen wordt, naar zijne ware of'vermeende bestanddeelen geeft.
Maar niet alleen het volk handelt op deze wijze;
ook de geleerden hebben zoo , vooral in vroeger tijden
gedaan, bij gebrekkige kennis der historie van een
woord, zelfs met veronachtzaming er van; en
gedrongen door de zucht om eene beteekenis en een
vorm toe te kennen daar, waar eerlijker en wetenschappelijker een „wij en weten het niet" had
gepast, fingeerden zij beteekenissen en vormen,
die nergens te vinden, ja, te onwaarschijnlijk waren
dan dat zij ooit gevonden zouden worden.
Zoo meent Gabbema de volgende afleiding mede
te moeten deelen.
Bij de gastmalen der Friezen werd, naar 's lands
gebruik, een tot „opperhoofd'' gekozen, „die op
alles toezigt zou voeren, op dat 'er niets ongebondens, waardoor de vreede der zaamentlijke gasten
werde omgestooten, voorviel. Doorgaans raakten
't tot d' aanzienlijkste, bij lootinge of toestemmiiige. Deeze worde Siwurd en Sjuurd, daalende^
van 't woord Zeedeicard , door veranderinge en uitlatinge van eenige letteren, genoemt. Zeede beteekent inaanierlijkheid, of goede maanieren: ward,
'tgeen een oud woord is, en waarde, is zoo veel
als een bewaaringe. Dus zal zeedeward, of zeedewaarde , een bewaarder der goede zeeden en gewoonten zijn, en koomt de naam met het ampt wel
oover een/' *)
Deze en dergelijke soort van afleidingen' bestempelt men met den naam van Geleerde Volksetymol
) Verhaal van Leeuwarden, enz. Overgezien door
Grutberletli. Gouda 1703, p. 15.
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logiën, omdat zij evenmin volgens de goede wijze
worden verkregen.
Tot dit soort wensch ik mij voor ditmaal te beperken , en nog wel voornamelijk tot de door de
geleerden gevondene verklaringen van plaatsnamen.
Dit vinden sloot zich bij de geschiedenis aan; de
stichting en naamgeving van vele werd daarmede
in verband gebracht; wat meer is, men fingeerde
wel eene geschiedenis ter wille van de verklaring.
De meeste historieschrijvers — dezen zijn het
toch voornamelijk, die in vroeger tijden etymologieën van plaatsnamen mededeelen — hadden
slechts een flauw besef van den ouden toestand
der voorvaderlijke tijden. Sagen en onnauwkeurige berichten namen zij zonder kritiek over, en
vulden, om toch veel van die tijden te geven, deze
meermalen naar believen uit hun phantasie aan.
De geschiedenis van andere volken deed hierbij,
uitstekende diensten. Hadden de Komeinen een
Horatius Cocles, die alleen tegen de vijanden, welke
Eome bestormden, de brug verdedigde, tot deze
was afgebroken, en die zich toen geharnast te water
wierp, om naar de stad te waden; zoo ook hadden
de Friezen een Harialt, die Medemblik op dezelfde
wijze beschermde, maar onder het zwemmen naaide muren , ongelukkiglijk verdronk.
Dergelijke staaltjes zijn er vele-: Friesland mocht
immers niet bij Rome ten achter staan ; of hadden
niet diezelfde Friezen in later tijd de Romeinen
overwonnen ? J )
En die schrijvers verlustigden zich in den voortijd :
toen was alles beter. Toen was Friesland groot en
1

) Von Kiclith. Friesischen Reehtsqu. 440.
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machtig. Toen had het zijn vorsten, die er op
uit waren, zijn bloei te vergrooten, te bevorderen,
en daarbij met krachtige hand de rust handhaafden , of met beleid het oorlogszwaard voerden.
Toen werden de goden geëerd en geëerbiedigd. Toen
werden de steden gesticht, thans nog aanzienlijk.
Bewezen, hare namen dit niet ? En dan verdichtte
men koningen en goden, naar wie die plaatsen
hare namen hadden ontvangen.
Dit streelde het nationaliteitsgevoel. Af te
stammen van goden en vorsten in hooge oudheid,
naar hen genaamd te zijn, hoe eervol voor de
nakomelingen, voor de bewoners eener stad!
Zoo dachten de eerste , de vroegste geschiedschrijvers.
Lateren traden in hetzelfde spoor , en beaamden
ten volle hunne meeningen. De kritiek ontwaakte
echter ook : er stonden anderen op, die met die goden
en vorsten spotten, en liever aannamen , dat de
plaatsen van heeren edelen hare namen afleidden ,
of die aan de gvondsgesteldheid, aan de aardrijkskundige ligging der plaats ontleend dachten.
Maar ook dezen hingen nog te veel aan den
nieuwsten vorm , zooals die in hun tijd door velerlei invloed was geworden, hechtten geeii gewicht
aan de ouderen, noch aan verwante in andere talen,
etymologiseerden nog op den klank af en leverden
nogmaals bijdragen voor de Geleerde Volksetymologie.
Frieslands vroegste geschiedenis ligt in het duister. Zelfs van den naam der Priezen is geen bevredigende verklaring te geven. Volgens de oude
verhalen, in het Oera Linda Bok (*) nogmaals
opgehaald, was hun naam ontleend aan hun stamC) Ed. Ottema, p. 164, v.v.
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vader Friso; deze was met zijne tweo broeders
Saxo en Bruno uit Indië verdreven, 't Land daar
was overbevolkt, het kon niet allen meer voeden.
Die uitdrijving ging echter in der minne : men
lootte wie gaan zou, en het lot trof Saxo en
Bruno. Zij gingen en kwamen na lange omwegen bij den Grooten Alexander van Macedonië, (*)
die hen in dienst nam. Dapper stonden zij hem
bij in het veroveren van Azië en om hun trouw,
zegt Ocko Scharlensis , stelde Alexander hen aan
als rustbewaardres.
Na diens dood verdroot den Aziaten de
strenge tucht en drukkende regeering dier Friezen,
waardoor deze uit voorzichtigheid zich inscheepten,
en op nieuw, na twee jaren landzaton geweest te
zijn, zeebouwers werden. Zij zwierven zonder
de juiste richting te weten rond en kwamen ten
slotte terecht aan de Noordzeekusten.
Daar landde Friso met de zijnen en nam het
land in bezit, dat later naar hem genoemd werd.
Het land was weldra voor hen te klein; er werd
weder eene loting door Friso voorgesteld, wie der
drie broeders het land zou ruimen. Saxo en Bruno
hadden hun broeder lief en zeiden : „ dat zij zulks
niet wilden doen, maar waren bereid na zijn believen (vermits zij de jongste waren) te vertrekken,
dog met zulk een conditie en voorbedinginge, dat
ze met die vertrekkinge geenzins in de broederlijke liefde verscheiden en afgesneden zouden zijn ;
't welk zij malkanderen goedwillig belooft en toegezeid hebben." En aldus trokken de beide jongsten uit. Hun broederliefde werd beloond , want
ook hun naam werd vereeuwigd. Naar Saxo werd
(') Ocko Scharl. (Gesch. v. Friesl.) Leeuw. 1742, p. 2,3.
12
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Saxenland genoemd. En het tegenwoordige Brunswijk was eigenlijk Bruno wijkt; dus ook de naam en
de daad van den derden broeder zijn der vergetelheid ontrukt.
Toen de critici, of zij die er zicli voor hielden,
aan 't woord kwamen, viel deze sage als naamsverklaring. Andere antwoorden werden gezocht
op de vraag: waarom is Friesland aldus genoemd ?
Men concludeerde uit de verschillende verhalen
omtrent der Friezen oorsprong, dat zij van elders
waren gekomen. Welnu, zij namen hun naam
mede van het land, vanwaar zij kwamen : naar
Pltryijib' werden zij Phrygiërs of Friezen genoemd. O En als nader bewijs diende , dat
IJlst, eene door hen gestichte plaats (oudtijds
Ileke geheeten) , eigenlijk was Iliacum, naar
Hium., het oude Trqje, aldus genoemd ; evenzoo
had Asschendorp bij den Eems, naar den beroemden Trojaan Ascanius vroeger den naam van
Ascania gedragen.
Neen, zegt Gabbema, daarom niet; niet vanwaar zij kwamen, ontleenden ze hun naam ; deze zelf
spreekt duidelijk. Zij werden aldus genoemd, „omdat
ze voor 't grootste gedeelte bewoonen nieuwe landen,
dat is Frisse landen, die door overvloeijiiigen van
de zee dikwijls overdekt worden met versche klcy
en slibbe, hierom noemt (de oude) Ptolemaeus ons
misschien ï'hrissii, als of wij seiden Ftissiianders,"
Die oude chronicisten waren volstrekt niet tevreden met in den stamvader het land aan een
uaamsverklaring geholpen te hebben.
(!) Ade Terp, 293.
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Van Friso stamden nog eene rij koningen af, welke
sommige kronieken, zonder een enkele te missen ,
weten mede te deelen.
Deze vorsten (*) en ook de vorstinnen , maakten zich jegens Friesland bizonder verdienstelijk.
Aan hen toch was liet ontstaan van vele steden
te danken.
Zoo vond Bolswynia, dochter van Radboud I ,
de plaats „een half uure gaens vant beginsel des
„Middelzees'1, uitstekend geschikt voor de stichting
eener stad, en vestte daar , een cleyn stedeken ende
„noeradese nae liaer selven Bolswert, want de
„Coninck haer daer een schoon lustlnrys gegeven
.jliadde , • omme te woonen . . . ende liet worde
B ( = werd) metter tyt een seer iieerachtich stede;;kon , want al liet landt opt west van den Middel„zee haer goeden ( = goederen) daer henen voer„den , van waerse voort nae die hooftstadt Stavoren
„gescliictet worden ( = werden); die Denen ende
„Noormannen hebbent namaels gedestrueert, doch
„ist veel schoonder weder opghebout." Aldus
Ocko Scliaiiensis.
Nieuweren meenden het voor handelswaarde te
moeten aanzien. „Het is genoeg bekend dat deze
stad een der oudsten van de Provincie is, aan de
Middelzee lag, veel handel gedreven heeft, en
onder de Hanse behoorde. Bodden is in Oudfriesch koopen en verkoopen, en beteekent ook
ruilen. Daar nu vroeger de naam Bodelweerd
Bodeleweerd geschreven werd, zoo zoude ik, daar
waard, iveerd, grond, hoogte, buurt beteekent,
Bolsward Handelplaats noemen."
(') Zoo is Hoorn gesticht door Hornus, welke gehuwd had „ Grunterdom, een dochter van G ordianus, (!)
Stattholder van Teckenburs-h."
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Even als men helden, koningen en vorstinnen
verzon ter wille der verklaring van plaatsnamen,
zoo kan liet niet verwonderen, dat ook goden en
godinnen werden uitgedacht en door onze voorvaderen als vereerd werden aangewezen, ter wille
van hetzelfde doel.
Als oppergod, met Jupiter bij de Romeinen
overeenkomend, was Sta-co. 't Spreekt, dat hij
zijn naam gaf aan Stavoren , de hoofdstad van de
Friesche koningen, rijk en machtig ; hij had hier
een tempel, en werd er „besonderlinghe" geëerd. *)
Hij werd afgebeeld, en dit beeld vond men te
dier plaatse,. in de gedaante van een afgeliouwen
tronk „een ruygen stook", een soort van Staf oi
Stave, vandaar zijn naam.2) Druïden dienden hem
tot priester, een orakel of Godspraak verkondigde
zijn wil.
Men laehtte later met die goden en staven.
De stad lag aan cle voorste, uiterste punt van
Friesland tegenover het vroeger vijandige Holland;
was dan de meest passende etymologie niet: Stavo(o)r-(a)en ?
Niet verre van Staveren, zuidwaarts, ligt het
dorp Warns (3) , bekend door den veldslag , waarin
Willem IV van Holland sneuvelde. Dit is een
oud dorp; vroeger "werd daar de „Godt Warns
glieëert, 't is van syn naem alsoo geheten;" zijn
naam schuilt ook nog in het werkwoord toornen,
„dat nog zooveel te zeggen is als boodschappen of
>) Ocko
) Soet.
ens loffelijke
) Oudh.
2

Scharl 4. 67. i. f.
Op- en Nedergank van de Oude Koninkl.
Anzee stadt Stavoren (1647) p. 5. 18.
en Gest, p. 516. Hamconius (Vr. Fr. III. 342.)
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verwittigen." Naar hem noemt men Woensdag
Wa{r)nsdi." Men mag veronderstellen, al voegt
de schrijver van bovenstaande ontdekkingen er niet
bij, waarvan de godheid de personificatie was, dat
hij zoo iets als de Waarschuwer, de Boodschapper
is geweest, en dus den Eomeinsclien Mercurius
gelijk! *)
De Zondag, in 't latijn dies Solis, dag der zon,
heet in Friesland Sneyn. 2) Aan den Zonnegod
hadden' de Romeinen en Germanen dien dag
gewijd; welnu, de Friesche schrijvers wilden
niet, dat hun volk voor die anderen zoude onderdoen ; de Friezen kregen dus een godheid
Sneyn. 't Spreekt, dat hij denzelfden rang en
stand onder het Friesehe godendom innam, als
zijn collega Sol bij de Romeinen. Maar nog meer.
,Des(e) schijnt een kerek gehadt te hebben te
Sneeck, want Sneeck wordt van de Friesen Snits
geheten, als of sy Sneynts seyden." Zoo was ook aan
die plaats eene beteekenis gegeven. Zij kon het
er mee doen. Haar naam aan eene godheid te
ontleenen , en aan zulk een godheid, die licht en
leven verspreidde over de Friesclie landouwen;
') Merkwaardig is ook de volgende etymologie.
Omstreeks 1000 hadden eenige Frie'sche edelen op een
zeetocht Amerika ontdekt, en wel Mexicana , vanwaai
ze goud medebrachten. Uit de arenden, welke de
Spanjaarden later bij hun komst daar vonden, blijkt
dat de Friezen hun vóór waren geweest : „deze waren,
nae haer Friesehe manier geschildert ende uytgestcken.
Bovendien : „ Chiïe beteeckent aldaer ~kolt te zijn, ghelijok oock «7e of killen in Frieslandt hrydt." Hamcon
(Vr. Fr. III. 352.)
2

) Hamconius (Vr. Fr. III.)
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't was eene eer, om in die stad te wonen! 't Was
om er trotscli op te zijn. v)
Toch was deze afleiding evenveel waard als de
oudere van Staveren en "van Fosteland.
De Latijnsche goden Jupiter, Mercurius en Sol 2)
hadden , daarvoor zorgden de Friesohe historici,
kunne evenbeelden bij de Friesche volken. Dat
van Mars alleen ontbrak. Deze godheid van oorlog
en landbouw, voornamelijk van gene, werd afgebeeld door een vuist 3) Moest toch het eerste
vechten niet met vuisten zijn geschied?
Eene
vuist heette in 't Friesch f est, ook feste. Dat werd
ook de naam van den god, Feste ot' Foste, die,
door het denkbeeld aan een vuist, werd weergegeven.
Een tempel had hij op Fosteland, Daar werd hij
vereerd tot in 806 n. Chr., — 't jaartal is zoo
]
) De naam Sneek schijnt wel voor eene mythologische
verklaring aantrekkelijkheid te hebben. Werd de Staf
vereerd te Stavoren, Sneek zou gewijd zijn geweest,
aan den slang „die in de godsdienst onzer vaderen zulk
eene groote rol speelt." Spreken de Engelschen nog
hun Snake (alang) niet als „Sneek" uit ? Bovendien,
in het Domesdaybook komt de naam van eene plaats
voor, evenals in het land-iïiesch luidende, Snitze. Want,
voegt Haïberfcsma er bij , „de volkeren heiligen do
plaatsen hunner inwoning steeds door namen aa,n de
voorwerpen hunner godsvereering ontleend. Na de
aanneming van liet Christendom vervolgden zij deze
gewoonte , noemende de dorpen, welke zij toen bouwden, naar Christeixheiligen, als te voren naar heidensche, zoo als Sfc Jacob, St. Anna." (Vrije Fr. IX 271.)
•) Zelfs werd Medea tot eene godin der Friezen. Naar
haar noemde Diederijk de door hem gestichte plaats:
Medea Tüitikt, omdat haar verguld beeld schitterde,
zoo de zon er op schoen. Namaals werd dit Medenibîik.
(Ocko Scharl. 20; Hamconius, Vrije Fr. III. 345.)
3
) Oudh. II. 219. Hamconius, (Vr. Fr. III. 343.)
Ocko Scharl. 62. Ade Terp. 47. 53.
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nauwkeurig mogelijk bij Ocko Seharlensis aangegeven, — toen werd zijn beeld omvergeworpen en
zijn tempel tot een „Bedelinys der Christenen
geconsaereert." Een klooster werd er bij gebouwd,
en vroeg men nu aan den een of ander, waar
hij heen zou gaan, dan luidde het antwoord —
natuurlijk van allen gelijk — lostcwaert. Zoo
ontving liet klooster den naam van Fostewaert of
Fosicert.

Dit klooster, zoOals alle kloosters , die aan zee
lagen, had veel te lijden van zeeroovers en
piraten, vooral van de Noormannen.1) Daarom
verplaatste de vrouw .van een Friesoh hoofdeling
het Foswaert-ldooster van het eiland naar het
vasteland, ter plaatse waar het later welbekende
klooster en dorp Fo(r)swert stond.
Het eiland Fosteland werd toen in Ameland
omgedoopt. Eigenlijk maakte dit weinig verschil.
Fosle was Friesch, en Ante was Latijn, dit afgeleid van Amare, beteekende liefhebbend, en ook
Foste had deze beteekenis, zoo redeneerde men.
Toen bekommerde men er zich dus niet meer om,
dat cle naam was gegeven naar de godheid, dio
werd afgebeeld door een vuist!
Boven de andere steden verheft zich Frieslands
hoofdstad; zij steekt boven de overige uit. Evenzeer overtreft het aantal verklaringen van haren
naam ook verre dat van alle andere. En geen
wonder. Leeuwarden, een oude stad , welker naam
op ruim 200 verschillende wijzen gespeld werd gevonden, gaf speling in overvloed voor de verstan•digen, om hunne etymologiën met eenigen grond
te staven. En aan lust, om zich daarmee bezig
te houden, ontbrak het niet. Ieder wenschte voor
l

)

ScTiarl 87.
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zicli de eer, eene afleiding, die klonk als een klok,
aan de Friesehe îiofstad te geven !
Vroeg, zeer vroeg lag aan de Middelzee een
huis, bewoond door een herbergier: Lieuwe; hij
had liet druk , „want als die Schippers yemandt
over die middelzee setten, vraechden zy ghemeenlyck waerse ter Herberghe wouden , waer op den
meestendeel seyden , tot Lieuiverts , vermits daer
wel het beste gliemack ende Logys was , ende
heeft die Stadt (later) door dien den, naeme daer
van behouden."
Om gemakkelijker dezen herbergier te kunnen
vinden, had hij een uithangbord, met een Leeuw
beschilderd , uitgehangen. Naar dit uithangbord,
zoo beweren sommigen, zou die plaats ook de Leeuwwaard gelieeten zijn. Of er een kastelein was
van dien naam , willen zij niet beslissen.
Anderen oordeelen, dat de afleiding van den
naam van een herbergier of van een uithangbord
niet is overeenkomstig de waarheid. „ Woerden
zijn terpen en hoogten; en Leeuwarden is dus naar de
„lieflijkheid des waerdts, Lievewaerdt of Lievewaerden genoemd." Maar waarin bestond die lieflijkheid , mag gevraagd worden. Dat weet men ook.
De Middelzee maakte zuidwestelijk van de tegenwoordige Oldehoof eene bocht van West naar
Oost; daar boog zich de kust weder zuidwaarts ,
waardoor Oldehoof dus ten noorden van die kromming lag. De stormen, uit het noordwesten
voornamelijk, joegen het water uit de Noordzee
in zuidoostelijke richting voort tot Rauwerd, ten
zuiden van Leeuwarden, mede aan de Middelzee gelegen. In bovengenoemde bocht had men
dus de Luwte of Lijtvte; vandaar de naam deiplaats , om die bocht gebouwd: het zijn d'e"
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Linve of Lye waerden, tegenover de Rauwe waerden, zuidelijker gelegen.
In die Middelzee stroomde de Ee of Ea uit, ook
wel Lea, of Lie genoemd J) : natuurlijk is daaraan
de naam Liewarden, Leeuwarden ontleend, daclit
Gabbema, en dan lacht hij met de etymologie van
een zekeren Gesnerus, welke hij mededeelt. ,.lk
voor mij", schrijft deze, „geloof dat de naam van
Leovardia moet gezocht worden in dien van een
visch (Leopardus), omdat van die plaats eene zeer
groote hoeveelheid van deze gedroogd en gezouten
wordt uitgevoerd."
Die visschen-etymologie vond men wat geringschattend voor de stad. Dan stond veel hooger,
klonk veel voornamer, was streelender haar naam
ontleend te achten aan eene Heilige, daar vereerd, in eene der Charters genaamd: „Wslyauwe
Vrouwe to Nyahow.1' De Lieve vrouwen waerd,
of bij verkorting : Lieve waerd !
En nog aangenamer vond men het zijn voorouders den roem te geven van zeer godsdienstig
te zijn geweest, en eene afleiding te verzinnen
van het oudfriescli Lamoa (ook Lyowa) en dat woord
dan eene beteekenis van géloovig toe te kennen ;
in welk geval deze plaats, natuurlijk met het volste recht, na de stichting der kerk van Nijehove,
de werd of ivoor/plaats van geïoovigen kon genoemd
zijn.
Voorîoopig zij Leeuwarden daarmee tevreden !
Een ander verschijnsel doet zich voor bij den
l

) Zoo vindt men volgens Van Halmael, die deze
afleiding beaamt, ook tussclien Haarlem en Amsterdam
de Ee, waarover de Liebrag ligt.
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naam Harlingen. Hier moesten twee namen voor
ééne plaats verklaard. Want Harlingen moge de
verstaanbare, gangbare naam door geheel Nederland
en daar buiten zijn; do Friezen noemen die plaats
Ha(r)ns. Men verhaalt ei* het volgende van:
In overoude tijden woonden niet verre van. Almenum, welks voormalige hoofdkerk thans de
Groote kerk te Harlingen is, twee edelen. Ua{r)ns
had zijne Stins tusschen Almenum en Dijkshorne ;
Ilarliga woonde verder op.
Beide vonden, zooals destijds de meeste edelen
en lieeren, hun bedrijf en lust in oorlogvoeren en
vechten. Was er niet met een buitenlandsclien
vijand te slaan, dan zocht en kreeg- men ook zeer
gemakkelijk twist met zijne naburen. Zoo ging
het Harns. Hij sloeg een zoon van een der
naburige edelen, dio, naar hij meende, wederrechtelijk zich tegen hem gedroeg, dood; de
vader nam wraak, en met behulp van vrienden ,
slechtte deze het sterke huis of stins van Harns,
na dezen zelven gedood te hebben.
Zijn buurman Taco JIarllr/a huwde daarop Jets,
de nicht van Harns. Deze Taco was minder vredelievend dan zijn vader schijnt geweest te zijn.
Van dezen toch wordt verhaald, dat hij nu en dan
als scheidsrechter in twisten werd gekozen, en deze
wist bij te leggen, — als zoodanig stond hij in hoog
aanzien. Taco daarentegen verbrak telkens de verdragen , met hem door naburen gesloten, met dit
gevolg, dat dezen , zulk een handelwijze moede, en
ze beneden den aard van een rechten Fries vindende,
zich verzamelden en het huis te Harliga aanvielen, 't Geluk hielp hen het slot veroveren: Taco
werd gedood en de stins geslecht.
Zoo waren beide geslachten vernietigd. De oude
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profetie was vervuld: „Harns en Har liga scbille
forgean, en Almenum schil blyuvwe stean.'1' *) Beider naam bleef echter voortbestaan.
Want, hetzij reeds vroeger een vlek of buurt
tussehen of bij deze stinsen gelegen hooft, hetzij,
zooals anderen melden, ten westen van Almenum,
later huizen gebouwd zijn en daar een stad ontstond,
die inl234stadsprivilegiör ontving, voorzeker meent
men te moeten verhalen, dat de beide namen Harlingen en Harns aan deze plaats gegeven zijn naar
de stinsen, die daar vroeger gestaan hadden. Wat
sommigen beweerden, „dat niet Harliga, maar Harns
de voortreffelijkste is geweest, meestendeel is het
uit partijschap na beiden nog twee-namig gebleven."3)
Gemakkelijker was het met Dokkum, die plaats,
welke in Friesland dezelfde dienst doet, als Kampen voor de zuidelijke gewesten. Allerlei aardigheden
worden er van verteld, of op rekening der inwoners geschreven. Zeker ten onrechte ; waarmede
zou deze oude, grijze veste zich de kroon der
dwaasheid op het hoofd hebben geplaatst ? Want
oud is zij. Volgens de geschiedschrijvers werd Bonifacius in 753 bij deze plaats vermoord. Toen was het
reeds eene stad. Hoe kon het ook anders ? Vóór
Christus was Friso reeds verhuisd; ten tijde dat de
Romeinen hier kwamen, bestonden hier reeds steden,
en Dokkum was eene der oudsten ! Haar stichter was
de groote Ubbo 3), koning der Friezen , die omstreeks
243 n. Chr. het sterke slot Dockenburg bouwde.
Zijn naam ontleende het aan zijne ligging aan de
Lauwersee: het -Havenslot''; de stad heette Doe1

) Winsem., Besehr. v. Friesl.
'2') Aldus Ocko Scharl.
3
) Ade Terp. O. Scharl. 19. — Oudh. I, 404
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lienlieim, naar de Dokken, 'tgeen later tot Dokkum
werd samengetrokken.1)
Minder oud, minder voornaam, minder befaamd
was eene andere plaats in het aan steden en dorpen
rijke Friesland. Was men dit land rondgewandeld
en had men de steden naar rangorde bezocht, dan
was men zijnen loop ten einde bij Eindeloopen of
Hindeloopen. 't Was de laatste bovendien in rang. s)
Ooko Scharlensis geeft echter weer iets anders. Hindeloopen was in 910 reeds eene buurt, die zieli latei'
uitbreidde en haren naam kreeg, „omdat eenige Wilde
„beesten die men Hinden noemde , uit liet Bosch
.,van de Greil aldaar haren gang ende loop hadden."
Aldus verhaalt hij, en wie heeft vrijheid aan een
zoo geloofwaardig historicus als Ocko van Scharl
te twijfelen !
Toch zijn en blijven het Geleerde Volksetymologieën , die meestal meer door hare gezochtheid uitmunten dan , zooals vele ware volksetymologiën ,
aantrekken, doordat zij aardig gevonden zijn ; waarop lang niet altijd van toepassing is , wat Prof.
Moltzer zeide : „elke volksetymologie is een sprekend
bewijs van warme belangstelling ecner natie in hare
taal en van haar streven het oude erfgoed met al
de aantrekkelijkheid der nieuwheid en frischheid
overteleveren aan de nakomelingschap." 3)
Zwolle.

F.

BCITENBUSÏ HETTEMA.

1
) Buiten het tegenwoordige Friesland had men:
Groningen; dat eigenlijk Gruno-iurgh was, naar een
zekeren Gryns ofte Grumis. Anderen beweren dat in
517 het met een houten staketsel (Grens of Grins) omgeven werd.
2
) Oudh. I, 529. O. Scharl. 113.
3
) Zie „Over Volksetymologie", v a n Prof. H. E.
Molteer, in h e t Jaa,rboek v a n de Gron. Uiiivers, 1881.
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GROOTE PIER,
EEN KIMSWERDER.
In den vorigen jaargang *) gal' de lieer F. Buitenrust Hettema te Zwolle eene levensbeschrijving
van Groote Pier en voegde daaraan toe eene Aanteekening, "waarin hij eraan herinnerde,dat in de Friesche Volksalmanakken van 1857 en 1859 , door de
lieeren Mr. Montanus de • liaan Hettema en Br. J.
G. Oitema was beweerd, dat Groote Pier van
Kimswerd dezelfde zou zijn geweest als Peter
Lung van het eiland Sijït.
Hoewel de heer Buitenrust Hettema overhelde
tot de meening , dat de Noord-Friezen de daden
van den Kimsiverder Fries hadden gesteld op rekening van den Noordfries Peter Lang, kwam hij
deswege niet tot een positief besluit.
Naar aanleiding daarvan, stelde ik de vraag 2)
,,Groote Pier, een Noordfries?" en kwam op de
door mij ontwikkelde gronden tot de overtuiging,
dat hetgeen door de heeren Mr. de Haan llettema en Dr. Ottema op gezag van Noordfriesche
sagen en berigten was aangenomen, onwaarheid
moest zijn, en dat Groote Pier is geweest een
Westfries, een Kimswerder.
Aan het slot van mijn betoog deelde ik mede, dat
ik een afdruk van het door den heer Buitenrust
Hettema en mij geschrevene zou zenden aan de
buitengewone leden van het Friesch Genootschap
») Pag. 151—174.
J Pag. 179.

2
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en van liet Frysk Selskip, in Noord-Friesland en
Sleeswijk-Holstein wonende , en dat ik gaarne aan
één of meer hunner of aan anderen , in een volgenden jaargang van dezen almanak liet woord
zou veiieenen.
Tweo dier leden, de lieeren II. A. Carstensente
Achtrup, en Dr. G. II. Handelmann te Kiel waren zoo belangstellend en welwillend dienaangaande
hunne zienswijze aan mij mede te deelen.
Daarvoor hun onze vriendelijke dank.
Het schrijven van den eersten is van volgenden inhoud:
Aclitriqj, per Leek, d. 20 Mllrz '85.
Herzlichen Dank zunüchst für die Uebersendung
der kleinen Schrift über „Groole Pier". Die darin
enthaltenen beiden Aiifsätze über diesen alten friesischen Helden haben micli lebhaft interessiert,
imd icli will niicli dcshalb beeilen, zur Klarstellung der wiedemm angeregten Frage , ob „ Groote
Pier" ein Nordfriese gewesen sei, einiges beizti†ragen. Da icli nun durchaus keine Anlage zum
SJesehielitsforseher habe, so wird das, was icli zu
bieten vermag, allerdings nur wenig sein. Docli
lioffe icli, dass auch dies Wenige freundlich angenommen werden wird.
Da die Ansicht Einzelner, dass „Groote Pier'7
identiscli sei mit Peder Lüng von Silt, besonders
aul' den Mitteiltingen C. P. Hanseris beruht, so
bin icli mit dem Herrn E. Buitenrust Hellema zuiiLiclist darin vollstiindig einverstanden, dass es notwendig ist, die Quellen zu finden, aus welclien
Hanscn geschöpft liat. Sodann sclieint mir abcr auch
die Frage wichtig-, wie Flansen in seinen Schriften,
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welclie nacli der „Chronik der friesiselien Utlilande" von ilim erscliienen sind, sicli über die
Saclie äussert. Nacli beiden Seiten hiu will ieh
einige Anmerkungen maclien.
In dem von Herrn J. van Loon Jz. angefülirten Passus aus der „Ohronik der fries. Utlilande" lieisst es anfangs: „Das Unwesen der
See- und Strandräuber tauclite besonders seit Henning Pogwisch's Zeiten auf dem Meere und an den
Ufern Frieslands toller als je auf. Das freie Meer
nachgestellt wurde."
Hierbei liatte Hamen offenbar die «oráfriesisclien Freibeuter im Auge; denn Henning Pog"vviscli
war damaliger Amtmann zu Tondern. Dann schreibt
Hansen weiter: ,Iin Jalire 1488 ertappten die
Hamburger einige dieser gesetzlosen Herumstreifer
bei dem Diebstahl eines Passes mit eisernen Niigeln; sie nalimen bei der Gelegenlieit 74 der Seeräuber gefangen , Hessen dieselben auf dem Grasbrook bei Hamburg liinrichten und entmutliigten
die übrigen auf mehrere Jalire." Diese Angabe
ist aus der 1666 erschienenen „nordfresisclieii
Chronik" des M. Anton Ilehnrekh. In der Falcksclien Ausgabe derselben heisst es pag. 281 im
1 Teil: „Ao. 1488 haben die Fresen grossen
Schaden in der See getliann, deswegen die Hamburger ilirer 74 gefangen, und obwoi dieselben
vorgewandt, dass sie keine Seeriluber waren, sondern Kriegesbestallung wider die Hollander hlitten,
ihnen aucli nicht konnte überwiesen werden, dass
sie mehr als ein Fass eiserne Nageln batten genommen , mussten sie doch alle die Hälse lierhalten und die Köpfe auf den Grasbrok lassen.-"
Ferner schreibt Hansen : Kühner als je zuvor begonnen sie jedoch bald darauf noch eimiial ihr
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Unwesen, als der lange Peter von Hörnum ihr
Anfükrer wurdo. Zum Holme aller Vogtsgewalt
wählte er als Wappen für seine Flagge Galgen
und Rad und liess seinen Ivlatrosen als Feldzeichen
ebenfalls Galgen und Ead auf ilire Kleider nälien."
Beimrekh sclireibt pag. 29ö in der obenerwähnten Ausgabe seiner Chronik: „Bey seiner (Herzogs Friedrich) Eegierung war ein Seerauber in
der Westsee, so ein geborner Freese und Langer
Peter ist genannt, der ungelähr 500 Mann bei
sicli liatte, welche alle lose, leichtfertige, ehrund gottvergessene Buben und verlaufene Kriegsknechte gewesen, denen er auf iliron Kleidern zum
Feldzeiclien Galgen und Ead gegeben, und die
mit Eauben und Plündern in der Westsee grossen
Schaden gethan liaben."
Wenn man nun bedenkt, dass die Insel Sîlt
uur wenige Meilen von Heimreichs Wohnsitz
(Norclstrandisch Moor) enfernt liegt, — wenn man
sicli ferner vergegenwärtigt, dass Heimreich 1626
geboren ist, und dass also die Zeit des „Grooteu
Pier" nicht viel über 100 Jahr hinter ihm lag ,
so mussen doch (wie mich dunkt) schon ernstliche
Zweifel daran entstelien, dass der „Groote Pier",
von dem die ost- und westfriesisehen Gesöhichtsohreiber melden, von Hörnum auf Silt stammt.
Penn wenn dem so ware, hätte der kundige
Beimrich das dann nicht auch gewusst? Und
wenn es ihm bekannt war, wie konnte er , der
sonst (und auch sogar bei kleinlichen Sachen) gerade sehr ausführlich ist, einen solchen Helden
seines engsten Vaterlandes so kurz abfertigen V
Wie konnte er ihn dann auch so ganz allgemein
als einen Fresen bezeichnen , wenn er von einer
benachbarten Insel stammteî — Nehmen wir in-
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des an, dass mit dem * langen Peter'1 der Westfriese „Groote Pier" gemeint ist, so gewinnt die
Saclie ein anderes Ansehen. Ganz unberüchsieb.tigt konnte Heimreich ilin nicht lassen , da „ Groote
Pier" auch ja vielfacli mit den „Osterlingen1' in
Berührung kam, — tind sehr volständig wollte
er auch. nicht von ibm schreiben, dertii er schrieb
ja eine „nordüesisohe'' Chronik.
In seiner Chron. d. fries. Utb.1. sclireibt Hemsen ferner u. a., „man könne nicht mit Gewissheit
sagen, wann, wo und auf welcher Weise dieser
letzte der altfriesisclien Seeriiuber und seltsamste
aller friesischen Vogtliasser und Freiheitskïimpfer
geendet habe."
In den „ üalà"1 Söld'ring Tialeri", welche Hamen
ein Jalir nach dem Erscheinen der „Clironik1'
herausgab, bringt er jedocli über das Ende des
Helden eine Sage. Darnach soll Pe.der Lüng , nachdem in der Zuidersee das Glück ihn veiiassen
hatte, mit dem Rest seiner Schiffe und seiner
, Mannschaft nach Hörnum gekommen sein. Hier
fand er (so erzäblt H. weiter) seine Burg zumteil
zerstört. Als Haupturlieber dieser That wird ihm
der Strandvogt Serie Mannis in Westerland genannt. Er zieht deshalb mit einigen seiner Getreuen
aus , nm sich zu rächen, wird aber von Serk Mannis
betrunken gemacht, mit Hilfe anderer Silter gefangen genommen nnd am Tage darnacli nebst
den bältesten seiner Raubgenossen auf dem Galgenhügel nacb. Norden von Keitum erhängt.
Eine noch andere Darstellung findet die Lebensgesch.icb.te des „langen Peter'' in Hamen's: „Sagen
und Erzählungen der Sylter Priesen, Garding 1875."
(Seite 181 — 189 und S. 206 — 215.) Diese Darstellung gliedert sich sehr deutlich in 3 Teile.
18
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lm ersten Teil führt H. uns in seine Jugendzeit
zurück. Er ist mit mehreren anderen Knaben in
die oden Dünen Hörnums hinaus gewandert, rnn
ein Bükenfeuer anzuzünden. Sie werden dabei
von einem Gewitter überrasclit, ziehen sich erBchrocken zurück und finden in Kantum eine Zufrachtsstätte bei Maiken Niss Takens. Diese Frau
erzab.lt den Knaben mm allerlei alte Geschichten
und darunter aucli die von „Pidder Lüng:', einem
Hörnumer Fischer. Heldenthaten von der Art,
wie „Groote Pier" sie ausgeführt hat, weiss
Maiken von ilirem Helden nicht zu berichten. Er
hat den Sohn des Amtmanns Pogwisch getötet ,
flielit anf die Seo hinaus und sammelt nach und
nacli viele andere Fischer nm sich. Diese Bande
ntüirt sicli nun durch Fischfang, macht sich auch
durch See- und Strandraub berüchtigt; wo sie
indes in::e geheimen Schlupfv/inkel hat, ist anfangs
nicht bekannt gewesen.
Nachdem dann aber Christian I, den Amtmann
Pogwisch samt seinen Söhnen aus dem Eeiche
vertrieben hat, kommt Peder Lüng mit seinen
Leuten wieder zum Vorschein , und jetzt zeigt es
sich , dass sie in den Dünen, südwestlich von Westerland, sich verborgen gehalten haben.
Den 2 Teil der erwühnten Darstellung (S. 206)
leitet lîansen mit dem Satze ein : „Ich sehe micli
genöthigt, den so mangelhaften Erzählungen Maiken
Niss Takens von dem langen Peter einige später
gesammelte gescliichtliche Notizen hinzuzufiigen."
Nach einigen allgemeinen Mitteilungen über „Peder
Liïnff'' und seine Leute, berichtet Uansen von dem
Siege der Friesen über die Holländische Flotte in
der Zuidersee. Als Quelle hat er, wie er bemerkt,
benutzt:. Onno Klopp u. a.
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Der 3 Teil endlich ist ganz und gar nacli Worp
van Thàbor gegeben.
Am Schlusse desselben schreibt H. aucli: „Das
sïnd die geschichtlichen Xachrichten, welclie icli
aus dem fünften, erst 1871 in Leeuwarden auf
Kosten der fiïesisclien Genossen schaft daselbst gedrucktea Buche der von Worp van Thahor verfassten Chronik von Friesland, in Betreff des langen
Peter (oder Fideler Lüng auf Sylt und grote Pyer
in Weslfriesland genannt) gesammelt habe.'1 —
Besondere Beaclitung verdient aucli nocli Hansen'ss
Bemerkung (S. 214): „Der lange Peter ist schliesslicli •—• nicht wie frïïher

erzùhlt,

auf seiner Ge-

burtsinsel Sylt seiner Raubzüge wegen hingeriehtet — sondern in Weslfriesland, woselbst er in
der stadt Sneeclc, walirseheinlich seit 1515, seinen
Wohnort gehabt, eines natürlichen Todes gestorben." Hiernach erzlihlt er, was Worp van TJiabor
Über den Tod „Grooten Pier's" schreibt. Wenn
man nun die liier angef ührten, selir verscliiedenen
Darstellungen mit einander vergleiclit, so leuchtet
sofort ein, dass Hansen über das Schicksal seines
Helden durchaus nicht im Klaren gewesen ist.
Diese unsicheren (zumteil sich widersprechenden)
Aussagen können, meiner Meinung nach, gegenüber
den äusserst bestimmten Angaben ost- und westfriesischer Schriftsteller garnicht in Betracht kommen. So wie Hansen seine Ansicht über den Tod
des friesischen Helden sofort änderte (und iindern
musste) als ihm Worp's Chronik zu Gesicht kam,
ebenso unzweifelhaft hätte er auch seine Ansicht
über dessen Abslammung gelindert, wenn er erstlich Worp's Zeugnis: — „een eygenerfd ryek
huysman, die tot Kemswert woende" beachtet
hlitte, — und noch unzweifelhafter hätte er seinen
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Irrtum eingesehen, wenn ilim auch noch. andere
mit jener Aeusserung über einstimmende Angaben
ost- oder Westfries. Geschichtsschreiber bekannt
gewesen v/ären, etwa Occo ScarVs: „geboortig van
of woonachtig te Kimswerd".
So lieisst es u. a. auch in : „It aade Friesche
Terp, of Kronyk der Geschiedenissen van de Vrye
Friesen, Haarlem 1743" pag. 180:
„onder dewelke zich eenen Groot e Pier , geboortig
van Kinswert, mede bcgeeven heeft. Deze Groote
Pier was door de Saxische van alle zyne Goederen
en Welvaart beroofd, ook hadden zy het Dorp,
daar hy woonde, in brand gestooken: waarom hy
met een aanhang vàn meer dan 500 Vrinden , op
gemelde Schepen gegaan was: en hebbende verscheidene gelukkige Zeeslagen met de Hollanders
gehouden, en veele Schepen van hun genomen ,
zo maakte hy verder de gelieele Zuiderzee vry, etc."
Ganz entscliieden hat Hansen in seinen Sagen
und Erziihlungen von dem „langen oder grossen
Peter'' zwei (allerdings wie dem Namen, so auch
dem Charakter nacli nahverwandte) Helden behandelt, nämlich erstlich den Silter Fischer und Strandrà'uber Peder Lilng, der uns in Maike's Erzählung
vorgeführt wird, und sodann den Kimsiverder
„ Groote Pier." Da der erstere sich eine Zeit lang
verborgen halten musste, so konnte Hansen leiclit
dazu veileitet werden, den Schauplatz der Handlungen der Helden während dieses Zeitraums ander sico zu suchen. Ungefälir aber um diesel be
Zeit machte „Groote Pier" gerade von sich reden.
Nun diese Aehnlichkeit des Namens und des Charakters beider Personen hinzugedaclit! Waren da
nicht alle Umstände darnach angethan, den Chronisten auf eine falsche Spur zu leiten ?
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Ohne einen Feliler in der Charakterschüderung
konnten die Thaten des einen Helden in das Leben
des andern übertragen werden; aber an zwei Stellen
musste der Zwiespalt unfelübar sich bemerkbar
machen : am Anfang und am Ende. Hansen konnte
wohl dem Peder Lüng die Thaten des Kimsiverder
Helden- gleichsam in seine Lebensgeschichte hineinschieben ; aber er konnte seinen Doppelhelden nicht
an zwei Stellen geboren werden und an zwei Stellen
sterben lassen. Und das ist eben der Grand,
weshalb Hansen in seinen Schriften zu keiner
entschiedenen Auffassung gelangen kann.
Mir persönlich gilt ës als eine durcliaus abgemachte Sache, dass die Frage: „ Groote Pier, een
Noordfries?" entschieden verneint werden muss.
Ich erirmere mich auch nicht, irgendwo anders
als eben in Hansen s Schriften gefunden zu haben,
dass Thaten von solcher Bedeutung wie „Groote
Pier'' sie vollbracht nat, dem Hörnumer Peder
Lüng zugeschrieben werden. Es ist auch nicht
einmal die nordfriesische Volkssage (wie H err Hettema annimt) sondern es ist der übrigens um
Nordfrieslands Geschichte und Sage hochverdiente
Herr Hansen, welcher den Hörnumer Friesen mit
dem Kimsiverder in eine Person verschmolz „en
de daden van den laatste op rekening van den
ÎSToordfries schreef."
H. A. CAESTBNSEN.

Dr. Ilandelman berigt mij per briefkaart het
volgende:
Für die übersandte Schrift bestens dankend,
erlaube ich mir auf meine Mittheilungen in den
Jàhrbüchern für die Landeskunde von Schl, Holst,
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& Els. Ba. I (1858) S. 132 undinder Zeitschrift
der Gesellschaft filr Schl. Holst. Elz. Geschichte
Bd. III (1873) S. 407 cff — beides wird wohl
in der Bibliothek der Friesch Genootschap sein!
— und die dort angeführten Quellen hin zu.weisen.
Icli möchte annehmen, dass nur der „Groot-e Pier''
von Kimswerd eine wirkliche historische Person
ist, und dass die Hamburger und Liïbecker Chronisten des 16. Jahrhunderts daraus die „Langen
Peter" machten oder beide vermischten.
Hochachtungsvoll,
H. HAKDELMANN.

Kortheidshalve acht ik liet niet noodig, om
al hetgeen Dr. Handelman in de door hem aangehaalde tijdschriften betrekkelijk Peter Lung
heeft vermeld , over te nemen.
Alleen reken ik liet voldoende mede te deelen,
dat Dr. Handelmann in de „Jahrbücher von 1858''
een uittreksel uit „Iteimer Kocks Ohronik" heeft
laten afdrukken, met aanhaling van Uansen's Sagen
en van hetgeen in de Hamburger Kronieken enz.
aangaande Peter Limg voorkomt, terwijl ZEd.
in liet .Zeitschrift von 1873" vermeldt, hetgeen
hij vroeger niet wist, wat Worp van Thabor betrekkelijk Grooten Pier heeft geboekt.
Ist under beiden Namen dieselbe Persönlichkeit
zu verstehn ? und war es dan ein Westfriese oder
ein Nordfriese ? vraagt Dr. Ilandelmann tengevolge van het door hem uit Worp overgenomene. —
»lleimer Code'1 sagt einfach: „ein friisk Bure gebaren.''
In 1873 liet Dr. H. de vraag alzoo onbeslist
of Groote Pier een West- of een Noordfries is
geweest.
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Thans, na kennis te hebben genomen van liet
door ons in den vorigen jaargang geschrevene,
spreekt hij als zijne meening uit, „dass nur der
Groote Pier von Kimswerd die wirkliehe historische Person isf', enz.
Ook bij Carstensen is dit, blijkens zijn schrijven,
eene uitgemaakte zaak.
Wij achten hiermede dan ook de uitspraak,
die wij aan't hoofd dezes stelden, volkomen be-'
vestigd.
En hierover verheugen wij ons.
Niet alleen , omdat wij Groote Pier , een type
van zijnen tijd, met zijn ruwheid, moed, kracht
•en zijn liefde voor zijn land , ongaarne uit onze
geschiedenis zagen weggenomen, maar vooral daarom, dat, indien gebleken ware, dat hij in Noordfriesland ware geboren en dat hij daarzvjn woonplaats
had gehad, wij aan onze geschiedschrijvers, die
tegelijk met hem leefden en die hebben verklaard
hem gekend en gesproken te hebben, al ons vertrouwen hadden moeten opzeggen.
Konden Peter en Worp van Thabor en anderen
tengevolge der overgenomen sagen en berigten van
de Heeren Mr. de Baan Hettema en Br. Ottema,
gedurende 30 jaar verdacht worden gehouden , opzettelijk onwaarheid te hebben geboekt, wij kunnen ze thans, evenals vroeger, weer met vertrouwen ter hand nemen betrekkelijk hetgeen zij ons
aangaande hunnen tijd en hunne tijdgenooten hebben verhaald.
J. VAX LOON JZ.
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IN L I B B E N S B Y L D
TBOCH

S. H . HYLKEMA.
.

<;>.<>

In jonkje fong ; — 't wier wiet en kâld
Yn 't iensom , neaken, rûsjend wâld —
In fûgeltsje; in geal,
Dy truerjend op in beamtwiig siet;
Syn kop en fearkes wieren wiet;
Syn halske iepen, keal.
It boarstke bounse yn jonkje's hân,
Howol hy 't streakjend oan 't forstân
To bringen soclit, dat hy
Foartoan gjin kjeld mear Jij e scoe
En ite koe, al liwet er woe;
Syn each bea : „lit my frij !"
Hja kaemen thús; hy sette hiin del
Foar 't finster; •—• 't sintsje blonk wer fel,
Forwaermjend mei hjar Ijoeht
De lytse sjonger. — Sied en brea N
Hâlde 't bern him foar , mar liwet 't him bea,
't Wier alles om 'e nocht.
Wis •— tocht hy — liaget 't kouke him net;.
Mùlk, dat 't him wer ta sjongen set
As ik in great're bou.
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Hy teacli oan 't wirk en dio syn best
Mei fyljen, seagjen; — fen gjin rest
Wist 't ivrich jonkje ou.
En einlings hie er alles klear !
In kouke wier 't yn hear en fear ;
For 't bêrn in masterstik.
Ho faker hy 't op nij biseacli,
Stees blonk it moaijer liim yn 't each ;
Hwet wier er yn syn skik!
Nou Me er den, sa lang al soclit;
In fûgeltsje ! — Fôl hope en noclit
Seach hy syn kinstwirk oan.
Mar do hy 't gealtsje nimme scoe ,
Yn 't sierlik kouke sette woe,
O, smert! — it bist wier stoarn !
77Dea !" krytte 't earme jonkje : „dea!"
»
Hwet joecli him kouwe, sied en brea ? !
Hy sloeoh, om 't wreed bislút,
De lytse hantsjes yn elkoar,
Nou al syn hoop mei 't bistke stoar
En boarstte yn triennen út.

Ik freegje: fine jou yn 't jonkje mei syn fûgel,
Siz, lezer! net in byld lit 't eigen libben wei ?
Hie 'n je ek net nou ef den in ljeaflik wyt foar
eagen,
Dat al jou tinken easke, by nacht sawol as dei ?
Towyl je as. de earme boy , hwêr jon de hân al
rikten
Kei 't blierkjend „ideaal" nei 'n bange, hjitte
striid,.
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Yens hope en takomst as de damp fordwinen seagen ,
En 't mar in dreambyld bliik, út àlde ef nije tiid?
Ha jou den net as 't bern, de holle sakje litten?
Kaem den gjin suolit út 't boarst, wylst 't herte
ûnrêstioh sloeoh ?
De smert fen 't bern dreau ou yn triennen en yn
't krytten;
Jou wea siet fêst yn 't boarst; it each bleau
strak en droech!
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Iets over de Geestelijkheid te Tzum,
vóór de Reformatie.
De kerk van Tzum werd door Frederikus , abt
van liet klooster Prum, nabij de Moesel, geschonken aan Dodo I , abt van Floridus Campus of'
Oldeklooster, (1231 —1252.) die dus daar liet „jus
patronatus" konde uitoefenen. Dit recht ging ruim
eene eeuw later voor Oldeklooster verloren, in den
tijd van abten Dodo I I I , Geilardus (Allardus) en
Eenicus Gamga (1350—1373.)
Die kerk was vóór de Reformatie toegewijd aan
St. Johannes Baptist, waarschijnlijk den patroon
dezer plaats, *) en behoorde destijds onder liet
Dekenschap van Franeker.
De pastoor genoot een jaarlijksch inkomen van
100 goudgulden (of /140.—) en de vicaris van
9 0 , (of f126.—).
Tzum moest aan den proost van de St. Janskerk
te Utrecht jaarlijks betalen 8 oude schilden (ƒ18.—).
Onder de priesters van Tzum vind ik genoemd
Aïbertus, persona , dat is , parochie-priester s ) te
Stiens, zoomede te „Tzumghum.'1 Hij teekende
eene verklaring, betrekkelijk hetgeen Teeclamahuïs schuldig was wegens leenpacht, dd. Dinsdag
nà Octave van de geboorte der Maagd Maria,
Ao. 1497.
1) Niet aan St. Bonifacius, zooals Oudh. en Gest. zegt.
2) Wierdsma. Oude Friesche Wetten, p. 258,
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Op het jaar 1503 wordt melding1 gemaakt van
Botta, pastoor te Tzum *) en op 7 November 1524
van heer Reijner, pastoor aldaar z ).
In liet jaar 1530 of 1531 werd hier tot pastoor aangesteld Stephamis Sijhrandi Sijlvius, 3)
die in 1507 te Wijnjeterp uit geringe ouders was
geboren, doclf „ die door zijn eigen vernuft, zijn
„geslacht aanzienlijk heeft gemaakt." Hij heeft
niet weinig bijgedragen tot de voorbereiding der
Kerkhervorming in Friesland. Zijn onderwijs in de
beide klassieke talen werd zeer gezocht en hij
kweet zich, zoowel in zijne predikatie's als in zijn
huisonderwijs, dermate, „dat hij langen tijd den
„naam had, van zijns gelijk, zoowel onder de
- Priesters als onder de schoolmeesters, in gansch.
Vriesland niet te hebben.''
Aan zijn huis te Tzum verbond hij eene openbare school, die druk bezocht werd, vooral door
jongelieden uit den aanzienlijken stand.
Ook maakte hij zich verdienstelijk door zijn'
ijver tot verbetering van de kerk en tot bevordering van verstandelijke beschaving, althans „om
„de domme onwetendheit uijt te roeijen." Hij is
een der weinige geestelijken uit het midden der
IGde eeuw, van wiens godsdienstige beginselen
eenige nadere bijzonderheden bekend zijn.
Ons bestek laat niet toe hierover in het breede
uit te weiden; genoeg zij het , te vermelden dat
aan hem de volgende leerstellingen worden toegeschreven :
„Dat' er na dit leven geen andere plaats i s ;
„als de Hemel en de Hel: dat de geloovigen, in
1) Naamlijst van Friesche Geestelijken,
2) Archief Epoma-State.
3) Sylvius, d. i. uit de Wouden.
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„het geloove volhardende , recht naar den Hemel
r gaan, maar dat de ongeloovigen ter Helle neder„daalen": (dus geen vagevuur) „dat men geene
„kaarssen voor houte Heiligen, dewelke blind zijn,
„maär om' er bij te spinnen, moet ontsteeken :
„dat het nergens toe dient zoodanige beelden in
„te voeren: dat de pellegrimaadjen naar 's Jacob
„te Kompostelle of naar Komen van geen nut en
„zijn: dat het profijtiger is de armen te bezoeken:
„ dat het een ieder geraadzaam is, in zich zelven
„te treeden: dat men daar vinden zal dat' er ge„daan en gelaaten dient: dat het noodzakelijk is
„een oprecht geloof 'in Christus te hebben; en
„goede werken te oeffenen; maar dat men daar„door voor zijne zonden niet en voldoet als door
„de Verdiensten van Jezus Christus: dat het Sakra„ment des Outaars niet anders is als een besloten
„brief, gegeeven tot bevestiging en om vergiffen i s van zijne zonden te verwerven'; maar dat hij
„daarom niet verzekert is dat dit het Lichaam
„onzes Heere, en zijn waarachtig Vleesch en Bloed
„zoude wezen: dat het geen gebod is de Heiligen
„aan te roepen: en dat iemand, die zulks zoude
„nalaajien , geenzins zoude zondigen, nadien het geen
„Goddelijk gebod is; en in de H. Schrift niet bevolen word : dat men het leven, de werken, en
„het geloof der Heiligen vlijtig en volstandig moet
„navolgen."
Ook is van hem bekend dat hij al vroeg gegewetensbezwaren tegen de mis had en haar op
Meren leeftijd in het geheel niet meer bediende.
Het is daarom niet te verwonderen dat hij van
onrechtzinnigheid werd beschuldigd en er pogingen
werden aangewend om hem onder den ban te brengen.
Vóór dat Sijlvius te Tzum kwam, had hij reeds
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op vele andere dorpen gestaan. Omstreeks het jaar'
1540 ontving hij eene aanstelling tot pastoor in
de kerk van Oldelioof te Leeuwarden.
Hij nam ijverig deel in de beweging tegen Dr.
Wiliem Lindanus, die in 1556 door den Spaan schen koning tot diens raad-extraordinaris in den
Hove van Friesland was aangesteld en aan wien
de macht van inquisiteur was toegevoegd.
De willekeurige handelingen van Lindanus gaven
aan de Staten van Friesland aanleiding om ernstige vertoogen bij de Landvoogdes in te brengen.
Daartoe benoemden zij den 21 sten April 1558 eene
commissie , waarin ook Sijlvius was opgenomen.
Het spreekt als van zelve dat Lindanus, die in
Sijlvius reeds lang zijn' tegenstander liad gezien,
geene gelegenheid voorbij liet gaan om dezen in
staat van beschuldiging te stellen, vooral toen het
hem gebleken was dat Sijlvius, in het begin van
1559, aan de Protestantsche hoogesehool te Heidelberg, den doctorstitel had behaald.
Gelukkig ontkwam Sijlvius aan de handen van
zijnen vervolger, daar hij benoemd werd tot hoofdpastoor van cle St. Walburgiskerk te Groningen ,
welke betrekking hij omstreeks Juni 1559 aanvaardde. De macht van Lindanus namelijk, strekte
zich niet tot Groningen uit.
Over de erkenning der verdiensten van Sijlvius
oogstte de regeering van Groningen den lof in
van den Kollumer pastoor Regnerus Meijnardi.
Sijlvius stierf te Groningen in 1567. (^)
In 1538 was Taeko van Eerema pastoor te Tzum.
Br bestaat een inventaris van cte boeken die hij
1) Dr. J. Reitsroa, Honderd jaren uit de Gesch.
der Herv. en der Hervormde kerk in Friesl.; Oudh. en
Gest. v. Vriesl. enz.
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vermaakt heeft aan lieer Bocke, priester te Arum,
doch. die na den dood van dezen moesten vervallen
aan de kerk van Tzum, dd. 4 Mei 1546 *).
Heer Thomas was in 1548 pastoor alhier, blijkens een gedenksteen aan de zuidzijde van den toren.
In de eerste helft van de 16de eeuw wordt als
geestelijke te Tzum ook genoemd lieer Justus,
vicaris 2).
Omstreeks bet jaar 1565 stond hier als pastoor
Matten JEelkes, beter bekend onder den naam van
Martinus Argidius Eliacus, 3) die in gemeld jaar
uit den lande moest wijken, als verdacht van
kettergezindlieid.
Hij was te Tzum, in den laatsten tijd van zijn
verblijf aldaar, begonnen met de mis na te laten
en had ook in zijne godsdiensoefeningen getoond
een voorstander der hervorming te zijn.
Hij zocht eene schuilplaats in Einden en kon ai
dadelijk als hervormd predikant te Hinta, of Hint er ,
in dienst treden. Volgens J. 1. Harkenroth, „Emdens Herderstaf", (Emden, 1 7 1 6 , p. 11.) zou hij
1) Mr. A. Telting, Register v. h. Archief van Franeker, no. 58.
2) Naamlijst van Friesche geestelijken.
3) „Zo noemde zig die meergemelde en ijverig God»
„zalige Martinus Eliacus, die zo veel dienst aan Fries„lands Kerken, en daarna aan die van Embden deed,
„dan eens Helius, in 't Grieksch de Sonne, dan eens
„Eliacus, een Sonne-kind. Zijn eigentlijke Naam zal
„geweest zijn Marten Eelkes. Geleerde Lieden schaam„den zig toen hunner eigene Namen. Dit was een
„swakheit dier tijden, en soort van bijgelovigheit, dat
„niemand meende in de Geleerde Werelt met te kond e n , of hij moeste zig omdopen. „Aleam etatera
„alia deeint." Men zou' er in onze dagen meê spotten."
Naamlijst der Heeren Predikanten van Dokkum door
W. Coïumba, Leeuw. 1760, p. 25.
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predikant te Einden zijn geweest, doch elders lees
ik dat hij te Hinter als hervormd leeraar optrad.
Hoe dit zij, hij was in Oost-Friesland gevestigd
en kreeg in het voorjaar van 1566, met Antonius
Mcolai, gewezen priester te Hogebeintum, eene
uitnoodiging om in Leeuwarden te komen, teneinde
er de Hervorming mede te helpen bevestigen. Den
18den Maart gingen zij te samen naar Friesland
„om de visitatie der Broederen te doen." Ik zou
te uitvoerig worden indien ik de omstandigheden
mededeelde , die oorzaak waren, dat zij eerst in
September openlijk konden optreden. De naaste
oorzaak echter lag in het vertrek van den stadhouder Aremberg uit Leeuwarden. Diens vertrek,
op Vrijdag den 6den September, gaf het sein tot
doortastende handelingen. Eeeds dienzelfden dag
deed de wakkere burgemeester Tjerk Walles het
voorstel om de kerken in beslag te nemen en ze,
onder bescherming der burgerwacht, te zuiveren
van alles, wat voor de Hervormingsgezinden aanstoot kon geven, teneinde op deze wijze het euvel
van beeldstorming te voorkomen. En zoo geschiedde.
Den volgenden Zondag morgen vroeg was in
Leeuwarden eene groote menigte volk op de been.
De noodige voorzorgen voor de rustbewaring waren
genomen.
'
•'
Eindelijk vertoonden zich onze leeraars,, „bij gekleide van veel stedelingen, geweert met Hellej,baarden, slagzwaarden en ander krijgstuig, ten
„bijwezen, van een Burgmr." (Tjerk Walles ,) „en
„schepen" (Hendrik Alberts,) „van Leeuwarden.''
en begaven zich naar de Oldehoofster kerk, „inbur„gerlijke kleeding, met zwarte mantelen omhan„gen en hoeden op 't hoofd." Antonius hield er

Wumkes.nl

209
van 7 tot half tien, de eerste predikatie , doch,
ofschoon het „een seer goedt sermoen" was, zijne
stem was te zwak om door ieder verstaan te worden. Den volgenden morgen bij den dienst in de
kerk van Nijehovo zette hij zijne stem wat uit,
„zulcx dat liet bij de gemeente seer aengenaem
„geweest is." Des namiddags om één uur trad
Martinus op, nadat Èij • op dezelfde wijze naar den
kansel was geleid, „ende dede een vuijtermaeten
„zeer schoen sermoen, hebbende schoene facundie
„ende welsprekenhejd;, een luijde perfecte stemme ,
„zulcx dat clie gemeente daerin een zeer schoenen
„behaegen hadde ; ijmmers zoeveel te voeren heur
„moet te weinicli hadden an die eerste predicatie,
„zoeveel te meer waren sij nu verblijt."
Die gansche week deden genoemde predikers bij
beurten eiken voormiddag dienst, in hunne sermoenen naar vervolg sprekende tot verklaring van
Eomeinen III.
Zoo kwam de kerkhervorming in Friesland langzamerhand tot'Stand, waartoe onze Tzummer pastoors niet weinig hebben bijgedragen.
Van Martinus' verderen levensloop is mij niets
bekend. Alleen wordt aangeteekend, dat hij in
Emden „in den Heere is ontslapen" in Decembeï
des jaars 1573. *)
Onder de priesters, die in 1567 het land moesten
ruimen en tegen wie den 19den Maart van dat
jaar, door Johan van Ligne, Graaf van Aremberg
enz. , een bevel tot gevangenneming werd uitgevaardigd , worden ook vermeld , in de eerste plaats
heer Marten (Marten Eelkes bovengenoemd ,) en
1) Dr. Reitsma, a. w. — J. I. Harkenroht, Emdens Herderstaf, S. v. Leeuwen, Batav. illustr. p. 654;
S. A. Gabbema, verhaal v. Leeuw. p. 454.
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verder Egbert WigJvmans „eertijds Pastoer toe
„Tzum." *)
Dezo Egbert "Wïghmans werd later volgens v. d.
Aa, Aardrk. Woordenbk., de eerste Hervormde
predikant alhier.
Senricus Geertsz, vicaris te Tzum , nam in het
begin van 1567 eveneens de vlucht.
Sixliis Tzalingius, pastoor te Tzum, vroeger te
Dongjum, werd in 1580, om des geloofs wille
verbannen en stierf te Groningen in 1585, alwaar
hij eervol in de Martinikerk werd begraven. „Et
in templo St. Martini honoralibiter sepultus." 2)
Hij was hoogstwaarschijnlijk de laatste pastoor
alhier, althans ik vind van geen latere pastoors
te Tzum gewag gemaakt en het ligt voor de hand ,
dat er ook geen meer zullen geweest zijn, daar
de Hervorming hier als gevestigd kon worden
beschouwd.
T

fl"nr'

D. CANNEGIETEB.

1) Cbarterbqek III 710.
2) Conscriptio Exulum Frisiae, opgemaakt door
Hotzo Aexma.
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