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VOORBERICHT.
A/\/V\A

Onze hartelijke dank zij gebracht aan allen, die
door het inzenden hunner bijdragen onze pogingen op
eene zoo uitnemende wijze hebben gelieven te steunen.
De Heer Mr. J. DIKKS liet bovendien voor eigen rekening liet plaatje vervaardigen en drukken, 't welk
ter toelichting van zijne bijdrage strekt.
Daardoor werd het voor den Uitgever gemakkelijk
aan dezen jaargang te doen toevoegen eene door
ons opgemaakte inhouds-opgaaf van dezen en de vijf
vorige jaargangen.
Met dat stuk sluit ondergeteekende zijne hoofdredactie. Werkzaamheden, meermalen tegelijk invallende met die, aan de hoofd-redactie van den Almanak
verbonden , — en deze alleen, — hebben hem gedrongen deze betrekking neêrteleggen.
Aangenaam zal hem steeds blijven de herdenking
aan de welwillendheid, den steun en de vriendscha,p
van zoo vele mannen, 'die zich bereid hebben getoond,
ter bevordering van het doel des Almanaks, zoo krachtig
mede te werken.
Een paar stukken en enkele kleinere van de redactie
moesten tot later blijven liggen.
Het auteursrecht is, ten behoeve van de schrijvers,
verzekerd -krachtens de wet van 28 Junij 1881,'(Stbl.
no. 124).
En hiermede den lez;er heil!
Namens de Redactie ,
J. VAN LOON JZ.
Leeuioarden, November li
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FEBRUARI.

Louwmaand.

Sprokkelmaand.

l1 Dinsdag Nieuwjaarsd.

1 Vrijdag

2 Woensd.
3 Donderd.
4 Vrijdag
5 Zaterdag
6 Zondag
7 Maandag

2 Zaterdag

'àZondag
4 Maandag
5 Dinsdag
6 Woensd.
7 Donderd. ;E.K. 's nam. 7
8 Vrijdag u. 16 min.
9 Zaterdag
10 Zondag
11 Maandag
12 Dinsdag
13 Woensd.
14 Donderd.
15 Vrijdag V.M. 's nam.
16 Zaterdag 10 u. 35 min.
17 Zondag
18 Maandag
19 Dinsdag
20 Woensd.
21 Donderd.
22 Vrijdag
23 Zaterdag jL K. 's morg. 0
24 Zondag ! u. 13 min.
25iMaandag;
26,Dinsdag !
27! Woensd.
28'Uonderd.

8 Dinsdag
9 Woensd. B.K. 'smorg.0
10 Donderd. u. 58 min.
11 Vrijdag
12 Zaterdag
13 Zondag
14 Maandag
15 Dinsdag
16 Woensd.
17 Donderd. V.M. 's morg.
18 Vrijdag
5 u. 54 min.
19 Zaterdag
20 Zondag
21 Maandag
22 Dinsdag
23 Woensd.
24 Donderd. L.K. 's nam.
25 Vrijdag
4 u. 15 min.
26 Zaterdag
27 Zondag28 Maandag
i
29 Dinsdag
30 Woensd.
31 Donderd. N.M. 'smorg. 9
u. 27 min.
ZON in A quarius of den ZON in Pisces of de VisWaterm., den 18den , op te schen, den lSden, op te 7
Suurenondt ;r te 4 uur.
uur en onder te 5 uur.
n i
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M A A E T.

A P K I L.

Lentemaand.

Grasmaand.

l|Vrijdag iN.M. 'snam. 10 ijMaandag
2|Zaterdag| u. 18 min.
2 Dinsdag
3 Woensd.
3 Zondag
4 Donderd.
4 Maandag
5 Vrijdag
ôjDinsdag
6;Woensd.
6 Zaterdag
:
7 Donderd.
7lZondag
8 Vrijdag
8;Maandag B.K. 's nam.
9| Zaterdag iE.K. 's nam. 9 Dinsdag 2 uur 5 m.
10 Zondag j 6 uur 7 m. 10 Woensd.
11 Donderd.
lllMaandag!
12 Vrijdag
12; Dinsdag
13 Zaterdag1
13'Woensd.
14|Donderd.
14 Zondag"
15:Yrijdag
15 Maandag V.M. 's nam.
16 Zaterdag
16; Dinsdag 10 uur 36 m.
17 Zondag |V.M. 's nam. 0 17 Woensd.
18 Maandagi uur 5 min.
18 Donderd.
19 Vrijdag
19;Dinsdag
|
1
20 Woensd.
20 Zaterdag
2l!Donderd.
21 Zondag
22iVrijdag
22 Maandag E.K. 'snam. 2
23 Zaterdag
23'Dinsdag uur 13 min.
24:Zondag L.K. 's morg. 7 24'Woensd.
25|Maandagi uur 12 min. 25|Donderd.
26 Dinsdag
-6 Vrijdag
27i Woensd.
27 Zaterdag
28!Donderd.l
28 Zondag
29 Maandag
29] Vrij dag
30 Dinsdag N.M. 's morg.
30 Zaterdag
31'Zondag |
2 uur 23 min.
ZON in Aries of den Kam, ZON in Taurus of Stier,
den 20st., op te 6 uur en den 18den, op te 5 uur en
ond. 6 uur. Lente begint. onder te 7 uur.

i
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M E I.

JUNI.

Bloeimaand.

Zomermaand.

Il Zaterdag
1 Woensd.
2 Donderd.
2 [Zondag
3 Vrijdag
3:Maandag
4 Zaterdag
4'Dinsdag
5 Zondag
5 Woensd.
6 Maandag
ölDondera. E.K. 's nam.
7 Dinsdag
7iVrijdag
8 uur 19 m.
8 Woensd. E.K. 's morg. 8 Zaterdag
9 Donderd. 7 uur 0 m.
9Zondag
10 Vrijdag
10'Maandag
11 Dinsdag
j 1 1Zaterdag
12; Woensd.
1 2 Zondag
Maandag
13ÎDonderd. V.M. 's nam.
1 14
18 Dinsdag
14jVrijdag
2 uur 16 m.
15 Woensd. V.M. 's morg. 15 [Zaterdag
16 Donderd. 7 uur 0 m. 16|Zondag
17 Vrijdag
17|Maandag
18 Zaterdag
lSiDinsdag
19 Zondag
19| Woensd.
20 Maandag
20:Donderd. L.K. 's morg.
21 Dinsdag L.K. 's nam. 10 21 Vrijdag 7 uur 53 m.
22 Woensd. uur 11 min. 22'Zaterdag
23 Donderd.
23, Zondag
24 Vrijdag
24!Maandag
25 Zaterdag
25 j Dinsdag
26 Zondag
26 Woensd.
27 Maandag
27iDonderd.
28 Dinsdag
28]Vrijdag N.M.'s morg. 9 .
29 Woensd. N.M. 's nam. 5 29|Zaterdag uur 11 m.
30 Donderd. uur 37 min. 30'Zondag.
31 Vrijdag
i
ZON in Cancerof de Kreeft,
ZON in Gemini of de den 21st., op te 3 ure 35 m.
Tvreel., den 19den, op te 4 en onder te 8 ure 28 min.
uu r en onde r te 8 uur.
Langste dag. De Zom. beg.

îi
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Hoolmaand.

AUGUSTUS.
Oogstmaand.

1 2 Dinsdag

liDonderd.
2] Vrijdag
i 3] Woensd.
Maandag
8 Zaterdag
4 Donderd.
4 Zondag E.K. 's nam. 1
5 Vrijdag
5 Maandag uur 44 min.
6 Zaterdag E.K. 's morg. 6 Dinsdag
i 7'Zondag 6 uur 16 m. 7 Woensd.
i 8 Maandag
8 Donderd.
| 9J Dinsdag
9 Vrijdag
1 lôîWoensd.
10 Zaterdag
11 Zondag V.M. 'sjmorg. 5
1 11 Donderd.
12 Vrijdag V.M. 's morg. 12 Maandag uur 0 min.
13 Zaterdag 9 uur 19 m. 13 Dinsdag
1
14 Woensd.
14 Zondag
15 Donderd.
15 Maandag
16 Vrijdag
lfilDinsdag
17 Zaterdag
17JWoensd.
18 Zondag L.K. 's morg.
I8;Donderd
19 Vrijdag L.K. 's nam. 8 19 Maandag 11 uur 9 m.
20 Dinsdag
20 Zaterdag uur 2 m.
21 Woensd.
21 Zondag
22 Donderd.
22 Maandag
23 Vrijdag
23 Dinsdag
24 Zaterdag
24|Woensd.
25 Zondag
25fDonderd.
26 MaandagjN.M. 's nam.2
oc Vrijdag
£t\J
27 Dinsdag uur 18 mm.
27,Zaterdag
28; Zondag ST.M. 's morg. 28 Woensd.
29 Maandag 0 uur 18 m. 29 Donderd.
30 Vrijdag
30 Dinsdag
31 Zaterdag
81'Woensd.
ZON in Leo of den Leeuw, ZON in Virgoofde Maagd,
den '22st.. op te 4 ure en den 23st., op te 5 ure en
onder te 7 uur,
onder te 8 ure.
>

5"

3£
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SEPTEMBER.

OCTOBBR.

Herfstmaand.

Wijnmaand.
1 Dinsdag

1 Zondag I

2 Maan dag [E.K. 's nam. 2
3 Dinsdag uur 51 ni.
4 Woensd.
5 Donderd.
6 Vrijdag7 Zaterdag
8 Zondag
9 Maandag V.M. 's nam.
10 Dinsdag 2 uur 10 m.
11 Woensd.
12jDonderd.
13 Vrijdag
14;Zaterdag
15!Zondag
16'Maandag
17jDinsdas L.K. 's morg.
18 Woensd. 5 uur 6 min.
19 Donderd.
201 Vriidasr
21 Zaterdag

22:Zondag
23 Maandag
24!Dinsdag
25!Woensd. |N.M. 's morg.
26 Donderd. 2 uur 59 m.
27 Vrijdag28 Zaterdag
29 Zondag
30 Maandag
ZON in Libra of de Weegschaal, den 22st., op te 6
ure en onder te 6 ure.
De Herfst begint.

2 Woensd.
3 Donderd.
4 Vrijdag
5 Zaterdag
6 Zondag
7 Maandag
8 Dinsdag
9 Woensd.
10 Donderd.
11 Vrijdag
12 Zaterdag

E.K. 's morg.
1 uur 51 min.

V.M.'s morg. 1
uur 43 m.

13 Zondag
14iMaandaglöjDinsdag
16 Woensd.
17iDonderd. L.K. 's morg. 0
18|Vri)dag uur 55 min.
19 Zaterdag
20 Zondag
21 Maandag
22 Dinsdag
23 Woensd.
'24 Donderd. N.M. 's nam.
25; Vrijdag 2 uur 43 m.
26,Zaterdag
27 Zondag
28 Maandag
29Dinsdag
30'Woensd.
31! Donderd E.K. 's morg.
: I
i 8 uur 48 m.
ZON in den Schorpioen,
den 22st., op te 7 ure en
onder te 5 ure.

- -

3
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NOYEMBER.

DECEMBER.

Slachtmaand.

Wintermaand.

i

li Vrijdag
|
i
2 Zaterdag
3 Zondag
4'Maandagl
5 Dinsdag
6 Woensd.
7JDonderd.jV.M. 's nam.
SjVrijdag 4 uur 23 m.
9 Zaterdag

ljZondag
Maandag
3 Dinsdag
4 Woensd.
5 Donderd.
6'Vrij
dag
7!Zaterdag V.M. 's morg.
8 Zondag
10 uur 10 m.
9 Maandag
lOJZondag
10 Dinsdag
11 Woensd.
11 Maandag
12 Donderd.
12 Dinsdag.
13 Woensd.
13 Vrijdag
14 Zaterdag
14 Donderd.
15 Vrijdag L.K. 's nam. 15 Zondag L.K. 's nam. •
16 Zaterdag 8 uur 53 m. 16 Maandag 3 uur 16 min.
17 Dinsdag
17 Zondag
18 Woensd.
18 Maandag
19 Dinsdag
19 Donderd.
20 Vrijdag
20 Woensd.
21 Donderd.
21 Zaterdag
22 Zondag N.M. 's nam.
22 Vrijdag
23 Zaterdag N.M. 's morg. 23; Maan dag 1 uur 10 min.
24 Zondag
2 uur 1 m.'" 24 Dinsdag
25 Maandag
25 Woensd.
26 Donderd.
26'Dinsdag
27:Woensd.
27 Vrijdag
28 Donderd.
28 Zaterdag
29 Vrijdag E.K. 's nam. 5 29 Zondag K.K. 's morg.
30 Zaterdag uur 46 m. 30 Maandag 5 uur 34 m.
31 Dinsdag
ZON in Sagittarius of den ZON in den Steenbok,
Schutter, den 22st., op te 8 den 21st., op te 8 u. 15m. en
uur en ond er te 4 uur.
onder te 3 u. 42 m.
Kortste dag. De Wint. heg.
0

_T7
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Provinciale Bibliotheek van Friesland.
Commissarissen:

J. VAN LOON JZ. , Mr. A. BLOEMBEBGEN.

Bibliothecaris Mr. J. L. BERNS.

Amanuensis L. ETLERS.
De Bibliotheek, in het Paleis van Justitie, is uitgezonderd op feestdagen, geopend 's Maandags en
Woensdags van 10—3 en Vrijdags van 9 — 3 uur.
De Catalogus, die uit 5 deelen bestaat, met een
Alphab. Begister daarop, ligt ter inzage aan de
Bibliotheek en is in den Boekhandel te verkrijgen
voor f 6.50.
Boeken enz. worden naar de bepalingen van
het reglement door den Bibliothecaris in gebruik
gegeven.

Arcliief van Friesland.
Archivaris Mr. J. L. BERMS.
Amanuensis H. EILERS.
Het Archief, thans geplaatst in een afzonderlijk
gebouw aan de Tweebaksmarkt, het tweede ten
zuiden van het Gouvernementshuis, is uitgezonderd
Zon- en feestdagen en eiken Woensdag, alle dagen van de week geopend van 's voorm. 10—12
en van 1—4' uur.
Inlichtingen nopens het gebruik worden door
den Archivaris gegeven.

Bnma-BiMiotheek.
Commissarissen: J. v. LOON JZ.; Mr. A. BLOEMBER-GEK.
Mr. J. G. VAN BLOM, Secret.-Ontv.
Bibliothecaris Mr. J. L. BERNS.

Amanuensis H. EILERS.
Deze bibliotheek bevat de nieuwste werken betrekkelijk de Grieksche en Romeinsche letterkunde, is
geplaatst in de zaal van de Prov. Bibliotheek en
op de dagen en uren als deze geopend.
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Archief en Bibliotheek van Leeuwarden,
Archivaris , J. G. SINGELS ,

zijn geopend alle werkdagen van 10—3 uur.

Friesch Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde.
465 gewone, 55 buitengewone en 4 eereleden.
Jaarl. contributie f 5.
Mr. J.

DIRKS , Voorz.

Jhr.

Mr.

F. J. J. VAN

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

ders. Dr. F. Gr. SLOTHOUWER, Secr. Mr. A. LOOXMA
YPEY , Penningm.
Mr. W. B. S. BOELES , Bibl.

G. H. F. A. CoRBELUN BATTAERD , Gonserv.
Het Friesch Museum, tegenover de Kanselarij ,
is geopend Zondags van 12—4 _, Vrijdags van
9—4, de overige dagen van 10—4 uur. Toegang
vrij voor de leden en correspondenten, meteene dame.
De Bibliotheek is voor de leden geopend Zaterdags van 2—3 uur. Aanvraag om boeken bij den
Bibliothecaris.

Selskip for Fryske tael en skriftenkennisse.
J. VAN LOON JZ., Foars. WALING DYKSTHA, Bysitter.
O. SYTSTRA, I e Skriuwer en Samler. T. VELSTRA,

2e Skriuwer. A. J. SMEDING , Skathâlder.
484 gewoane en arbeidsjende, 6 bûtengewoane
en 6 eareleden.
Jierl. ynlage / 2.50.
Boeken kinne út 'e boelîsarnling oanfrege wirde
by de Ie Skriuwer.
Het Selskip heeft de volgende Kriten of onderafdeelingen:
Ljoitwert. Foars. P. A. WiLHELMY,leSkr. O. SYTSTRA.
2e Skr. L. BIJ DE LEIJ. Snita. Foars. D. HANSMA, Skr.
M. H. ÜEIDSMA. Jiaerd. Foars. Tj. JOUSÏKA, Skr. ü .
E. BAKKER. Grou. i'oars, T J . II. HALBERTSIIA, Skr. C.

WIELSMA, Skathi". P. VAN DEK GOOT. Joure. Eare-lbars.
M. P. TROELSTKA.

Tydel. ïoarsitter G-. DE BOER.

Skr.-

Skatli. G. F. LOOIJENGA. Frentsjer. Foars. C. 1). VAN DER
WEG, Bys. A.. ÜIIAISJIA DE VRIES, Ie Skr. JAK NIEDWEN-

iins , 2e Skr. H. VAN VREENINGEN, Skathr. JAN BOGTSTRA,
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Hoe waren de Friezen
in het midden der dertiende eeuw gekleed
en gewapend 1
Welke waren liunne middelen van bestaan ?
Twee vragon, beantwoord naaiaanleiding van eene muurschildering
in den Dom van Munster door Mr.
J. Dirks.
„Muurschildering (wandmalerei) in den Dom te
„ Munster in Westfalen uit het midden der dertiende
„eeuw. Friesche boeren, in groepen als vertegenwoordigers van verschillende goën geordend, bren„gen den schutspatroon van den Dom, den H.
„Paulus, offergaven als: huisdieren boter enkaas;
„ de beide knielende hoofdelingen schalen, gevuld met
„goudstukken."
Zoo luidt het vertaalde onderschrift van een
dubbele plaat of gesplitste afbeelding, te vinden in
het in Januarij 1886 verschenen laatste gedeelte van
het belangrijk werk van Dr. HANS PIUJTZ, getiteld
Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter,
uitmakende een onderdeel van de kolossale Algetneine Geschichte in Einzeldarstellungen, herausgegèben von WILHELM ONCKEN.
In den tekst van dit werk lezen wij (S. 723) dat
deze afteekening ontleend is aan JANISCHEK'S
Geschichte der deutschen Malerei, doch verder is
aldaar niets tot opheldering van deze (zooals wij zullen
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aantoonen) voor Friesland en de Groninger Ommelanden of oude GoSn zoo belangrijke afbeelding te vinden.
Te vergeefs zochten wij ook die opheldering in
de ons in Maart 1886 geworden eerste aflevering
van de Kulturgeschichte des deutschen Volkes von
Dr.

OTTO HENNE AM RHIJN. (Berlin, G. GROTE'SCHE

Verlagsbuchhandlung) Aldaar is vis à vis S. 186
ook eene afbeelding op ééne plaat van die muurschilderij, doch zonder het later te vermelden Latijnsch opschrift boven de in twee deelen gesplitste
reeds vermelde afbeelding, te vinden.
Het onderschrift aldaar luidt vertaald aldus :
„Onderwerping der Friezen aan of onder den
,bisschop van Munster. Muurschildering 40 voeten
„lang in den Dom van Munster in Westfalen. Uit
„liet midden der 13de eeuio. De Friezen zijn in
„groepen naarmate van hunne verschillende goën
„geordend. Zij brengen als geschenken huisdieren
, boter en kaas, de beide hoofdelingen {hovelingen)
„met goudstukken gevulde schalen."
Dat deze muurschildering, gedurende meer dan
zes eeuwen aan licht, lucht en wierook blootgesteld, zeer moet geleden hebben en verflaauwd zijn,
blijkt uit de vermelding bij Büdeher Mittel-und
Norddeutscldand westlich his zum Bliein (Leipzig
1880 S. 303) waar wij lezen van „ Reste eines sehr
„altes Gemäldes. Friesen bringen dem H. Paulus
Tribut." ')
De Dom Ie Munster werd op de plaats van een
x
) Zeer vergroot heeft de heer A. Martin hiervan
eene afteekening gemaakt die, geëncadreerd, achter
glas in het Friesch Museum (kerkelijke kamer) te zien
is. Verkleind, door hem en door A. van Calsbeeh's bekwame hand op steen gebracht, wordt ééne afbeelding
van dit overoude stuk den lezer, tot toelichting van
deze beschrijving aangeboden.
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ander gebouw in het jaar 1225 begonnen, in het
jaar 1261 ingewijd, maar eerst in don loop der
volgende eeuwen voltooid. De oude tooi van binnen
werd door de Wederdoopcrs bijna geheel vernield.
Boven het noordelijk portaal ziet men de overblijfsels van het genoemde schilderstuk, waarvan
Bädeker zegt: „Sehr altes Gemalde des XIV Jahrhunderts ," terwijl PRUTZ het tijdstip nader, als uit
het midden der 13de eeuw, bepaalt.
Deze laatste zal daarin wel het gevoelen van
JANITSCHEK, den specialen deskundige van de geschiedenis der Duitsche schilderkunst gevolgd zijn, dat bij
ons hoogcr staat aangeschreven dan dat van Büdeker.
Doch er is meer. •— De Dom werd in het jaar
1261 ingewijd en in het jaar 1277 begon de Dollart Beider land te verwoesten, terwijl Beiderland
op deze schilderij als eerste groep links, nog als
eene zeer welvarende streek, persoonsgewijze voorgesteld, voorkomt.
Ook de uitvoerige afteekeningen bij JANITSCHEK
gaf dezen beter gelegenheid om het stuk, wat den
ouderdom betreft, te bestuderen dan een weiligt oppervlakkige beschouwing van een tourist, indien die al heeft plaats gehad door BÜDEKER zelven,
die natuurlijk zich dikwijls door andere niet altijd
even bekwame medehelpers moest laten voorlichten.
Misschien heeft hij deze muurschildering evenmin
als de schrijver dezes gezien, die tweemalen
(4 Aug. 1881 en 9 Aug. 1882) den Dom bezocht
heeft en beide keeren „diese Roste eines sehr alten
Gemäldes" niet kon vinden. Ook mr. W.B. S. BOELES verzekerde mij , dat hij bij eene bezichtiging
van den Dom het stuk niet had kunnen ontdekken.
De geheele restauratie van den Dom, gevuld met
steigerwerk, zal hiertoe hebben bijgedragen.
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De muurschildering bestaat uit vier groepen, nevens elkander geplaatst, met de hoogere gestalte van
den H. Paulus in het midden, wien links en rechts,
van beide kanten, twee groepen, ieder van twee
afdeelingcn, voorafgegaan door één geestelijke., naderen.
Paulus, omgeven door den heiligen hoofdschijn,
blootsvoets, gehuld in een mantel, die bij den hals
door een grooten rozetvormigen agrafe wordt vastgehouden , draagt in de linkerhand een groot zwaard
met gevest en knop. Hij houdt een lange, afgerolde
strook perkament met zijne opgeheven rechterhand
vast.
Het opschrift daarvan (indien het bestaan heeft)
is nu verdwenen evenals dat op een dergelijke
strook, die de nevens hem ter rechterzijde (links
voor den beschouwer) staande geestelijke draagt en
waarop deze wijst. Gelukkig is het op een derde
dergelijke strook, welke de geestelijke aan de andere zijde van den H. Paulus draagt, behouden gebleven.

Het

luidt:

SINT

TIBI

O PAULE

NOSTRA

MUNERA GRATA. (Mogen onze geschenken u, o Paulus,
welgevallig zijn). Wij mogen vermoeden dat ook
de andere strooken iets dergelijks van offer en dank
zullen bevat hebben.
De H. Paulus was de beschermheilige van het
aloud, in onze Friesche wetten verschillend gespeld
voorkomende
Minigerde†orde,
Monegerde†orda,
Irmegarda†oerda (DIRKS , Koophandel der Friezen
blz. 177(1) of Mimigardevofd) (Bus malerische
umi romantische Westyhalen, Leipzig 1842 S. 139 *). '
*) Toen wij als jongens, naar aanleiding' van de
toen in talrijke verscheidenheid als duiten in omloop
zijnde koperen stukjes, deze verzamelden, zooals nu de
jeugd liet doet met postzegels, en van welke verza-
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Onze muurschildering getuigt er van, hoe hoog
hij in de aan het kerkelijk Munstersche gebied
onderhoorige Friesche goën en landen vereerd en
zijn Dom door hen beschonken werd. Hij prijkt
daarin als de man van het zwaard *).
De beide geestelijken, die de vier groepen aan
den H. Paulus voorstellen of bij hem introduceren,
zooals wij thans zouden zeggen, zijn blootshoofds.
De een draagt schoenen, de andere is ongesclioeid.
Bij den laatsten is een zeer breede mantelzoom
zichtbaar.
Tot de beschrijving der vier groepen overgaande,
beginnen wij met die aan de linkerzijde.
Eerste groep; waarboven staat REIDERLANDIA.
„lieiderland is, volgens de Oudheden en Gestichten
„van Groningen en Groningerland mitsgaders van
„Drent, Leijden 1724 8^o blz. 469, eertijds het grootste
„van alle de landschappen tusschen do Eems en de
„ Lauwers geweest. Het paalt westwaarts aan 't
„Olde-Ambacht en de moerassen van Drente; oostwaarts aan de Eems, en aan zeer groote en wijde
„moerassen, de Bourtangen genaamd, doch zoo„ danig, dat het tegen de Eems alleen van voren
melaars menigeen later een numismaat werd, waren
de St. Paulus grosschen van Munster bij ons zeer in
trek.
') Later (1533—23 Junij 1535) heerschte daarin Jan
van Leiden, de koning van het nieuwe Jeruzalem,'
die te paard gezeten zich door twee knechten liet
vergezellen, waarvan de eene het oude testament en
de andere een zwaard droeg.
In denzelfden Dom ligt de bisschop Barend van Galen
begraven, de man des swaards, die in 1672 Groningen
met bommen, voorzien van besweringsplaatjes (DIKKS
Hepertorium no. 1639) liet beschieten en als Bonime
Berend bekend is. De bronzen balustrade in zijne
grafkapel is uit hollandsch geschut vervaardigd.
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„paalt, maar door de gemelde moerassen van voren
„en van ter zijde gedekt wordt
„Dit land is zeer verminderd door den Dollart ,
„een zeeboesem, die in de landerijen van Reider„land en 't Olde-Ambacht door 't inbreken van de
„zee een begin heeft genomen in 't jaar 1277.
„Naderhand heeft de zee hare woede van tijd tot
„tijd zoodanig vernieuwd en verdubbeld, dat ze
„38 merktplaatsen (fora) , dorpen (villae) en
„kloosters , de schoonste en rijkste van Vriesland
„heeft ingeslokt.
En aldaar blz. 158 : „Tegen de zuiderpalen van
„het Old-Ambacht omtrent liet eind van den Dollart
„ grenzen de Westerwolden, die weleer een gedeelte
„van de Reiderlanden zijn geweest en vijf dorpen
„beslaan."
Wij merkten reeds op, dat in het jaar 1277
Reiderland begon afgespoeld te worden door den
Dollart en in macht en welvaart moest teruggaan.
Met de Westerivoldingers was dit zoo zeer het geval , dat wij in het zeldzaam voorkomende uitstekende werk van NICOLAUS KINDLINGER, Münsterische
Beiiriiye zur Geschichte Deutschlandes, hauptsacJüich
Westfalens (Munster 1790 II, S. 316 — 317) eene
Latijnsche oorkonde (n. LII) van het jaar 1316 aantreffen , waarvan het vertaald opschrift luidt:
„De bewoners van het land Westerwolde begeven
zich onder het gezag van het Stift Munster en
worden ingezetenen (Landsassen) daarvan."
Vijftig à zestig jaren dus na de vervaardiging
van de muurschildering werd de kerkelijke band
van dat gedeelte van Reiderland door den staatsrechterlijken of terriiorialen hand versterkt. Geen
teeken van kracht, maar van onmacht door verlies van
have en goed. Daarbij kwam dat het destijds , in
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die tijden van ruw geweld, onder den kromstaf goed
woonde, zooals het spreekwoord luidde.
De groep van Jîeiderland nu is samengesteld uit
zeven personen, als: twee krijgslieden, twee monnikken
een non , een boer en een boerin. Inderdaad stond
destijds in het rijke dorp Reiderwolde een Abdij van
de Norbertijner orde,Palmar genaamd enieOosterreide
een nonnenklooster van de Dominikanerorde, waarvan (Oudheden van Groningen olz. 470) reeds in
1378 een gedeelte der bewoners was verplaatst.
In deze groep I is (7) een krijgsman, blootsvoets,
gehuld in een lang mouwklecd, omgord en nog gedekt met een mantel, vastgehecht met een knoop
op den rechterschouder, zoodat zijn armen vrijblijven. Hij is gedekt met een platten knophelm,
draagt een speer, welks punt met weerhaken voorzien is en waarvan het andere einde gaffelvormig
is. Als deze krijger zijnen vijand omver gestoten
had met zijnen spies, kon hij dien omkeerend en
den gaffel op den hals van zijnen gevallen tegenstander zettende , dezen geheel in bedwang houden.
Zijne linkerhand omklemt een langen, sterken,
binnenbeugel van een rond schild, voorzien van
twaalf strooken, van binnen, stersgewijze vereenigd,
voorzeker om het te versterken en er de figuren
van de buitenzijde welligt aan te bevestigen. Die
versierde buitenzijde is zichtbaar bij groep III (1)
en vertoont een grimmige leeuwenkop (en face),
omringd door een dubbel twaalfhoekige figuur of
rozet.
Groep I (6) vrouwenhoofd , gedekt niet een kapje
en daarom heen geslagen sluijer. De op de borst
of liever tegen den linker schouder gelegde hand
duidt eene biddende houding aan, terwijl het geheel
eene voorstelling geeft van eene non.

Wumkes.nl

Groep I (5) en (3), hoofden van mannen met
kort afgesneden haar, gehuld in lange pijen, kennelijk monnikken *).
Groep I (4) , een krijgsman, herkenbaar aan zijn
platten knophelm.
Groep I (2), eene jonge vrouw, houdende een
groote, ronde kaas , in den vorm van een Edamraer of kogelkaas in de opgeheven handen. Zij
draagt een gegord onderkleed , is geschoeid en een
groote rosetknoop houdt haar opperkleed vast. Het
is de boerin.
Groep I (1), is de hoer, bijna geheel en face
zichtbaar. Hij is de eigenaar van de voor hem
staande koe, althans legt hij er zijne rechterhand
op neder, terwijl hij de linker in aanbiddende houding omhoog heft. Zijn kleeding bestaat in een
mouwvest of een geplooid opperkleed. Het hemd
of onderkleed reikt hem tot de knieën. De beenen,
overigens bloot, zijn geschoeid met een soort van
sandalen. De teenen zijn gestoken door lederen
banden 2 ).
Tweede, groep. Daarboven leest men SMALAGONIA.
SmalUngerlund, gelegen in Oostergo , is begrensd
door Tieljerksteradcel, Achtkarpelen , Opsterland ,
Utingera- en ldaarderadeel.
Deze groep bestaat uit acht personen: twee nonnen , een monnik, een krijgsman, een hoofdeling
l
) De eene monnik is ongesehoeid en dus een barrevoeter, de andere geschoeid.
•) Wij zagen zulk schoeisel, dat de teenen bloot laat,
door vrouwen gedragen hoog- in de Alpen
bij het
eerste huis aan de italiaansche zijde v a n den Splugen pas. Ook de boer, groep II (1), draagt deze sandalen. De tegenwoordige barrevoeter monnikken dragen
ze nog. Toch zijn het soms zeer fasMonable lieden.
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of hoveling . een boer en een boerin , voorafgegaan door den reeds beschreven geestelijke met de
perkamenten strook in de hand.
De boer, (groep II, 8), is wat anders gekleed
dan die uit Reiderland. De SmallenEester boer
draagt een broek tot even over de knieën reikende en zijn opperkleed is een lange mantel, die
op zijn rug nederhangt en van voren door een langwerpig vierkanten gesp is vastgemaakt. In zijne
armen houdt hij een lam. Hij is fatsoenlijker gekleed dan de veehouder uit Reiderland, alhoewel hij
wel een schapenhouder zal moeten voorslellen.
Groep II (7); de krijgsman draagt een helm of
muts zonder knop of rand, verschillende van dien
van zijnen krijgsmakker in groep I. Ook zijn speer
met een andere punt, waaronder een knop, verschilt. Tusschen de twee nonnenkopjes, herkenbaar aan de sluijers of kappen, steekt een monnikkop uit. Een der nonnen legt haar rechlerhand op
haar borst en houdt in de linkerhand een ronde
kaas. Alhoewel beider hoofden in biddende houding zijn afgebeeld , mogen wij hieruit opmaken ,
dat de SmallenEester nonnen ook iets meer verstonden
dan bidden en in het kaasmaken bedreven waren,
evenals de boerin, die voor haar staat en ook een
ronde kaas in de opgeheven rechterhand draagt of
liever aanbiedt, zooals de uitgestrekte linkerhand
nog nader aanduidt. Haar opperkleed heeft een
dergelijken knoop als die van de andere boerin ; het
is om de middel vastgesnoerd en van een roosvormigen gesp voorzien. De beide boerinnen van
groep I en II zijn blootshoofds, met kort haar.
Voor de laatstbeschreven boerin knielt een persoon „ der Hauptling", zegtPiiUïz, een bejaard man,
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blootshoofds, met kort haar en ringbaard, geschoeid
met een overflapschoen met dikke zolen.
Een lange, met een riem bij den hals of over de
borst vastgehechte mantel bedekt zijn onderkleed.
Met beide opgeheven handen biedt hij een schepelvormige, ronde bak, gevuld met vrij groote, ronde
en niet plat opgestapelde, als bij geldstukken het
geval is, maar bolvormig op elkander gelegde voorwerpen aan, door Dr. H. PRUTZ en Dr. OTTO HENHE
AM RHIJN goudstukken genaamd. Doch de plaatsing
alleen van deze voorwerpen zoude, mijns inziens, voldoende zijn om deze definitie te betwijfelen, tenzij
de overigens bekwame muur- of /rescoschilder geene
andere wijze wist om, hetgeen hij wilde voorstellen,
aan te duiden. Ook weten wij niet. welke kleur
die ronde stukken op de muurschildering dragen.
Doch in de dertiende eeuw waren zulke groote
goudstukken in Friesland te schaarsch om ze bij
twee schepels vol aan te bieden, en dan nog wel
het eene schepel door den hoveling van het
destijds dun bevolkte Smallingerland , toen nog meerendeels heide en voorts uit niet ontgonnen veen
en plassen bestaande. — De gouden lammeren van
Jan III, Hertog vanBraband, zijn van 1312 —1855.
Die van Flor is V, Graaf van Holland, naderen
meer den tijd der muurschildering, als zijnde van
1266 — 1296. Deze groote gouden munten zouden
alleen in aanmerking kunnen komen, want de Utrechtsche bisschoppen sloegen op het einde der 14de
eeuw alleen kleiner goudgeld.
Met onzen afteekenaar den heer A. Martin, zien
wij er een schaal, schepel of bak in, gevuld met eijeren,
tenzij men er eene hyperbolische theatrale*) voorstelling,
van het geven van geld aan den Dom, in wil zien.
• ')

Theatrale.

Ook op liet tooneel zien wij betirzen
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Was lîeiderland door zijn kleigrond rijk aan
hoornvee., Smallingerland bezat, zestig, zeventig jaren
geleden, toen wij liet nog al eens van tijd tot tijd
bezochten, nog veel hei en schapenweide bij Nijega.
Uit deze afbeelding blijkt, dat het in de dertiende
eeuw kerkelijk, evenals Kollumerland, onder het Stift
van Munster behoord heeft.
Ten oosten van Boornbergum (Tegeniooordige
staat van Friesland, II blz. 207) toonde men nog
(1786) het kerkhof van het klooster of der Abdij van
de Benedictijner nonnen, Smallen Ee genaamd, aan,
welk klooster zooals wij in de Oudheden van Vriesland (Leiden 1713, I blz. 446) lezen, zijn naam
had bekomen van de plas en stroom de Ee. Het
groote klooster, lag digt bij den Leppedijk, waar
nu het Vlierbosoh is.
Tusschen de twee nonnenkopjes in de Smallingerlandster groep komt een monniklioofd te voorschijn, en inderdaad lezen wij in de Oudheden zooeven genoemd (I, blz. 446):
„de Nonnen van Smallen Ee stonden onder het
„bestier van Benedictijner Abten, die daaromtrent
„een abdij hadden én de nonnen door priors re„geerden!" Is de abt welligt de geestelijke met
den rol?
Talrijke plassen als de Smalle Ee, de Wijde Ee,
de beide Zandinqen en de lage landen, gevoegd bij
de schaarsche bevolking in de 13de eeuw, boden
genoeg verblijfplaatsen aan voor zwanen, ganzen
en eenden en de eijeren van deze vogels waren
dus een aan Smallingerland eigenaardig product, om
het ten geschenke aan te bieden.
vol goud zoo maar wegschenken. In do Monte Christo
haalt de millionair een tonne gouds uit zijn vestzakje
en zegt: „Red je daar vooreerst mede, mon ami."
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Derde groep. Deze draagt tot opschrift FIVEGONTA.
„Fivelgo , (zoo lezen wij in de Oudheden van Gro„nitigen blz. 157), is aldus genaamd naar de Fivel,
„die van ouds door dat land stroomde. Het
,grenst ten westen aan Hunsingo, en ten oosten
„aan de Eems. In twee deelen gescheiden bevat
„het eerste (Jiooge) gedeelte 31 treffelijke dorpen
„ en vruchtbaar land , doch het andere (lager) ge„deelte maar 9 dorpen hebbende, is moerassig ,
„laag en vochtig van grond en wordt Duurswolde
genaamd." Das een land geschikt zoowel voor de
productie van boter en kaas als van eijeren.
De groep der Fiveîgoërs bestaat uit zeven personen, zijnde een priester, een knielende hoveling,
twee nonnen, een boer, een boerin en een krijgsman.
Den priester met de beschreven strook kent men
reeds. Achter hem knielt de hoveling; in de linkerhand houdt hij een, zoo het schijnt, bronzen geschulpt
bekken, komvormig, gevuld met nog grooter dan de
vroeger bèaclireren voorwerpen, op dezelfde wijze nevens en op elkander geplaatst als die, welke zich
in het schepel of den bak bevinden. (Duidt dit onderscheid van vaatwerk ook geen onderscheid van
rijkdom tussdien Smallingerland en Fivelgo of van
meerdere ontwikkeling aan?) Zijn opgeheven rechterhand biedt dil geschenk of hulde aan. Hij heeft
een ringbaard, draagt schoenen met een spleet van
voren en zijn mantel is met een groote ronde
knoop op zijn borst vastgehecht.
Twee expressioé l) nonnenkopjes , het eene met
den sluijer of kap om den hals vastgeknoopt, doch
') Ovei- het algemeen heeft de schilder van deze
voorstelling in deze groepeering meer talent betoond
dan men in de 13de eeuw zoude verwachten.
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het andere met een kruisje onder de hals zichtbaar '), zien over de schouders van een boer, die
met de handen een kuipje, gevuld met boter, vasthoudt. Er is geen deksel op, zoodat de inhoud
duidelijk zichtbaar is. Het kuipje heeft zestien duigen en vier hoepels. Het kuipcrsvak was dus destijds al zoo goed gevorderd , dat geen kuiper zich
thans voor zulk werk zou behoeven te schamen.
De kleeding van dezen Fivelgoër boer verschilt
daarin van die der Reider- en Smallingerlander
boeren, dat een breede band zijn linkerarm omgeeft en aan zijnen gordel een drietal voorwerpen
hangen of verbonden zijn. -) Zijne gezellin, de boerin,
houdt een ronde kaas met beide handen omhoog.
De Fivelgoër krijgsman is gedekt met een helm
zonder knop, doch met een rand. Zijn gewaad
reikt hem slechts tot aan de knieën. Hij draagt
het reeds beschreven schild met den grimmigen
leeuwenkop en een spies met driehoekvormige punt.
Ook de krijgsman van Hunsingo heeft dezelfde soort
van spies. Bij geen hunner zijn zwaarden te vinden. De Fivelgoër houdt zijne rechterhand aanbiedend omhoog.
Aan kloosters ontbrak het in Fivelgo ook niet.
Te Thezinge was een aanzienlijk nonnenklooster van
de Benedictijner-orde {Tegenwoordige Staat van Groningen II (1), blz. 345, Oudh. van Groningen
blz. 339), te ter Boer een dergelijk, later met dat
van Thezinge vereenigd (Teg. staat II (1) blz. 346),
l
) Aan den sluijer zijn ter wederzijden knoppen ter
hoogte der ooren. Toch geen oorigzerhnoppen?
-) Op den grafsteen van ïünsumageest A°.1314 (Friesch
Museum no. 1028) hangt aan den gordel van den braven
Eppo een groot mes (saxum), een beurs, een klein mes
en een breviarium.
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te Holicierde bestond het Oude klooster aan Petrus en
Paulus gewijd , hetwelk uit Benediktijnen van beider
kunne bestaande, reeds in 1183 was gesticht, (ald.
blz. o64), terwijl in 1213 het beroemde klooster
Bloemhof te Wittewierum (ald. blz. 373) werd gebouwd.
Vierde groep. Daar boven lezen wij HUNEGONIA.
Ilunsingo ontleent zijn naam aan de Hunse, welke in
N.-Westelijke richting langs deze landstreek stroomt.
Het ligt tussclien de Wadden, Fivelgo en het Goorecht,
waar de bisschop van Utrecht heerschte. Het bevat
meest kleigrond, voorgesteld door het paardje, dat
wij in deze groep zien en ook in deze go ontbrak
het niet aan kloosters. Te Oude klooster en
Kloosterluren, waren twee kloosters, beide van de
Norbertijner- of Premonstreiter-orde voor mannen en
vrouwen, reeds in 1204 opgericht {Teg. Staat van
Groningen II (1), blz. 314 — 315), en dat van
Rottum wordt reeds in 1252 vermeld (ald. II (1),
blz. 329).
Deze laatste groep bestaat uit zes personen. No. 1
daarvan houdt met de linkerhand een met boter
gevuld kuipje, overeenkomende met het beschreven,
in de hand. . Hij heft zijne rechterhand, omgekeerd,
omhoog en doet daardoor zien, dat de mouwen
van zijn onderkleed , dat tot aan zijne knieën
reikt, van onderen zijn toegeregen. Ook draagt hij
eene muts met broeden rand, kousen en schoenen.
Het is een jeugdig persoon met lange haarlokken.
Zijn overmantel is met lus en knoop bij den
hals aan elkander gehecht. Hij is een voornamer personaadje dan de naast hem staande boer; hij is een edelman, blijkens de muts en lange lokken, een heeréboer,
zouden wij thans zeggen.
De loer is blootshoofds, heeft een ringbaard
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draagt een onder- en opperkleed of mantel, die onder
den linkerschouder is vastgeknoopt. Hij steekt de
rechterarm in aanbiedende houding uit en houdt niet
de linkerhand den teugel van een voor hem staand
paardje vast. Evenals de koe en het schaap (of lam)
zijn deze in verkleinden vorm, afgebeeld als diminutiva van de geschenken. Het hoofdstel van het
paard is een eenvoudig halster. Het heeft geen klemketting en mist zelfs de over den kop gaande riem.
Vier knoopen of rozetten zijn er aan te vinden.
Het hoofd van een monnik (hier ontbreken de
nonnen) is zichtbaar achter den boer. Dan volgt eene
vrouw in een lang kleed met gordel, waaraan een
breede tasch is gehecht die wij in de latere
beugeltasch terugvinden. Zij, de boerin, houdt een
bolronde kaas omhoog.
Achter haar komt het hoofd uit van een krijgsman,
met platten knophelm gedekt, en een spies dragende.
De laatste persoon van het tafereel is een jong
baardeloos man, blootshoofds, gehuld in een op
den linkerschouder toegeknoopt onderkleed, dat tot
aan zijne knieën reikt. Daar overheen hangt een
langer mantel. Zijne kousen of beenen zijn omwonden met breede banden. De schoenen hebben
hakken. Hij heeft op zijne beide armen een lam
liggen, dat hij aanbiedt.
Boven de muurschildering leest men dit opschrift:
INCLITA IVSTITIÆ ET VIRTVTVM SEMITA VITÆ:
REGVLA PAVLE QVID DET TIBI FRISIA NAMQVE ,
MVNERIBVS DATIS TESTAKDO QVOD TIBI GRATIS !
F I T TESTTJDO DVPLEX PER EAM STVDIO PIETATIS.

Deze vier (wouïd bé) Latijnsche versregels zijn ,
zooals dikwijls met het Monniken-latijn dier eeuwen
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het geval is, woordelijk niet vertaald terug te geven.
Het ging dezen verzenmakers als menig, zelden
de pen voerenden, briefschrijver. Hij weet wel
wat hij schrijven wil, maar de uitdrukking zijner
gedachten, liet op schrift brengen er van, daar
hapert het aan. Hij kan ze niet kort en duidelijk
ten papiere brengen.
Men kan slechts gissen, wat de schrijver hier
heeft willen te kennen geven, dat trouwens al bitter
weinig om het lijf schijnt te hebben. Wij denken dat
het ongeveer op deze toespraak aan Paulus neerkomt :
„Het pad des levens zij beroemd (of schitterend
„verlicht) door rechtvaardigheid en deugd.
„Neem dit als regel aan, o Paulus, bij hetgeen
„Friesland u geeft.
„Want dit toont het door de gegevene, van dank
„getuigende geschenken.
„Dit bewijs (of deze uitoefening) der vroomheid
„moge voor Friesland een dubbel schild zijn."
Kort zamen gevat: Do ut des. Friesland, vroom,
vroed en mild in geschenken, bidt u, o Paulus ,
daarvoor om eene dubbele bescherming. Het is al
onder uwe hoede, maar verdubbel die terwille van
diens beoefening van de rechtvaardigheid, deugd en
milddadigheid.
Als slotsom van onze mededeeling kunnen wij
vaststellen :
1. Dat deze muurschildering belangrijk is voor
de kennis der kerkelijke verhouding van lieiderland
(met inbegrip van Westwoldingerland), Smallingerland, Fivélgo en Ilunsingo in het midden der dertiende eeuw tot het Bisdom Munster.

Wumkes.nl

17
2. Dat zij ons op aanschouwelijke wijze de
hoofdvoortbrengsclen van ieder dier streken in dat
tijdperk doet kennen.
3. Dat zij onze kennis uitbreidt van de bevolking dier streken, met betrekking tot hunnen stand,
Meeding, schoeisel, deksel, wapening , industrie of

nijverheid en wat dies meer zij.
In deze opzigten heeft de Munstersclie muurschildering geen tegenhanger, zoo oud en belangrijk
in het noorden.
LEEUWARDEN,

Maart 1886.

NASCHRIFT.
Toen ik in Maart 1886, ter vervulling vaneene
onverwacht opengevallen leesavond bij het Fricsch
Genootschap , het hier vorenstaande schreef, heb ik
mij, onder den druk dier omstandigheid , niet herinnerd , dat wijlen Dr. J. H. HALBERTSMA reeds nu
tiointig jaren geleden., melding had gemaakt van
deze fresco schildering te Munster. Zij ligt verscholen in de Vrije Fries, XI, blz. 187 — 189, in het
Toevoegsel op zijn belangrijk stuk de Friesche Kerkte Rome, S. Michelse in Borgo. Een en ander
daaruit ontleend, moge tot aanvulling van het vorenstaande strekken. Dr. J. H. H. zegt: „de Dom
„werd bij zijne voltooijing met vele fresco's ver„ sierd , die later overgewit zijn , doch bij het uitslijten des witkalks thans weder beginnen door
„te schemeren , de eene minder en de andere meer
„duidelijk."
„Ik", zegt hij, „kon de omtrekken der besmeerde,
2
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„meer dan Ievensgroote figuren, naar zulk eene
„hoogeplaats opziende, niet duidelijk onderscheiden.
„Voor dat echter deze fresco was overgewit had
„men er eene copie van genomen in olieverf, die in
„de capittelzaal van den Dom hangt en waar alles
„goed uitkomt."
Volgt de beschrijving „de korfjes vol gouden en zil, veren geldstukken. „ Alle personen zijn in het costuum
„des tijds en daarom vooral is dit stuk merkwaardig.
„De vrouwen dragen denzelfden hoofddoek (hols,doek), welken de dames in het schilderij van den
„ oudcn-Frieschen maaltijd dragen (Friesch Museum,
Kamer , Huiselijk Leven.) Toen Dr. H. het stuk zag
was alles „schemerig en onbestemd", en het Latijnsch vers daar onder onvolledig , doch de koster
verzekerde dat een en ander geheel weder voor
den dag konde gehaald worden.
Eene opmerking of bedenking die ook wij reeds
maakten betrekkelijk de verdiensten van deze groote
fresco, maakte ook Dr. H . , doch hij lost die
daarna zeer gelukkig op. „Mij is verzekerd", zegt
hij, „dat deze groote fresco dagteekent van den
„bouw des Doms, iets dat mij in 't eerst wel enich„zins twijfelachtich voor kwam, aangezien de verdiensten der schilderij, wat teekening, kleur en
„groepering aangaat, in de 13de eeuw wel wat zeer
„ongewoon zijn. Aan een der pilaren is echter
„eene fresco "voor den dach gekomen, die zeker tot
„dien tijd van den bouw des doms behoort, voorstell e n d e de bekering van Paulus , die niet minder
„verdienstelijk is, enz."
In mijn stukje leze men nog blz. 11, de zesde regel,
Achtkarspelen en volgens Br. von Bichthofen ook Kollumerland.
September 1888.
J. D.
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De Poppesteen
en liet Lichtmisbroocl te Bergum.
(Waarheid en verdichting.)
EEN VEKIIAAL VAN

T. G. VAN D E R M E U L E N .

Hoeveel sporten worden er op de boekenladder
al niet beklommen! Van hoeveel zware folianten
in perkamenten banden wordt niet het vingerdik
stof geveegd. Hoeveel moeite wordt ei- al niet
aangewend, om ééne enkele waarheid te ontdekken , om eenig voorwerp, of een opschrift uit het
lang verleden te kunnen ophelderen of verklaren?
Gelukkig de mcnsch, die niet teert op zijne wetenschap en bekwaamheid en wiens immer naar waarheid zoekende geest geene rust vindt, voordat
hij het hem als 't ware ter oplossing verstrekte
raadsel heeft gevonden.
Reeds het kind bezielt die geest; ook in mij
leefde hij. Telkens als 't weer Paasch werd, aten
wij in 't ouderlijk huis paascheieren. Vroeg ik:
„Waarom?" dan luidde het antwoord: „omdat het
eene gewoonte is.'' Vroeg ik dan, waarom het eene
gewoonte was, — dan wist men het niet. Zie, —
ik vertel uit mijn jeugd; thans weet wellicht elk
schoolkind , waarom wij paascheieren eten, maar
ik moest het antwoord zoeken en vond dit eindelijk in den Overijselschen Almanak. Sedert at ik
de paascheieren eerst met smaak.
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Van den Poppesteen te Bergum bestaat een verhaal, geene legende. De eer der vinding van't bijzonder verhaal, behoort wijlen den vroegeren Bergumer achtenswaardigen dokter S. Brouwer! (Priesche
Volksalmanak, 1845, pag. 52.) 't Verhaal komt
hierop neer:
„Bergum bestond uit volwassen menschen en bij
't sterven en 't komen van elders, bleef de bevolking op dezelfde hoogte. Maar er lag, zeer tot
ongerief, ergens in 't water een groote balsteen.
De ingezetenen baden dagelijks tot God Jupiter: „Zegen
ons met kinderen." Eindelijk openbaarde zich Jupiter, zeggende: „Als gij, o Bergumers , dien steen
van uit de diepte omhoog werkt en hem eene plaats
geeft in de schaduwen op het droge, dan zal
uwe bede om kinderen verhoord worden." De Bergumers hebben zich die moeite getroost en sedert
zijn zij met kinderen gezegend. Zoo ten naastenbij is het verhaal.
Toen men de aanmerking maakte, dat God Jupiter
hier nooit had geheerscht, maakte de schrijver van
Jupiter — Wodan , en sedert hadden wij een verhaal van den Poppesteen.
Maar voor de historie heeft een verhaal minder
waarde dan eene legende ; eene legende weer minder
dan eene oirkonde of eene volksoverlevering. Het verhaal van den Poppesteen, hoe aardig gevonden,
voldoet niet aan den eisch der wetenschap. Deze
tracht het wezen der dingen te doorgronden,
graaft en wroet als Schliemann in de aarde, in
't grijs verleden en vindt geene rust, voordat zij
gevonden heeft, waarnaar zij gedreven werd te zoeken.
— Zoo ook ging het mij. „Ik ben de wereld
door gerezen," staat in het straatlied. Ik heb een
ganscli jaar haast, sporten beklommen, van foli-
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anten het stof geveegd; de waarheid zou aan't licht,
hoe ze onder 't stof begraven lag, en — ik vond de herkomst van liet Lichtmisbrood en tevens met het zoeken
om brood , vond ik ook den steen. Wel te verstaan •—
er werd mij voor brood geen steen gegeven, maar liet
onderzoek verschafte mij brood en steen tegelijk.
Alle geschiedschrijvers, zelfs die van den bijbel,
beginnen hunne historie van een einde, n.1. het
einde van een tijd van veel vroeger. Ook ik moest
tot vroegere tijden dan die, waarvan de geschiedenis
van Bergum gewag maakt, opklimmen. Maar dank
mijn onderzoek, ik ben er gekomen. Aanhouden
doet verkrijgen, zegt het spreekwoord, en 't is een
waar woord.
Bergum houdt er wel een „in 't West'1 op na,
maar een ten Oosten is er niet. Het oosten wordt
er ingenomen door Noordermeer. Loopt men, dien
kant uitgaande, met den neus tegen den wind, dan
zeggen wij wel: de wind is oost, en onwillekeurig
denken wij aan Koordermeer, vroeger eene onmetelijke vlakte, waar Menno baron van Goehoorn
zich in de vestingbouwkunde oefende, maar die nu
als bezaaid is met landhoeven, groot en klein.
Die vlakte wordt begrensd door het Bergumermeer
en daarom draagt dit oord den naam van Noordermecr, d. i. ten noorden van het meer.
Maar , — om met het West te beginnen , daar ,
waar vroeger vele Jelsma's werden geboren, die
nu allen steunpilaren zijn van de groote Amerikaansche republiek, stond aleer een aardig gelegen slot: „Hillama-State" genaamd. ')
>) Zie den Frieschen Volksalmanak van 1838, bl. 77 >
waar eene afbeelding van deze State en aanteekeningen
aangaande liet geslacht Hillama en de State worden
gevonden.
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„ Hillama-State'' vond men er nog in de 18e
eeuw. Lang echter voor „Hillama-State," stond
daar eene landhoeve, eene boerderij, halfsteen, half
hout. Kleine ruitjes in looden ramen; kleine vensters en veel duisternis, 't Gebouw was klaarblijkelijk
niet gebouwd naar eene vooraf ontworpen teekening. Het eene deel was na het ander bij gebouwd,
en in dat huis woonde een rijke boer, Jeppe genaamd.
Deze Jeppe was rijk aan grondbezit. Lang voor
hem reeds hadden zijne voorouders zichhier in de
eenzaamheid gevestigd, en 't ging hier toen als weleer in Amerika, men vermeesterde het land en
dan was men eigenaar. Jeppe was verreweg de
grootste grondbezitter van Bergum. Achter: de
bosschen en velden tot den toen nog niet doorloopenden Zomerweg; vóór: tot de Kromme Ee. Er
graasden 's zomers wàt een koeien en er was 's
winters vrijwat te voederen.
Ook in Noordermeer had hij eigendommen. Daar ,
op eene nu geslechte hoogte , moet eene boerderij
gestaan hebben , bewoond door zijne dochter Marij.
Zij schijnt weduwe te zijn geweest, want niet de
man, maar de vrouw wordt genoemd en hare hinderen. Deze plaats behoorde mede aan Jeppe,
maar op deze rustte, even als op de meeste vaste
goederen , eene soort van belasting, eene pacht,
telken jare uit te keeren aan het voor dien tijd
zeer rijk zijnde Sint-Nicolaas- of Bergkloosler alhier.
Dit bezat, dank zij de bezittingen , bij erflating aan
kerk en klooster vermaakt tot aflossing van zonden
en verlossing uit 't vagevuur, eene benijdenswaardige
welvaart. Geld was er minder in omloop dan thans;
vandaar dat de betaling geschiedde in landbouwproducten. Op sommige boeren rustte de verplichting
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jaarlijks aan liet klooster te leveren zoo en zooveel slachtbarc runderen; op anderen melk en
boter bij den dag; weer anderen moesten veld- en
boomvrachten,-brandstof, wol, of wat er voor 't
leven noodig is, opbrengen. Wat er over en te
veel was, werd verkocht aan handelaars op
de naburige steden. De weg van Leeuwarden naar
Groningen leidde over Bergum; daardoor was dit
dorp met die steden verbonden. Op de plaats
van Jeppe, in Noordermeer, rustte de belasting, ten
eeuwigen dage jaarlijks zoo en zooveel schepels
rogge te leveren aan het Bergumer klooster.
Deze druk viel den schraapzuchtigen Jeppe zwaar,
zóó zwaar, dat hij zijne eer en zijnen goeden naam
heeft prijs gegeven aan de hebzucht. Ziehier hoe.
De zoo geduchte Spaansche Hertog van Alva nam,
in naam van Koning Filips II, Nederland in bezit.
Alva wist het, dat hij, om zijne Spaansche
benden in vrede, het land in rust te houden en
de Roomsche kerk groot te maken, niets beters
kon doen dan de ketters uit tff roeien en zich meester
te maken van het kapitaal. Vestigde hij van uit
Brussel eerst de aandacht op de steden, weldra
werd hij door spionnen ook onderricht van wat er
van afgelegen gewesten te halen was.
Ook de rijkdom van 't Bergumer klooster bleef
hem niet onbekend. En wie speelde hierin, tuk
op eigen voordeel, een lagen rol ? Jeppe. Lees
slechts.
Schuins voor zijn huis in 't West, midden op
den weg, lag de grootste keisteen, die 'smenschen
oog in Friesland ooit zag. Bejaarde ingezetenen
van Bergum weten nog zeer goed, dat die steen
vroeger rustte op een plekje grond, onmiddellijk
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aan den weg, maar door eene sloot van 't daarachter
liggende land gescheiden. Eene groep eikenboomen
overschaduwde dien steen. Men meent wellicht
dat dit altoos zoo geweest is , maar dit is 't geval
niet. Die steen lag als een steen des aanstoots , midden in den weg, en langs de plaats
waar hij rustte, moesten de rijtuigen een omweg maken om hem te mijden. Alles wordt eene
gewoonte; ook de ombocht om dien steen werd
het; maar onaangenaam was het en bij nacht gevaarlijk. Dat ondervonden o. a. de Edel Achtbare
Pieter Frietema, raadsheer en Johan Karel, landsadvocaat , beiden van Leeuwarden.
In Leeuwarden waren de gevoelens over de komst
van Alva zeer verdeeld. De Roomsch-Katholieken,
die thans de kans schoon achtten, om, door zich
ter beschikking van den Hertog te stellen, vooruit
te komen, ijverden vóór hem. Meer bezadigden
onder hen hielden zich niet zonder vrees achteraf,
en zij, die de hervorming toegedaan waren, vreesden het ergste. Genoemde heeren nu behoorden
tot de eerst aangewezenen. Zij trachtten door hun
streven de aandacht van Alva op zich te vestigen,
hier glorie, en over het graf zaligheid te winnen.
Zij deden eene ontdekkingsreis door het land,
om op de hoogte te komen, waar voor Spanje te
oogsten viel.
't Was in den laten avond van 27 October 1569,
dat zij, gezeten in eene voor dien tijd fraaie koets ,
van af Trijnwouden op Bergum in reden, met het
plan hier te overnachten, 't Ging door modder en
zand, nu eens in een sukkeldraf]e en dan weer
stapvoets, maar wetende , dat de tijd van rusten
nabij was, zette de koetsier, in 't West komende,
de paarden nog eens flink aan en , onbekend met
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het onomstootelijke beletsel in den weg, liepen
daar in 't donker do paarden plompverloren legen
den keisteen aan, steigerden — en daar stortte,
met wat er op en in zat, liet heele rijtuig omver,
zoodat de glazen rinkelden, de heeren vloekten
en de koetsier een kruis sloeg. Dooden kwamen er
niet, maar toch was er hulp noodig. Waar die
nader te vinden, dan op de landhoeve , waar nog
licht brandde ?
Ja, licht brandde er bij Jeppe; een rieten pitje
in een ijzeren tuitlampje aan een ijzeren ketting
boven de tafel. Bij dat licht zat Jeppe te mijmeren,
zijne vrouw zat aan 't spinnewiel, een zijner zoons en
een knecht waren aan 't nettenbreiden en eene oude
meid aan 't boonendoppen. Daar werd de rust verstoord. De lage, uit het lood hangende bovendeur
werd geopend en „volk!" geroepen.
Er was volk en al dat volk vloog op, om de
verongelukte reizigers te helpen. De paarden werden losgesneden en in 't „lytshús" op stal gezet. De
heeren werden in huis ontvangen, de kleine wonden ,
die men had opgedaan, verbonden en hoe gierig
Jeppe mocht zijn, — toen hij vernam, dat hij groot*
scheepsche lui onder dak had, liet hij spoedig eenige
kruiken bier uit den kelder bij den haard zetten,
en weldra gevoelden de heeren zich tamelijk wel
thuis. Op hunne vraag, of ze tegen vergoeding daar
dien nacht konden blijven, kwam een bevestigend
antwoord, als nl. de twee heeren één bed samen
besliepen en wel in het verlrek, waar ook de boer
en zijne vrouw moesten slapen; de koetsier kon
dan achter bij den zoon plaats vinden. ; t Werd
aangenomen ; waar zou men beter gaan ? en voorda.1
het morgen werd, was er aan de koets niets te
doen. Droge ham uit den schoorsteen, eigen ge-
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bakken brood, boter, zoo best als de stedelingen
maar konden wenschen, eieren zelfs kwamen op
tafel; de avonddisch was best en de heeren smaakte
liet uitnemend. Al pratende kwamen de gasten te
weten, dat ze in Jeppe eene echte type van een
Frieschen woudboer voor hadden, die, leuk genoeg,
het naaste zei, maar 't allernaaste niet. Een man,
die eene achterdeur openhield , wiens antwoorden op
aan hem gerichte vragen , vrij dubbelzinnig waren,
bij wien 't eigenbelang boven alles gold.
Zulk een man kon hen wellicht dienen. Ze
vroegen een onderhoud met hem alleen. Dan kon
het niet best anders , of de huisgenooten moesten
zich verwijderen , want, met zulke heeren een gesprek
in het bûthús of in de schuur te houden, ging
niet.
Weldra wist Jeppe nu het doel van de reis naar
Bergum. Het was, om inlichtingen in te winnen.
Ze deden dit in" 't belang van de kerk , van den
bisschop, en — van Alva. Zoo Jeppe, als gezeten
Bergumer, hen in dezen als deskundige wilde bijstaan , kon hij verder op hunne hulp rekenen.
Deze zag dadelijk in, dat hier voor hem wat
te halen was. Wellicht daagde nu tevens de ure ,
dat o. a. ook zijne plaats in Noordermeer ontheven
kon worden van die drukkende roggebelasting.
Eerst hield hij zijn wensch terug en verklaarde later,
dat zulk eene hulpvaardigheid hem in een ongunstig
licht zou plaatsen, tegenover de kloosterlingen niet
alleen, maar tegenover alle Bergumers. Dit was
de rechte toon om tot hooger bod te geraken. Het
eindigde daarmee, dat Jeppe alles zou worden verstrekt, wat met mogelijkheid en in overeenkomst
met de aanstaande verandering op order van den
Hertog van Alva, bestaanbaar was.
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Als men nu meent, dat Jeppe kennis droeg van
de op handen zijnde staats- en lands-hervorming,
dan dwaalt men. De man kon lezen noch schrijven.
De „Leeuwarder Courant" bestond toen nog niet en
het „Kanion Bergum" evenmin, maar hij gevoelde
aan het gesprek der heeren, dat er een sterke
arm dreigde, en al was die arm de arm van een
dwingeland, — wat ging het Jeppe aan, als hij
er maar bij won. Arme, hebzuchtige dwaas, hoe
zult gij na uwe verraderlijke handelwijze ondervinden,
dat algemeene verachting uw deel wordt!

In 't West van Bergum , waar nu eene wagermakerij is ; woonde, bijna op dezelfde plek, in 1569
ook een wagenmaker. Bij dezen werd de vrijwat
gehavende, zwarte, logge koets van de Leeuwarder
heeren den volgenden morgen hersteld en zij zelf
gingen naar de Abdij om bij de kloosterlingen naar
het mijn en dijn een onderzoek te doen.
Maar deze, niet zoo onkundig van den naderenden
storm als Jeppe, bleven potdicht. Zij vonden geene
verplichting den financiëelen toestand van 't
klooster, al was het aan een lands-advocaat, bloot
te leggen. Zij zeiden — en 't was waar ook —
dat ze reeds aan Alva hadden laten weten, dat zij
in 't bezit waren van privilegiën van Keizer Karel
en dat ze, hoewel onder het Bisdom Windesheim
staande, als onafhankelijken wel deden en ijverden
voor de alleen zaligmakende kerk. Er viel op hen
dan ook niets aan te merken. Sommige kloosterbroeders van dien tijd leidden een zoo vroom
eerbaar en rein leven, dat de lateren hen wel
tot voorbeeld mochten nemen. Het Bergumer
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klooster was vermaard, als weldoende in ruimen
zin. Och, was het zoo maar gebleven!
Maar om op de zaak zelve terug te komen. De heeren Frietema en Johan waren te goed door Jeppe ingelicht , om zich met een kluitje in 't riet te laten
sturen. Ze wezen aan, hoe dat en dat tot het
klooster behoorde en dat zij dientengevolge overtuigd waren, dat de rijke Bergumer abdij eene aanwinst zou zijn voor de heilige kerk, als ze opgenomen werd onder het Bisdom Leeuwarden. Op
de vraag van den Abt, wie de heeren aan zulk
eene opgaaf geholpen had , kwam geen antwoord.
Maar Bergum, hoeveel grooter dan toen , is nog geen
Londen en in dien tijd was het dat nog veel minder.
Weldra kwam men te hooren van 't ongeval, dat
den heeren bij den grooten steen in 't West was
wedervaren, dat ze bij Jeppe zeer wel onthaald
waren, en weldra bleek het ieder dat deze, die al
lang niet gunstig bij de kloosterlingen bekend stond,
de man was en niemand anders, die, verraderlijk
genoeg de gevreesden uit baatzucht trachtte te helpen.
Genoeg. Voorzien van de noodige gegevens ,
keerden de raadsheer en de lands-advocaat met den
wagen naar Leeuwarden terug. Hun doel was, dank
zij den grooten bals teen, bereikt. Het lot van
ons schoon Bergklooster was beslist, trots alle tegenkanting van de kloosterbroeders, trots alle rechtvaardigheid en privilegiën van Keizer Kar el.
Wij doen een overstap tot 1570.
Cunerus Peliï, een Zeeuw van geboorte en daarom
de Brouwcrshavenaar genaamd, werd te Leuven
in de heilige godgeleerdheid opgeleid en aldaar in
156)0 tot pastoor gezalfd. Later werd hij hoogleeraar, schrijver van vele godgeleerde werken en
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eindelijk in 1569, op voordracht van den hertog
van Alva, Bisschop van Leeuwarden.
Het zaad der hervorming begon op te schieten,
en al was de beeldstormerij eenc, om kunst en
wetenschap , tot op den huidigen dag te beklagen
daad en een wrange vrucht van 't zaad, door
Luther gestrooid, er kwam beweging in de gemoederen. Alva poogde met alle macht het streven der
nieuwe richting te keeren. In 't noorden zou Gunerus Petri, bekleed met vorstelijke macht en waardigheid , ontzag inboezemen. Zes abdijen met al
hare rijkdommen en inkomsten, werden door den
heiligen stoel den bisschop van Leeuwarden toegewezen.
Dat was een slag voor Bergum; want juist het
klooster was het aantrekkingspunt van het dorp,
omdat in het monnikenhuis aldaar , sedert jaar en
dag de Staten van Friesland vergaderden.
Nogmaals en nogmaals kwam men in verzet.
De kloosterbroeders wezen op hunne goede werken,
op den bouw van de groote kruiskerk, waartoe de
voorvaderen zooveel hadden bijgedragen, op hunne
weldadigheid jegens de armen, op hunne onafhankelijkheid , op wat recht was , en eindelijk, — dat
de inkomsten van 't klooster, naar er mee verricht
werd, betrekkelijk gering waren.
Maar wat baatte het? De heeren Frietema en
Johan Karel hadden, vóór zijne komst te Leeuwarden,
bij den Bisschop reeds een wit voetje gekregen ;
alle betoog der Bergumer monniken bleek ijdel te
zijn. Jeppe verheugde er zich minder in dan men
denken zou, want de Bergumers dreigden den verrader met wraak. Intusschen bleef zijne hoop op
belooning staande, en wel in de eerste plaats, de opheffing van de roggebelasting aan het klooster.
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Zelden wellicht aanschouwde Leeuwarden meer
praal en luister, dan op 1 Februari 1570. Toen
deed de heer Bisschop Gunerus met koninklijke
pracht aldaar zijne entree. Toen spraken Lafaille
en Johan Karel hunne lofredenen uit op den
stedehouder Ghristi. Op den volgenden — dat is,
op Onze-Lieve-Vrouwen-dag, trachtte de Bisschop
de harten der adellijken en hooge autoriteiten te
winnen, door 't geven van een schitterend gastmaal
op 't Blokhuis.
Maar ook naar buiten, ook te Bergum trachtte
hij de harten van 't volk te veroveren en meteen de
monniken aldaar te laten voelen, dat hij hun meester was. Er kwam eene hooge order, dat de rogge
van de boerenplaats in Noordermeer, behoorende
aan Jcppe, van af dezen stond, niet meer aan
't klooster geleverd mocht w7orden , maar dat deze
rogge, tot brooden verwerkt, op Onze-Lieve-Vrouwendag, ten eeuwigen dage, aan de armen in Bergum
moest worden uitgereikt. Ziehier den oorsprong
van het iAchtmisbrood, hetwelk nog elk jaar aan
de armen op Lichtmis wordt uitgereikt.
De monniken ontwaakten. Zij werden overtuigd , dat ze verloren spel hadden, maar ook —
Jeppe ontwaakte en zag in, dat hij gedroomd had.
Weldra was hij te Leeuwarden om zijn vroegeren
gasten te toonen en hun voor te houden van hoe
veel ondank jegens hem deze handelwijze van den
Bisschop getuigenis gaf. Maar de heeren beriepen
zich op de gedane belofte , dat zij voor hem zouden
doen, wat in overeenstemming was met den wil
van den Bisschop, den Paus en Koning Filips II,
en daarmede van de Kerk. Hieraan was niets te veranderen. Toen werd Jeppe driftig en vervloekte het
uur, dat de heeren bij hem onder dak had gebracht.

Wumkes.nl

BI
Maar deze kalmeerden den man met de bedreiging,
dat, als hij niet boog voor den wil van den Bisschop , het dan minder goed met hem kon afloopen.
Tot in de ziel ter neder geslagen, ging Jeppe
weer den Zomerweg langs naar Bergum. Hij gevoelde nu, hoeveel er op Rome te rekenen viel; geminacht in zijne omgeving en gebukt onder den machtigen bisschoppelijken voet, was de man radeloos.
Hij zag geene andere uitkomst dan , als de gelegenheid zich voordeed, zich door een of andere daad
bij de hooge macht bemind te maken, ten einde,
toch met recht, winst van zijn doen te erlangen.
De weg van Leeuwarden naar Bergum was te dien
dage in het voor- en najaar geen pleizierige wandelweg. Meermalen moest Jeppe door 't water; moede en
afgemat kwam hij thuis en geen aangenaam welkom
wachtte hem. Er waren afgezanten van wege den
Bisschop te Bergum geweest, om den kloosterlingen,
die, vertrouwende op de macht der Friesche Staten,
in verzet kwamen, aan te kondigen, dat, zoo spoedig'
do tijd dit toeliet, de Bisschop in persoon met grootgevolg Bergum dacht te bezoeken, om alsdan op
hoog bevel het klooster in bezit te nemen. Wijders
waren die gezanten bij Jeppe's vrouw geweest om
te zeggen, dat ze zorgen moesten, dat vóórdat
de Bisschop met zijn gevolg zijn luisterrijken intocht
te Bergum hield, die groote steen van den weg
werd geruimd, om zijne heiligheid niet tot hinder
te wezen.
Dat ook nog. Was hot niet om wanhopig te
worden? Maar er kwam nog meer bij.
Toen de Bergumers vernamen , wat lieflijke last
Jeppe was opgedragen , verheugden zich zijne kwaadgunners niet weinig. Van alle kanten werd den man
daarover het hoofd warm gemaakt. Ieder achtte
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het verdiend loon. „Zoo voegt de baat hoon bij
den smaad" zeiden zij. De anders al gramstorige
Jeppe, peinsde op wraak. Hij kwam te weten,
hoe de ter neder geslagen kloosterbroeders, wel
bewust wat hun wachtte, zooveel mogelijk in hun
belang „afbraken" d. w. z.: verkochten.
O! o! Jeppe had zooveel berouw als hij haren
op het hoofd had, dat hij, dwaas genoeg, over
den druk der roggebelasting geklaagd had. Had
hij den spionnen de deur gewezen, dan had hij nu
wellicht voor een prijsje zijne plaats in Noordermeer vrij gehad. Maar 't was te laat; er restte
hem berouw en . . . . wraakzucht. En hij heeft
zich gewroken.
Weer ging Jeppe naar Leeuwarden. Weer bezocht hij den bij den Bisschop in blakenden gunst
staanden Johan Karel en Pieter Frietema. Hij sloeg
nu een anderen toon aan en vroeg, of hij zooveel
haat en smaad verdiend had, dat aan hem, terwijl de
kloosterbroeders zich mestten met het vette der
aarde en zijne plaats ten eeuwigen dage met de
roggebelasting bezwaard bleef, nog het verbrengen
van dien steen moest worden opgelegd, of het
niet duizendmaal rechtvaardiger was , dat die zware
taak den monniken, die tot op heden den bisschop
tegenstreefden, terwijl hij voor Z.H. gewerkt had,
werd opgedragen.
Dit beloog vond gehoor. De hecren stemden toe
en beloofden hem in dezen hunnen bijstand. Jeppe
ging moedig naar huis, wachtte, terwijl spotters
hem dagelijks aanporden toch dien steen te verleggen af, wat er volgen zou, en op 20 of 21 Februari 1570 kwamen er twee afgezanten aan 't
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monnikenhuis, om den broederen „kond te doen
ende te weten," uit naam van den H. Bisschop
Cunerus Petri, dat zij gelast werden ten einde
„Zijne H. den wegh te bereiden, den grooten steen,
lîgchende midden in den wegh in 't Westend van
Berghum ter syde te wereken, ten einde Z.H. ende
gevoleh geen stoorrenis op zyn pad en mochte vinden; alle teghenwerpinge zou zijn op poene van verlies van aerdske regten en hemelske saligheit.''
Alle tegenspraak was ijdel. Geen macht grooter
dan die van Paus en Kerk, maar . . . wat eene
murmureeringe verwekte deze order. Was dat ook
Jeppe's werk ? Had hij den last van zijne schouders weten te wenden, om die op de schouders
der „broerkens" te laden? Niemand wist liet,
maar gedacht werd het; de haat der dorpelingen
tegen den man werd versterkt, maar dit voorkwam
het schandaal der vernedering niet, den monniken
beschoren.
Den eersten, tweeden of derden Maart zou men
den „ statielyken" intocht van den Bisschop te Bergura mogen verwachten ; een Bisschop, wiens levensspreuk was: „lek ben den goeden herder."
„Een goede herder, die zijne schapen scheert, maar
niet opslokt1', zegt een tijdgenoot van hem.
De tijd om den steen van den weg te werken,
was tot dagen beperkt. Monniken zouden reuzenwerk verrichten. Och, dat de Hemel hier door
een wonder tusschenbeiden mocht treden. Maar
't wonder bleef uit; kunst en beleid kwamen den
monniken te stade. De wagenmaker wees hier
uitkomst. Door onder den steen gaten te graven,
werden zware palen er onder gestoken; deze, aan
't andere eind met zware touwen en takels bevestigd aan daarvoor opgerichte stevige gebinten ,
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deden dienst als hefboomen; zoo kantelde men den
steen en kwam deze te liggen op dikke ronde palen,
die weer op twee dwars in den weg liggende palen
rustten, en met nog eene derde ronde paal er telkens
voor te leggen, rolde men den steen, zonder eenig ongeluk naar de plek, waar hij nog rust. De dagen,
waarop dit feit, heeft plaats gehad , staan niet geboekt , maar dat dit in 't laatst van Februari 1570
geweest is, blijkt uit de geschiedenis.
De last was volbracht; de order van den Bisschop volvoerd; de weerspannige monniken waren vernederd. Jeppe achtte zich gewroken, echter knarsetandend van spijt, dat de taak zoo gemakkelijk
verricht was.
Gansch het „dorp bijna was er getuige van geweest , en het met de monniken sympathiseerende
volk hief een luid gejubel aan, toen de steen op
de ombocht van den weg lag. Maar wat ging er
om in 't hart en 't hoofd van de kloosterlingen ?
Zie, — terwijl nog al het volk, benevens de broeders, er rondom staat, beklimt een der monniken,
en wel de jongste, een Fries, den s t e e n - en improviseert. Het volk luistert en verstaat, maar begrijpt de taal der profetie niet. Hij spreekt van
het verleden, van het lieden en van de toekomst. Hij
predikt van de kerk, van haar staan en van haar
val.
Hij predikt van recht en gerechtigheid, van roof
en onderdrukking, van hemel, hel en vagevuur,
van mis en altaar, van heiligen en verdoemden,
van Jezus en Judas. Hij predikt van een ouden
tijd, die wijken zal voor een nieuwen tijd, van het
rijk der duisternis, dat wijken zal voor het rijk
des lichts. Het is schoon wat hij zegt; maar het
weinig ontwikkelde volk verstaat het niet, vooral
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niet, als hij daar aan 't einde van zijne rede profeteerender wijze zegt: „En dizze stien, o Biryum
en Birgumers! dit siz ik jiinme! en jow acht op
myn reden; diszè stien, dit sis ik jimnie, dizze
stien stil bernje. Ja yet ris, dizze stien scilbernje
ta yn iiwichheit! Amen."
„Hwet scoe er dêr mei sizze wolle?" vroegen
eenigen, en 't antwoord van anderen was: dit, dat
het Bisschoppelijk dwangbevel den dienaren Ghristi
opgelegd om dien steen te verbrengen, vruchten
zal dragen ten eeuwigen dage. De geheimzinnige
taal van den monnik maakte een diepen indruk.
Op den 3 Maart 1570 was Bergum schier te
klein. Van alle omliggende dorpen en gehuchten
kwamen de rijken per rijtuig en de minder rijken
te voet op Bergum los. De Spaansche vlag wapperde van den toren en daar, waar de groote
steen placht te liggen, stond eenemet dennetakken
groen bekleede eerepoort. Het dorp was in rep
en roer. De hoogwaarde Bisschop Cunerus Petri,
de vertegenwoordiger van den Paus, van den hertog van Alva uit naam ?an den allemiachtigsten
koning Filips II, hield met groot gevolg zijn schitterenden intocht. In dat gevolg, per rijtuig, te voet
en te paard, waren: Laurens Mets , deken van Zanta
Goederen, en de proost van St.-Jans-abdij van
Utrecht; Bucho Montsima, Zeeger van Groesbeek, Alef
van Aylva, de meer genoemde Pieter Frietema, Johan Karel, Lafaille , de leden der Staten van Friesland, edellui, page's, „speelluyden ende sangers"
enz. Welk een overweldigende macht moest deze
verblindende praal den volke verkondigen.
Het was ook zoo; het volk was verslagen: de
meeste menschen vielen bleek van verbazing op de
knieën en sloegen een kruis. Maar wie voor den
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Bisschop bogen , niet de reeds zoo diep vernederde
kloosterbroeders. Aan de Abdij gekomen, gevoelde
de hoogwaardigheids-bekleeder, dat hij hier onwelkom was. Zelfs de eerbewijzen, die de kerk
voorschrijft, werden nauw den Bisschop gewijd.
Maar Cuneris Petri was te goed een man van
de wereld, te goed diplomaat, om oogenschijnlijk
iets te zijnen nadeele op te merken. De Jezuïtische glimlach week niet van zijn gelaat, 't Scheen
alles zegen en liefde, terwijl daar binnen de lust
om zich te wreken, brandde. De wolfin schapenvacht.
Jeppe, nog altoos wrevelig , dat de zaken eene
geheel andere wending namen dan hij had gewenscht en verwacht, en altoos hopende op loon of
erkenning voor betoonde dienstvaardigheid, had o.a.
den geest van opstand , die de kloosterlingen bezielde , vooraf door tusschenkomst van zijn hooggezeten gasten Frietema en Johan Karel den Bisschop
laten weten. „Nooit," zoo had Jeppe gezegd, n zouden zij (de monniken) voor den Bisschop Cunerus
Petri buigen." Op dit argument bouwde de kerkvoogd zijne berekening. Hij zou de kloosterlingen
leeren voor hem te buigen.
Het Bergumer klooster had drie poorten. Eene
aan 't eind van 't zoogenaamde „Lytsloantsje," waar
het pad niet, zooals thans, eindigde, maar over
bebouwd en onbebouwd land voortliep en ook met
het slot „Buitenrust" in verbinding stond. Maar daar,
aan 't eind van 't „lytsloantsje" stond eene poort en
daar vandaan draagt nog het huis, het eigendom van
de erven Mr. A. E. Ferf, den naam van „Poartehûs."
Eene andere poort stond aan den wear, daar. waar
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nu de school is of even verder, en aan de Kloosterlaan
stond eene, die de kloosterlingen doorgingen naar de
daar achter staande, hun toebehoorende veestallen.
Want ook koeien en schapen hielden de kloosterlingen er niet weinig op na. Maar buiten die drie
poorten was er nog een doorgang uit het klooster
over de gracht naar de kruiskerk, uitsluitend voor
de monniken, en liet zoogenaamde „noorderend"
der kerk was voor de broeders'bestemd. Geen
anderen dan de kloosterbewoners gingen door die
deur de kerk binnen.
Daar werd den dag na zijne aankomst den volke
bekend gemaakt, dat zijne hoogwaardigheid de Bisschop Cuncrus Pelri den volgenden Zondag in persoon de mis zou bedienen en dankbaar den Heere
voor den triomf, die de H. Kerk in den strijd met
de ketters onder den wettigen Koning Filips II,
door zijn dienaar Alva, werd geschonken, — den
volke zijn zegen zou geven met volkomen aflaat.
Do ingang der kerk zou voor dien dag niet zijn
door de hoofddeur, noch door de deur der monniken in het noorderend, maar ten oosten voor
't altaar. Nog is aan den binnenkant der kerk de
nis zichtbaar, waar die ingang geweest is. Het
was door dezen gothischen boog, ruim een meter
hoog, voor dezen enkelen eeredienst in den muur
gehouwen, waardoor de geloovigen- diep bukkende
liet bedehuis konden binnenkomen. Of Cunerus
Petri macht had die weerstrevende monniken voor
hem te doen buigen! Daar stond hij in zijn kostbaar, met goud en zilver rijk versierd bisschoppelijk gewaad, met den zilveren mijter in de hand
en de bisschoppelijke muts op. Door de beschilderde glazen scheen de zon op dat glad geschoren,
van hoogmoed en zelfverheffing getuigend gelaat.
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Voor hem bogen nu de adellijken en grooten uit
Bergum en omgelegen dorpen; voor hem boog liet
volk; voor hem bogen nu de kloosterbroeders. Wel
had Cunerus Pelri recht in zijne rede de woorden
der H. Schrift te gebruiken: „Als God met ons
is, wie zal tegen ons zijn." God was met de
heilige kerk en met hem, den dienaar van die kerk,
en dit uur bevestigde het, — niemand, hoe door
zonde of baatzucht verblind, kon hier iets tegen
doen. Want God was met hem, met hem als den
gezalfde, den hoogen dienaar der kerk, voor wien
allen eerbiedig hadden te buigen en wiens orders
moesten worden opgevolgd ter eere van Jezus
Christus, enz.
De Prior van de Abdij , zijne onmacht gevoelende
tegen het'geweld, „liet zich paaien/' zegt Gabbema,
„met honderd guldens jaars en nog honderd bovendien tot betaling' zijner schulden, alsmede een
kamer in 't Santa-Annaas-klooster tot Leeuwarden ,
met twee bedden en 't geen er toebehoort, met vier
schuilen turf.''
De monniken kregen door lusschenkomst van
Mets en Frietema ieder honderd gulden voor hun
leven en een bed. Wijders liet de Bisschop alle
onroerende en roerende goederen van 't klooster bij
voj)eiibaai-en' oproep verkoopen, maar het eenmaal
genomen besluit omtrent de uitdeeling der brooden
aan de armen op Onze-Lieve-Vrouwen-dag, werd
door de heilige kerk voor eeuwig verbindend verklaard.
Intusschen lieten niet alle monniken zich afkoopen ;
niet allen zijn door de geïmproviseerde kerkpoort
vóór 't altaar in het oosteind van de Bergumer kerk,
gebukt naar binnen gegaan; niet allen hebben voor
den trolschen kerkvoogd gebogen.
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De jongste der monniken, de redenaar op den
keisteen, hij deed liet niet. Lang voor den 3 Maart
1570 had hij, in burgerkleeding vermomd, de vlucht
genomen. Op hem was een straal gevallen van het
nieuwe licht, door Luther ontstoken, en geldzucht
en knevelarijen van den Bisschop deden de rest.
Hij vervloekte in zijn hart eene leer, die onder de
leus „soli Deo gloria" naar welgevallen roofde
of vernielde. De jongeling verbond zich te Sneek
met de Geuzen. Hem op zijn avontuuiiijken tocht
volgen, kunnen wij niet, wij zouden te wijdloopig
worden. Laat het voldoende zijn hier nog het
volgende meetedeelen.
Als ijveraar voor de nieuwe leer is die vroegere
kloosterbroeder, na jaar en dag, naar't bij hem geliefde
Bergum teruggekeerd. Toegerust met de gave der
welsprekendheid, vol ijver voor de hervorming , haat
dragende tegen Spanje, wist hij, al ging het met
levensgevaar, hier aanhangers voor de nieuwe leer
te winnen. Het zaad , dat hij strooide, tierde te
beter, omdat het in bereide aarde viel; bereid
voor zooverre, dat na de verwoesting van 't klooster
en den roof daar gepleegd, velen het Roomsche
juk moede waren. Ook Jeppe verwenschte die kerk
en hare dienaren , die hem zoo hadden teleurgesteld.
Zelfs hier nog toevende kloosterbroeders lieten zich
winnen voor de reformatie, al kostte het hun de genadegift van honderd gulden 's jaars en het bed, hun
door Cunerus Petri toegedacht. Bergum werd de
hervorming toegedaan. De monniken, het Roomsche
juk afschuddende, verbonden zich met de dochteren
des lands. Voor een kloostercel, de huiskamer aan
de zijde eener wettige gade. De prediker op den
keisteen bleef niet achter. Den 7 Mei van het jaar
1580, toen Gunerus Petri reeds als Bisschop ver-
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bannen was en de hervorming meer en meer veld
won, trouwde, naar de regelen der nieuwe richting , deze kainpvechter voor Luther's leer met eene
dochter van Jeppe. Als kloosterbroeder reeds liad
hij gewenscht het toen nog zoo jonge en zachtaardige meisje te kunnen beminnen, maar de biecht
gebood alle onderdrukking van zulke teedere gevoelens. Nu vrij — en zij eene volwassen maagd ,
die met haar ouders de Roomsche kerk had verlaten , — niets belette hun meer man en vrouw te
worden. Jeppe zag echter weinig van het geluk
van dit bij hem inwonende paar. Hij stierf als een
berouwliebbend zondaar in Augustus van laatstgenoemd jaar ; eene wijle later zijne gade.
Toen echter in een volgend jaar de ex-monnik
vader werd van een zoontje, toen kwam menig Bergumer 't gezegde van den vroegeren spreker op den steen
in de gedachte: „Deze steen zal kinderen baren."
„Nou het er den in lytse poppe," zeiden die
Bergumers, „dy is lest út de greate stien kaeni.''
De gelukkige vader lachte om deze toepassing
en bevestigde het. „Dér út ef er ounderwei, it is
goed sa, myn broarren, dy my foar gongen ef folchje
scille! Dy stien roap ús do skande ta, ús oandien, mar dy skande waerd ús seine. Troch it
ounrjocht dèlbûke, ha wy kreft krige, en sa gjitit
mear. Alle rampen binne gjin rampen; ús unk
wirdt jamk ús lok, de flok in seine. Sa ek dy
stien. Alcar elts yn 'e wei, scil er nou Birgum
ta eare wirde, as er bljuwt wôr jimme liiin ta
bineame, in poppesÜKn for dy mei my it lok hawwe
heit to wirden en it nei ús wirde scille, ta 'n iiwige
dage: de Poppestien for

Birywm."

Bergiini.
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Peter van Wijckel. (*)
Toen 't vuur van de tweespalt heel Friesland verteerde.
Onzaal'ge partijzucht het scheurde vaneen,
De welvaart van 't land in ellende verkeerde,
Verbroed'ring van 't volk niet meer mogelijk scheen,
(*) WiNSEiiiDs vermeldt ons betrekkelijk liet jaar
1429:
„Wybe Mimiema en Bentha Bonimertsz, gesterkt
zijnde met andere Schieringers, hobben middelertijd
gedurende die payse tusschen partijen gemaakt, in
Graasterland nieuwe beroerten verwekt, bijzonder in
het dorp Wyckel, alwaar zij den pastoor, met name.
Heer Peter, uit de kosterij gevankelijk genomen en
zwaarlijk gewond hebben. Daarmede niet tevreden
zijnde, hebben dezen Heer Peter vooi-z- naar Sondel
voor het huis van zijnen zoon Agge gevoerd, 't welk zij
opeisehonde, hebben den zoon Agge gedreigementeerd,
dat indien hij zulks niet deed, zij als dan don Vader
in 't aanzien van hem om 't leven brengen wilden.
Waarover Heer Peter zijnen zoon toegeroepen heeft,
dat hij toch het Huis niet overgeven zoude, die zaak
met hem alzoo gesteld zijnde, dat hij toch van die
wonding, welke hij nu gereed had, sterven moest,
't Wolk die moordenaars hoorende, hebben terstond
den Vader voor de oogen van den zoon doodgeslagen
en omgebracht. Op welken doodslag terstond nieuwe
en wraakgierige feiten en aanslagen gevallen en gevolgd zijn. Want Agge, de Zoon van den vooi'z. Heer
Peter, is terstond om vreemde knechten te werven,
buiten's lands getrokken, om zich te verhalen op de
Schieringers van zijns Vaders dood , welke knechten
hij bekomende, heeft terstond met hen den Minnenaa
voorz. bezocht, en hem vindende vergaderd met eenigen
van zijne Schieringers, is dezen Minnema aangevallen,
en heeft hem van 't leven beroofd, en de anderen verjaagd on in de _ vlucht gedreven.
waardoor Hille Bonnema met Edo Kemp is en andere Schieringer heerschappen, 't huis van den Agge
voorz. te Sondel bezet en omsingeld hebben, doch te
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Toen leefde er te midden van Gaasterlands wouden
Een oude van dagen in rust en in vree,
'Een dienaar des Heeren. Met weemoed aanschouwden
Zijne oogen de tweespalt en 't gruwelijk wee.
't Was Peter, pastoor in het vriend'lijke Wyckel,
De hartvriend van allen, vele uren in 't rond;
En wie hem om raad vroeg in nood of perykel,
Van wijsheid en liefde getuigden zijn mond.
Jrleer Peter, uit edelen bloede gesproten,
Van Vetkoopers afkomst, hield steeds die partij,
Al had ze ook van hem geene hulpe genoten,
Al stond hij ze nooit met de wapenen bij.
Pe Schieringers echter, zij
En zwoeren hem dikwijls
Maar de edele dienaar des
Op bijstand van God in

haatten den Oude,
een vrees'lijken dood,
Heeren vertrouwde
den hooggaanden nood.

Zoo vloden zijn dagen en klommen zijn jaren.
Tocli immer vervulde hij trouw zijnen plicht,
Al kromde zijn rug zich, al dunden zijn haren,
Al dierven zijne oogen haast 't vriendelijk licht.
Twee Schieringer eed'len, ontsteken
In ijver voer hunne partij,
Besluiten zich bloedig te wreken. —
De tijd van de payse is voorbij. (*)
vergeefs. Want Agge een man zijnde van groofce stoutmoedigheid en courage, heeft Bonnema met de zijnen
van zijn huis afgekeerd en Edo Eempis, Heerschap
van Boziim, verjaagd en doodgeslagen, welke tot Thabor
gevoerd en begraven is.
(*) Die payse of vrede was tot stand gekomen te
Groningen, in 1422.
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Hun krijgsroep luidt: „Schieringcr mannen!
„Komt, gorden we ons aan tot den strijd,
„De vreeze manmoedig verbannen,
„Het zwaard aan de wrake gewijd!"
„Laat ons het dien veinsaard vergelden,
„Dat hij 't met de Vetkoopers houdt!" —
En Rommertz en Minnema snelden
Wraaklustig naar 't Wyckeler woud.
„Waar, Vetkooper! zijt gij te vinden?"
Zoo gilden ze op dreigenden toon;
„Zoekt, mannen! voort! Laat ons hem binden
„En slepen naar 't slot van zijn zoon!"
„Daar zullen we d' Oude vergelden
„Wat hij onz' partij heeft misdaan!"
En schreeuwende en tierende snelden
Dib Schieringer krijgsknechten aan.
Die dreiging had Peter vernomen;
„Och, Heer! heb ontferming met mij!"
Zoo bidt hij, „en kome, wat kome!"
„Sta Gij in deze ure mij bij!"
Gelaten, doch droevig van zinnen
En angstig in 't dreigend gevaar,
Begeeft zich heer Peter naar binnen,
Al zoekt hem de Schieringer daar.
„Vaarwel dan, gij tempel des Heeren!
„Vaarwel dan, gij plaats van 't gebed!"
Zoo spreekt hij, schoon hopend bij 't keeren,
Dat men, hem onschuld'ge, nog redt.
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Maar ijdel is 't
Geen redder,
De Schieringers
Bij 't telkens

bidden en hopen ;
eilaas, doet zich op. —
brullen: „doe open!"
hernieuwde geklop.

„Geef, priester! U in onze handen!"
Zoo bijten de krijgers hem toe,
En rukken aan slot en aan banden ;
Droef wordt het lieer Peter te moe.
„Uwe oordeelen, Heer! zijn rechtvaardig,"
Zoo rijst zijn verzuchting tot God,
„Acht Gij mij den marteldood waardig,
„Geef, dat ik beruste in mijn lot!"
„Maar zend Uwen vrede van boven
„In dit, och! zoo rampvolle land;
„Vrij moge men 't leven mij rooven,
Zoo Gij, Heer! Uw vrede hier plant!"
Lüj zwijgt; — en
In 't straks nog
Al blijkt het daar
Hoe hevig men

berusting daalt neder
ontroerde gemoed,
builen nog weder,
dorst naar zijn bloed.

Ras moeten de deuren bezwijken;
„Voort! dringen we 't woonvertrek in ,
„Daar kan hij onmoog'lijk ontwijken!"
Zoo schreeuwen ze, woedend van zin
En tuk op den roof zijner schatten;
„Geef op, wat gij. priester! bezit;"
En stormen zij 't huis in en vatten
Den grijsaard, die knielende bidt.
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O, vloek der tweespalt! Peters grijze haren
Besehermen hem voor 't woest gepeupel niet.
Wat booze geest, o gruwel, is gevaren
In 't Friesche volk, dat hem aldus geschiedt!
Hoe, Schieringers! durft gij u onderwinden
Een; die voor u genà bij God nog vraagt
En : t heilig miskleed om de leden draagt,
Aldus te doen! Laat af, laat af, ontzinden! —
Helaas, de Schieringers ontzien zich niet
Hem, zwaar gewond, naar Sondel heen te voeren,
Naar 't huis zijns zoons, wien men verwoed gebiedt —
Als hij hen vloekt — zijn boozen mond te snoeren.
„Geef over, Agge! 't huis, door u bewoond,
„Zoo niet, dan wordt uw Vader niet verschoond"
Luidt 't Schieringsch woord, „maar zullen wij hem
dooden!"
„ Geef over dus, doe, wat u is geboden ;
„Laat neer de valbrug, onzer is de macht;
„Weet, zoo ge u niet terstond wilt overgeven,
„Dan wordt uw Vader, dra om hals gebracht
„En zal hij voor uw aangezicht hier sneven!"
Wanhopig staart heer Agge een wijl in 't ronde
En peinst. Daar klinkt met wond're kracht en klem
Te midden van 't rumoer zijns vaders stem,
Die luid den Schieringers en hem verkondde:
„Verdedig 't huis en geef 't den Schiering niet,
„Laat hem, bij God! de zege niet verwerven,
„Uw vader moet toch aan zijn wonden sterven,
„Doe dus, mijn zoon! doe, wat u d'eer gebiedt!"
In helsche drift ontsteken,
Schreeuwt Wijbe Minnema,
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Te voren tredend: „Ha!
„Waagt hij het dus te spreken
Vervloekte priester, „sterf! —
„Uw driestheid zult ge boeten
„ Ellendige, aan mijn voeten,
„Op Agge Peterz' erf."
En, 't schrikbre zwaard geheven,
Koelt hij in dollen moed
Zijn wraak aan s' priesters bloed;
Één stoot beneemt hem 't leven.
Ontzetting waart in 't ronde;
De ruwste krijger beeft,
Nu zulk een Godsman sneeft. —
Stil is het in deez' stonde. —
Uw daad, o Minnema!
Verfoeilijk, laf, wreedaardig,
Den edelman onwaardig,
Volgt eeuw'ge schande na.

Ellendig moest Agge zijn vader zien sneven;
De tranen ontrolden zijn mannelijk oog;
„Beef, wreedaard!" zoo spreekt hij, „dat kost u
het leven,
„ Ik zweer 't bij dien doode en bij God daar omhoog!''
En Agge hield woord. Als de leeuw der woestijnen,
Die wrake neemt als men zijn welpen vermoordt,
Heeft hij zich gewroken Voor zich en de zijnen,
En 't hart van den moord'naarzijns vaders doorboord.
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Zoo viel er in Friesland in vroegere tijden,
Een vrome in den lande, een priester, een held,
De tijdgenoot heeft hem een traan mogen wijden,
Zijn naam wordt met eere in 't geschiedboek
vermeld.
Achlutn.
J. GIJLSTRA.
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Een poolscli Edelman in Friesland
en zijn wapen.
DOOR

J. H. J. VAN WAGENINGEN THOE DEKEMA.

In het Handschrift-Doys *) vind ik in de inleiding tot de uitvoerige genealogie van het poolsche
geslacht Goraisky de Goray (ook wel: d e , of a
Goray Goraisky), eene geschiedkundige beschrijving
van het wapen van dat geslacht, waarvan enkele
leden in Friesland, beoosten en bewesten de Lauwers, zijn gevestigd en gegoed geweest. Deze beschrijving komt mij voor zóó typisch te zijn , en
zóó geheel den stempel te dragen van den tijd
(helft der 17e eeuw), waarin ze geschreven is, dat
ik haar alleszins waardig vind hier eens te worden
medegedeeld.
Doch vooraf het een en ander over dit geslacht
Goraisky, hoofdzakelijk in zijne betrekking tot
Friesland.
In liet tijdschrift de Vrije Fries 2) lezen wij, dat
Johannes Maccovius (Makowski), geboren in 1588
uit voorname ouders te Lobzenica in Polen, als
Gouverneur van de poolsche baronnen, Johannes
')
Waarover zie: Stanib. v. d. Frieschen Adel, Inleid.
s
• Stuk,
- ) Deel V"~
VIII, Ie
Overzigt van twee Alba
LÏirieoruni uit
u
Amicoruni
de 17e eeuw , door Jhr. Mr. H. Baei'dt
Tan Sminia.
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Demetrius en Christiaan *) a Goray Goraisky, te
Franeker kwam, waar hij in 1615 tot hoogleeraar
in de theologie werd benoemd. Blijkens de genealogie in het H. S. Doys waren genoemde Goraisky's broeders , en wel zoons van Peter Goraisky,
Baron van Goray, Heer van Pohost, Ghotin, Polocan , Woliz, Pochop, Roslaw en Wirsowicb, Stadhouder van Uszpol en Ordinaris Ambassadeur
wegens het Palatinaat van Sandomirië naar den
Rijksdag2). Deze, die wederom een zoon was van
Johannes Goraisky , Baron van Goray , een groot
voorstander van de gereformeerde religie, en een
steun en toeverlaat harer verdrukte belijders in
Polen, was een geleerd man die in zijn jeugd
de meeste staten van Europa had bereisd; „waer
zoo vermaert", zegt het H. S. , „weegens zijn
geleerdtheijdt , dat hij scheen alles , wat die
natuijr verborgen hadde , ondersoeht te hebben";
hij had dan ook den bijnaam van „de Geleerde.''
Zijn zoon , onze Franeker student Johannes Demetrius Goraisky de Goray, huwde Mei 1622
Jonkvrouw Everdina Alberda, geb. 4 Dec. 1590, —
dochter van Jr. Reyner Alberda, Hoveling te Spyck,
Berum, Godlinse en Lusdorp en van Hille (of:
Helena) Ripperda 3 ), — wier jongere zuster Elisabeth (-(- 1611), gehuwd was met Jr. Syds van
') Deze is later, volgens het H. S. Doys, „in Bohemen van zijn eijgen knecht door een seecker bosch
rijdende, van achteren doodtgeschooten (ongetrout
sijnde)".
2
) Van dezen bevindt zich in de verzameling familieportretten van Dekenia State te Jelsuni een portret,
waarop hij levensgroot tot de knieën , en in poolsolie
inagnatenkieeding
is afgebeeld.
a
) De portretten dezer echtelieden op Dekema State
te Jelsum.
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Botnia (-j- 1638), Hoveling te Nijland , Feerwerd
en Esinge, en woonachtig op Hottinga State te
Nijland.
Joliannes Demetrius is , na zijn huwelijk, niet
metterwoon naar Polen teruggekeerd, maar in
Friesland gebleven; niet onwaarschijnlijk heeft hij
zich genoopt gezien, bij zijn huwelijk een soortgelijke belofte af te leggen als de stamvader der
baronnen thoe Schwarzenberg in Friesland gedaan
had, van wien verhaald wordt, dat hij de hand
eener friesche erfdochter niet kon verkrijgen, vóór
hij beloofd had zich in Friesland te zullen vestigen ^).
Na het kinderloos overlijden van Juw van Botnia
zijn de Heer en Vrouw Goraisky eigenaars geworden van de goederen te Nijland, Feerwerd en
Esinge, immers het H. S. Doys, het huwelijk hunner dochter vermeldende , noemt hen: „ Johannes
Demetrius Goraisky, Baron de Goray, op Fritsinge
thoe Barwert, Feerwerd, Esinge en in Humsterlandt, Joncker en Hoveling, en Everdina Albérda,
Erfîvrouwe thoe Nieuwlandt." „A°. 163-, hebben
zij te saemen getimmert haer huijs tot Sloçj^teren,"
zegt het H. S., en dáár is Everdina Alberda ook
overleden den 5 Juli 1658, „op maendach circa
meridiem 2) aen een roeringe", en „sepulta 3) tot
Groningen in de Broerenkercke". Zij verwekten
slechts één kind , een dochter , „Maria Goraiska ,
Baronesse van Goray, Erfdochter tot Feerwert,
Esinge, Fritsinge toe Barwert en Erfvrouw van
Hottinga huis toe Nieulandl" ; deze, den 13 Dec.
1629 geboren, „ op Sondach 's morgens 't halff
J

) Zie: Stamb. op Sehwarzcnberg, Inleid.

2
)
3

D. i.: Omstreeks den middag.
) D. i.: "begraven.
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seven uijren, zijnde St. Lucia dach", huwde den
9 Oct. 1649 binnen Groningen met Jonker Gerlich
Doys, Kapitein, later Raad Ordinaris in den Hove
van Friesland en Curator der Hoogeschool te Franeker, den zamensteller van het H. S. Doys, —
wien zij zes kinderen schonk , die deels geboren zijn op Luersma State te Fecrwerd, deels
op Hottinga State te Nijland; zij overleed den 14
Nov. 1657 , en werd begraven „op Nieuland in
Choro in Botnia kelder." 1 ). Hare kinderen waren
allen dochters, behalve één zoon , als klein kind
overleden.
En nu de beschrijving van het wapen der Goraisky's:
„Dat deese familie", zoo lezen wij dan in liet
H. S. Doys , „eijgentlick is spruijtende ut den bloede
van de Coningen van Ungaren geeft het wapen
genoechsaem te kennen, het welcke is drie witte
revijren op een roodt velt ; op den helm een
kroone , daarop een golden becken, waeruit springt
een halven witten hondt (nonnulli 3) seggen van
een dogge, rectius tamen 3) een winthondt) met
een roode tonge uit den mondt (qua lingua a multis non ponitur *) en achter in den hals een
poock met een golden gevest, rectius tamen een
mes, achter een golden hecht, voor uit den hals
een wijnich van het lemmet; gelijck ick veel uit
oude seegels gesien hebbe, hetwelck mes nu vele
laten ut den hals. D'oorsaecke van het waepen
wordt verhaelt, dat ten tijden der strijdenden;, voor
1

H. S. Doys.
i). i. sommigen.
")
;i
) D, i. • "beter echter.
4
) D. j . welke tong door velen niet wordt aangebracht.
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die geboorte Ghristi, als het Conincrijck van Hungaren noch door die Potentaten des selvigen Landts
wierde geregeert en geenen Goninck hadden, zij
onder sich oneens wierden om een Koninck t'kiesen;
doch eijndelick wierde bij de voors. Potentaten
(onder welcke een Goraisky die principaele was)
beslooten, dat wie van haer op seeker bestemde
uijr eerst uit een golden becken vol wijn, het
welcke op seeker plaets daer toe gedestineert, gestelt was, soude comen te drinken, Goninck soude
sijn. Soo is gebeurt dat die Potentaet Goraisky
die eerste daer ter plaetsen waer, die welcke bij
zich off voor hem hadde loopen, een seeckeren
hondt (anderen seggen dat hij den houdt daer gevonden en gesien hadde uit den golden becken
drincken), die welcke als hij eerst zach uit den
voorz. becken drincken, hier over zeer ontstelt
sijnde, heeft den voorn, hondt zoecken te dooden;
doch ontvluchtende heeft hem over drie revieren,
te weten Tyssa , Sava en Donau vervolgt, en eindelijck krijgende hem, met zijn mes door den hals
steeckende, gedoodt; doch wederom ter plaetsen
komende, meent men dat hij alleevenwell die
kroone soude geobtineert hebben. En van die tijd
aff zoude die Goraisky het voorz. wapen, te weten
drie revieren aangenomen hebben, en ten huidigen
dage noch erflijk voeren." Sic !
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De wrâld is stil en fredich
Al laei s'yn sêfte slom ;
't Swijt alles , laeits en libben ,
En 't herte is ús sa rom.
It doarpke is heal biskûle,
de dauwe lukt er oer ;
Fier oer de fjilden trillet
de slach út d'àlde toer. •
Gjin fûgel heart min roppen ,
Gjin snúwen fen 'e kij ;
't Is stiltme oeral yn 't roune ,
Gjin sygje lukt foarby.
Hwer is in rest oppe ierde,
as sok in joune jout!
Jaen God ! dat hiel ús libben,
sa'n frede yn ús bliuwt!
Nei Claus Groih.
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Sieds Jolianiies Rienks, 4)
wis- en werktuigkundige.
(Fragment uit eene onuitgegeven beschrijving
van H a l l u m . )

De opmerking is meermalen gemaakt, dat Friesland uitstekende vernuften heeft opgeleverd, vooral
in de mathematische en optische wetenschappen
en wel voornamelijk in dien stand welken het vaak
aan eene geschikte opleiding ontbrak, doch op wien
niettemin het geheele vaderland roem mocht dragen. 2) •
Onder dezulken mag Sieds Johannes Rienks,
van wien ik hier eenige levensbijzonderheden wenscli
mede te deelen, voorzeker met eere genoemd worden.
Sieds Johannes Rienks werd geboren te Marrum,
den 6den October 1770. Zijne ouders waren de
eigenerfde boer Johannes Rienks Rienks en Aukje
Siedses Boersma. 3)
J
) Zijn geslachtsnaam is in d e r tijd a a n den Maire
van2 Forwerd opgegeven als „Bvjnks."
) Algm. letterlievend Maandschr. 11de dl. p . 441.
3
) Johannes Bienks onder Hallum, w a s de m a k e r
van „ E n ves, i n h e t Boerevrijs, o p liet Reedri]den v a n
„LXIV Faiimien, allegerre uitlaesene Hudrijdsters" enz.
op 20 en 21 J a n u a r i 1809 t e Leeuwarden, welk werkje
hoogst zeldzaam is.
E e n broeder v a n onzen Sieds, Sipke Johannes Rienks,

is geweest garde d'honneur.
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Als jongeling vertrok hij met zijn' vader naar
Hallum, om aldaar op Banga-zathe bij Jousuniburen,
het boerenbedrijf uit te oefenen. J)
Omtrent dien tijd ging er een groote roep uit
van de Gebroeders Roelofs, te Hijum, die, even als
hij, tot den boerenstand behoorden en de vooronderstelling ligt, dunkt mij, voor de hand, dat
misschien daardoor de lust tot onderzoek bij den
jeugdigen Rienhs werd wakker geschud.
In zijne jongensjaren oefende hij zich reeds op
de draaibank, in welke kunst hij later zoo bedreven
zou worden.
Na de school te hebben verlaten; behartigde hij
met vlijt de boerderij zijner ouders en nog in het
jaar 1811, toen hij reeds als wis- en werktuigkundige vermaard begon te worden, verrichtte hij
dagelijks alles, wat het belang dier boerderij medebracht. Toch scheen hij steeds tijd te kunnen vinden om zich met zijne geliefkoosde studiën bezig
te houden.
Zijn lust tot leeren en onderzoeken bracht hem
al spoedig in aanraking met de Gebroeders Roelofs,
die zijn' uitstekenden aanleg opmerkten en prikkelden. Toen hij op zekeren tijd 3) bij hen een
microscoop of vergrootglas zag, wekte dit zoozeer
zijne verwondering, dat hij bij zijne tehuiskomst
terstond de proef nam, om aan een stuk glas die
bolle gedaante te geven, welke hij bespeurde dat
1
) A. J. v. d. Aa zegt in zijn Aardrijksk. woordenboek der Nederl. op h e t art. Ferwerd, — doch. zeker
ten onrechte — dat Bienks het eerste gedeelte van
zijn werkzaam leven onder dat dorp heeft doorgebracht.
2
) „Encore dans la plus tendre jeunesse" zegt zijn
biograaf in „Magasin encyclopédique", touie Vl^ p . 11.
(Paris, 1810.)
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tot zijn oogmerk vereischt werd. Hoewel hem nu
deze proef gelukte, bleef het echter nog ruw werk,
want niet alleen de kunst om te polijsten, maar
ook die om de ware gedaante aan het glas te geven,
waren alsnog voor hem een geheim. De gebroeders Roelofs, reeds verder in het draaien en glasslijpen gevorderd, boden hem de behulpzame hand
en nu arbeidde hij dag en nacht, totdat hij even
zoogoed als zijne vrienden, verrekijkers van onderscheidene grootte en lengte kon vervaardigen.
Rienks. die, volgens zijne eigene getuigenis, zijne
geheele kunst en verdere ontwikkeling aan dit broedertal — en inzonderheid aan Arjen, met wien hij
steeds in oprechte vriendschap leefde, — verschuldigd
was , , ging met reuzenschreden in het volmaken
zijner kunst voort. Van veel invloed voor hem
was ook het ijverig bestudeeren van Rob. Smith's
„Volkomen samenstel der Optica of Gezigtkunde." *)
Na eerst eene menigte bril- en microscoopglazen
geslepen en in het koper gewerkt te hebben , vervaardigde hij ook verscheidene natuurkundige werktuigen en telescopen , naar de theorie van Pieter
Roelofs. Niet alleen deze gewrochten, maar ook
bijna al de daartoe noodige werktuigen waren mede
zijn maaksel. Zelfs goot hij de stof voor de spiegels
bestemd.
Hij wedijverde met bekende mannen van het vak,
op de tentoonstelling van voortbrengselen van de
Volksvlijt te Amsterdam, in de Herfstmaand van
het jaar 1809. Onder no. 74 der inzendingen
aldaar komen, als door hem vervaardigd, voor:
een viervoets- en een tweevoets telescoop, (waarvan de eerste welwillend door den Koning werd
») Uit het Engelsoh vertaald, 's Grav. 1764, 2 din., 4°-
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aanvaard), een kleine horizontale- en een verticale
telescoop , een astrolabium of sterrenhoogtemeter ,
met een daaraan verbonden telescoop en een microscoop.
In het Rapport over die Tentoonstelling, door
den Minister van Eerediensten aan Z. M. den Koning, dd. 27 van Herfstmaand 1809, wordt onder
anderen gezegd: „ Het is wijders aan eiken aan„schouwer der vei-wondering hoogstwaardig voorgekomen, dat een landman, te midden zijner landbouwkundige bezigheden, geheel verwijderd van
„plaatsen, alwaar hoogere natuurkunde beoefend
„wordt,l) slechts door het lezen van eenige natuur„kundige boeken , in het vervaardigen van natuùr„ kundige werktuigen zoo verre heeft kunnen vorde„ ren, dat de voortbrengselen zijner eigen vlijt, naast
;7die, van wel onderwezen kunstenaren kunnen ge„ plaatst worden. Met dit gezegde wordt door mij
„bedoeld de persoon van S. J. EienJcs, wonende
„te Hallum, departement Vriesland en de door
„denzelven ingezonden optische werktuigen, waar„ onder vooral 3 welgemaakte telescopen, alsmede
„een microscoop, als een Gregoriaansche telescoop
^werkende, de aandacht der kenners gevestigd heb*
„ben. De commissie hoopt, dat de toewijzing van
„ eenen zilveren eereprijs, aan dezen kunstenaar
„verder tot aanmoediging verstrekken zal."
Het gevolg was dan ook dat aan EienJcs een'
zilveren medaille werd toegekend 2 ).
Rienks was bescheiden genoeg om te getuigen,
dat de Gebroeders Roeîofs de ontwerpers zijner
plannen waren geweest. W. van Peijrna, in zijne
') Z. Exc. wist zeker niet dat Hijum zoo dicht in
de2 buurt lag!
) Tijdschrift „de Volksvlijt", jaarg. 1861, no. 10—12.

Wumkes.nl

58
„ Levensberigten van Ar jen Roelofs Roelofs" enz.;
p. 145, deze bescheidenheid opmerkende, zegt daaromtrent: „En het verstrekt U, beroemde kweeke„ling van Boelof's, voorzeker geenszins tot oneere,
„dat gij, de waarheid huldigende, de Roelofsen als
„de ontwerpers van het plan uwer telescopen destijds voorsteldet en kenbaar maaktet. Dat gij,
„hoewel van Roelofs verdere medehulp verstoken,
„in uwe ondernemingen gelukkig moogt slagen;
„dat Nederland nog vele voortreffelijke stukken van
„uwe hand moge ontvangen, waartoe gij mogelijk,
„als geheel aan kunst gewijd, als geplaatst aan of
„bij een van 's Rijks hoogescholen, een gunstiger
„gelegenheid, dan op uwe voormalige standplaats ')
„vindt, dit is mijne hartelijke wensch!"
Na de tentoonstelling werd Rienks door iemand
uit Buiksloot, die gelijksoortige telescopen had tentoongesteld als hij, uitgenoodigd om hun werk te
vergelijken. Rienks nam de uitnoodiging aan en
begaf zich naar de genoemde plaats. Het bleek
toen, en zijn mededinger was edelmoedig genoeg,
om dit zonder aarzelen te erkennen, dat de kleinste
zijner telescopen, van la/3 voet, beter was, dan die
van 2 voet van zijn' tegenstander. 3)
Den 7den van zomermaand des jaars 1810 nam
de Koning van Holland een voor Rienks zeer vereerend besluit, dat bij dispositie van den Minister
van Binnenlandsche Zaken, den loden dierzelfde
maand aan hem volgenderwijze werd bekend gemaakt :
') Rienks woonde toen (1829) te Leiden.
j Mag. encyc VI p. 22.

8
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„Copie.
„Voor het Rijk.
,15 Zomermaand 1810.
»NQ\L
„De Minister van Binnenlandsche Zaken ont„vangen hebbende een besluit van Zijne Majesteit
„de Koning, genomen te Amsterdam, den 7 van
„Zomermaand, 11. no. 3, op des Ministers rapport,
„bij missive van den 1 derzelver maand, Nu. 3,
„ opzichtelijk den persoon en de bekwaamheden van
„Sijtze (sic.) Johannes Rienks, wonende te Hallum,
„Departement Vriesland , en wordende daarbij ge„statueerd:
,1°. Dat aan gedachten S. J. Rienks zal wor„den te kennen gegeven, dat het Zijne Majesteit
„hoogst aangenaam zijn zou, en Hoogstdezelve het
„als strekkende tot luister van dit Rijk zoude beschouwen, dat hij aan zijne Kunst in het ver„ vaardigen van optische Instrumenten nog meerdere
„uitgebreidheid wilde geven, en provisioneel ter
„dispositie van Zijne Majesteit beproefde een Telescoop te vervaardigen met een spiegel van twee
„voeten middellijns; zullende Hoogstdezelve gaarne
„de kosten van het metaal en verdere materialen
„van zoodanigen Telescoop dragen en bovendien
„ook den Kunstenaar blijken van Hoogstdeszelfs
„genoegen geven.
„2°. Dat dezelve wijders zal worden uitgenoo„digd om aan iemand , ter zijner verkiezing , nog
„jong zijnde , grondig onderwijs te geven in zijne
„kunst van het glazen slijpen en het zamenstellen
„van Telescopen, waaromtrent aan Zijne Majesteit,
„in tijd en wijle, zoodanige voordragt, als tot bevordering van Hoogstdeszelfs oogmerk noodig kan
„zijn^ door den Minister zal moeten worden gedaan.
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„3°. Enz.
„Wordt door den Minister voornoemd , ter völ„ doening aan den op denzelven ten dezen verstrekken last:
„1°. Enz.
„2°. Den inhoud van het eerste en tweede lid
,van bovenomschreven Koninklijk besluit bij dezen
„gébragt ter kennisse van den Heer Sijtze Johan„nes Rienks, wonende te Hallum, departement
„ Vriesland , tot dezelfs informatie en narigt, met
„uitnoodiging wijders, om, zoowel wegens de vervaardiging van den bedoelden Telescoop, als ter
„verkrijging der informatiën, die hem daartoe zoud e n kunnen dienstig zijn, zich aan den Directeur„ Generaal der Wetenschappen en Kunsten, wonende
„in den Haag, te adresseren.
„Amsterdam den 15 van Zomermaand 1810.
„De Minister voornoemd: (geteekend:) van der
„Capellen.
-18^10."
Rienks was toen een allerbekwaamst kunstbewerker en zijne betrekking tot Ar jen Roelofs, wiens
groot vernuft hem daartoe ontwerpen en berekeningen verschafte, zal vermoedelijk bij het nemen
van dezen maatregel mede zijn in acht genomen.
Rienks heeft zich ook nog over de uitvoering
schriftelijk vervoegd tot den Directeur-Generaal van
Kunsten en Wetenschappen; maar het was te laat!
Den lsten Juli van datzelfde jaar had Koning Lodewijk Napoléon afstand gedaan van den troon van
Holland en den 9den Juli daaraanvolgende was
het Keizerlijk besluit ter inlijving van Holland in
het groote Fransehe Rijk geteekend *).
') Mr. J. W. de Crane, letfc. en gesohiedk. verz.,
Leeuw. 1841, p. 100 en 101,
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Iiienks îs ook de maker geweest van een paar
brandspuiten, die door twee mannen gedragen konden worden en aan welker hef boomen zes mannen
konden werken. Zij voerden liet water meer dan
!30 voet hoog en waren van twee luchtvaten voorzien , ten einde meer kracht bij te zetten aan het
koper, dat, naar hij meende, anders voor de pompen te zwak was, door de samenpersing van lucht
tegen de buitenwanden. Ook werd daardoor de
brandspuit lichter en dus voor het vervoer gemakkelijker. Een dezer brandspuiten hield Rienks voor
eigen gebruik, terwijl de andere bestemd was voor
den onder-prefect du Tour 1 ).
Hij vervaardigde voorts een astrolabium, met
daarbij behoorende telescoop, waterpas en kompas.
Overtuigd dat dit instrument niet volmaakt was,
had hij het voornemen om daaraan successivelijk
zoodanige verbeteringen aan te brengen, als de
ondervinding hem zou aan de hand doen.
Verder maakte hij een groote microscoop met
vier spiegels , die , volgens de getuigenis van een'
deskundige in dien tijd, mogelijk éénig in zijne
soort was en bezwaarlijk door een' anderen kunstenaar in het rijk zou kunnen worden overtroffen.
Zijne zakmicroscopen, inzonderheid voor ondoorschijnende voorwerpen, waren van zijne eigene
vinding. Bij gelegenheid der tentoonstelling in
Amsterdam, waarvan hiervóór is gesproken, gaf hij
daarvan één ten geschenke aan den heer Ypélaar.
Het exemplaar trok zeer de aandacht en droeg de
goedkeuring weg van de arbiters bij die tentoonstelling 3 ). De lichtstralen dier zakmicroscopen wer') Mag. encyc. VI, p. 18, alwaar deze laatste Dufour
wordt
genoemd.
2
) Als boven, p. 19.
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den opgevangen door een' hollen spiegel van l1/^
duim middellijn en van dáár teruggekaatst in het
brandpunt, waarin het ondoorschijnend voorwerp
was geplaatst. Hij vermeende de spiegels tot 2
duim middellijn te moeten brengen en er meer
dan één bol glas toe te kunnen bezigen.
Intusschen bepaalde zich het genie van Iiienhs
voornamelijk tot liet maken van telescopen en reeds
had hij in 1811 vijftien of zestien van V2, 1, 2
en 4 voet lengte vervaardigd.
Zijne telescopen waren kort, doch zeer wijd en
door deze grootte van middellijn ontvingen zij van
een voorwerp vele lichtstralen. Hij sleep zijne
spiegels op zulk eene wijze dat zij al de lichtstralen , op een' grooten afstand van de spiegels , in
één punt verzamelden. Om een voorbeeld te noemen: in den Newtoniaanschen telescoop, voorheen
aan de Hoogeschool te Franeker in gebruik, had
de groote spiegel eene middellijn van 8 duim en
het brandpunt bijna den afstand van 8 voet, terwijl in een' gelijksoortigcn telescoop, omstreeks
1811 door Rieriks voltooid, de groote spiegel eene
middellijn had van 12 duim, dat is één voet, en
het brandpunt slechts 7 voet afstands, iets waarvan
in die evenredigheid hier te lande geen tweede
voorbeeld gevonden werd. In zijn Gregoriaanschen
telescoop, door hem aan Koning Lodewijk hwpolêon
geschonken, had de groote spiegel eene middellijn
van 8 duim en een' afstand van slechts 4 voet.
Zijne telescopen waren zóó voortreffelijk dat, naar
het oordeel van den Hoogleeraar C, Ekama, geene
telescopen hoegenaamd, die dezelfde lengte van pijp
hadden , met de zijnen in eenige vergelijking konden komen *).
*) Mr. U. A. Evertsz, Friesche Volsalmanak, 1860, p. 16.
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De onvermoeide vlijt van Rienhs en zijn oneindig geduld in het slijpen van metalen spiegels ,
waarin hij waarschijnlijk de grootste kunstenaar'
w a s , die er destijds bestond l), verzekerden hem
een' gunstigen uitslag. Hij sleep gelijktijdig twee spiegels , aan welke hij , door den eenen tegen den
anderen , bij aanhoudendheid te beproeven en te
verbeteren , zooveel mogelijk eene parabolische gedaante gaf, totdat zij aan elkander volmaakt gelijk
en voor geene verbetering meer vatbaar waren.
De altijd werkzame Uienhs, die meermalen met
eermetaal is bekroond geworden, had ten oogmerk, —• nadat hij een telescoop had vervaardigd,
waarvan het brandpunt 12 en de opening eene
middellijn van nagenoeg 2 voet bedroeg en welks
groote spiegel een gewicht had van 372 pond s ),
— naar het ontwerp van Ar jen Roelofs een teles j
ooop te maken met een brandpunt van niet mindei'
dan 42 voet en eene opening van 4 voet 8 duim
middellijn, waarvan de spiegel 2100 pond zou
moeten wegen, terwijl de kosten van het metaal
op ƒ3150,— werden begroot.
Deze telescoop zou, naar het oordeel van de beroemdste geleerden , dien van Ilerschel zeer verre
overtreffen. De biograaf van Rienhs, in het meer-malen aangehaalde werk: „Magasin encyclopédique",
zegt o. a., nadat hij eenige overtuigende berekenin') „Rienks est vraisemblablemen.t Ie plus grand
„artiste qui existe à present dans 1'arfc de polir , et
„eet art est peut-être unique en son espèoe".
Mag. encyc. VI, pag. 23.
•) Deze telescoop moet in der tijd geplaatst zijn
geweest op het Observatorium te Leidend Hij werd
door Kienks, met hulp van Koelof Hessels Homniema;
wiens moeder eene zuster was van Arjen fioelofs, te
Berlikum vervaardigd.
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gen heeft laten voorafgaan, dat de spiegel in den
telescoop van Bienks vier maal meer lichtstralen
zou opvangái dan dien in den telescoop van Herschel.
Het ontwerp voor dien reusachtigen telescoop is in
1817 door Roelofs en Bienks gezamenlijk bij ons
Gouvernement ingediend, doch de uitvoering is, om
mij onbekende redenen, achterwege gebleven. Toch
droeg het plan dermate de belangstelling van Koning Willem I weg, dat Roelof's en Bienks beide,
in September 1817, benoemd werden tot de waardigheid van Broeder der Orde van den Nederlandschen Leeuw ^).

Rienks verhuisde in 1818 naar Berlikum, en
betrok er het huis van R. H. Hommema, die in een
ander huis ging wonen en mede werkzaam was aan de
vervaardiging der telescopen, waarvan er later een
naar Leiden en vermoedelijk een naar Utrecht is
gegaan. In de werkplaats te Berlikum had men
het slijptoestel in verbinding gebracht met den
karnmolen. 2)
Waarschijnlijk heeft Liienlcs zich, kort nà den
dood van Arjen Roelof's (1828), gevestigd op eene
plaats waar hij meer gelegenheid had om met mannen van het vak in aanraking te komen dan te Hallum,
of te Berlikum.
Zeker is het dat hij in 1829 te Leiden woonde.
Hij is twee malen gehuwd geweest, eerst met
Grietje Dirks Hellinga en later met Sietske Wiebes
de Jong.
Bij zijne vrouwen heeft hij 15 kinderen geh,ad,
terwijl hij zelve de tweede was van een 14tal!
')
Zie Leeuwarder courant van 3 October 1817.
s

) Zie over Hommema en mede over Rienlcs, Worp
van Peyma, Levensberigten van Arjen Boelofs, Franeker 1829. pag. 144—147.

Wumkes.nl

65

De hooge trap van volmaking dien Rienks bereikte, kan niet anders worden toegeschreven dan
aan hef toeval, 't welk hem met de Gebroeders
Roelofs in aanraking bracht. Zij allen streefden
naar hetzelfde doel, deelden aan elkaar hunne wederzijdsche ontdekkingen en nieuwe denkbeelden
mede, vulden als het ware elkanders wetenschap
aan en wisten, door een niet misplaatstcn naijver,
elkander voort te drijven op den weg naar hooger.
Slechts ééns heeft Rienks getracht, elders een
leerschool te vinden, 't Was omstreeks het jaar
1805, toen een broeder van hem, die te Amsterdam onder Prof. Hesseling studeerde, hem voorstelde, een reisje door Holland en Zeeland te maken, om er samen de fabrieken in oogenschouw
te nemen. Tot dat einde bezochten zij onder anderen Dordrecht, Rotterdam, Middelburg en Delft.
In deze laatste stad, waar zij kennis maakten met
den fabrikant Onder de Wijngaard Canzius, bood
Rienks aan om eenigen tijd, in diens fabriek zonder
loon werkzaam te zijn, om telescopen en dergelijke
instrumenten te maken. Hij deed dit met liet kennelijk doel, om er zijne kennis te verrijken. Ofschoon zijn aanbod (bij de week) werd aangenomen,
duurde zijn verblijf aldaar geen negen maanden,
want . . . men maakte in de fabriek geene telescopen, wat vroeger wel het geval was geweest en
bovendien ontmoette hij er geen personen, van wie
hij eenig onderricht kon bekomen.
Men kan dus gerustelijk aannemen, dat hij, zoowel als de gebroeders Roelofs, zich zelve hebben
gevormd. Daarom moet het ons des te meer verwonderen, dat Rienks, het verder in zijne kunst
wist te brengen dan de beste en de meest onderwezen instrumentmakers van ons vaderland en dat
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hij de mannen der wetenschap verbaasd deed staan
over zijne werken.
Eindelijk dient nog te worden opgemerkt, dat
Rienhs, even als Arjen lïoeïofs, eene meer dan
gewone onbaatzuchtigheid bezat en, zonder naar
goud of eer te dorsten, zich met de edele zelfvoldoening vergenoegde, van in stilte zijnen arbeid
voort te zetten, zich in de natuur-, wis- en sterrekunde (zonder in deze vakken, of hunne verdere
kunst, eenig eigenlijk gezegd onderwijs genoten te
hebben), te oefenen en zijne werktuigen de hoogstmogelijke volkomenheid bij te zetten. Beide vervaardigden met eigen handen — het giet- en draaiwerk er onder begrepen, — alles, wat tot een'
volkomen telescoop behoorde, zonder door iemand
geholpen te worden en bedienden zich slechts nu
en dan van een' jongen, tot het draa'en van den
steen voor het slijpen hunner werktuigen. *)
Ilienks wilde nooit één zijner instrumenten verkoopen , hoewel hij niet bemiddeld was. Daarentegen was hij vaardig in het geven , wanneer hij
daarmede genoegen kon schenken aan wetenschappelijke mannen, die belang stelden in zijne kunst.
Zoo had hij op de hiervóór besproken Tentoonstelling te Amsterdam, drie telescopen en twee
zakmicroscopen ingezonden. Van deze laatsten, die
de bijzondere aandacht van kenners trokken, gaf
hij er een ten geschenke aan den heer Ypelaar.
Bemerkende dat de ingezonden telescopen de goedkeuring des Konings wegdroegen, besloot hij dadelijk
') Voorbeelden van deugdzame bedrijven, uitgegeven
door de Maatsch, tot Nut van 't Algemeen, 2de stukje,
p. 16 en v. — Jaarboeken der Wetensch. en Kunsten
in het Koningrijk Holland, dl. EL p. 187—198.
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den grootsten aan Zijne Majesteit aan te bieden,
zonder de minste nevenbedoeling. Den kleinste
schonk hij aan Prof. Van Swinden en den derden,
dien van 2 voet, aan Prof. Ekama te Franeker,
„voor diens eigen gebruik, opdat hij bij te ontdek„ken fouten, door dezen geleerde zou worden on„derrieht, teneinde die fouten te kunnen herstellen."
Genoemde heer Ypelaar wendde zich latei* tot
Rienks om een tweeden zakmicroscoop, mits tegen
betaling; doch Rienks gaf dadelijk te kennen dat
hij niets wilde verkoopen. Hij verzocht echter dien
heer, het verlangde als een geschenk te willen
aannemen.
Bij een zijner aangehuwde familieleden , de
heer A. K. de Groot aan den Stienserweg te Leeuwarden , wordt nog eene telescoop (Newtoniaansche
kijker) van zijne hand bewaard.
Rïenks, die zooveel en met eere gewerkt had,
en die in zijn karakter een type was van een echten
Fries, overleed te Leiden den loden November
1845.
Tziim,
D. CANNEGIETER.
September 1888.
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Opmerkingen
hj liet doorbladeren Tan de BeneficiaalIboeken ran Friesland.

Sedert overoude tyden heeft de kerk in Friesland
steeds het aanzienlikste deel har er inkomsten genoten uit de opbrengst, huren , renten van vaste
goederen, landhoeven, losse landeryen, huizen, haar
meestal door vrome menschen geschonken. Die
inkomsten waren, in de middeleeuen, velerlei en in
heuren aard zeer verschillend; zy werden der kerke
opgebracht in geld zoowel als in landelike voortbrengselen, als koorn en vee, boter en brood, was,
enz. Ook werden sommige landeryen, die het eigendom der kerke waren, wel door de Geesteliken
zelven gebruikt, beboerd, en d'onmiddellike opbrengsten daarvan, 't zy in koorn, 't zy in vee, 't zy in
zuivel, door hen zelven, in nature genoten. Vele
landeryen en andere vasligheden waren ook, door
d' oorspronkelike bezitters, der kerke niet in vollen
eigendom overgegeven , maar slechts belast of bezwaard met groote of kleine , vast en voor altijd
bepaalde afgiften in geld of in voortbrengselen van
den landbou , aan de kerk of aan heure dienaren.
En sommigen van deze kerkelike inkomsten moesten
ook voor een bepaald en door de schenkers naukeurig omschreven doel aangewend worden; by
voorbeeld: voor liet lezen van zielmissen, voor het
branden van waslicht ten altare, of voor andere
kerkelike zaken. Sommigen waren uitsluitend aan-
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gewezen voor het onderhoud der kerk-gebouen en
kerk-meubelen; anderen kwamen den priesters of
pastoors te bate, nog anderen aleen den .onderpastoors of kapelanen, of ook slechts den kosters —
en vele dergelike bepalingen meer waren aan deze
zoo zeer verscheidene kerkelike inkomsten in het
algemeen verbonden.
Al deze zaken zullen in de middeleeuon wel niet
naukeurig omschreven en te boek gesteld zijn geweest, ofschoon dit met de voornaamsten en belangrijksten daar van zekerlik wel het geval geweest is. Maar daar waren vele geringe inkomsten , voortspruitende uit kleine afgiften, by voorbeeld jaarliks van enkele stuivers geld , van kleine
hoeveelheden koorns of zuivels, van enkele brooden,
en anderszins. Dezen bestonden grootendeels slechts
in het geheugen der belanghebbenden , en zy werden jaarliks door hen die daar mede belastigd of
bezwaard waren , der kerke ofte heuren dienaren ,
volgens overerfde gewoonte , en by getuigenis van
buren of omstanders , in goeden wille opgebracht.
In het algemeen mag men wel aannemen dat de
kerk en de geestelikheid, in de middeleeuen , toen
de kerk zoo volkseigen en daar door zoo machtig
was, deze inkomsten steeds genoten hebben zonder
byzonder bezwaar , zonder onwilligheid oft ontduikinge van den kant der lieden die ze op te brengen
hadden. Maar by 't einde der middeleeuen en het
begin van den nieuen tijd, omstreeks den jare 1500,
begon velerlei misbruik in deze zaken zich t' openbaren. Onwil, soms ook onmacht van den kant
der bezwaarden of bezitters om aan hunne verplichtingen te voldoen , aanmerkelike verflauing in,
ja afval van den geloove, waardoor groote onverschilligheid voor kerkelike zaken ontstond; ook oor-

Wumkes.nl

70

zaken van natuurliken aard, als overstroomingen en
watervloeden, die sommige landeryen geheel hadden
weggeslagen of aanmerkelik in weerde doen verminderen , maar vooral de geest van den nieuen
tijd, die op allerlei gebied zich in die jaren gelden
deed , en die, in den regel der kerke en heuren
dienaren vyandig was — kortom, allerlei oorzaken
en een samenloop van omstandigheden maakten
dat de genoemde inkomsten in d' eerste helft der
zestiende eeu geenszins meer ten vollen, noclite
ook gewillig of geregeld der kerke toegebracht
werden. Ja, zy bleven soms , en in sommige gevallen , en geenszins zeldzaam, wel gants en al
achterwegen, en werden, tegen recht en rede in,
moedwillig onthouden en onttrokken aan heure bestemming , waar toe vrome lieden ze eertijds hadden gegeven, vermaakt en ingesteld.
Van den anderen kant schijnt het dat de geestelikheid, in die jaren van beginnende beroering, ook
geenszins in alle deelen voldeed aan heure verplichtingen , die zy, by het genot der kcrkelike inkomsten, schuldig was te doen. Zekerlik was het velen
Geesteliken ook volkomen onmogelik om hunne
plichten te vervullen, door de ongunst der tyden.
Ook waren daar onder hen toen reeds eenigen, ja
niet weinigen, die in sommige opzichten ontrou
werden aan hunne roeping, wijl ze zich aansloten
by de nieue richting op godsdienstig gebied , die
als de kerkherforming in Duitschland reeds begonnen
was, en die in de Nederlanden by velen zoo veel
instemming vond. En dezen onttrokken zich ten
deele aan hunne kerkelike plichten en aan de volledige vervulling van hun ambt — al bleven ze
d'inkomsten daar van ook genieten. Daar waren
ook nog andere misbruiken ingeslopen van den
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kant der Geesteliken, in dezer voegen , dat sommige opbrengsten, die, by voorbeeld, aan drie verschillende Geesteliken of geestelike bedieningen waren toegewezen, wegens drie verschillende ambtelike
verplichtingen, toch slechts eenen enkelen Geestelike
te goede kwamen. Of ook dat een Geestelike, als
dorpspastoor by voorbeeld , niet tegen staande hy
d' opbrengsten aan zijn ambt verbonden genoot,
toch zyne verplichtingen niet vervulde, en niet eens
woonde in het dorp of in de parochie , die hem
aangewezen en toevertroud was. Zelfs waren sommige kerkelike inkomsten wel in handen en ten
bate gekomen van wereldlike personen, geheel strydig met keure oorspronkelike bestemminge. Of
ook , aan den anderen kant, werden die opbrengsten jongen, weiwillenden en deugdeliken dorpspastoors , die niet op de hoochte waren van d' inkomsten waar zy recht op hadden, nochte met die
zaken voldoende bekend , door kwaadwillige, ontroue, eigenbaatzuchtige, oneerlike lieden onthouden.
Ten einde weer goede orde te brengen in deze
ergerlike zaken, die niet anders als uiterst nadeelig
wezen konden voor den noodzakeliken en zeer gewenschtèn geregelden gang der kerkelike aangelegenheden , en waar onder d' uitoeffeninge van den
openbaren eeredienst en het aanzien der kerke, zoo
wel als de voornaamste belangen van het vrome
en godsdienstige volk aanmerkelik moesten lyden,
en dan ook werkelik leden — ten einde dus de
misbruiken uit te roeien, en de rechten zoowel als
de plichten van kerk en volk weer vast te stellen,
en om een overzicht te krygen van de vaste inkomsten der kerke ende heurer dienaren, had reeds
Grave HENDRIK VAN STOLBERB , als Stadhouder in
Friesland • voor den Hertoge JORIS VAN SAKSEN, die
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in d' eerste jaren der zestiende eeue Friesland voor
den duitsclien Keizer bestierde, besluiten en verordeningen, daar toe strekkende, ten jare 1507 uitgeveerdigd.
Maar, zonder gevolg. •
Ten jare 1542 nam Vrou MARIA, de landvoogdesse, die in naam van beuren broeder Keizer
KAREL V , met Holland en Brabant, met Zeeland
en Vlaanderen, ook de friesche gewesten bestierde,
deze zaak op nieu in handen. Zy beval dat al
d' inkomsten der kerke in Friesland, door de verschillende pastoors in d' eerste plaatse, naukeurig
moesten worden aangegeven en omschreven, en dat
het Hof van Friesland die zaak had te regelen, te
bevorderen en ten einde te brengen. Na veel tegenstribbelens en ontwykens van de verschillende
belanghebbenden , tot welken tegenstand ook oorzaken van staatkundigen aard medewerkten, na veel
uitstels , en na het indienen van allerlei bezwaren,
schriftelik zoo wel als mondeling, en na allerlei
blyken van onwil, kwam het eindelik toch zoo
verre dat der hooge regeering een register aangeboden worden kon van al d' inkomsten der parochie-kerken en heurer dienaren, in Friesland, stad
voor stede, dorp voor dorp, ten naasten by volledig.
Deze lijsten of registers, door de parochie-pastoors,
soms in samenwerkinge met de kerkvoogden opgemaakt , zijn nog in afschriften aanwezig gebleven.
En allerbelangrijkste , allermerkweerdigste geschriften zijn dat. Zy formen, als 't ware, eene overryke
bron, waaruit allerlei gegevens , zoo wel voor den
iïieselien oudheidkundige en taaibeoefenaar, als voor
den frieschen geschiedvorscher van groot belang ,
geput worden kunnen. Eene uiterst belangwekkende
bladzyde uit de geschiedenis der beschaving van ons
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dierbare friesche vaderland is ons, in die registers,
open geslagen, en een groot aantal van die byzonderste en aanmerkelikste zaken op oudheid- laaien geschiedkundig gebied , die anders wis waren
verloren gegaan , komt ons daar uit aan het licht.
De taal vooral, waarin deze ten deele eenvoudige
en weinig geletterde, maar ten deele ook wel-ge1 eerde friesche Geesteliken in d' eerste helfte der
16e eeu schreven, is rijk in leeringe voor den hedendaagschen taalvorscher. En in niet mindere mate
zijn dit de namen van plaatsen , gehuchten, staten
en saten , terpen en wieren , landeryen en velden,
dyken en wateringen, wegen en vaarten, venen en
meren , huizen en hoven , met de persoonsnamen,
't zy dan doop-, 't zy geslachtsnamen en vadersnamen, die zoo rykelik in deze registers voorkomen.
En eveneens vindt d' oudheidkundige en de man
die de geschiedenis der beschaving en ontwikkeling
van ons volk uitvorscht, met den geschiedkundige
in engeren zin, met den geslachtskundige, met den
man die de kennis van den ouden kerkeliken eeredienst en van de zeden en gebruiken des frieschen
volks op kerkelik gebied naspeurt — kortom vinden
allen, die de kennis van de voortyden van ons land en
volk betrachten , lief hebben en in eere houden ,
hier ryken buit en kostelike bate.
Het was dus een verdienstelik werk, toen het
gewestelik bestier van Friesland, omstreeks de helft
dezer eeu, de lijsten van der kerke inkomsten van
de Zevenwolden afdrukken liet, door de goede zorgen
en verdienstelike bemoeiingen van den Schriftwaarder
van Friesland, JACOB VAN LEEUWEN, en ze, onder
byvoeging van de omstreeks 1774- reeds gedrukte x)
l

) Die registers zouden worden opgenomen in het
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doch toen niet uitgegevene registers van Oostergoo en
Weslergoo, onder den naam van „Beneficiaal-boeken
van Friesland *), als een flinke foliant in het licht
verschynen deed. De wetenschap in het algemeen
was hier grooteliks door gebaat. Ook ik zelve heb
aan de beoefening van deze Beneficiaal-boeken velerlei kennis van oud-friesche zaken te danken.
Enkele aanteekeningen en uitbreidingen, by het
doorbladeren van de Beneficiaal-boeken door my
gemaakt, heb ik met genoegen voor den Frieschen
Volksalmanak willen afstaan. En opsettelik heb
ik daar toe zulke aanteekeningen uitgezocht, waarvan (met alle bescheidenheid zy dit gezeid), waarvan ik verwachten mag, dat zy ook door den eenvoudigen beschaafden man, ook al maakte hy nooit
in het byzonder eenig werk van friesche geschieQ-root Plakkaat en CharterboeJc van Friesland. Gedeputeerde Staten besloten evenwel, nadat ze reeds waren
afgedrukt, ze daarin niet te doen opnemen. Zie W.
EEKHOFF , de Vrije Fries VII bladz. 834, waar de
geschiedenis van gemeld Charterboek gevonden wordt.
De vijf eerste deelen van dit voor de geschiedenis
zoo belangrijk werk, vorderden eene uitgave ten laste
van de Provincie, van ruim zeventig duizend gulden,
† 70335- Dat deed men ruim eene eeu geleden voor
de ! wetenschap , en wat in verhouding daarvan thans ?
) De volle titel is: Beneficiaal-boeken van friesland;
opgemaakt ter voldoening aan het bevel, gegeven
door de Vrouwe Gouvernante MABIA van Hongarije»,
te Brussel, den 25 Augustus 1542; uitgevaardigd, in
name van Keizer KABEL V, door het Hof van friesland, te Leeuwarden, den 3 November 1542 ; vernieuwd
door de Landvoogdesse te Brussel, den 28 Mei 1543 ,
en door het Hof herhaald en aangedrongen, te Leeuwarden, den 1 November 1543. •— Uitgegeven op last
van het Provinciaal Bestuur van Friesland. — Leeuwarden, G. T. N. Buringar, 1850.
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denis, oudheid- of taalkunde, toch mot genoegen
zullen worden gelezen, en althans den waren, den
Stand-Friesen, wien zulke zaken na ter harten gaan,
belang zullen inboezemen : alles ter betere kennisse
van de voortyden onzes volks, en als tot eenen
spiegel voor den tegenwoordigen tijd. En moge
deze of gene Fries (en hier by heb ik vooral het
oog op zoo menigen degeliken en leergierigen jongeling onder ons) hier door belust gemaakt worden,
om zelf die belangryke Beneficiaal-boeken te doorvorschen, en zelven zich te laven aan die levende
born van kennis en wetenschap, die als 't ware
ontspringt uit die doode bladen.
Onder de vele veranderingen in allerlei belangryke zaken, die het begin van den nieuen tijd,
in d' eerste tientallen jaren van de 16de eeu ook
in Friesland te weeg bracht, moet vooral ook d' ommekeer in de friesche taal vermeld worden. Had
tot den jare 1500, of althans tot kort voor dat
tijdstip, d' aloude eigene taal der Friesen natuurliker wyze in Friesland uitsluitend geheerscht, als
schrijftaal en als spreektaal, als de taal der edelen
en aanzienliken en als die der dorpelingen, der
burgers als der boeren — het bestuur der Saksische
Hertogen in de laatste jaren der vijftiende, en in d'allereerste jaren der zestiende eeu had in deze zake
toch reeds eenige verandering te weeg gebracht.
Deze vreemdelingen en hunne ambtenaren en andere
volgelingen voerden hier, eeniger mate, de (neder-)
Saksische, dat is te zeggen de (oost-) nederduitsche,
de later zoogenoemde platduitsche taal, als schrijfen spreektaal in — namelik de zelfde taalform die
reeds in andere, oostelik van ons gelegene friesche
gouen, in Groningerland en vooral in Oost-Fries-
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land en in de gouen aan de monden van Weser en
Elve, d' oud-friesche landstale geheel of ten decle verdrongen had. Het bewind van deze Saksische Hertogen
duurde niet lang, duurde te kort om grooten indoed op
de taal te hebben kunnen uitoefenen. Het werd vervangen door het bestuur van Vorsten uit het oostenrijksche stamhuis, die ook als Graven van Holland en
van Vlaanderen en als Hertogen van Brabant in andere
nederlandsche gewesten regeerden. Ook het bestuur
dezer vreemdelingen deed onzer volkstale afbreuk.
Zy toch voerden hunne vlaamsch-brabantsch-hollandsche, men kan het korter ook noemen: hunne
dietsche taal hier te lande in. Natuurlik slechts
voor hunne geijkte, ambtelike regecringsoorkonden,
wetten , besluiten , verordeningen. Maar hun infloed was toch sterk genoeg om d' oude friesche
taal ook langzamerhand uit de penne der Friesen
zelven te verdringen. En die , aanvankelik vooral
brabantsch-getinle dietsche hoftaal werd, sedert in
het verloop der 16de eeu de friesche gouen zich
hoe langer hoe meer aan Holland en aan d'andere
noord-nederlandsche gewesten aansloten, en sedert
d' opkomsle van d' Unie van Utrecht, die aan het
byzondere, het gewestelike Hollandsen meer en
meer overwicht gaf — die ingevoerde dietsche taal
dan werd hoe langer hoe meer byzonder-hollandsch
getint. • Toch gingen al deze veranderingen in Friesland slechts langzaam, langzaam. Het oude Friesch,
al bezweek het ook als algemeene schrijftaal in ons
vaderland, bleef als spreektaal in leven, en leeft er
nog lieden., ja heeft er, in deze eeu, ook weer als
schrijftaal, als boeketaal nieuen luister herwonnen.
O zoete zake! eervol ende heilrijk onzen volke!
Maar ten jare 1550, of laat ik, om zeker te
gaan, zeggen: ten jare 1580, toen de laatste oude
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Stand-Friesen, die nog in den ouden tijd en voor den
jare 1500 geboren waren, hun aardsche leven hadden
afgeleid, was ook d' aloude friesche taal als schrijftaal
in Friesland geheel buiten gebruik gekomen. En
eerst in do volgende, in de 17e ecu, zoude GYSBERT
JAPICX haar, ook als schrijftaal, maar dan ontdaan
van hare oude formen, weer in eere brengen.
Aan de reinheid der taal in Friesland in het
algemeen deed d' infloed van het Nedersaksisch
der Saksische Hertogen, en van het Vlaamsch-Brabantsch-Hollandsch der Vorsten uit het oostenrijksche huis grooten afbreuk. Eene schromelike verbastering ontstond daar door, en eene afschuwelike
vermengoling van taal, die in d' eerste helft der
16de eeu haar toppunt bereikte. Wel bleven sommige oude Stand-Friesen in die halve eeu nog
Oud-Friesch schryven; maar ook zy konden hunne
eigene taal geenszins vry en onbesmet houden van
nedersaksische en dietsche infloeden en inmengselen,
zoo als nog blijkt uit hunne geschriften, die ons
overgeleverd zijn. Maar de jongeren onder ons
volk, en die na den jare 1500 geboren waren,
bedienden zich reeds niet meer van d' oude landstaal, als schrijftaal, al bleven zy haar ook, voor
en na, in het dageliksche leven als spreektaal gebruiken. Maar zy schreven een zeer onzuiver Nederduitsch, 't zy dan meer nedersaksisch, 't zy meer
dietsch gekleurd, maar dat steeds rykelik met friesche
woorden, met friesche taalformen, met friesche
zinwendingen doormengeld was.
De oorkonden nu, die de Beneficiaal boeken
samenstellen, vertoonen een getrou spiegelbeeld van
dezen geheelen gang van zaken, van dezen geheelen ommekeer op friesch taalkundig gebied. Vooral
ook uit dit oogpunt zijn die geschriften hoochst be-
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langrijk voor den hedendaagschen taalvorscher , en
zeer leerrijk.
Verre weg liet grootste gedeelte van deze oorkonden is in den dietschen taalform opgesteld , en
vertoont de verschillende wyzigingen daarvan, die
hier reeds aangevoerd zijn. En slechts enkelen
zijn geschreven in de friesche taal, en dezen vertoonen dan nog ten deele de volle oud-friesche
taalformen , die eene eeu later, ten tyde van GYSBERT JAFICX , reeds waren verloren gegaan en uit
de friesche spreektaal gesleten.
Klaarblykelik waren al de Geesteliken, al de Parochie-pastoors, die deze oorkonden, voor zich aleen,
of met behulp hunner onderpastoors (kapelanen)
of hunner kerkvoogden opstelden en schreven,
Fricscn. Hunne taal bewijst dit. Ook nog daar,
waar ze zich moeite gaven om de. vreemde, de
dietsche taal zoo goed, zoo zuiver mogelik te schryven. Een enkele slechts van al deze mannen bewijst, door de hoogduitsch-getinte mengelsprake die
hy bezigt, dat hy van oniïieschen, van hoogduitschen bloede is; "t is „Her WILLEM", Pastoor van
Weslergeest.
Wy mogen aannemen , ja haast wel met zekerheid beweren, dat de Geesteliken der RoomschKalholyke kerk in Friesland, in die tyden grootendeels mannen waren „van het behoud", zoo als men
zegt; mannen, die den nieuen stand van zaken op
kerkelik en niàatschappelik gebied, waar van de
eerste voorboden in die jaren zich reeds zoo duidelik lieten bemerken, geenszins genegen, ja vyandig
gezind waren. Als troue zonen der Kerke konden zy in het geheel niet anders, en als StandFriesen althans ten deele niet anders wezen, nochte
anders gevoelen. Dies waren zy ook op taalkun-
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dig gebied, zonder twyfel, mannen die nog d'eere
der aloude volkstale hoog hielden. Ook had de
Katholyke Kerk hier te lande in de middeleeuen
geene andere taal gekend en erkend (natuurlik faehalven het kerkelik Latijn), als de friesche, de landsen volkseigene taal. De friesche Geesteliken zelven waren ja Friesen, friescli-sprekende Friesen ,
die niet enkel in hun dageliksch verkeer met den
volke de friesche taal uitsluitend gebruikten, in
steden en dorpen, maar die ook, op kerkelik gebied,
in onze aloude tale zich tot hunne gemeenteiiaren
richtten, en daar in predikten. Gelijk ook al het
volk in zyne eigene friesche taal den Heere God
aanbad, en in zyne friesche moedertaal zyne gebeden tot den Hemelschen Vader lichtte — dit
alles nog in d' eerste tientallen jaren der 16de
eeu. Alles geheel anders als nog eenige tientallen
jaren later, toen de Protestantsche eeredienst, hier
ingevoerd en bevestigd, de friesche taal volkomen
verwaarloosde — den frieschen volke geenen friesschen, maar eenen nederduitschen, een dietsclien
bybel in handen gaf. En toen de eerste heribrmde
leeraren, die grootendeels vreemdelingen waren,
't zy Vlamingen en Brabanders, 't zy Neder-Duitschers uit Noord-Duitschland, niet meer in het
Friesch., maar in het Dietsch of in het Plat-Duitsch
zich in hun verkeer en in hunne prediking lot den
volke richtten.
Deze zaken zoo zijnde , moet liet ons wel bevreemden, dat de oorkonden van de Beneficiaalboeken allen, op weinige uitsonderingen na, in een
zoogenoemd Dietsch en niet in zuiver Friesch. opgesteld zijn, al zijn ze dan ook nog friescli genoeg
in heure mengeltale. Maar het is niet omnogelik,
ja 't is zelfs waarschijnlik, dat het Hof van Fries-
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land den geesteliken en kerkeliken heeren te verstaan gegeven hadde, dat hunne berichten en opgaven in de dietsehe taal moesten worden gesteld,
ten einde alzoo Vroue MARIA der Landvoogdesse
ende der hooge regeeringe tot Brussel te gemoet
te komen. Immers dezen en zullen zekerlik van
de friesche taal niet veel geweten nochte verstaan
hebben, al stond ook onze landsman en volksgenoot, de roemruchtige WIGLE VAN AYTTA van Swi-

chum, der Vroue MARY ter zyde.
Zie hier een paar kleine voorbeelden van de
taal, waarin liet grootste gedeelte van d' oorkonden
der Beneficiaal-boeken opgesteld is :
Zoo vermelden de geestehke heeren van Leeuwarden , onder vele anderen, in dezer voegen hunne
„Diversche landtrente ende andere incompsten.
„ Uuyt Symons goedt toe Medum, compt der Kercken
„jaerlicx twee gouden guldens ende seven stuvers.
„ Uuyt Anna Sybrants goet toe Dycksterhuysum ,
„compt den Patroon jaeiiix xij stuvers.
„Uuyt Jacob Tiessinge goet te Jelsum, compt
„den Kercke jaeiiicx te boven twee olde schilden;
„dese parceel staet nu in questie.
„Epo to Goengium geeft van vyff pondemaeten
„aldair, die ene Hylck Romsche, Hylck besproken heeft, dartich stuvers.
„Uuyt den Sluys, gelegen int zuuyd van der
„Stadt, barl ende ontfanckt die Kercke jaerlicx
„hondert gouden guldens.
s Noch heeft die Kercke een gouden gulden los„baer renten uuyt den Lutke fenne te Leckum,
„nae luyl den brieff, daer van synde.
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„Uuyt des Stadts Wage, compt der Kercken
„jaerlicx seventien gouden guldens xi stuvers.
„Uuyt myn Heer Doctor Uupko a Burmannia
„Benefitie oft den Sacristie, boert die Kercke jaer„licx xviu stuvers.
„Ticbelwark, gelegen buyten den Stadt op Huys„suma landt, d welck Glaes Jelles nu gebruyckt,
„brenckt ter Kercken te profyte van elcke brant,
„seven duysent steens.
„Die camer in den Kerckstrate, staende naest
„Heyl Spanneburgers huys, behoorende den Pa„troen, doet jaeiiicx twee pbilips guldens.
„Noch heeft die Patroen een huys by Sinte
„ Katherinen poorte , ten west van t water, geldende
„des jaers achtehalve golden guldens; d welck by
„den Stadt nu cortelinx es aö'gebroken.1'
De lijst van de kerkegoederen te Anjum in Dongeradeel begint als volgt:
„Item, in den eersten, VIIJ pondemaeten zaedt„landts, die Obbe op die Ryep es bruyckende , ende
„ heeft dus lange te huyer gegolden vi golden floree„ nen, ende sal nu gelden VIIJ phillippus guldens , ofte
„ Obbe voorsz. sal geholden wesen die landen te
„verlaeten, ende als dan die voorsz. landen uuyt
„ te laeten roepen over den Kercke, den meesten
„penningen daer vooren biedende, waer aff die
„twee pondemaeten Douwema ende Beyntiama nae„stelegers; ende noch twee pondemaeten, Thyetke
„Hottiez. ende Beyntiama' naestlegers; die ander
„nu pondemaeten Beyntiama op beyden syden
„naesllegers.
„Item, . . . . pondemaeten in Hollinge meedt„feen, die daer die Voechden kopet habba van
6
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„Jenne Holdinga, dus lange gegolden toe huyer
„eenen gouden floreen, ende sal nu gelden twee
„karolus guldens; doch dat Botto Holdinga daer
„aff heeft geprotesteert behcudelyck zyn recht, dat
„men meer schuldich es zoe een floreen, ende
„geen pondemaete, ende sal wel sulcx verclaeren
„by olde registeren," enz.
De taal, waarin deze twee oorkonden geschreven zijn, is al mede van het zuiverste Dietsch dat
in de Beneficiaal-boeken voorkomt. Trouens, in
de hooftstad heeft het ingedrongene Dietsch , door
den infloed van het Hof van Friesland en d' andere
regeerings-ïichamen, en van de veelal onfriesche
ambtenaren daaraan verbonden, zich het meest
kunnen doen gelden ter verdr3rvinge van het Friesch.
En d' oorkonde van Anjum is, luidens het opschrift,
opgesteld „voor my Heer Tiaert van Bourmannia,
„Ridder, Keyserlycke Mayesteyts Raedt ende Com„missaris van den Hove, President ende Raede
„ ordonneert, voor my compareert in den kereke
„toe Angyum, Dongerdeel", enz. Zekerlik heeft
dat „Heerskip" voor deze zake wel zynen schryver medegebracht. Toch vinden wy in deze twee
oorkonden nog friesche woorden, en vooral friesche formen en zinwendingen. In het eerste stuk
by voorbeeld in goed Friesch „hart", in plaats
van beurt, ofschoon er verder op in Oud-Dietsch
„boert", dat is beurt, staat. En in het tweede stuk
net half-verknoeide friesche „hopet IiaUa" in stede
van gekocht hebben. Buitendien ook sporen van
vlaamschen infloed , in het meermalen voorkomende
„es", in plaats van is; en sporen van het NederSaksisch of Plat-Duitsch in „golden, olde", enz. in
stede van gouden, oude. Én dan leveren de on-
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ophoudelik voorkomende fouten in het geslacht der
zelfstandige naamwoorden (eene klip waarop de
Friesen steeds verzeilen als zy eene vreemde taal gebruiken), het bewijs op hoc innerlik vreemd het
Dietsch dezen 16e eeuschen Friesen nog was.
De eenvoudige Pastoors van kleine en afgelegene
dorpkes schreven zoo goed Dietsch niet. In tegendeel, hunne taal is soms al te rykelik niet OudFriesch vermengeld. Zoo schrijft Heer SYTSE,
Pastoor van den dorpe Broek in Doniawarstal:
,. Die Patroen in Broeck Sinte Ghristoffel thien floreenen Renten in Rinnert Attezoon zeta.
„Heer Sytthia Pastoor fan zyn corpus van be„nefîcii tot zyn liuys , int aerst vj. h.g. a ) op die
„zuyderzyde fan die zylroede, die zuyderzyde nest„ legger Wybe Tyerckzoon.
„Noch vj h.g. dy e westereyndt op Romka Tyamp„kezoon weelswael, die noorderzyde Wybe Beynts„zoon nestlegger.
„Item v ponsmeeten meeden in dy lyttye scr. ~),
„die westereyndt op den gerswei, Sipke Baekes
„nestlegger oen die noorderzyde. —
•
„Item, acht pondemaeten in die graete scr., die
„westereyndt op die alde wey, ende Wybren Auc„kezoon ncstlegger op die noorderzyde. —• — —
„Item, twee pondemaeten int Commerlandt, die
„noorderzyde Cupens staetswal, Wigle nestlegger op
„die aestereynde, fan dyo eena Peh, ende nestlegger
„opt aestvan die oer, indiezelveleggcrvoorss."
•
Heer SYTSE, de Pastoor, was denkelik al een
oud man, toen hy dit schreef- Maar zijn Vicarius,
Heer MDRCK WIBHZ ,' was oogenschijnlik veel jon') Dat is: hoerentkens- of horentjes-guldens.
) „scr" verkorting van scar of schar.

2
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ger, en deze schreef reeds vry zuiver Dietsch.
By voorbeeld:
,, Dit zyn de landen, hoorende aen die Vicarie
„in de Broeck.
„Item, vier koeganck voor dat huys, daerWybe
„Beynls is geleegen, aen die zuyderzyde van,
„strect vuyt int weste an Roucke weel.
„Item , vier koeganck achter 't huys, Wybe Beynts
„aen de zuyderzydt, ende strect int oest uut aen
„de sceen. Dese sijn lestmael verhuyrt voor ses
„gulden myt de last van de clocken, dewelcke ie
„nuu selve bruke.
„Item, IJ pondemaeten meedlanden geleeghen
„aen de noorderzyde aen Iheronimuslanden, ende
„strect int weste aen die graswech'', enz.
Men ziet, liet onderscheid tusschen de taal van den
ouden Pastoor , en die van den jongen Vicarius is aanmerkelik. Waar, by voorbeeld, de oude man nog
goed friesch „yersicey" schrijft, komt den jongen
man het goed dietsche „graswech" uit de penne.
Nog meer friesch is de taal waarin de Pastoor
van den dorpe Doniaga zijn geschrift opstelt. Hy
schrijft by voorbeeld :
„Dit neyscreuen synt dae Patroonslanden ren„ten in Doniegae.
„Die Patroon acht jerden dyer Lolla Synes bruict,
„dier Assmus Sannes nest oen dae aesterzyde ; Fodda
„ Sippes nestland oen den westersidda; dier strect van
„Tieuuckemaer oen dae lytthye wey, elck voerscreuen
„jerda x stuuers op dae voerss. acht jerden sint fal„lende xu haed gers in dae schaer, elck h. va stv. —
„Item, een roede lands in Aeythie Sippes zeeta,
„dier streckt van Tieuuckemaer oen dae vey, dae
„yerde x stv. dierop faelt iv haed in dae schaer,
hyt haed in stv. —
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„Noch een halff roede landts in Yska Aeuwis
„zetta, diert huys op steedt, dier strcct van
„Tieuuckemaer uut in dae Ke, dac halfue roede
„x stv. in somma.
„Item, noch een head gers, dier dae tzercka
„kaeppet haeth van salighe Sybbe Paerszoon ende
„Dyorken zyn wyfl , dat haed iu stv. — —
„In 'ï aerst det weslerland, helende nu greet
„fon, de es x jerden van de mar oen die tilfor„den Aggama land, deer uus jongerschip to comme
„oen die westersyde, ende Bonna Sippes landen
„oen de aesterzyde.
„Item , jo lits fon is nu jeerden1'
enz.
Zulk eene sterk friesch gekleurde mengeltaal
schryven verder nog de geestelike Heeren van de
dorpen Nyhusum in Wymbritseradeel, van Smallebrugge, van Tjerkgaast , van Ouster-Nyega , van
Nyemeer of de Legemeer in Doniawarstal, en anderen. Uit hunne eigenaardige taal blijkt ook, dat
de byzondere formen van het zoogenoemde Zuidhoeksch-Friesch , dat nog in de vorige ecu in geheel den uitersten Zuidwest-hoek van ons land
verspreid , thans nagenoeg uitsluitend tot Hindeloopen bepaald is, in de zestiende eeu zich nog
verder uitstrekten , niet enkel in de taal van de
gantse grieteny van Hemelumer Oldefert en Noordwolde , maar ook over d; aangrenzende grietenj^en,
onder anderen in Doniawarstal en in Wonseradeel.
Zoo schrijft de Pastoor van Doniaga „greet fon"
en „jo lits fon", in plaats van „grtiete (of greate)
fênne", en van de (of oudfriesch dm) lîtse f enne.
En die van Surich. schrijft „suodtnoet" en „zwoetnoet", in plaats van suetnoot of sicetnoot, dat is
swet-genoot, zwette-genoot, anders gezeid : naastlegger. Men weet, dat het Zuidhoekscli-Friesch
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veelal eene o heeft, waar in het gewone Friesch,
in den dialectus communis dier taal, eene e gesproken wordt; by voorbeeld nat en net (vischnet),
spjolde en spjélde} hom en hem , gors en gers ,
enz. Zoo verre oostelik dus als Doniaga, zoo
verre noordelik als Surich waren in de 16e eeu
der friescher tale de byzonderheden van het Zuidhoeksch-Friesch nog eigen. Buitendien weten wy
dat nog eene eeu later, ten tyde van GYSBERT
JAPICX sommige eigenheden van dat ZuidhoekschFriesch nog golden in de kriten by (bewesten)
Bolsward.
Het waren ook maar niet enkel de Pastoors in
zuidelik Wymbritseradeel, in Doniawarstal en in
de verdere zuidwestelike deelen van ons land, die
nog volkomen of ten deele de friesche taal voor
hunne geschriften gebruikten. Neen — ook in
Oostergoo waren er zulke Stand-Friesen; by voorbeeld: Heer JOHANNES, Pastoor te Reitsum, en
Heer LIEUE JBLLES, Pastoor te Blya. Eerstgenoemde schrijft onder anderen:
„Item, zoo liab ick sommighe huysrenten, van
,tyden ende bollen, ende oers offer ende freeds
brae.
„Item int aerst, toe Stammehuys,. dyer Glaes op
„wennet, oerhael inckel fioreenen jeers.
„Item, ut dyo ora zeta, der Stanie toekompt,
„ix stuvers, ende Marten op wennet", enz. — — —•
De Pastoor van Blya is een gemoedelik man,
die niet kan verzwygen, wat zijn hart vervult, en
hem bekommert. Dan gaat by hem ook de natuur boven de leer — immers als het hart by hem
spreekt, kan hy zyne gevoelens anders niet uiten
als in zyne moedertaal. Hy begint zyne opgaven
zoo goed in het Dietsch te schryven:
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„Eerwardigen, besundere, lyeve vrundt; zo ghy
„my laestent hebben gebooden by Klaes onse On„ derrechler, dat ick juu zolde vuer scryven onse
„Patroons landen, ende als dan Johan toe Ban„nerhuys ende Tyerck zijn broer de Sonnedaeghs
„ solden te kercken coomen, zoo ist my nyet foe„ gelyck te doen, om communicatie te hebben mit
„hemluyden, wairomme soo seynde ick nuu juu
„mvt brenger dissen, dat disse onderschreven lan„den ons Patroon heeft in possessione, gerekent
„cleyne pondematen.
„ Item, int eerst, xv pondemaeten, genoempt die
„Awyn kampen, in Rauwerderhemi-yck.
„ Item, noch drie pondematen leeghlandt, Blye„ remerswael.
„Noch vyffthien ensen op Blieremeerswal", enz.
Men merke, onder anderen, wel op de twee
verschillende spellingen, onmiddellik d' eene achter d'andere , van het woord Blyer-meerswaJ. Verder vervolgt de Pasloor:
„Item, die rekenschip van ons Patroon is my
„zoo kundich nyet, men „(maar)" ghy hebben ons
„int jaer voorleden „(gezegd of zoo iets)" dat ghy
„willen, nuu coomen, om die landen toe foerhuy„ren, wairomme zoo bygeeren nuu, dat u lyefften
„wil o mm e weeder scryven, zoo wanneer ju des
„mach fallen, als ghy willen koomen, op dat ghy
„nyet foergheeffs koemen, dat ons iolck by huys
Maar nu schiet den eerweerden heer het gemoed
vol. De natuur overwint de leer — hy laat het
kunstmatige Dietsch varen, en vervolgt in het
Friesch, zoo goed en zoo kwaad als hy kan:
„Ick fogue ju aeck Her Gretman toe wyten, hoe
„Johan to Bannerhuys dese vierdehalve pondema-
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„ten, dyr lydzet opt noord hyer buppe voorsz. by
„Takama meeden, wil halde voer aeyn, ende foer„bydet Jacob zyn Landsette, datter dae Patroon
„zyn Heer naet schil bytellie sonder riucht, hoe„wall dat Jacob dit land inhyerd liadt van dae
„ Patroon , ende Jacobs foerfader aeck inhyerd in
„presentia van my ende van salige Gabbe Schel,tema, ende als ick wal weet dattet land in foer„ tyden is affslaten, by een genoempt Tyepke , die
„welcke my ende salige Juke ende Douwa to Ban,nerhuys baede, datter dat land most slate van
„die fenne , dyr Jacob nuu bruckt, hy hede soo
„fulle dyer naet datter byslaen mochte, 't welck
,wy voorsz., „ouwermits zyn beed , habbe gund
„ om zyn schamelheyt, ende ick heb dyer by„styen dattert aeff hadt sletten, men nuu syocht
„ Johan, datter nymmen van libbet dan ick al„linne, zoo is zyn meninghe, als my tencket,
„dit landt aeck in toe scrapien, gelyck hy aeck
„ oers landen tinckt in toe scrapien , ende ick loeff
„naet dat disse Johan ende zyn broers naet tinckyae
„dat hyae een zeel habbcn toe foerlyesen, dyerom
„ist van noed dat ghy willet kumme, om oers
„schurtinge dyer mey uus is , om dae foerclaren,
't welck toe langh is to scryuen."
Ja , brave Pastoor LIEUE JELLBS van Blya! 't is
nu om ende by vierdehalve eeu geleden sedert Gy
uwe klachte by den Grietman indiendet, maar 't is
er in al dien tijd ook al niet veel beter op geworden. Ook lieden ten dage zijn er nog zoo velen,
die geld en goed „in sleraepje, end dy net thinke
dat Ma en siel to forliesen hmvwe" !

Voor 't overige, zulke klachten dat men der
kerke en harer dienaren wederrcchlelik onthoudt,
wat haar rechtmatig toekomt, aan renten en an-
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dere inkomsten, komen in die eerste helft van de
16e eeu herhaaldelik voor, en Heer LIEUE is
waarlik de eenigste niet die ze in schrift brengt.
Zoo bericht de Pastoor van de Longerhouw :
„Hier nae volgen die pachtrenten.
„Item, Decken Tetazoons erven iu hoerns guld e n s , ende hebben 't alderminsten in x jaeren
„nyet betaelt.
„Item, uuyt Douwe Taekezoons goedt een gou- •
„ den gulden, ende hebben ten alderminsten in
„acht jaeren nyet betaelt."
Ook Heer CLAES OLGER , Pastoor te Makkum,
heeft te klagen. Hy schrijft onder zyne lijst van
„die eeuwige deelen, daer den Pastoer ende Vi„carius t saemen toecommen:
„Dese eeuwige deelen worden van den sommige
„wel betaelt, ende sommige niet met allen."
En niet minder de Pastoor van Oostrum, onder
anderen wegens het volgende:
„Item, omtrent vierentwintich koegras uuyter„dycks ende binnendycxs landen, tsaemen strec„ kende oppet west aen Voegelanders wech, ende
„oppet oest aen Reyntzyama Wrenge, die welcke
„die Pastoers landen ende Reyntzyama landen , beyde
„binnendycx ende buytendyck , scheydet, die welcke
„landen sommige jaeren wal een ha]ff voet dick met
„ slyxe bedreven worden, (zoe int jaere XLIII des Meys
„verleeden es geweest) ende alsoe het eene jaere
„beeter ende het ander jaer minder, waeromme
„daer aff geen staedich waerde en kan wesen;
„syn oeck daer en boven belasticht ende bezwaert
„met die zyll, want daer van alle eertwerck , tot
„Oostrum zyll van noeden zyn, wordt gehaelt,
„ende daer beneffens alle zoeden daer uuyt wer„den gegraven totten dyck, daer nevens liggende,
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„van noeden , ende daer en boven oeck die Ar„beyders aen de dyck, daer up dryven hueren
„peerden, sunder van alles yet te gheven.
„Noch zyn tot desen zyne Beneficie, twee pon„demaeten maedtlandt, waer van in drie jaeren
„gheen prouffyten ofte fruchten ghesubleneert zyn,
„vermidts hoeren snoedicheyt."
Waren de eigenaars van landerijen en andere
vaste goederen, welke bezwaard waren met afgiften en opbrengsten, eeuige renten , enz. dikwijls
onwillig aan hunne verplichtingen in dezen te voldoen , uit oorzake van hunnen geheelen of gedeelteliken afval van de Katholyke kerk, sommige
Pastoors zelven leerden hunne gemeentenaren alzoo , en waren schuld aan deze tekortkomingen.
Immers sommige Geesteliken zelven vielen der
kerke af, en lieten de oude kerkelike gebruiken
en rechten vervallen, waar door natuurlik sommige ongetroue leeken maar al te geerne zich ontslagen rekenden van hunne oude verplichtingen.
Kwam op eene plaats, waar zulke misbruiken ingevoerd of ingeslopen waren, later weer een getroue en welgezinde Geestelike, dan had hy bitter
te klagen. Dit moest ook de Pastoor van den
dorpe ter Oele ondervinden, wegens het wanbeheer van twee zyner voorgangers. Eerst van Heer
RYOERD , die „over die twe ende dertich jaeren op
„dese Pastorie Pastoor geweest, omtrent nuu ach„tenhalff jaer deeser werelt overleden"; en daarna
van Heer BEERE DODWEZOON. Van den eerstgenoemden schrijft de Oelster Pastoor:
„Oock heeft die voorgenoemde Heer RYOERDT
„drie schoene ponsmaten van dese Pastorie ver„coft, omtrent vyftyen jaeren voorleeden, sonder
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„eenige decreet vant Hoff, sonder oock eenige re„delicke oirsaecken."
En van den tweeden meldt hy:
„Ende soo nae lieer RYOERDTS voorss. suceedeer„den op dese Pastorie eenen genoempt Her HEERE
„DOUWEZOON, nuu ter tyt Pastoor Ie Schettens,
„seer ontsteken wesende met quaden seclen, heeft
„die gemeynte alsoo geleert, dat zy by zyn tyden
„geen offer oft tyden, evige memoiïen ende ach„terdaeden hebben betaelt, ende blyven onwillich
„te betaelen, heeft oock alle ghuede manieren
„in der kerke alsoo afgebracht, dat men noch
„te Paeschen, noch op geen hoochtyt des jaers,
„noch over gheen dooden ten offer gaet, alst
„te vooren in dese kercke ende noch in alle
„andere kercken een guede gewoonte en is.
„Alsoo dat deur verliesinge der obligatie, brieven
„ende testamenten voorss., item, deur quade
„instructien van lier HEERE , die Pastorie over
„die dartich gouden gulden jaerlix nae dye doot
„van Her RYOERDT is verergert, ende hoewel hy
„Pastoor lyever schade solde lyden, dan tegen's
„zyn gemeente te pleyten, gheeft hy 't nochtans
„myt aller oytmoedt te kennen, opdat Myn Hee„ren hyer in moogen remedieeren, te wylent
„noch in recente memorien is, in dyent alsoo
„gelieft, enz."
Nu waren het niet aleen zulke klachten die de
geestelike Heeren schreven by de lijsten van hun
inkomen en van dat hunner kerken. Neen, maar
ook allerlei andere zaken, al naar ze hun voorkwamen, of te pas kwamen, stelden zy . by die
aangaven, in geschrifte. En opmerkelik is het, hoe
toen vele zaken voorkwamen, drie en eene halve
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eeu geleden, die ook in den tegenwoordigen tijd
aan de orde van den dag zijn. Trouens, de eerste
helft van de 16e eeu had voor ons land en ons
volk in menig opzicht de zelfde beteekenis als deze
tweede helft van de 19de eeu, en onze tijd vertoont dikwijls een verrassend naukeurig spiegelbeeld
van die lang verloopene jaren — vooral in godsdienstig en kerkelik opzicht. En ja, ook in staatkundig en maatschappelik opzicht, als men maar
diep genoeg in de toenmalige en in de hedendaagsche zaken doordringt, en aan de oppervlakkige
verschillen tusschen toen en nu, die uit de tijdsomstandigheden voortspruiten , niet te veel gewicht
hecht.
Hebben wy , die in deze laatste tientallen jaren
der negentiende eeu leven, dikwijls overvloedig gelegenheid om op te merken, hoe veranderlik de
tyden zijn — onze voorouders die omstreeks het
midden der jaren van 1500 leefden, moesten eveneens ten voîsten van deze waarheid doordrongen
worden, door zoo veel wat zy om zich henen
zagen geschieden. In het algemeen is dit zoowel
van toepassing , als in het byzonder ; by voorbeeld
wat de pryzen der landeryen aangaat, en wat de
huren, renten of opbrengsten daarvan betreft. Met
dit aanmerkelik onderscheid evenwel, dat men toen
eene belangryke ryzing in die waarden had, gelijk
wy ook omstreeks het midden dezer eeu en nog
een twintig jaren later beleefden ; eene ryzing die
heden ten dage weer door eene groote daling gevolgd is. Als een enkel voorbeeld hoc groot toen
de ryzing der vaste waarden was, zy hier afgeschreven wat Heer HIDDO TYEBCXZOON -1) , Pastoor te
') Dat is:

HIDDO

of

HIDDE TJEKKS naar
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Ypekolsga ons dienaangaande vermeldt, aan het
slot van zyne opgaven :
„ Dese parceelen van landen , boven mentioneert,
„toebehoorende die Viearie voorschreven, bennen
„een paert" (zijn gedeeltelik) „zeer leege landen,
„ende hebben in foortyden geweest van cleyne
„importantie, alsoo dat die pondemaete, een part
„by die quade jaeren, niet meer mochten gelden
„ dan vier stuvers, dair nae vu stuvers; ende by
Keyserlycke Mayesteyts tyden, alser guede regi„ment van dycken, dammen binnen gecomen, gol„dense wel veerthien stuvers, ende binnen nuu die
„pondemaete voerschreun verhuyrdt voor achthien
„ stuvers, ende worden nuu gebruyckt by eenen,
„genoempt Alle Sinnezoon, aldus geldense, onder
„wylen min, onderwylen meer, dan nuu achthien
„stuvers, als voorschreun is."
Ja, dat is waar, zegt de Pastoor van OosterBierum; maar nu moeten wy ook zwaardere belastingen opbrengen. En buitendien, die oude tyden van lege weerden kunnen terugkeeren! —
En dan brengt Heer-Oom er nog zijn Latijn by te
pas. Zie maar, wat hy schrijft:
„ Item, die Pastorie landen plegen te gelden over
„xxiiiJ jaeren te huyer alheel xu golden guldens,
„ oft daer omtrent, doe die soute wateren plegen te
„gaen, ende nu soe valt daer op groote scattinge
„ende andere swaerheyt, waeromme nyet altyt is
„alst nu, want die tydt die geweest mach weder
„comen, quia tempus variabile."
Waren de pachtsommen der landeryen hoog, en
daagsche schrijfwysse. Opmerkelik (toevallig?) is in
dezen naam het samentreffen der zelfde mans-doopnamen als in dien van onzen Friesohen vlootvoogd TJERK
HIDDES.
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werden aldus ook de boeren, die de kerke-plaatsen
en landen huurden, „opgehaald" in hunne pachtpenningen, de troost werd hun gegeven, dat zy
daarin weder zouden verminderd worden, indien de
tyden, in dat opzicht, ook weer zouden veranderen.
Heer JOOST FREERKS (die zynen naam in het Latijn;
naar de wyze van de geleerden dier dagen, als
JUDOCUS FREDERICI schrijft) , Heer JOOST FREERKS ,
Pastoor van Huins , en zeker een gemoedelik man,
vermeldt dit nadrukkelik, en wel drie malen in
zijn geschrift. Eerst schrijft hy, met DYE HAYEZ en
PHS. RIENICKZ, zyne kerkvoogden, in zijn opstel:
„Item, die somme van die Pastorie, soe alst nu
„by die goede jaeren geldt, Isestich golde florecnen,
„ende dry e golde florcenen , en de onse Pastoir wil
„in alle quaede jaeren die Meycrs weder'verlichten."
En dan:
„Summa van onse Gosterie renthen drie ende
„twintichstehalff golden fioreenen twee sluvers, een
„postulaet, een halve beyers gulden ; ende dit zyn
„die renten in die goede jaeren, ende in die
,quaede jaeren soe moeten wy barmherticheyt toe„nen over den Meyer.'1
De Pastoors hebben ook verplichtingen, op oude
gebruiken gegrond; te vervullen aan de boeren ,
wier saten en landeryen bezwaard zijn met afgiften,
tot levensonderhoud van den Pastoor. Groot zijn deze
afgiften, in menig geval, niet. Zoo brengen zestien
boeren te Folsgara gesamentlik maar „zeeven ka„rolus guldens ende anderhalve stuvers" op voor
hunnen geestelikcn herder, en deze moet die boeren daarvoor nog onthalen. Dit valt dien Pastoor
dan ook bezwaarlik genoeg. Immers, zestien boeren kunnen wat verorberen ! Buitendien mag men
wel aannemen, dat die boeren niet beschroomd
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zullen zijn geweest in het toetaste» ten maalteyd
by den Pastoor; maar dat zy in tegendeel daarvan
zoo veel mogelik hebben willen gemeten, ten einde
zoo veel zy konden terug te erlangen van de penningen die zy hunnen Pastoor hadden moeten opbrengen. Want — die maaltijd kostte den Pastoor
byna de helft van 't gene hy van die boeren ontfing. En dies schrijft hy onder d' opgave zyner
inkomsten:
„Als ick dit boer „(beur)" op Sincte Victoers
„dach, zoo gheeve ick een tonne byers ende een
„maeltyt , wes ick nyet doen en wolde om drie
„carolus guldens, mer het is onse gewoonte."
Ook de Pastoor van Oldeboorn heeft zulk eene
verplichting, en wel tegenover de koorzangers in
zyne kerk; hy moet die op „St. Steffens-dei," den
oud-frieschen feestdag op 26 December, op een
feestmaal onthalen , dat hem nog duurder te staan
komt, als de maaltijd die de Pastoor van Folsgara zynen boeren geeft. De lijst van d' inkomsten
der Boornster kerke sluit met deze woorden:
„Noch. dertich karolus guldens uut den gemeenen
„saeten jaerlicx , hierop moet die Pastoor holden
„een Gappellaen ende Goster, buyten scaeden van
„de Gemeente ; hier te boven moet hy oock geven
„den Vicarius twaleff postulaeten; noch den San„gers op Sancte-Steffensdach een maeltyt wel cos„tende thien floreenen."
Maar , al kwam deze maaltijd den Pastoor op
hooge kosten te staan , hy mocht nog blyde zijn,
áls hy die zangers voor den dienst in zyne kerke
behouden moehte. Immers d' onverschilligheid voor
den Roomsch-Catholyken eeredienst, die omstreeks
de helft van de zestiende eeu velen Friesen eigen
was, deed zich ook bemerken in d' onwilligheid
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der lieden om langer als koorzangers in de kerk
dienst te doen, ook al hadden zy vroeger aldaar
hunne stemmen, in liefelik maatgeluid, tot Godes
eere doen hooren. Dies klaagt Heer HEYNRICK,
Pastoor van Schingen, in dezer voegen:
„Item, dese landen zynter in die aenbrengli
„geëstemeert voor acht gouden floreenen, het soude
„meer gelden te huyer. maer die Pastoer heeft
„veele oncosten van die Heylige kercke wegen, als
„van Organisten tot vu" toe, daer noch vier van
„leven, ende oeck Koersangers , omme dienste
„Goeds te onderhouden, wanttet quatyt Sangers
„ zynter, ende nu wilde die Pastoer noch wel,
„meer zy en willen niet, diet eertyts gedaen
„hebben."
Meester WYBRANT , Pastoor te Dronrijp , heeft
weer klachten van anderen aard. Hy teekent aan
omtrent zyne pastorye :
„Oeck heeft dit selve Leen groot anvalvan Boven
„„(Boeven)", Vagebunden ende andere verloopen
„ Gryskn echten, daert groote last van heeft, dat
„men nyet solden lyden omme x gulden siaers."
Het spreekwoord: „zoo heer, zoo knecht" wordt
hier ook bewaarheid. Immers, waar Pastoor
WuBRANT zyne bezwaren in geschrifte brengt, daar
blijft ALBERT PIETERS , zijn koster , ook niet achterwegen. Deze schrijft aan liet slot van zyne
aangifte, getiteld: „Dit zyn die Costerye landen
„ende renten op te Ryp, die Albert Pieterszoon
„nu gebruyet:
„Item, dese voorsz. landen zyn aengebroeht,
„ende schieten tot schattinge rx gouden floreenen,
„ende zyn by guede jaeren wel meer waert, dan
„by quaede jaeren soude zy oeck niet veel meer
„upbrengen, ende voor heeft die Coster oeck
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„groote lasten van wyn ende broodt, ende al wat
„men in der Kercke behoeftich es , ende clocke
„touwen, ende noch veel meer andere lasten."
En hy onderteekent: „Albert Pieterssoon, Goster
„op te Ryp , by ende an voorsz."
In sommige , reeds van ouds bestaande broodbakkeryen te Leeuwarden bakt en verkoopt men
des Vrydags een byzonder soort van klein brood
of klein gebak, bekend onder den naam van „Vrydagsboltjes", volgens de leeuwarder uitspraak
Frydachsboltsjes, en in de friesche taal Freedsboltsjes genoemd. In samenstel en gedaante zijn
ze als de gewone, heel Friesland door algemeen
bekende boltsjes, maar ze zijn wat grooter van
stuk, en door byvoeging van krenten of rozynen
ook wat lekkerder als dezen. Men koopt ze dan
ook niet voor den vasten prijs van een cent het
stuk — „sa fest

as by de bakker en hóltsje"', ge-

lijk het spreekwoord zegt. Neen — van die vrydagsboltjes geeft de bakker maar drie voor een
stuiver. Vooral by de buitenlieden, die des Vrydags de markt te Leeuwarden bezoeken, by schippers , boere-arbeiders, veedryvers, maar ook by
de leeuwarder burgery vindt dit gebak veel aftrek.
Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat de
vrydagsboltjes in verband staan met den Vrydag,
als de dag waarop de leeuwarder "vvcekmarkt gehouden wordt, dat zy opsettelik voor de marktbezoekers gebakt worden, en naar den marktdag ook
hunnen naam dragen. En dit moge dan ook heden ten dage in der daad het geval wezen, oorspronkelik en van ouds hebben die Vrydagsboltjes en
hun naam eene andere reden van bestaan gehad.
Ook is de leeuwarder weekmarkt, die vroeger des
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Saterdags gehouden werd, eerst ten jare 1809 op
den Vrydag gesteld. Toen was dus, in dat opzicht , die naam van vrydagsboltjes niet passend.
Maar of dit kleine brood toen op Saterdag gebakt
werd, en mitsdien den naam van „Saterdagsboltjes"
droeg, weet ik wel niet, maar meen ik sterk betwyfelen te moeten. Ook is het my niet bekend
of de vrydagsboltjes wellicht ook in andere friesche steden of dorpen gebakt worden en bekend
zijn. Is dit in der daad het geval, dan zoude reeds
daaruit duidelik blyken, dat de vrydagsboltjes met
de leeuwarder weekmarkt niets te maken hebben.
In de middeleeuen rustte er op de bewoners
van sommige saten de verplichting, om des Vrydags den Parochie-pastoor een brood te brengen,
ten dienste en ten gebruike van dien geesteliken
heer. Die verplichting was eigenlik verbonden aan
den bodem, aan de saté zelve, en moest door den
tydeliken bewoner van de hoeve , 't zy hy eigenaar
ware ofte huurder, voldaan worden. In vele
plaatsen bestond deze zaak, maar niet in allen.
Het gewicht dat dit brood hebben moest, was bepaald ; en zoo ook de hoedanigheid. Sommige saten moesten niet enkel maar brood, maar ook de
boter daartoe den Pastoor opbrengen.
Deze opbrengsten, die almede een deel uitmaakten van het vaste inkomen der Pastoren, werden,
met d'.opbrengsten in boter, koorn, turf en andere
voortbrengselen van het boerebedrijf, ook mede opgesomd bij d' inkomsten der Geesteliken, in de
Beneficiaal-bocken vermeld. Zoo is de kennis dezer zake tot ons gekomen.
Waarom die brooden juist des Vrydags den
Geesteliken gebracht worden moesten? Vermoedelik omdat de Vrydag voor de Roomsch-Catholyke
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Christenen een vastendag is, waarop zy geen vleeschspyzen gebruiken. Ten einde dus te zorgen dat
de geestelike heeren, dien dag hun alledaagseh
vleeschgerecht dervende, geen gebrek zouden hebben aan ander, dus aan plantaardig voedsel, was
dit gebruik ingesteld geworden. Immers, allerlei
plantaardig voedsel, dat ons heden ten dage volop
te dienste staat, als aardappelen, groenten, vruchten , versch of op allerlei wyzen verduurzaamd,
waren in de middeleeuen nog geheel onbekend, of
schaars, ja veelal in het geheel niet te verkrygen,
allhans niet voor den eenvoudigen frieschen dorpspastoor. Men bedenke , dat nog minstens een paar
eeuen na het verloop der middeleeuwen, grauë
erwten in Friesland voor een bruiloftsmaal golden.
Maar vleesch hadden de Friesen in de middeleeuen
overal, te allen tyde, in overfloed. Zoo overfloedig dat zy geregeld met de Bremers eenen vetten os ruilden tegen eene tonne bier. Oars is 't
nou !
De hoedanigheid van het brood, dat den Pastoren opgebracht werd, was verschillend in de verschillende plaatsen. Immers op d' ecne plaats wordt
er in de Beneficiaal-boeken Vrydags&roocZ gonoerad,
en op d' andere Vrydags&oMe. Nog heden ten dage
kent elke Fries hel onderscheid tusschen brood of
hrea en bolle.

Zie hier eenige opgaven uit de Beneficiaal-boeken, die afgifte van Vrydagsbrood betreffende. Zoo
kreeg de Pastoor van Murmerwoude uit de saté
„Hillema, anderhalf!' Vrydachs broef'. Uit „Oe„gema, een Vrydachs broot", en uit „Douwema
. een halff Vrydachs broot, ende Entema een halff
„Vrydachs broot."
De Pastoor van den dorpe Reitsum teekent aan:
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„Item, zoo hab ick sommighe huysrenten, van
„tyden ende bollen, ende oers offer ende freeds
brae."
Te (Noorder-) Drachten „heeft die Pastoor jaer„lycx van ytlicke vuersteeden, in den voorschreven
„Dorpe wesende, vier tyden, als ytlicke tyde te
;;betaelen met viu pondt broets ende een pondt
„botter."
Vooral de Pastoor van Veenwouden werd ook
volop van brood voorzien; hy kreeg brood uit wel
twaalf verschillende saten en (huis-) „staeden".
Van sommigen, by voorbeeld „ uut Joersma stae„den frydaechs broet1'; en van anderen, by voorbeeld „uuyt Adema staeden een halff frydaechs
„broet."
En de Pastoor van Warga, wien overigens ook
ryke inkomsten toekwamen, had des Vrydags almede broods genoeg. Hy kreeg onderen anderen:
„ Uuyt Joerna huys, vierdehalff golden gulden
Jaerlicxe renten, van Vrydaechs broot ende le„gaeten, voortyls bysproecken van salige Foeck
„ende Tyelie Jorna", enz.
„Item, uuyt Aucko Gerleff Aepkis guedt, een
„halff golden gulden renten van Vrydaechs broet",
enz.
„Item, uuyt Joucke Peerz. goedt, een halff golde
„gulden renten, van Vrydaechs bolla", enz.
„Item, uuyt Oege Rioerdts goedt, Rentie Roe„mers bruyct, een golden gulden, van Vrydaechs
„broet'', enz.
Maar andere heeren hadden het zoo ruim niet.
Sommigen toch kregen hun Vrydagsbrood niet
eens eiken Vrydag, maar eerst om de twee , drie
of vier weken. Als een voorbeeld noemen we den
Pastoor van Wijns. Die kreeg „alle drie weecken
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„een Leuwader broidt met een jaute ') buter''.
Dat was wel weinig, maar — hy had er dan ook
boter op. Nog schraler was liet gesteld voor den
Pastoor van het dorp Opeinde in Smallmgerland.
Hy onliing maar uit „Focke Gosses guedt, daer
„nu ter tydt op woondt Aucke Tziallma, een bolle
„ter maendt."
De Pastoor van den dorpe ter Sool moest eigentlik, volgens recht, wel veel vrydagsbollen en
ook te anderen lyden ander brood van zyne gemeentenaren ontfangen — maar och! hy had toch
te klagen, want de boeren onthielden hem dat;
zy ontdoken (besmet met de nieue leere (?) ook
in deze zake snoodelik hunne verplichtingen. Dies
teekent hy onder anderen aan:
„Item , oyck plegen die gemeente tweemael jaers
„tyden te betalen, als in Vigilia Pasce ende anua„rum een halve stuver weyten broedt ende daer
„butter op , en naederhant betaelden die summige
4
) In den tekst yan het Beneficiaalboek staat hier
„jante": maar dit is zekerlik eene drukfout en moet
jaute zijn, zoo als ook elders voorkomt. Dit oudfriesche
woord „jaute", elders in den tekst ook, en beter, als
rjoute" en „jowthe" geschreven, wordt in die oorkonden , welke in de dietsche taal gesteld zijn, door
„geefte" of ,geeffte" weergegeven. „Cree/fte" nu zal
wel zoo veel zijn als gifte of gave,, evenals ?jaute" of
„joiUe" of fjowtlië' ook van het werkwoord jowe, jaen
of geven afgeleid is. Wat echter de juiste beteekenis
van dit oude woord is, heb ik niet kunnen ontdekken.
En aan sommige andere friesche taalkundigen, wier
hulp ik daartoe inriep, is dit evenmin gelukt. Dit
woord is uit den mond der hedendaagsche ï'riesen verdwenen , en ook by onze greidboeren, by hun boterma.ken, ongebruikelik, voor zoo verre myne inliohgen strekken — al kan de zin des woords wel by benadering vermoed worden.
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„dat ytlycke tyt myt 1 blanc, van welcken nu nyet
„met allen wert betaelt."
Ook was liy gedwongen geweest, zulk een recht
om wekeliks brood te ontfangen, zich af te laten
koopen. Hy bericht daarvan :
„Item, uuyt Douwe Ottezoons goedt, off genoempt
„Birdama, pleech te gaen een Vrydaechs bolle,
„die welcke is vercoft ende alieneert doer noodt „saeck, om des Pastoirs affterhuys mede toe makken ende repareren , ende twee portiones die noch
„werden betaelt, als. namelyck van Otte ende
„Dued Wygara; dese bolle ende portiones voorsz.
- zyn permuteeert van Wigara op Birdama, als
„blyct by dat missael."
In sommige plaatsen was de verplichting om
vrydagsbollen op te brengen, omgezet geworden in
eene toelage in geld — zekerlik ten gerieve van
beide partyen. Uit hetgene hierboven is medegedeeld
van de lijst der inkomsten des Pastoors te Warga,
blijkt dit. Het was ook te Warstiens het geval:
„Item, dyt zyn de afftochten, daer afftoegen
„worden van de Pastoers van Wersteens, als toe
„weeten, dat uut Menne Eeminge saete, daer in
„dorp van Wersteens, daer Menno voorsz. Gront„lieer van is, uut de voorsz. zaete pleech de Pas„toer van toe hebben xxu broeden ende xi geeffte
„botter, nu treckens dat afi', ende geewen den
„Pastoer anderhalff floreen voor de voorsz. broe„den ende botter, doer welcke de Pastorie niet
„bekordt wordt."
En te Idsegahusen ook:
„Item, die Vrydaechs bolle is hier voirmaels be„taelt alle Frydaegen met botter ende broot, ende
„nu ist onthieten alle jaeren te betalen met xxiiu
„stuvers".
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Naar myne meening nu bestaat er eenen onafgebrokenen samenhang iusschen dit middeleeusche,
algemeen-friesche freedsbrea en frydaechsbolle en
de hedendaagsche frydachsboltsjes te Leeuwarden.
Immers, toen de boeren in de laatstemiddeleeuen,
en vooral in de zestiende eeu ophielden in hunne
eigene huizen voor zich zelven hun brood te bakken (en hun bier te brouen), lieten ze het brood
dat zy voor hun gezin noodig hadden, en dus ook
het brood, dat zy den Pastoor hadden op te brengen, by de bakkers in de dorpen en steden bakken, en kochten het van dezen. Dit schijnt ook
reeds te blyken uit het „Leuwader broidt", dat
de Pastoor van Wijns hebben moest. Waarschijnlik lieten sommige welgezinde boeren het Vrydagsche brood voor hunnen Pastoor bestemd, wel wat
fyner en lekkerder bereiden als het dageliksche
brood voor hun eigen gezin. En waarschijnlik
maakten de leeuwarder bakkers dan wel wat
meer van deze lekkere Vrydagsbollon gereed, als
zy voor de boeren noodig hadden, om ook de
burgery in de stad daarvan te kunnen voorzien.
En dit houd ik voor den oorsprong van de leeuwarder frydachsboltsjes, en is my een nieu bewijs
van de byzondere taaiheid, waarmede sommige
oude en volksaardige zaken eeu in, eeu uit in 't
leven blyven, niettegenstaande d' oorspronkelike
reden van hun bestaan ook sedert eeuen al verdwenen is.
Haarlem.

JOHAN WINKLER.
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Noordfriesche Zegswijzen.
In blyne liin fynt ek wol ris in grotskerle.
It yser is nea sa gleaun , ef it wirdt ek wer kàld.
As de mûsen sêd binne , smakket it mooi hjar bitter.
De hoanne is kening op 'e egen rûchskerne.
Moarn is ek in dei.
In skoe passet net oan eltse foet.
Wylde hynsers meitsje kromme foergen.
Prommenbolle wirdt min ek sèd.
Nim in hopen ta help, mar in inkele ta rie.
Twa hirde stienen mjelje net goed.
Hjoed rea , moarn dea.
In lege ponge is in swiere lest.
Mear wol jimmer mear.
It iene swird hâldt it oare yn 'e skie.
Goud is nea sa rea, ef it mat springe for brea.
It iene ûnk liat il oare op 'e rêch.
Tyd en floed wachtsje op nimmen.
Jong dogeneaten , ald bidlers.
Hwa God tsjinnet, tsjinnet in goeden hear.
De iene kyle driuwt de oare.
Hwa yn 'e need helpt, helpt dûbeld.
Hwa seit liwet er wol, moat faken lieare hwet
er net iieare wol.
As it lok foár spylet, is 't maklik dounsjen.
De dea hâldt er nin almanak op nei.
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In Noardfrysk Sangkje.
Yn de Ljouwerter krante fen de 10de Augustus
1887 , skreau de hear T. H(albertsma) Johz.,
dy nei ik mien, yn Eastynjen húshaldt, oer de
noardfryske tael fen 't eilàn Sylt, dat op 'e kust
fen Noarddútsklân leit. Dêr en op oare eilânnen
wirdt yette Frysk spritsen. Hja skrjuwe dêr jamk
yn dy noardfryske tael stikken, lyk as wy yn
ús tael. Mar as mannichien, dy 't ús Frysk glêd,
sonder haperjen, leze kin, dat Noardfrysk onder 'e
eagen kriget, den seit er licht op it earste sjen:
„Dat kin ik net bite." — Ljue dy 't witte kinne,
sizze, dat onderskie twisken dy tael en úzes sit
for in great diel yn 'e menear fen boekstaverjen,
as men de Sylters en oare Noard-friesen praten
heart, fait it hwet mei. Mar dit bljuwt der doch
fen oer, hja habbe Deenske en oare wirden mank
hjar Frysk, en dat makket it grif for ús net makliker om hjar altiid to forstean.
Nou, ik wol 't onderskie twisken 't Noardfrysk
en úzes (op 't pcmpier) ris sjen litte. De hear
T. H. jowt yn it boppeneamde skrjuwen in sangkje
út in noardfrysk boek , yn de tongslach fen 't eilàn Sylt. Dat sangkje hab ik yn ús Frysk oerset en my derby er op útlein om, safolle as 'k
it mar skikke koe, de selde wirden to bihâlden.
Ho goed my dat slagge is, lit ik oan it oardiel
fen 'e lezers oer.
WALING DIJKSTRA.
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Di û a 1 J t n g d r e n g.

Knap wiär ik üt min Iûngens skûûr ,
Knap Düüzend weeken üal,
Da kam dit Friien al ön min sen ,
En Brid fûar mi wiär Nummer Ien,
Ark In da lop ik hiir en diär
Húr en Iûng fuamen wiär.
Bal fing ik ûk dit Jaa fen Ien,
Mdn min Moodter wildt elk liid.
In zeid, Min Seen fortime jest wat,
Diin Arfdeel maaked di kûal ek fat.
Wii sen Jit di jest fjûûrtein Jaar
Ek tiinet me en Snaar.
Sok Uûrder lied ik ek hol jerd,
Man wat wiär jir to dön?
Uet fan to See wilk mi da üw
En fjûûrtein Jaar fan Hûs of bliiv.
Tobeck es taû mei nö di Tid
En ik haa jit niin Brid.
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Äldfeint.

Pas wier ik út myn jonges-skuon,
Pas tûzen wiken àld,
Do krig' 'k yn 't sin al frijerij
En nûmer ien wier 'n breid for my.
't Roun hjir en dêrre joun op joun
Hwêr 'k in jong famke foun.
Gau fong ik 't jawird ek fen ien,
Mar mem woe dat net ha.
Hja sei: Myn soan, fortsjinje earst hwet,
Dyn erfskip makk't de koal net fet.
Wy hóeve yn 'e earste fjirtsien jier
Gjin snoar yet oer 'e flier,
Sok praet hie 'k ljeaver net oanhjerd,
Mar hwet wier hjir to dwaen?
Ik ha my do to sé bijown,
'k Bin fjirtsien jier fen hûs ôf bljuwn.
Tobek is nou dy tiid twakear;
'k Ha 't mei gjin breid yet klear.
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Aan mijne geliefde Ouders,
op hun Gouden Bruiloftsfeest, gevierd op
Langweer de 27 Oct. 1816.')

Ons loflied rijs tot God omhoog,
Die ons deez dag wou schenken!
Wiens liefdrijk zorgend Vaderoog
Ons gae slaat van des Hemelsboog,
In gunste ons blijft gedenken.
O dag! zoo vurig afgesmeekt,
Zoo dankbaar thans verkregen !
Nu gij door de oosterkimmen breekt,
En vreugde in onzen boezem kweekt,
Verkondigt ge ons Gods zegen.
Ontvang o dierbaar Oudrenpaar ,
De hulde u opgedragen!
Geen vrolijk schaterend feestgebaar,
Maar liefde op 't kinderlijk altaar ,
Kan aan uw hart behagen.
l

) Wij hebben het vorenstaande opgenomen als een
blijk hoe in het begin van deze eeuw de eersten onder
de Friesche dames, hare warme gevoelens van liefde
en genegenheid in verzen uitspraken.
De schrijfster was geboren 31 Ootober 1779, en overleed ongehuwd in 1836.
Zij was eene dochter van Assuerus Vegilin van
Claerbergen, Raad in den Hove van Friesland, wonende te Langweer en van Christina Ansk (Epo Sjuoks
dochter) van Burmania.
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De grijsheid is een achtbre kroon!
Haar glans kan ons bekoren;
Zij prijkt op uwen schedel schoon ,
Daar zij , de oprechte deugd ten loon,
Door God u was beschoren.
Geliefden! die uw teedre zorg
Ons onverdeeld woudt wijden;
U danken, we elke levensvreugd ,
U iedre schrede op 't pad der deugd,
Zelfs moed en troost in 't lijden.
O gij ! wien 't recht steeds heilig was,
Door goud noch list te buigen,
De grijsheid die uw kruin bedekt,
Die al ons liefde en eerbied wekt,
Moog van uw deugd getuigen.
Geliefde moeder ! heel uw jeugd
Vlood zorgenvol daar heenen ,
Herinnering ontgloeit mijn ziel,
Bij 't heil dat ons te beurte viel,
Kan slechts de erkentnis weenen.
God was uw beider steun en troost
Ver boven bede en denken ;
Hij blijf, schoon ook de noodstorm loei,
De beek langs rotsige oevers vloei,
U kalmte en zielrust schenken!
Eene eeuw is half voorbij gesneld,
Sints liefde u mogt verbinden :
Nu blikt ge op de afgelegde baan,
Om vreugd en onspoed gae te slaan,
En steeds Gods. weg te vinden.
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Ja, 't was een vaderlijke hand,
Die vaak uw vreugd deed kwijnen ;
Beproefd door menig lijdensuur,
Gelouterd door dat liefdevuur ,
Zoo vormt God steeds de zijnen.
Toch blijft een dankbaar zeegnend kroost
Uw Gouden Echtfeest vieren;
Het strekke uw ouderdom ten troost,
En durft, daar 't om geen onrecht bloost,
Uw schedel juichend sieren.
Geliefden ! aan deez' kring ontvoerd,
Waar zijt gij heengevaren !
Helaas . hoe wordt mijn ziel ontroerd,
Gij , reeds aan ed'ler reij gesnoerd,
Aanbidt met de Englenscharen!
Maar ; k zwijg; mijn zwakke Muse bloost,
Zij voelt haar kracht geweken.
Hier, waar de deugd zoo lieflijk praalt,
Waar oudermin ons zacht omstraalt,
Hier mogen tranen spreeken.
God lioore ook nu ons stil gebed!
Hij rekke uw levensdagen ;
Schenke u een kalmen avondstond,
Behoede uw hart voor elke wond ,
En blijve uw zwakheid schragen!
'k Beveel aan Hem geheel ons lot,
Zijn trouw wil ons geleiden !
Hij voere ons zacht aan Zijne hand,
Naar 't eeuwig zalig Vaderland,
Waar liefde en trouw ons beijden!
FREDERIKA A. M. VEGILIN V. CLAERBERGEN.
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Yi'oegere eigenaren van HerjuwsmaState.
In mijn opstel over deze State , voorkomende in
den Frieschen Volksalmanak voor 1884, wordt
eene bepaling uit het testament van Gemme van
Burmania medegedeeld, waaruit blijkt, dat de
testator deze State vermaakte aan zijn' oudsten
zoon Taco; voor het geval deze, zonder mannelijke
afstammelingen na te laten, vóór den erflater mocht
overlijden, aan Taco's broeder Upke en diens des*
cendenten in „linia masculina" en, deze ontbrekende , aan des testators zoon Rienk van Burmania
enz. Na deze mededeeling volgt er : „ Ofschoon
„ deze kinderen allen hunnen vader overleefden,
„ schijnt toch Iierjuwsma-State aan Rienk, mis„schien bij overeenkomst, te zijn overgegaan.'1
Sedert de plaatsing van bedoeld opstel is mij ech-'
ter een document in handen gekomen , behelzende
een algemeen verbod om van zeker voetpad , loc
pende van vJr. Taco van Burmania tot Feriverd"
gebruik Ie maken. Dit stuk is gedagteekend 29
Augustus 1609, zoodat hieruit volgt dat, overeenkomstig het aangehaald testament, Herjutvsma-State
nà den dood van Gemme van Burmania (28 Nov.
1602) werkelijk is gekomen aan zijn' zoon Taco
en nà diens dood waarschijnlijk is overgegaan op
genoemden Rienk van Burmania.
Tzum, Sept. 1888.

D.

CANNEGIETER.
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Inventaris
van den Boedel van den Luitenant Admiraal
Tjerk Hiddes de Tries.
2. Januarij 1667.

Inventarisatie ten overstane van de Burgemeesteren Bartel Kleysen Lantingh en Jan Huyff, by
't E. Gerechte der Stadt Harlingen in dezen verordineerde Commissarien, geadcocieert met Dr. Dominico Wringer, Secretaris, gedaen zoo volght Int
Sterffhuijs van de heer TIERCK HIDDES DE FRIES ,
in leven Luitenant Admiraal ter zee van Frieslant,
ende NAKNEKE ATZES , in tyden echteluiden alhier,
van alle de goederen, uit en inschulden, aldaer bevonden ende by de weigedachte overledene rnetter
dood ontruimt ende nagelaaten, alles geschiet ten
versoeke van de heer Dr. Fransiscus Canter, Baad
ende advocaet fiscael uit het Collegie ter Admiraliteit, alhier residerende, ende den E. Barent Hiddes de Fries, Captein in dienst van 't welgemelte
Collegie, als by desen Gerechte geauthorisseerde
Tîitor ende Curator, over de drie naagelaetene
iveeshinderen van opgedachte Echteluyden; zynde
de aengevinge der mobilia gedaen by Gerryt Sybbrants, als dienstknecht, ende Antie Andries, als
dienstmaeghd, het sterffhuijs gefrequenteert hebbende , na belofte van sulcks, na hen beste kennisse, in alle getrouwigheit te sullen doen in handen van de mede-commissaris Lantingh gepraesteert. Actum den 2 January 1667.
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In de binnencamer ende vordere cameis.
Bedelen ende bedtsdeeren.
Een bed met een puel, 5 dito.
9 ooreussens, 4 witte Spaense dekens. Noch 1 d".
Een groene Spaense deken.
6 dekens, so witte als groene. Een dito gevoerde deken.
2 Japonse dekens, gevold.
Een groen laekens bedspreed.
2 groen saien gerdynen met een laekens rabat.
Een groen laekens schorsteencleet.
Een dito tafelspreed.
7 leeren en laekens stoelcussens, 1 dito.
4 groene tryppen stoelcussens met leer.
2 groene saien stoelcussens sonder leer.
4 groene laekens dito.
9 daegs stoelcussens, 2 gordynen met een rabat.
Een groen saien gordyn voor de glasen.
Een groen saien deurspreed.
Een cleetie aen de post van de deur.
Een groen saien cleedt aen de deur.
Een gardintie voor de glasen.
2 groen laekens tafelspreeden.
3 groote glasgordynen, 5 glas cleine dito.
Een saien schorstienscleet. Een saien groen casspreed.
Houtwerck.
6 spaense stoelen, met groen laeken overkleet.
Een grote dito met leer overkleet.
6 roode gedraeide stoelen , een clein swart stoeltie.
Een letterhouten arm-emmerke.
4 slechte stoelen, 1 dito, een eeken cas besegelt.
2 schilderyen met gevlamde listen.
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Noch 5 dito, buiten de conterfeitels van W, de
heer hl. Admirael de Fries, syn vrouw ende dochter.
3 schilderyen met ongevlamde listen.
2 albasterde borties, 4 spygels so groot als clein.
Een eken cantoor met een groen houten decksel.
Een gemarmerde eetenstafel.
Een eken boekcas, 2 caerten met swarte lysten.
2 schilderyen met vergulden lysten.
6 swarte gedraeide stoelen. Een mantelstock.
2 houten racken, 2 mangelstocken en mangelborden.
2 armemmerkes. Een kinderkistie. Een eken kas.
Een eken cantoor met een groen houten decksel.
Een eeken pars met een schabeltie, noch een pars.
Een vuiren cas, een groene tafel.
3 cleerbesems, een hairborstel.
5 schilderyen, 6 oude stoelen, 8 bedtsplancken.
2 kerckstoven , een brandewynsvatie.
2 wateremmers, een silveren goutwicht.
Oostindisch werclc.

2 Oostindische grote suickerpotten.
2 groote coppen op de kevij , een fles.
2 Oostindische kanties met silveren lidden.
2 groote Oostindische pannen voor de schorstien.
2 cleine Oostindische zuicker potties.
2 cleine canties sonder lidden, 2 butterschuttelties.
Een Oostindische cop, 3 Oostindische pannen
boven de duer.
3 coppen, een Oostindische clapmuts, 3 dito.
2 cleine Oostindische clapmutskes, noch 2 cleine
dito.
11 dubbelde butterscliuttellies , 16 enckelde dito.
2 Oostindische vruchlschaelties, noch 2 cleine dito.
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7 Oostindische coppen, 30 clein als groot.
3 oostindische saucierkes, 4 Oostindische butterpanties.
Een dito gaergeset, 4 cleine copkes.
2 Oostindische schultellies , 2 poppe cleine copkes.
Spaens slecht sleeniverck en glasen.
3 Spaense kannen met tinnen lidden.
10 groote Spaense pannen, 3 Spaensche butterschuttels.
17 steen Spaense taefelborden, 4 Spaense coppen.
2 achtcantige Spaense pannen , 6 Spaense comkes.
4 Spaense saucierkes, 4 Spaense copkes met
decksels , sonder een.
Een Spaens dexel, 2 Spaense lampetten.
Een coudschaelspot, een Spaense cervys.
22 witte scbaalen, 2 steenen vispannen, 3 dooplockies.
Een vogelstruis ey.
Een grote Spaense kanne met een tinnen lid.
2 witte wynkanties met tinnen lidden, 2 bonte dito.
2 biercannen met tinnen lidden.
Een oolijpotje met een tinnen lid, eenich daegs
schuttelgoet.
24 soo bierglasen als wynglasen.
3 grote glasen met decksels.
Coper, tin,

mescli- en IserwercJc.

Een coperen braedpanne met een decksel.
Een coperen taartpanne met een lid.
Een partij pannen met een dexel.
2 stooffpannen met desels.
Een boffertpan met een dexel, een coperen aker.
Een coperen pottie met een decksel.
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Een coperen fleisketel, 3 coperen gootlingen.
Een coperen dooppanne met een dexel.
Een coperen confoor, 3 coperen kandelers.
Een koperen f'ijseltie en stamper.
Een coperen dexel, lepel en ringh, 5 coperen
kannen.
3 koperen snuiters , een messenen schuimspaen.
Een iseren standkandeler met een messchen
blaker.
8 groote Engelsche tinnen patelen, 2 dito commen.
3 dosyn tinnen Engels tafelborden.
3 slechte tinnen commen, 3 tinnen groote patelen.
11 tinnen tafelborden , 3 tinnen waterpotten.
Een tinnen lampet, 4 tinnen kandelers, een
wyn mingelen.
2 tinnen flapkannen, 3 tinnen soutvatten, 2
tinnen copkes.
Een tinnen lamp, een pypkanne, een kinder
kroeske.
2 blieken dexels , een blycken tracherke.
Een blycken salmpantie, een muskaet wryver.
Een blieken pan om onder 'tgebraden te setten.
2 iseren braedspitten met spilen, een iseren
rooster.
Een iseren aschschop , Een hangiser , Een blieken bos.
3 iseren roeden, 5 coperen gordijnroeden.
Een iseren vierwagen , 2 blieken decksels.
2 Lanteernen, Een blieken beffdoos , een tange.
Een strickiser.
Op de Solder.
Een mantelstock, een eken pars, eenvoedervles.
Een houten vysel en stamper sampt rol.
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5 Sacken, een matras , een tafelspreed met een
gordyn.
2 leege dosen , een schel.
Eenige sdieepsboeken en caarten.
Drie cruiddosen, een kinderkorff, een enckerd laed.
Eenige schoenen en muilen, eenige romlingen.
Een loden hering, eenigh vischtuigh.
Een vuirbecken, een partij witte en grauwe orten.
Een party gort, 1 rysen kinderwagen.
Een wijgbanck; 2 olde vaties, 2 olde korven.
1 olde krebbe, 1 paar reden, eenige olde romlingen.
2 leeren brandcmmers, eenige gewicht.
11 cleerstocken , een draegberrij.
Boeken.
Een bybel in folio, een dito in octavo.
Een testament in quarto.
Bybels-tresoor in quarto.
Wereltspygel in 4°.
Leitsman der medicinen in 8°.
Janua linguarum in 8".
Chirurgie door Mr. Ambrossuis Pare, in folio.
Zee-rechten in quarto.
Een liedboek.
3 psalmboeken.
2 andere boekies.
In de Kueken.
1 hackbord, een houten back, eenige stoffers.
1 schorstienscleet, 1 rabat en 2 gordynen.
Een cleerbord, 2 broodkorven, 2 houten backen.
1 groen spreed over de cas , 1 scherm.
Een koperen kookpanne , 6 nieuwe messen.
Een heerd-iser, 2 hangkandelers, een vloerveger.
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5 wastobben so elein als groot, een kleerkorff.
Een oude korf, een poolse sleed, een kindere sleed.
In dé Moutery.
2 coperen lepels, een schuimspaen, 3 messenen
pannen.
2 messenen koekpannen , 5 grote ketels.
Een grote iseren rooster , een grote tinnen flapkanne.
2 iseren treeften. 2 iseren vierstanders, een tange.
Een spondboor, enige sclieepsbacken.
Een mosterd steen , enige olde korven.
Enige lege vaten , 3 kitten.
15 oxhoofden hard brood.
2i/c, vaten met speek.
Een party sout , enicli sout , een vleesvorck.
2 scliaelien met een evener, een party stockvïs.
43 soete melxkesen.
In de vorengemclte besegelde koffer na ontsegelinge is bevonden :
Een swart grof greinen pack cleeren.
Een pack grauw laekens cleeren.
Een laekensche rock, een grau laekens wit rock.
Een grau laekens dito, een swarte rock.
Een rood saien onderbroek.
Een rood scharlaeckens hembdrock.
3 paar grauwe hosen, een paer syden dito.
Een paer swarte hosen, een swarte hoed, een
graeuwe capoes.
In de voorgedachte kevy na gedane ontsegelinge
is bevonden:
Mans cleeren.
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Een paer coïuerde hosen, een pacr syden swarle
hosen.
Een pack bratten swarte cleeren.
Een swart laekens mans cleeren.
Een pack grauwe mans cleeren, mei gouden
parsementen.
Een dito rock.
Een swart laekens rock.
Een rood schaerlaalcens pack onderkleeren.
Een pak syden dito.
Een coïuerde grof greinen mantel met cnopen.
Een swart grof greinen mantel.
Een grauw laekens mantel, 2 swart laekensch
mantels.
2 swarte platte hoeden.
Rood saries met voer tot een pack ondercleeren.
Een paer blauwe syden hosen, een paer coïuerde zyden dito.
Een pack witte rysenbrys ondercleeren.
Een paer witte voetsocken.
Een witte Spaensclie muts.
Een reissack , een syden gesontlieit.
2 paer oude mans witte hosen , 1 paar Islanse
wanten.
Enige oude voetsocken.
2 witte wollen slaepmutsen.
Een
Een
Een
Een
Een
Een
Een

Vrouwen Cleeren.
swart laekens hoick.
swart laekens rock.
swart heresaien dito.
roode carmosijnen rock, 1 scharlaekens dito.
ongevoerde rootschaerlakens hemdrock.
blauwe dito.
blauw rassen rock.
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Een swart heresaien schort.
Een saien dito.
Een bratten cort manteltie met een paar mouwen.
Een dito met mouwen.
Een dito met ruigh gevoert.
Een groff greinen manteltie met mouwen.
2 rood scharlakens borstrocken.
2 swarte grof greinen schorteldoeken.
Een carmosijnen bratten dito.
2 syden toertssen capsluyers dito.
Een paer syden vrouwen hosen.
Een paer carmosynen srjden dito.
2 paer rood schaerlakens voormouwen.
Een roode borstlap.
Een paar carmosynen vrouwenhosen.
Een rood saien vrouwen onderbroek.
Fen paer carmosynen hosen.
Linnen in de voorn, besegelde kevy en vaste
cas , na ontsegelinge bevonden:
35 slaeplaekens.
6 wijtlingen.
2 pueldoeken.
38 sloopen.
6 dito.
33 manshembden.
21 vrouwen hembden.
33 catoenen dassies.
12 doeken dito.
12 tafelaakens. •
15 servetten met franien.
62 servetten zonder franien.
31 handoeken.
Een witte doeken schorstien cleet.
9 vrouwen gesteven nuesdoeken,
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25 ongesteve dito.
13 ondersten.
6 witte ondermutsen.
26 mans beffen.
5 witte vrouwen schorteldoeken.
5 witte mans slaepmutsen.
Een witte onderbroek.
2 paar witte kraag mouwen.
Een witte borstrock.
Drie huiveldoekies.
3 bandekens met een wrongh.
7 nacht halsdoeken.
5y 2 ellen doek.
8 blauwe schorteldoeken.
2 bonte tafellakens.
7 bonte handoeken.
3 bonte slopen.
2 bonte schorstiens cleden.
7 witte grote kinderdoeken.
18 cleine dito.
3 kindere borsthembties.
. Een kindere borstrock.
4 kindere mutskes,
Een rood schaerlaekens ruft,
met een swachtel en
een speldenkussentie.
Gout ende Sïlvenverck.
Een gouden kettingh, weegt SÖ1^ engelsen.
Een diamant ringh, weegt 3 engelsen & 9 asen<
Een golden ringh met slechte stenen, weegt 4engelsen.
Een dito, weeght 5 engelsen.
Een dito , weeght 3 engelsen.
Een dito, wegende 2y 2 engelsen.
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Een golden ringh met slechte stenen, weegt
acht asen.
Een bijbel, testament en psalmboek met silverenbeslach en een kettingh daeraen.
Een leeren koker met silveren beslach en een
messie daerin.
Oiriser, wegende 2 3 / 8 lood.
Een silveren beker, wegende 23 1 / 2 lood.
Een silveren beker, wegende 23 1 / 4 lood.
1 cap , weegt 17 lood.
Een dito , weegt 15 lood.
Een dito, weeght 1 2 ^ lood.
Een dito, weegt ISV^ lood.
Ben dito ; weegt 87g lood.
Een dito , weegt 7 V4 lood.
Een dito , weegt 4V4 lood.
Een dito , weegt 4-72 lood.
Een silveren soutvat, weegt 4 '/8 lood.
Een vruchtschael, weegt 17 lood.
Een silveren mosterpot, weeght 10 s / 4 lood.
6 silveren lepels, wegen 't samen 19 lood..
3 dito , wegen 7 3 / 4 lood.
2 dito , wegen 4'Vs lood.
Een silveren spadel, weegt 1 T/s lood.
Een silveren haek met een mostertlepeltie ,
weegt l 3 / 4 lood.
Een silveren hoeds ban , weg. 2 3 / 4 lood.
Geweer.
Een
Een
Een
Een
Een

degen met een silveren gevest.
dito met een slecht gevest.
borduurde draegband.
gestickte dito.
swart leren dito.
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Een hortepee (?)
Een dito.
2 sackpistoolties.
Een turxe sabel.
Een stekaed stock.
De gerede gelden, ten sterffhuyse bevonden :
Ie sack 200 : 'a 3 : 3 : 0 . . . f 630 : 0 : 0
2e sack 200 : a 3 : 3 : 0 . . . „ 630 : 0 : 0
Se saek 200 : a 3 : 3 : 0 . . . „ 630 : 0 : 0
4e sack 200 : a 3 : 3 : 0 . . . „ 630 : 0 : 0
5e sack 200 : a 3 : 3 : 0 . . . „ 630 : 0 : 0
6e sack 200 : a 3 : 3 : 0 . . . „ 630 : 0 : 0
7e sack 99 : a 3 : 3 : 0 . . . „ 311 : 1 7 : 0
8e sack 200 werpschellingen a 0 : 6 : 6 „ 300 : 0 : 0
9e sack met schell. tot . . . . „ 139 : 2 : 0
Aen paiament
„
3:5-0
2
a 17 : 0 : 0
„ 34 : 0 : 0
1
a 10: 0 : 0
„ 10 : 0 : 0
4
a.5:0:0
„
20:0:0
6 Va a 9 : 0 : 0
„
58:0:0
1
a 7:10:0
„
7:10:0
1
a 3 : 0 : 0
„
3:0:0

Somma~7^667TT7Ö
Zynde alle dese gelden by de mede
curator Barent Hiddes na sicli genomen voor uitdeilinge van een 64e
part schip, by Gornelis Gornelis d'
Oude gevoert, en by de Gaptein B.
Hiddes ontfangen
f

42 : 0 : 0

In een coralien buijdel bevonden :
6 ryxdaelders _, 1 dubbele dito, een dubbelde
Deense ducaet, 2 goltguldens, enigh clein vrimd
geit, 2 craelties.
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Oock by voorgenoemde Curator na hem genomen.
In 't voorgenoemde besegelde cantoor na gedane ontsegelinge daerin bevonden.
By de meergemelte Curator
alle dese obligatien ende brieven na sich genomen.
Brieven en Instrementen.
3 blieken dosen met Commissien van syn C'apteins ende Admiraelschap.
Obligatien en reversael.
Een obligatie van dato den 2 July Garguld.
1655 op de Stadt Franequer, ter.
somma van
f 650 : 0 : 0
quitantie met A. met twee jaar intressen onbetaelt, tegen 4 percent.
Een obligatie van den 29 July 1655
door de Stat Franequer aen Tjallingli
Rinties passeert, op den 27 Feb. 1657
aen de heer Lt. Admirael cedeert tot „ 1 0 0 0 : 0 : 0
met een jaer intressen tegen 4 percent , quit. met B.
Een obligatie van den 24 April 1660
tot laste van Sioerd Sioerdsen besemmaker cum uxore, tot 250 GGld. is
aen carguld
„ 350 : 0 : 0
quit. met C., waerop maer twee jaer
intressen is betaelt, staende tegens
5 percent.
Een obligatie op Arien, Jan en Claes
Everts, de dato den 7 9ber 1660 tot „ 1000:0:0
met een jaer intres tegen 4 percent.
Een obligalie de dato den 1 May
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1661 tot laste van hopman Frans
Laesen tot
f 600 : 0 : ü
quit. met E. met twee jaer intres tegens 4 Va percent.
Een obligatie de dato den 28e April
1662 op Jacób Hiâdes cum uxore tot „ 400 : 0 : ü
quit. met F., doch onwis, tegen 5
percent.
Een obligatie van dato den 1 Mey
1663 op Sioerd Hiddes ter somma
van een hondert vyftich gguld. doch
den 17 Mei 1665 boven de Intressen
betaelt vyftich gguld. blyft suijver aen
Cargid
„140:0:0
quit. met G. staende tegen 4 percent.
Een obligatie de dato den 7 9br.
1660, door Arien Jans en Claes Everts
aen de Gapteyn Beern Hiddes passeert
tot duysent Carl.guld. Gap. tegens 4
percent, doch den Hen April 1665
aen den Lt. Admirael de Vries cum
uxore getranspoteert
„ 1000:0:0
met een jaer intres te goede, quit. met H.
Een obligatie van den 5 Jan. 1666
op Fedde Symons Doncker cum uxore
tot
„300:0:0
quit met I. staende tegens 5 percent,
met een jaer intres te goede.
Een obligatie de dato den 24e April
1666 tot laste deser Landschappe,
staende tegens 5 percent, quit. met
K. tot . ,
„ 3000 : 0 : 0
Een Reversael de dato den 2 April
1660 tot laste van Tierck Sanstra
cum uxore, ter somma van achttien
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liondert Garoliguldens, onder deduktie van 450 Gar. Gld. den 12e April,
wegens 't eerste termyn betaelt, alsoo suyver blyft
„ 1350:0:0
quit. luit L.
Een obligatie de dato den 7e 9ber
1660 tot laste ven Lolle Tierix cum
uxore, continerende tachtich guld. 2
st. 8 penn, als resto
8:2:8
doch onwis , quit. met M.
Een Reversael den 13 January 1654
door Tierch Hicldes aen Ipc Meinderts
passeert, tot een duysent gguld. en 2
gouden Ducatons, den 3 mey 1654
door voorschr. Ipe Meinderts quiteert.
quit. met N., dit pro memoria.
Eenige brieven van geen importantie.
Vastigheden en. parten Scheeps.
Sekere halve dwarshuysinge, staende en gelegen
binnen deser stede aen, en ten deele beclemt in
de huysinge daer de Iseren man uithanght, volgens
Goopbriefî van den 13 Marty 1660, quit. met lYo. 1.
Een graffstede in de Westerkerck in de regel
van No. 25, volgens coopbrieff de dato den 1
Augusti 1661, quit. met No. 2.
Een seste part van sekere huysinge, staende
binnen Bolswaert op de Campen.
Een 64e part scheeps aen 't schip voor desen*
by Albert Symons gevoert geweest en nu by Cornelis de Oude gevoert wordende.
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Lasten van 't Sterffkuys.
Aan verscheiden so doodschulden
als andere, bedragen in een somma .
De huyshuier benefïens 'tpackhuys
Schoorstiens geit
Gerechts salarien
pr. Gl. Johannes voor syn diensten.

ƒ628 : 19 : 0
-215: 0:0
-12:0:0
- 60: 11:0

Overgenomen uit het Inventarisatieboek der stad
Harlingen. "")

i
ij
|
8

*) Wie geeft van onzen "beroemden Frieschen zeeheld, omtrent wiens geslacht enz vele aanteekeniogen
in de Bibliotheek van Friesland worden gevonden,
eens eene volledige levensbeschrijving î
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Yn in Album.
Oprjuechte frjeun fen âlde frysce stamme,
Werom, siz, freegestou in oafprint fen myn hân!
Werom sa jern in blyck mei egen scrift en namme,
As tuwge fen uws frjeunscips ban !
Eaf twyfelstou den muwlk oan myn, dy yntrou
herte,
Eaf oan uws jierenlange en nomm'le frjeunscips
buwn !
Hark ! hiest' mei 't iene lyck, nea hie 'k dit blêdsjc
oanfette,
As 't oare wierheit wier, nea hiestou, frjeun!
't my juwn.
1840.

To Goëngarijp en Broek stie fen 1763 ta 1777,
Dominé Ghristiaan Jacob Bruinings.
De preken fen Dominé foelen onaris bare koart
út, en om den dochs it.folk in oardelûre yn 'e
tsjerke to halden, sei er nou en den:
,Begrijpt ge dat nu wel', geliefde hoorders,
begrijpt ge dat nu wel!
„Ik geloof waarlijk van neen!"
En den sloech Dominé wer in blêd mannich
tobek en begoe wer fen foaren oaf oan.
Uit de aanteekeningen van
E.

M.
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Wopke de Jong Jacofoszoon,
als Friesch. schrijver en dichter. ')

Het was op raad van den predikant S. W. Engelberts te Grouw, dat de jonge Wopke niet in
het vak van zijn vader, maar voor onderwijzer zou
worden opgeleid. 3) Den heer Engelberts was het opgevallen , dat hij aan een vlug begrip een helder
oordeel paarde ; hij had zich daarom den jongen aangetrokken, en hem in verschillende talen, zelfs in het
klassieke Latijn onderwezen. En de leerling toonde
grooten aanleg voor de studio te bezitten. Daarom
oordeelde de heer Engelberts , dat hij met zijne talenten beter als onderwijzer dan als timmerman
kon woekeren.
En dominé was huisvriend der
ouders en had bij dezen invloed genoeg om, al
gold het ook den eenigen zoon en eenig kind, zijn
plan te doen doorzetten.
') Uit gebrek aan gegevens kan ik niet geheel volledig zijn. De meeste mijner inlichtingen vond ik in
een handschriftje, Levensgeschiedenis van W. de Jong Jz.,
vervaardigd door P. I. de Jong, onderwijzer in de
Westhoek onder St. Jacobi-Parocjiie, en aan „vrouw
Tjepkema—de Jong „opgedragen, don 'il October 1853".
Dit geschrift behoort thans den heer J.Posthnrna de Jong
Wz. te Stiens, wien ik voor de gebruikmaking hier dankzeg , als ook voor de inzage van welwillend gezonden
stukken, afkomstig van zijn vader W. de Jong Jz. en
voor
de zoo ruimschoots verstrekte mededeelingen.
2
J Hij was de zoon van Jacob de Jong, timmerman
en van Jetske Hasselaar, de laatste geboortig van Buiksloot. Hij werd geboren te Grouw , den 24 Maart 1799.
9
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Blijken van zijn vlugheid gaf de jonge Wopke
reeds vroeg. Op achtjarigen leeftijd maakte hij
reeds vrij goede verzen : zoo luidt zijn eigen getuigenis, en aan dit getuigenis behoeft niet getwijfeld , daar anderen het bevestigen.
Eene sierlijke Engelsche lamp — een praktisch
geschenk voor iemand, wiens geschriften echter
naar de lamp nooit zouden rieken — werd hem,
een knaap nog van elf jaren, vereerd door heeren
kerkvoogden van Wier, omdat hij het nieuwe orgel , toen het werd ingewijd, niet „ onverdienstelijk
bespeelde", zooals kenners evenzeer verzekerden.
Hij had dan ook een goeden leermeester geliad.
Nadat de kunst en kennis van den onderwijzerorganist te Grouw te kort bleken te schieten , om
Wopke verdere vorderingen in het orgelspel te laten
maken, nam doctor Romer uit zijn geboorteplaats
gaarne op zich hem voort te helpen; en deze kon
— dit bleek — over zijn leerling tevreden zijn.
In 1816 bewees hij, dat hij zich ook die kundigheden had vermeesterd, welke hem in staat stelden
zijne toekomstige loopbaan in te gaan. Hij verwierf den 4 e n rang van onderwijzer. „ 't Is mei sizzen
net to dwaen", dacht hij en om zich ook in de
school te oefenen, meldde hij zich aan bij meester
H. Reidsma te IJsbrechtum. Onder diens leiding
en toezicht gaf hij les. Meermalen trof hem hier
de schoolopziener H. W. G. A. Visser, die zijne
leergierigen aard bemerkte en op allerlei wetenswaardigs zijn aandacht wist te vestigen. Veel had
deze met den flink zich ontwikkelenden jongeling
op. Geen wonder ook. Allen, die hem kenden,
trokken zich zijner aan om zijn lust en ijver en
hielpen hem waar zij konden.
Daar komt in 1819 de school van Zuider-Drach-
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ten open. Wopke de Jong, die inmiddels den 3en
en 2en rang had behaald, vraagt er om en verkrijgt
na gunstig afgelegd examen deze plaats, welke hij
een zevental jaren behieH. *)
De ontwikkelde onderwijzer verkeerde aan huis
der meest beschaafde en gegoede ingezetenen van
liet toen zoo bedrijvige en welvarende Drachten.
„Ik libbe en stoar it leafste mei dy", zoo fluisterde hij der dochter van een dezer, van den apotheker Posthuma, op een goeden avond in het
oor. En deze schijnt van gelijke gevoelens bezield
geweest, althans eenigen tijd later, den 8 Mei
1824 trad hij met Jantje Jobs Posthuma den houwelyken staat in.
Tweemaal nog zagen beiden in Drachten, „dat
„de gryme winterfàd
De flokken út syn hierbosk schoddet
En 't yerdryk yn syn boeytwang hâdt,
') Zeer te betreuren is het, dat in 1886, op vordering van den Minister van Binnenlandsche Zaken, het
gelieele Archief betrekkelijk het lager onderwijs, beginnende met 180fi tot de invoering der wet van 1857,
'naar de groote bergplaats in den Haag moest worden
verzonden.
Daardoor zijn al die stukken, die en over den toestand en gang betrekkelijk het onderwijs in die jaren
zooveel lichts verspreiden en zoo'n groot tal van gegevens bevatten nopens den werkkring en 't leven van
zoovele schoolopzieners en onderwijzers, aangaande de
belooningen van dezen, de scholen waarin, do leermiddelen waarmede zij moesten werken enz. enz. aan
de nasporing en het onderzoek van ieder, die daarin
belang stelt, onttrokken, tenzij hij de moeite neme en
de kosten er voor over hebbe' een reis naar den Haag
te maken en daar te vertoeven.
Dáár zijn ze zonder twijfel een gesloten boek, terwijl ze hier velen van dienst hadden kunnen zijn.
J. v. L. Jz,
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en een wilde sneeuwjacht ro-idstoof', die
„Fen de noardewyn oan 't jeyen,
Sa moerre-fêst pakt op 'e groun,
Dat reinbui helpt noch sinneteyen."
Toen lei meester D. Schepers in St. Jacobi-Parochie
zijne betrekking neer. Onder de vragers naar de
vrij geworden school bevond zich ook de Jong.
En hoewel er tweespalt was ontstaan tusschen den
schoolopziener Martens en de Commissie uit de
Omslagplichtige Ingezetenen, over de keuze van
den te benoemen meester, werd de Jong aangesteld. „Sa skikte 't lot syn herts-njue yn." Hij
trok naar St. Jacob, waar hij tot 1852 werkzaam
was en aldaar, na een tweejarig sukkelen, den 17
October van dat jaar overleed.
Veel van zijn vrijen tijd besteedde hij aan sludie.
Tal van geschriften en bijdragen leveren de bewijzen van zijn letterkundigen aanleg en ijver. Spreker was hij op menige vergadering in zijne woonplaats en elders. „Net altiten koe er oan 'e bàn sitte."
De Jong was een man van algemeene kennis.
Hoe kon dit anders bij de onderscheiden talen,
die hij kende. Zijn stukken leveren daarvan het
overtuigend bewijs. Hij weet aanschouwelijk te teekenen. . Zijn trant, althans der in het Friesch geschreven stukken, trekt naar het koddige, naar hel
humoristische.
Van zijne werken en stukjes neem ik achter deze
aanteekeningén eene lijst op. Misschien kan die
nog met enkelen worden aangevuld.
Ons ontbreekt van vele Friesthe schrijvers, die genoemd
mogen worden, eene opgave hunner stukken en
hunner levensbizonderheden, zonder welke hetgeen
zij en anderen gaven, vaak niet begrijpelijk is.
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Ik wil hier een van zijne onuitge-ven stukjes nog
mededeelen , in hoofdzaak in de thans meest gebruikelijke spelling.
Het is genomen uit een door de Jong net geschreven handschrift en heeft tot opschrift: jJe kluchtige †ryery oaf Tante Soerkoal mei Jij ar nicht.
Yn en oad stêdsje fen Fryslân wenne for ytlikke jiërren in oad faem, dy er waerm ynsiet
en dy min ijn 'e wanneling (ik wyt net wêrom)
Tante Soerkoal hjiëtte. Dat wier in núwer petret
fen in frommis. Hja hie al fjouwer krúsen op 'e
rêch en lijkwols wier se jiette sa gik nei de manljue, as oaf 't in blomke wier, krekt út 'e knop
ountlitsen. Jammer dat net in fetsoenlijk feint op
har byte woe, ja, de noas fies ophelle, as min tsjin
him sei: nou, Tante Soerkoal is er eak nog; kin
dat net?
Jild het oars al in bjuestren krêft om frijers
to lokjen, en dat hie Tante by de roes; mar
allyk de fisk wol sin het oan it lokics , mar foar
it puntsje fen 'e wearhoek eanget, sa gonch it ek
mei de frijers: hja woenen wol efter Tante's
splint, mar Tante's misselyk feguer bàlle se ef.
Skeelde der den sa folie oan, scille jiëmme wol
sisze: ho seach se er den sahwat út? Wol, Tante
wier de lytse kant neist, en hwette biheind ; hja
hie in smelle troanje, in spits kin, in baes fen in
foargewel, lijtse barge-eagen en sahwat read fokseftich hier. Derby hie se in tsjilperige stimme,
en in ongemakkelyk humeur. Hja kibbe en tsjantere sa mar jimmerwei tsjir 'e fammen, en hienen se ris in frijer hân , den - vier se poer. Freget
min: kaem er den neanet immen op har los? Ja, —
wier is it, hwet it rymke seit:
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Wês wyt as in moërre ,
Mei sk- nsprúten floërre ,
As Belsom sa lanch , oaf sa lyts as in prop :
Wês skeind fen 'e pokken;
Ha skonken as blokken;
Gjin pot is sa skean, oaf in lid past er op.
Ha dommens fen oksen.
En nukken fen foksen ,
Al kin dyn forstán yn in haszenúts dop;
Wês stoors en 'Wês spytich ;
Wès fûl en gremytig;
Gjin pot is sa skean, oaf in lid past er op.
Wês krom en wês kreupel,
Fen 't minste gepeupel,
Giet Jan dy foarby, en jouwt Piet dy de skop;
Fol fjoërrige minne
Strykt Klaes om dy hînne;
Gjin pot is sa skean, oaf in lid past er op.
Krekt ienris het Metten Scroar in raem op har
dien, in spjuegtich keareltsje dy hwet tipte oan 'e
iene fo et; mar dy krygge sa'n oafrekking , dat er
it foar 'e twade kear net wer prebearre. Knap
opstritsen , stapte baes op in sneintejoun premantig
by har yn 'e keamer. Mar o Jonges ! do de man
op har fraeg: „ en liwat soenen jou hier útsette ,
frjeun"! •— syn boadscip sei, hwet wier poeske do
't eacTî ût; dat wier lanch net rekke. Mars mar ,
liinkepoat! snaude se him ta ; aste hier oars net
to dwacn heste , dêr is 't gat fen 'e doar." En do
baes der sa hwat tsjin oan skoarre en sei: minske!
hwat my bedript is , het jou bereind, scoe 'k sizze —
do joech se sa'n mal goed op, dat baes er fiks kei fen
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waerd en mar handich makke dat er út 'e reek
kaem, út freese , dat er oars yet in slach mei de
tange op 'e kop er op ta krije scoe. Sont dit fyt,
dat algemien roftber waerd, weage nin frijer it
mear in foet oer Tante's drompel to setten. Baes
Snider wier de earste en de leste.
In jong faem, in sisters dochter fen Tante en
in skildery fen in frommis, wenne, sont se wees
west wier, by hjar en hie 't er (de sinnigens en
de freamde nukken fen Tante er oafrekkene) as
bern to Jiûws.
Tjitske, sa hiette se, koe yte en drinke,
pronkje en klaeije, útgean en besytsje, sa 't se
mar woe, mar as in frijer it hert hie it anker
by nift út to smyten , dy waerd ounsêft de doar
útransele en krygge it oad fornim er de reek
fen, dat er wol ris hwet yn 't genyp omweigynch,
den hie se de diwel yn. Sa lanch Tjitskes sin,
allyk de bijen, yet sahwet fen de iene blom op 'e
oare floddere, sa lanch gonch it yet hwat; mar
do se hjar sin op in flink jong kearel set hie, in
soan fen keapman Sijbe Sikkes, der se nou en
den to moek ris by west hie, wier de kaert forjoun en it moai waer wier op. Dat koe foar Tante
net forholen blieuwe; want fen gjin ding wirdt
mear rabbe en oanbrocht as fen frijery. En sa
faek as se er mar fen grútsjen hearde, hie se 't
moal fel oan en Tjitske moast er allerdanigst om lye.
Den wier it: Hwat mienste sleep, wat tinkste slier,
dat it sa langer scil? Set dyn si: mar fen dy
lûsige fent oaf, want hy scil dy noait ha , oaf ús
maet mei de hynstepoat, wiste ? dy scil dy lielje !
Tjitske's frijer Sikke wier oars gjin. lûsige fent,
dat skeelde folie, mar de fegebeart blafte er alles út,
hwat mar lilk wier, it paste oaf it paste net, en
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dat út klinkkleare jaloerskens, en omt se nift net
misse woe. De min hie lykwols de pylen al to
djip yn har herten stitsen om elkoarren to forjitten;
eltsc tsjii, 'ar wier oalje yn 't fjoer, én koenen se
nou net rjiiechtstreeks, hân foar foet frije, nou
frijden se yn 't genyp, en yette hel ter fûler as oars.
Al wer wij nei stean,
De striid nei 't forbean ,
Is fierwei it heftigst;
En 'n patsje om in hoek ,
En 't frijen to moek
Is 't swictst en it kreftigst.
Tante mocht op 'e. loer stean en alle posten
besette litte, hja wier, ho'n njuggeneach oars ek,
yn 'e skoalle fen 't frijen net thús en de jonge ljue
wisten har to forryfeljen. Tante hie, bûten de
eagen. yet hwette oars fen de bargen. As se jouns
it miei er binnen hie, fielde se langst nei liszen,
en omt hjar de eagen gau swierliddich wierne, gonch
se knaphandich op 'e koai. Den makke nift, dat
se op har sliëpkeammerke kaem ; der lies se yet
ris in moai stikje, reau in string kralen oaf, nyfele
mei hwatte oars, en gonch einlings fen kant. Dat
wier trewis. Op in teiken oan 't feinster, dat
Sikke-Jioe op in prik , wier 't, mei in wip oer it
sket fen 'e tún it keldersfeinster ijn en sa nei
syn fryster ta, om in memit mannich by elkoarren
to wezen, en ris efkes fen in gerjuecht to slynen ,
wer se graech uren lanch oer tafele hienen. Dit
frijen to moek doërre net J.tnch Tante krygge er de
loft fen en de moard kaem út.
Hie se nou har natúr folge , den hie se Tjitske
op steande foet útmakke, as se gjin turf heech wier,
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har wyt en swart forwyten en har útflokt en forwinske, sa moal as 't mar koe; mar je bedappere.
har , want er kaem har hwat oars ijn 't sin, wer
se har wraek yet better troch tocht to koëljen.
It oad heistergat woe Sikke sels ris in freamde
pots spylje , en him syn frijery to moek djoer be*
telle sette ; en dat lyke har sa moai ta, dat, as se
har forbijlde ho de jong feint den ijn 't sijpelsop
reitse soe, er har in spijtige glimlaeits om 'e
nydige lippen spyle. Sa laket de hel, as se de
ounskild op it punt sjoclit, om har yn 'e netten fen
'e sound e to fortysjen.
Ounder foarwynsel dat se hwat kjeld fette hie,
sei se tsjin Tjitske : wy moasten to nacht al
ris omwigselje, lea ! Ik op dyn bed en dou op
mynes ; ik bin nedich hwat to switten . den kin 'k
moarnier hwatte langer lizze; il is op dyn keammerke ek folie fryer as er ris immen komt. Dat
kaem nift net ounforwacht oer , want hja hie Tante
belústere , do se de klucht oan de greatfaem , dy
se alles oan 'e noas hinge en dy har derta helpe
moast, foarsloech , en mei geuren en kleuren fortelde.
En om't se wist hwat Sikke, dy se alles yn't ear knoopt
hie, yn srjn skild fierde, sei se : nou ! sa as Tante
mar wol, it is my pessies it selde; ma' hja tocht
ounderwiles : Dat omwigseljen sil je net ou. foech foldwaen, minske ! Do so de jiëmmet berêdden hienen,
begoun Tjitske har sa hwat út to klaeijen en risselwaesje to meitsen , en Tante toffe]e nei 't keanv
merke ta , wylst de fammen yn lest kryggene, om
yet in ûrke yn 'e keuken op to blieuwen.
Pas wier Tante allinne, oaf je makke it teiken
allyk it har troch de faem betsjut wier, dy it Tjitske
wol ris oafnoasd hie; en do se dat makke hie,
skrikte se er fen, sa noflik wier 't hjar, as se tocht;
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Jonge, jonge! Hwat scil ús maet dalik fen 'e bok
dreame, as er, yn 't plak fen syn fryster my hier
fynt, en yn sté , dat in sêfte hân him striket en
aeiket, him in hirde roskaem Jioffenet. Nou , nou!
Tante, Tante ! wês net al to folie út 'e skroewen, minsce ! it mocht jou ris by de hânnen om
oaf brekke ! min graeft wol ris in kûle foar en oar,
der min sels hals oer kop ijntommelet, net ?
Heare mistijt! sei Tante , do se yn 'e gonch in
foëtstap hearde as fen in kreupel hijnser en in
stank har ijn 'e noas kaem , der se omtrint mislijk
fen waerd; Heare mistyt! hwat is dat ?
Mar begrijp ris, hwat pear eagen Tante opskoerde, •
do de doar mei gewelt iepen skoerd waerd. Dêr stie ús
maet, mei de hijnstepoat en de kouësturt, in
ougryslyk feguer, swart om 'e troanje en hoarnen
op 'e kop foar har , en bromde har mei in holle
stimme ta :
„Der liaw ik dy nou! nou mei my ! der is
gjin genade foar !"
Tante foei fen kelte en eangstme omtrint yn 'e
swymme, mar do ús maet syn rûge hânnen útstiek om
har beet to pakken, fleach se omtrint út har fel en
by de bêdsmoërren op, en gûlde en kiërme sa heislyk en misbaerlyk fen moard en brân, dat Tjitske
en de beide fammen er op ta skeaten en yn 'e
doar kipène, hwat er dochs geande wier.
„Dêr — dêr is Sikkes fryster," — snikke Tante, do
se Tjitske yn 't forsier krygge , , dy, mei dy wite
nachtmûlse op! pak dy den yn 'e goedigens en
lit my los!" en hja trille as in blêd oan 'e beam.
Dat wier de diwel gjin doawe sein; ien, twa,
trye liet er Tante los, pakte de jongfaem by de
lurwen, naem har op syn rêch en hoepele sa tel
as hy koe , mei har op.
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Nift iiie er neat tsjin, want hja wist hwa er
ounder dat masker skûle , mar Tante sei, do se
wer hwat ta har sels komd wier : Nou, nou ! Inval
is dat in raer gefal , net ? Ik bin er alheel fen
oerstjoer en út 'e liken en den binne er yet ek,
dy 't sisze , dat er gjin diwel is , begryp ris ! En
tink ik er om, lio ik, mei myn moal praet it
leawe sloof yn 't leeg holpen ha , den soe 'k my
sels wol forgrieme; hwa wit, wèr se belànne is.
Ha de jonge ljue har sinnen
lenris op elkoarme set,
Skied har den troch tsjokke moërren,
Slút har op ijn sfinsen , toërren ,
't Skicdt har fen elkoarme net.
Echte boaskmin set de fûken ,
Hwêr min 't net .forwachtet, út;
Hja ontdekt forscûle hemen;
Hja leart freamde paden kinnen ;
Neat dat har de tagonch slút.
Doeke Slim : ) en Hiske frijden ,
Troch in foege moërre-splyt,
Ta se , yn 't ein de twanch ountkaemen
En de stap nei bûten naemen ,
Finsnis , slot en wacht ta spyt.
Niëske en Sweitse Weagal 2) slynden
Nachts fen de forbeane beam ;
Troch in rinwiet oer lo swimmen ,
Weage er 't by syn skat to kommen ,
Flink fen de iene oan de oare seam.
')2 Piramus en Thisbe.
) Hero en Leander.
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Ha de jonge ljue har sinnen
Ienris op elkoarme set,
Neat helpt dan har yntoteamen ;
Hja trotsearje moërre en streamen ,
Hja jouwe om 'e diwel net.

Het vorige verhaal, waarvan het slot vooral
herinnert aan dé Vloek van Bilderdijk, is een
proeve van des schrijvers verhaal- en dichttrant.
Onder de door hem nagelaten stukken zijn nog
andere, een enkele niet geheel afgewerkt, .die
wij hier plaats zouden geven, als de ruimte dat
toeliet. Wellicht evenwel is het beter , dat ze met
de reeds gedrukte, doch in tal van werkjes verspreide verzen en prozàstukken worden verzameld
en als een afzonderlijk werk onder de oogen van
de letterlievende Friezen worden gebragt.
Daaruit zou dan tevens blijken , hoe goed de
schrijver Latijnsche verzen in het Friesch wist over
te brengen en, gaf men alles wat hij gewerkt had,
op welke wijze hij in het Latijn zoowel als in het
Hollandse!), zijne denkbeelden wist weer te geven.
Bij het doorbladeren van de Friesche geschriften
van 1840 af, die door de liefhebbers van het
Friesch en door de taalkundigen veel te weinig
worden gelezen en gekend , kwamen ook die van
wijlen W. de Jong Jacobz. mij onder de oogen.
Wij hopen er in geslaagd te zijn, zijne nagedachtenis bij het tegenwoordig geslacht te hebben verlevendigd.
Zwolle September 1888.
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Lijst der stukken enz. geschreven door
Wopke de Jong Jacobz.

a. Friesdie,
Nin.swiet sonder soer. Friesche Volksalmanak 1839,
p. 133.
De Domino's hifke, mar follen te licht achtte (1840).
Blijkens aanteekening op blad III van het onder zijnen
zoon berustende exemplaar. is het geschreven door
W. de «Jong Jz. Zie bovendien W. Dijkstra, Frysk
Lesboek, Foarrede.
De Puwnheapen. Fr. Volksalm. 1840, p. 79.
Oan Sibbél. Op âd ys friest it fuwl. (Nei Horat. Od.
Liber III. Ode 9). Fr. Volksalm. 1845 , p. 102.
"De winter yn îen noardlyke kryte. Ovid. Tristium
Lib. III. Eleg. 10. Aldaar, p. 108.
Ien pear bledsiden uwt it libben fen ien Scierresliper. Byecoer I , pag. 1.
Midsmiet. Aid. 23.
Ljeàfde. Byecoer II, 23.
Op it fortsjen fen Virgilius nei Athene. (Horat.
Carm. Lib. 1. Ode 3.) Fr. Volksalm. 1846. p. 134.
Alexander de Greate en Feitse Scoenniakker fen
Readliuwzmn. Frysk. Almanak, 1846.
Halbe en Hinke. Fr. Alm. 1846.
Oan Voltejus Mejas. Goed fororet nin bloed. Hor.
Epod. Lib. Épod. IV. Fr. Alm. 1846.
Oan de Friesen. Fr. Alm. 1846.
Prefester fan Baerle oan Tesselschade bi] het oerstjoeren fen sijn petret; uwt syn Poëmata Thessalica
forfrysce. Fr. Volksalm. 1847 , p. 125.
. Gjirrige Feitse — om. Frysk Airaan. 1847.
De ryke earme.
„
„
„
It Lexom.
„
„
„
De ounforwachte besyte. „
„
„
De Pelgrim.
„
„
„
It hirdsylen to Snits. Fr. Volksalm. 1849, p. 54.
Reitse en Sibbel, oaf de Gearjefte. Almanak, wed.
van den Bosch, 1850.
Metten Scroar te Barnewâld. Fr. Volksalm. 1852 ,
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De Kening te Liowert. 1852.
Ovidius. (H. S.)
De tredde elegie uwfc it boek van Ovidius. (H. S.)
Oebele Glûper. (H. S.)
6. Hollandsche.
Gedichten van W. de Jong Jaoobszsz. 1833 (alleen
voor de inteekenaren).
Aan een meisje bij de dood harer moeder. Fr.
Volksalni. 1836 , p.
De vergelijkende Examina in Nederland (poëzie H. 8.)
De Herfst (proza H. S.)
Het Vloeken „
De schijn bedriegt. (Proza H. S.)
Hymne. (Poëzie H. S.)
De riiko weduwe van Staveren. Fr. Volksalra.
1837, p.'30.
De verarmde weduwe van Sexbierum. Fr. Volksalm. 1838, p. 34.
Aan den Frieschen Volksalmanak. Jaargang 1839
vooraan.
Het Gasfcmaal van Belsazar. Fr. Volksalm. 1839, p. 81.
Bijbelsche tafereelen des ouden Tèstaments, in proza
en poëzie. 1839.
Aan den Frieschen Volksalmanak. Jaargang 1840
vooraan.
Helon en Hanna. Fr. Volksalm. 1841, p. 101.
De oucle kerk van St. Jacobie Parochie. 1841.
Ontboezemingen aan Maria Mebius. Fr. Volksalm.
1843.
Migael. 1843.
Lezing. (H. S.)
Aan Maria op haar graf. Fr- Volksalm. 1844, p. 41.
De Grietenij het Bildt. Fr. Volksalm. 1847 , p. 104.
Liederen van den Zanger Amos , 1848.
Ter gedachtenis aan de edelmoedige redding- van
schipbreukelingen. Fr. Volksalm. 1850, p. 145.
Het ijsvennaak op zee van 12 Februari] 1838 door
(wijlen) W. de Jong. Fr. Volksalm. 1853, p. 143.
Op de geboorte van Menno Antonius, zijne ouders
toegezongen. (Poëzie H. S.)
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Ben huis aan het Kerkhof. Viy gevolgd naar de
ideën van T. Nicolai. (H. 8.)
De Schepping. (Poëzie H. S.)
Naäman. van zijne melaatsehlieid gereinigd. (Poëzie H. S.)
De Jordaan. (Poëzie ïl. S.)
Voorts nog een 10 tal lezingen op liet Nut enz.
c. Latijnsclie.
Viro Eruclitissimo H. van Berkum, V. D M. in pago
Stiens- Cum opusculum suum belgieé „De Labadie en
de Labadisten" in hieem ederet.
Ook m 't Hollan'dsch. (H. S.)
Domini A. des Amorie van der Hoeven Camiinis Nox
in sonmis A'ersionis Latinae specime.
Eruditissimo venerandoque Viro J. J. van Oosterzee,
S. T. Dr. ac V. D, M. in urbe Rottrodamo.
Praestantissimo luveni P. van Blom cum summos in
medicina honores consequeretur. Achter diens Dissertatie met vertaling in het Hollandsen. (H. S.)
In laudem Artis Juventae informandae.
Bethlehem. Pauperis hic lugari co.ngestum cespite
culmen.
Divinus puer intravit, cui Regia coelum est.
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Genoodigden op de begrafenis van
Geinme van Burmania.
1602.

Op de begrafenis van Gemme -van Burmania
„de Stand-Fries", die den 28sten November' 1602
op Herjuwsma-State te Ferwerd stierf, werden,
volgens twee originele leedbrieven, tegen den 5den
December d. a. v., „toe 8 uijren", genoodigd:
Boeland van Achélen, „met sijn wijf en dochter."
Hij was vroeger grietman van Dantumadeel, daarna
van Henaaarderadeel en woonde later op Cammingha-State te Ferwerd.
Ernst van Aijlva, voorheen grietman van West-,
daarna van Oost-Dongeradeel, later gelastigde tot
de handeling over het bestand met Spanje, afgevaardigde bij de Dordtsche Synode enz., woonde
op Hania-Stale te Holwerd.
Taco van Aijlva , grietman van Ferwerderadeel,
lid der Staten van Friesland, woonde op UnemaState te Blija.
Ernst van Goslinga, op Goslinga-State te Hallum.
Barthold van Bouma, op Douma-State aldaar.
Hij † in 1615.
Hessel van Feitsma, op Feitsma-State aldaar.
Hij was lid van het Verbond der Edelen, volmacht
ten Landsdage wegens Ferwerderadeel en tegenwoordig geweest bij den slag te Heiligerlce.
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Jancke van Douma, waarschijnlijk een zoon van
Laas van Douma en Barbcr van Holünga.
Marten van Naerden , luitenant dor hoofdmannenkamer te Groningen , echtgenoot van Auck van
Donia.
Tjalling van Eijúnga, grietman van Menaldumadeel, een bekwaam rechtsgeleerde, woonde op
Heringa-State te Marssum.
Idzard van Grovestins, later grietman van Menaldumadeel, woonde op de State Sirtema of
Grovestins te Engelum.
Bocko van Burmania, grietman van Hennaarderadeel , dijkgraaf, en lid van de Admiraliteit te
Dokkum. Hij woonde op Unga-State te Edens.
Ansch van Burmania, dochter van Poppe van
Burmania.
Sjuch van Wijnia,
Adzer van Wijnia ,
Doeijtse van Wijnia,
de drie laatsten , kinderen van Eeck van Burmania en Doijtse Sjucks van Wijnia.
Duco van Aijsma, oud-grietman van Ferwerderadeel , woonde te Marrum.
Gabbe van Aijlva, dijkgraaf.
TSpo van Aijlva , broeder van den voorgaande.
Johan van Goslinga, de oude. .
Perck van Goslinga, zuster van den voorgaande v).
Wïbrant van Aijlva , waarschijnlijk lid van het
') Zij was ongetwijfeld dezelfde , die in 1609 huwde
met Marcus à Lycklama. Zie de Bruiloi'tszang op
hen, ten deele opgenomen in de Bloemlezing uit Middel-Friesche Geschriften van Dr. Buitenrust Hettema.
Leiden 1887.
10
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verbond der Edelen, woonde op Roorda-State te
Genum.
Thonis van Aijlva, zoon van den voorgaande,
ritmeester, die later — in 1618, — door een
beschonken student doodelijk werd gewond.
Margaretlta van Bunau, weduwe van Antonie
Alberts van Egmont van Meresteijn.
Georg Wolfgang, har on thoe Sehwartzeriberg,
gedeputeerde Staat van Friesland.
Keimpe van Donia, op Hinnema-State te Jelsum,
grietman van Leeuwarderadeel, lid van Gedeputeerde
Staten , curator der Academie te Franeker, daarna
lid der Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden , raad in den Hove van Friesland, lid van den
Raad van State enz.
Watze van Ocleema , kleinzoon van Gemine van
Eurmania.
Uïbo van Aijlva, grietman van Baarderadeel ,
volmacht ten Landsdage enz. , woonde op TjessingaState te Hijlaard.
Helena van Bunau, zuster van voornoemde
Margaretha , weduwe van Idzert van Douma.
Margardha van Cammingha, later gehuwd met
Sicke Idzcrts van Grovestins.
Wisek van Aijlva, weduwe van Keimpe van
Jóhan van Herema, gedeputeerde Staat van
Friesland.
Wijtze van Cammingha, later — in 1606 —, † te
Emdcn.
Saepck van Cammingha, zuster van den voorgaande , vrouw van Joost Heres van Ockinga.
Bovendien werden van sommige mannelijke genoodigden ook hunne vrouwen en kinderen gebeden.
D. G.

Wumkes.nl

Een ïormulierlboek uit de 16e eeuw.
Voor de Provinciale Bibliotheek van Friesland
werd enkele jaren geleden aangekocht een Formnlierboek, in 4°. Handschrift, 180 pagina's, inhoudende: Forrnen van Testamenten, Codicillen, Scheidingen , Goop- , Schip- , Joel- en Toïbrieven, Citatiën , Bestekken van huizen enz. , Obligatiën, enz.
enz. van 1545 tot omstreeks 1580. Vele, zoo
niet alle dezer stukken schijnen niet anders te zijn
dan afschriften van de oorspronkelijke.
Immers in de meesten worden de namen van
de personen, hun woonplaats enz. en de dagteekening der koopbrieven, scheidingen enz. vermeld.
Zoo komt op pag. 11 —15 voor eene scheiding van
vastigheden te Harlingen en Midlum tusschen Mr.
Sybrant Walckama en Jets Willems , sijn echte
Wyff, met hare broeders dd., den lesten Marty
1548 ; op pag. 20 een sdápshúeï van 15 Junij
1568, ter zake een Carwielboeijer, tusschen Luywe
Andles en Regnier en Jacob Donker; (de laatste
ongetwijfeld de verrader van Hartman Galama en
Sjoerd Beyma c. s.); op pag. 25 een Wandelbrieî
tusschen vrouw Edwar van Herema , Weduwe van
Easge van Hoxwier en Hcro van Ockinga en Jonkvrouwe Anna van Deekama , echteluyden , wegens
erfsteden te Franeker, gedateerd Sjaerdamahuys
20 Sept. 1553 ; op pag. 62 een bestek van de
Ropta Zijl van 11 July 1548 achtervolgende 't befel Jarich Lyauckama en op pag. 66 een wegens een nieuwe poort op 't oost van Sjaerdama-
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liuys in den nieuwe mure , responderende opten
valbrugge van dien, van Bentemer steen, uitvoerig
beschreven, van 2 Januari 155o, en voorts tal van
andere contracten enz., hoofdzakelijk betreffende ingezetenen en de besturen der steden Franeker en Harlingen en van de omliggende Grietenijen, doch tevens
enkelen betreffende Bolsward, Leeuwarden enz.
Dewijl het ons niet bekend is , dat ergens gedrukt zijn akten of procesverbalen wegens benoeming van Geestelijken van vóór 1580, laten wij
hier volgen twee dier formulieren , waaruit kan
blijken , op welke wijze die personen vóór de Hervorming in de steden en dorpen werden verkozen.
Forme van nominatien en Kuerbrieuen
in den Steden.
Wy Heer Joannes pastoer, Burgemeesteren cnde
Itaedt der stede Ilarlingen met die Kerckfoocliden
ende gesworen gemeente, hlyen ende 'bekennen midts
desen, dat alsoe Heer Alle onse vicarius zynen
vicarie by willige resignatie verlaten heeft ende dat
duerdien zyn benefitie, onsen vicarie ledich is ende
vaceert, Soe hebben wy op huyden den xvu'!" Octobris tot xii wren vergadert opt raedthuys omme
eenen anderen vicarium inden voorsz. vacerende
benefitie te kiesen ende prysenteren, ende communicatie daeroppe geholden hebbende die ghemene
prysent zynde, eendrachtelicken ghecoren ende gheprysenteert hebben , kiesen ende prysenteren midts
desen den weerdigen heeren, Heer holle Lollez.
onsen junior vicarius tot den voorsz. vicarie ende
benefitie, ende dat met alsulcke lasten ende profyten, als van oldts totten voorsz. benefitie behoort
hebben. Ende opdat dese onsen kuer ende pry-
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sentatie behoorlick effect sortere , soe hebben wy
Burgemeesteren ende Raedt voorsz. desen met onsen secreet signet ende segel , (twelcke wy tott
saecken gcbruycken) besegelt. Op lmyden den etc.
Een Nominatiebrief buyten der stadt
opten dorpen.
Wy Heer Karman pastoer, Heer Joannes vîcarius , die Heerschappen N. ende M. Kercltfoochden
ende ghemene ghemeente, schotschietende huysen ofte
ploechgangen besittende inden dorpe van N. inder
grietenye van N. , lyen ende bekennen , datt alsoe
Heer Pieter onsen prybendarius oplen laesten
dacb Decembris laestleden omtrent een wre voormiddach ghestorven ende desen werelt overgeleden
is , ende daerdoor zyn benefitic ofte prybende ledich is ende vaceert, Soe hebben wy den xuden
dach naet versteruen vanden voorsz. Heer Pieter
omtrent een wre naemiddach die clocke gheluydt
een lialff wre lanck, omme den ghemeente te vergaderen ende eenen ander prybendarium inden voorsz.
vacerende beneficie te kiezen ende te prysenteren.
Ende communicatie daerop geholden hebbende ,
die meeste stemmen present zynde, hebben ghecoren
ende gheprysenteert, kiesen ende prysenteren midts
desen den weerdigen Heere Heer Cornelis Sydtsz ')
totten voorsz. benefitie ende prybende , ende dat
met alsulcke lasten ende proffyten, als van oldts
totten benefitie behoort hebben. Énde opdat dese
l
) Voovts worden nog als Geestelijken in liet Formulierboek genoemd :
Heer Sytse, Pastoor te Pietersbierurn , 1549.
„ liocke Donya te Oosterend.
„ Benedietus , Pastoor te Kimswert, 1548.
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onse kuer ende prysentatie effect sortere, soe hebben wy ghecommitteert Hans Boersz etc. omme
den vestern N. Goe. Mats Grietman in N. dit alsoe
aen te brengen ende tselve voer ons te besegelen.
Twelcke ick Grietman daer aenbrengh , bede ende
versoeck van den voorsz, N. alsoe gedaen hebbe.
Orconde mynen segel ende hanteycken hieronder
gestelt a° etc.
Ten slotte voegen wij hieraan toe een der formulieren , aantoonende, hoe vroeger het daarin
vermelde feit civiüter werd behandeld en afgedaan. Het betreft eene
Versoeninghe van eenen neerslach ofte
doodtslach.
Wy Heer Joannes pastoer tot Harlingen, Dierick
van Vallceriborgh schepen, ende Mr. Jan van Campen als volmachtige voormonden ende curatoers byden Raedt van Harlingen 'gheordonneert ende gheautoriseert tot Cunera Jans dochter, nagelatene weduwe van sal. Sitnon Freerck z. alias Schwael,
daervoren caverende do rato , ende ick Cunera voor
my seluen ende oock mede caverende voor myn
naecomende erwen , lyen ende bekennen midts desen , hoe dat wy tot vruntlicke versoecke ende begeerte van den Eerbaren, Eersamen ende discreten
Etooudt Doen z. K. Mats schout opt Bildt ende
Adriaen Willems z. wonachtich aldaer, als volmachtige van Freerck Marten z., die onlancx met
groter onnoselheyt ende ongeluck gequetst ende ghewondt heeft eenen Freerck Simon z., een zoon respective van my Cunera voorsz., an welcke wondingiie ende quetsure den voorsz. Freerck onnosell
desen werelt owergeleden heeft ende is in Godt
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verstorven, begerende denselven neerslach ende
misdaet omme Godes wille quytgeseholden te hebben. Ende voorts die saecke du er vruntlicke compositie ende accorde civiliter mochte gehandclt ende
gheaccordeert worden. Voor den versoeninge vant
bloedt hebben wy geconsidereert den onnoselheyt
vant factum ende tleven van voorsz. Freerck niet
te mogen recupereren ende wedercriegen hebben
tott compositie verstanden ende huer ontfangen,
soe verre die saecke by tHoff van Frieslant ofte
myn Heer K. Mat». Procuroer Generael civiliter
worde verstanden ende brieven van remissie ende
gratiën worde gepasseert, ende dat in voegen ende
manieren naebeschreven.
Ten eersten soe condoneren ende quytschelden
wy den voorsz. Freerck Marten z. tmisdaet vanden
voorsz. nederslach ende affliuicheyt an Freerck Si~
mon z. ghedaen, ende dat causa der puer ende lotter
omme Godes wille. Midts dat hy syn leven lanck
sal deviteren ende schuwen omme hem niet te representeren den presentie ende tegenwoordicheyt van
my Cunera voorsz. ofte mynen naecomende graden
ende bloedt, ter plaetsen daer wy mochten resideren ende wesen , midts datt hy oock voor die
misdaet ende versoeninghe vant bloedt, dat wy
civiliter' handelen ende aensien doer compositie
ende accoorde aen ons versocht ende gheaccordeert, geholden sall zyn eens wuyt te reyeken ende
te betalen den summa van 45 floreen , ende des
sullen wy hem vry holden van alle andere bloedt
ende besibbe ten eewigen daghen van wyder molestatie, aenspraeck ende naemaninge. Alles oprecht ende sonder bedroch. Orconde der waerheyt ende in kennisse vant ghene voorsz. is, etc.
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De geslachtsnaam Sisselada.

De oorsprong, de geschiedenis en de beteekenis,
in taalkundigen zin , van de byzonder friesche geslachtsnamen die op a eindigen , is my bekend —
immers op weinige uitzonderingen na. Onder die
uitzonderingen zijn het vooral drie namen , die my
langen tijd volkomen onverklaarbaar waren; te weten lüsselada, Brada en Stapensea. Tot myne
blijdschap is het my echter nu gelukt om den
oorsprong , althans van eerstgenoemden naam , te
vinden.
Tot den dorpe Lollum in Wonseradeel behoort
onder anderen een gehucht, uit twee saten bestaande , die heden ten dage de namen van Grooten Klein-liillaard dragen. In eene oorkonde, opgemaakt omstreeks den jare 1543 , en waarin de
inkomsten der kerke te Lollum , en die van den
Pastoor en den Vicarius van dat dorp opgesomd
worden . vind ik ook de volgende opgave :
„Item, een halve enckele gulden uuyten zaete
„toe Rysselaerdt, daer Poppe Geerloiï'szoon op
„woondt," -1)
Ik twyfcl niet of de hedendaagsche naam Rillaard is slechts eene verbastering, eene samentrekking , een versleten form van den ouden en
oorspronkeliken naam Rysselaerdt, of volgens hedendaagsche spelwyze Risselaard.
') Benefieiaalboeken van Friesland, Leeuwarden,
1850, bladzyde 315.

Wumkes.nl

153

Even als nu de geslachtsnamen Baarda, Hol*
tver da , Ferwerda , Jorwerda, Rauwerda, Sakerda
ontleend zijn aan de friesche plaatsnamen Baard ,
liolwerd, Ferwerd, Jorwerd, liautcerd en Sahrerd,
door achtervoeging eener a, die in de oud-friesche
taal het teeken was van verbuiging (in dit geval
in den zesden naamval) — even als de genoemde
maagschapsnamen dus anders niet beteekenen als :
van Baard,, van Holwerd, van Rauioerd, van Sal*
werd , even zoo is van den plaatsnaam Bisselaard
de geslachtsnaam Bisselaarda geformd, beteekende
van Bisselaard , dat is : de man die van het gehucht Risselaard afkomstig is , of in dat gehucht
t' huis behoort. ledere Fries , die aan zich zelven
of aan zyne volksgenooten opmerkt , hoe gemakkelik en spoedig in onze spreektaal de letter r uit
de woorden slijt , die opmerkt hoe wy gemeenlik
Baad,, Idaad en Baad zeggen in plaats van Baard,,
Idaard en Haard of Rautcerd, zal my toestemmen , dat de volle naamsformen Risselaard of Ril"
laard , en de geslachtsnaam Bisselaarda daarvan
afgeleid , al spoedig tot Bisselaad, Rillaad en Ris*
selada moeten verslyten. En , als men eens Bisselada spreekt, komt men er als van zelve toe
dezen naam ook aldus te schryven , vooral in vorige eeuen , toen men in het algemeen , en de
Friesen in het byzonder, zoo onnaukeurig en onregelmatig en afwisselend was in het spellen.
Wie helpt my den oorsprong van Brada en
Stapensea vinden ?
Haarlem.

JOHAN WINKLEE.
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I)e blinde pelgrim. *)

„Het jubeljaar, na vijftig j a r e n ,
„Genaakt weer; op, gij vrome schaar!
„Verdien door moeiten en gevaren
„De hoogste gunst bij 't hoogst altaar V'
Die roep der Moederkerkgezanten
Drong tot in 't verre Friesland door ,
En wekte 't vuur aan alle kanten; —
Ook Folpert leende aandachtig 't oor.
En nieuwe hoop doorstraalt des blinden
Gemoed : daarginds zal hij misschien
Een wonder — wis vertroosting vinden ;
God loont gelooven zonder zien !
') In het jubeljaar, dat in navolging der Isi'aëlieten alle vijftig jaar gevierd werd, gaf cle paus in de
middeneeuwen vollen aflaat aan de bedevaartgangers
naar Rome. Zulk een jubeljaar was ook 1450, en reeds
in '48 ging een blinde Fries, Folpert, op weg en
kwam behouden terug. Moll , Kerkgesch. van Nederland , II, iv., blz. 192. — Weeprofeten: de klachten
over 't zedebederf te Rome waren in de 15e eeuw algemeen. ,Dwaas, wat zoekt gij hier?" Zie de spotternij der Rom. met de pelgrims , bij Moll t. a. p. 193.
Jlardsche Vader werd de paus genoemd, als stedehouder
van den Hemelvader. Kellenaar — rentmeester, 't Wi/ze
Loven, de beroemde hoogeschool te Loven of Leuven
in Zuid-Brabant. 's HeiVgen Doctors Summa : de Summa Theologiae van St. Thomas van Aquino , thans
nog grondslag der katholieke wijsbegeerte.
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Hij trok langs bergen en langs dalen;
Zijn staf wees hem 't getaste pad;
Een aalmoes mocht hem nergens falen;
In 't eind bereikt hij d' Eeuw'ge Stad.
Hij hoort de Hoogmis , hoort de zangen
Der duizenden; drukt, diep gesticht,
Op heil'gen steen bij steen de wangen,
En keert — nog blind, maar 't hart vol licht.
En d' Abt, die onder 't heilig zegel
Geleibrief hem gegeven had.
Ontvangt den pelgrim: vraagt of regel
En tucht hersteld zijn in de stad?
(Want losser werd ze reeds , de keten,
Waarin 't gezag de zielen kromt;
En telkens riepen weeprofeten :
„Gods oordeel over Babel komt!")
„ 't Is laster, wat ze ons hier vertellen ,
„Hoogwaarde Vader!" heft hij aan,
„Ik heb in huizen noch kapellen ,
„Één ergerlijk geluid verstaan.
„Zelfs geen Romein liet zich ontglippen
„Een enkel onvertogen woord."
(Ach, 't meêlrj' had op spotterslippen
Het „Dwaas, wat zoekt gij hier?" gesmoord.)
„Neen, niets dan vroomheid heb ;k gevonden
„Rondom des Aardschen Vaders troon ;
„De troost, mij dáár van God gezonden ,
„Is, meer dan heeling, 't heerlijkst loon!"
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Zoo sprak hij , van verrukking bevend,
Bedankte d' Abt en zocht zijn huis ;
Nog lange stof tot kouten gevend
Den broed'ren in de stille kluis.
„Gelukkig , dat hij zijn ellende
„Zoo moedig draagt, ja vroolijk schier;
„'t Komt vast, wijl hij 't nooit anders kende;"
Sprak broeder Sierd , de bottelier.
„Ik vat niet, hoe hij zich dorst wagen,
„Hij blinde, in zooveel reisgevaar;
„Nog minder, hoe hij 't kon verdragen...."
Sprak broeder Gjalt, de kellenaar.
„Bedenk: zijn licht ging met hem mede,
„Het licht der Kerke, die niet feilt;"
— Viel d' Abt vermanend in de rede —
„Wel hem, die op dit baken zeilt!"
„Wel hun , die zonder zien gelooven!"
Sprak broeder Thomas met gezag ,
— Hij, kweekeling van 't Wijze Loven —
Maar d' oogen flikkrend van een lach.
De jongste der gewijde vad'ren,
Johannes , zei geen enkel woord ,
Maar zette , al luistrend , ijvrig 't blad'ren
In 's Heil'gen Doctors Summa voort.
Doch toen hij 't lampjen uit moest dooven
Ten laten avond van dien dag,
Sprak hij ook: „Zonder zien gelooven!"
In 't oog. iets anders dan een lach.
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Nog gaat oen pelgrim over de aarde ,
Der zonde blind , der spotzucht doof,
Gevaren , die hij nooit ontwaarde ,
Te boven: 't Kinderlijk Geloof.
Groningen.

W. ZUIDEMA.
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De Middelzee.
Brokstukken uit Frieslands geschieden is
(Met een kaartje, tevens aanwijzende
den loop van den Gravinneweg.)
I.
DE ROMEINSCHE VLOOT.

In het jaar 16 van onze jaartelling vertoonde
zich in het hart van Friesland een buitengewoon
en grootscli schouwspel. Eene Romeinsclie vloot
van niet minder dan duizend schepen stevende
„voorspoedig voort over de meeren." *) Friesland
omvatte destijds , meer nog dan thans, zeer uitgestrekte meeren (immensos lacus), die door de Romeinsche vloten zijn bevaren; 2) maar nooit, zoo
vroeger als later , met schepen en zoo groote menigte en zoo groote verscheidenheid van bouw.
De Romeinen verstonden sints lang de kunst om
trotsche zeeschepen te bouwen. Thans echter waren het slechts vaartuigen van geringe afmetingen,
geschikt voor de binnenvaart, ook langs smalle
en ondiepe stroomen en plassen. „Daar waren
er ,'' — zegt de Romeinsche geschiedschrijver, —
„niet smalle voor- en achterstevens, maar breed
„in het midden, om te gemakkelijker de baren te
„trotseeren ; andere, met platte bodems, om zonder
„schade over de ondiepten te komen; een groot
M
Taeitus. Annales , II, 6 en 8.
2
') Taeitus. De situ, moritras et populis Gernaaniae ,
oap, XXXIV.
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„deel met. roeispanen aan dé voor-en achterstevens,
,om onder het roeien met vlugge wendingen aan
„dezen of genen kant te kunnen aanleggen ; vele
r hadden een verdek, waarop krijgswerkluigen wer„den vervoerd en die tevens geschikt waren, om
„paarden en levensmiddelen mede te brengen. En
„dit tal van schepen, handig met de zeilen en vlug
„op de riemen, verwekte een grootschen aanblik
„en algemeenen schrik , die nog verhoogd werden
„door den lustigen moed der soldaten." J)
Met verbazing zullen de Friezen dit schouwspel
hebben gadegeslagen. Toch was het niet bestemd
om hen, destijds bondgenooten van de Romeinen,
schrik aan te jagen. De Romeinscbe veldheer Germanicus wilde , langs de binnenwateren, de zee
aan den mond van de Eems bereiken, om de oostwaarts daarvan wonende Germanen te tuchtigen
voor hunnen opstand ; een doel, dat wel volkomen
gelukte, maar waarbij op den terugtocht twee keurbenden, die onder Vitellius langs de lage stranden
trokken, door den opgekomen vloed voor een groot
deel op deerniswaardige wijze omkwamen.
Wáár in Friesland kan destijds die geduchte
vloot zijn langs gestevend ?
De Eomeinsche geschiedschrijver zegt hiervan
alleen, dat de vloot, die Gcrmanicus aan het eiland der Batavieren verzameld • en „onder zijne
„keurbenden en de bondgenooten verdeeld" had,
„ na de gracht, die aan Drusus haar naam ont„ leent, te zijn ingevaren , verder haar tocht voorspoedig over de meeren en de zee tot aan de
„Eems heeft volbracht." 2)
1
2

) Taeitus, Amialcs , II, 6.
) Tacitus. Annales , II, 8.
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De oude aardrijkskundige toestand van het land
moet ons bij deze geschiedkundige aanwijzing te
hulp komen.
Het is bekend, dat de vorige Romeinsche veldheer Drusus , ter verbinding van den Rijn met de
noordelijke wateren, kanalen (fossas) had laten
graven , een werk, geroemd als „nieuw en van
verbazenden omvang.'7 ') Een gedeelte van de
Drususgracht is daarvan een overblijfsel. Hierdoor
werd de Rijn verbonden met de IJssel, en deze
rivier had.weer, waarschijnlijk door het groote Flevoof Fliemeer, gemeenschap met den Fliestroom, 2)
die ten westen van het tegenwoordig Friesland,
het toen nog vaste land dei* Friezen doorstroomde
en zich tusschen de tegenwoordige eilanden Terschelling en Vlieland in de Noordzee ontlastte.
x
) Suetonius, lib V, car> 1 : „transque ïthenum fossas , novi et immensi operis effecit, quae nunc adhuo
Drusinae vocantur." Daar do schrijver in het meervoud van fossas spreekt en daarenboven de Drususgraclit, blijkens have kronkelende richting en de kleibedding, die zij doorloopt, grootendeels voor eene bestaande riviertak moet worden gehouden, zoodat slechts
een gering gedeelte behoefde te worden opgegraven, en
dit|bezwaarlijk voor een werk van verbazenden omvang
kon worden gehouden, vermoeden sommigen, dat er
ook in liet noorden dergelijke Rijnkanalen als verbindingen gegraven zijn en dat in Friesland de Wijmerts
en de kanalen, dio er den naam van Bijn dragen,
daarvan afkomstig kunnen zijn. Zie Vrije Fries, deel
IV, Dr. Ottema , bl. 143 en Mr. Daam Focliema, bl.
247 en 248. Vergelijk ook Acher Stratingh. Aloude
Staat, I , bl. 229 en volgende.
s
) Ik volg liior liet incest algemeen gevoelen, dat
de IJssel sricn in liet Fievo- of Fliemeer heeft ontlast
en dat daaruit de FliSstroom zijn oorsprong heeft genomen. Aeker Stratingh, t. a. p. bl. 224 en volgg.
Anders Dr. Ottema, t. a. p. bl. 141 en volgg.
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Daarenboven werd uit het zuidelijk gedeelte van
het tegenwoordig Friesland, overeenkomstig zijne
natuurlijke ligging, het overtollige water der talrijke meeren en plassen door verschillende stroomen westwaarts en zuidwaarts afgevoerd lot in
den Fliestroom of in liet Fliemeer, als westwaarts
langs de latere plaatsen Workum en Staveren en
zuidwaarts langs ïakozijl en de Lemmer. ]) Deze
stroomen boden, zooals we nader zullen zien, den
toegang tot de meeren en de verdere binnenwateren van Friesland.
Tweeërlei waterweg kan nu de vïoot van Germanicus, na het verlaten van de Ussel, hebben genomen.
Zij kan den tocht langs den Fliestroom hebben
voortgezet. Maar dan had de geschiedschrijver bezwaarlijk kunnen spreken van „meeren', die ze
zou zijn ovfrgevaren. En vooral zouden dan de
schepen, die slechts voor de binnenvaart waren
gebouwd , een belangrijk gedeelte van de Noordzee
hebben moeten trotseercn , om den mond van de
Eems te bereiken.
Doch Friesland bood destijds een veiliger binnenlandschen waterweg aan; eene breede en uitgestrekte waterplas , die uit het zuiden van het gewest „over de meeren" was te bereiken ; een zeeboezem , die tot diep in het hart van het land
doordrong : de later dichtgeslibde Middelzee.
Reeds ten jare 1834 is de gansene omvang van
de Middolzee door de ijverige nasporingen van de
Hoeren Brouwer en Eekhoff, voornamelijk naar de
richting van nog aanwezige dijken , aangewezen. 3j
') Vergelijk ook Acher Stratingh t. a. p. bl. 257.
) Brouwer en Eekhoff, Nasporingen over de Middelzee. Vergelijk Acker Stratinc/h, t. a. p. lal. 275—284.
11
3
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En nog heden meenen wij hunne aanwijzingen
grootendeels te kunnen volgen.
Tusschen de tegenwoordige eilanden Terschelling
en Ameland , door het A meiander gat, drong zij
Friesland binnen en omvatte in haar breeden mond
de geheele oppervlakte van het Bildt. Van daar
ging zij zuidwaarts tusschen Ooster- en Westergo
door, welke gouwen zij, met eene gemiddelde breedte
van drie kwartier uurs, van elkander scheidde. Op
de hoogte van Piauwerd ontlastte zich daarin de
Boorn, die met verschillende vertakkingen van
de oostelijk gelegen gronden afkwam. Dit gedeelte
der Middelzee kan alzoo beschouwd worden als
een breede uitmonding van de Boorn, en komt dan
ook onder den bijzonderen naam van Borndiep, Boerdiep of Burdinus voor. Als herinnering aan dezen
voormaligen zeeboezem, dragen lot op den huidigen dag de hier aangeslibde gronden nog den
naam van Nijlanden of JSieuwlanden, als de Stienser-, Britsumer-, Kornjumer-, Jelsumer-, Marsumer-, Goulumer- en Wirdumer Nieuwlanden, en
opmerkelijk is het, dat op deze Nijlanden ook
thans nog in het geheel geene dorpen en zelfs nog
weinige boerenhoeven of andere woningen gesticht
zijn.
Deze zeeboezem maakte het noordelijk gedeelte
uit van de Middelzee. Hij omvatte van de tegenwoordige provincie de gemeente het Bildt en werd
vervolgens aan den oostkant begrensd door de lijn,
die van Hallum langs Hijum, Stiens , Leeuwarden
en Roordahuizum tot Rauwerd loopt, terwijl aan
den noordwest- en westkant achtereenvolgens Wier,
Berlikum , Beetgum , Engelum, Marssum, Deinum,
Boxum , Weidum , Mantgum en Oosterwierum de
oeverdorpen uitmaakten.
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Zuid westwaarts van daar lag volgens de oude
kronijken een uitgestrekt meer, Tjerkwerder meer
genoemd. Ofschoon andere vertrouwbare geschreven bronnen niet rechtstreeks van een Tjerkwerder
meer gewagen, wordt dit bericht toch op merkwaardige wijze bevestigd door een Charter van 16
Oct. 1331, waarin we lezen van „den nuwen lande
van Kercwerve" van Eppo en Taco van Waltum ,
wien toen door Graaf Willem het Schoutambacht van het oostelijk gedeelte van Bolsward werd
opgedragen. *) Het was toen dus reeds opgeslibd,
maar nog onder den naam van nieuuiand bekend,
gelijk ook het noordoostwaarts van Tjerkwerd gelegen dorp Nijland door zijn naam het feil heeft
vereeuwigd , dat het vroeger water is geweest. En
nog liggen de binnenlandsche dijken daar , als onwraakbare getuigen, dat onze voorvaderen het
noodig hebben geacht, hier het geweld der woeste
golven te beteugelen.
Dit uitgestrekte meer was tusschen Rauwerd en
Oosterwierum, Deersum en Bozum door een betrekkelijk nauwen hals van omstreeks 800 meter
breedte, thans nog Krlnzerarm geheeten. met den
noordelijken zeeboezem verbonden. Beide gedeelten, het noordelijk Boerdiep en het zuidelijk Tjerkwerder meer, vormden te samen de voor Frieslands geschiedenis zoo belangrijke Middelzee.
Ten aanzien van den omvang van den zuidelijken boezem moet hoogst waarschijnlijk worden
onderscheiden tusschen den oorspronkelijken kom
daarvan en de uitbreiding, die deze allengs heeft
ondergaan. 3)
') Colmjon, 'Register van Oorkonden, bl, 56, no. 225.
) Acker Stratingh, t. a. p. bl. 278.

2
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Die oorspronkelijke kom zal zich, met eenige
zuidoostelijke uitbuiging tot dicht bij het dorp Tjerkwerd, overigens hoofdzakelijk hebben uitgestrekt
tusschen den lateren Slachtedijk ten noorden en de
Tjaard-, Ring-, Albada- en Speersterdijken ten zuiden en oosten. Maar herhaalde noord- en noordweste stormen joegen de woeste golven steeds buiten
dien zuidelijken oever en maakten een belangrijk
deel van de zuidwaarts daarvan gelegen landen
almede ten prooi der zee, totdat eindelijk de aldaar opgeworpen Hemdijk het verder voortwoeden
hemde of keerde. v)
Tot den Hemdijk alzoo, gelijk ook de kleibodem
aanwijst, had de zuidelijke boezem, tijdens zijne
grootste uitbreiding, zich uitgestrekt. Meer zuidoostwaarts kan hij evenwel niet, zooals wij bij
Brouwer en Eekhoff, bepaaldelijk door aanwijzing
van den laatste zien aangegeven, alle landen van
Rauwerderhem tot aan den Groenedijk hebben ingenomen. De slappe en veenachtige gronden , daar
gelegen, bewijzen het tegendeel. 2) Veengrond ontstaat in stilstaande poelen, waarin de waterplanten
welig kunnen tieren: 3) kleigrond alleen door aanslibbing. De grens der grootste uitbreiding kan
slechts dáár geweest zijn, waar de eigenlijke kleibodem ophoudt. 4) Maar ook dan nog besloeg hare
l
) Deze Hemdijk zal te noodzakelijker geweest zijn,
om, ook omgekeerd, bij zuidelijke stormen de opstuwing van het water der talrijke meeren en stroomen
in liet zuiden van dit gewest te beteugelen en gevreesde
doorbraken te voorkomen. De dijk werd toen eene
scheiding van watergebied. Vandaar verschillende zijlenä daarin, om het zuidelijk water te keeren.
) Acker Stratingh, t. à. p. bl. 278.
3
) Staring, de bodem van Nederland. I, bl. 35 en volgg,
á
) Vergelijk liet zuidoostelijke gedeelte, op het
kaartje als gestippeld aangewezen.
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oppervlakte van oost naar west eene lengte van
omstreeks drie uur, bij eene gemiddelde breedte van
ruim een uur, terwijl de eigenlijke kom er van, bij
eene afwisselende breedte van een half uur tot drie
kwartier , eene lengte had van nagenoeg twee en
een half uur.
Ziedaar de uitgestrekte binnenzee, die, bij het
begin onzer jaartelling, tot diep in het hart van
Friesland doordrong.
De verschillende stroomen uit het zuidwesten en
zuiden, toen nog niet afgetapt door gegraven kanalen en dientengevolge van aanzienlijke breedte,
hielden daarmede gemeenschap. Als zoodanig noemden we reeds die langs de latere plaatsen Workum
en Staveren over de Fluessen, het Heegermeer en
de Wijmerts , ') langs Tacozijl over het Slotermeer
en de Wijmerts, en langs de Lemmer over het
Tjeukemeer, de plassen van Doniawerstal en het
Sneekermeer. 2)
Wel mocht Tacitus dus , bij de beschrijving van
het land der Friezen zeggen, dat het meeren van
verbazenden omvang (immensos lacus) bevatte !
„En deze zijn door de Romeinsche vloten bevaren"
M De Wijmerts stond bij Nijezijl rechtstreeks in
verbinding
met de Middelzee.
2
) Met betrekking tot de hier aanwezige fiyn-kanalen, zie het vermoeden geopperd in noot l,blz. 160.
Ten aa.nzien van verschillende plassen moet in aanmerking worden genomen, dat na de dichtslibbing der
Middelzee de waterstand in Friesland aanmerkelijk is
veranderd. Door mindere gelegenheid tot afstrooming,
en dientengevolge door overstroomingen en doorbraken,
waarop ook de namen van de Breiden en van de
Wielen wijzen , hebben sommige plassen hun gebied
vergroot over gronden , waarlangs vroeger de Gravinneweg liep.
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voegt hij er bij. J) En daar nu, gelijk wij zagen,
de schepen van Germanicus' aanzienlijke vloot slechts
voor de vaart op de binnenlandsche wateren geschikt waren, en „voorspoedig over de meeren" naar
de Eems zijn. gevaren , zoo schijnt de meening der
geschiedvorschers gewettigd, dat de vloot haren
koers niet langs den Fliestroom en over de Noordzee, maar over de binnenlands gelegen Middelzee
heeft genomen. 2)
De schepen van zeer verschillenden bouw waren
„onder de keurbenden en de bondgenooten verdeeld."
In meerdere sinaldeelen alzoo konden ze, zelfs langs
verschillende wegen, de Middelzee bereiken, om
zich daar op het ruime sop weder te vereenigen.
En van daar boden de Ee en andere breede wateren de gelegenheid aan, oostwaarts voort te stevenen tot den mond van de Lauwers, om verder
„over de zee" (waarschijnlijk de Wadden, die destijds ten noorden van Groningen reeds bevaarbaar
schijnen te zijn geweest, 3) den koers voort te zetten
tot aan de uilmonding der Eems, de plaats der
bestemming, „waar voetvolk, ruiterij en vloot tegelijker tijd aankwamen". *)
Germanicus toch had een deel zijner troepen te
voet over de oostelijker gelegen landen doen trekken , terwijl hij vier keurbenden te scheep vervoerde , welke hij dekte met zijne ruiterij, die onder
1
) Tacitus. De situ , moribus et populis Germaniae.
Cap.
XXXIV.
2
) Scliotanus. Beschrijving v a n Friesland, bl. 9. Mr.
Daam Foclcema, Vrije 1'ries, IV, p. 244 en volgg. Dr.
Ottema, aldaar, bl. 143. Acker Stratingh; t. a. p . bl.
280—284.
3
) Dr. Westerhoff. De Kwelderkwestie, bl. 108.
4
) Tacitus , Annales 1, 60.
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den bevelhebber Pedo over de grenzen der Friezen
geleid werd. 4)
Met het oog hierop zijn de belangrijke muntvondsten van den j o n g s t e n tijd hoogst merkwaardig.
In het j a a r 1 8 8 4 w e r d in de nabijheid der Friesehe grenzen , in h e t hooggelegen gehucht Onna ,
in de gemeente S t e e n w i j k e r w o l d , ten N N W . van
Steenwijk , een m u n t s c h a t gevonden van omstreeks
2 4 0 E o m e i n s c h e d e n a r i c n , die gedeeltelijk reeds
vóór het begin onzer jaartelling zijn geslagen , en
w a a r o n d e r geene jongere voorkomen dan van h e t
j a a r 15 , juist één j a a r vóór den b e r o e m d e n watertocht. Het vermoeden ligt voor de h a n d , dat de
ruiterij destijds op de hoogvlakte van Onna, aan
den voet van den H a v e l t e r b e r g , niet verre van de
h u n e b e d d e n aldaar , een kamp heeft gehouden en
dat bij die gelegenheid een geldbuidel m e t denarien is verloren en d a a r n a allengs door het zand
bedolven.
E n m e e r rechtstreeks op den watertocht zelven wijst een muntvondst in het j a a r 1880 binn e n Friesland gedaan.
T o e n w e r d e n te F eins,
een gehucht a a n den Slachtedijk 3 ) onder W o m m e l s ,
ten n o o r d e n en op korten afstand van den zuidelijken boezem der Middelzee, ruim 5 0 denarien ,
nog besloten in een h o u t e n doosje, opgedolven. Ook
deze m u n t e n zijn alle vóór den tocht over de m e e r e n
en een viertal er van in het jaar 15 geslagen, zoodat het zeer waarschijnlijk i s , dat zij destijds, bij of
na eene landing a l d a a r , in den grond zijn geraakt. 3 )
')
)

Tacitus, ter zelfder plaatse.
Deze munten werden gevonden aan den voet van
do terp , waarover de dijk loopt , en door den heer
J. van Loon Jz. voor h e t Friesch museum aangekocht.
2

3

)

Dirks, Vrije Fries, XVI, bl. 313 en volgg.3öO—383.
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Deze beide muntvondsten versterken de meening,
dat de beroemde watertocht dwars door het tegenwoordig Friesland liebbe plaats gehad.
Welk een ander aanzien had dus eertijds ons
gewest in vergelijking met thans !
Waar nu op den vetten kleibodem talrijke kudden grazen of het gras overvloedig neerzijgt voor
de seis des maaiers en waar op omgeploegden
akker de golvende korenvelden het oog verlustigen,
daar ging eertijds de bevolking ter vischvangst op
eene breede waterplas, waarin zich de vlakke
boorden met hare talrijke terpen weerspiegelden ;
daar verschenen zelfs de vloten der machtige Romeinen , en daar vlogen ook vaak bij stormvloeden
de opgezweepte baren buiten de oevers en joegen
de opgeschrikte bevolking naar de terpen, om er
zich tegen de overstrooming te beveiligen.
II.
DE VISCHERIJ EN DE GELOFTESTEEN TE BEETGUM.

De gesteldheid van het land maakte de oude
Friezen evenzeer vertrouwd met het water als met
het land. Reeds de Romeinsche veldheer Drusus
leerde hen omstreeks 11 jaren vóór onze jaartelling
als ervaren zeelieden kennen. Toen hij met zijne
vloot de Cauchen in het tegenwoordig Oost-Friesland
bezocht, geraakten zijne schepen aan den mond
van de Eems in gevaar. De eb, die daar zeer
sterk is, was des Romeinen een ongewoon verschijnsel ; zij dreigde de schepen op het drooge te
laten. Reeds werden deze door de vijandelijke
Germanen overvallen. Maar de Friezen, die Drusus
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als bondgenooten gevolgd waren, met deze werking
der zee ten volle bekend, sprongen toe en redden
hem van een dreigend gevaar *)
Toch waren hunne schepen aanvankelijk nog
hoogst eenvoudig Evenals hunne naburen bedienden zij zich veelal van uitgeholde boomstammen.
Maar ook meer kunstig vervaardigde booten hadden
ze , van gevlochten teenen, met beestevellen overtrokken. De lichtheid dezer vaartuigen werd een
voordeel geacht, omdat zij ze op hunne zwerftochten
overal heen konden vervoeren. 2)
Met deze lichte vaartuigen trotseerden ze de gevaren der zee. Daarmede gingen ze ter vischvangst,
hun dagelijksch bedrijf, gelijk ook de visch voor
een groot deel hun voornaamste voedsel uitmaakte.
Hunne netten vlochten ze van biezen, waaraan doorboorde steenen als zinkstukken waren bevestigd. 3)
En behalve de talrijke binnenwateren bood vooral
de diep landwaarts indringende Middelzee voor dit
bedrijf de schoonste gelegenheid.
Merkwaardig is te dezen opzichte een geloftesteen
onlangs, in Augustus 1888, aan den mond der
Middelzee, te Beetgum, gevonden. Deze steen,
met eene breedte van 59 , eene hoogte van 54 en
eene dikte van 21 centimeter, heeft tot opschrift:

DEAE HLUDANAE
CONDUCTORES
PISGATUS. MANGIPE
Q. VALERIO. SECU
NDO. V. S. L. M.
De laatste letters , zeer gewoon aan het einde
') Arends. Algem. Geschiedenis des Vaderlands I.
bl.2 84. Dirlcs. De koophandel der Friezen, bl. 42 en 50.
) Dirlcs t. a. p. bl. 50 en 51.
s
) Birlcs t. a. p. bl. 33 in verband met 25.
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van opschriften op geloftesteenen *) zijn eene verkorting van : votum solverunt libenter merito.
Het geheel e opschrift beteekent alzoo : „Aan de
„godin Hludana hellen de. pachters van het visch„recht, wier verantwoordelijk hoofd Quintus Va„leri-us Secundus was, terecht gaarne hunne lelofte
„voldaan." 2)
Met grond mogen wij vertrouwen , dat de oudheidkundigen weldra over dezen mcrkwaardigen
steen het volle licht zullen laten schijnen.
Voorshands leidt zij ons tot tweeërlei opmerking.
Men heeft liet voorgesteld, alsof de Friezen,
door den bekenden slag bij het woud Baduhenna,
zich van de Romeinen geheel vrij zouden hebben
gevochten. 3) Dit schijnt minder juist. Nog langen tijd later leverden de Friezen hunne manschappen aan de Romeinsche legers, waarin ze
meermalen door dapperheid uitblonken. En. toen
in het midden der derde eeuw vele Germaansche
volken, onder den naam van Franken, d. i. vrijen,
zich tot een verbond aanéén sloten , om de heerschappij der Romeinen te weerstaan, maakten ook
de Friezen daarvan deel uit. Uit dit een en ander
mag men afleiden, dat de Romeinen hier nog lang
hun gezag hebben doen gevoelen.
Van de drukkende belasting van ossenhuiden
blijkt echter later geen spoor meer. In tegendeel.
'J Zie Mr. L. Ph. C. v. d. Bergh, Kritisch woordenboek der Nederl. Mythologie. Op liet woord Hercules,
bl. 109.
=
J De manceps vras eigenlijk de persoon , die , ook
voor .zijne medepachters , het contract met den Komeinscheii fiscus sloot, daarvoor teekende en voor de
nakoming er van met zijn privaatvermogen aansprakelijk
was.
3
)" Eélchoff, Geschiedenis van Friesland, bl. 16.
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de Friesche kooplieden verkochten hun vee in de
Romeinsche legerplaatsen. l). Maar de Romeinen
trokken voortaan langs andere wegen hunne geldelijke voordeden van het Friesche volk. Evenals
later de Franken de groote wateren tot domein
verklaarden, waarop zij hunne rechten en tollen
hieven, zoo blijken ook de Romeinen dit te hebben gedaan. Reeds op het jaar 71 klagen de Germanen , dat de Romeinsche heerschers „de stroomen en den grond hadden afgesloten," en te
Keulen „een tol" hieven voor de vaart op den
Rijn. 3) Evenzoo trokken ze in Friesland hunne
inkomsten uit de visscherijen op de belangrijke
wateren. Zij waren gewoon , ook in de veroverde
provinciën , het recht tot invordering van verschillende bepaalde belastingen en inkomsten, waaronder tollen en opkomsten van domeingoederen,
te verpachten aan bepaalde vereenigingen (conductores) , waarvan de manceps rechtstreeks jegens
den fiscus verbonden was. En de steen te Beetgum leert ons, dat ook hier, aan den breeden
mond der Middelzee , het vischrecht aan eene der-,
gelijke vereeniging verpacht was, met Quintus Valerius Secundus als manceps. Door deze. heffing
op de uitoefening der visscherijen in dit waterrijk
gewest, zullen de inkomsten waarschijnlijk niet
minder aanzienlijk geweest zijn ; dan door de vroegere belasting van ossenhuiden. Wanneer deze
heffing heeft plaats gehad , schijnt vooralsnog
moeilijk met juistheid te bepalen. Wel is waar,
werden de middellijke heffingen door pachters ,
onder de keizers in de eerste eeuw , grootendeels
') Dirlcs, t. a. p. 1)1. 88.
J Taeitus, Hist. lib. IV. c. 64 en 65. Dirlcs, t. a. p.
bl. 92.
S
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vervangen door rechtstreéksche invorderingen , die
aan bijzondere ambtenaren werden opgedragen,
maar verpachtingen van domaniále inkomsten komen ook later nog voor. *)
In de tweede plaats verspreidt de steen althans
e enig licht over de hoedanigheid van de godin
Hludana, die door onze voorouders werd vereerd.
Ook vroeger is een steen ter eere van dezelfde
godin gevonden te Luddingen, een plaatsje bij
Xanten aan den linkeroever van den Rijn tusschen
Kleef en Wezel, met het opschrift: Deae Hludanae Sacrum (aan de godin Hludana gewijd) ,
waaronder de naam: G. Fabius Verus. Tot aan
dien tijd was eene Germaansche godin Hludana
volkomen onbekend. Men bracht toen , misschien
niet ten onrechte, haar naam in verband met dien
van Hlodyn. eene der moedergodinnen, de Moederaarde , in de Noordsche godenleer. 2) Uit het opschrift van den te Beetgum gevonden geloftesteen
schijnt thans te mogen worden afgeleid, dat zij
hier in het bijzonder vereerd is geweest als beschermgodin der vischerij en misschien in het algemeen als godin der wateren. Ook de steen
aan den Rijn gevonden, kan haar in dezelfde hoedanigheid gewijd zijn geweest.
III.
DE SLAG AAN DE MlDDELZEE.

De Romeinen waren sedert lang verdwenen,
*) Moinmsen . Eömisches Staatsrecht, II band , 2e
Abtheilung, p. 976-979.
") Zie Mr. L. Ph. G. v. d. Bergh, t. a. p., op het
woord Hludana Dea, bl. 113 on do Inleiding bl. 11.
D. Buddingh, Eddaleer, bl. 53.
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maar hadden menigvuldige sporen van hun verkeer alhier achtergelaten in de meerdere beschaving der bevolking. De Friezen hadden onder andere
ook den bouw van grootere schepen van hen geleerd.
Na de ontruiming van Brittannie door de Romeinen ,
deden zij herhaalde tochten derwaarts. En weldra
hadden ze handelsbetrekkingen met Skandinavie,
de Oostzeekusten , Gallie en Brittannie. 1)
Hun welvaart was geklommen en tegelijk waren
ook de grenzen van hun gebied sterk uitgebreid.
Aan het begin der 8e eeuw strekten zich hunne
landen uit van de Schelde tot de Wezer en omvatten ze in het zuiden de belangrijke handelsplaatsen Utrecht, Tiel en Duurstede. De uitgestrektheid van hun gebied boezemde ontzag in. 2)
Maar de zuidelijk van hen gevestigde Franken
hadden allengs gansch Gallie veroverd en een
machtig rijk gesticht. Voortdurend streefden ze
naar meerdere uitbreiding van hunne macht en tegelijk naar invoering van den Ghristelijkeii godsdienst.
Daartoe was ook hun oog op Friesland gericht.
En weldra ontstond er een verwoede krijg tusschen beide volkeren, die met groote tusschenpoozen en afwisselend geluk meer dan twee eeuwen werd voortgezet.
Voor het laatst schitterde in dien krijg Frieslands
beroemde koning Radboud I, een grootsche figuur,
wiens naam even vermaard is in de Frankische ,
Saksische en Deensche jaarboeken , als in die der
Hollanders en Friezen. De vrijheid en de voorvaderlijke goden waren hem één, en, held en
regent, die eene betere beoordeeling waardig is ,
l
) Dirlis, t. a. p. 107—110 en 114 en Vrije Fries,
XII, bl. 269, 270 en 272.
") Dirks, t. a. p. bl. 96 , 126 , 142.
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dan hem dikwijls is te beurt gevallen , verdedigde
hij beide met moed en bekwaamheid *) Hij vermeesterde een deel der Frankische landen aan de
Maas en den Rijn, en trok zelfs in 716 met eene
aanzienlijke vloot den Rijn op tot Keulen, waar
hij, na een bloedig gevecht _, den Frankischen
lieerscher Kar el Martel op de vlucht sloeg.
Maar dat was te groot een smaad voor den
dapperen Karel. Zoodra deze tegenover andere
volken , waarmede hij in oorlog was , de handen
vrij had, zou de macht van den Frieschen koning
vernietigd worden. In het hart van zijn eigen land
zou hij hem aanvallen. Daartoe liet hij een aanzienlijke vloot uitrusten en viel daarmede onverwacht de Middelzee binnen. 2)
De Friezen, op dezen onverhoedschen inval niet
voorbereid, roepen in allerijl hunne strijdbare
mannen te wapen. Maar vóór dat zij zich nog
kunnen verzamelen, heeft Karel zijne troepen reeds
aan den oever van het Roerdiep opgesteld. De
vurige Friesche veldheer' Poppo, jeugdig bloedvera. p.
Vrije
Fries V, bl. 97.
s
) Deze tocht en de daarop gevolgde veldslag wordt
in verschillende bronnen zoowei op het jaar 718 als op
734 gesteld. Arends, t. a. p., vermeldt dientengevolge
op bl. 323 en 332 twee tochten naar en veldslagen aan
de Middelzee. Evenzoo Jfoeke Sjoerds, Jaarboeken I ,
bl. 365 en 376. Waarschijnlijk echter is hier aan één
en hetzelfde -wapenfeit te denken. De Friesche kronijken verschillen in de jaartelling meermalen van de
meer te vertrouwen uitheemsche geschiedbrormen.
Mr. DirliS maakt ook alleen melding van den slag in
734. Kooph. der Friezen bl. 124 en Vrije Fries XII
bl. 286. Dat zoowel de Friesche als de uitheemsche
bronnen dezen slag overigens nauwkeurig beschrijven,
mag als bewijs gelden van het gewicht, dat er aan
gehecht werd.
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want van den toen waarschijnlijk reeds overleden
koning Radboud I, ijlt hem daarop met slechts een
deel zijner manschappen te gemoet. Weldra zijn
ze slaags. Aan beide zijden wordt met groote
dapperheid gevochten ; door de Franken in het
vertrouwen op hunne meerderheid in aantal, door
de Friezen in den strijd voor hun eigen land en
voorvaderlijke goden. Maar na een hachelijk gevecht sterft de Friesche bevelhebber den dood der
helden. Zijne krijgsbenden geraken in verwarring;
eene vreeselijke slachting onder hen volgt en de
overblijvenden moesten door de vlucht hun leven
redden.
Deze slag aan de Middelzee besliste voor eenige
eeuwen over het lot der Friezen. Hun land werd
onderworpen aan de opperheerschappij der Franken. Hunne koningen werden, met behoud van
dien titel, voorloopig Frankische hertogen. De
prediking der Christelijke godsdienst moest worden
toegelaten.
Wel trachtten de Friezen, onder de regeering
van den tweeden Radboud , een minder edel vorst,
nog eenmaal hunne vrijheid te herwinnen, maar
toen verscheen de machtige koning Karel de Groote
met een leger in Friesland ; hij versloeg de opstandelingen en vernietigde er voor altijd de koninklijke
waardigheid.
Koning Karel vestigde hier een nieuw en geregeld bestuur. In de verschillende gouwen of goên
stelde hij graven aan , die in de „deelen" of,,†erden"
(latere grietenijen) Skelta's of Schouten onder zich
hadden, welkja als plaatselijke overheden recht en
orde handhaafden, l) overeenkomstig de inheemsche
') De Skelta bande (beval) in zijn district de vfrede"r
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wetten, die den Friezen werden gelaten en allengs
werden vermeerderd. En door deze daden werd
de groote Karel in de gevolgen zoozeer de weldoener geacht van de bevolking, dat het nageslacht
hem vereerde als „den betere en den meer be„minde , die trouw en waarheid stichtte", en „die
„den Friezen de vrijheid schonk, alzoo lang als de
,,wind van de wolken waait en de wereld bestaat." 1)
IV.
DE NOORMANNEN.

Een tijdvak van rust scheen thans te zijn aangebroken.
Maar nieuwe onheilen doemden op uit de „grimma
herna' van liet noorden.
Als plotseling opgekomen onweerswolken overvielen de woeste Noormannen herhaaldelijk de
Friesche gewesten. Met hunne welbemande schepen
landden ze, hetzij aan de boorden der Middelzee,
hetzij aan de monden van den Fliestrooin, de Lauwers of de Eems. Zij plunderden de dorpen, verbrandden de huizen, roofden of doodden mannen ,
vrouwen en kinderen, en keerden niet zelden met
grooten buit terug.
in het Oud-Friesch bij gewone lettervorwifiseling ferd
genoemd, en dit woord werd tevens gebruikt voor het
gebied, waarover de gebannen frede zich uitstrekte.
Vandaar o. a. Hemmelra olde ferd, (thans verbasterd
tot Oldephaert) Bornferd, de vier oude †erden of deelen,
Wijmbrüsera ferd of_ dele, enz.
Toon de Friezen zich omstreeks 1234 aan de grafelijke regeering onttrokken, werden de JSkèlta's vervangen door eigen gekozen grietmannen. De ferd of het
deel
werd toen gretanie.
x
) i). Riehthofen. Friesische Rechtsquellen, bl. 134
en 440.
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De onverzadelijke begeerte naar buit, die hen als
hun rechtmatig eigendom deed beschouwen, wat
zij met liet zwaard konden bereiken; de roemzuchtige trek naar heldendaden, die door hunnen godsdienst verheerlijkt werden; en de onverzoenlijke
wrok tegen de Franken, die den voorvaderlijken godsdienst vernietigden, waren de naaste aanleiding lot
hunne rooftochten. En de onweerstaanbare zucht
naar volksverhuizing, zooals vroeger die der Germaansche stammen, maakte hen steeds sterker en
gevaarlijker 4) en dreef hen zelfs in de 9de en 10de
eeuwen meermalen tot diep in de Dtiitsche en
Frankische landen door , waar de koningen somtijds
genoodzaakt waren, gansche hertogdommen en graafschappen aan hen in leen af te staan.
Friesland lag in de eerste plaats voor hunne
invallen bloot. En de diep landwaarts indringende
Middelzee , net de talrijke dorpen aan hare boorden,
schonk ruime gelegenheid om te plunderen. Menigvuldige jaartallen uit de 8e, 9e en 10c eeuwen
staan dan ook in de ÏYiesche Kronyken met bloedige letters opgeteekend.
Ziet! daar nadert eene hoop zeeschuimers op
dien breeden stroom. Met hunne grootere en kleinere booten , door twintig of minder roeiers voort
bewogen, doorklieven ze de baren. Elke boot is
daarenboven met tien tot honderd koppen bemand. 3)
„Zeekoning" heet hun aanvoerder, die geen enkele
landstreek als zijn gebied kent, maar immer met
zijne benden op de baren zwerft. „Slechts hij," —
zingen hunne skalden, — „is dieneerenaam waar„dig, die zich nimmer onder een berookt dak ter
') van Bolhuis. De Noormannen in Nederland, TJI.
46—48.
2
J van Bolhuis, t. a. p. W. 33 en 34, in noot (e)
12

Wumkes.nl

178

, ruste legt, noch aan den haard den drinkbeker
,ledigt." *) Onverwacht vallen ze aan land. Met
woeste vaart stormen ze los op de hoeven van liet
gindsche dorp. De bewoners verdedigen zich wanhopig , maar worden door de overmacht ter neer
geveld, vrouwen en kinderen en tilbare have worden naar de schepen gesleept, de huizen aan de
vlammen geofferd ; en voort gaat het van de eene
hoeve naar de andere, van het eene dorp naar het
volgende , overal brand en bloed achterlatende.
Geen grooteren roem kennen deze benden, dan „ hunne
, schilden te verwen met het bloed der vijanden en
„een gastmaal te bereiden voor de roofdieren." 2J
Maar de lichte laaie, die overal opstijgt en niet
rossen gloed in de lucht weerkaatst, schrikt de bevolking uit den omtrek op. Alle man vliegt te
wapen en ijlt naar de plaats des onheils. Weldra
ontstaat een bloedig gevecht. En naarmate de
vijand overwinnaar blijft of het onderspit moet
delven, eischt hij een zware schatting als losprijs
voor de geroofde inwoners, of hij ijlt terug naar
zijne schepen, om met zijn buit van menschen en
goederen zoo spoedig mogelijk op de baren te verdwijnen.
Ziedaar eene enkele voorstelling van de bloedige
tooneelen, die hier zoo dikwijls plaats hadden.
En niet altijd waren het enkel zeeschuimers, die
op buit en roem belust waren. Meermalen gold
het grootsche plannen tot verovering van gebied.
In het jaar 846 werden zelfs Oostergo en Weslergo
bijna geheel bemachtigd, de kerken verwoest, vele
') van Bolhuis, t. a. p. bl. 12 en 13, met aanhaling
van3 de Heimskringla 1, 4'S, II 5.
) Bolhuis, t. a. pi. bl. 15. Uit een Noordsch gedicht over den Zeekoning Haglienai- Lodbrog.
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inwoners gedood en anderen tot hel opbrengen van
zware schattingen gedwongen. ')
Altijd echter waren plundering en verwoesting
de gevolgen der invallen.
Dat getuigt het Benedictijner klooster aan den
ingang der Middelzee op Ameland, hetwelk zoo
dikwijls aan de plundering bloot stond, dat het
overgebracht moest worden naar Ferwerd. 3)
Dat getuigt Uitgong, de bloeiende handelshaven
van Berlikum , dat ten jare 992 door de Noren
geheel, verwoest werd. 3)
î] Bolhuis, t. a. p. bl. 95.
2
) Dit klooster was in 860 door Hayo van Camminga
gesticht ter plaatse waar vroeger een tempel van
JFoste gestaan had en heette daarnaar Jj'oswerd. In 1090
•werd het door Anna van (Jainminga, vrouw van Adolf
van Fronenberg naar Ferwerd overgeplaatst. J. Van
Leeuwen. Aant. op it Aade Friesche Terp, bl. 357.
Foeke
Sjoerds, Jaarb. II, bl. 55, 56, 270.
3
j De Noormannen plunderden bij voorkeur waar
rijke buit te halen was: Hieruit mag worden afgeleid
dat Uitgong destijds reeds welvarend was. Later stond
het onder bescherming van Hotza Joulsma van Britsum, zie bl. 185. En ofschoon in de 12e eeuw door
brand geteisterd, komt het vervolgens in vereeniging
met Berlikum als plaats van gewicht voor. In 1355
treedt Berlikum, in een brief aan den Raad van Lubeck, door „ Gonsules Westerginis Frisie et civitatis
„lierliehem" als zelfstandige gemeente op. Eene eeuw
later in 1455 heeft het een stedelijk bestuur van ,So„velinck, Ouderman ende Seepenen met meene Hecht ende
„Jtaet." En in 1470 sluiten de TAlderman, Schepnen
„ende Meed in Berlsjem ende 't WtguirC' een verdrag met
Franeker, waarbij zij tot getuigenis der waarheid hun
„stadszegel" aan de oorkonde hangen. Het Oldennanschap was in die eeuwen in handen van het geslacht
Hemmema. Mr. A. Telting. Het Oud-Friescbe Stadrecht, bl. 86 en 87.
Met de opslibbing der Middelzee taande de bloei
dezer handelsplaats. Uitgong ging teniet en Berlikum
werd een deel van de grietenij Menaldumadeel.
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Dat getuigt zelfs het aan liet Zuidwestelijk einde
der Middelzee gelegen Bolsicard, welks kooplieden
zich reeds in 808 genoopt gevoelden, om in vereeniging met die van Staveren en Esonstad eene vloot
van veertien schepen uit te rusten, om de Noren
in hun eigen land voor de herhaalde plundering te
tuchtigen. *)
En dat getuigen eindelijk de eerbiedwaardige
Friesche wetten , die met den vreeselijken menschenroof en den toestand, die daaruit geboren werd ,
rekening moesten houden.
Eene moeder toch mocht het erf van haar minderjarig kind niet verkoopen, dan om drie oorzaken
en de eerste daarvan was : „Indien een kind in
„zijne jeugd gevangen is genomen en noordwaarts
„weggevoerd over de zee of zuidwaarts over de
,bergen, dan mag de moeder het erf haars kinds
,verpanden of verkoopen, om het kind te lossen
„en zijn leven te bewaren."
„Wanneer een Noorman iemand neemt en tegen
„wil en dank bindt en uit het land voert, en hij
„binnen vijftien jaren terugkomt en zijn land en
„zijne lieden, zijn eigendom en erf en zijns ouders
„hof en hiem herkent, dan mag hij- vrij weer op
„dat goed trekken , zonder boete aan het volk en
„zonder bevel van den rechter."
„En wanneer de Noorman een gevangen man
„weer medeneemt in dit land en deze daar een
„dorp aanvalt, een huis verbrandt, een man doodt,
„eene vrouw verkracht, of eenige andere euveldaad
»verricht, en dan vlucht of verlost wordt en
„weder tot de zijnen komt en om zijne daden
„wordt aangeklaagd, dan bekenne hij vrijelijk, dat
J

) Foele Sjoerds. Jaarb. I, bl. 460.
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„het alzoo /ij: daarmede heeft hij noch des Schou„lens ban, noch des Rechters gewijsde , noch des
„Konings vrede, noch des volks wetten overtreden,
„omdat hij handelde, zooals zijn heer hem gebood,
„terwijl hij diens slaaf was." -1)
Krachtiger bewijzen voor de veelvuldigheid van
gruwelen en menschenroof zijn nauwelijks denkbaar.
Reeds Karel de Groote doorzag met juisten Staatsmansblik de kracht, die van de woeste Noren uitging en de gevaren , die daardoor zijn rijk dreigden.
Daarom beval hij, dat overal aan de kusten en
aan alle zeegaten wachten zouden worden gesteld,
om op het eerste gezicht van Noormannen het sein
tot verdediging te geven.3)
In overeenstemming hiermede bepalen de oude
Friesche wetten, als door Keizer Karel toegestaan:
„dat de vrije Fries niet verder ter heirvaart be„hoefde te trekken, dan uit met de ebbe enterug
„met den vloed , opdat hij de kust zoude verdedigen, alle dagen, tegen de zoute zee en tegen
„den wilden zeeroover , met spade en met vork ,
„met zwaard en met schild en met de spits van
„de speer.'' 3)
Eene heilzame bepaling !
De zwakke opvolgers van Karel den Groote kon1
) IK Êichthofm, t. a p. bl. 44, 45, 70 en 71. He
opnemen in de Oude Friesche Wetten van dergelijke
bepalingen, als gevolgen van de invallen der Noormannen, die in het jaar 1010 het laatst voorkomen,
en het ontbreken van eenige bepaling, als gevolg der
kruistochten, die in 1096 aanvingen, zijn een bewijs •
te meer, dat deze wetten tijdens of uiterlijk aan het
einde van de invallen der Noormannen en vóór den
aanvang
der kruistochten moeten zijn opgesteld.
2

) van Bolhuis,
• •') v. RicMhofen,

t. a. p . bl. 27.
t. a. p . bl. 4 4 1 , verg. bl. 17—19.
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den op den duur de macht der Noormannen niet
weerstaan. Slechts dan, wanneer deze diep in
hunne landen waren doorgedrongen, werd een leger
op hen afgezonden. De kustlanden werden geheel
aan zich zelven en hunne graven overgelaten. T)
De Friezen moesten dus voortaan zich zelven
verdedigen.
En dit deden ze.
Maar hier ontmoeten we eene verdeeldheid tusschen de geschiedschrijvers.
De Friesche kronijken gewagen telkens van eigen
Friesche bevelhebbers, met groote macht bekleed,
Potestaten, die zich in den strijd tegen de Noormannen hebben onderscheiden.
Wij noemen slechts- uit de 9e eeuw Adelbrik
van Adelen, te Sexbierum, Hessel Hermana te
Beetgum, en Ugo Galema, opvolger van den laatste , die zich vooral beijverde, om wachten aan
de kusten te stellen en aan die van Esonstad den
raad zou hebben gegeven :
„Hâlde goede wacht tojen da noarder oard';
Ut da grimma herna komtús al dat kweadefoart." 2)
Maar hiertegen komen nieuwere geschiedvorschers in verzet.
Daar destijds graven van wege de Frankische of
Duitsche vorsten in de Friesche goên het oppergezag in handen hadden en er niet tegelijk Potestaten, met gelijk gezag bekleed, konden zijn,
heeft men gemeend de berichten der Friesche kronijken, niet slechts voor zooverre de waardigheid
van Potestalen betreft, maar geheel als verzinsels
ter zijde te moeten leggen.
1
2

) van Bolhuis, t. a. p. bl. 4 en 252.

) Ocko van Scarl,
bl. 65.

fol 22. It aade Friesche
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Ter beslissing willen wij hieromtrent een uitheemschen geschied-bron laten spreken.
„In 873 was Rudolf, Haralds zoon, met eene
, vloot ten oosten van het Flie, (alzoo waarschijn, lijk aan de boorden van de Middelzee) l) in Oos„tergoo gevallen, waar een graaf Albdagus van wege
„koning Lodewijk hel bestuur in handen had. De
„Noorman eischte eene zware schatting, maar de
„Friezen antwoordden, dat zij aan niemand schatting"
„ schuldig waren , dan aan hunnen koning Lodewijk.
„Deze stoute taal ontstak den Noorman zoozeer in
„woede, dat hij zwoer, alle mannen te zullen ombren„ gen en de vrouwen en kinderen met al hunne have
„als roof te zullen meeslepen. • Reeds verwoestte
„hij met zijne benden een groot deel des lands.
„ Maar de Friezen riepen den Heer aan, die hen
„reeds zoo dikwijls (sacpius) van den vijand be„ vrijd had, en boden een moedigen tegenstand.
„Er volgde een verschrikkelijk bloedbad. Rudolf
„sneuvelde met 500 (volgens anderen met 800) der
„ zijnen. De overigen, van de terugtocht naar
„hunne schepen afgesneden, wierpen zich in een
,gebouw, waarin zij zich verdedigden. Toen kwam
„het tot een verdrag. Op aanraden van den bevêl„ hebber, die de Friezen in den strijd had aangeroerd, en die vroeger zelf lol. de Noormannen
„zou hebben behoord en den Christelijken godsdienst
„had aangenomen, werd den vijand, na afstand
„van den rijken buit, dien hij reeds in zijne sche„pen had verzameld, en op den eed, dat hij nim„mer weder in Lodewijks landen zoude vallen,
„vrijen aftocht toegestaan. 3)
') JFoeke Sjoerds, t. a,. p. II, bl. 04.
) v. Bolhuis, t.a.p. bl. 122, m. aanhaling der Ann. Fuld.
en A.nn. Bertin. Verg. F. Sjoerds, t.a.p. II, bl, 64 en noot (l)
2
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Dit bericht is merkwaardig. Het zegt niet alleen , dat de Friezen meermalen (saepius) de Noormannen hebben verslagen of met bebloede koppen
teruggejaagd, maar het leert ons tevens. dat zij ,
nevens de koninklijke graven; afzonderlijke beoelhébbers hadden, die hen tegen de Noormannen
ten strijde voerden.
Wanneer wij nu bedenken, dat de Friezen in
latere eeuwen, toen zij zich aan alle opperheerschappij hadden onttrokken , eigen Potcstaten hadden, die met groote macht waren bekleed, en dat den
kronijksehrijvers die macht voor den geest zal hebben gestaan, toen zij de belangrijke daden van
Friesche bevelhebbers uit vroegere eeuwen vermeldden , dan mag dit er wel loc leiden , dat wij
hunne berichten met omzichtigheid raadplegen en
die bevelhebbers ontdoen van den glans der Potestaten uit lateren tijd, maar niet, dat we het
bestaan dier dappere voorvechters der Friesche
vrijheid geheel als ongeschiedkundig loochenen.
Zoo schijnt er dan ook geen voldoende grond
te zijn , om het geloof te ontzeggen aan het bericht der Friesche kronijken , dat Hessel Ilermana
van Beetgum in evenbedoelden strijd de aanvoerder
der Friezen was.
Opmerkenswaardig is het, dat zoowel Adelbrik
van Adelen als Hessel Hermana, de eerste te Sexbierum, de tweede te Beetgum, beide alzoo aan
den mond der Middelzee waren gevestigd. Reeds
hieruit schijnt men te mogen afleiden, dat aldaar
de invallen gedurig plaats hadden.
Ook andere oorkonden leeren ons aldaar meer Friesche helden, die tegen de Noormannen streden, kennen. Graisteenen te Britsum , mede aan den mond
der Middclzee, gevonden, getuigen van vier dappere
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en uit het geslacht Joulsma aldaar, waarvan
Britze, in 992, en Ilste, in het jaar daaraanvolgende overleden, „hun vaderland vele jaren tegen
„de Noormannen hadden beschermd", de derde
Jeltze, gestorven in 998, „zoozeer tot schrik der
, Noormannen had gestrekt, dat ze ten zijnen tijde
„het land niet weer durfden aantasten", en de
vierde, Ilotza, (van wien de tijd van zijn overlijden
niet werd vermeld), „hel stedeke Uitgong, dat
,, door de razernije der Noormannen was verwoest,
, onder zijne bescherming had gehad." J)
Zoo herinneren ons de geschiedkundige feiten,
dat de thans in vruchtbare landen herschapen
Middelzee, waar vrede en welvaart tiert, in vroegere eeuwen herhaaldelijk het tooneel is geweest,
vanwaar algemeene schrik en verwoesting zich
over de omliggende goên verspreidde.
V.
BURGTEN

AAN

DE

MIDDELZEE

EN GAMMINGA-

HORNE. (lIÜNüERI?)

Een gevolg van de invallen der Noormannen
waren de burgten. De edelen begonnen hunne
woningen tegen de onverhoedsche aanvallen te
versterken. '-) Wel is waar werden deze aanvankelijk nog van hout opgetrokken, 3) maar van
'~i)"Föekê'

Sjoerds,

t. a. pi. I I , bl. 154, 155.

Win-

semius, fol 178.
*)
Van Bolhuis, t. a p. bl. 234—235.
3
) Omstreeks het begin der l l e eeuw begon men
hier steen te gebruiken tot het bouwen van burgten,
toen stinsen, en van kerken. Zie Mr. H. O. Feith, Nijhoffs Bijdragen Ie reeks, I , bl. 209—265. Eyck tot
Zuüicliem, Vrije Fries, V , bl. 163, 164. Hooft van
Iddekinqe, Friesland en de Friezen in de Middeleeuwen, bl. 129.
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sterke vooruitgebrachte borstweringen voorzien,
waarachter men zich verdedigen en eene groote
menigte volks verzamelen konde.
Vooral langs de kusten der Middelzee vinden
we in deze eeuwen reeds van dergelijke • burgten
melding gemaakt.
Zoo werd in het jaar 806 eene burgt van het
geslacht Hermana te Minnertsga, aan de Middelzee, door een geweldigen watervloed verwoest,
waardoor tal van menschen, die daar binnen eene
veilige toevlucht hadden gezocht, jammerlijk omkwamen. -1) Zoo ook stond te Britsum nabij
den dijk van de Middelzee, de Britsenburg, waarvan in 1297 de grondslagen nog zichtbaar waren. 2)
Maar nergens wellicht waren zoovele adellijke
burgten nabij elkander vereenigd, als aan den oostelijken oever der Middelzee , ter plaatse waar de
Ee en het Vliet daarin uitstroomden , waar talrijke
terpen te midden van vruchtbare gronden en vischrijke wateren reeds van ouds de bevolking tol bewoning hadden uitgelokt, en waar allengs Frieslands hoofdstad zou verrijzen. 3)
Reeds in eene oorkonde, die tot omstreeks het
jaar 800 wordt gebracht, lezen we van eene villa
(landgoed of dorp) Lintarwrde. 4)
En in de eerste eeuwen van het Christendom in
Friesland vinden we er een landgoed van Merthen
(waarschijnlijk oorsprong van het geslacht Martená)
met eene kerk te Lintarwrde, later met betrekking
') 1'oëke Sjoerds, t. a. p., 1, bl. 455 en 456. Ocko

van
Scarï, tol 18.
3
) Winsemius, fol. 117 en 178.
3
) Eéldioff, Geschiedk. Besehr. v. Leeuw., I bl. 15 en 16.
4
) Dr. iJelco Verwijs, De abdij van Corvei en de
kerk van Leeuwarden, bl. 44 en.noot 9 8 . bl. 76.
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tot dezelfde goederen ook Linicerd, Limvard, Lienward, Linewerd en Lingwerd genoemd. l)
Vooral het adellijk geslacht Camminga had hier
vele bezitlingen. Voor en na verrezen er van dit
beroemd geslacht een achttal burgten. Eene daarvan stond waarschijnlijk ter plaatse, waar thans
nog een huis in de Kerkstraat te Leeuwarden, het
hoogste gedeelte der stad, een gevelsteen bevat, met
de afbeelding van eene oude burgt en het opschrift:
Aed Leuwerd, 1171, vernieut 1762. Met eenig recht
vermoedt Mr. DIRKS , dat het cijfer 1171 het jaartal aanwijst , waarin die burgt, in plaats van eene
vorige van hout, zal zijn vervangen door een steenen
gebouw, eene slim, en dat daarin, ter herinnering
aan het vroegere, de gevelsteen was gebeiteld. 3)
Daarenboven waren er meer dan ééne Cammingáburgh, alsmede de burgt en het landgoed Cammingàlwrne, het latere Hoek. En ook in de omlig-

gende dorpen Huizum, Goutum en Wirdum had
dit geslacht slinzen en landelijke bezittingen.
Merkwaardig is te dezen opzichte een giftbrief
van het jaar 839 , geschreven in het Koninklijk
paleis te Kreutznach, (Gruciniacum), waarbij koning
Lodewijk de Vrome aan zijn getrouwen graaf Gerol† teruggeeft de goederen in de villa (het landgoed of dorp) Cammingahunderi en in andere daar
omheen gelegen plaatsen in het hertogdom Friesland, in de gouw Uuestracha. Daar Westradii de
gewone Latijnsche benaming is voor Wcstergo ,
maar in deze gouw nergens eene bezitting bekend
*) Venvys, t. a. p. bl. 12 en 43 en do noten 8,20,
21, 40 en 41 op bl. 51. 53. 54, 57 en 59. BelüioffX a.p.
I, 2bl. 29 en Aaiit. 10 op bl. 285.
) Eekhoff. t. a, p., I, bl. 32 en aant. 12 op bl. 295
en II bl. 384. Dirks, Vriie Fries, IV, bl. 342.
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is van het geslacht Gamminga, hetwelk daarentegen
bij en in de omliggende plaatsen van Leeuwarden
talrijke burgten en landgoederen bezat, vermoedt
Eekhoff, dat TJuestracha moet worden gelezen als
Oestracha, zoodaf men hier te denken hebbe aan een e
schrijf- of spelfout , verre in Duitschland gemaakt
door een vreemden Notaris, die met de spelling van
Friesche namen niet bekend was. l) Geheel onwaarschijnlijk is dit niet. Ook Mr. Dirks schijnt dit
vermoeden niet verwerpelijk te achten en brengt
ook de villa Cammingahunderi tot de burgten en
landgoederen te Leeuwarden of in de omstreken
daarvan. 2) En Dr. Eelco Verwijs,, die over dit
onderwerp eene bijzondere en belangrijke studie
heeft uitgegeven, zou er zich wellicht mede hebben
kunnen vereenigen, ware het niet, dat voor hem
het onoverkomelijk bezwaar bleef bestaan, dat Cammingahunderi nergens te vinden en spoorloos te
niet gegaan zou zijn. „Dit hunâeri" zegt hij, „de
„Latijnsehe centena. behoort tot de Oud-Germaan„sche territoriaal verdeeling, waarbij ieder gouw in
„marken was verdeeld, en deze wederom in hon,derden , vereenigingen van honderd gezinnen, welke
„hier een dorp en wel Gammingahunderd uit„ maakten." 3)
• Maar nergens in de Friesche geschiedenis is van
deze Oud-Oermaansche territorilaal-verdeeling cenig
spoor te vinden, en het mag als hoogst twijfelachtig beschouwd worden, of in dit waterland , waar
de bevolking oudtijds zeer verspreid op terpen of andere
hooggelegen zand- of geestgronden woonde , ooit eene
~slT~EeMoft'. t. a. p. I in aant. 10 op bl. 287.
) Dirks, Vrije Fries IV, bl. 345 en volgg. en de
noot
54 op bl. 346.
3
) Verwijs , t. a. p. bl. 38, 41 en volgg.
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dergelijke, regelmatige grondverdeeling zal kunnen zijn
toegepast, en nog veel meer, of daarvan zelfs nog in
de 9e eeuw eenig voorbeeld zou hebben bestaan.
Ook de Oude Friesche wetten , die vrij uitvoerig
over de grondverdeeling handelen , reppen er mei
geen enkel woord van. l) Is liet nu niet eenigszins gewaagd, op een enkel woord uit den vreemde,
hier een stelsel van grondverdeeling en samenwoning aan te nemen, dat hier overigens onbekend
was ?
Indien men zich konde losmaken van het
denkbeeld, om in Friesland eene toepassing te
vinden van zoodanige oud-JDuitsche grondverdeeling,
dan zoude ook betwijfeld kunnen worden , of het
landgoed Cammingahunderi , zooals het te Kreutznach werd betiteld , wel geheel onbekend en spoorloos verdwenen zoude zijn.
Reeds is opgemerkt, dat hier oudtijds Cammi-ngahorne heeft bestaan. Home beteekent hoek en
verder een deel lands in eenigen hoek gelegen.
Gammingahorne was dus zoodanig deel lands of
landgoed van Gamminga. Het woord home luidt
in het Friesch omstreeks als honne, waarin de r
niet of nauwelijks hoorbaar wordt uitgesproken,
maar een eenigszins gewijzigden , gebroken klank
aan de voorafgaande o geeft. Als men nu in aanmerking neemt, dat de giftbrief in het verre
Kreutznach is opgemaakt, waar men het Friesche
woord home in de opgegeven beteekenis niet verstond , en dat Friesche namen in den vreemde gewoonlijk deerlijk verminkt worden, zoodat alleen
•) v. Bichthofen, t a. ~p. Schoutenreeht, § § 31—
34, bl. 391 en 392. Wierdsma en Brantsnia, Oude
Friesche wetten, I Landreeht der Friezen, 31—34,
bl. 42—45.
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van den naam Leeuwarden meer dan 200 verschillende spellingen voorkomen , l) mag het dan wel
als onaannemelijk beschouwd worden, dat de
vreemde notaris, het woord home omtrent als
honne hoorende uitspreken, wellicht met eene
flauwe herinnering aan de Oud-Duitsche verdeeling
in honderden, voor het Friesche woord home, het
Duitsche woord hunderi hebbe neergeschreven?
Dr. Verwijs deelt nog mede, dat de hoogleeraar
Dr. de Vries aanteekent, „ dat de naam van Hon„derd misschien nog voortleeft in de zoogenaamde
„Honclestreek in Barradeel," Hiertegen voert bij
echter aan , dat deze naam wel eene verbastering
zal zijn van hornestreek, dat nagenoeg als honnestreék wordt uitgesproken. 2) Indien nu, ter aanwijzing van dit woord, het woord hunderi zou
kunnen gebruikt zijn, mag men dan niet met
meer recht aannemen, dat het geheele samengestelde woord Cammingahunderi in Cammingáhorne
is terug te vinden ?
Ik waag in deze geene beslissing, maar heb slechts
eene poging aangewend, om in deze raadselachtige
zaak eene oplossing te vinden, waarvan de slotsom
met de geschiedkundige feiten overeenstemt. Cammingalwrne behoorde tot de burgten en landgoederen te of bij Leeuwarden. Mocht mijne gissing kunnen worden aangenomen, dan zou zij reeds in 839
hebben bestaan. Volgens andere bronnen komt het
geslacht Camminga (als Camga en Canga gespeld)
ook reeds in het jaar 834 in Oostergo voor. 3) En
') Zie de lijst daarvan bij JSelilw/†', t. a. p. 1 Bijl. C,
bl.2 369.
) Verwijs, t. a. p. bl. 39 en 40.
s

) Dirks, Vrije Fries, IV. bl. 347. Oclco van Scarl,
fol. 21.
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zeker is het dat liet landgoed en de burgt Cammingahorne zeer oud zijn. J) Dil getuigt ook de
Oud-Friesche naam home, waarvoor later, toen
dit gehucht, ofschoon nog grootendeels eene bezitting van het geslacht Gamminga, een afzonderlijk dorp werd , de naam Hoek in de plaats is gekomen , welken naam liet dorp heeft behouden ,
totdat het in het jaar 1434 met de stad Leeuwarden werd vereenigd. s )

Hiermede hebben we een blik geworpen op de
Middelzee, zooals die vroeger heeft bestaan en op
de belangrijke beteekenis, die zij in Frieslands geschiedenis . heeft ingenomen. Gewichtige gebeurtenissen hebben op hare wateren en aan hare boorden plaats gehad, en belangrijk is hare weldadige
herschepping in vruchtbare landouwen; eene herschepping die niet slechts den waterstaats toestand der provincie aanmerkelijk heeft veranderd ,
maar vooral de welvaart van dit gewest aanzienlijk
heeft verhoogd.
Moge thans slechts mijn doel bereikt zijn, om
meer algemeen belangstelling te wekken in den
») Eékhoff. t. a. p. I, bl. 37.
Aan den muur van een oud huis , voor een paar
jaren afgebroken en vernieuwd, staande op den westhoek van de Kleine Hoogstraat en de Groote Kerkstraat , in den noorderzijgevel, stond vroeger ingemetseld, overgeverfd, nauwelijks zichtbaar, een steentje,
waarop staat: Camminghàhorne. Dit steentje wordt
thans in het Friesch Museum bewaard. In den grond
aldaar vond men een glad geslepen been (schuifschaats).
2
) Eëtöwff, t. a. p. bl, 37 en 68.
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vroegeren toestand, dan hoop ik daarin
sporing te meer te vinden, om later een
in te stellen naar de bedijking en de
van de Middelzee.
Oct. 1888.
MR. PH. VAN

eene aanonderzoek
opslibbing.
BLOM.

Toelichting t o t h e t k a a r t j e , betrekkelijk
de Middelzee enz.

I. Betreffende den Zuidelijken boezem ia het niet
mogelijk thans nog met juistheid aan te wijzen , welk
gedeelte de oorspronkelijke kom en welk gedeelte de uitbreiding er van heeft uitgemaakt. Dit wordt dientengevolge niet aangeduid.
De grenzen der grootste uitbreiding en der opvolgende bedijkingen kunnen echter vrij nauwkeurig worden aangetoond.
1°. De Zuidelijkste grens is de Ilemdijk. Terwijl de
bodem ten zuiden daarvan grootendeels uit slappen
grond bestaat, heeft die, ten noorden van dien dijk eene
taaie kleibedding, somtijds met eene laag zand en schelpen er tusschen. Sroutoer en Eekhoff, bl. 44 en 45.
De Hemcli/jlc moet zeer vroegtijdig gelegd zijn, blijkens de betrekkelijk menigvuldige dorpen en gehuchten, op den aangeslibden grond ontstaan.
De noordelijker Tjaard- en, Ringdijken drongen vervolgens den boezem tusschen enger grenzen terug, en
beschermden de zuid- en zuidwestwaarts daarvan gelegen gronden tegen verdere overstrooming.
2°. Aan den Zuidoostkant kan zich deze boezem
niet hebben uitgestrekt over de geheele gemeente Rauwerderliem tot aan den Groenedijk, zooals op het
kaartje van Brouwer en Eekhoff is aangegeven. Een
groot deel van den bodem bestaat hier niet uit klei-.
maar hoofdzakelijk uit veengrond. De Groenedijk is niet
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gelegd ter "beteugeling van de Middekee, maar veeleer
van het Sneekermeer en diende vroeger als watergrens
tusschen Westergo en de Zevenwouden. Nadat de
Middelzee was dichtgeslibd, miste do Boom hare natuurlijke uitwatering. Herhaalde overstroomingen waren hiervan het gevolg. Het Sneekernieer breidde zich
zelfs noordwaarts, tot over den Gravinneweg, uit.
De grootste uitbreiding van de Middelzee kan aan
deze zijde niet verder geweest zijn, dan de tegenwoordige Meibodem, langs Loënga, Goënga, Sijbrandaburen
en Poppingawier als gestippelde oppervlakte op het
kaartje aangewezen.
Oostwaarts van Poppingawier en Bauwerd bestaat
de grond tot Irnsuni wel is waar ook uit klei, doch
dit bewijst niet, dat de Middelzee zich hierover heeft
uitgestrekt. Hierlangs stroomden oudtijds de Boorn en de
zijstroom de Moezel. Hare lage oeverlanden werden door
de opstuwingen van het slibhoudende water der Middelzee gedurig overstroomd en allengs met klei bedekt,
gelijk zelfs verder oostwaarts de monden van verschillende takken der Boorn met kleibeddingen werden
dichtgeslibd.
Van Poppingawier moet alzoo de grens verder worden getrokken tot Rauwerd, waar de Bormijl later
aan de vroegere uitmonding van de Boorn daar ter
plaatse herinnerde. Bromver en Eékhoff bl. 56.
De "bedijking heeft hier iets westelijker plaats gehad,
door de Albada- en Speersterdijken.
II. De beschrijving van den GKAVINNEWEG wordt gevonden in den Frieschen Volksalmanak van 1886 bl.
39 en volgg. Die weg is op het kaartje van Workum
enz. tot Nes, van daar tot Oudeholtwolde en van Nes
tot voorbij Oldeboorn aangeduid.

13
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Vragen over de Teskloaw fen Acblam.

In liet begin dezer eeuw kwam de bovengenoemde Teskloaw of Dorschwet te voorschijn. Een
afdruk daarvan vindt men in Mr. Jacobus Scheltema, Letterkundig mengelwerk III (2 st.) p. 51.
Een ander in J. H. Halbertsma , Hulde aan Gysbert Japicx II, p. 253.
De vraag of deze wet werkelijk een Oud-friesch
stuk is, heeft menigeen bezig gehouden, doch
geen der Friesche Letterkundigen heeft, voor zoover mij bekend , zich daaromtrent duidelijk uitgesproken.
Daar ik van plan ben deze Dorschwet, vooral
ook ten opzichte der taal, aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, kan ik dit echter niet
naar behooren doen , zonder in het bezit te zijn
van meer gegevens , dan mij op dit oogenblik ten
dienste zijn.
Daarom meende ik de Redactie van dezen Almanak
te moeten verzoeken mij eenige ruimte te willen
afstaan tot het doen van enkele vragen, met of tot
deze wet in betrekking staande. Voor het welwillend openstellen van haar bladen zeg ik haar
mijnen dank.
Behalve de vorengemelde afdrukken bestaan er
onderscheidene afschriften van deze wet. Eenige
dezer had ik gaarne ter inzage om ze met de
thans in mijn bezit zijnde te kunnen vergelijken.
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Zoo moeten er waarschijnlijk in 1822 afschriften van de Tesklcaw, welke met J. Wesselingh,
Pastor, waren onderteekend . in het bezit zijn geweest van Jr. J. Æbinga van Humalda, Gouverneur van Friesland; en van Prof. P. Bondam te
Utrecht.
Zoo moet ook Prof. ten Broecke Hoekstra omstreeks 1827, een afschrift hebben in bezit gehad,
dat waarschijnlijk eveneens met J. Wesselingh,
Pastor, was onderteekend.
Een dezer kan misschien het eigenhandig, door
Ds. J. Wesselingh afgeschreven, exemplaar zijn.
In een MS. Scheltema, zooals Halbertsma dit
betitelt, moet in het vierde artikel: „Is iht rjucht
dat di tesck enda Laow schilla oafgien oppa dim
Græwa", in plaats van rjucht: Laoiv gestaan hebben.
Nog een ander handschrift vermeldt Halbertsma.
Na het 25ste artikel schrijft hij: „alter MS. xxvi.
item , dizza inde oara bèta , dij de schelte barra
haat, woardda troagh de feintin mey hjare wijven
en fammen for molcke in forgarjefte mey hoerna
en mey drechta, toa de heackin oan binne. di
boscket, krigget da hoen toa sein.''
Wie weet iets van deze handschriften of kan
ze mij voor eenigen tijd in bruikleen verschaffen ?
Paulus Scheltema, de broeder van Mr. Jacobus,
had vóór 1823 nog een afschrift gezonden aan de
heeren Tijdeman en van Kampen voor de Mnemosyne. Is misschien dit verkocht onder de nagelaten papieren , afkomstig van Mr. J. Scheltema?
Genoemde heeren zagen toch ten behoeve van Mr.
J. S. van de uitgave van dit handschrift af. Of
moet dit nog gevonden worden onder hunne papieren ?
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In November 1818 werd door den onderwijzer
Pietèr Hayes Robijn op aanvrage een afschrift verzonden aan den heer H. W. C. A. Visser : ) te
IJsbreehtum.
Bij dit afschrift ging nog een ander stukje,
waarschijnlijk over bizonderheden uit het dorp
Achlum. Althans daarin moet voorkomen, dat „het
klooster (te Achlum) heeft gestaan midden in het
dorp op een stuk land, liggende vol hoogten en
laagten en met zware steenfondamenten bezet/'
Ook moet daarin staan, dat zekere inscriptie betreffende herstel van de kerk, welke men in 1818
nog kon zien, sedert de jongste hernieuwing (1822)
niet meer te ontwaren was.
Voor bizonderheden, ook over P. H. Robijn
en diens kleinzoon Pieter Sikkes Westra, alsmede
omtrent papieren, eventueel door dezen nagelaten ,
houd ik mij aanbevolen.
In de kerk van Achlum was indertijd (vóór
1822 ?) op de peideuren de Tocht der Israëlieten
door de Roode Zee geschilderd ; de muren leken
van rooden steen gemetseld, met gesneden voegen,
een deel van den muur viel op het leger Farao's ,
in het water dat daarover stroomde, dreven hoofden, met „grasmaaiers-mutsen" op, en een dezer
droeg een gouden pluim, dat was Farao. Zoo
verhaalt Paulus Scheltema, en voegt er bij : Dit
schilderstuk is nu overgeverfd. Wanneer gebeurde
dit?

') Zooals bekend, gaf deze het Archief voor
Vriesche Geschiedenis (enz.) uit met H. Amersfoordt,
(1824—1828). Waar berusten zijne papieren?
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Mededeelingen zijn mij zeer welkom over de
Memorieboeken of Almanakken van Ds. Wîgeri te
Oosthein, waarvan Gerben Aukes, boer in Abbega,
zeide: ,Wiegers Allemanakken binne nin Leugen
zakken."
Paulus Scheltema deelt in een zijner handschriften van 1832 het volgende mede, waaromtrent
ik gaarne iets naders vernam.
„Wigeri had had de gewoonte vele gezegden en
anecdotes , die hij hoorde en zag , bijzonder Weinbritzeradeel en deszelfs opkoomst betreffende , zoo
wel van Wagebruggen, het Snitzer Vijfgae, en van
alle indijkingen van de Middenzee , die daar voortijds hadden plaats gehad, op te schrijven; dit werk
heeft hij zijn neef Wigeri, Ph. Dr. en predicant in
de Beverwijk nagelaten , zonder dat ik weet, dat
daarvan is gebruik gemaakt. Veel daarvan heb ik
uitgeschreven, en twijfel niet, daar er binnenkort
eene beschrieving van de Middenzee en deszelfs
aanwas in het licht zal koomen, en daar zal bij
die beschrieving ook wel van de aantekeningen van
Wigeri gebruik gemaakt worden; ten minste heb
ik van die aantekeningen aan den uitgever belangrijke stukken overgezonden." —
„Yn toezen seis wær uis Bokke onter it rea X *)•
') Zoo staat ook p. 77, van hetzelfde hs.: „Do min
toezend seis in 't njeugentig schrjeuw, wier uis Bokke
onder it read X.
Dit oud schrift hebben wij gevonden bij een van de
laatste afstammelingen van de familie van Dekama.
geschreven in 1483 in een oud gebedeboek in eene
lederen koker bewaard.
Met het onderschrift: In nom Jezus Krist MII1C (!)
issa toa heerfaart toghen uis Bokk mit Btil inde onetel
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Onder oude handschriften vond ik in het jaar
1774 ten sterfhuis van een oude Friesche Boer,
genaamd Age Bokkes, zo hij voorgaf de laatste van
het geslacht van Dekama — een' geschreven in 1486
door Juw Dekama, dat uis Bokke (waarschijnlijk
een der Voorouderen) in het jaar 1096 op een
kruistogt is geweest met wel 200 Friesche edelingen
naar bet Heilige Land om de onghelovigen te
verdrijven, onder het rood kruis."
Petrus Wigeri had van deze bijzonderheden, zoo
zegt Paulus Scheltema woordelijk in een handschrift
van 1823, , bijzonder van de oude Vriesche Spreekwoorden eene schat verzameld, edoch deze zijn
nooit in het licht gekomen. Als een groot vriend
van dien geleerde man, die de ouderdom van drie
en negentig jaren, zonder oit eene bril gebruikt te
hebben, heeft bereikt, verkeerde ik van 1797 tot
nm Kersfcins wil inda Himilum wil in cam bar foet
to Lan in nom gottis inda Modir Kerst. am.
Voor de ware spelling durven wij niet instaan, maar
wel voor de zaak zelven. 't Was bijkans onleesbaar.
Vgl. P. Scheltema, Verzam. van Spreekw. (1826)
p. 324. De laatste potestaat van Vriesland heette Juw
(Julius) Dekama, in 1494 woonachtig te Baard. Dit geslacht is thans uitgestorven. In 1774 overleed op
Doijem, onder iTraneker, het laatste lid dezer familie
zijnde de landbouwer Age Bokkes Dekama, in hoogen
ouderdom. Onder eenige familiepapieren van denzelven was ook een stuk van de veertiende eeuw . zijnde
eene soort van journaal, hetwelk zich in eenen koker
bevond, en waarin deze merkwaardige aanteekening
gevonden werd: Ynt jier Dom. Cbrist. MCCCXIII
wier uwz Boke onder it read kruiz", als ook een gebede- of getijboek van de famlie Dekama, zeer fraai
geschreven. Dit laatste wordt nog bewaard, (p. 5.)" —
Waar?
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1801 gemeenzaam, en had toegang tot zijne annotatiën, die zeer belangrijk waren; deze, en anderen,
die mij van tijd tot (tijd) voorkwamen in de oude
Vriesche talen, verzamelde ik tot ongeveer tien
duizend *), dewelke (ik) in tien delen op 't a b c
beschreven heb, en onder mijne Papieren zijn rustende." —
Door genoemden Paulus Gornelis Scheltema zijn
sommige zijner handschriften aan Dr. J. H. Halbertsma ten geschenke gegeven. Dit zijn er twee
met spreekwoorden (no. 218 I en II in de Catalogus der Prov. Bibl.), en nog een derde: Verzameling van een aantal spreekwoorden van kerk en
school
" (no. 219 derzelfde Catal.) ; en het
vierde, getiteld: Eat uwt 'eaodde doaz (no. 260.).
Is er iemand, die het jaar weet aan te geven
wanneer deze schenking heeft plaats gehad, of correspondentie daaromtrent ter gebruikmaking wil afstaan ?
Ten slotte zal men mij met elke inlichting,
rechtstreeks of zijdelings op Paulus Gornelis Scheltema, en zijne familie, of op papieren, enz., van
dezen bewaard betrekking hebbend, ten zeerste verplichten.
Zwolle , November 1888.
F. BUITENRUST HETTEMA.

') Blijkens eene mededeeling in een hs. van P.
Scheltema van omsti-eeks 1832 was dit getal reeds tot
12000 geklommen. Hij zegt 2 deeltjes er van in druk
te hebben gegeven, en „dat de meesten onder (z)ijne
papieren berusten."
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De âlde Blouwe.
In Soiiuttersliet út 'e fjildtoclit fen 1831. ')

De Belgen fleach 't Brabanske bier nei de kop,
Da joegen hja Willem, ús Keuning de skop.
En Willem dy roap: „ Kom mannen, kom op, \ ,.
„Brui jimme dy diwels ris tige op 'e kop!"".)
') De Belgische revolutie van 1830 deed in NoordNederland een algemeene geestdrift ontbranden voor
Vaderland en Vorst. En het bleef bij 't zingen van
't „Wien Neêrlands bloed", niet alleen , maar tal van
jongelieden, uit iederen stand der maatschappij, trokken b;i de eerste oproeping terstond als vrijwilligers
te velde.
Over de oorzaken van den opstand moge men thans
anders denken als toen, de volksstem voor „Vaderland en Vorst" sprak luide en algemeen.
Ook onze schutters werden van achter den ploeg en
de zeis opgeroepen ten strijde, ofschoon geheel onkundig met de excercitie en de hantering der wapenen.
Die oefeningen zouden hun worden geleerd op de
Noord-Brabantsche heiden.
Dat ging echter niet zoo geinakkeljjk. En toen de
Majoor Kirchner, zooals de overlevering hem noemt,
onze stoere mannen dag aan dag drilde, gaf Barteh
Utses aan aller wrevelig gemoed lucht door een lied
op „de âlde Blouwe".
Even als „Foeke Schutter en Hospes Tryn" werd
„De Alde Blouwe" spoedig het algemeen lied der
Friesche schutters. Hoewel niet uitmuntende door sierlijkheid van taal. hebben wij gemeend het als kenschets dier dagen voor het nageslacht te moeten bewaren.
De schutters zullen de drie eerste coupletten ongetwijfeld hebben gezongen op de wijze van : „Het Sche-
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De Friesen fornaemen de Keuning syn lúd ;
Dy beksnijers teagen de bàeitsjes al út.
Hja roapen do lúd: „wy komme 's oppe húd, / , .
En hakje dy basen ris fiks oer 'e snút." ! 6 '
„Jaen ik disze heiten de macht yn 'e hàn",
Tocht Willem, „toskoerre se 'theele Brabân;
„Hja moatte yn 'e bân, ik haw yette in man, j ,.
„ Nin blasteger kearel yn 't heele Hollàn.)
„Dy boarst hast fen tjokkens en is blou om 'e holle,
„Hy sjocht sa grimmitich as in steege interbolle,
„Hy flokt en hy beart, hy pleagt en temteart, J ,.
„Dy Poep scil it wèse, dy de Fries mores leart." f
De Friesen dy teagen nei 'e Brabanske grinsen,
Hja hienen nin tyd om hjar lang to betinsen;
Hja roapen, eilaes ! de Poep is ús baes, ( / •,
Hy rydt op in hynser as 'n foecli Sinteklaes. S
De „heiten" dy moasten oppe heide excersearje,
Der koe hjar de Poep den fûleindig temtearje.
„Op sjouder 't geweer! Ik saljou excerceer, £ , .
„Jy staat as alte waive, ilc sal jou wel leer! i
Der stoen' dan dy mannen mei 't gat troch. 'e boksen,
En moasten huppelearje as Brabanske oksen.
„ 'tQuarré te formeer! Fordamt! wat marcheer! J , .
„Vervloekte miserig! Wat is dat he ployeer ! J
venings meisje"; met de verdere moesten zij uit de
maat; doch de mannen van dien tijd, die net met
de pas niet zoo ernstig opnamen, zulïen ook wel het
laatste couplet, waarin de kracht van hun lied zat,
hebben gevonden.
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„Jou donnerse kerrel! Jou guide, meer links!
„Wat doe jou doar? foert dan! Och, jou met
j o u , winks!
't Wier allegjer krom, neat oars as gebrom, ) ,.
Sa jagge er dy feinten troch'e heide rounom. j
Och Keuning! forlosje ús fen disze âlde Blouwe!
Jins Friesen der kin Jou mûrfêst op betrouwe.
Wy weagje ús h ú d , as wij heare Jins lúd 7 ,._
Mar nooit gean wy wêr mei in Poep er op út. J
Heamoanne 1831.
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BARTELE YTSES.

Nog iets over de muurschildering in
den Dom van Munster.
Als mederedacteur van den Fr. Volksalmanak
werd mij door den schrijver van de eerste bijdrage
in dezen jaargang welwillend toegestaan eene opmerking te maken, aangaande de daarin voorkomende
verklaring over het opschrift in den Dom van Munster.
Dat Von Riclithofen dwaalt in zijn opvatting, als
zou ook Kollumerland gedeeltelijk voorheen onder
het Bisdom Munster hebben behoord, zooals dit
inderdaad met Achtkarspelen het geval is geweest,
is door Mr. J. Dirks aan het slot van zijn naschrift
met een enkel woord aangegeven. Dit blijkt ook
volkomen uit een Register van kerkdorpen van dit
stift door Von Ledebuhr, in zijn 5 Munst. Gauen
vermeld. Daarin komen geene kerkdorpen uit Kollumerland voor, op grond waarvan Dr. Acker
Stratingh in zijn Aloude Staat. II 2, blz. 98 dan
ook zeer terecht het gevoelen van Jhr. Mr. de
Haan Hettema in twijfel trok, als zoude Kollumerland daartoe ooit hebben behoord.
Von Richthofen in zijn „Friesische Rechtsgeschichte", II, blz. 770 is van meening, dat de
beide kerkdorpen in Kollumerland: Oudwoude en
Lutkewoude (de overigen niet) hebben behoord
onder het Bisdom Munster. Dat hij daarin werkelijk dwaalt, blijkt hieruit, dat hij de in bedoeld
Register voorkomende dorpsnamen Tortwalda en
Luckerswalda, voor de oude namen houdt van Oud-
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woude en Lutkewoude. Doch die geleerde schrijver
schijnt er niet op te hebben gelet, dat Torhvalda
hetzelfde is als Kortwolde, thans eene buurtschap
met een oud kerkhof onder Surhuizum in Achtkarspelen , en dat met Luckerswalda is bedoeld Lucaswoldè, eene buurt onder Marum in het Westerkwarlier , prov. Groningen. (Zie Dr. Acker Stratingh,
t. a. pi. blz. 116 en 118, in de noten.)
De door mij bedoelde opmerking betreft evenwel de verklaring van het bedoelde opschrift. Het
komt mij namelijk niet waarschijnlijk voor, dat
onder Smalagonia (zooals duidelijk op de copie
van het afschrift staat, aanwezig op het Friesch
Museum) Smallingerland in Friesland moet worden verstaan. Wel is waar mag de overeenkomst van naam daarvoor kunnen pleiten , maar
behalve dat het uit geen enkel stuk blijkt, dat
Smallingerland ooit onder Munster heeft behoord ,
geeft de volgorde der landstreken in het opschrift
vermeld , aanleiding tot de onderstelling, dat daarmede eene andere landstreek is bedoeld. Ook Dr.
Acker Stratingh, t. a. pi. , blz. 98 omhelst die
meening en vermoedt, dat hier eene fout is ingeslopen en men, in plaats van Smalagonia zal moeten lezen : Emesgonia. In hoeverre dit vermoeden
van dien geleerden schrijver juist is , durven wij
niet beslissen.
De volgorde der landstreken in het opschrift is
van links naar rechts als volgt: Reiderlandia, Smalagonia , Fivegonia en Hunegonia, alzoo van oost
naar west, en het is vooral, op grond van die
volgorde, dat het zeer betwijfeld mag worden of
onder Smalagonia : Smallingerland kan worden verstaan. Ware dit werkelijk het geval, dan zou
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Smalagonia zeker niet tusschen Reiderland en Fivelgo , maar na Hunsingo zijn geplaatst.
Maar er is meer. Als men het genoemde door
Von Ledebulir aangehaalde Register van kerkdorpen nagaat, die onder Munster behoorden, dan
vindt men daarin de go of het landschap Hugmerchi met 81 kerkdorpen, verdeeld in 3 proostdijen: a. Oldehove, (bestaande uit 35 kerkdorpen,
waaronder de 8 dorpen van Achtkarspelen) ;
b. Baflo en e. Leens. Indien nu de dorpen van
Smallingerland (en ditzelfde geldt van die in Kollumerland) ooit tot Munster behoord hadden, dan
zouden zij zonder twijfel, evenals de „acht karspelen" onder de proostdrj Oldehove en de go
Hugmerchi zijn gerekend geworden, welk landschap
in het opschrift niet voorkomt, tenzij het onder
Hunsingo was begrepen. Men kan toch bij vergelijking met de andere goên of landstreken bezwaarlijk aannemen , dat Smallingerland , evenals
Hunsingo, Fivelgo en Reiderland, in het opschrift
genoemd, een afzonderlijke go zal hebben uitgemaakt , afgezien van het feit, dat er in bedoeld
Register geen spoor van Smallingerland is te vinden.
Voorts vermeldt Von Ledebuhr de go Hunusga
met 18 kerkdorpen en Fivelgo met 63 kerkdorpen.
Dan volgen de goën Emisga en Fedirüga, die in
het opschrift niet worden vermeld.
Onder verbetering komt het mij alzoo voor, dat
men onder Smalagonia eene landstreek zal hebben
te verstaan, die gelegen was tusschen Reiderland
en Fivelgo en dan zou inderdaad Emesgo in aanmerking kunnen komen , het zij dan, dat, zooals
Dr. Acker Stratingh t. a. pi. wil, de naam in het
opschrift verkeerd gelezen is, hetzij dat de be-
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doelde streek voorheen eene andere benaming heeft
gehad.
Eene meer bevredigende oplossing van dit laatste
ben ik voorshands niet in staat te geven. Misschien
dat een nader onderzoek, door wien ook, meer
aan het licht brenge, welke landstreek onder Smalagonia — aangenomen dat de lezing van het
opschrift juist is — moet worden verstaan.
Kollum , Oct. 1888.
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ANDREÆ.

I K H OU D
VAN DE

Jaargangen 1884—1889,
VAN DEN

FRIESCHEN VOLKSALMANAK, oA. B. C. boek, zie Sprekwirden.
Jaarg. blz.
Academie te Franeker, 2e eeuwfeest
van de
1887 138A c h l u m , Schilderij in de kerk, klooster te '89 196Adeltarik v a n Adelen, te Sexbierum , . '84 43.
• • '89 182.
A g g a m a - S l o t te W i t m a r s u m , in 1791 afgebroken
A l b u m , yn in
A l l e m a n s p o p , fen D. Hansma
. . . .

Almare-meer, Fliemeer
Andreae, M r . A. J. Een en ander over het
geslacht van Buma,
Buwema, Bonga . .
„
Vervolg
„
Nog iets over de muurschildering in den Dom te Munster . . .

'87
'89
'86

107.
128.
83.

'85

96.

'87
'88

1.
22.

'89 203.

(*) In deze inhouds-opgaaf zijn opgenomen de namen der schrijvers, de titels der door hen geschreven
stukken, zoomede de personen, plaatsen en gebeurtenissen, die het meest belangrijk voorkwamen. Indien
de namen van alle personen, plaatsen enz. zouden zijn
vermeld, had dit register vrijzeker tienmaal meer
ruimte moeten innemen.
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Arbeiders, (twee Friesche) wiskundigen, door D. Cannegieter
Archief, betrekkelijk het Lager Onderwijs
onder de wet voor 1806
Armemeysteren, in 1684
Armen of b e d e e l d e n , in de 18e en 19e
eeuw. (Tabel.) . . ,
Ate Jierdei, Blijspil fen Tj. Velstra. . .
A y t t a , Bucho v a n , Kaed Ordinaria van
Karel V
Aytta , Gelîius van en zijn geslacht . .
Balye, Duitsche orde van, te Oudeschoot, enz.
Batavieren waren alleen de bewoners van
de Betuwe
Beekkerk, W. de Franeker Dansmeester,
1682
Beerten fluitje, schaaf en spijkers . .
Beetgum , Romeinsche geloftesteen, (met
afbeelding, zie Hludana)
B e k k e r , B a l t h a s a r te Franeker. . . .
„
„ e n Ds. J. Smit te Amsterdam
Benefleiaalboeken van F r i e s l a n d , Opmerkingen betrekkelijk de, door Johan
Wïnkler
B e r g u m e r P o p p e s t e e n , Liohtmisbrood,
Klooster, enz
j,
Trije Jonkers
B e r l i k u m , Teleskopen aldaar gemaakt .
„
eene stad, vroeger Uitgong,
in 992 verwoest
Bernerymke fen S k i e r m û n t s - a i o h , en
it selde yn ús Lanfrysk, door W. D. . .
Beteekenis der Mans- en V r o u e n n a m e n
van Johan Winkler
Bevolking van F r i e s l a n d , in 1714 en
later
Beijeren , Hertog Albrecht van in Friesland
Bier en bierdrinkers in Friesland, van
Johan Winkler
Bier, Haarlemmer , Dokkumer , Leeuwarder, enz
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'85 213.
'89 131.
'87 169.
'88 160.
'85 106.
'87 86.
'87 185.
'86 46.
'85

97.

'84 175.
'86 169.
'89 168.
'84 112.
'85 220.
'89

68.

'89
'88
'89

18.
11.
64.

'89 179.
'87

96.

'86

1.

'88 129.
'88

77.

'84 113.
'84 122.
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B l a d v u l l i n g . Aan v. L., door W. ¥. . . '85 78.
„
Uit aanteekeningen van J. H.
Halbertsma
'85 150,
218 (boven).
,
Uit aanteekeningen van E.
M. van Burmania
'84 49,
112.
'85 189,
217, en 218 (onder).
• • ,
'84 174.
'85 24,
212. 218, 219, 220.
'86 38.
'87 157,
169, 187.
B l a u , Quiryn de
'85 201.
B l o m , M r . P h . v a n Ongetiid
'85 30.
„
De Gravinneweg . . '86 39.
„
Naschrift, Gravinneweg '87 158.
„
De Middelzee. Met een
kaartje , waarop tevens de loop van den
Gravinneweg
'89 158.
B i o u w e , De âlde , Scrmttersliet . . . .
'89 198.
B o k m a , T o u s s a n t Opening van den spoorweg Sneek—Leeuwarden. 1883 . . . .
'84 203.
B o l s w a r d , naamsoorsprong volgens 't volk. '86 179.
„
zendt in 808 met Staveren een
vloot uit tegen de Noormannen. '89 180.
2 O et. 1523 ,
'87 85.
in 1480
'85 100.
Bolswarder oude liedekens . . . .
'87 48.
„
M a r i a - k l o k , oetroorjen enz. '87 93
B o n g a - S t a t e , of Bonnema te Kimswerd '87
Bonga- of B o u w e m a - S t a t e
'88
B o n g a , J a n of J o h a n
'88
B o n n e m a , T . J . Nysgjirrige Aegje . .
Boorne , de
loop van de
Boerdiep, Burdinns . . . .
B o r g e r , E . A. Een verstandig woord yan
Sytse Skipper, van Waling
KjjkBtra
. . . . . . .
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'87
'86
'87
'89
'84

4.
22.
30.
116.
59.
160.
162.
101.

'84 147.
14
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B o r t m a g a d , boarfcjonge, bortia . . . .
B o s k o a r d , door K
B o t e r , prijs der boter en kaas in 1801 . .
Bou-ma, S e a k l e , In foarîêzing fen H. Laurman Wassenaar
B r o n z e n b o k , uit den Rom. tijd. met afbeelding
„
s c h a a r t j e , met afbeelding . .
B r u g , S van der Worp Ropta en Jucke
Helbada
B r u i n i n g s , C. J . Predikant te Goingarijp o.a
Bruin s m a , J. J. het Tjeukerneer . . .
B u i t e n p o s t , M e n i s t e G e m e e n t e te .
Buma, van, B u w e m a , Bonga Een en ander over het geslacht, door Mr. A. J. Andreae
B u m a , W i l l e m van
„ (Vervolg) . . . .
B u r g t e n aan den zoom van de Middelzee.
B u r m a n i a , Geslacht v a n
„
G e m m a v a n , Grenoodigden op
de begrafenis, 1602 . . . .
B u w e k l o o s t e r door Dr. J. Reitsma . . .
B i j l , van hertshoorn. met afbeelding . .
C a m m i n g h a - S t a t e t e F e r w e r d , door
D. Cannegieter, met afbeelding . . . .
C a m m i n g h a , Geslacht van
. . . .
. . . .
C a m m i n g h a - h o r n e (HunderiJ te Leeuwarden, aan de Middelzee
D . C a n n e g i e t e r , Juwsma of Herjuwsma
State te Ferwerd, met
plaatje
„
vroegere eigenaren van
Juwsma-State . . . .
„
Ponga-State te Marrum
„
Twee ïriesche arbeiders,
wiskundigen . . . .
„
De Geestelijkheid vóór
de Reformatie te Tzum
„
Ondersma-State of liet
huis van berouw te Hallum, met afbeelding .
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'85 35.
'87 83.
'88 109.
'86 152.
'86 165.
'86 170.
'85 190.
'89 128.
'85 56.
'88 126.
'87
1.
'87 17.
'88 22.
'89 185.
'84 33.
'89 143.
'84 103.
86 168.

;

'88 74.
'88 75.
'89 187.
'89 185,
'84

1.

'89 111.
'85 25.
'85 213.
'86 203.
'87 120.
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B . C a n n e g i e t e r , Het Rechter- of M ederechterschap vanTzum .
„
Cammingha-State te Ferwerd, met afbeelding .
„
Sieds Johs. Rienks, wisen werktuigkundige . .
„
Genoodigden op de bebegrafenis van Gemraa van Burmania, 1602

Charterboek van Friesland, kosten van
uitgaaf van het
C h i r u r g y n ' s rekening van 1672

. . . .

C o n s t a n t e r , (Het gezelschap en de namen
zijner leden t e Leeuwarden in de 18e eeuw,
door G. H. van Borssum Waalkes . . .
C o o l , P . Vlucht der Fransehen in Nov.
1813 uit Harlingen
D a g b l a d v a n F r i e s l a n d in 1811 . . .

D a n s m e e s t e r t e F r a n e k e r , 1682 . . .
D e f i c i t , O o r s p r o n g v a n h e t , bij d e P a s torie-inkomsten
Deinum
Dirks, Mr. Jacob, (aan) door J. v. Loon Jz.
Muurschildering i n d e n D o m t e M u n s t e r , met afbeelding
door Mr. J. Dirks . .
„
Nog iets over de , enz.
door Mr. A. J. Andreae.
D o k k u m . Naamsoorsprong. Zie volksetymologie
„
i n 1517 door de Gelderschen veroverd
D o k k u m b o r g , Sjoerd v a n , To-jefte oon
de Meniste-gemiente toe Buutenpost (1742)

Doodslach, Versoeninghe van een,

'87 188.
'88 74.
'89 54.
'89 143.
' 8 9 7 4
'87 194.
'88

52.

'84 150.
'88 115.

'84 175.
'86 148.
'85 99.
'87 170.
'89

1.

'89 203.
'86 187.
'85 165.
'88 126.

omstreeks 1560
'89 146.
Doodstraf, Wijze van
'85 146.
D o o d v o n n i s s e n , 1715—1720, van J. van
Loon Jz
'84 200,

Douwama, (Janeko)

Doys.

'84 16.
21-26.

Geslachtregister

Driesum,

mededeelingen uit een

kerkeboek van

.

. . . . . . . . .
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'84
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D r i n k w a t e r p u t t e n i n de t e r p e n , door
Dr. W. K. J. Schoor. (Met afbeelding) .
D y k s t r a , (Waling) Trye Frjeunen . . .
„
„
E. A. Borger en Sytze
Skipper
„
„
Fryske sprekwirden .
„
,
By 't Priisoerlangjen
nei in Keatsparty . .
„
„
Peiko-Boer. (In teltsje
út 'e oerâlde tiid) . .
„
„
In Bernerymke fen
Skiermûnts-aich, en it
selde yn ús Lánfrysk .
„
„
In doarp yn opskoer .
„
„
In Noardfrysk Sankje.
E a r n o w â l d , (Van waar de naam van) .
Emesgonia
E c h t e n , Oud kerkhof van
E m m a , Pibo van Haerda , gesneuveld op
Ameland, 23 Eebruari 1571'
E y s i n g a , (van) Geslacht en wapen
. .
F a b e r , (W.) Aan een vriend bij zijn vertrek naar Oost-Indië . . . . " . . . .
Feike-Boer , (In telts.je út 'e oerâlde tiid)
door W. Dykstra
P e i n s . Eomeinsche munten gevonden te .
F e n n e m a J r . , (H.) Onrustige tijden te
Sneek, 1783—87 . .
„
„
Een jeugdig secretaris
der stad Sneek, uit de vorige eeuw . .
F e n n e m a (Ds. Ibertus)
F e r d , Hemmelra-Olde ferd, Bornferd . .
F i b u l a , Romeinsche, van gekleurd Mozaïek.
(Met afbeelding)
, .
Fibula's koperen. (Met afbeelding) . .
Financiën van Friesland, in 1709 en
1770
F i v e g o n i a . Zie Muurschildering . . . .
Flevo, Fliemeer, Fiiestroom, Felue .
„
»
.
Fluitje van b e e n . (Met afbeelding) . .
F o e k e Sjoerds, kostschoolhouder, zijn
overlijden

Wumkes.nl

'88 118.
'84 43.
'84 147.
'85 17.
'86 35.
'87

27.

'87
'88
'89
'88
'89
'85

96.
96.
105.
21.
204.
62.

'87 64.
'88 201.
'87 157.
'87 27.
'89 167.
'84 62.
'85 195.
'85 220.
'89 176.
'86 166.
'86 171.
'85
1.
'89 1 2 .
'89 160.
'85 96.
'86 168.
'87 101,
111.
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F o r m u l i e r b e e k betrekkelijk contracten,
"benoemingen enz. vóór 1580
F o s w e r t , Fostewaert, Fosteland. Zie . .
op A m e l a n d
F r a n a en S k e l t a
. . . . . . . . .
F r a n e k e r - d a n s m e e s t e r , 1682 . . . .
F r a n k e n (De) overwinnen de Friezen in
784F r a n s c h e n , ( V l u c h t der) in ISTov. 1813
door P. Cool
F r i e s c h e T a a l , verbasterd na 1500 . .
F r i e s o h e W e t t e n , ( O u d h e i d d e r ) enz..
»

»

o

F r i e s c h Z o m e r p e i l , door B. J. Uiling .
F r i e s l a n d , (Aan) door Dr. H. Hartogh
Heijs van Zoute veen
F r i e s l a n d , ('t V e r w a r d ) in 1748 . . .
F r i e s l a n d s F i n a n c i ë n 'in 1709 en 1770
door P. J. D. van Slooten
Friso, Saso en Bruno
F r y s k e Sprekwirden, zie Sprekwirden .
Galama, (Hartman van)
Geboorte-, trouw- en doodadvertentien, eerst in 1794 in gebruik gekomen .
Geelen, (Jan van) zijn mislukte inval in
Friesland in 1535, door K
Geestelijken te Tzum vóór de Reformatie
„
( b e n o e m i n g v a n ) vóór 1580
te Harlingen enz
'. . . .
G e l d n o o d i n F r i e s l a n d in de 18e eeuw
G e l o f t e - S t e e n , te Beetgum gevonden . .
G l a s p a a r l e n . (Met afbeelding) . . . .
G o s l i n g a (Siceo v a n ) (De laatste jaren
van) door Dr. Gerard Slothouwer . . .
G r a v e n in de Friesche Goën

'89 147.
'86 183.
'89 176.
'86 90,
92.
'84 175.
'89 174.
'84 150.
'89 77.
'89 181.
86

71

-

'88 185.
'85 92.
'86 128.
'85
1.
'86 176.
'87

20.

'88 110
'87 182.
'86 203.
'89
'86
'89
'88

147.
115.
168.
170.

'88
'89
'85
G r a v i n n e w e g , (De) door Mr. Ph. v. Blom '86
„
soort van grond en loop
• van den
'86
idem
'89

161.
182.
39.
65.

„

50.
165.
193.

(Naschrift) door Mr. Ph,
van Blom . . . . . . .
'87 158.
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G r a v i n n e w e g , do loop van den op een
kaartje
'89 158.
G r i e t m a n n e n , in do plaats van do Skelta's '89 176.
G r i n d , G r i n t of G r y n
'85 96.
'87 146.
G r o o t e P i e r , door F. Buitenrust Hettema. '85 151.
„
„ een N o o r d f r i e s ? door J.
van Loon Jz
'85 179.
„
„ e e n K i m s w e r d e r , van J.
van Loon Jz
'86 189.
„
„ (Brief b e t r e k k e l i j k ) door
H. A. Carstensen . , . . '86 190.
„
„ (Hot ontstaan van de „Sag-ebilding", betrekkelijk Lange
Peter in Noord-Friesland),
door Dr. H. Handelmann . . '87 79.
„
„ Requiescat in paco! door J.
van Loon Jz
'88 176.
Grovestins
'87 100.
G r j l s t r a , J . De Monnik van Lidluni. (Eene
Romance
'87 146.
„
Peter van Wijckel . . . .
'89 41.
H a e r d a , P i b o v a n gesneuveld op Ameland , 23 Februari 1571, door Emina . . '87 64.
H a l l u m , (Fragment uit eene onuitgegeven
beschrijving van)
, . . . '85 213.
H a n d e l m a n , D r . H . Schrijven betrekkelijk
Groote Pier . • . . '86 197.
„
„
Groote Pier, (Het ontstaan van de „Sagebildung", betrekkelijk
Lange Peter in NoordFriesland
'87 79.
„
„
Vragen betrekkelijk
Groote Pier . . . .
'88 176.
H a n d e l en S c h e e p s b o u w d e r F r i e z e n '86 64.
Handelswegen, Oude . . . . . . .
'86 64,
74.
H a n s e n , C. P . Ohronik en Sagen . . .
'85 184,
188.
„
„
Sage betrekkelijk Groote
Pier . . . . " . . . .
'86 190.
H a n s m a , D . Ringriden
'85 79.
„
Allemanspop . . . . . .
'cP<? 83.
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Harddraverijen in de 18e eeuw . , . .
H a r e n , Onno Zwier van inbraak bij —
' te Wolvega 1769, door J. Hepkema . . .
H a r e n , van Jonker Willem, Leedbrief
betrekkelijk door J. F. v. W. Baron Rengers
Harinxrnà, Bokke, 1497, fen Tj. Velstra
Harkema, Buwe, Stichter v. JBuweklooster
Harlingen. Vlucht der Franschen in Nov.
1813 door P. Cool
„
Naamsoorsprong

Havenpachten in 1744

Heemstra, Geslacht van
H e l b a d a , Jucke Helbada en Worp Ropta,
door S. v. d. Burg
Hemdijk, enz
Hepkema, J. Een verstandig woord van
E. A. Borger
„
Inbraak bij Onno Zwier van
Haren, 1769

Heringa-State te Marssam
Hemmema, Bauck
Hemmerik, hemmerke
Hermana Hessel te Beetgum

Hermana-State te Minnortsga in 806 . .
Herjuwsma-State te Ferwerd
„
Vroegere eigenaren van
H e t t e m a F., Buitenrust, Groote Pier
„
„
Volksetymologie .
„
,
Molkorrer Sang .
„
„
Wopke de Jong Jacobz. , als Friesch
schrijver en dichter
„
„
Vragen betrekkelijk de Teskloaw fen Achlum
Hindeloopen" Naamsoorsprong. Zie volksetymoiogie
„
komt reeds voor in de 8e

'87 108
'84 167
'88 71
'84 141
'84 107
'84
'86
'88
'88

150
186
139
181

'85 190
89 164.
'84 101.
'84
'88
'86
'85
'84
'89
'89
'84
'89
'85
'86
'88

167.
199
159.
33.
43.
182,
183.
186.
1.
111.
151.
173
46

'89 129
'89 194
'86 188

'86 79.
Hludana, Dea (Godin van de visschery en
van de wateren)
'89 172.
H o l w e r d , in 1515 verbrand
H o m m e m a , Roelof H. Werktuigkundige . '89 63.
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Hoofdgeld in de 18e eeuw
Horne, Homestreek
Hottinga, Swob te Nyland en Soherne
Wybe
H u i z u r n e r l a a n , Beplanting der . . . .
Hunderi, (Cammingha liunderi) . .
H u n e g o n i a . Zie Muurschildering . . . .
H i j l k e m a , S . H . In libbonsbyld . . .
I n v e n t a r i s van den boedel van Tjerk Hiddes de Vries , Luit. Admiraal van Friesland
J o n g , H . d e Pake en bernsbern . . . .
„
J a c o b s z . , W o p k e d e , als F r i e s c h
schrijver en dichter, door F. Buitenrust
Hettema
J o n g ü a m a , J u w e n Tjaerd
„
G o d s c h a l k of Goslik . .
„
wapen van 't geslacht . . .
J o n g s t a l (Geslacht)
Jonkers fen Birgum (De trije) door T.
G. v. d. Meulen
J o r n a , (Ds. Onias) te Finkum enz. . .
J o u l s m a (Geslacht) te Britzura
. . .
J o u n . Naar Claus Groth
J u w s m a - S t a t e t e F e r w e r d . Zie Herjuwsma-Stato. (Met plaatje)
. . . ' . . .
Kaatsen, in de 18e eeuw
K a l e n d a r i u m van de Hommerts en Jutrijp,
door G. H. van Borssum Waalkes . . .
Karel Martel, in strijd met de Friezen .
Keatspartij , (By 't Priisoerlangjen nei in)
fen W. Dykstra
K e l t e n , (Maaltijd der)
K e r e w e r v e , (Tjerkwerdermeer) . . . .
K l o o s t e r te Bergum
K l o o s t e r g o e d e r e n (Verkoop der) . . .
Kluuribier, leedbier enz
K o o p m a n s , (S.) Iets uit liet verleden der
Leeuwarder Courant . .
(vervolg)
„
(vervolg en slot) . . . .
.Kreil, Geboomte
Krinaerarm, de Dille
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'88 1S9.
'89 190.
'86 156.
'86 1 0 7 .
'89 185.
'89 14.
'86 200.
'89 111.
'85 54.
'89
'85
'87
'88
'87

129.
102,
86.
200.
121.

'88 11.
'85 220.
'89 177,
185.
'89 40.
' 8 4 1.
'87 107.
'85 43.
'89 174.
'86 35.
'88
2.
'89 163.
'89 28.
'86 150.
'84 116.
'86 93.
'87 98.
'88 103.
'85 98.
'89 163.
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L a m p j e o f n a p j e , R o m . model. ( M e t afbeelding)
'86 176.
L a n d r e e h t e n , K e u r e n . (Friesohe) . . . '86 70,

n.
Lauta-State te Wier
Leedbier, hîngstebier enz
L e e u w a r d e n . JSTaamsoorsprong. Zie Volksetymologie
„
Lintarwrde, Linwerd, Lienwerd enz
Leeuwarder Courant, (Iets uit het verleden der) zie S. Koopmans.
Leppedrjk, (de)
Liauckama te Sexbierum, in 1580 verbrand
L i c h t m i s b r o o d te Bergum
L o h e n g r i n , door Dr. W. Pleijte . . . .
J. v. L o o n J z . , Doodvonnissen 1715—1720
„
Groote Pier, een Noordfries?
„
Groote Pier, een Kimswerder.
Oan Mr. Jacob Dirks . .
.„
Groote Pier. Kequiescat in
pace!
Formulierboek vóór 1580 .
M a r n e z i j l , Mardunga, Marnahem . . .
M a r t e n E e l k e s , een der eerste predikers
te Leeuwarden
M a r t e n a , D u c o v a n , zijn portret en veldheersstaf
• . .
Medaille in goud, aangeboden aan Mr. J.
Dirks , toen hrj 50 jaar lid was van het
Friesch Genootschap
Medenblik, Alkmaar enz., in 1517 door
Groote Pier en de G-elderschen veroverd .
Meinsma-Stàte te Pingjum
M e n a l d u m e r - m i e d e n . Slag tussehen de
Schieringers en Vetkoopers in 1397, op de
M e n i s t e g e m i e n t e to Buutenpost (Tojefte
aan de) door Sjoerd van Dokkmnborg. .
M e r t h e n , Landgoed van of Martena, in
overoude tijden aan de Middelzee . . .
M e u l e n , M. E . v . d . Een keerpunt in de
geschiedenis van Bolsward, 1480 . . . .
15
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'88 90.
'84 115.
'86 183.
'89 187.
'86
'88
'89
'85
'84
'85
'86
'87

59.
43.
18.
72.
200.
179.
189.
170.

'88 176.
'85 147.
,86 80.
'86 208.
'85 98.
'87 172.
'85 167.
'87 100.
'88 76.
'88 126.
'89 186.
'85 100.
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M e u l e n , M. J3. v. d . De Soleinnele misse
de Spiritu Sancto, in
de St. Martini Kerk te
Bolsward, 1523 . . .
„ T . Gr. v. d. De trije Jonkers fen
Birgum . . . . . .
„
„
De Poppesteen en het
Lichtmisbrood te Bergum
M i d d e l z e e , De
„
„ Brokstukken uit Friesland's
geschiedenis, met een kaartje
betrekkelijk die zee en den
loop van den Gravinneweg, door
Mr. Ph. van Blom
(De slag aan de) A°. 734 . .
Minnema, Wybe

Misse, (De Solemnele) de Spiritu Sancto,

zie M. E. van der Meulen
M o c k e m a , G-erbránd en Tjaard . . .
Molkorrer S a n g , door F. Buitenrust Hettema
.
Monnik van L i d l u m , D e . (Eene romance) door J. Gijlstra
Mulder, (J.) Eene oude rekening. (Tweede
eeuwfeest der Franeker Academie) . . .
Munten , ter bevestiging van de Rom. geschiedschrijvers betrekkelijk Friesland .
M u u r s c h i l d e r i n g in den Dom te Munster,
door Mr. J. Dirks. (Met
afbeelding)
. . . .
„
(Nog iets over de) door
Mr. A. J. Andreae . .
N a a l d , rijg-, naai-of breinaald; (Met afbeelding) .
Naamsafleidingen door het volk en oude
geschiedschrijvers
Namen, Mans en Vroue. in oorsprong en beteekenis van Johan Winkler . .
„
thans gebruikelijke, in oorspronkelijk i'rieschen vorm
Wanneke A t s e s , vrouw van Tjerk Hiddes
de Vries

Nobilisten in 1568
Noordfriesche Zegswijzen
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'87

85.

'88

11.

'89
'86

18.
59.

'89 158.
'89 172.
'89 45.
'87 85.
' 8 4 8.
'88

46.

'87 146.
'87 188.
'89 167.
'89

1.

'89 203.
'86 171.
'86 175.
'86'

1.

'86

29.

'89 111.

'88 31.
'89 104.
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N o o r d - F r i e s l a n d en zijn w a p e n , door
Dr. H. Hartogh Heijs van Zouteveen . .
Woordfrysk Sankje, fen Waling Dijkstra
Noormannen» De invallen der in Friesland
N y s g j i r r i g e Aegje door T. J. Bonnema .
O e t r o o y voor de Leeuwarder Courant . .

165.
115.
174.
116.
101105.
O e n e m à - S t a t e Oud, onder Wirdum . . . '87 99.
O l d e b o o r n , gelegen op den Gravinneweg. '86 60.
O n d e r s m a - S t a t e of het huis van berouw
te Hallnm , door D. Cannegieter. (Met afbeelding)
•
'87 120.
O n g e t i i d , door Mr Pli. van Blom . . . '85 30.
O n l e d i g e t i j d , zie Ongetiid.
O o r s p r o n g dernamen. Zie Mans- en Vrouonamen . . . ,
'86 3.
O r a n j e w o u d , in 't, verkocht omstreeks 1795,
2300 zware eiken, beuken, denne- en lindeboomen
'87 100.
Opskoer yn it doarp, door Waling
Dijkstra
'88 96.
Oude Volksliedjes, door Johan Winkler '87 35.
Pake en bernsbern, doorH. de Jong. . '85 54
P a s t o o r s in F r i e s l a n d . In 1543 biina allen Friezen
'89 78.
P a s t o r a l i a verkoop der in de 18e eeuw ,
door P, J. D. van Slooten . . '86 110.
„
Opbrengst der verkoop van de
Pastoralia, 1762—63
'86 141.
Pelgrim, de blinde, van Dr. W. Zuidema '89 155.
Peter L ü n g , zie Groote Pier
'86 190.
P e t e r s d a c h , Sinte te Bolsward, 1480 . '85 100.
Petielle, de
'84 44.
P e t r i , C u n e r u s Bisschop te Leeuwarden '89 27.
P i n k s t e r b l o e t n of Pinksterbruid . . . '87 45.
P l e i j t e , D r . W . Lohengrin
'85 72.
„
Een groep. Voorwerpen
uitFriesolie Terpen. (Met
afbeeldingen) . . . . '86 164.
,
S chedelvereering in Friesland. (Met een plaatje)
'88 1.
P o n g a - S t a t e te M a r r u m . (Met afbeelding) '85 25.
P o p p o , veldheer der Friezen, verslagen door
de Franken in 't jaar 1734.
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'87
'89
'89
'87
'86
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P o p p e s t e e n de, te Bergum
'89 18.
P o p t a - S c h o t e l d e , en 't Geslacht Popta '88 199.
205.
P o p t a - w a p e n h e t op Heringa-State te
Marssum en op den Popta-Schotel, door
Heerke Wenning
'88 199.
Potestaten in Friesland
'89 182.
P o u t s m a , A b r a h a m Predikant te Haskerhorne
B a d b o u d I , verslaat Karel Martel . . .

'84
'89

49.
173.

Rechter of Mederechterschap van Tzurn,
door D. Cannegieter
'87 188.
Redactie van den Almanak. (Voorbericht van 1884 en 1887.)
R e i d e r l a n d i a , zie Muurschildering.
R e i t s m a , D r . J . Buweklooster . . . .
' 8 4 103.
Rekening. Eene oude Tweede eeuwfeest
der ïraneker Academie, door J. Mulder '87 138.
Rongers, J . F v. W . Leedbrief betrekkelijk Jonker Willem van Haren (den dichter) '88 71.
R i e n k s , S i e d s Johs. wis- en werktuigkundige, door D. Cannegieter
'89 54.
R i n g r i d e n , door D. Hansma
'85 79.
R i n i a , H a y o v a n . Grietman van Kollumerland enz
'89 54.
R i s s e l a d a , De Geslachtsnaam, door Johan
Winkler
'89 151.
R o e l o f s , Arjen en Pieter te flijum . . '89 55.
Romeinsehe v l o o t , trekt door Friesland
Ao. 16
'89 160.
R o p t a , Worp en J u e k e H e l b a d a , door
S. v. d. B
'85 190.
R o p t a z y l vernieuwd in 1548
'89 147.
S a x e n , de Hertogen van in Friesland f , j ^ °^
S c h a a f van been. (Met afbeeldingj .
S c h e d e l s , als amulet g e d r a g e n , enz.
S e h e d e l v e r e e r i n g in F r i e s l a n d
een plaatje), door Dr. W . Pleijte . .

. .
'86 169.
. . '88 5-10.
(met
. .
'88
1.

Seheerloon in vroegeren tijd
'87 115.
Seheltema P a u l u s Cornelis en Mr. Jaoobus
'89 195.
S c h e p e n vorm der Romeinsehe
'89 167.
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S c h e p e n , sein- bark en admiraal-, in 't begin
der 16e eeuw
'85 159.173.
S c h i e r m û n t s - a i c h . Bernerymke. . . . '87 96.
S c h o o l m e e s t e r s , hunne benoeming on tractement in de 18e eeuw
'87 109.
S c h o o r , D r . W . K. J. Merkwaardige urnen '87 174.
„
Drinkwaterputten in
de terpen. (Met afbeelding)
'88 118.
S c h u t t e r s l i e d in 1831. (Friesch) . . . '89 200.
S e b u r c h , zeedijk
'85 99.
S e c r e t a r i s der stad S n e e k . Een .jeugdig, uit de vorige eeuw, door H.FennemaJr. '85 195.
S e i n s c h e p e n omstreeks 1500
'85 161.
S e w e i n , S e w e i , S y w e i n , S y d w e n d e , '85 42.

Sirtema-State of Grovestins te Engelum,

afgebroken in 1757
S i x m a TJlbe Andla van
Sjaarda D o u w e en Sikke
S j u x m a - S t a t e te Waaxens
Skelta's de en Frana . . . . . . .
Slooten, P. J , D. v a n Frioslands Financiën in 1709 en 1770
„
Verkoop der Pastoralia in de 18e eeuw
„
Frieslands Volkstellingen der 18e eeuw,
met opgave van gealimenteerden . .

'87
'85
'85
'88
'89

100.
220.
102.
84.
173.

'85

1.

ren van Sicco van Goslinga
S m a l a g o n i a . (Zie M u u r s c h i l d e r i n g ) . . . .

'88 161.
' 8 9 8,
,205.

Slothouwer. Dr. Gerard De laatste ja-

S n e e k , O n r u s t i g e t i j d e n t e , 1783—1787,
van H. Fennema Jr
W i l l e m d e V d e t e , 1791 . . .
„
Secretaris van
„
N a a m s o o r s p r o n g v a n ( z i e Volksetymologie
Sneekermeer — Gravinneweg . . .
. . .
S o n d e l Agge van
S p i n s t e e n t j e met het opschrift: Gerle of
Cerle Rex. (Met afbeelding)
Sprekwirden(Fryske),doorWalingDijkstra
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'86 110.

'88 129.

'84 62.
'84 100.
'85 195.
'86 181.
'86 49.
'89 193.
'89 46.
'86 167.
'85 17.
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Spijkers van been of van hoorn. (Met afbeelding)
S t a v e r e n , geschillen met Lubeck in 1333
„
als handelplaats
S t o o m r o s . H e t Opening van den Spoorweg Sneek—Leeuwarden. 16 Juli 1883 .

Straffen bij de oude Friezen, door Mr.

'86 171.
'86 79.
'86 65.
'84 203.

A. Telting
'85
S u p l e t i e - t r a k t e m enten
'86
T a p , vrije vroeger in Friesland verboden '87
T e l t i ü g , Mr. A. Iets over de straffen bij
de oude Friezen
'85
Terpen, ünstaan der
'86
„
Voorwerpen uit, door Dr. W. Pleijte.
(Met afbeelding)
'86
Zio ook . •
'87
'88
Tesklaow fen A c h l u m . Vragen over de ,
door Dr. F. Buitenrust
Hettema
'89
T h a b o r , Peter van . . . - . . , . .
'85

137.
122.
196.
137.
164.
164.
174.
118-

194.
172,
180.
Worp „
'85 175,
180.
Tjerkwerder-meer
'89 163.
T j e u k e r c e e r , h e t , door J. J. Bruinsma . '85 56.
„
plannen tot droogmaking
van het
'85 63.
T o i l e t s p i e g e l uit de 17e eeuw, met 16
kwartieren, door Heorke Wenning . . .
'87 152.
T r o e l s t r a , P . J . Ljeafde jouwt libben . '85 211.
„
Merke op 'e Mar . . .
'86 82.
T r o u w b e l o f t e , kracht eener, in 1687 . . '87 137.
T u n e , tuin, omheining
'87 56.
Tzum,Geestelijkenaldaarvóór deBeformatie '86 203.
„
Contract tusschen den Schoolmeester
en Kerkvoogden, 1646
'87 187.
„
Staten, Zatlien en Rechters of Mederechters te
'87 188.
U i l i n g , B. J . Het Friesch zomorpoil . . '88 1S5.
Uitgong, Berlikum, in 992 door de Noren
verwoest . . .
'89 179.
„
kwam nog in 1470 onder dien
naam voor
'89 179.
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T T r n e n , M e r k w a a r d i g e , d o o r D r . W . K. J.
Schoor. M e t afbeelding) . . . . . . .
'87 174.

TJuestracha, WestracM, "Westergo . '89 187.

V a s t i g h e d e n , prijs d e r in de 18c eeuw .
V a t e n of t o n n e n in de Terpen . . . .
V e e p e s t in Friesland in 1744
V e g i l i n v a n C l a e r t a e r g e n . A. M. Op
het Gouden bruiloftsfeest mijner Oudera te
Langweer, 1816
V e g i i i n v a n C U a e r b e r g e n , J o h a n , Lid
van Ged. Staten enz. in 1731
V e l s t r a , T j . Bokke Harinxma, 1497 . .
Ate Jierdoi, Blyspil . . .
V e r g u n n i n g , eene XV-eeuwsche . . . .
V o l k s e t y m o l o g i e , door F. Buitenrust
Hettema
Volksliedjes oude, door Johan Winkler
V o l k s t e l l i n g e n d e r 18de eeuw van
F r i e s l a n d , door P. J. D. van Slooten
Volzee, het merk van Volzee, in verband
met Friesch zomerpeil en A. P
V r e d e l o o s h e i d onder de oude Frieselie
wetten
Vries. Tjerk Hiddes de Inventaris van
den boedel van den Luit. A d m i r a a l . . .
V r i e s , Barent Hiddes de Captein ter zee
1667
Vrijen en onvrijen "bij de Friezen . . .
Vrije tap, vroeger in Friesland verboden.
Vrijheidsboomen te Grouw, Warga, Arum
en Pingjum in 1795

Waalkes, G-. H. van Borssum Mededee-

lingen uit eenkerkeboek van Driesum. . .
Kalendarium van de Hommerts en Jutrijp •
Beplanting der Huizmnerlaan
Het gezelschap Constanter en de namen der
leden te Leeuwarden, in de 18de eeuw .

"Wageningen,J.H.J.van, thaeDekema

'87 103.
'88 118.
'86 126.

'89 108.
'88
'84
'85
'85

93.
141.
106.
91.

'86 173.
'87 35.
'88 129.
'88 198.
'85 138.
'89 112.
'89 111.
'85 32.
'87 196.
'88 104.
'84 50.
'85 43.
'86 107.
'88

52.

Een Poolsch Edelman in Friesland en zijn
Wapen
'89 48.
"Wassenaar, £L L a u r m a n Seakle Bornna,
in Foarlêzing
'86 152.
Weer- of Mangeld onder de oude Friesche
wetten
'85 141.
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W e n n i n g , Heerke Een toiletspiegel uit
de 17e eeuw, met 16 kwartieren '87 152.
„
Heerke Het Pojota-wapen op
Heringa-State te Marssum en op den
Popta-schotel
'88 199.
Wierd Groote
'85 182.
Wiersma, Alle en Dirk Dirks, Wiskundigen
'85 213.
Wigeri Ds. te Oosthem
'89 197.
W i n k l e r , Johan Bier en bierdrinkers in
Friesland
'84 113.
„
Mans- en vrouenamen
in oorsprong en beteekenis
'89
1.
Oude Volksliedjes . . '87 35.
„
Bolswarder oude liedeken s'87 48.
„
Opmerkingen bij het
doorbladeren van de
Beneficiaalboeken van
Friesland
'89 68.
„
de geslachtsnaam Bisselada
'89 151.
W i s s e m a v a n , geslacht van
'87 131,
'87 153.
W o b b e l , dochter van Groote Pier . . . '85 183.
W o r k u m , komt tusschenbeide in geschillen, in 't jaar 1333
'86 79.
„
Gravinneweg fen noorden van '86 58.
Wijckel , Dr. Henr. en Joannis, Griffiers
der Staten
• '85 200.
Wijckel Peter v a n , van J. Gijlstra. .
'89 41.
Zeedijken, Gevolgen van de doorbraken der,
in de Zevenwouden
'86 113.
Zegswijzen, Noordfriesche
'89 104.
Zewein, zewei, zwein, zweinsweg, ziidwende '86 58.
'87 159,
161.
Zomerpeil Friesch , hoe is het merk ontstaan van
'88 185.
Zoute veen, Dr. H. Hartogh Heijs van
Aan Friesland . . . . . .
'85 9 2 .
N o o r d - F r i e s l a n d e n zijn w a p e n '87 1 6 5 .
Z u i d e m a , D r . W . D e b l i n d e P e l g r i m . . '89 1 5 5 .
Z w a r t e H o o p d e , i n Friesland . . . . '85 154.
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