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L. 8.
Bij hel in 't licht zenden van dezen Almanak ,
de zevende eener nieuwe serie, betuigt de Redactie
haren hartelijken dank aan allen , die door hunne
welwillende en belangrijke medewerking de uitgaaf
steunden.
Het boeksken blijve bij voortduring in de bijzondere belangstelling en medewerking van hen en
vele anderen aanbevolen.
Een paar der ingezonden bijdragen zullen wellicht
in een volgenden jaargang plaats vinden.
Moge bet doel der uitgaaf — bevordering van
kennis van Frieslands geschiedenis , oudheidkunde,
taal , volksleven , enz. — uit dezen jaargang niet
minder blijken dan uit die , welke vooraf gingen .
en ook aan dezen een niet minder gunstig en welwillend onthaal Len deel vallen !
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JANUARI.

IFEBRUABI.

Louwmaand.

Sprokkelmaand.

1, Woensd. |Nieuwjaai\sd. 1 Zaterdag I
2 Zondag j
2 Donderd. |
3 Maandag!
3 Vrijdag |
Dinsdag j
4 Zaterdag ]
5 Woensd. jV.M. 's morg. 1
5 Zondag j
6 MaandagjV.M. 's morg. 5 6 Donderd. n. 35 min.
7 Vrijdag ;
7 Dinsdag u. 56 min.
8 Zaterdag j
8|Woensd.
9 Zondag j
9 Donderd.
Maandag
10
Vrijdag
110
11
11 Zaterdag
11 Dinsdag ,
12 Zondag
12 Woensd. IL.K.
13 Donderd. j 7 u. 11 min.
13 Maandag
14 Dinsdag IL.K. 's morg. 14 Vrijdag
15 Woensd. 6 u. 52 min. 15 Zaterdag |
16 Zondag
ïèlDonderd.
17jMaanda<,
17 Vrijdag
18 Dinsdag
18 Zaterdag
19iWoensd. N M. 's morg.
19 iZondas
20!Donderd. 10 u. 47 min.
20 Maandag
21 Dinsdag JN.M. 's nam. 2l|Vrijdag
22 Woensd. 12 u. 9 min. 221Zaterdag
23Zondag
23 Donderd.
24Maandag
24 Vrijdag
25;Dinsdag
25 Zaterdag
26 Woensd. E.K. 's nam. 2
26 Zondag
27 Maandag E.K. 's nam. 27jDonderd.: u . 26 min.
28 Dinsdag u. 36 min. J28iVrijdag
29 Woensd.
30 Donderd.
31 Vrijdag
ZON in Aquarius of den ZON in Piscesof de VisWaterm., den 20sten , op te schen, den 18den, op te 7
uur en onder te 5 uur.
8 uur en onder te 4 uur.

$T
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M A A K T.

A P K I I.

Lentemaand.

Crrasmaand.

1 Dinsdag [
1 Zaterdag i
2'Zondag ;
2 Woensd.
3 Donderd.
Maandag;
[t 43 Dinsdag
|
j 4 Vrijdag V .i-VJ., is l l l u l i i .
5 Zaterdag
j o Woensd. j
ô.Donderd. V.M. 's nam. 7 6 Zondag 1 * u u l " "'•
7 Maandag
7.Vrijdag j u. 7 min.
8 Zaterdag;
S^insdag
9 Zondag I
9 Woensd. !
10 Maandag,
: 10 Donderd.
11; Dinsdag :
1 il Vrijdag L.K. 's inovg.
12'Woensd. i
12 Zaterdag ! 11 uur 13 m.
13'Donderd.
13 Zondag
14Vrijdag L.K. 's morg.' 14 Maandag
15;Zaterdag, 4 uur 24 in. 15 Dinsdag
16 Woensd. !
16Zondag ;
17iMaandag
17 Donderd.;
:
18 Vrijdag
18 Dinsdag i
19 Zaterdag N.M. 's morg.
19; Woensd.
1 20
8 uur 25 min.
Donderd.lN.M'. 's nam. 9 20 Zondag
I 21 Vrijdag
uur 21 min. 21 Maandagj
22 Zaterdag
22iDinsdast •
23'Zondag j
;_8 Woensd. i
24 Donderd.!
24ïMaandag-j
25 Dinsdag
25jVrijdag ;
26! Woensd.
26 Zaterdag
i 27Donderd.
27 Zondag ïï.K. 's morg.
'28 Vrijdag E.K. 's niorg. 9 281 Maandag 5 uur 11 m.
uur 52 min. !29i Dinsdag
:i 29iZaterdag'
30 Woensd. 1
30 Zondag ;
j
1 31 Maandag

'.

i

\ ;

\/J

\i

/<

-i-ti-ti*

i n

yl/1

j " . Ui-C

u i

i

;

;
|
i
i
'
j
|
|
!
|
i

ZON in Aries of den Ham, i ZON in ïauru.s of Stier,
den 20.it., op te 6 uur on den 20sten, op te 5 uuren

i ond. 6 uur. Lente begint. ! onder te 7 uur.

à

ffi
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MEI.

JUNI.

:

Bloeimaaud.

Zomermaand.

1 Donderd.
l1 Zondag
2 Vrijdag
i 2 Maandag
3 Zaterdag3:Dinsdag YM. 's morg.
4 Zondag
4;Woensd. 6 uur 54 m.
5 Maandag V.M. 's nam. 5;Dondera.
6 Dinsdag 9 uur 28 m. 6 Vrijdag
7 Woensd. .
7 Zaterdag
8 Donderd.
8;Zondag
9 Vrijdag
9! Maandag L.K. 's nam.
10 Zaterdag'10 Dinsdag 10 uur 9 m.
11 Zondag 'L.K. 's nam. 4 11 Woensd. '>
12 Maandag uur 41 min. 12 Donderd.!
13'Vrijdag j
13 Dinsdag
14 Woensd.
14! Zaterdag;
15 Donderd.
15;Zondag
16;Maandag
16 Vrijdag
17 Dinsdag N.M. 's morg.
17 Zaterdag
18 Zondag N.M. 's nam. 8 18 Woensd. 10 uur 17 m.
19 Maandag| uur 38 min. 19Donderd.
20 Dinsdag
'20, Vrijdag
21 Woensd.
21 Zaterdag
22 Donderd. i
22 Zondag
23 Vrijdag
123 Maandag
24 Zaterdag
24'Dinsdag
25 Zondag " |
25 Woensd. '
26 MaandagiE.K. 's nam. 26 Donderd. B.K. 's nam.
27 Dinsdag 11 uur 53 m. ,27,Vrijdag ; 2 uur 13 in.
28 Woensd.
28 [ Zaterdag
29 Donderd.
!29Zondag.
30 Vrijdag
30 Maandag
31 Zaterdag
1
ZON in Canc er of de Kreeft,
ZON in Geniini of de !den21st., op te 3 ure 42 m.
Tweel., den 21sten, op te 4 en onder te 8 ure 18 min.
uur en onder te 8 uur.
Langste dag. De Zom. beg.

at - -

:
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JULI.

AUGUSTUS.- ;
Oogstmaand.

Hooimaand.

:

1

j
:
;

!

•
i
i
'

;
!

:
1 Vrijdag l
2|Zaterdag|
3 Zondag |
4jMaandag]
5 Dinsdag ;
6 Woensd.
7 Donderd. IL.K." 's nam. 2
8 Dinsdag
8 Vrijdag ! uur .58 mm.
9 Woensd. L.K. 's morg. 5 9 .Zaterdag
10 Zondag ,
10 Donderd. uur 13 m.
11 Maandag
11 Vrijdag |
12 Dinsdag
12 Zaterdag,
13 Woensd.
13 Zondag
14 Donderd..
14 Maandag
15 Vriidag jN.M. 's nam. 2
15 Dinsdag i
16;Zaterdag' uur 89 min.
16 Woensd.
17|Donderd N.M. 's morg. 17lZondag •
I
18, Vrijdag 1 uur 19 m. 18.Maandag;
19,Zaterdag
19 Dinsdag i
20 Woensd.
20|Zondag
21 Donderd.
21]Maandag
22,Dinsdag
22 Vrijdag E.K. 's n a Lu.
23,W*oenad.
23 Zaterdag 1 u u r 39 in.
24 Donderd.
24 Zondag
25 Vriidag ;B.K. 's morg. 25 Maandag
26,Zaterdag: á uur 14 m. 26 Dinsdag
271 Zondag |
27 Woensd.
28,Maandagj
28] Donderd.
29lDinsdag
29 Vrijdag
30, Woensd.
; 30 Zaterdag VM. 's morg. 4
311 Zondag uur 55 min.
31 Donderd. 1

1 Dinsdag
2 Woensd. V.M. 's nam.
3 Donderd. 2 uur 43 m.
4 Vrijdag
5 Zaterdag
6 Zondag
7 Maandag-

; ZON in Leo of den Leeuw, ZON in VirgoofdeMaagd,
i den '22st., op te 4 ure en den 23st., op t e 5 u . 4 6 m . I
en onder te 7 uur.
\ onder te 8 ure.

j3+—îth

-
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:
HEPT E Ï B E B .
!
Herfstmaand.

58
1
OCTOBEB.
Wijnmaand.

i 1] Woensd.
1 Maandag
2 Donderd.
2 Dinsdas
3, Vrijdag
3 Woenad.
4 Donderd.
! 4'Zaterdag
5 Vrijdag
! 5 Zondag L.K. 's nam.
i 6 Zaterdag L.K. 's movg. 3 6 Maandag 8 uur 43 min. !
! • 7 Zondag
7jDinsdag
uur 49 m.
8 Maandag
8 Woensd.
Dinsdag
9
9 Donderd.
10; Vrijdag
10 Woensd.
1
11 Donderd.
U Zaterdag
12 Vrijdag
12 Zondag"
13 Zaterdag
13 Maandag N.M. 's nam.
14'Zondag N.M. 's morg'. Dinsdag 11 uur 25 m. j
\u
15lMaandag; 8 uur 13 m. lö Woensd..
1
16]Dinsdasr !
16 Donderd.
17jWoensd.
17 Vrijdag
18 Donderd.
'18 Zaterdag
• 19 Zondag
19 Vrijdag ;
\
20,Zaterdag
20 Maandag
!
21 Zondag iE.K.'snam. 10 21 Dinsdag E.K. 's morg. 5
22 Maandag uur 25 min. 22 Woensd. uur 56 min.
23 Dinsdag
23 Donderd.
24 Woensd.
'24 Vrijdag
25 Donderd. j
25'Zaterdag
26 Vrijdag
26 Zondag
i
27 Zaterdag |
27 Maandag
28 Zondag iV.M. 's nam. 28 Dinsdag (V-M- s nam. ;
29 Maandag I 1 uur 19 m. 29 Woensd, ia uur á m. |
30 Dinsdag
30 Donderd.
31 Vrijdag
ZON in Libra of de Weegschaal, den 23sfc., op te 6 ZuN in den Schorpioen,
den 23st., op te 7 ure en
ure en onder te 6 ure.
onder te 5 ure.
De Herfst begint.
n r
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i

j
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NOVEMBER.

DECEMBER.

Slachtmaand.

Wintermaand.

uu
Ha

— - -

1 Zaterdag '
2 Zondag

I

- •

li Maandag
2 Dinsdag
O Maandag
3 Woensd.
4 Dinsdag jL.K. 's nam. 4lDonderd. IJ.K. 's nam. .
5 Woensd. ' 4 uur 33 m. o'Vrijdag
1 uur 46 min.
0 Donderd.
6 Zaterdag j
|
7 Vrijdag
7 Zondag
8 Zaterdag
HMaandagj
9 Zondag
1
9 Dinsdag
10 Maandag
10 Woensd.
11 Dinsdag
11 Donderd.
12 Woensd. 'N.M. 'd nam. :12 Vrijdag ;N".M. 's morg.
13 Donderd.; 1 uur 57 m. 13'Zaterdag, >> uur 30 min.
14 Vrijdag
14|Zondag
15 Zaterdag
, 15;Maanda.g!
i
|16 Dinsdag
16 Zondag j
17 Maandag
'l7 Woensd. ;
18 Dinsdag
18 Donderd. të.K. 's nam. |
19 Woensd. E.K. 's iwm. 1 19 Vrijdag
8 uur 56 m.
20 Donderd.j uur 4 m.
20 Zaterdag
21 Vrijdag \
21 Zondag !
1
22 Zaterdag
\2i Maandag
'2S Dinsdag I
23Zondag
24 Woensd. •
24 Maandag
!
25 Donderd.
25 Dinsdag
26 Woensd. V.M. 's nam. 2« Vrijdag V.M. 's morg.
27 Donderd. 1 uur 42 m. 27 Zaterdag 6 uur 17 m.
:
i
28 Vrijdag
23 Zondag29 Zaterdag
.29 Maandag
3 0Zondag
30 Dinsdag
31 Wocnscl.
ZON in Sagittarius of den
ZON in den Steenbok,
St liutter, den 22st., op te 8 den 21st., op te 8 u. 18m. en
renonderte4uur.
uu
'onder te 3 u. 42 m.
:
Kortste dag. De Wint beg.
i r7

T T

t
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Provinciale Bibliotheek van Friesland.
Commissarissen:

J.

VAN LOON JZ., Mr. A. BLOEMBERGEN.

Bibliothecaris Mr. J. L. BERXS.
Amanuensis H. EILERS.

De Bibliotheek, in het Paleis van Justitie, is uitgezonderd op feestdagen, geopend 's Maandags en
Woensdags van 10 —3 en Vrijdags vati 9 — 3 uur.
De Catalogus, die uit ",> deelen bestaat, niet een
Alphab. Register daarop, ligt ter inzage aan de
Bibliotheek en is in den Boekhandel te verkrijgen
voor ƒ 6 . 5 0 .
Boeken enz. worden volgens de bepalingen van
het reglement door den Bibliothecaris in gebruik
gegeven.

Archief van Friesland.
Archivaris Mr. J. L. BERNS.
Amanuensis H. ETLERS.

Het Archief, thans geplaatst in een afzonderlijk
gebouw aan de Tweebaksmarkt. het tweede ten
zuiden van het Gouvernementshuis, is uitgezonderd
Zon- en feestdagen, zoomede eiken Woensdag ,
de overige dagen van de week geopend, van 's voorn i.
10—12 en van 1—4 uur.
Inlichtingen nopens liet gebruik worden dooiden Archivaris gegeven.

Buma-Bibliotheek.
Commissarissen : J. v. LOON JZ., Mr. A. BrjOE.MBEH.GEN.

Mr J. G. VAK BLOM. Secret.-Ontv.
Bibliothecaris Mr. J. L. BERNS.
Amanuensis H. EILERS.

Deze bibliotheek , waarvan een gedrukte Catalogus
bestaat, 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.
458 gewone, 50 buitengewone en 4 eereleden.
Jaarl. contributie f 5.
Mr. J. DIP.KS , Voorz.

Jhr. Mr. F. J. J. VAN

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

ders. Dr. F. G. SLOTHOUWER. Secr. Mr. A. LOOXMA
YPEY , Penningm. Mr. W . B. S. BOELES , Bibl.
(!. H. F. A. CORBELIJN BAÏTAERD , Conserv.

Het Friesch Museum, tegenover de Kanselarij,
is geopend Zondags van 12 — 4 , Vrijdags van
\) — 4, de overige dagen van 10 — 4 uur. Toegang
vrij voor de leden en correspondenten, met cene dame.
De Bibliotheek is voor de leden geopend Zaterdags van 2 — 3 uur. Aanvraag om boeken bijden
Bibliothecaris.

Selskip for Fryske tael en skriftenkciinissc.
J. VAN LOON JZ., te Leeuwarden, Foars.

WALIKG

ÜYKSTRAteHolwerd, Bysitter. J. HORNSTRA te Friens,
Ie Skriuwer. T. VELSTRA , onder Leeuwarden, 2e
Skriuwer. A. J. SMEDING , Ie Roordahuizum, SkatMlder. ONNO SYTSTRA, te Leeuwarden, Samler.
487 gewoane en arbeidsjende, 5 bûtengewoane
en 6 eareleden.
Jierl. ynlage f 2.50.
Boeken kinne út 'e bocksamling oanfrege wirde by
de Ie Skriuwer.
Het Selskip heeft de volgende Kriton of onderafdeelingen:
Ljowwert. Foars. P. A. WILIIELMY, Ie Skr. O. SYTSTIÎA.
2e Skr. L BIJ VE, LBI.T. Snits. Foars. D. HANSMA, Skr.
M. H. BBJDSMA. Baerd. Foara. T,i. JOUSTKA, Skr. H.
K. BAKKER. Grott. Foars. T.i. tl. HALBEHTSMA, Skr. C.

WiELSMA, Skathr. 1'. VAN DER GOOT. Joure. Eare-foars
M: P. TitOELSTBA. Foarsitter (I. DBBOEK. Skr.-Skath.
(I. F. LOOIJIENOA. Frentsjer. Foars. C. D. VAN DEK WEG.
Uya. A. DK.USMA DE VRIES, lc Skr.

P, J. BTJLSMA,, 2e

Skr. H.VANVREBNINGEN, Skathr. JANBOGTSTRA. Dellaech.
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Dr. B. W. SciiULïÉïrs ÆNÆ. Foars.

MKNGELWKRK,
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HARKO, de JMesche Koningszoon.
DOOR.

A. WINKLER PRINS.
De beoefening van de Fricsclie geschiedenis, gedurende de eeuwen, die de troonsbeklimming van
Kar el de Groole voorafgaan, heeft onoverkomelijke
moeielijklieden. Wel bevatten hare jaarboeken bericliten, die ouder zijn dan de aanvang onzer jaartelling , — wel geven zij ons eene fraaie lijst van
koningen , hertogen en wederom koningen , die over
Friesland den schepter hebben gezwaaid, — wel
stemmen zij vaak nauwkeurig overeen in de mededeeling van ongerijmde bijzonderheden, doch. juist
de oudheid dier berichten, afkomstig van een ruw
en onbeschaafd volk , beneemt ons het vertrouwen
op hunne geschiedkundige waarde, — juist de
gezette beschouwing van den ouderdom en van de
regeeringstijdpevlren dier gebieders doet ons ongeloovig het hoofd schudden, en de samenslemming
van hen, die op fabelachtige zijwegen zijn afgedwaald , brengt ons op het pijnigend vermoeden ,
dat zij uit dezelfde troebele bron geput of gedachteloos elkander nageschreven hebben. Wij komen
alzoo tot het ontmoedigend besluit, dat de onderlinge vergelijking dier jaarboeken wel dienen kan
om de eerste gemeenschappelijke bescheiden volledig te maken of het oorspronkelijk volksgeloof
duidelijker voor te stellen, maar geenszins om ons
oordeel over de waarheid der overgeleverde voorvallen te bepalen. Er blijft dus voor 's hands niets
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over dan do op zich zelve staande gebeurtenissen
aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen en
alle fabelachtige sieraden en bijzonderheden weg te
snoeien , maar ook niets te laten varen, zoolang de
onmogehjheid niet uit den aard der zaak of van
elders bewezen is. Met hetgeen wij dan overhouden moeten wij ons behelpen, indien wij ten
minste er op gesteld zijn cene Friesche geschiedenis
van die dagen te bezitten.
Somtijds echter valt ons het voorrecht te beurt,
dat wij de getrouwheid onzer jaarboeken aan de
bekende en betergestaafde geschiedenis van andere
volken kunnen toetsen. De oorlogzuchtige Friezen
waren dikwerf met hunne noordelijke en zuidelijke
naburen in strijd en de sporen dier gevechten
bleven ook onder dezen bewaard. Ook hierbij
worden wij vaak tot eeno hachelijke keuze tusschen
jaartallen , plaatsen en personen opgeëischt. Meermalen bestaat tusschen de lotsverwisselingen van
geheel Friesland of van enkele merkwaardige personen en tusschen de vorsten en andere uit de geschiedenis bekende mannen een ongezocht verband,
dat ons in de gelegenheid stelt om de geloofwaardigheid der geboekte berichten van elders te staven.
Uit dit oogpunt is do tweeëntwintigjarige levensloop merkwaardig van een Frieschen jongeling,
Harko genaamd, die, in 590 geboren, in zijne
zeven laatste jaren achtereenvolgens bij den Hertog
van Braband , den Koning van Frankrijk en dien van
Schotland heeft vertoefd. De bijzonderheden daarvan zal ik uit de .verspreide berichten onzer kronieken
vereenigen.
Vestigen wij eerst een vluchtigen blik op de gesteldheid van Friesland in het begin der zevende
eeuw. De toenmalige koning, Beroald genaamd ,
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was in het jaar 570 zijn vader Eichold opgevolgd.
Door een huwelijk met do dochter van Ititsert, bewindvoerder in West-Friesland, en door den dood
van zijn schoonvader was ook die landstreek aan
zijne heerschappij onderworpen. Aan dat koningschap was het denkbeeld cener despolieke macht
geenszins verbonden. Het vrije volk deed op de
landsdagen alle geschillen door zelfgekozene rechters
beslissen. Berooid was, als de oudste van het
erkende vorstengeslacl.it, de eerste onder de aanzienlijken en hun aanvoerder in den strijd. Met
de oostelijke naburen, do Saksers, schijnen zij
in goede verstandhouding te hebben geleefd. Gezamenlijk bleven zij vasthouden aan den dienst der
afgoden en zij hadden een gemeenschappelijk belang,
namelijk, zich door verbroedering staande te houden
tegen de toenemende macht der zuidwaarts wonende
Franken.
Deze Berooid is in een gevecht tegen de Franken gesneuveld. Zoowel de Fransche als de Friesche
kroniekschrijvers hebben aangaande dien strijd overeenstemmende bijzonderheden bewaard. De opgave
van den tijd luidt echter zeer verschillend. Zij
melden , dat de Frankische Vorstenzoon Dagobért,
reeds op vijftienjarigen leeftijd door zijn vader
Chlotarius de Tweede met een deel van het aan
Friesland grenzende Austrasie begiftigd, later tot
een inval in Friesland besloot. Berooid wachtte
hem af, vermoedelijk als opperhoofd der bondgenootschappelijke benden, die uit de Zeven Zeelanden
waren samengevloeid en den algemeenen naam van
Saksers droegen. Dagobért werd verslagen en gewond. Zijn vader snelde hem te hulp, doorstak
Berooid, behaalde eene volkomen overwinning en
plaatste Adgülus, den zoon des gesneuvelden, op

Wumkes.nl

den ontruimden troon. 1) Het jaartal 593, dat
Occo van Scarl en Sicffridus Petri hiervoor opgeven,
is ongerijmd, daar Dagóhert eerst negen jaren later
geboren werd. Evenzoo dat van 622, door den schrijver van den „Tegenwoordigen Staat" vermeld, daar
Dagobert eerst in 623 het bestuur over Austrasië
heeft ontvangen. Liever houden wij ons aan het
jaar 630, door Wïnsemius en „It.Aado Friesche
terp", — of nog het liefst aan het jaar 628, door
Mezeray vermeld. Schotanus is voorzichtig genoeg
om geen jaargetal te bepalen.
Doch wij keeren thans verscheidene jaren terug.
Behalve een zoon Adgillus, uit het huwelijk met
de dochter van Bitsert, had Berooid oenen onechten
zoon, Harlcon, Harko of Harke genaamd. Aangaande zijne moeder heb ik nergens iets gevonden.
Ik zou wel willen vermoeden, dat zij lot het aanzienlijk geslacht der Jîodmans heeft behoord. Immers onze oude geschiedschrijvers spreken eenparig,
Ocleo van ScJtarl op het jaar 516, Wimemïus aannemelijker op liet jaar 570, van een Ilarlco uit het
geslacht der Rodmannen. Hij wordt voorgesteld
als „groot en sterk van lichaam en van een wonderlijk onversaagd gemoed , zoodat hij in den krijgshandel een groot en lof en prijs behaalde, ook bij
uitlandsche hecren en vorsten." Hij had buitenlandsche veldtochten zoo naar Constantinopel en
Griekenland als naar het Noorden gelukkig volbracht. Hij was door gehoorzaamheid, eed en
x
) Volgens Suffridus Petri waren de beide vorsten
van de strijd afgemat en CMotarius gewond, toen Beroald
van een Frankischen krijgsknecht met een pijl doorschoten werd. Hij vermeldt tevens, dat dit gevecht bij
Englum plaats greep.
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plicht aan den Frieschcn Koning verbonden .en is
eindelijk in Italië gesneuveld.
De gelijkheid van naam, en , gelijk wij later zien
zullen, van inborst, doet ons met grond onderstellen — de omstandigheid, dat Harko als een
geacht Friesch veldheer steeds in de nabijheid van
Beroalds vader verkeerde, bevestigt deze onderstelling —, dat eene dochter van dien Harko Bodman de moeder geweest is van Harko, den zoon
van Berooid.
Deze Harko is geboren in het jaar 590. Vermoedelijk was hij met zijnen broeder Adgilhis ongeveer van gelijken leeftijd. De verkeerde opgave
van het jaartal van Beroalds dood heeft Ocko van
Scarl tot andere ongerijmdheden vervoerd. Deze
meent, dat Adgülus in 590 op zestienjarigen ouderdom de regeering heeft aanvaard; dan zou diens
oudste zoon, liadboid, in 592 geboren, de eersteling geweest zijn van den 78jarigen vader, terwijl
wij bij Winsemius nog eene jongere dochter Heila
vinden vermeld, die met den veldoverste Aribert
is gehuwd. Dan zou Adgülus volgens het door
hem opgegeven sterfjaar 98, volgens dat van Winsemius 105 jaren oud zijn geworden. Neen, nu
wij met Mezeray Beroalds dood aannemen als in
628 voorgevallen, gelooven wij het liefst dat Adgillus,
zoowel als zijn onechte broeder Harko , omstreeks
590 geboren is.
Beide broeders waren zeer verschillend van karakter. Adgülus wordt voorgesteld als vredelievend
en stil van aard. Zijne lange regeering draagt
hiervan geheel den stempel. Geenc aanvallen had
hij af te weren, maar ook geene krijgstochten
werden door hem ondernomen. Geene binncnlandsche onlusten had hij te dempen. Zelf bleef hij
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aan het Heidendom der vaderen vasthouden, en
toen Wïlfried, bisschop van York, op de Friesche
kust verzeilde, verwierp hij de vermaningen van
Wcst-Frankrijks groothofmeester Ebroin, om dien
Evangelieprediker van het leven to berooven. Integendeel, hij verleende aan Wïlfried de volkomene
vrijheid om onder de Friezen het bekeeiïngswerk
aan te vangen en was den Christenen niet ongenegen.
Geheel anders was de inborst van zijnen broeder
Harho. Ocko noemt hem zeer rap en wild van
hoofd. Volgens zijne verzekering heeft Adgillus
(hetwelk zeer vreemd luidt en waarvoor ik in
de plaats zet, heeft zijn vader Berooid) hem
tot den jarc 605 zeer naarstig onderwezen en ter
scholen laten gaan, doch ziende dat men hem met
geenerhande manieren tot een stadig, bekwaam en
zedig wezen konde brengen, heeft hij hem van de
scholen genomen, liet hem in 't schermen, steken
en breken, (daar zijn natuur toch toe gezind was)
dagelijks onderwijzen en oefenen. Ook Winsemius,
over Adgillus en Harko sprekende, zegt: „ Zoo
heeft de Koning {Berooid namelijk), bemerkende de
genegenheden van beider natuur, den ecnen in den
krijgshande], den anderen aan het studeeren gebracht, om de reden, dat Adgillus een zoon van
vreedzame en stille natuur en wezen, de ander
wreed en een strijdbaren aard of complexie had."
Schotanus vermeldt, „dat Berooid twee zonen won,
Adgillus in echt, Ilarlco buiten echt. De éen was
vreedzaam, de ander tot krijg en wapenen genegen.
Adgillus werd in de geleerdheid opgevoed, Harko
in de wapenoefening."
Dit verschil van geaardheid bij de beide broeders
brengt ons tot de onderstelling dat zij in vrede
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en vriendschap hebben geleefd. Waar Harko opvliegend was, kon de zachtmoedige Aclyilhis dit
verdragen. Waar Adqillus zijne mindere kracht
gevoelde, verbond hij zich gaarne met den dapperen
Harko. Wij worden hierin bevestigd, iudien wij
cenigszins mogen vertrouwen op het bericht van
Ocko, dat Adgïllus, „hoorende het overlijden van
zijnon broeder, hem met beklag en grooten
rouwe ccn langen tijd beweend heeft, want hij
hem uittermaten lief hadde."
Volgens het eenparig getuigenis onzer kroniekschrijvers , heeft lïarJio in het jaar G05, dus op
vijftienjarigen leeftijd, zijn vaderland vaarwel gezegd. Ik geloof niet, dat wij de reden van dit
besluit te zoeken hebben in oneenigheid met zijne
vorstelijke bloedverwanten. Immers wij vinden in
,It Aade Friesche terp", dat hij zelfs buiten weten
van zijnen vader, uit lust tot de wapenen, vertrokken is. Eensdeels komt het mij zeer waarschijnlijk
voor, dat de werkelooze rust in Friesland en het
weinig uitzicht op den zoo vurig begeerden oorlog
den kleinzoon van den dapperen Harko llodman
verveelde , daar ook Schotanus zegt: „ Harko, lust
hebbende tot den krijg, toog tot vreemde prinsen."
Anderdeels zou ik de reden zoeken in de volgende
verzekering van Winsemius, dat Harko vreemde
vorsten volgde, „vertrouwende mede, dat toch de
koninklijke kroon (wijl hij niet in echte getogen
was) op zijnen broeder Adgillus, zich in Friesland
verhoudende, komen zoude, om welke oorzaken
het beter was in dienst van vreemde prinsen, dan
te huis in verachting en versmaadheid te leven."
Hij begaf zich het eerst naar Karoloman, die
hertog of prins genoemd wordt en zijn verblijf hield
te Landen, en niet te Londen, gelijk ik gevonden
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heb in mijne uitgave van Ocko van Scarl, wiens
afschrijver vermoedelijk beter bekend was met de
hoofdstad van Britannië, dan met het nederige
vlek aan de Satnbre, vier uren gaans van Valeneiennes. Schotanus zegt kortclijk, dat hij eerst bij
Karoloman, prins van Landen, gediend heeft. Ocko
van Scarl deelt ons mede, dat hij „ door Adgillus,
(lees: door BeroaM) op begeerte van Karoloman ,
den hertog van Brabant, naar Londen (lees : Landen)
gezonden werd, vermits de Hertog veel van hem
gehoord had." Aardig meldt ons Winsemins het
volgende: „Zoo heeft Harko, als hij zich eenen
wijle tijds in do wapenen binnen 's lands geoefend
hadde, verlof nemende, zijne uitvlucht genomen
tot Karolomannus Lanclesius, eenen prins van
Brabant, welke bemerkende in hem eenen krijgsijver, als ook de sterkte zijns lichaams , 't welk
op eene bijzondere wijze in grootheid toegenomen
had , heeft denzelven zeer gewillig ontvangen , te
meer om de hoofschc manieren, om welke te
loeren , hij zijnen zoon tot den koning der Franken , Chlotarius, wilde zenden.-"
Het bericht van Occo, dat Harko reeds vroeger bij Karoloman bekend was en door dezen
begeerd werd, zal ons niet zoo vreemd voorkomen als wij bedenken , dat Beroalds gebied
zich voorzeker zuidwaarts tot de Rijn, en dat van
Karoloman zich vermoedelijk noordwaarts tot aan
die rivier uitstrekte. 1) Misschien was Utrecht,
l
) Siiffriclus Petri geeft do grenzen van Beroalds
rijk aldus op: ten Oosten Jutland, ten Westen G-allië,
ten Noorden de daartussen en liggende Oceaan, en ten
Zuiden omvatteden zij Utrecht met de aanhoorighcden
tot Nijmegen toe.
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waar de Wilten in het midden der vijfde eeuw dooide Friezen uit hun kasteel verdreven waren, eene
vereenigingsplaats der vredelievende naburen. Wel
wordt die stad zelfs nog in den tijd van Kar el de
Groote een vlek genoemd , maar wij weten ook uit
de brieven van Boni†acius, dat er in de zevende
eeuw eenc Christelijke kapel ter eere van den Heiligen Thomas gesticht is, terwijl het vermoeden
niet ongegrond is, dat reeds eene vroegere kerk
door de Heidensche Friezen werd verwoest. Vreemder luidt het bericht van Wïnsemius , dat de Friesche jongeling zich door zijne hoofschc manieren
voordeelig zou hebben onderscheiden.
Hoc dit ook zij ; het blijkt ontegenzeggelijk, dat
Ilarlto aan het hertogelijk hof van Brabant gastvrij
ontvangen en lieusch bejegend is. Aangaande dien
Hertog is mij weinig meer dan de naam uit de
geschiedenis bekend. Des te meer weten wij aangaande zijnen zoon , Pepijn genaamd , van wiens
latere daden en lotgevallen de Fransche kroniekschrijvers ons veel mededeelen. Toen de jeugdige
Dagobert, de zoon van den Frankischen vorst
Chlotarius, in 623 liet bestuur over Austrasië ontving , werd hij onder toezicht gesteld van dezen
Pepijn van Landen en van Arnolf, bisschop van
Keulen. Pepijn is in de waardigheid van groothofmeester Dagobert bijgebleven tot aan diens dood,
die in G38 voorviel, — terwijl hij zelf een jaar
later op den 21 Februari overleed. Hij was gehuwd met ltta , de dochter van bovengenoemden
Arnolf, die eerst markgraaf en naderhand bisschop
was. Zijn zoon Grimoald volgde hem in zijne
waardigheid op, en éene zijner twee dochters ,
Begga genaamd , gehuwd met Ansgisius, een zoon
van Arnolf, bisschop van Mctz , was de moeder
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van Pepijn van Herstal, de grootmoeder van Karel
Martel, — een veldheer, die de vader was van
Pepijn de Korte, den eersten Frankischcn vorst
uit den Karolingischen stam en don grootvader van
Karel de Groote.
Doch, om tot den eersten Pepijn, den zoon van
Karoloman, terug te kecren, Harlco vond zeker in
hem een jongeling van gelijken leeftijd en van
edelen inborst, daar Mezeray bij de vermelding
van Pepijns dood getuigt, „dat hij het ambt van
groot-hofmeoster 17 jaren heeft bekleed, zijnde een
zoo eerlijk als groot staatsman, die naar het hart
van God en de menseben was." De Friesche Vorstenzoon sloot ongetwijfeld met hem het verbond
van vriendschap, en in de uitgestrekte wouden van
Brabant gaven zij zich aan het oorlog-vervangend
jachtvermaak over.
Harko's verblijf bij Karoloman van Landen heeft
niet langer dan een jaar geduurd. Onze kroniekschrijvers melden, dat hij zich in (506 met zijn
vriend Pepijn naar liet Frankische vorstenhof van
Chlotarius de Tweede begaf. Schotanus zegt eenvoudig;, dat hij na zijn verblijf bij Karoloman bij
Chlotarius, den Koning van Frankrijk, heeft gediend. Winscmius deelt ons het volgende mede :
„Doch dooi' liet vertrek van Karolomans zoon ,
Pepijn, naar den voorgemeldcn Koning {Chlotarius
namelijk) is Hen-kon niet langer in dienst van Karoloman gebleven , maar heeft 't jaar na de geboorte
van Christus, zes honderd zes, zijn afscheid genomen en zich met Pepijn in dienst van den Koning
Chlotarius begeven." Ocko spreekt aldus: „Uit
Brabant is bij met des Herlogs zoon gezonden
naar Chlotarius, den koning van Frankrijk, den
tweeden van dien naam, want de Hertog hem veel
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van dit jonge wezen en van zijn nature gezegxl
liadde. Als deze nu bij den Koning van Frankrijk,
anno COC, gebracht is, in 't vijftiende jaar zijns
ouderdoms, is hij zeer eerlijk van den Koning van
Frankrijk ontvangen, want hij zag uit het gezichte
des jongelings, clat er wat zonderlings uit wassen
zoude."
Raadplegen wij thans de Fransche kroniek over
den toenmaligen toestand van zaken. Het groote
rijk vinden wij in G06 in drie deelen gesplitst en
geregeerd door drie vorsten, die nog nauwelijks of
slechts even den twintig jarigen ouderdom hebben
bereikt. Over Austrasië heerschte Theodeliert, die
zijnen zetel te Metz had. Over Bourgondië voerde
zijn broeder Thierry het bevel, die zijn troon te
Ghalons sur Saône had gevestigd. Maar beiden
werden op hunne beurt geregeerd door de schandelijke listen hunner grootmoeder Bruneclálda of
Brunehaiid. Deze vrouw, eene dochter van Atlianagildus, koning der Visigothen, was gehuwd geweest met den Frankischen vorst Sigebert, een zoon
van CMotarius de Eerste. De bovengenoemde broeders waren kinderen van haren eenigen zoon Childebert. Van geene vrouw heeft de geschiedenis zoo
vele gruweldaden, ongebondene tooneelen en sluipmoorden geboekt, als van deze Brunelumd. Onderscheidene vorsten heeft zij door vergif of het staal
doen ombrengen. Hare kleinzonen hitsle zij tegen
elkander op tot onderlinge vernieling , welke strijd
in het jaar Gil , na de bloedige veldslagen bij Toul
en Tolbiak, met den dood van Theodehert en het
medoogenloos vermoorden zijner beide zonen eindigde. Deze BrimeJiaud is eindelijk in G13 door
de vergaderde Franken gevonnisd om den vreeselijkslen dood te sterven, Mezeray deelt ons de
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bijzonderheden daarvan mede en eindigt aldus :
„ een schrikkelijk oordeel, hetgeen God , de Oppervorst der Koningen, door de menschen deed uitvoeren."
Het laatste derde deel van het Frankische rijk ,
Neustrië genaamd , was geplaatst onder het bewind
van Chlotarius de Tweede, die in OOG te Parijs
zijn verblijf hield. Hij was een zoon van Koning
Chilperih en een kleinzoon van Chlotarius de Eerste,
van wien de gebieders der beide andere derdedeelen
achterkleinzonen waren. Zijne moeder was Fredeyonda, eene kamerjuffer van Chilperiks eerste gemalin Andovera. Om harentwille had hij eene
latere vrouw , Galesuinta , de zuster van zijn broeders vrouw, van de beruchte Brunehaud , in haar
bed doen verworgen. Ook liet leven van Fredegonda
is door onmenschelijke gruwelen gekenmerkt. Zij
deed Andovera, die reeds den sluier had aangenomen, met haren zoon ombrengen, en Barina, de
dochter dier ongelukkige vorstin, na ergerlijke mishandelingen in een klooster te Poitiers opsluiten.
Eindelijk deed zij haar gemaal, omdat deze haren
ongeoorloofden omgang met den heer LanAry ontdekt had, op het voorhof van zijn paleis te Celles,
bij het af klimmen van zijn paard, dooi' een gehuurden moordenaar met twee messteken dooden.
Dit viel voor in het jaar 584. Mezeray, die in
andere opgaven omtrent het geboortejaar van
haren zoon Chlotnrws schijnt te wankelen lusschen
de jaren 580 tot 587, meldt hierbij, dat dit kind
toen vier maanden oud was. Dit slemt overeen
met de berichten van Dyonisius Petatius, die ook
584 als het geboortejaar van Chlotarius de Tweede
opgeeft. Als moeder van den troonopvolger regeerde Fredegonda van dat oogenblik af over Neustrië.
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Met moeite hield zij zich staande in liet bezit van
haar gebied. Zij herwon Parijs en andere steden .
die haar reeds door hare bloedverwanten waren
ontrukt. Zij stierf in het jaar 596, tusschen de
vijftig en vijf en vijftig jaren oud, en de twaalfjarige
Chlotarms aanvaardde den schepter, dien hij zonder
moeite behield.
Zoo waren de zaken gesteld in liet Frankische
rijk, toen TlarliO en Pepijn aan het hof van den
twee-cn-twintigjarigen Chlotarius de Tweede verscheen. Sommige daden van dezen zoon der 011menschelijke Fredegonda zijn niet van wreedheid
vrij te pleiten, doch in het algemeen wordt hij
door den Fransehen kroniekschrijver zeer geroemd.
Toen hij na Brunelumds dood in 614 alleenheerscher was van het Frankische rijk, werd hij de
Groote bijgenaamd. Mezeray verhaalt: „Chlotariiix
geene vijanden meer hebbende, wendde al zijne
zorgen aan om zijn Staat te regelen en aldaar de
orde en het gerecht te herstellen. Hij herzettede in
hunne goederen al degenen, die onrechtvaardiglijk
daarvan beroofd waren; hij vernietigde al de schatting , geheven zonder de bewilliging des Franschen
volks door Brunehaud en Thierry; herriep al hunne
overmatige giften en hernam alles 't geen van zijne
domeinen ontweldigd of vervreemd was , vergrootende terzelfder tijd, dat hij zijne volkeren ontlastedc, de bron zijner fmantiën , want hij had door
het ongeluk van Brunehaud geleerd , dat de onderdanen den vorst, die hen onderdrukt, lichtelijk
verlaten." Later lezen wij van hem: „hij was een
zeer goedertieren vorst, ver afgewijderd van de
wreedheid en beestachtige woestheid zijner voorzaten, rechtvaardig, onderwezen in de goede letteren
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en mild, inzonderheid omtrent de kerken en degenen
die het kloosterleven beleden."
Geen wonder, dat de zoon van den Brabantschen
Hertog met zijnen Frieschen vriend, — geen wonder, dat die beide jongelingen, die zich door edelen
inborst en beproefden moed reeds een beroemden
naam hadden verworven, in het jaar 60G door
Chlotarius op eene vriendschappelijke wijze werden
ontvangen. Volgens onze kronieken was hij met
Ilarko niet weinig ingenomen. Schotanus zegt:
„HarJco was aan Chlotarius zoo lief en aangenaam,
dat hem de prinsen benijdden.•" Winsentius meldt:
„dat Ilarko zich in den dienst van Chlotarius in
alles zoo gekweten heeft} dat hij daarover hij een
ieder grootcn lof en aanzien bekomen heeft." Terwijl Oeko in et zijn gewonen ophef het volgende
mededeelt: „Als hij dus daar bij den Koning zeer
wel gehouden werd, heeft hij zich zeer gemeenzaam
en familiaar bij des Hertogs zone gehouden, denzelvcn in alle manieren houdende of het zijn broeder
hadde geweest, deed ook groote naarstigheid, om
zijoen lieer en Koning wel te dienen; dat volbracht
zijnde, gaf hij zich voorts met des Hertogs zoon tot
alle ridderlijke oefeningen, zoodat deze jongelingen
van allen, hofgezin, edelen en onedelen, zeer bemind
en grootelijks geprezen werden."
Tot in het jaar 610, dus gedurende 4 jaren,
heeft Ilarko aan het hof van Chlotarius vertoefd.
Die tijd werd niet ledig doorgebracht. Winsemius
getuigt: „dat hij den koning Chlotarius zoo lang
gevolgd is in meniger oorlogen" ; en later : „dat
hij in diverse en verscheidene krijgstochten groote
daden uitgericht hadde." De Fransche kroniek
vermeldt van 006 tot 610 geene oorlogen, waarin
bepaaldelijk Chlotarius gewikkeld was; echter laat
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het zich vermoeden, dat de mingoede verstandhouding met zijne beide achterneven en medegebieders over de andere beide deelen des rijks en
de schandelijke stokerijen van BnineJiaud gedurig
tot oneenighcden en schermutselingen aanleiding
gaven, waarin de krijgszuchtige Fries boven de
ontzenuwde Franken grooten lof zal hebben ingeoogst. Wij kunnen gemakkelijk begrijpen , dat de
Friesche vorstenzoon zich hier op ecne glibberige
baan bevond. Wimemius zegt zeer wijsgeerig:
„gelijk de gunst dergenen, welke in prinsenhoven
opklimmen , bijzonder der vreemdelingen , alleszins
is medebrengende nijd en vervolging , zoo is het
mede gegaan met dezen Jlarko. Hij is eindelijk van
de ingezetenen , die den koning CJtlotarius zochten
te behagen , uit openbare jalouzie verdrukt geworden." Reeds hebben wij boven uit ScJioluniis gezien , dat de prinsen hem de toegenegenheid van
Chlotarins benijdden. Dit was gevaarlijk genoeg
om Ilarko tot het besluit te brengen, om zich
ijlings van het hof te verwijderen. Immers er was
weinig of niets , dat hem terughield , want overal
zou zijn zwaard hem nieuwen roem leveren. Wij
kunnen ons hier bij de beuzelpraat van Oeko van
Scarl niet lang ophouden , die voor Harko's vertrek eene schoone beweegreden heeft geboekt, waarvan hel te bejammeren is, dat zij niet waar
kan wezen. Hij spreekt in de onderstelling, dat
Berooid, Harko's vader, reeds voor 17 jaar door
Chlotarius gedood en door Harko's broeder Adgillus opgevolgd is. De gezonde gedachte, dat de
jeugdige Fries van zoo edelen inborst geenszins
den moordenaar van. zijn vader zou dienen, wil hij
krachteloos maken door de ongerijmde verzekering,
dat Adgïllus dit voor hem verborgen had en dat
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hij daarvan onbewust was , alsof zulk cene pas gebeurde, belangrijke en aan alle Friezen en Franken
bekende zaak voor HarJe o verborgen had kunnen
blijven. Octo meent dus , dat men hem dit eerst
in 010 mededeelde, er bijvoegende, dat men CJdotarius op liet denkbeeld had gebracht, dat Ilarko
den dood zijns vaders wilde wreken , hetwelk de
Frankische vorst tot eiken prijs wel verhoeden zou.
Daar wij echter vroeger hebben doen zien, dat de
dood van Berooid eerst in 028 is voorgevallen,
kon er in 010 nog geene sprake van zijn om dien
te wreken. Waarlijk , het is jammer , dat wij de
oorzaak van HarJco's vertrek , gelijk zij door Oclco
•van Scarl wordt opgegeven, niet kunnen aannemen.
Doch wij zien die oorzaak duidelijk daarin, dat
Har Je o wel gevoelde, dat Clilotarhis den dood wenschen moest van den dappere, die eens als steun
van het Friesehe vaderland de veroveringsplannen
der Franken beperken zou. Daarenboven vinden
wij ook in den dreigenden nijd der Frankische
grooten eene voldoende reden voor zijn onverwacht
besluit. „Daarom", zoo zegt ScJwtanus, „nam hij
zijn afscheid en trok tot Eugenius, den vierde van
dien naam, koning in Schotland." Oclto van Scarl
stemt, wat de zaak zelve, namelijk het vertrek ,
betreft, geheel met hem overeen en bericht: „dat
hij heimelijk scheidde uit het hof des Konings en
trok naar Schotland toe, waar hij van Eugenius,
den Schotschen koning (nadat hij zijn heimelijk
vertrek uit Frankrijk verklaard had) zeer heerlijk
ontvangen en aangenomen is." Winsemius deelt
ons het volgende mede : „'t welk bemerkende (namelijk die openbare jaloezie) heeft niet lang in 't
hof des Konings zich verhouden , maar zijn afscheid
nemende is gegaan in Schotland, alwaar destijds
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regeerde Eiiyeniux, de vierde van dien naam, niet
alleen dat hij aldaar zijn onderhoud zou mogen
hebben , maar te meer door voortreffelijke krijgsdadeu en exempelen van deugden opkomen en beleend gemaakt worden."
Harko ging dus naar Schotland. Voorzeker wilde
hij wegens den smaad zijner geboorte niet naar zijn
vaderland terugkeeren. Vermoedelijk was hij te
edelmoedig om in éen der naburige rijken zijn dienst
tegen Chlotarkis aan te bieden. Misschien dacht
hij in het zuiden van Britannië nog nakomelingen
te vinden van die Friezen , die ei' zich onder aanvoering van Henylst en Horst in het laalst der
vierde of vijfde eeuw hadden gevestigd. Wellicht
werd hij in die verwachting teleurgesteld en dreef
het verlangen naai' noordelijker luchtstreek hem
naar de Schotsche hooglanden , naar het hof
van Eugeniiis de Vierde. Ik vermoed , dat Harko,
schoon in het Frankische rijk onder Christenen verkeerend , met Friesche hardnekkigheid aan den
vaderlijken natirurdienst zal hebben vastgehouden ,
vooral toen hij den ongunstigen invloed van een
verkeerd begrepen Evangelie bemerkte. Britannië,
in de vierde eeuw tot het Christendom bekeerd ,
was later onder de beerschappij der Angelsaksen,
weder in de duistenis van het Heidendom bedolven,
totdal Paus Greyorius de Groote in het jaar 596 .
ter gelegenheid van het huwelijk ~;an Etheïbert ,
koning van Kent, een plechtig gezantschap van 40
Benedictijners derwaarts zond , die er het Evangelie
verkondigden met zoo gunstig gevolg , dat Etheïbert
gedoopt en Augustinus , het hoofd van het gezantschap , tot aartsbisschop van Canterbury verheven
werd. Dáár vond Harko dus niet wat hij zocht,
want na veertien jaren was er het heidendom door
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krachtige maatregelen verbannen. Hij trok dus naar
het noorden, naar de Sciiotsche Hooglanden, waar
de Pieten we] gedeeltelijk in 565 door Columbanus
voor liet Christendom waren gewonnen, maar tevens
eene aloude Druidenvereeniging , onder aloude kloosterachtige vormen, op het eiland Hy gevestigd ,
een machtigen invloed behield. Wij zullen de
Schotsche geschiedenis van dien tijd niet verder
voorstellen, maar alleen mededeelen, dat wij daarin
werkelijk Eugenius de Vierde, den zoon van Aldan,
den opvolger van Kennetus, vinden genoemd , en
dat die Vorst van 605 tot G22 , dus juist in den
tijd van Ilarlco's aankomst, over Schotland gebood.
Voorzeker beviel het den twintigjarigen Fries
beter onder de dappere Schotten dan in den bedorven dampkring van het Fransclie hof. Onze
kroniekschrijvers geven hoog op van zijn uitmuntend
gedrag. Winsemius zegt: „Deze Ilarko, in Schotland bij den Koning aangekomen zijnde , heeft naar
de manieren dergenen, welke in prinsen- en. koningenhoven door hunne deugden opkomen, zijn leven
mede aangesteld, niet alleen zedig en bekwaam
zich dragende in den dagelijkschen omgang , maar
ook in de oefening der wTapenen, als kunnende
daardoor de gratie des Konings en de vriendschap
des gemeen en volks bekomen.'' Onder de krijgshaftige stammen van het noorden ontbrak liet hem
niet aan gelegenheid om zijn moed en behendigheid aan den dag te leggen. Na een tweejarig
verblijf was hij de gevierde gunsteling der aanzienlijkste Schotten , en wanneer wij Ossianx gedichten
in ons geheugen terugroepen, dan verbeelden wij
ons dat de Friesche Vorstenzoon noch op het
bloedige sperenfeest, noch op het gastvrije schelpenfeest ontbreken mocht. Vooral koning Ewjeniux
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was bijzonder met hem ingenomen. Sclwtanus
zegt: „Als hij na daar twee jaren zijne deugden ,
kloekheid en wakkerheid met getrouwigheid had
getoond, verkreeg hij der voornaamsten, gemeenen
volks en Konings gunst, die hem zijn nicht to wijve
gaf." Zoo verzeker ook Wïnsemius: „dat, naliet
tweejarige verloop, hij niet alleen bij de edelen en
principaalsten des lands in groot aanzien en achtinge
gekomen is , maar bijzonder bij den koning Eugenins, in voegen dat hij, ten aanzien en regard zijner
deugden, hem eene dochter zijns koninklijken bloeds
ten huwelijk gegeven heeft." Zoo vermeldt ook
OcJco: „Als nu deze den Schotsen Koning ook
zeer lief en aangenaam was en twee jaren in
zijn hof zeer getrouwelijk geconverseerd en gediend
had, heeft Et/genius hem aan zijns neven jongste
dochter , die zeer schoon was, willen laten trouwen." Zoo zou dan de jeugdige krijgsheld na vele
omzwervingen aanlanden in de haven der huiselijke
rust. Deze mocht hem echter niet ten doel vallen.
Ocko vervolgt: „ Zoo men nu alle dingen tot het
huwelijk bereidde, is er een zeker geroep en tijdinggekomen, dat er een groote hoop vijanden uilFrankrijk aan de Schotsche landpalen waren gekomen , die met geweld den voornoemden Harho
weder in Frankrijk wouden halen." Als reden van
zulk eene handelwijze der Franken wordt door Winseniius nijd en afgunst opgegeven. Zij beklaagden
zich over het gemis van den dapperen Fries.
„Harkon", zoo schrijft hij , „uit Frankrijk door haat
en nijdigheid der ingezetenen verdreven zijnde , is
in zulken respect en aanzien bij Eugenïus gekomen,
dat hij boven 't huwelijk eens koninklijken persoons,
ook mede het krijgsgouvemement en regeering bekomen heeft. Waardoor ontstonden is , dat de
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Franken, hem misgunnende zulk en autoriteit en
beklagende Imn ongeluk, zich voorgenomen hebben voorschreven Harko op geweldclijker wijze
weder in Frankrijk te brengen of door cenige heimelijke praktijk van het leven te berooven." Afgunst jegens den persoon van Harko en droefheid
over zijn gemis schijnen mij echter te zwakke beweegredenen voor een krijgstoclit naar Schotland ,
terwijl men in zijn ondergang zooveel belang stelde,
dat Ocko ons vermeldt, „dat zij een sterk bevel
hadden hem levendig of dood te moeten brengen."
Schotatms daarentegen geeft ons een zeer gepasten
wenk dooi' te zeggen, dat zijne waardigheid en zijn
huwelijk -in Frankrijk verhoord en met grooten
onlust opgenomen was, als vreezende, dat Harko'K
grootheid een steunsel mocht zijn van Friesland ,
dat zij zochten te vernederen." Wij hebben volgens Suffridus Petri de grenzen opgegeven van hel
uitgestrekt gebied van Berooid. Chlotarius aasde
er op om zijne macht naar het noorden uit te
breiden, gelijk naderhand in 628 door den veldslag,
waarin Beroald sneuvelde, geschied is. Hij wist
wel, dat Friesland onder dien grijzen vorst of onder
den zachtmoedigen Adyülus eene gemakkelijke prooi
zou zijn. Hij begreep ook , dat de zonen van hel
Noorden gaarne, in plaats van den zwakken troonopvolger , den moedigen Harko tot hunnen vorst
zouden ontvangen, zoodra deze , ondersteund dooide Schotsche benden van zijn koninklijken bloedverwant , zich op de kusten van zijn vaderland vertoonde. Dit, zoo meende voorzeker Chlotarius,
zou weldra geschieden, en dan was er geen uitzicht om den krijgskundigen en dapperen Harko
ten onder te brengen. Daar hij van 610 tot 612
met zijn beide medebeheerschers in Austrasië en
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Bourgondië gedurig in ongelegenheden gewikkeld
was en binnen 's lands op zijn hoede moest zijn ,
kon hij zich niet dadelijk in Friesland vestigen.
Het komt mij dus zeer waarschijnlijk voor, dat hij
moordenaars op Harko heeft uitgezonden om zich
van de latere overweldiging van het Noorden te
verzekeren.
De Frankische Koning bereikte zijn doel. Aangaande Harlio's dood vinden wij echter in onze
kronieken uitcenloopende berichten. ScJiotanus verhaalt, „dat koning Clilotarius zijne dienaren gezonden heeft in Schotland, dewelken bedriegelijk
dezen Harko op zijne bruiloft hebben vermoord."
Winsemius zegt, „ dat de Franken, daar geweld
niet gelukte wegens de goede wacht en krijgsorde
van Eugenius, bedacht hebben Harko onder den
schijn van vrienschap te vermoorden. Dat Koning
Chlotarius verspieders heeft uitgezonden om den
voortreffelijker! krijgsman, (door wiens dood zij
meenden het Koningrijk van Friesland zoude te
niet gaan , (eene uitdrukking, die zeer op de aanwijzing van Schotanus sluit) ) den voet te lichten en
om het leven te brengen. Deze zelfden, in Schotland
aangekomen zijnde en gaande rechtstreeks naar het
hof van koning Eugeniu* (waar zij hem Harko
meenden te vinden), is diezelfde Harko de Franken
op weg ontmoet, welke , hem met groote eere en
reverentie begroetende en gesprek houdende, hebben hem eerst uit naam van koning Chlotarius
gebeden om met hen wederom in Frankrijk te
gaan, 't welk als zij niet konden verwerven, hebben voorgenomen de handen aan hem te slaan ,
welke niets vreezendc en een weinig van zijn volk
afgezonderd zijnde, i& van de Franken verraderlijk
doorstoken en omgebracht. Is zulks geschied om-
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trent dien tijd, als Harlcon met de nicht van koning
Eiifjenius bruiloftsfeest zou houden; 't welk in al
zulken ongeluk en treurspel veranderd is." OcJeo
wijkt weder hiervan af en zegt, dat, bij het vernemen van de aankomst der Franken, JEuqenhts in haast al zijne macht, die hij kon te wegen
brengen, vergaderd heeft, over welke hij Harko
als kapitein en generaal veldheer gesteld heeft, die
met dezelve de vijanden , die nu al op het land
gekomen waren , te gemoet getrokken is. Als zij
mi bij elkander gekomen waren en Harko hunne
komst hun afgevraagd en verstaan had. zeide hij :
„het en zoude met zijn wille , zoolang het leven en de
adem in hem waar, niet geschieden, en zouden
daarom wel doen weder zijns Konings landpalen te
ruimen, want zij toch reden noch oorzaak op hem
hadden." „In den Moedigen slag, die nu volgde,
is hij door zijne groote razende gramschap geheel
onder de vijanden gereden, daar hij een grooten
moord onder bedreef, doch hij werd kort daarna
geheel van hen omsingeld, en vermits hij zich niet
gevangen, wou geven, is hij aldaar zeer deerlijk van
hen doodgeslagen."
Het bericht van Schotanus, dat Harko op zijne
bruiloft vermoord is, luidt zoo tragisch, •— dat
van Winsemius, dat de uitgezonden verspieders
hem tegenkwamen en met list ombrachten , klinkt
zoo toevallig en min waarschijnlijk , dat ik liefst de
voorstelling van OcJco als met de historische waarheid overeenkomstig zou aannemen. Die ontmoeting
in het open veld, dat voorafgaand mondgesprek,
dat vooruitrennen van den veldheer in het midden
der vijanden , dit alles ligt geheel in den geest van
dien tijd. De later vermelde omstandigheden laten
zich hier ook ongedwongen aanvoegen. Immers
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Winsemius en Ocho verbalen beiden , dat de Franken den gesneuvelden krijgsheld naar de schepen
wilden medevoeren, maar zoo heftig door de Schotten werden vervolgd, dat zij het lijk moesten achterlaten. Wij lezen vervolgens van het misbaar
der bruid, — van de droefheid van EiKjenius, die
in zijn dood het ongeluk van zijn rijk beklaagde en
hem naar zijne waardigheid deed begraven. Ocl:n
laat nog eenigen onzin volgen over de bedoelingen
van Clúotarïus en dwaalt zeer in zijne meening,
dat deze Vorst „grooten rouw over hem dreef,
want hij hem als een zoon beminde." Liever
vereenigen wij ons met de berichten van Winsemiiis, die na de vermelding. dat Euyenlus zich door
gezanten over de ontrouw en listigheid van koning
CJüotariits beklaagd had, aldus besluit: „Chlotarius, steunende op zijne macht en zich verblijdende over het gevolg van dien Moedigen aanslag,
heeft al zulke vermaningen en redenen in den wind
geslagen, niet bedenkende anders, dan door den
dood van Harko en de mildigheid zijns broeders
Adgillits, (welke in Friesland gelaten was) zich van
hetzelve door middel van macht van oorlogen meester
te maken."
Deze is de levensloop van den Frieschen Vorstenzoon , die door zijne buitengewone dapperheid,
aangename manieren , vreemde lotgevallen en tragischen dood eene merkwaardige plaats in de oude
geschiedenis der Friezen verworven heeft. Onze beschouwing geeft ruime stof tot belangrijke opmerkingen over de geloofwaardigheid onzer oudste
berichten, over de betrekkelijke waarde onzer
kronieken en over vele andere gewichtige punten ,
die voor den schrijver eener degelijke geschiedenis
van Friesland van het hoogste belang zijn.
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Reeds meer dan vijflig jaren had
Ik 's levens woel'ge zee bevaren,
Toen ik voor 't eerst uw grond betrad. —
Maar staat in 's Lands bistorieblâren
Met gouden leltren menig keer
Uw nooit verdrongen naam te lezen,
Hoe kon ik dan een vreemd'ling wezen
In Frieslands Heden en Weleer !
Gij hebt. als aan de moederborst
Den dorst naar vrijheid ingerlronken,
liet wreev'len blik de boei getorscht,
U om den trotschen nek geklonken !
Uw fierheid deed mij 't harte goed,
En vrijheids-dwang het meest verfoeiend,
Voor 't heilig recht der mensehhcid gloeiend.
Wijdde ik, nog jongling, U mijn groet.
Ik kende STARTER'S guitig lied,
VAN HAKEN'S zangen, BORGER'S

ode

En zwanenzang, — en, op 't gebied
Der godsvereering meen'gen bode
Uit hooger sfeer als neergedaald; —
;
k Wist hoe , der wetenschap ten zegen,
Het licht der kennis allerwegen
Ook van Uw grond is uitgestraald.
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't Was mij een schoone Julidag,
Toen ik , op 't stoomros aangevlogen,
Den Oldelioof verrijzen zag
En Friso's erf voor eigen oogen !
Hoe vroolijk doolde de Amstelaar
Als 't kind, van schoolsche zorg ontslagen,
En viel, — na zooveel gulden dagen
Aan vriendschap rijk — hem 't scheiden zwaar.
'k Vermeide mij in Nieuw en Oud,
Door Leauwerts Steémaagd aangewezen ;
Het Nieuw , naast brokk'lend puin gebouwd, —
En 't Oud , voorlang als schoon geprezen.
Het fiere tweespan bracht m' in 't ,land
Van vetle klei", waar korenvelden
En hoeve aan hoeve om strijd vermelden
De wonderkracht der nijvre hand.
Zij soms uw hemel droevig rood,
Nog ruischen Uwe welvaartsbronnen,
En winnen spade en kouter 't brood
Op de akkers, op de zee verwonnen.
Wie 't marktgewoel slechts eenmaal zag
In de uitgelezenste uwer steden,
Vernam de profetie , hoe 't Heden
De scheemring is van betren dag.
Gij kunt op schilderachtig schoon,
Op menig heerlijk plekjen bogen,
En spreidt een poëzie ten toon ,
Die heel de ziel houdt opgetogen.
Hoe prijkt op den gesloopten muur
Uw Prinsentuin, zoo waard te roemen
Om trotsch geboomte en keur van bloemen ,
Gewijd tot tempel der natuur.
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Wees trotsch op 't grootsch Oranjewoud,
't Historisch Landschap, rijk in kleuren
En grijze stammen , eeuwen oud,
Omwalmd door kamperfoeliegeuren ;
Die. als de wierook van 't altaar,
Kaar 't tempeldak des Hemels stijgen ,
Zooals 't koraal op tak en twijgen ,
En 't danklied van den wandelaar.
Go ontplooit, der sclmchtre maagd gelijk,
Uw schoonste schoon voor de ingewijden,
Die — 't blanke zeil in top — liet rijk
Der „Swanneblommen" binnenglijden;
Dáár , drinkend kalmoes-nectar in ,
En dobbrend op uw heldre stroomen,
Verliest men zich in zoete droomen:
Ja, „Scipkesile is Frysce sin!"
Hoe noode wuifde ik d' afscheidsgroet
Aan 't gastvrij oord van't Fricsche Noorden.
Ve.rjongd van kracht, verfrischt in 't bloed,
Vergat ik aan onze Amstelboordeu
Het mij zoo dierbre Friesland niet. —
Ik poogde een frisschen krans te vlechten
Om aan uw wapenkroon te hechten ,
En wijdde erkentlijk U mijn lied.
Amsterdam.

H. MOHRMANN.
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HET KLOOSTER
STEENKEfiK in EANGWIRDEN.

Voor de kennis der middeleeuwen is kloostergeschiedenis van veel belang. Deze stichtingen waren
een uiting van het geloof dier tijden en vertegenwoordigen ons een godsdienstige gedachte, zeer
eigenaardig-, maar die toen vrij algemeen heerschle.
De studio van dit onderwerp moet derhalve wat
meer geven dan alleen kennis van de lotgevallen en
wisselingen, door zulk een gesticht, zijn bestuurders
en bewoners beleefd. Verder heeft men Ie onderzoeken de betrekkingen van het klooster tot de
buitenwereld, den invloed, dien het uitoefende op
landbouw , nijverheid en zelfs handel, het aandeel
in de gebeurtenissen en de wederwaardigheden des
lands en dergelijke. Maar vooral belangrijk is de
kennis van het innerlijk leven, de beoefening van
wetenschap en letterkunde, de daarbinnen aangekweekte beschaving en daarvan uitgaande ontwikkeling van het denken en gelooven.
Doorgaans evenwel is het niet mogelijk dit alles
te weten te komen. Van de groote menigte dezer
religieuse stichtingen kan de geschiedenis slechts
in algemeene trekken beschreven worden. Ook
waar kronieken bewaard zijn gebleven , geven deze
meestal weinig meer dan een naamlijst van de
opeenvolgende oversten en een drooge opsomming
van de uiterlijke veranderingen en wisselingen, die
het klooster ondergaan heeft. Bovendien zijn tal
van kronieken vernield of te zoek geraakt bij den
ondergang van de abdijen.
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De kleinere conventen , de talrijkste , hebben van
hun aanzijn slechts weinig sporen nagelaten. Enkele
verspreide en onsamenhangende berichten uit oude
acten werpen slechts een schemerlicht over hun
bestaan.
Zoo lag er in vroegere tijden in de grietenij
Aengwirden een klein nonnenklooster, dat daar zijn
nederig en dikwijls armoedig bestaan toch nog bijna
drie en een halve eeuw gerekt heeft. De volle
naam van dit verblijf was Nemus divae Virginix
Mariae in Steerikerke. Het werd ook Marienbosch,
doch meestal kortweg- Steenkerk genoemd. Op oude
kaarten verwijst deze gecombineerde naam ons naar
twee plaatsen : Marienbosch is een plek onder het
dorpken Terbant (Catharinebant) en Steenkerk ligt
een half uur gaans noordelijker onder Luinjebert.
Omdat het overbrengen van kloosters van de eene
plaats naar een andere geen ongewoon verschijnsel
is , doet deze omstandigheid ons denken aan een
verhuizing der nonnen van Steenkerk , vrij zeker
zelfs bij herhaling. Want wij hebben het stellige
bericht van de laatste verhuizing en er bestaan
sporen, dat reeds vroeger verandering van woning
moet hebben plaats gehad.
Men zou het bestaan van Steenkerk een vergeten
leven kunnen noemen, want tot voor korten tijd
was er van dit klooster haast niets bekend. Doch
nu zijn er eenige geschrevene getuigenissen en zelfs
een korte kroniek voor den dag gekomen, die althans
een weinig licht verspreiden. Die bronnen zijn
behalve een viertal acten het Ghronicon Abbatum
Floridicampi vulgo Oldeklooster , en het nauwkeurige rekenboek van datzelfde klooster, beide in
handschrift en afkomstig van den laatsten abt
Thomas Groningensis. Daaruit blijkt het navolgende.
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De stichting van Steenkerk is uitgegaan van de
machtige Gistercienser abdij Oldeklooster onder Hartwerd. Zij heeft plaats gehad in de dertiende eeuw,
waarschijnlijk omstreeks het midden. De nonnen
behoorden dus tot de orde van den heiligen Bernard
van Clairvaux en stonden onder het onmiddelijk
toezicht van den Bloemkamper prelaat. Zij waren
dus een lid van de kloostergroep , die haar genealogie afleidde van de abdij van Klaarkamp. Deze
toestand bestond nog in 1330 en bleef waarschijnlijk deze geheelc eeuw door voortduren.
In vervolg van tijd raakte Steenkerk onder een
andere orde. Het Nesserconvent, te Nes bij Âkkrum,
een commanderij van Kruisbroedei's, had bezittingen
in Eangwirden. Sedert 1281 oefende de commandeur
het patronaat uit over de kapel te Luiujebert, die
toen onder de parochie Oldeboorn behoorde, en
stelde daar gewoonlijk een zijner monniken tot priester aan. Ook groeven de Nesser kloosterlingen vlak
tegenover Sleenkerk een vaart, die door de lage
hooilanden der grietenij straalrecht op Oldeboorn
aanliep en de Mounikesloot heette. Hoe en wanneer
de Steenkerker nonnen tot de Duitsche orde zijn
overgegaan, is niet bekend, maar zeer zeker heeft
dat plaats gehad lang voor het einde van de vijftiende eeuw. In het jaar 1491 stonden nl. onder
dit dorp twee kerken: „da houten tzercka'', stellig
de zooeven genoemde kapel, en „ dae stenat zercka
1.0 lyonghebird". De laatste is Steenkerk, gewijd
aan de H Elisabeth , en er wordt bijgevoegd . dat
aan de zuidzijde daarvan „da Gonventcs huseri in
fortyden stynzen habben1'. De kloosterwoning was
toen reeds lang verdwenen ; alleen de kerk stond
er nog. Dit kan hierdoor worden verklaard , dat
de religieusen zich op Mariabosch waren gaan ves-
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ligen. In allen gevalle is liet een feit, dat zij zich
twintig jaren later onder Terbant in liet daar bestaande gesticht ophielden.
Het kloostertje was in deze eeuw zeer achteruit
geraakt en leidde onder de hoede van den Nesser
commandeur zulk een gebrekkig bestaan, dat het
den ondergang nabij was. In 14-91 vatten de
commandeur Meynardus en de prior van 't Schoterconvent Arnoldus het plan op om de oude
stichting weer te doen herleven. Er bestaat een
acte, waarbij zij aan eenige zusters van het Duitsche
huis ie Oudcschoot Steenkcrk afstonden om zich,
daar te gaan vestigen en bij die kerk de conventswon ingen van vroeger weer op te bouwen. De
goederen voor 't onderhoud werden aangewezen ,
alsmede voor een priester van de Duitsche orde.
Vrome zielen boden zelfs gaven aan tot opbouw
van het vervallene gesticht (o a. in 11-90, zie
Ghartb. I, 775). Maar 't schijnt, dat dit voornemen
niet geheel tot uitvoering kwam, want op de lijst
der kloosters in de verschillende grietenijen van
Friesland ten jare 1508 staat met opzicht tot Eangwirden aangeteekend: ,. Oloesteren vacat". uitbewijst
in allen gevalle, dat van de beraamde wederop
richting van het oude Steenkerk door Schbter
nonnen om onbekende redenen niets terecht gekomen is.
Toen zij van het huis te Nes geen uitkomst meer
hadden te verwachten, zagen de zusters in Maria
bosch naar andere hulp om. Haar getal zal wel
zeer geslonken zijn. Zij besloten in 1510 de Duitsche orde te verlaten en weder tot haar vroegcren
regel terug te keeren. Dit besluit was het begin
van een nieuw leven. De Steenkerker nonnen
wendden zich tot Petrus Muidensis , den abt van
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Oldeklooster, die bereid was de oude rechten te
hernemen. Het is zonder twijfel aan den druk
dei' tijden toe te schrijven , dat er nog verscheidene
jaren verstreken, voordat deze verandering tot stand
kwam. Toch had zij plaats. Abt Petrus moest
uit Friesland vluchten en hij stierf te Windesheim,
waar hij onder de mis een beroerte kreeg. Maar
nog voor zijn dood was de zaak geregeld en kreeg'
Steenkerk zijn eersten prior, Johanncs van Amsterdam , tot nog toe biechtvader der nonnen te
Loosduinen Het was zijn taak de nieuw ingevoerde
orde in het herleefde en weer bevolkte klooster
op regel te brengen , waarin hij ter zijde gestaan
werd door de toenmalige priores, mater Eesche.
Tijdens zijn bestuur werd met voorkennis van den
superieur abt Henricus Doctinchem een belangrijke
overeenkomst gesloten met de ingezetenen van Luinjebert, 17 Sept. 1518. Evenals vroeger, toen het
klooster moest zorgen voor de aanstelling van een
Nesscr monnik tot priester te Luinjebert, werd nu
bepaald, dat de Steenkerker prior de betrekkingvan pastoor bij die parochie zou waarnemen ,offte
een ander gued man in synre stede" tot genoegen
van de gemeente. .Deze geestelijke moest ook binnen
de grenzen van het dorp wonen en de dienst verrichten „in de ghemeente kereke daer men nu
misse doet
henttertyt toe ; dat die clocsterlueden die meentslucden een ander kereke maeken
bynnen Scheltinghedam, daer die ghemene meentslueden mit eere misse in hoeren moghen." Het
klooster ontving daarvoor van de kerkvoogden het
aanwezige kerkzilver en de benoodigdheden tot de
«eredienst; ook werden uit Scheltingegoed weer
zooveel renten en land beschikbaar gesteld al?
noodig was om den priester een behoorlijk onder-
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houd te verschaffen, evenals de ingezetenen ook
aan de vroegere priesters hadden toegestaan. Abt
Henricus bevestigde deze oorkonde met zijn zegel
in het bijzijn van getuigen o. a. „lieer Reyner.
pastoer op Catryp ende Bant.1'
Steenkerk ging nu een zekerder toekomst te
gemoet en had een meer geregeld bestaan. Echter
waren de inkomsten gering en moest er nevens
veeteelt ook een bedrijf worden uitgeoefend. Reed?
in vroegere tijden hielden de nonnen zich bezig
met vlasspinnen en linnenweven. Zij voorzagen
toen daarmede in de behoefte van het huis te Nes .
nu weefden zij voor Oldeklooster. In de rekeningvan abt Thomas wordt meermalen een inkoop van
vlas voor Steeukerk opgeteekend. Daarvoor kregen
de nonnen betaling in den vorm van leeftocht:
booncn, koren , stokvisch, bier, soms versche
•zeevisch, hop om zelf bier te brouwen , enz. Ook
werd er toen reeds uit de kloosterlanden veen gegraven en turf geleverd.
.loannes van Amsterdam heeft de waardigheid
van prior slechts kort bekleed, niet langer dan
noodig was. Onder zijn tweeden opvolger, Joannes
Gortgene, werd met toestemming van den abt
overste het klooster in 1525 van Terbant overgebracht naar Luinjebert. Steenkerk werd toen de
kapel van het op de oude plek weer verrezene
convent. Zoo had Bloemkamp zijn geestelijke macht
in deze grietenij vrij wat uitgebreid door Steenkerk tot de Gistercicnscr orde terug- te brengen ,
door het recht om daar priors aan te stellen en
door het patronaat over kerken in deze grietenij.
Dit gaf echter te gelegener tijd ook aanleiding
tot verzet van de zijde van den commandeur der
Duitsche orde te Nes.
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Toen in 1563 het klooster gevisiteerd werd dooide abten van Oldeklooster en Gerkesklooster, namen
zij twee nonnen uit Nyeklooster, Tjets en Jets,
mede om een hervorming te helpen invoeren. De
regels der orde werden toen in Steenkerk niet naar
eisch onderhouden. Doch deze beide sorores reformatrices vertrokken reeds in Juni van het volgende
jaar. De brave abten lieten het evenwel niet bij
deze eerste poging , maar brachten bij hun spoedig
gevolgd bezoek twee andere hervormsters mede:
de nonnen Aleida en Sophia uit Vrouwenklooster
nabij Burum. 't Schijnt dat deze beter geslaagd
zijn ; zuster Aleida is zelfs acht jaren lang te
Steenkerk gebleven.
Juist in denzelfden tijd, dat die prelaten zooveel
moeite aanwendden tot strenger naleving van de
Cistercienser statuten en gebruiken, waren er moeielijkheden ontstaan met den commandeur van Nes,
Hubertus Schooft'. Deze wilde oude aanspraken
doen gelden en de Steenkerker nonnen bewegen
om weer tot zijn orde terug te koeren. Dit is
vrij zeker de drijfveer, die tot verklaring kan dienen
van den volhardenden hervormingsijver van den
superieur te Bloemkamp. Het aanhangige verschil
werd niet op vriendschappelijke wijze gevoerd. De
hoofden der Bernardijnen in deze gewesten, nl.
de abten van Klaarkamp , Gcrkesklooster, Aduard
en Oldeklooster hielden op 6 Mei 1505 een beraadslaging te Gerkesklooster. Daar stelden de
drie eersten een verklaring op, waarbij zij hun
ambtgenoot van Oldeklooster , Henricus Steenwijk,
onbeperkte volmacht gaven om de rechten, goederen en personen van het coenobium in Steenkercka
te verdedigen tegen alle gedane en nog mogelijke
aanspraken in het algemeen en in 't bijzonder tegen
3
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zekeren (contra quendam Hubertum Schofï) commandeur der Kruisbroeders te Nes. Zij lieten den
abt als superieur van dat klooster volle vrijheid
om op zijn eigen gezag door minnelijke schikking ,
transactie of langs den weg van rechten alles te
doen, wat dienen kon om deze geschillen tot een
einde te brengen.
De abt van Oldeklooster heeft het pleit gewonnen reeds vóór 1570 en bleef dus als wettig
superieur van Steenkerk erkend. In het rekenboek
van abt Thomas staan nog proceskosten onder abt
Henricus Steenwijk in de zaak tegen Nes aangeteekend, doch tevens ook, dat er uit Steenkerk
een pacht aan den commandeur betaald werd. De
procedure is dus vrij zeker met een schikking afgeloopen.
De lijst der Gistercienser priors van Steenkerk
is bewaard gebleven. Met uitzondering van een
paar, die er hun rust hebben gevonden, volgden
zij snel op elkander.
1. Joannes van Amsterdam 1517 en 1518.
2. Petrus van Utrecht.
3. Joannes Gortgene op 1525.
i. Seger van Enkhuizen. Deze is evenals zijn
voorganger tot aan zijn dood prior gebleven
en naast hem voor het hoofdaltaar in de
kerk begraven.
5. Herbertus Zwollanus.
6. Zweder van Bruchhese, geboren te Doetinchem.
7. Stephanus Ee, een Fries, die in 1550 cellerarius was van Oldeklooster.
8. Aegidius van Kampen. Hij nam later zijn
ontslag als prior van Steenkerk, want in
1572 was hij een der seniores van de abdij.
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9.
10.
11.
12.

Paulus Snecanus.
Tiberius Thalasseus.
Joannes Doetinchem , vrij zeker in 1572.
Tjebbe Glaesz, de laatste prior en tevens
pastoor van Steenkerk , die blijkens een
acte van April 1575 hier deze functie reeds
vervulde en waarschijnlijk in Maart 1573
aangesteld werd.
Groningen.
J. REITSMA.

t
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IT MAIBEAMJEN
EN IT LIZZEN FEN

Folie âlde brûkmen wirde yet yn Fryslân biwarre , al slito hja ek tydhngs al mear en mear
út. Dêrta hearre ek it maibeamjen en it lizzen fen
'e earste stien. Sa wirdt, as der in nije boereskûrre
boud wirdt en de timmerljue habbe dy op 'ehichte,
dat wol sizze, as de fjouwer mûrren en de bynten
steane en it gcramte fen 't dak dêrop set is,
de maibeam der op brocht. It maibeamjen of it
maibeamheljen en op 'e skûrre bringen, dêr waerd
alear mear drokte fen makke as nou langer.
Wie de boer , dy 't do skûrre bouwe liet, immen dy 't wol barre mocht en hâlde er derfen dal
it spil goed syn gerjuchüchheid krige krekt sa 't
fen àlds de menear wier , den wie 't maibeamjen
tbr de timmerfeinten in heel feest. Hja krigen den
nei ôfriu fen de plechtichheid in hearlik jounmiel
fen 'e boer. Hja hiene dat meastal op snjeuntojoun. Den is 't doch de menear wol by sa'n
krewei dat it folk hwet earder ophâldt as oare
jounen ; sneintomoarns hoeve se net bytiid op, den
kinne se lizzen bliuwe sa lang se wolle. Dêrom
is for sokke Ijue yn de drokke tiid de snjeuntojoun
de beste om in pretsje to habben.
(') Dizze bydrago is nomd út 'e Volksoverleveringen
en Volksgebruiken, dy, as 't kin, takommende jier yn
't Ijocht 'komme scille.
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As se op in snjeun tsjin 'e joun der op út scoeue
om in maibeam to heljen , den lieten so :t wirk
yet efkes earder stean as oars , fen sels altyd mei
goedfmen fen 'e baes. De boer liet in liaiwein yuspanne mei twa hynsders ; syn feint moast mei as
foerman en in stik of acht, tsien timmerfeinten,
lyts en great, namen plak op' 'e wein. Eintsjes
planke dwers-oer op 'e sydberjes wieren de sitbanken en foar en efter sieten gûds mei de skonken
by de wein del. De baes timmerman dy 't de
skûrre sette gyng net mei to maibeamheljeu , raar
naem meastentiids al deel oan 'c neipret.
Waerd der in nije boerehuzing op in kàld steed
set, den wieren der, as 't op 'e klaei wie, yet gjin
beammen om hinne, mar oars hie de boer meastentiids op syn liiem wol beammen, dêr 't in moaije
toeke for in maibeam út to kapjen wie , — mar
dat wie net sa 't hearde. Dy toeke moast helle
wirde by ien fen de boer syn neiste sibben dêr
tichte by om ; Ijeafst fen syn heit of syn skoanfaer
en fen disse yet alderljeafst; dat wier in eare for
de boorinne. In toeke dy 't woechsen wier op 't
selde liiem dêr 't hja boarte hie as bern , to bringen op 't hûs dêr 't hja nou as mem to noedsjen
en to soargjen hie of ha scoe, dêr laei sa hwet yn
dat men net neame koene. Mar as se al to fier
fen elkoar ôf wennen den koe 't net. Den moasten
se op in broer of in sweager ta, en as 't allicel
oars net koe, nei in goed freon fen 'e boer. Dy
moast lykwol altyd sa fier ôf wenje, dat it timmerfolk in foech reedtsje meitse koe; hwent dat
makke de pret just moai. De boer, dêr 't se by
kamen mei 't forsiik om út ien fen syn beammen
in maibeam seagje to meijen, stelde dêr in eare yn
en hy wiisde graech in beam op syn hiem dêrfor
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oan. Dêr waerd den in toeke út helle sa great
dat icn man der in foech dracht oan hie, on liiene
se dy op 'e wein brocht, den waerd it folkje fen
de boer traktearre — fen sels op jenever. Dat makke
de l.jue dalik al in bytsje fleuriger as sljuchtwei.
As se werom rieden waerd de maibeam fen ien
of twa mannen omheech halden, wyls 't er mei
syn onderein op 'e bûkdealje steunde. Yn 'e hinnereis namen se de koartste wei en stieken nearne
oan; mar op 'e weromreis moasten se in omreedtsje
meitse , en den altyd sa, dat se ek trocli it doarp
kamen dêr 't de boer onder hearde. Lûd sjongende en swaeijende mei de petten rieden se den
de barren trocb. en halden by de herberge oan.
Hja wisten goedernôch, dat se dy selde jouns de
jenever yet for 't drinken krigen, safolle as se mar
ha woene , — mar hja moasten doch de kastlein
efkes joun sizzc. dat koe net oars. It doarp efkes
op stelten sette , dêr hiene se ek wol aerdichheid
oan. 't Lit him maklik bigripe dat der yn ionen
in hele bulte folk op 'e lappen kaem. Op snjeuntojoun is der doch altyd al hwet mear gewimmel
as yn 'e wike, en as der maibeammers wieren den
moast elk sjen; dat barde alle jierren gjin ienkear.
In kliber bern stiene der al gau om 'e wein
hinne en diene tige hjar best mei yn 't roppen en
razen. Fammen, dy 't it snjeunswirk yet net dien
hiene en sadwaende net forkïaeid wieren, stiene
hjir of dêr mei hjar stik twa trijen om in hoekje
fen in mûrre of in sket to kypjen en to loeren. Sa
faek as der hjarren in grappige set fen 'e timmerljue yn 'e earen klonk bigounen se lûd to lacitsen
en to skalterjen, krekt oft se wol graech opmirken
wirde woene, al bearden se fen net. Weagen se
't soms om in stap twa neijer to kommen, den
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waerd der al gau fcn binnen oan 't finster tikke ;
dêr stie do mom of de frou it spil oan to sjen net
sonder noed dat dy jouns it wirk iîers to let dien
kommc scoe. Oare fammen, dy 't dat lang al dien
hawn lüene en krcas forklaeid de barren lans kamen om boadskippen to dwaen, dy wieren wol yn
hjar skik, dat se dêrtrocli yn steat wieren de grappen hwet neijer by to bisjen.
Sommigen fen de maibeamholdor.-: bigounen dêr
bûten doar foar de lierberge to dounsjen of better
sein, bjustere mal op en del to springen , mei net
to min geskreau en geraes der by. De maibeamdrager , de fmdelman fen 't selskip , makke alderhanne nuvere biwegingen mei dy greate toeke. It
koe net oars of de oerdwealske snaken moasten de
fammen, dy 't nei lijarren stiene to sjen, ek yn 't
each krije. Earst krigen dy de eare dat de maibeam ris oer hjar onbisoarge holtsjes liinne swaeid
waerd , net sonder gefaer for de earizersknoppen.
Den stauwen se mei lûd gekraei, — just net fen
eangstme , — krekt as skrutele lamkes fen siden ,
mar sa gau it gefaer wer oer wier kamen se wer
neijer by. Fammen dy 't hwet mear op lij ar stik
stiene bleauwen binnen doar en stelden hjar der
mei tofreden dat se foar de fmsters oer of troch de
onderkleedtsjes hinne it spil biloerden en tige de mulle
wille joegen oer dy gekke malappen dêr op 'e bûrren.
De measten fen 'e timmerfeinten namen mear
as ien slokje en waerden ho langer ho roeriger.
As 't ris op 't aldermoaist gyng koene se 't yn 'e
holle krije om ien fen de útlittenste wyldepûsten
onder 'e fammen to pakken en op 'e wein to tillen,
mei to nimmen en in ein bûten 'e bûrren op 'e
wei to setten. Den koe se mei biskamme kaken
wer nei hûs kroaskje.
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Kamen de Ijue mei de wein wer op it hiem dèr
't se wêze moasten, den wie 't breedste yet bynefter; den moast de maibeam op 'e skûrre brocht
wirde. Hy waerd oan in stevicli ein jifï'er fêst spikere; foart onder him kaem dêr in dwerslatte oan; oan
't iene ein fen dy latte hingen se in griene flcsse, oan
't oare ein in houten , út in plankstik snijd figuer ,
dat in skinke hjitte moast. Dat wieren de sinnebielden fen it gastmiel dat de Ijue to waclxtsjen
liiene. Dat spil waerd om hegens brocht, boppe
de nael fen 't nije dakgeraemte yn'e hichte stitsen en
sa goed fêst spikore dat it alderhannc waer en wyn
de holle biede koe. It moast dat dwaen kinne
sa lang 't de skûrre in ein hirme klcar wie, earder
kaem 't der net wer wei. En as den de maeibeam
syn holle dêr sa heech yn 'e loft stiek wyls 't de
lege flesse en de houten skinke fen de seafte jounkoelte súntsjes hinne en wer biweegden, den ondernaem in timmermans-learjonge it weachstik om nei
boppen to gean mei 't doel om in twige fen 'e maibeam to heljen. Dêrta moast er boppe op 'e naedspicï" stean net allinne, mar ek yet yn 'e jiffer opklirome lyk as yn in mest, sa lang 't er in twige
birikke en ôfskûrre koe. Kaem er dêr bihâlden mei
del — en dat barde altyd, hwent as 't dêr op oankon'it birme sokke jonges katten lyk — den hied
er in proefstik úliierd en hy waerd danich prize.
Wieren der onder 't folk oan sa 'n krewei mear as
ien sa 'n jonge, den woe meastal de iene net minder wêze as de oare en it gyng tsjin elkoar om
kriich, hwa 't best doarst.
Dat disse menear fen dwaen al lang bistien het
blykte my út in âld boekje dat for 't earst útjown
waerd yn 1734 (en letter yet hwa wit ho faek)
onder de titel fen : „ Het nieuwe Ternaerder Bloe-
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mendal of Friesclie Lusthof, beplant met schoont'
bedenkingen op verscheidene voorvallen ; door Mr,
Jan Sikkes, Schooldienaar tot Ternaerd.'' — Dy
àlderwetske'master Jan fortelt dêr onder oaren ek yn ;
„Het isser nu een wyl geleen ,
Dat ik tot Holwerd quam getreen ,
En daltet op dat selve pas
Al op die plaetse Kermis was.
Daer wierd een hooge spits van hout
Al op de Toorn hoog gebout.
De Mcyboom stont ter selver tyd
Al op de Toorn hoog en wyd.
Daar klom voor eerst een jong gesel
Seer hacst'lyk na de Meyboom snel,
En greep een twyg twee, drie of meer
En wierp se toen ter aerden neer.
Hy set ook een al op syn hoet .
Daarop soo droeg hy hooge moet,
Daerna klommen nog tweemaal twee ,
En waegden ook haer leven mee.
Daer vongen veel het klimmen aan ,
Maer meer en dorsten niet bestaan,
En klommen alle weder neer ,
Al op de grond na haer begeer." ens.
De frouljue yn 'e hûs hiene onderwilen de mieltiid ré makke en it folk waerd noadge om yu to
kommen. Mar it sprekt fen sels, hja koene sa
mar net yn ienen oanfalle, hja moasten earst yet
in slokje ha. Wie de boer den iminen — lyk as
der yn 't foarige wol gau ris wieren en nou yet ek
wol ris binne — dy 't him danich formeitse koe
mei it raerdwaen fen dronkene ljue, den koe 't
der ris op rinne dat sommigen fen de gasten troch
it ynnimmcn fen tofolle drank hjar sels de wille
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i'en de mieltyd bidoarcn. En dat miei, hwêrfcn it
• foarnaemste út ierappels mei nij spek bistie, wie
dôcli for in arbeirlsman wol tige in gastmiel.
It setten fen in maibeam op in nije boereskûrre
is yet algemien de mencar , mar fen 't maibeamheljon wirdt safolle drokte net mear makke. Hy
wirdt meast mar by ien fen de boer syn neiste
bûrljue út in beani kappe en der hoeft meastcntiids gjin hynsder en wein by to pas to kommen.
En it timmerfolk in gastmiel to jaen, dêr wirdt
net ienris om tocht. De boer jout hjarren in stikelpinje , der kinne so mei dwaen hwet se wolle ,
dat is 't allegearre. Op wenhuzen en oare gebouwen
wirdt nou meast al in flagge set, — gjin maibeam.
It jaen fen in stikelpinje komt ek to pas by 't
iizzen fen de earste stien oan in nij hûs of oar
gebou. Dèr wirdt nou just net de alderearste stien
mei miend, dy 't op 'e fondeminten lein wirdt. It
mûrwirk wirdt follefiids op 'c hichto fen in goed
heal mansel brocht ear 't oan 't earstcstienlizzen ta
komt. Het de man, dy 't gebou sette lit, in jonge
dy 't yet net sa great is dat er gjin jonge mear
lijitte wol, den moat dy it stik wirk útfiere. Het er
sa 'n jonge net den kin der ck in omkesizzer ta
brûkt wirde. Ek kin 't barre dat der al in pakesizzer is dy 't dwaen kin. As den it spil goed syn
gerjuchtichheid ha scil, den kriget sa 'n jongkje in
skoatsfel foar ; den wirdt him yn 'e iene hân in
stien jown en yn 'e oare in troffel mei hwet kalk
er op. De heit of hwa 't oars de bouwerij oangean mei, stiet der by en bitsjut it boike, ho 't er
't ha moat. Hy smart de kalk op it oaowiisde plak
en leit de stien der op sa goed en sa kwea as dat
gean wol. De timmerfeinten dy 't der om hinne
stean ha wol sjoen hwet der bard is. Ien fen
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hjarren bitanket tige beleefd de Lytse ïiútseler for
it folbrochte wirk, en is~"cly mei syn liedsman dêr
wei gien, den wirdt haestich de stien optilcl, hwent
dy kin doch sa net lizzen bliuwe. En as dêr den
net in gouden Willemke onder fonn wirdt, den
fait it de timmerfeinten tsjin.
Mar alle ljue dy 't in nij hûs bouwe litte binne
net sa ryk en ek faek net rynskernôch om sa mar
tsien goune wei to jaen ; it giet ek wol gau ris
mei minder of. De timmerfeinten hoeve de jefte
ek altyd net onder 'e stien út de kalk wei to siikjen, dy wirdt faken icn feu hjarren mar yn 'e
hannen jown.
Is de bouwer immen dy 't barre mei, den lit er
yn 'e bûtenmûrre fcn 't gebou in blau stientsje sette,
dêr de namme fen 'e stienlizzer, dei en jier ensafli.
op úthoud wirde. — Oaren stelle hjar der mei tofreden dat yn 'e bûtenkant fen de stien, dy de
earste stien hjil to wezen, de foarletters fen de
earstestienlizzcr syn namme skrast wirdt mei in
spiker. Dy lol Iers wirde den swart makke om se
better sjen to kinnen. O
To Holwert en yn 'e omstreken bistiet in me(') As er in tsjerke, in atêdshûä, in slot ef in hearehûs
boud waerd, den gyng alles yeite hwet mear yn 't great
ta. Den waerd faek de earste stien lein mei in sulveren troffel en dêr it wapen en in ynskriptie opstekl.
Sa binne' er yet twa troffels yn 't Frifsh Museum to
Leauwerd, ien fen 'e van Hareris, dêr de earste stien
mei lein wêze mout oan it slot to St. Anna; in oaren,
der 't Arent van Scheltinga , as jonge, de earste stien
mei lein hat oan 'e tsjerke fen Idaerd.
Ynforskate tsjerken ensfh. sitte yet stienenrrwêrop de
namme en it jier to lézen stean, hjir en dêr yn rym,
hwerût blykt, honear lijaboud binne en hwa de earste
stien er oan lein hat.
Ek bûten Fryslân barde dat.
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iiear ten dwaeti dèr 't ik op oare plakken nea
hwct fen furnomd ha. Dat neame skoarstienbirikjeri.
Is in nij hûs safier klear dat de Ijue der yn gean
kinne to wenjen, den het de eigener op in jouri de
timmerbaes mei de feinten dy 't oan 't gebou arbeide ha , by him to smoken en to slokjedrinken
yn de wenkeamer fen 't nij hûs. Dêr wirdt den
fjûr oan set — nou fen sels in kachel — om de
nije skoarslien oan 't forstân to bringen dat er yn 'e
wrâld komd is om reek troch to litten en dat heart to
dwaen op in menear, dat der neat op to sizzen fait.
Foarhinne wier 't ek de menear, as der ris immen kaem to sjen yn in nij gebou dêr 't de timmerljue yet mei dwaende wieren, den kaem er in
Jearjonge of in âld opperman op him los, dy sloech
him mei de àld pet of oars hwet it stof fen 'e
skoen — ek al wie der gjin op — en den wie 't:
„ Ik fraag u met ferlof,
Uw foeten syn fol stof,
Ik ben er toe genegen
Om se af te fegen.
Eer dat je wech gaat,
Denk wat je te doen staat."
In oaren dy 't yet better roun for de saek útkaem , hie 't slot sa :
„Ik doen et just niet om 't fatsoen,
Maar 't is mij om 'en fooi te doen."
Dit neamden se „foetfeijen.1'
WALING DYKSTRA.
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van den frieschen Adel, waarop deze , te midden
van zijne bezittingen en belangen leefde, door ontwikkeling en beschaving een heilzamen invloed
uitoefende op de omwonende bevolking, leven en
vertier rondom zich verspreidde, en dat alles tot
voordeel en bate van den lande !
In die eeuwen, om niet te spreken van nog vroegere tijden, toen zich bovendien in deze oorden vele
en rijke abdijen, kloosters en uithoven verhieven , kon
met het volste recht gezegd worden, dat ook de
kleistreek van Friesland een schoon land was. Of
verfraaiden zij niet op onbegrijpelijke wijze de landsdouwe, die staten met hun hoog, eeuwenoud geboomte,
waarboven de vergulden windvanen op torenspits
en schoorsteenen uitstaken, vroolijk in het zonlicht
flikkerende en het blazoen van den heer, van den
hoveling, vertoonende ?
Die tallooze kasteelen, zij waren niet alleen het
voorwerp van de dankbare waardeering van den
wandelaar, dien het natuurschoon aantrekt, ook, en
niet het minst, de beminnaar van oudheden, ja
ieder warm vaderlander vermeidde zich bij hunnen
aanblik.
En terecht. Immers waren niet de meesten hunner, evenals alle oude gebouwen, de nog steeds
sprekende getuigen van het leven en streven, van
het lief en leed van het voorgeslacht, de schakel
die het heden verbindt aan het verleden ? En
thans ?
Ach, waarom zijt gij verdwenen, gij trotsche
stinsen van Liauckema, van Holdinga, van Tiaerda,
van Herjuwsma, gij Groot-Terhorne en zoovelen met
U ! Verdwenen, en daarmede de plaats, waar gij
stondt, afgedaald , vernederd tot een onbekende ,
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door niemand bezochte, van een pelgrimsoord die
zij was voor schilder en oudhei dminnaar! „Maar,"
hoor ik den man van smaak en beschaving zeggen : „is er nu ten platten lande in Friesland van al
dat oude en schilderachtige niets meer overgebleven, is er geen enkele state meer aanwezig , niets
meer dat bij den Fries door eigen aanschouwingde herinnering aan het verleden en de geschiedenis van zijn volk kan levendig houden ! Is het er
nu alles nieuw en modern , dat is : centoonig en
prozaïsch geworden ! Is Friesland dan een gewest,
waar wansmaak en geldzucht alleen den schepter
voeren?"
Neen, nog is het zoover niet gekomen, nog
zijn er o. a. van de oude staten enkele overgebleven , en zijn in de steden , het zou onbillijk zijn
dit niet te erkennen, herstellingen als die van
Franckers stadhuis, de Sneekcr waterpoort en
Leeuwardens waag (lof en cerc den betrokken
overheden!), niet genoeg te waardceren uitzonderingen , — maar toch, hoe teleurgesteld gevoelt
zich in deze negentiende eeuw maar al te dikwijls
die zoon van oud-Friesland, bij wien gevoel voor
het schoone in natuur en kunst zich paart aan
warme , belangelooze liefde voor zijn vaderland ; hij
doorleeft soms oogenblikken waarin hij zou wenschen dat Friesland hem ganschclijk onverschillig
ware.
Ook van het oude slot Hoxwier, van welks
lotgevallen en die zijner eigenaren en bewoners,
ik in de volgende bladzijden iets wensch mede te
deelen, staat reeds sedert lang geen steen meer op
den ander.
Blijve dan ten minste daaraan de herinnering
door volgende regelen voortleven !
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Wie in. vroegere eeuwen, nu twee, drie en vier honderd jaar geleden, het dorp Weidum, thans de hoofdplaats der aloude grietenij Baarderadeel, in de richting naar Oosterwierum verliet, werd terstond, nadat hij de bosschen van Dekema-, Hania-, Papinga-.
en Poppema-state achter zich had gelaten , wederom
een ander boscli gewaar, dat zich op een afstand
van een half uur gaans ongeveer, van het ZuidOosten naar het Noord-Westen voor zijn blik uitstrekte. Dat boscli was de state Iloxwier , en de
toren , die , door een gewoon huisdak gedekt, er
boven uitstak, was die van het dorp Mantgum, in
welks onm iddelijke nabijheid , en op korten afstand
van den aiouden Middelzee-dijk, de state was gelegen.
Deze state ontleende haren naam aan het
terpke, op welks kruin het slot was gebouwd .
en dat „Hox-wier" heette , omdat het was
gelegen in de hoxe of hoek *), gevormd door den
l
) „Die hoext" komt voor als aanwijzing of naam
van een stukje land op het lîegistcr van Aenbreng, op
Suyrieh, dl. III • pag. 419. „Hoxe" wordt in de
Fricsche taal nog gebruikt voor de kniebuiging1, alzoo
voor dat deel van het menschelijk boen, waar.
bij buiging der knie, door onder- en bovenbeen,
een hoek wordt gevormd. Ook te of bij Franeker bestond een Hokaerd, (Mr. A. Télting, ttegister op het
Archief v&nFranelcer, nos. 54,1444, ook genoemd HolcwercI
in het Archief van JEpema-state. 1555, no. 82.) Bovendien is nog onder den naam Holcioerd bekend eene
stfiithe onder Winsum bij Hulkenstein, liggende • in
de kromming of hoek van de Franoker-, Sneeker- en van
de Bolsivardervaart, reeds in 1543 onder dien naam
voorkomende; Benificiaalboek pag. 371a en b en pag.
872«. Ofschoon terp en wier vroeger promiscue werden gebruikt, wordt thans in het spraakgebruik
onder wier verstaan eene kleine, na den aanleg
van de zeedijken opgeworpen aardheuvel, vaak vermengd met steen enz. alleen dienende voor in
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genoemden zeedijk en de zylroede van de Mantgumerzyl, die langs eene slenk, bijlangs Tjeintgum
en verder door lagere landen liep naar de Jaanvaart,
die tevens met de ten westen daarvan gelegen lage
streken in verband stond.
Wat haren oorsprong betreft, mag men aannemen dat zij gesticht is door een tak van het
geslacht 'Heringa — en wel van dat oude geslacht
van dien naam, waarvan als zoodanig geen geslachtslijst meer bestaat. 1) — Immers reeds in
eene oorkonde van het jaar 1386 wordt zekere
Hette Heringa als eigenaar van Hoxwier vermeld.
Wanneer echter de stichting van het slot heeft
plaats gehad, is niet bekend. Evenals van zoovele
andere oude kasteelen , ligt ook van dit huis de tijd
van stichting in het duister der Middeneeuwen verscholen. De afstammelingen van bovengenoemden
Hette noemden zich in lateren tijd niet meer Heringa , maai1, naar deze hunne Mantgumer bezitting,
enkel „thoe" of Tvan Hoxwier". Als wapen evenwel bleven zij voeren de zilveren lelie in het blauwe
veld, het blazoen, dat men voor het wapen dier aloude Heringa's mag houden.
Opmerkelijk is het, dat onder de oude oorkonden
in het Tablinum van Schotanus, vele gevonden worden , grootendeels uit de 15e eeuw dagteekenende,
die in het bijzonder op leden van dit geslacht betrekking hebben.
De oudste van deze, alle in de friesche taal
hoofdzaak ééne zathe, orn. daarop bij overstrooming
leven, have en goed te beveiligen. Het terpje, waarop Hoxwier stond, was ruim een hectare groot. J. v. L. Jz.
') Verg.: Stamb. op : Aylva , van Witmarsum,
Aant. 6.
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geschreven oorkonden, die overigens voor ons onderwerp niet belangrijk genoeg zijn om er afzonderlijk bij stil te staan , is de bovengenoemde van.
1386, een accoord dat „Hetta Ileringha to Mantinge", bovenbedoeld, sluit met zekere Catharina
thoe Foeldinze. r) Deze Hette Heringa zal de vader
geweest zijn van dien Easge, 3) met wien in hef
Stamboek van den Frieschen Adel, de genealogie van
het geslacht Hoxwier begint, die eveneens de state
Hoxwier in eigendom bezat en bewoonde , en bij
zijn huisvrouw Sicca, die een Bessinga of Beslinga
zou geweest zijn , twee zoons had , Hetle en Easge.
Hette, de oudste, die nimmer is gehuwd geweest , sloot in 1460 met Leeuwarden een compromis 3 ) , ter beslechting van eenen twist, die hij
met die stad voerde, en die was voortgekomen uit
eenc hem , waarschijnlijk door Leeuwarders toegebrachte verwonding.
Easge, de jongste zoon, vind ik genoemd „EzaEzax
Heringa tho Mantighum, in een accoord 4) dat hij ten
jare 1.464 sloot mot den Pastoor van Rauwerd. Ook
hij was eigenaar van Hoxwier, dus Hoveling of Heerschap te Mantgum, en aldaar woonachtig, en is twee'J Thoe Foeldinsc, — te Fâldens, ten oosten van
Haard, nog' dien naam dragende.
") Aldus wordt, volgens de thans voor de fï-iesche
taal geldende spelregels , deze naam geschreven; de
ziuuenstellers van het Stamboek schreven: Aesge, zooa.ls;! de naam meestijds in de oude stukken voorkomt.
) Schotanus. Tabl. fol. 128«.
4
) Sohotanus. Tabl. fol. 1286. Dit accoord spreekt
ook van eenen „Azeghen, Eza broeder," wat mij zeer
onbegrijpelijk dunkt, daar toch en Azeglia feu Eza .
in. i. moeten beschouwd worden als verschillende
schrijfwijzen van één en denzelfden naam, van den
na.am dien men thans! Easge schrijft. Vergel, nog:
Stam]). O}) Hoxwier, Aant. 3.
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maal gehuwd geweest, met Gerlant van Heerma (of
Herema) en met Jel van Hermana. Eerstgenoemde
moet zijn eerste, laatstgenoemde zijn tweede vrouw
geweest zijn, blijkens eene oorkonde van 1488, *)
waarin Jel zijn weduwe genoemd wordt. Hij verwekte
bij Jel van Hermana een zoon en eene dochter ,
welke laatste, Gerlant thoe Hoxwier, huwde
met Iiieuck van Kamstra, Hoveling te Jelsum.
De zoon, mede Easge geheeten. was hoveling
te Maiitgum. en gehuwd met Wiek van Dekema,
van Baard, dochter van den laatsten Potestaat
van Friesland Juw (Jou) Hettes Dekema. Hij, die
ter onderscheiding van zijnen vader Jonge JSasge"
werd genoemd, behoorde in zijnen tijd , einde
15e en begin 16e eeuw, tot de voornaamste
en invloedrijkste Edelen der sehieringsche partij in
Westergoo. Wij vinden hem onder de schieringsche
Edelen, die in 1494 naar Bolsward trokken om
Goslick Juwinga (Jongama), aldaar door diens neef
Jou Jongama belegerd, hulp te verleenen en te
ontzetten. En toen in 1498 de sluwe politiek van
Hertog Albrecht van Sacksen, om, door zoowel
Schieringers als Vetkoopcrs met de wapenen te ondersteunen , beide partijen weer- en krachteloos te
maken, ten einde daarna zelf als redder van het
land te kunnen worden ingehaald, toen die politiek
in genoemd jaar had gezegevierd, en geheel Westergoo tot het uiterste was gebracht door de geweldenarijen dier vreemde benden, — waren hef de
schiermger heerschappen Bocke Harinxma, Hero
Hottinga, Jou Dekema, Edo Jongama, EpoAylva,
Sjoerd Beyma en onze Easge thoe Hoxwier, die
met de burgers der steden Sneek en Franeker,
besloten hun gewest den Hertog van Sacksen, als
beschermheer, op te dragen.
^"""Schotänus. Tabl. fol. 135.
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Twee jaar later, in 1500, behoorde Easge tot
de Edelen die naar Bomsterzijl en andere schansen
werden gezonden om daar dienzelfden Hertog te
beletten deze landen met. zijn leger binnen te trekken , en zijn zoon Hendrik , te Franeker door de
oproerige Friesen belegerd, te ontzetten. Hoe heilzaam toch in zijn gevolgen, het sacksische bewind
voor ons gewest ook moge zijn geweest, daar het
een geregelde orde van zaken heeft gebracht waar
te voren de grootste wanorde en verwildering hadden geheerscht, menigmaal en zoo ook toen, waren
ongehoorde knevelarijen en geldafpersingen oorzaak
dat de Friesen de wapenen tegen den Sackser opvatten.
In 1504 werd Easge met Edo van Jongama,
Heerschap te Rauwcrd, Doecke van Martena, Heerschap te Kornjum , zijn zwager Rienck van Kamstra,
Heerschap te Jelsum, en nog zes andere Edelen ,
door de te Leeuwarden vergaderde Hovelingen afgevaardigd om Hertog George, aan wien zijn broeder
Hendrik Friesland bewesten de Lauwers had overgedragen , en die thans te Harlingen vertoefde, af te
brengen van den door dien Vorst gedanen eisch
tot leenopdracht der vaste bezittingen , waardoor de
Edelen, naar duitsche wijze, hunne landgoederen
van den Hertog in leen zouden ontvangen. De
afgevaardigden slaagden in zoover , dat de Hertogwel zijn eisch introk , maar de Heerschappen daarentegen zich verplichtten tot het jaarlijks opbrengen
van den een-en-twintigsten penning hunner landrenten.
De reversaalbrief, in het zelfde jaar door de
Edelen aan Hertog George overhandigd, is niet alleen
door Easge geteekend, maar ook, op verzoek van
alle onderteekenaren, door hem, zijn zwager Kamstra meergenoemd en acht anderen, bezegeld.
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De naamlijst der friesche hovelingen, in 1505
op last van den Hertog opgemaakt, vermeldt Easye
nog onder de Edelen in Baarderadeel, later vind
ik hem evenwel niet meer genoemd , en onbekend
is het ook waar en wanneer hij is overleden. Wat
ik omtrent hem mededeelde is , dunkt mij, voldoende
om te mogen aannemen, dat hij een eerste plaats
heeft ingenomen onder hen, die in zijnen tijd in
Friesland een rol op het staatstooneel hebben gespeeld.
Bij zijn vrouw Wiek van Dekema had hij twee
zoons Hette en Easge, en eene dochter Foeck;
laatstgenoemde, geb. op St. Sim on en Judasdag
1495, trouwde 28 Febr. 1523 Gale Jou's van Galama , Hoveling te Koudum.
Ilette van Hoxivier, of Hector Hoxvirius, zooals
hij in de geleerde wereld heette, de oudste zoon .
is als staatsman niet minder dan zijn vader een
man van beteekenis geweest, maar tevens en vooral
is hij als uitstekend jurist en als welsprekend redenaar bekend geworden. Hij was de vriend van
Erasmus en van Wigle van Aytta, en bewonderde
eerstgenoemde in een brief van 1531 zoowel de
sierlijkheid van zijn taal als zijn bescheidenheid, —
de laatste prees en roemde hem wegens zijn groote
welsprekendheid, zijn geleerdheid en zijn kennis
van het recht. In een zijner brieven wordt door
Viglius gezegd, dat Hette bij geen van zijn landslieden behoefde onder te doen in geleerdheid en
in adeldom van geslacht, en wenscht hij Erasmus
er geluk mede , dat Iloxmer zijn naam in diens
album geschreven had.
Hoewel Hette geen eigenaar van Hoxwier is geweest , de state kwam na doode zijns vaders
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(volgens liet oude friescbe erfrecht, l) aan zijn jongeren, na te noemen, broeder JUasge, — moge
toch reeds het bovenstaande eene eenigszins breedvoerige uitweiding hier ter plaatse omtrent dezen ,
Ie weinig bekenden , telg der Hoxwicr's , verontschuldigen.
Hette werd geboren op het huis Hoxwier in 1502.
Begeorig naar wetenschap en kennis, begaf hij zich
eerst naar de hoogeschool te Leuven, waar hij door
Gonradus Coclcnius in de fraaie letteren werd onderwezen, en daarna naar Italië om de rechtswetenschap te bestudeeren; met welk gevolg hebben wij
uit bovenvermelde uitspraken van Erasmus en Vigiius Zuichemus vernomen. Als Doctor in de
rechten in het vaderland teruggekeerd , vervulde hij
het eerst een eerepost in 1531 , toen hij met Tjaert
van Burmania, Jou van Botnia, Ridders en Raden
in den Hove, en Dr. Syds van Tjaerda door de
Staten naar den Keizer werd afgevaardigd, om dezen
met de behaalde overwinningen geluk te wenschen.
hem een geschenk in geld aan te bieden, en zekere
zaken van regeering bij Z. M. voor te dragen ; door
de rede die hij bij die gelegenheid tot den Vorst
hield, heeft hij zich den lof verworven van groote
welbespraaktheid, in het Latijn.
In 1532 behoorde hij tot de achttien mannen ,
op den landdag der Staten van het platte land benoemd, om de zaken van staat te regelen en de
ontstane oneenigheden te beëindigen, en uit deze
') Een recht dat thans nog in Ierland bestaat;
Jancko Douwama, Boeck der Partijen, 8". zegt er van :
„So ist van oldes gewest, des wij, contrarie van alle
andere naciëii, voer een recht hebben , dat de jungesto
broeder beholt de Hecrtijcke goederen sijns faders."
(Verg. W. Eekhoff, Gesch. Beschr. v. Leeuw. Deel II, 397).
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vormde hij mot Dr. Upcko van Burmania , Dr Syds
van Tiaorda en Dr. Sicke van Dekema dat viertal
uitstekenden, aan welke om hun grootere geleerdheid en meerdere kennis van staatszaken, grootere
macht door hun ambtgenooten is toegekend. Teruggekeerd van een tweede reis naar Italië en Zwitserland , waarvan blijkt uit brieven aan Erasmus
van het jaar 1535, werd hij in 1538 verkozen tot
Raad in bet Hof van Friesland.1) En toen hij drie
jaar later, in 1541, naar Utrecht werd geroepen
om daar den voorzitterstoel van het Hof in te
nemen, en het hem groote moeite kostte te besluiten
of hij al of niet derwaarts zou gaan, was het
<le raad van Yiglius, die hem eindelijk het besluit
deed nemen te vertrekken.
Vele en gewichtige zendingen heeft Hette vervuld,
zoowel voor den Keizer naar buitenlandsche Vorsten,
als naar den Keizer zelf, die zijn verdiensten op
schitterende wijze beloonde door hem op te nemen
onder de Ridders zijner hooge orde van het Gouden Vlies. Hij stierf te Utrecht in 1546 of 1547,
en heeft geen enkel geschrift nagelaten, wat vooral
daarom te betreuren is, daar hij een zuivere stijl
van schrijven bezat, zoowel volgens het oordeel van
Erasmus , als blijkens een klein aantal brieven over
dagelijkscbe onderwerpen , die van hem zijn bewaard
gebleven; 2) Viglius heeft hem tevergeefs aangespoord
om de rede die hij tot Keizer Karel gehouden had,
uit te geven. Toen hij nog te Leuven studeerde ,
schreef hij wetten voor het gezelschap, opgericht
tot bevestiging van het friesche element onder de
1
) /ie zij1113 commissien in die betrekking. Chartert, t l , 744 en 779.
°) Te vinden bij : Galjbema, Kpist. illustr. vir. cl. 1.
180 sqq.
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aldaar studeerende jongelingschap en tot bevordering van het onderling verkeer dier Friesen, en
deze wetten , hoezeer ook op jeugdigen leeftijd opgesteld; munten uit door schranderheid en sierlijkheid
van taal.
Tweemaal gehuwd geweest, eerst met Ath van
Heerma en daarna met Doet van Holdinga , had
Hette bij beide vrouwen geen zoons , maar wel
vijf dochters , van welke Luts , het eenig kind uit
zijn eersten echt, overleed als de bruid van Jou
van Dekema ; eene dochter bleef ongehuwd en de
overigen trouwden allen met niet-friesche Hoeren,
te weten: Ath met Otto van Appeltern, Heer
van Persingen , een geldersch edelman x ) ; Mary,
eerst met Albert van Huchtenbroeck, daarna met
Gijsbert van Duivenvoorde , Heer van Obdam, en
Hectoria met Frederik van Egmond van Meerensteyn a).
Den 3 Dec. 1545, dus zeker niet lang voor zijn
dood, was Hette beleend geworden met het kasteel en
de heerlijkheid Rijnauwcn (tusschen Utrecht en Zeist).
Keeren wij thans terug tot zijn broeder Easye ,
den jongsten zoon van Easge thoc Hoxwier en
Wiek van Dekema. Deze erfde, na zijn vaders
dood, de voorouderlijke state te Mantgum , terwijl
hij door zijn huwelijk met Edwer van Heerma,
') v. d. Aa, Aardrijksk. Woorden!), der iSTederl. I).9,
bl.2 185, 136fin491. HetStamb. noemt hem: K. Appeldoorn.
) Huchtenbroeck en Eg-mond waren lid van het
verbond der Edelen en werden in 1566 naar Friesland
gezonden , om hier den Adel tot deelneming aan dat
verbond op te wekken. Zie Mr. A. J. Andreae , Het
verzet der Friezen tegen de Sptiansche dwingelandij.
(Vrije Fries, XVI, 404 e. v.)
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dochter van Goslicky bij Luts van Siaerdama, ook
n. u. eigenaar werd van het sterk kasteel ,.Siaerdama-huis' binnen Franeker a) , later ook wel
„Sternsee-slot" genaamd , en eens de woning der
sacksische Hertogen. Hij was Grietman van Franekeradeel en woonde op het slot Hoxwier te
Mantgum. In 1539 volmacht ten lauddage , werd
hij in 1543 met anderen in commissie gezonden
naar de Landvoogdes , om met haar zekere zaken,
de regeering in Friesland betreffende , te regelen.
In eene ordonnantie op de verkooping van goederen,
van minderjarigen van 29 Maart 1542 wordt hij
Grietman van Franekeradeel genoemd. Met zijn
oom Dr. Sicke van Dekema, meergenoemd, en zijn
neef (ooms zoon) Dr. Pieter van Dekema, Hoveling
te Jelsum en beiden Raad in het Hof van Friesland,
reisde hij in 1549 naar den Keizer, die te Utrecht
een kapittel hield der orde van het Gouden Vlies ,
ten einde wegens de Staten eenige verzoeken voor
te dragen; gunstiglijk aangehoord werden onze
drie friesche Hecren , toen door Z. M. met den
ridderslag in meergenoemde orde opgenomen 2 j.
Easge schijnt niet lang daarna, allicht nog
in het zelfde jaar 1549 , dezer wereld overleden
te zijn , want zijn opvolger in het grietmansambt
van Franekeradeel, zijn neef Jarich van Dekema ,
M Vrije Fries XVI, 545.
) Volgens V/insemius, 519, zou ook de president
Hette van Hoxwier tot dit gezantschap hebben behoord, en zou ook deze toen, gelijktijdig met zijn
broeder en de Dekenia's, ridder zijn geworden. Behalve dat dit echter reecis onwaarschijnlijk is , omdat
Hette te Utrecht woonde, en dus niet derwaarts behoefde „gezonden" te worden, is liet ook niet mogelijk, daar Hette, zooals wij zagen, reeds in 1546 of 47
overleden was.
2

Wumkes.nl

58
wordt reeds in het volgend jaar 1550 als zoodanig
vermeld ; zijne vrouw komt in 1552 als zijn weduwe voor 1 ). Daar hij uit zijn huwelijk geen
kinderen naliet, — deze waren alle jong gestorven , — en zijn broeder slechts dochters had gehad , stierf met zijn dood het geslacht Hoxwier in
de mannelijke lijn uit. 2)
Hoxwier-state viel bij zijn testament ten deel aan
zijne zuster Foeck, zooals boven is gezegd, gehuwd met
Gale van Galama , Hoveling te Koudum en Grietman van Gaasterland , zoodat de state thans uit
het oorspronkelijk geslacht harer stichters in een
ander geslacht overging, Vrouw Foeck bekwam
evenwel alleen den blooten eigendom , daar Easge
aan zijn vrouw, die hem langer dan twintig jaar
overleefde, (zij maakte den 15 Maart 1576 een
codicil s ) , het levenslang vruchtgebruik van al
zijne, door hem na te laten goederen, had besproken.*)
In het gebedenboek van genoemden Galama, dat
nog bestaat 5) en waarin deze voorin de data van
zijn huwelijk en van de geboorten zijner kinderen
heeft opgeteekend, leest men omtrent dat huwelijk,
het volgende : „Int jeer ws Heren Mccccc endc tryen„tueyntich de achtentueyntichste dey februario doe
') Vrije Fries, XVI, 581. Verg. nog ten opzichte
van du waarschijnlijkheid van den dood van Easge
van Hoxwier in of omstreeks 1549, hierna bl. 59.
2
) .Raadselachtig is daarom het wapen van Hoxwier
met het bijschrift „Hector van Hoxwier 1630" op een
avondmaalsbeker van Hemeluin en Mirns, thans berustende in het friesch Museum te Leeuwarden.
:t
) Vrije Fries XVI, 590.
4
) Blijkens liet testament van Uale van Galama ;
xie3 beneden bl. 60.
j Arch. Friesch G-en.
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„trouue ick Gaele Gaelema cnde foeck myn wyf m a n „ corm cnde deer ney de fyerde dey maij doo w e m
w s h a l l y n g h e n " 1).
H e e r Gale en zijne vrouw, die
tot n u toe gewoond h a d d e n t e Koudimi op Galamastate , de b a k e r m a t van dit roemruchtig g e s l a c h t ,
hebbon zich na h e t overlijden van h u n n e n broeder
e n schoonbroeder op H o x w i e r gevestigd, en de omstandigheid dat juist in h e t jaar 1 5 4 9 , w a a r i n Easge
van Hoxwier moet zijn overleden (zie bl. 57) ,
G a l a m a ' s opvolger in h e t grietmansambt
van
Gaasterland h e t eerst als zoodanig wordt vermeld 2 ),
wettigt h e t v e r m o e d e n dat laatstgenoemde kort n a
Easges dood, i m m e r s nog in hetzelfde j a a r 1549 ,
zijn a m b t heeft neergelegd , en m e t zijn gezin van
K o u d u m n a a r Mantgum is verhuisd. Hoe het zij ,
vrouw FoecJc overleed op Hoxwier den 19 Juni
1 5 5 4 , en w e r d in de kerk van Mantgum begraven.
Zij liet de state n a aan h a r e n m a n Gale, die een
zoon w a s van H a r t m a n van Galama , Hoveling te
K o u d u m , en R i e m c k van O s i n g a , 3 ) en reeds in
1 5 3 9 g e n o e m d w o r d t als volmacht t e n landdage en
g r i e t m a n van Gaasterland. Deze testeerde op Hoxwier den 17 Aug. 1 5 5 8 , overleed aldaar den 3 1
Mei 1 5 5 9 , en w e r d nevens zijn vrouw ter aarde
besteld. In zijn t e s t a m e n t 4 ) h a d hij een scheiding
on deeling zijner goederen gemaakt onder zijne acht.
toen nog in leven zijnde, kinderen, — waartoe ook
behoorde de in 's lands geschiedenis wel b e k e n d e
H a r t m a n G a l a m a die zijn jongste zoon w a s . Bij
l
) Het "woord „hallynghen" schijnt in verband te
rttaamnet „hillich", „heilig", en beteekent ongetwijfeld
de eigenlijke trouwpleclitigheid.
") van Sminia, Naaml. bl. 376.
3
) Zie ï r i e s c h e Adelaar, bladen aan geslacht- en
wapenk. gewijd, No. 7 , 1889.
4
) Archief van Dekemahuis te Jelsum, in afschrift aanw.
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deze verdeeling werd Hoxwier State, altijd nog
bezwaard met bovenvermeld vruchtgebruik , toegewezen aan den derden zoon Seerp , en wel in de
volgende bewoordingen: „Item soo sal mijn zoone
„Seerp van Galama int eeuwich hebben en behol„den tot vorndel de state tot Iloxivier, als hiem,
„huijs , hoff, singule , grafte , soo dat nu bij mij
„ïestator gebruijckt wort met alle preminentien tot
„de state behorende, soo in swanejacht, voorgevinge
„ en 't jus patronatus der Pastorie van Scliillaerdt,
„die Costerie tot Mantgum als anders" enz. Merkwaardig zijn deze praeminentiën of gerechtigheden
„tot de state behorende", niet het minst het recht
van voorgeving, d. i. het recht om in de kerk voor
te gaan bij het offeren, dat recht, waaraan in de
middeneeuwen zoo menige bloedige veete onder
den Adel, ook hier in Friesland, haar ontstaan
heeft te danken gehad ; het jus patronatus der pastorie van Skillaard is met de hervorming verdwenen , maar dat van „die costerie tot Mantgum,"
zooals blijken zal, tot het laatste toe aan de state
blijven behooren. Op welke gronden dit recht,
in Friesland overigens niet of weinig voorkomende,
berustte, schijnt wel een nader onderzoek waard.
Seerp en Hartman van Galama ! Welke Fries
die bekend is met de geschiedenis , in de eerste
plaats van zijn friesche Vaderland, welk rechtgeaard Fries alzoo , kent niet de namen van deze
beide broeders , van deze beide edele Friesen, die
zulk een eerste plaats hebben ingenomen onder de
kampioenen voor godsdienstige en staatkundige vrijheid !
Ik zou buiten het kader van ons onderwerp treden , zoo ik hier de daden en lotgevallen van
Hartman ging beschrijven, omdat deze noch als
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eigenaar nocli als bewoner, in betrekking heeft gestaan tot de state Hoxwier ; — wie omtrent hem
wenscht te worden ingelicht, vindt daartoe elders
ruimschoots gelegenheid, l) — doch anders is het
met Seerp , van wien wij zooeven zagen , dat hij ,
door erfmaking van hunnen vader, het goed in
eigendom bekwam.
Alvorens echter de daden en lotgevallen van
dezen te beschrijven, volge eerst nog een enkele
mededeeling omtrent zijn geslacht, waaruit blijkt uit
welk een stoeren, dreegen stam deze vermaarde
Mantgumer Hoveling was gesproten.
Zonder nu juist met Suffridus Petri het geslacht
Galama te laten afstammen van Galo, zoon van
Friso, eersten vorst der Friesen (!), mag men toch
gerust aannemen dat het tot de oudste van den
frieschen Adel heeft behoord. Oorspronkelijk tehuis behoorende in de landstreek tusschen Staveren
en Enklmizen, had het zich , door het zeewater
verdreven, op het einde der 14e eeuw gevestigd
in Noordwolde en Gaasterland. Volgens onze kronieken was in 876 Yge Galama de vijfde Potestaat
van Friesland, nam in 1096 een andere Yge Galama deel aan den eersten kruistocht, om te Antiochië aan zijne, in den strijd tegen de ongeloovigen
l

) Zie over Hartman, o. a. Mr. A. J. Andrcae. Het
verzet der Friezen. enz. (Vrije Fries , XVI. XVII,
lal. 107.)
Het aandeel, dat de Friesen gehad hebben aan dekrijgsdaden in het eerste tijdperk van den bevrijdingsoorlog,
wordt geschetst in „Seerp van Galenia en zijne tijdgenooten. Een verhaal uit de geschiedenis der Hervorming in Friesland", door J. C. Luitingh, een werkje
uitnemend geschikt voor de friesche school- en nutsboekerijen.
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bekomen wonden, te overlijden, — en was het
Galc Yges Galama, die, in 1119 op de jacht zijnde
in liet Kreilerwoud, — tusschen Staveren en Enkhuizen , — met het zwaard in de vuist zijn goed
recht verdedigde tegen den machtigen graaf van
Holland , die hem honden en wild had doen ontnemen, — en den trotschen indringer aan den arm
verwondde.
Was het te verwonderen dat Seerp en zijn broeder , en de andere , in hunnen tijd levende Galama's , uit zulk eenen stam gesproten , den vrijen ,
frieschen kop niet verkozen te buigen onder het
dwangjuk van den spaanschen tyran. De meesten
van hen hebben dit verzet met den dood moeten
bckoopen, en wel, behalve Hartman , nog vijf andere Galama's , die allen op jeugdigen leeftijd , in
den strijd tegen Spanje zijn gevallen. Onder laatstbedoelden waren vier broeders , met name Jeltse ,
Douwe , Sicke en Ype , van welke de laatste door
een spaanschen soldaat uit een toren werd geworpen, terwijl Douwe die Galama schijnt te zijn geweest , die bij .lemmingen door zijn dapper gedrag
heeft uitgemunt. (Zie bl. 64).
Onze Seerp werd geboren den 25 Oct. 1528 ,
waarschijnlijk op Galamahuis te Koudum, zooals
zijn vader in bovengenoemd gebedenboek opteekende : „Int jeer fan achtentueyntijghen den fyfentueyn„tichste deij Octobrijs de juns omtrent acht wrren
„do word ws Seerp beern." In 1564 huwde hij
met Hls , dochter van Syds van Botnia en Bauck
van Kamstra , en verwekte bij haar vijftien kinderen. Ook Seerp had zijn te-huis , zijn „home" op
Hoxwier. Reeds bij het eerste verzet tegen de
.spaansche dwingelandij in 1566 , toonde hij afkeerig te zijn van slavernij en gewetensdwang,
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maar of hij , evenals zijn broeder Hartman, lid is
geweest van het verbond der Edelen, dat in dit
jaar ontstond, is onzeker; men heeft echter reden
om het te vermoeden. r) In hetzelfde jaar 1566
was hij een der Gecommitteerden uit de Staten ,
belast om buiten den tijd der landdagen zaken van
minder gewicht en die spoed vereiscliten af te
doen, voor welke Gecommitteerden later de Gedeputeerde Staten in de plaats zijn gekomen. Zij brachten den Stadhouder Aremberg met den meesten
nadruk onder het oog dat de oproerige bewegingen
onder het volk te Leeuwarden alleen en uitsluitend
veroorzaakt werden door de vrees dat meer krijgslieden zouden worden aangeworven en het Blokhuis
zoude worden bezet, en verzochten daarom den Graaf
het leven en de bezittingen der ingezetenen tegen het
geweld der Imnrbenden te beschermen en beter tucht
onder de krijgslieden te houden, en beloofden, zoo de
stadhouder aan dit hun verzoek voldeed, den Koning
hou en trouw te zullen blijven. Den 14 Dec. van
hetzelfde jaar als Gecommitteerde uit Westergoo ,
met eenigen uit Oostergoo te Leeuwarden zijnde ,
om over 's lands zaken te handelen, werden zij op
het stadhuis ontboden om oenen brief van de Gouvernante te hooren voorlezen, waarin deze meldde
dat de Koning geen de minste verandering in den
godsdienst en de geheiligde zaken zoude dulden,
dat op geen der cischen van de verbonden Edelen
zoude "worden gelet, en de Raad vóór alles had te
zorgen dat alle verbonden, bijeenkomsten en zamenzweringen werden verhinderd.
Grievend teleurgesteld en verbitterd, wendden
de Staten nog alle mogelijke middelen aan om eene
') Mr. A. J. Andreao. Het verzet enz. — Vrije Fries.
XVIT. 19.
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matiging in deze bevelen te verkrijgen, benoemden
als laatste redmiddel eene commissie, die eerst met
Aremberg en daarna met de Gouvernante zelf moest
onderhandelen , docli alles te vergeefs ; het werd
duidelijk, de koning ving aan deze landen met den
ijzeren schepter te rcgeeren. Bij Seerp begon thans
het fiere bloed der Galama's te koken , en hij besloot de pen te verwisselen met het zwaard, en te
trachten op het oorlogsveld met geweld te verkrijgen , wat door het vreedzame woord niet scheen
verworven te kunnen worden. Volgens sommige
geschiedschrijvers zou hij in Aug. 1508 , in den
voor de Geuzen zoo ongelukkigen slag bij Jemmingen , door zijn heldenmoed hebben uitgeblonken ,
wat anderen evenwel stellen op naam van zijnen
neef Douwe van Galama ; welke van beide lezingen
de juiste is, is tot heden nog niet uitgemaakt. 1)
Het bedoelde wapenfeit wordt ons aldus medegedeeld. Galama, het zij dan onze Seerp of wel
Douwe , werd , — na in genoemden veldslag dapper
gestreden te hebben, — door het terugdeinzen der
zijnen eindelijk genoodzaakt de vlucht te nemen.
In de nabijheid van Graaf Lodcwijk, die ook op
den terugtocht was, met eenige weinigen dooreen
groote bende vijanden vervolgd, bemerkte hij vluchtende , dat de vijanden door het driftig vervolgen , uit elkander waren geraakt; ijlings keert
hij zich met. zijn manschappen om, valt op de
verstrooide bende aan, houwt eenige ruiters ter
neder, en bekomt met groot gevaar voor zich zelf
en de zijnen, des vijands paarden en eenige andere
goederen tot buit, waarna hij zijn vlucht voortzet.
r
) Mr. A. J. Andreae acht het t. a. p. waarschijnlijk dat wij hier met Douwe. en niet met Seerp te
doen hebben.
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Voorwaar, een schitterend wapenfeit en een telg
der Galama's waardig!
Door Alva gebannen, werd Seerp den 8 Sept.
d. a.. v. met verscheidene andere Edelen, leden
van iiet Verbond, die zich nog in Friesland ophielden , ingedaagd om binnen dertig dagen hunne zaak
te Antwerpen te komen verdedigen. Gedachtig
echter aan het lot van zijn broeder Hartman en
zijn schoonbroeder S.joerd van Beyma, die den 1 en
Juni, op last van den dwingeland, te Brussel waren
onthoofd, en overtuigd dat hem geen beter lot
wachtte als hij in de handen zijner doodsvijanden
viel, verscheen hij niet, maar zond , met de andere
gedaagden, Fccko Rhala en Georgius Godefridus ,
als advokaten naar Antwerpen, om hunne handelingen te verdedigen.
In 1571 vinden wij hem bij hot leger der bondgenooten , dat in Friesland rondkruiste om de versterkte plaatsen te veroveren. Bekend als zij waren met de landstreek en overal hun verspieders
hebbende , gelukte het hem en zijn metgezellen ,
waaronder zijn schoonbroeder Syds van Botnia *)
en de beroemde Doecke van Martena, om zich den
24 Aug. meester te maken van Staveren , dat zij
evenwel spoedig wederom moesten opgeven , verdreven door eenc groote bende waalscho soldaten,
die Robles in vijf en zestig turfschepen op hen
had afgezonden.
In het volgend jaar drong hij er bij Sonoy met
klem o}) aan , dat deze hulpbenden naar Friesland
zou zenden, en bevond hij zich onder de drie
') Deze was de vader van Syds van Botnia, vermeld op Ijl. 49 en 50 van den vorigen jaarg. van dezen almanak, en ald. op bl. 50 verkeardelijk ,.]uw"
genoemd.
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honderd Geuzen die, toen Bolsward in handen van
den Prins van Oranje was gevallen, van daar naar
Franeker trokken , om ook deze stad in te nemen,
wat zonder veel moeite gelukte, daar hunne partijgenooten , die zich in menigte in de stad bevonden , de poorten met hamerslagen openden en hen
dus binnenlieten.
Door dezen voorspoed aangemoedigd en zich
geen rust. gunnende vôôr hij zijn geheele vaderland
van de gehate Spanjaarden zou hebben verlost,
reisde hij in den volgenden strengen winter mei
Jou van Botnia, Sjuck van Eminga en Meester
Sybren Richäus , benevens eenige Gecommitteerden
van Bolsward en Sneek, eerst naar Makkum over
ijs, vervolgens over zee naar Enkhuizen , en verder over land naar Haarlem, naar Prins Willem ,
om van dezen hulp te vragen. Bij die gelegenheid
werd den Prins medegedeeld, dat zij voornemens
waren , met de hun te verleenen krijgsmacht oerst
Leeuwarden in te nemen en daarna geheel Friesland
aan zijne zijde te brengen. De Prins , die hen met
groote beleefdheid ontving, beloofde hun, bij den voorgenomen tocht, de noodige hulp te zullen verleenen.
Hoeveel goeds voor de toekomst de gebeurtenissen van het jaar 1572 dus ook aanvankelijk
aan de vaderlandlicvende Fricsen voorspelden , de
uitkomst heeft volstrekt niet aan hunne verwachtingen beantwoord : integendeel, weldra keerde de
krijgskans, behaalden de Spanjaarden het ecne
voordeel na het andere , en eer nog het jaar ten
einde was. hadden zij het geheele gewest wederom
onder hun geweld teruggebracht. Toen dan de
zaak der vrijheid zulk een ongunstigen keer nam ,
oordeelde Galama en al wie met hem aanhanger
was van Oranje, het veiligheidshalve niet raad-
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zaam langer in Friesland te vertoeven en besloot
oük hij de vlucht te nemen.
Op dezen tocht werd hij vergezeld door zijn
trouwe huisvrouw , die , hoezeer ook van jongs af'
aan voorspoed en weelde en aan alle gemakken
des levens gewoon , thans niet aarzelde haren man
te volgen en haar aangenaam verblijf op Hoxwier
te verwisselen met al de gevaren en ontberingen
van een reis naar den vreemde, met zeven, grootendeels kleine kinderen , in den barren winter ,
.langs ongebaande wegen en zonder hulp van dienstboden
Welk een sterk sprekend bewijs
van physieke en moreele kracht, van lichamelijke
en geestelijke gezondheid bij deze zestiende-eeuwsche friesche edelvrouw, maar ook, welk een
treffend voorbeeld van huwelijkstrouw en moederliefde !
Was alzoo het jaar 1572 voor Seerp en de
zijnen een jaar van beproevingen, het was dit ook
nog uit andere hoofde. Immers had hij vôör vier
jaren een broeder en schoonbrocder op het schavot
het leven voor de zaak des vaderlands zien geven,
thans waren het wederom twee schoonbroeders,
die in den strijd tegen Spanje waren gebleven,
namelijk Douwe van Glins , Heerschap te Dronrijp, gehuwd met Seerp's zuster Tjcts, en Jelte van
Eelsma, Heerschap te Pietersbierum, de man van zijn
zuster Wiek, beiden friesche Watergeuzen. De eerste,
die vrij zeker tegenwoordig is geweest bij de
inncming van den Briel, werd korten tijd later
op Rottumer Oog door Spaanschgezinden gevangen
genomen en daarna te Groningen onthoofd. — Eelsma
werd bij eene landing te Holwerd door de Spanjaarden achterhaald en afgemaakt, toen hij naar
zijn schip wilde terugzwemmen.
I

Wumkes.nl

68

Hoewol het niet zeker is waarheen Seerp en
zijn gezin zich op hun vlucht hebben begeven, is
het toch waarschijnlijk dat zij hun verblijf hebben
gekozen te Emdcn, het gewone toevluchtsoord der
friesche ballingen, de „herberg der Gemeente",
zooals haar eerenaam in de Nederlanden luidde.
Dààr hadden Galama's zusters, de weduwen van
Glins en Eelsma eveneens een woonplaats gevonden. Zeer waarschijnlijk is het, dat hij eerstnà
de afkondiging der bevrediging van Gent, in 157G,
met de zijnen in het vaderland is teruggekeerd ,
hetwelk hij niet dan in den uitersten nood, en
toen hij zag, dat geen opofferingen het konden
redden, had verlaten.
De zwaarste en moeilijkste tijd voor onze friesche
vaderlanders was nu in ieder geval geweken, en
het mocht Seerp te beurt vallen, op zijn geliefd
erfgoed te Mantgum, nog eenige jaren aan de belangen zijns lands te kunnen wijden.
In 1577 vinden wij hem als een der onderteekenaren van den brief aan de friesche afgevaardigden bij de Staten-Generaal, Rienck van Kammingha en Hessel van Aysma, waarin dezen gemeld
werd, dat de verandering der regeering in de steden
nog niet had plaats gehad, en zij verzocht werden
op de regeling dezer zaak te willen aandringen, en
verder te bevorderen dat de koninklijke domeinen
in Friesland zouden worden besteed tot afbetalingvan 's lands groote schulden. Omtrent dezen tijd
werd Seerp door de Staten aangesteld tot Grietman
van Baarderadeel, in plaats van den spaanschgeninden Jou van Botnia (oom van den bovengenoemden), en tevens tot Hopman over een vendel
voetknechten.
In het volgend jaar stelde hij met eenige anderen
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zijn persoon en bezittingen als gijzelaar binnen
Leeuwarden, belovende als Edellieden en maimeii
van eer, de stad buiten goedvinden der stedelijke
overheid niet te zullen verlaten, vóór de gelden ,
door deze tot afbetaling der waalsche krijgslieden
voorgeschoten, waren terugbetaald.
Toen op den landdag van den 1 Octobcr en
volgende dagen van het jaar 1578, op aanraden
van den Prins van Oranje, een College van Gedeputeerde Staten werd ingesteld , belast met het toezicht op de handhaving van 's lands wel ten, voorrechten en vrijheden, en mei de behandeling van
alle dagelijksche zaken die, buiten de Staten om,
konden en moesten worden afgedaan, behoorde
Galama onder do eerstbenoemden in dit nieuwe
i'egeeringslichaam. Met hem namen in het College
zitting de Abt van Klaarkamp en de Edelen Doecke
van Martcna, Goslick van Hiddema, Erasmus van
Douma en Baerthe van Idsaerda.
Seerp was een groot voorstander van de Unie
van Utrecht, en onderteekende dan ook mede
het verzoekschrift aan den Graaf van Rennenberg,
om de toetreding van Friesland tot dat verbond te
bevorderen. Toen dit evenwel geen doel trof, nam
de Landdag in Maart 1579 het besluit om goed te
keuren al wat door de Afgevaardigden te Utrecht
was vastgesteld, in welke resolutie Seerp zich teekende als „Koninklijke Majesteits Grietman van Baardcradeel."
In 1580 onderteekende hij met een groot aantal
andere friesche Edelen liet verzoek aan den stadhouder om Doecke van Martena te benoemen tot
Drossaard van Harlingen en Rienck van Kamminga
tot Monstercommissaris, ten einde aldus de vreemdelingen , die, in weerwil van alle beloften , aan
het bewind bleven,
te weren.
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Dat het steeds Galama's streven gebleven is.
Frieslands heil te bevorderen, blijkt nog' uit het
laatste stuk met zijn naam onderteekend, een vei'bond van onderlinge vriendschap en bescherming
tasschen de friesche steden en landen van 22
Maart 1580.
Tien maanden later, den 22 Jan. 1581, overleed hij op Hoxwier in den ouderdom van
slechts drie en vijftig' jaren. Zijn overschot werd
in de kerk van Mantgum begraven onder oenen
fraai gebeeldhomvden , nog ongeschonden gebleven
grafsteen, waarop hij levensgroot, ten voeten uit
en in volle wapenrusting, met de wapens en kwartieren van hem en zijn vrouw, is uitgehouwen.
Eene afbeelding van dien steen geven wij hierbij. *)
Het latijnsche grafschrift daarop gebeiteld, luidt,
vertaald, aldus :
Zie ! hier ligt Seerp van Galama,
de troisch en de roem van den frieschen grond;
dapper verdediger van het lieve Vaderland,
beleidvol en met ijzeren arm,
was hij den vijand een vijand en den vrienden
een beproefd vriend.
Ach! hoe weinig telt het Vaderland zijns gelijken!
Zijn huisvrouw, die gedurende verscheiden jaren,
als een trouwe levensgezellin, lief en leed met hem
had gedeeld, overleefde hem nog twaalf jaren ; zij
stierf den 8 Juni 1593, en werd nevens hem
ter aarde besteld.
Een hoogst verdienstelijk gewestgenoot, wijlen
') Voor die afbeelding, geteekenddoordcnbekendeii
wnpenschilder en geslachtkundige Reerke Wenning,
te Leeuwarden, betuigen wij hem bij dezen onzen bijzonderen dank.
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Jhr. Mi'. Hobbe Baerdt van Sminia, *) vergelijkt
Galama aan het slot van eene korte levensschets
van hem in den Frieschen Volksalmanak van 1853,
met den bekenden franschen Edelman du Terrail
de Bayard, en noemt ook hem een Ridder zonder
vrees of blaam.
„Eerlijk staatsman." zegt Mr.
van Sminia verder, „dapper oorlogsheld , getromv
„en onbaatzuchtig vriend, beminnend echtgenoot en
„vader, kan hij tot toonbeeld strekken van den
„Frieschen Edelman, zooals die behoort te zijn, en
„zooals zijn tijd er misschien meer heeft opgele„verd, ofschoon ons bij het doorbladeren der oude
„geschiedenissen, niemand is voorgekomen, die met
„hem in alle opzichten gelijken tred kan houden."
Seerp had bij zijn vrouw, zooals ik reeds zeide,
vijftien kinderen , een zoon en veertien dochters ;
van de laatsten zijn vijf jong gestorven en de overige, met name: Foeck, Jel, Tryn, Bauck, Frouck,
Wiek, His, Mary en Teth 2), allen met friesche
Edelen gehuwd. Gcde , de zoon , erfde Hoswier ,
e n , zich in krijgsdienst begeven hebbende , is hij
'J Diens allerbelangrijkst archief en boekerij, is
begin Juli 1889, overgebracht naar de Bibliotheek
van het Friesch Genootschap voor Geschied-. Oudh.<:n Taalkunde.
-) Welke echt oud-friesche voornamen droegen in
dezen tijd nog de friesche edelvrouwen; hoe krachtig,
hoe waar, in verband met friesche. aard en zeden ,
toen ook nog bij de aanzienlijken in ecre, hoe
volkseigen en volksaardig klonken deze oud-germaansche namen, het waar- en kenmerk van der dragers
(in draagsters aloude afkomst van die Friesen, die alleen onder de duitsehe stammen, bij de aanneming
des Cliristendoms, geweigerd hadden afstand te doen
van hunne voorouderlijke, heidonsche namen. En och
hoe liefelijk klinken zij nog in de ooren van den niet
verbasterden Fries en Nederlander.'
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Luitenant geweest in het friesch-uaussausch regiment. Hij huwde met Knyr van Hettinga, dochter
van Tiete van Hettinga -1), Hoveling in de Hommerts
en Grietman van Wymbritscradeel, een der friesche Watergeuzen, en van Hylck van Galama, en
werd bij haar vader van twee zoons en twee
dochters. De oudste dochter , Hls van Galama ,
gehuwd met Rcynier van Hoppers, vind ik, na
haren vader, vermeld als eigenares van Hoxwier. Zij overleed den 12 Jan. 1634 en heeft
haren man tot haren erfgenaam ingesteld. Deze ,
een achterneef van den beroemden Joachimus
Hopperus, was geboren te Sneek den 12 April
1094 , en een zoon van Jochem van Hoppers , secretaris van Wymbritsoradeel, volmacht ten Landdage
en Curator der Franeker Hoogeschool, en van F et
van Wiarda. In 1038 voor de tweede maal gehuwd met Luts van Hottinga, † 1648, woonde
Rcynier van Hoppers nog op Hoxwier in Maar!
1G57 , maar verkocht de state toen aan Fevje van
Aylva , wonende te Menaam 3 ).
In de proclamatie dezer verkoop 3) komen omtrent
onze state en de daartoe behoorende gerechtigheden
eenige niet onbelangrijke bizonderheden voor, waarom
ik afschrift van die proclamatie hier volgen laat.
,,Ir. Fcijo van Aylva, althans residerende tot
') Hoiume van Hettinga. van Jorwcrd, Grietman
van Baarderadeel. die met zijne beide zonen Taecke en
üoceke mede tot de Watergeuzen behoorde, was zijn
broeder
") Waarschijnlijk op Gralda state, waar ziin oudere
broeder Barthold m 1680 overleed. Beiden waren
zoons van Tjepcke Eascke Poppeina Gerbranda van
Aylva.
3
) Koops- en Hirwelijksproelamatieboek van Baarderadeel, 1655—1670, fol. 59—60.
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Mcnaem, versocct inwysinge, bood en consent
op de cope van sekere heerlijcke oude state, satlie
en landen, groot int geheel G2 pondematen, waeronder zijn 40 ponsten Nieuwlandt en 22 ponsten oudlandt, belast met 25 floreen in de gemeene scliattinge,
en dal niet de heerlijcke huijsinge , schuirc, koehuijs, paerdestallinge en een schone poorte , mitsgaders de magnifycke grote hovinge, enterije,
keuckentuijnen, buijten- en binnengrachten, singel,
bomen en plantagie , sijnde het hoorn! eger groot
8 ponsten; zger accomodabel te reed als te vaert,
met noch de gerechtigheijt van een heerlijcke swaenejacht aan de state van Hoxwier behorende, met
derselver gestoelte in de kercke Mantgum, item drie
schone legersteden aldaer, ouerdeckt met grote
blauwe stenen, een daerop gehouen staen de namen
van Gala van Galama en Juflï. Poeck van Hoxwier,
de twede van Seerp van Galama en Juffr. His van
Botnia, het darde sijnde een grote ongehouen steen,
samt de gerechtigheijt van Collatie ende Administratie der Costerie tot Mantgum bij sententie van
de Houe de vercoper toegewesen in dato den 27
October 1G45 , voorts met alle wijdere gerechtigheden en praeminentiën, sampt lasten, profijtten en
actiën daerop en aen behorende , soo als de vercoper deselve in eigendom toebehoren, bij sijn E.
gekoft van Reinier van Hoppers, wonende op Hoxwier onder den dorpc Mantgum, yder pondemate
voor de somma van twee honderd en tachtig Goude
Guldens seven stuijvers, waerin versmelt d'huijsinge
en hovinge cum annexis in voege voren verhaelt,
alles in vrijen cost en schadclosen gelde soo van
boden en consentgeld, 56 e penninck en alle andere
gene exempte ongelden naer breder vermogens den,
coopbrieue daeraf sijnde.
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De 1« Proclamatie gedaen de 9 e Febr. 1057, de
á e de _3e Februari], de darde de 2e Martij 1657."
Uit hetgeen nevens deze proclamatie staat aangeteekend, blijkt dat Hoxwier toenmaals belangrijk
met hypotlieekschuld was bezwaard, wat allicht de
reden van den verkoop zal geweest zijn. *)
Reinier van Hoppers heeft zich, nadat hij de
State had verkocht, te Franeker gevestigd, waar
hij den 13 Sept. 16G6 overleed; met zijn beide
vrouwen ligt hij in de Mantgumer kerk begraven. '")
De nieuwe eigenaar heeft de State niet lang bezeten , want reeds in 16G5 , dus acht jaar later,
verkocht Feyo van Aylva „althans residerende tot
Alckmaer in Hollandt," Hoxwier met de zwanenjacht , het gestoelte in de kerk , de legersteden en
de gerechtigheid van de collatie en administratie
der kosterie enz., aan „Juffr. Anna Nederhoff we„duwe van den w. d' E. Heere Gatsc van Doelens, wo„nende binnen Leeuwarden,'' ieder pondemate voor
320 G.G. , van acht en twintig stuivers 't stuk,
„dog geconditioneert dat de gronden van 't horn„ leger rnede sullen gemeten, ende voor landt geree„kent worden." 3)
Wat nu tot dezen nieuwen verkoop aanleiding
kan hebben gegeven? Ter beantwoording dezer
vraag dient men te weten, dat Feye van Aylva gehuwd was met een rijke . doch niet adellijke vrouw
') Ook in 1660 en 1662 verkocht Reinier van Hoppers eigendommen onder Mantgum en Skillaard gelegen, blijkens het Koops- en Huuelijksprooiamatieb.
van
Baarderadeel.
3
) Aldus E. M. v. Burmania, Bijzonderheden enz. van
Sneek, blz. 20. Prov. Bibl.; — het Stamb. evenwel
uegt
dat Hoppers te Franeker begraven is.
3
) Koopbrief en Reversaal dezer verkoop d.d. 30 Jan.
1665, Arcli. v. D. (Archief van Dekenialruis te Jelsum).
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uit de stad Alkmaar; dit, in verband met do boven
aangehaalde zinsnede uit den koopbrief van 1605:
„althans residerende tot Alckmaer in Hollandt",
maakt m. i. de veronderstelling zeer waarschijnlijk,
dat hij na den aankoop van Hoxwier is getrouwd , later, op aandringen zijner vrouw, die
allicht te Mantgum niet heeft mogen zijn en naar
haar geboortestad terugverlangde,—naar Alkmaar
is verhuisd, en deze stap hem ten slotte' hoeft bewogen Hoxwier, waaraan hij door geen betrekkingen en familie-overleveringen verbonden was,
te verkoopen; hoe het zij, Aylva overleed eenige
weken na den verkoop, en wel in Maart 1665.
Het Doop- en Trouwboek van Mantgum en Skillaard houdt in, dat Anna Nederlioff, reeds den 25
Juni 1665 „met bescheit van Leeuwerden" te
Mantgum is ingekomen, m. a. w. lid der hervormde
gemeente aldaar is geworden, terwijl zij in het
meermalen aangehaalde Koops- en Huwelijks-proclamatieb. v. Baarderadeel, 1655—1670, fol. 272
als wonende op Hoxwier vermeld wordt in 1667,
als zij negen pondematen nieuwland onder Mantgum
koopt van Dr. Johannes Guijlenburg, Old-Burgemeester van Leeuwarden; een en ander doet mij
vermoeden dat zij voortdurend, misschien tot haar
overlijden in 1677 , op Hoxwier zal hebben gewoond.
Na haren dood kwam de state aan haren oudsten zoon Dr. Sjoerd (of: Suffriclus) van Boelens (†) 1 ). Deze was van 1659 tot 1687 Griffier van het Hof van Friesland, en van 1688 tot
aan zijn dood in 1692 Burgemeester van Leeu') Van de personen achter wier namen het teeken
(†), zijn do geschilderde portretten aaira-ezig in de verzameling van Dekemahuis te Jclsum.
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warden (in 1691 eerste of voorzittende Burgemeester) , ook is hij geweest lid van de Gedeputeerde
Staten en was hij administrecrend kerkvoogd van
Mantgum. Hij bewoonde binnen Leeuwarden het
huis in de Korihiakerstraat, dat liij met zijnen
broeder den schepen Gonradus van Boelens in gemeen eigendom bezat *), en overleed op Hoxwier
in 1692. Den 17 April 1C64 gehuwd met Jel (†),
dochter van Dr. Julius van Beijma , Volmacht ten
Landsdage , en Anna Lucia van Glinstra , had hij
bij haar twee dochters Anna Lucia (†) en Maria
(†). Anna Lucia, de oudste dochter , huwde
met Charles de Lannoy (†), Edelman van Prins
Hendrik Casimir II (†) , en later Kolonel van een
regiment ruiterij , den afstammeling van een beroemd en hoog-addellijk zuid-nederlandseh geslacht,
terwijl Maria in 1693 zich in den echt verbond
met Jacob Willem Gouttis (†) , kapitein en Edelman van Prinses Henriette Amalia (moeder van
Prins Johan Willem Friso (†) , en na het overlijden van deze, den 25 Dec. 1698 te Jelsum
hertrouwde met Johan Lodewijck van Doys (†),
Kapitein , later lid van den Piaad van State , weduwnaar van Ansck van Bouricius (†).
Beide dochters hebben, na den dood huns vaders , Hoxwier in gemeenschappelijk eigendom
bezeten gehouden, hetgeen o. a. blijkt uit de
akte van boedelscheiding der nalatenschap van
Johan Lodewijk van Doys en Maria van Boelens ,
d. d. 7 Juli ' 1720 (zie bl. 80) , waar , in den
staat en waardeering der door deze echtelieden
*) Blijkens de waardeering zijner onroerende goederen en akte van scheiding tussehen zijn beide kinderen en erfgenamen d.d. resp. 7 Febr. en 5 Maart 1694
Arch. v. B.
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nagelaten vastigheden , gesproken wordt van „een
„heerlijcke halve sathe landts gelegen tot Mantgum,
„Hoxwier genaemt, met 't halve Heerenhuis en
halve Boerenhuis'' enz.
Geen van beide zusters schijnt echter ooit als
vrouw en moeder met de haren op Hoxwier te
hebben gewoond; vrouw Maria zeer zeker niet,
want het staat genoegzaam vast dat deze , althans
gedurende haar tweede huwelijk met Jr. Johan
Lodewijck van Doys, en als weduwe van deze
(Doys stierf in 1702), haar gewoon verblijf heeft
gehouden te Jelsuni op Dekema State, eene bezitting der Doysen.
Van Anna Lucia weet men alleen uit eene kerkvoogdijrekening van Mantgum, d.d. 14 Aug. 1710, j)
dat zij haren vader in de administratie dier kerkvoogdij is opgevolgd, en wel „soncler eenige stemminge" (sic!), zooals genoemde rekening bericht,
maar om nu hieruit te willen besluiten dat zij met
haar gezin ook te Mantgum zoude hebben gewoond,
is, dunkt mij, wat al te gewaagd. Het waarschijnlijkst
komt het mij voor, dat het huis Hoxwier , na den
dood van Sjoerd van Boelens, niet meer bewoond
is geworden, noch door zijne erfgenamen, noch
door vreemden als huurders van deze , en wel op
grond van het feit dat, toen in 1721 de toenmalige
eigenaren het slot wenschten te gaan bewonen,
het zóó oud en bouwvallig werd bevonden, dat van
dat voornemen moest worden afgezien (zie bl. 81);
dit nu zou niet het geval hebben kunnen zijn, als
het slot tusschen 1692 en 1721 behoorlijk was bewoond en onderhouden geworden.
Anna Lucia van Boelens overleed vóór of in
*) Arch. v. D.
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1705, haar echtgenoot leefde nog in 1713, maar stond
wegens gekrenkte geestvermogens onder curatecle ;
zij hadden slechts één kind, een zoon, Jr. Samuel
de Lannoy of: Samuel Baron de Lannoy , zooals
hij zich ook wel, en met recht, schreef, die alzoo
zijn moeder in den halven eigendom van Hoxwier
opvolgde.
Maria van Boelens testeerde op Dekemahuis te
Jelsum den 28 Sept. 1704, zooals zij zegt „siek te
„bedde leggende", on schijnt niet lang daarna overleden te zijn. Omtrent hare begrafenis bepaalde
zij in haar testament, *) „dat men myn lighaem
„ sondcr de minste soolemniteit en pragt, in alle
„stilligheijdt tot Jelsum bij mijn laatste man , soo
„aldaer plaetse is , soo niet, tot Mantgum sal bijzetten." Tot hare universeele erfgenamen benoemde zij hare vijf kinderen, allen dochters, van welke
twee uit haar eerste en drie uit haar tweede huwelijk, met bepaling, vooreerst dat deze niet alleen
gelijkelijk onder elkander zullen verdeelen de door
haar zelf na te laten goederen, maar ook die welke
van haar beide mannen afkomstig" waren, „soodanig
„alsof ik maer eens was getrouwt geweest en alle
, mijne kinderen uit een huwelijk of van oenen va„der waeren afgekoomen, omdat ik een gelijkheijdt
„van middelen onder mijne kinderen begeere te
„hebben" ; verder bepaalde zij dat hare vaste goederen, met uitzondering van een viertal door haar
ter verkoop aangewezen boereplaatsen, „sonder
„ onderscheijdt van wien deselve afgekomen sijn",
zoolang mandeclig en ongcsclieiden moeten blijven,
„en de kinderen gesaementlijk daeruit worden on„derhouden", tot haar jongste kind Anna Gatharina
>) Arch. v. I).
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van Doys, geb. in 1702, achttien jaar oud zal zijn
geworden.
Krachtens deze laatste bepaling behoorde alzoo
Hoxwier van 1705, of daaromtrent, tot 1720 voor
de helft aan Jr. Samuel de Lannoy en voor de
wederhelft aan de kinderen of erven Vrouw Maria
van Boelens, weduwe Doys. Deze kinderen waren :
Jacoba Willemina Maria Couttis, gehuwd met Samuel
Baron van Eek, heer van Overboek, ^kolonel derkavalerie en commandant van Arnhem, zoon van Lubbert.
heer van Overbeek, generaal-majoor der kavalerie, bij
Jeannette de Lannoy, en alzoo volle neef van Samuel
Baron de Lannoy bovengenoemd , Amalia Couttis ,
gehuwd met Wilhelm Joseph Baron von Minckwitz,
lieer van Porcheresse Tinneveaux (in Luxemburg),
Ansck van Doys (†), gehuwd met Arent van Haersma , grietman van Achtkarspelen , Juliana Lucia
van Doys (†) , later (1722) gehuwd met Hendrik
Marius Brunet de Rochebrune, kapitein en edelman
van prinses Maria Louisa (Marijke mui) (†), en daarna met den luitcnant-generaal Jetse Edsard van
Burmania (†) , en Anna Gatharina van Doys (†) ,
nader te noemen. De „juffers" Doys, zooals men
toen zeicle, kregen hunne opvoeding, krachtens eene
bepaling in het testament hunner moeder, ten huize
van „ Juffrouw Elisabcth Maria Doys, derzeiver
Moeije", z) die don meesten tijd met hen heeft gewoond op Dekema-State te Jelsum.
•) Het huis Overbeek ligt bij Arnhem aan den Velperweg.
") Halfzustor huns vaders, zijnde dochter van Gerlich Doys, bij Maria. Barones G-oraiska de Goray; zij
stierf 7 kas. 1723.
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In Mei 1720 was Anna Calliarina van Doys ,
de jongste dochter , achttien jaar oud geworden ,
en den 7 Juli d. a. v. werd de akle ') „van ont„scheidinge der vaste goederen bij de Hccre Johan
„Lodewijk van Doys , in leven Gecommitteerde ter
„Vergaderinge van haar Ed. Mog. de Heeren Raa„den van Staat der Vcreenigde Nederlanden, ende
„Vrouw Maria van Boelons, in tijden Echteluiden,
„wonagtigh lot Jelsum, naegelatcn", door partijen,
te welen: „Le B. de Minckwitz, J. W. M. van
Eek geb. Couttis, S. v. Eek, A. v. Haersma, A.
v. Haersma geb. Doys, J. L. v. Doys en A. G. v.
Doys", benevens door den advokaat Petreus als getuige, geteekend.
Bij deze scheiding, die plaats vond achtereenvolgens door waardeering, verdeeling in vijven en
loting, viel het eerste lot, waartoe behalve DekemaState te Jelsum, ook behoorde de helft in den eigendom van Hoxioier-State, ten deel aan freule Anna
Oatliarina van Boys.
In den staat en waardeering der te verdeden
• goederen , die een deel van de akte van scheiding
uitmaakt, wordt Hoxwicr volgenderwijs omschreven :
„Een heerlijcke halve Zathe Landts, gelegen tot
„Mantgum, Hoxwier genaemt, met 't halve Heeren „huis en halve Boerenhuis en Schuire, hovinge,
„Bomen en Plantagie, begeregtigd over 't geheel
„met een Stem ende een Swane Jagt 2 ), en ovei1
„'t geheel groot na naem en facm twee ent Sestig
„Pondeniaten, dogh belast met vier en twintigh
„floreen en Seven Strs. bij Popke Jacobs cum uxore
„ gebruickt, die soo van de Zalhe als de hovinge te
~*)
ArchT v. D.
2
) Dit recht van zwanendrif't behoort nog (1889)
bij liet tegenwoordige Hoxwier,
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„ huir geven voor de helffle twe liondert Car. guldens,
„vrij geld, getauxeert op vijff duisent Car. Gds."
Anna Catharina van Uoys huwde den 8 Juni
1721 „in onse gâkerke tot Jelsum", zooals Ds.
.Toannes Henricus Bekker bericht 1 ), met hem, wien
de andere helft van Hoxwier state in eigendom toebehoorde, haren vollen neef Jr. Samiiel de Latinoy.
Waar nu menig goed Mantgumer in den daaraan voorafgaanden tijd wel eens bedenkelijk het hoofd zal hebben
geschud bij de gedachte aan het waarschijnlijk lol
van de state, die het sieraad, de trotsch en de
glorie van zijn dorp uitmaakte, daar is het niet
onwaarschijnlijk, dat meer dan één ietwat goedgeloovige onder die Mantgumers (men schreef
1721), in den loop, dien de zaken thans genomen
hadden, en waardoor geheel Hoxwier wederom in
ééne hand werd vereenigd, — een voorteeken heeft
gezien van een nieuw tijdperk van bloei en luister
der eens zoo schoonc bezitting. En inderdaad,
die hoopvolle verwachtingen en blijde wenschen,
zij schenen aanvankelijk vervuld te zullen worden.
Immers blijkens eene aanteekening 3) van het jaar
1834, uit den mond van eenen toen twee-en-tachtigjarigen Jelsumer, die dit van vrouw Anna Catharina zelf had vernomen, — zijn de verloofden
werkelijk voornemens geweest zich bij hun trouwen
op Hoxwier state te vestigen , doch is dit plan in
duigen gevallen doordien het slot zoo oud en bouwvallig werd bevonden, dat het voor bewoning ongeschikt bleek.
De Heer en Mevrouw de Lannoy hebben zich
toen niet op Hoxwier gevestigd, maar op Dekema
state te Jelsum, en in stede van nu toch het slot
1

) Doop- en Trouwboek v a n Jelsum.
2) Arch. v. D.

Wumkes.nl

8-2
te Mantgum op oene wijze, zijner waardig, te lierstellen , of zoo dit al niet meer mogelijk was, dan
het oude door een nieuw, desverlangd, kleiner
gebouw te vervangen, hebben zij de state (God betert)
in den steeds erger wordenden toestand van verval,
waarin zij zich bevond, gelalen, en eindelijk werd
dit slot, dat zoovele edele en beroemde mannen binnen
zijne grijze muren had geherbergd, aan den moker
des sloopers prijs gegeven. E. M. van Burmania
vermeldt in zijn „Geographisch Woordenboek" ,
uitgekomen in 1749, dat het slot toen „voor eenige
jaren" was afgebroken, dus moet dit tusschen
1740 en 1750 hebben plaats gevonden; „de singel
is onlangs uijtgcroeijl", zegt hij verder, „dog de
poort staat nog; dus dese State nu al mede in
een zathc Lands veranderd is."
In 1778 werd Anna Catharina van Doys, toen
reeds sedert lang weduwe, wegens gekrenkte geestvermogens onder curateele gesteld, en in den staat
en inventaris harer roerende en onroerende goederen, bij die gelegenheid door hare, door het
Hof benoemde curatoren, Assuerus Vcgelin van
Claerbergen <^n Eclco van Haersma opgemaakt r),
vind ik H' ..wier dan ook als gewone boereplaats
vermeld, en wel met de volgende omschrijving:
„Eene Zathe en Landen genaamt Hoxicier met
„Huisinge Sehuire en Hovinge cum annexis,
„begeregt met een stem, ten cohiere bekent met
„No. 1 , groot na naam en faam 67 pondematen,
„alle greidlanden, beswaart met 25 floreenen, en
„verhuurt aan Aafke Nannes voor de tijd van 8
„Jaarcn, petrij en Maij 1775 ingegaan, en op gel

) Arch. v. D.
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„lijke tijden 1783 te eindigen, en wel voor de
„somma van 400 caroligulden , en daar te boven
„een Kijntie boter ijder Jaar op Martinidagen tot
„Huur te betaalen, en zulkx boven alle ordinaris
„en Extra ordinaris Lasten" enz.
Samuel de Lannoy is geweest mede Gecommitteerde Staat ten Landdage, hij overleed den 12Dec.
1751. Uit zijn huwelijk was hem slechts één kind
geboren , Maria Anna de Lannoy . gedoopt te Jelsum
i Dec. 1726, en op zeer jeugdigen leeftijd overleden. Zijn weduwe, door hem bij niutueel testament van den 6 Jan. 1732 *), tot zijn erfgename
ingesteld, hertrouwde te Bergum, 12 Aug. 1753,
met Henricus Wiardus van Altena, Grietman van
Tietsjerksteradcel, weduwnaar van Johanna Hillegonda van Glinstra, doch dit huwelijk eenige jaren
later door echtscheiding ontbonden zijnde, heeft
Vrouw Anna Gatharina verder tot aan haar dood,
zij stierf den 30 Aug. 1780, — gewoond op Dekema state te Jelsum.
Na haar overlijden bleven hare goederen onder
Mantgum en Skillaard 2) gemeen eigendom harer
erven, tot het jaar 1794, toen deze erven, te weten
freule Anna Maria van Burmania (†) , als mcdiate
erfgename voor de helft, en Frcderik ^iaurils Houth,
kapitein in het lijfregiment infanterie Oranje-Friesland
en Juliana Lucia Elisabeth Maria Houth (†), echt') Arcli. v. ü.
) Deze goederen bestonden in twee aaten onder
Skillaard en twee onder Mantgum; laatstbedoelde!!
waren Hoxwier en cene saté groot 83 pondeniaten,
welke, destijds verhuurd aan Nanne Pici".s, in deze
eeuw bewoond en gebruikt is geworden door wijlen
Jan Wytses Bekker. Onder Jorwerd bezat Mevrouw
de Lannoy vijf saten, ter gezamenlijke grootte van
305 poiulematen.
2
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genoote van Gerardus van Wageningen (†), destijds
oud-kapitein in genoemd lijfregiment, later lid der
Staten van Friesland, lid van den stedelijken
Raad en Wethouder van Leeuwarden, als immediate erfgenamen, ieder voor een vierde, genoemde goederen onder elkander hebben gescheiden en
overgedragen, bij welke gelegenheid de saté IIoxicier, „groot na naam en faam 67 pondematen ,"
krachtens eene bepafeig in de akte van scheiding, 1 )
publiek is verkocht geworden.
Sedert is ook deze saté tot de geschiedenis gaan
behooren.
Het terpke, de loier, waaraan Iloxivier zijn naam
ontleende, en waarop eertijds de stins zich had verheven , is omstreeks het jaar 1860 afgegraven en de
grond vervoerd, — en thans zijn het nog alleen de tot
weiland gemaakte voormalige reed en singels , en
bij het nieuw gebouwde stelpke, de naam „Hoxswier" op een landhek geschilderd, die den vaderlandlievenden wandelaar, zoo hij deze plek mocht
bezoeken , een pooze doen toeven, een pooze van
stille overpeinzing en weemoedige herdenking van
hetgeen vroeger was. 2)
>) Arch. v. D.
J De bijgevoegde afbeelding is genomen naar eene
teekening van 1722. in het friesch Museum Berustende.
Naar de bouworde te oordeelen kan dit huis niet hetzelfde geweest zijn als dat waarop de Hoxivier's in de
XV e en XVIe eeuw leefden. Zonder twijfel is het dan
ook van lateren tijd.
De ter weerzieden van de afbeelding geteekende
wapens, hebben geene bijzondere omschrijving noodig.
Zij komen allen voor in het Stamboek van den Frieschen Adel, uitgezonderd het wapen van Lannoy • dat
bij Ferwerda is afgebeeld.
a
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N A S C H R I F T.

Op het gezag van WINSEMIUS heb ik medegedeeld,
bl. 57 , dat het door Karel V te Utrecht uitgeschreven kapittel der Vliesorde gehouden werd in
1549. Uit de Vrije Fries, Dl. VII, bl. 382 en
de daar aangehaalde plaatsen in Hoynek, Analeela
en het Charterb., is mij echter later gebleken dal
bedoeld kapillel bijeen kwam in 1545 en dat Hette
van Hoxwier , toen nog in leven , wel degelijk tot
de afgevaardigden behoord heeft.
Voorts , dat Sicke van Dekema , Hetles oom en
medeafgevaardigde , niet was Doctor in de rechten ,
zooals hij op hl. 55 en 57 wordt betiteld , maar
slechts Meester of Licentiaat in de rechten , naar
de toenmalige , nu verdwenen onderscheiding ; —
deze Mr. Sicke van Dekema, dit zij hier terloops
nog vermeld, had eenen zoon Dr. Sicke v. D. ,
beiden achtereenvolgens eigenaar en bewoner van
Mammemahuis te Jellum.
En eindelijk , dat ook Easge van Hoxwier , des
presidents broeder, licentiaat is geweest in de rechten.
Hette van Hoxwier, op bl. 54 vermeld als geboren
in 1502 en op bl. 55 als overleden in 1546 of
1547, i s , blijkens den „Naamrol der Raden 's Hofs
van Friesland", geboren in 1502, daags na .Sf.
Anthonie en gestorven den 2 Juli 1546.
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Iets over deq JVIolkorrer Sang.
ïriesche Volksalmanak 1888, bl. 46.
Elke inlichting is gewensclit, zoo schreef ik aan
liet eind van het bovenaangehaalde stukje; en de
heer C. van der Meer te Warga, is zoo vriendelijk
geweest over sommige uitdrukkingen in den „zang"
eenige inlichtingen aan de Redactie te doen toekomen.
Van der Meer is een Molkwerummer, en kan
het dus weten. Hij geeft het volgende:
„Platte t en plotte is hetzelfde woord en van deze
behoort het eerste in de Molkwarrer tongval tehuis:
moar is niet morgen iinoarn), maar moer, en
de uitdrukking: „platte moar" is een soort toenaam, die met het niet zeer vleiende: ,gekke Hei"
of iets dergelijks overeenkomt. *)
Het tweede meisje „kin er hjar net sêd oer
tinke, dat platte moar de brut is", en daarom zegt
ze vragend: „is 't platte moar?!'' waarop zij zonder
antwoord af te wachten, laat volgen: „ik ge 't wol
*) Met liet moar in deze of soortgelijke beteekenis
komt het „moar" overeen in Oysbert Japicx, Sjotte
Kreamer en TetJce, regel 90, 99, 103, enz. Epkema
vertaalt liet door „moeder"; ook Halbertsma, in zijn
Naoogst. Zie ook aldaar Ie deel, pag. 269. Maar
ieder, die G-ysbert's gedicht nauwkeurig leest, gevoelt dat „moeder" de juisle en ware vertaling daar
niet kan /ájn van „moar."
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uut", d. i. ik gei 't wol út; uitgieren van plezier.
Zou „ferjænt" in het laatste vers ook beleekenen:
overgeven ? Kaat en Knies geven het stukje aan
Reinier over en Tjam brengt het aan 't publiek.
Hollandsche' woorden komen in de Molkwerummer tongval wel eens voor; maar in dit stukje
vindt men er ook, die moeten worden toegeschreven aan de omstandigheid , dat de vervaardigsters
soms verlegen waren met maat en rijm.
Van ouderen van dagen heb ik wel eens gehoord
dat de Molkwarrer tongval niet meer dezelfde was
van voor eene halve eeuw. Toen kwam hij, enkele
woorden uitgezonderd, geheel overeen met die van
Hindeloopen, nu is hij nagenoeg gelijk aan die
van de andere dorpen in den Zuidwesthoek."
Zn:

F. B. H.

Opschrift op een boogsteen te Franeker.
1551.
Deliberare utilia morum
tntissima est.
Nam praecipitata consilia
plerumque sunt inauspicata.
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DlEUWKE

NET BY KOE.

De swellen oan de goatte,
De protters op it hûs ,
De eiberts op 'e skurre ,
Hja soargje for hjar klus.
Hja tôgje en hja bouw'e ,
Hja hawwe rest noch dûr ;
Klapbekkjend', tsjottrjend', sjouwend'
Lizz' hja it mei'noar oer.
Twa mosken, Douwe en Dieuwke,
Ha 't spil al foarenoar;
For folie sok en franjes
Der is in mosk net foar.
Hja rêste op 'e goatte
Fen 't rjuchthûs, smuk en grien.
„Moai, Ijea!" seit Douwe streakjend'
„Sjea; sa! det is wer dien."
En op it plein der ûnder,
Is 't bjuster fol en drok :
't Is troudei! Njuggen pearen
Sykje yn de boask hjar lok.
't Folk hokket gear en gappet;
Alde Antsje strampelt mei;
As jilde it egen brilloft ,
Hja moat dêr by sa'n dei.
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It lyts/olk , troch nyskierieh ,
Det bàldt de lowers klear;
It plein stiet fol feu sjeazen
En aloan koinm' dêr mear.
For 't weardshûs mei de flagge ,
By Wats:óm , bliuvv' hja stean ,
Do pearen , blier en lokkich,
Sjocht min dêr binne gean.
Mei de oanrin yn 'e noppen,
Hat Wat se in wûndre snjit :
Els breug'manshynzer bynt er
In roaske op de slirt;
En — rynsk ! — ek Janoms krycht ien ;
Hwa wit, ho 't Lys wol sjocht,
Dy-t ts.jinjend by de widner
Hjar best om de âlde doclit!
Mar der is boargemaster !
Hy stekt op 't rjuchthûs ta ,
Hwa mei , as hy , sa folie
Ynlokkich makke ha !
't Binn' fêst syn moaiste dagen !
Hy seit : „ik tink mar sa ,
Det alle Ijue , dy 'k kepple,
Oars neat as wille ha.''
't Is treastend , dat gcloawe ;
Hwent gyng hy aloan nei,
Hwei: onk hy bynaor brouwde ,
Den rekke er der yn wei
Myn ginst! Der komt eksleur al
Mei 't earste pearke oan !
Net hirder breid ! Och , tink hwet
Om beppe , efteroan !
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Gwant, hwet in gnappe keanlel
Krycht Wylse Koaikers Lys !
Mar fy! Smids Janlsje hjarres
Dy liket wol ret wiis !
Det kroppct, rint yn fieren,
Det slingert! 't Is ia griis !
't Is fêst in skoallemaster ,
Of faek wol in kommiis!
En sjoch, det is nou Jeltsje,
Oer liwa ik 't mei dy hie ;
Dy-t faek by kjeld en krapte
Us treast en taflecht wier.
Mar God ! Hj'is sa belitsen !
Hiel 't wezen is bidoarn,
Det oars yens herte oandiicli ,
As de iere simmermoarn.
Hwet mei der dochs oan skele ?
Gjin migen amper mei !
Allinne de âlders folgje ;
Gjin spylfaem is der by !
En liwer 't de broerren binne,
Hwaems okkebyld hja oars is ?
Siz fetlest dou it, Douwe ,
Hwet hjir de reden is ?"
Né , ljea , ho scoe 'k it witte ?
'k Ha hjar nea earder sjoen :
'k Húsmanne by de kûper ,
— Sa 'st wist — foar 't ik dy foun."
„Det 's wier. Och, ast goed wiste,
Hwet of hja wier for my !
Fy , 'k moat der net om tinke !
Lyt hja , den ly ik mei.
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Kom , hark je ! — Mei in broerke
Kaem ik by hjarres oan ;
Twa simmers ha 'k dôr wenne
En hie 't der bjustre skoan.
Hja foerre ús mei de douwen ,
En winterdei, by snie
Den struide hja ûs krûmels ;
Gjin mosk dy t better hie.
Hjar oanlits wier ús sintsje
By hearst- en winterfleach :
Unwennich wier 'k , as ik hjar
In hiele dei net seach.
Hja song . . . . Nou , man , ik wit net,
Ho-t ik it sizze scil;
Mar, swel, hôfsjonger , lyster ,
Hja swyden der for stil.
lenfàldich en gemiensom
Mei earm sa wol as ryk ;
Oprjucht en roun yn sizzen ,
For fijne en frieun allyk,
Sa wier 't bestean. De àld master,
Dy-t faek to piisljen kaem,
Seaeh yn it byld fen Jeltsje
Yet de echte Fryske faem.
En nu bigrypst w o l ; Douwe ,
Sa'n bern bleau net lang fry ;
Hwent net allinne minlik ,
Ek rêdsom wier hja 'r by.
Earst wierne it losse fryers ,
Min roun de drompel glêd;
Mar sont forline "simmer
Sit Jeltsje-ljea yn 't net.
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Mei Janbroer op de seaze .
Forliet it fanke ús ,
Mar kaem mei hjar oansteande
Fen Ljouwtermerk' wer thús.
'k Seach de fongfeint — en tocht do :
„Dou wirdst it, oars g.jin ien ,
„Jimm' binne foarnoar berne !''
— Nou , 't is ek wol sa gien ! —
De Sneins dêrop , moast witte ,
Der hienn' wy him al wer;
En elts, dy-t him to wird kaem ,
Dy prize him, s.jea der !
De lytsfaem hie nea kreazer,
De feint nea feard'ger sjoen ,
De jonge for gjin rynsker
De rún de stirt op boun.
As hy op hjarrcs la kaem ,
Den strielde hja allyk
In blom by 't opgeand sintsje ;
Hja wier de wràld to ryk.
En as hy moarns wer ofstiik ,
-— De rún wier gysten , rêd —
Blonk sims in trien, as douw e
Op 't licaf „forjit my net.''
Ef hy hjar folk wol hage V
As hienn' hj'ien for hjar soclit,
It koe net better past ha:
Eltsien him lije mocht.
Koartom , dy-t wisten , seine :
„ „ Dit mist net, it is klear
Mei Jeltsje fen boer Anne.
Nou , 't koe net moayer , hear !" "
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En siz nou sels : koe 't moayer V
Ik seach nea fikser pear . . . .
Der binn' hjo wer fen 't rjuchthûs ! .
Fy , Douwe , it docht my sear . . . . !
Hwer as hjar broerren binne ?
Gyn spylfaem is der mei . . . .
Hwet kin hjir dochs oan skele ? !
Né , der ken ik net by !

Nou komt my wer to binne
It jinge hjar heit ris sei ,
Do-t hy , koartlyn , oer 't hiem gyng ,
Hiel yn syn tinsen wei.
Do hearde 'k him sa sizzen :
„Myn bern , myn bern , ho'n krús
Leist dou ús op 'e skouders ,
't Is hast to swier for ús !
Dyn mem kryt hjar to wetter ,
Dou trapest' hjar op 't hert'.
Oars fen hjar nocht de welle ,
Bist nou dy fen hjar smert!"
Sa sei de boer. Ik tocht do :
Det jildt it wiffe sin ,
In bûtensprong fen Janbroer,
Dy-t stringwreed wêze kin.
Nea scoe 'k om Jeltsje tocht ha !
Mem krite om hjar ? ! Sjea dêr ,
Scoe 'k Huwe, as min my oansei :
Moarn skynt it sinlsje n't wer ?
Nou , sa goed wier 't bitrouwen
Op 't fanke ek. En nou ?
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Och , God , as hja ris miend wier ! . ,
Siz , Douwe , hwet tinkst dou ?"
Ik wit net ljea . . . . Mar 'tlike
As wier it moaij' der ôf,
As broclit min foar de brilloft
Eat lieafs , eat djûrs to hof.
Mar, kom wol dy bidimme ,
En klei mar net to fel!
'k Bin skrousk. De sinne is ûnder.
Kom, jow' we ús ek mar del!
Ternaerd , de 26ste fen Blommemoanne 1889.
T. E. HALBERTSMA.
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EENE BEGRAFENIS.
Eene schets uit de T r ij n w â 1 d e n ,*) door
J. HERMAN RIEMERSMA.
Pake is dead! — Gjalt Binnes was gestorven.
Lang van te voren reeds had de geneesheer aan
de kinderen medegedeeld, dat er geen herstel meer
mogelijk was. „Daar is geen kruid voor deze ziekte
gewassen", voegde hij er aan toe. Met stille berusting was die uitspraak aangehoord. Men wist
toch slechts al te goed, dat de eiber, die voor
eenige dagen zonniger luchten had opgezocht, in
een volgend jaargetijde de hoeve zonder haren
ouden meester zou wedervinden. Verval van krachten, dat was het wat den grijze op het ziekbed
had geworpen, welhaast zijne doodsponde. En
de zieke zelf was zich van zijn toestand volkomen
bewust. Zonder murmureering had hij den geheimzinnigen bode verbeid , die aan zijn aardsch
bestaan een einde zou maken. Toen hij ten leste
gevoelde, dat de scheidingsure naderde, had hij
allen, die hem lief en dierbaar waren, om zijn
*) Onder de Trynwâlden worden verstaan de dorpen:
Oudkerk, Oenkerk, Giekerk, Bijperkerk en Tietjerk,
in tegenstelling mede van de Dockumerwouden, waartoe Akkervvoude, 'Woutemvoude, Murmerwoude en
Pamwoude, misschien ook Driesum behooren.
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leger geroepen. Zijn brekend oog richtte zich nog
eenmaal naar zijne weenendc kinderen en kleinkinderen , en zachtkens klonk liet van zijne veege
lippen: „Nacht bern , lib.je lokkicli!" En toen was
hij ingesluimerd, ingesluimerd voor altijd. Gjalt
Binnes was gestorven. Zwijgend drukte de oudste
zoon zijnen verscheiden vader de oogen toe, zwijgend drukten allen een en afscheidskus op het bleeke
voorhoofd. Daarna werden de gordijnen dichtgedchoveii.

Gjalt Binnes was henengegaan. Zijne gade was
hem reeds voor jaren ontnomen en zoo bleven
dan nu de kinderen alleen achter. Versta mij
echter niet verkeerd. Die kinderen, drie zonen
en twee docliteren . waren allen gehuwd en werden
al sinds langen tijd „heit"' en „mem"' genoemd.
Dies was het gemis van hunnen vader, die in de
laatste jaren met al de gebreken van den ouderdom had te kampen , juist geen zwaar verlies.
Allen waren wel verzorgd, want hun Vader had
als eigengeërfde boer zijnen kinderen eene flinke
somme gelds als huwelijksgift medegegeven. Waarom
waren zij dan zoo bitterlijk bedroefd , waarom was
hun gelaat niet als van gisteren en eergisteren y
O ! gij die deze vragen op uwe lippen legt, beseft
gij dan niet , dat liet hun rader was, hun vader,
die van morgenrood lot avondzon had gewerkt om
zijne kinderen tot eer e en welvaart te verheffen?
Hun vader, het hoofd en de hechte steunpilaar van
zijn geslacht?
„D'r matte twà frouljue en twâ mânljue komme
om it lyk oaf to lizzen", (1) beveelt de oudste zoon
aan een der dienstboden. De naaste buren nemen
die taak bereidwillig op zich. Eén der vrouwen
zoomt het „deakleed" om . straks wordt het den
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doode aangetrokken en de naald en het garen,
waarmede men den arbeid verrichtte , worden vernietigd. Is de doode in zijn laatste kleed gewikkeld,
dan legt men hem weder te bedde, nu van dekens,
lakens en kussens ontbloot. De afleggers verwijderen zich, vóór en na het afleggen gebruikten zij
elk een glas brandewijn; zoo wil het de oude zede.
De klok van den grijzen kerktoren is ondertusschen beginnen te luiden , en dat wel een uur
lang, zoodat het doffe, dreunende getamp door
den gansenen omtrek gehoord wordt. „D'r wirdt
in deade bîlet", zeggen de landlieden onder elkander,
als het sombere gelui hun in de ooren klinkt. En
immer sterker, immer droefgeestiger verkondigen
de klepels : hoort ! hoort! hij is dood ! Zeg het
rond en deel het overal mede en bedenk, dat wij
ook eenmaal uwen dood zullen uitgalmen. En de
inenschen hoorden het. Sommigen trokken de
schouders op , als wilden zij zeggen: wat gaat het
ons aan ! Maar anderen verstonden de droeve mare
zooveel te beter, zij werden stille en bogen het
hoofd en luisterden aandachtig. En luide klonk het
door de gouw: hoort! hoort! hij is gestorven! Voor
den dood zijn zij allen gelijk , de rijke en de arme.
de oude en de jonge van dagen ! Hoort! hoort!
De naaslwonenden aan het sterfhuis zijn, volgens overoud gebruik, verplicht om den doode te
beluiden. (2) Straks , als het lijk grafwaarts wordt
gedragen, rust die taak op de schouderen der
„fjirste bûrren." Keeren zij huiswaarts, dan is
bij den buurman, rechts van den woning- des afgestorvenen, koffie enleedkoeke (3) voor hengereed;
de buurman ter linkerzijde onthaalt de klokluiders,
die op den dag der begrafenis dienst doen, op
dezelfde wijze.
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De „leedsizzer" (4) heeft ondertuisschen zijnen
tocht aanvaard. Daar het hier iemand geldt, die
immer voorvaderlijke inzettingen getrouw bleef, oordeelde men , dat ook bij het verscheiden de oude
gewoonten gehandhaafd dienden te worden. Des
is de rouwbidder genoodzaakt bij al de verspreide
familieleden zijne droeve tijding mondeling over te
brengen. Soms heeft hij uren achtereen, af te leggen en zekerlijk gaan er een paar etmalen voorbij,
eer hij zijnen ommegang heeft volbracht. Aan
spijs on drank ontbreekt het hem op dien tocht
niet, bij ieder wordt hij gulhartig van het noodige
voorzien.
Vóór hij zich op het pad begaf, bestelde hij bij
den „fetrnakker' het „fet". Dat de kist van zwaar
eikenhout vervaardigd wordt en den smid gelast is
de handvatsels glad te vijlen, had ik niet eens
behoeven te melden ; 't betreft eenen de†tigen doode.
Gij kunt dat der kist bovendien wel aanzien; van
binnen is zij met fijn wit lijnwaad bekleed, met
zwart lint aan de hoeken en aan den bovenrand.
Ook bij den bakker van het dorp had hij het een
en ander te bespreken. Hem werd gezegd: „jy
matte leedgûd bakke foar trîtich hûsgesinnen." De
bakker weet als ervaren man uit de opgave te
berekenen hoeveel brooden men verlangt. Hij rekent
ieder huisgezin op twee personen, of wilt gij eene
andere becijfering, ieder huisgezin vertegenwoordigt
een getal van drie brooden. En die brooden dienen
noch van denzelfden vorm, noch van dezelfde
graansoort te zijn. Men verlangt „krintc-halskes",
„krúske-krinte", roggene-krinte", „roggene sûnder
krinten", „fine bollen", „riglewiggen." Op den
avond de begrafenis voorafgaande , worden de eetwaren door de naaste buren afgehaald, en zij zijn
7
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ook verplicht om de ledige korven bij den bakker
terug te brengen. Zulks mag evenmin door den
bakker als door de bewoners van liet sterfhuis
geschieden. Stel nu, dat er tusschen de beide
buuiiiedcn eerie veete bestaat, waardoor , stijfhoofdig als de Friezen in dergelijke gevallen plegen te
zijn , niemand de eerste wil wezen, om den eigenaar zijne ledige korven te bezorgen . dan zullen
zij in het sterfhuis blijven, tot de schimmel hen
voor verder gebruik onmogelijk maakt.
De ure der uitvaart is aangebroken en 'k verzoek u met mij getuige te willen zijn van de laatste
eere, die men gereed staat den gestorvene te bewijzen. Het huis zelf deelt het u reeds mede, dat
de dood in deze woning over den drempel is geschreden. Zie, de vensters zijn alle gesloten, slechts
één luik heeft men uit de hengsels gelicht en tegen
den voormimr geplaatst, opdat het daar binnen
niet aan het noodige licht zou ontbreken. En in
die plechtige schemering van gebroken lichtstralen
ziet gij in de voorkamer des huizes slechts ter
nauwernood den ovaal ronden spiegel hangen. Als
gij gewoon zijt goed op te merken, zal het uwe
aandacht wis niet ontgaan, dat die spiegel met
zwart floers is omwikkeld. In het midden der
kamer staat de lijkkist, het deksel half afgeschoven.
Rondom zitten de naaste familieleden, aan het
hoofdeinde der kist de kinderen, gerangschikt naar
hunnen ouderdom, benevens de predikant en diens
echtgenoote. Meer achteraf zitten de verdere genoodigden, en blijkt het vertrek te klein voor de
aanwezigen, dan wordt de uiterlijke familie verzocht zich naar eene andere, minder voorname
kamer te willen begeven. Er heerscht eene geheimzinnige stilte, slechts verbroken door het onder-
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drukt gesnik van enkele vrouwen , die hare aandoening geen meester kunnen blijven. Daar treedt
de „fel makker" binnen. Hij neemt zijnen hoed in
de hand' en zegt op gedempten toon: „ Friunen , de
ûre is forrûn, binne d'r ek nog liue to waehtsjcn?''(5)
De oudste zoon schudt ontkennend het hoofd. Dan
gaat de kislmaker naar de kist. Allen rijzen op
en scharen zich om liet lijk, zij werpen nogmaals
een blik op den doode en de docliteren des huizes
kussen liet ijskoude voorhoofd van hunnen ontslapen vader.
De „ foargonger" heeft zich eveneens van zijne
plaats begeven. Hij heeft opzettelijk ceuige oogenblikken gewacht om den verwanten gelegenheid te
geven een laatste afscheid te nemen. Als „doniiny"
naar de kist schrijdt, wijken allen terug; de mannen
zetten hunne hooge hoeden met breede randen af.
De predikant legt zijne rechterhand op de met
rouwlloers omgeven lijkkist. De dragers, die zich
inmiddels voor het huis verzamelden, treden dooide „lykdoar" (6) binnen om de toespraak van den
predikant aan te hooren. Verg niet van mij , dat
ik die rede hier weergeve. De leeraar is een
eenvoudig man , oud en grijs geworden te midden
zijner gemeenteleden. Het nieuwe licht der wetenschap is niet op hem gevallen, maar dat baart
hem geene bekommering. De theologen van het
jonge geslacht heeft hij nimmer recht begrepen,
vooral niet op het punt van godsdienstige geschillen. Eenvoudig en roerend is zijne toespraak ; hij
schetst den gestorvene als nuttig burger en als
braaf huisvader;, als trouwe vriend en als vroom
Christen , drukt zijnen toehoorders op het hart het
schoone voorbeeld van den overledene te volgen ,
dringt aan op waarachtig geloof en algeheele over-
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gave en eindigt zijne rede met de woorden des
dichters :
Nog is het tijd , haast daalt de nacht,
De taak zij voor zijn komst volbracht!
Een kort gebed volgt. Nu sluit de timmerman,
onder doodsclie stilte, de kist, vervolgens boort
hij gaten voor de schroeven , waarna zij ten deur e
wordt uitgedragen. Langzaam trekt de sombere
stoet grafwaarls. Voorop de dragers met het lijk ,
daarna de predikant, gevolgd door de begrafenisgangers. De vrouwen omhullen, zoodra zij in de
vrije lucht zijn , het geheel e hoofd met een zwart
regenkleed („reirikleed"), dat slechts een klein gedeelte van het gezicht vrij laat en in lange plooien
nedervalL. Bij den begrafenisstoet is nauwkeurig
de graad van bloedverwantschap in aanmerking
genomen ; vlak achter den leeraar wandelt de oudste
zoon des overledenen en zoo vervolgens. Vrienden
en bekenden sluiten de rij. Ligt het kerkhof op
aanmerkelijken afstand van het sterfhuis, dan leent
de naaste buurman zijnen hooiwagen, die, met
twee zwarte paarden bespannen, de lijkkist grafwaarts voert. De naaste vrouwelijke bloedverwanten nemen mede op dien wagen plaats, al de
anderen volgen in open rijtuigen. Zoodra de klokluiders den stoet zien naderen, brengen zij de klepels
in beweging. Driemalen wordt het lijk om het
kerkhof gedragen, dan neemt men den kist van de
baar en laat haar zachtkens in de donkere groeve
nederdalen (7). Allen scharen zich om den kuil
en wachten daar tot de lijkdragers den kist met
aarde hebben bedekt. Dan neemt een dier mannen
den hoed af, ten teeken , dat men zich kan verwijderen. Aan het graf wordt niet gesproken.
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Nogmaals wandelt men den doodenakker rond en
daarna wordt het sterfhuis weder opgezocht.
Daar is intusschen veel veranderd. Al de vensters zijn weder geopend; het huis heeft weder
zijn gewoon aanzien verkregen. Het licht der zonne
stroomt ongehinderd naar binnen en beschijnt de
rijk van eetwaren voorziene tafels. Het „ deamiel
is opset". (8) Gebruik makende van den tijd,
hebben gedienstige vrouwen („tafeltjinsters") gezorgd, dat de keerenden bij hunne "terugkomst een
wel toebereiden disch vinden. Ongelooflijke hoeveelheden wittebrood, boter en kaas zijn op lange
tafels uitgestald; „'t gjit ut de rùmte." En het
overblijvende zal gewis den armen goed smaken.
Ook nu weder is het de predikant, aan liet hoofdeinde gezeten, op wien men wacht. Daar mag
niet aan de spijzen geroerd worden vóór hij den
zegen heeft uitgesproken. Dan, zoodra is niet het
„amen" van zijne lippen gevloeid, of allen beginnen
te eten. Niet wild en woest, zooals luiden vertellen, die in ons schoone Friesland nog nimmer
eene begrafenis hebben bijgewoond , maar ordelijk
en zedig. Is men niet onder den indruk der plechtigheid , die nog slechts weinige stonden tot het
verleden behoort ?
Hier zou ik gevoegelijk kunnen eindigen , want
wat er verder voorvalt, is voor den lezer van minder belang. Houdt het mij ten goede, dat ik mij
ten slotte nog eenige weinige opmerkingen veroorlove.
De aloude Friesche begrafenissen, zooals ik er
boven eene voor uwen geest ontvouwde, worden
allengskens minder gehouden. Daar zijn er in Friesland velen, die wanen, dat breken met de traditiën
van het verledene plicht is. „De steeds toenemende
beschaving", zoo zeggen zij, „gedoogt dergelijke
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gewoonten en gebruiken niet langer." 'k Deel de
zienswijze van die lieden niet. Mijns inziens mag
de Fries nooit en te nimmer zijne afkomst loochenen;
cosmopolotisme is zijn verderf. En dan zijn er,
die de Friesclie zeden en gebruiken alléén daarom
minachten , dewijl zij ze niet begrijpen. Verstond
men van velerlei gewoonten de diepe bcteekenis,
wellicht zou het oordeel geheel anders luiden.
Daar is, om iets te noemen , het begrafenismaal,
dat vele vreemdelingen ergert. „Men schendt de
nagedachtenis van den doode al reeds terstond,
door zich schuldig te maken aan overdaad en
zwelgerij." Wel, dat is een grove leugen. Waar
wordt in Friesland gebrast bij gelegenheid eener
begrafenis! Het opdragen van het begrafenismaal
herinnert aan de alleroudste tijden, aan eeuwen,
toen de voorvaderen der Friezen wellicht nog op
de vlakten van Middel-Azië doolden en vereering
van afgestorvenen een voornaam deel hunner godsdienstige gebruiken uitmaakte.
Houden wij ook in dezen onzen naam in eere!
Laat ons niet het oor leen en aan hen, die op uwe
schoone instellingen afgeven, eenvoudig omdat zij
niet worden verstaan. „Riucht ende sliucht' , de
iiere leuze van vroegeren tijd, blijve zij ook der
Friezen grondregel, voor het heden niet alleen,
maar ook voor de toekomst!
ÏÏETJERK,

Oogstmaand 1889.

't Bovenstaande was geschreven en reeds voor
den druk gereed, toen ik kennis maakte met cene
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beschrijving van den heer Waling Dijkstra, over
hetzelfde onderwerp. Zijn opstel komt voor in
Iduna, XI boek (1855), en is getiteld: „Inboerebigraffenisse nei da alde sül." Mochten er onder
de lezers van deze bladzijden zijn , die Iduna in
eigendom bezitten, dan zou eene onderlinge vergelijking der beide stukken hen kunnen leeren, dat
de heer Dijkstra en de schrijver dezer regelen in
hunne voorstelling over 't geheel zeer goed met
elkander overeenstemmen. Waar ik enkele bijzonderheden meedeel, die niet bij den heer Dijkstra
worden gevonden , staat daartegenover, dat bij dien
schrijver weder andere mededeelingen voorkomen,
die in deze schets niet of slechts gedeeltelijk werden
ter neer geschreven. Vandaar, dat ik hier nog
enkele aanteekeningen laat volgen , grootendeels
aan bovengenoemd opstel ontleend.
(1) Tiet afleggen van het lijk. Het gebeurt
somwijlen , dat de gestorvene niet door de naastbijwonenden wordt „afgelegd." Er worden dan
daarvoor enkele lieden gekozen , die , tegen bezoldiging, dien arbeid verrichten. Zoo zegt Waling
Dijkstra: „Do hy er den da leste nacht hiel seft
ûtgien wier, ging ma naut, lîk as oars diu gewoante wier, nei da neiste burmon , det disse da
buren oansei ta th' biklàyen , men dy feint ward
ûtstiûrd um sechs arbeidersmamien to hellian, der
den aldboer derta ûtkeasen hiede , end dé elk en
goune forthiania moston" {Iduna, boek XI, t. a. p.
114).
(2) Klolduiders. Niet alleen, dat de klokluiders op den dag der begrafenis onthaald werden,
ook gedurende de dagen de ter aardebestelling
voorafgaande, laafden zij zich , na het luiden, bij
den buurman met bier, „leedbier" genaamd. Al-

Wumkes.nl

104

thans , in sommige streken van Friesland bestond
dit gebruik.
(3) Leedkoeke. Aldus genoemd, omdat er „leed"
werd gegeven. „Leed" = begrafcnismaaltijd. De
spijzen, die daarvoor moesten dienen, droegen den
naam van „leedgûd." Werd er geen maaltijd aangericht, dan sprak men van eene begrafenis ,.súndcr leed."
(4) Leedsizzer of leedbidder. Op vele plaatsen
van Friesland vond men eertijds lieden , die bij
voorkeur tot het uitoefenen van die functie werden
gebruikt. Waling Dijkstra meldt van den leedsizzer
het volgende : „Up Mie dorpon plichten sa huet
fêste liu to wêsan, dó da post fon leedbidder wiernamon; hit moston liu wêsa dé'n bîtze mear wiston
as'n oar end foaral ek goed fon reden end biskied
wieron. Da fêste brûkman, der by en bigraffenisse în acht numd wirda moaston, koedon hia op
en prik ôf, end moaston derîn faek da neibisteanden, der 't bigrafenismiel ûthoafden, ûnderriuchtia.
Deis in goune wier liiar stilsuyande forthianst,
end fon da liu, der se by kamon, fordere diu skiklikheid det dá hiam iten joegon/' (Idiinu, boek
XI, t. a. p. 120.)
(5) De aanzegging, dat de ure, voor de begrafenis bepaald , was aangebroken, geschiedde ook
wel bij monde van den naasten buurman, die dan
door de „lykdoar'1 binnen trad.
(6) Lykdoar. „Foarhimio kaem sa'n doar oars
nea naut iepen as det er en lîk ta tb' hûs ûtdragen ward ; faek hie ma der fon binnen en skûtelbank eft oars huet jen oan stean. Der se nû yet
habba, brûke se — up enkelde ûtsunderingen nei —
huennear 't hiam to pas kumt." (Iduna, enz. 121).
(7) 't Schijnt, dat men hierin niet overal den-
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zelfden regel volgt. „Die wisantie is det ma'r ienkear det grêf foarby mot, ear 't lîk er în set
wirth. Kumth ma lîkwol huet hiel gau niunken
't grêf, den gieth ma 'tak wol tuâris foarby."'
(Idunu , t. a. p.)
(8) Bij 't „deamiel" werd en wordt nog tegenwoordig hier en daar bier gebruikt. De heer Dijkstra
meent dat dio drank vervangen is door koffie.
Ofschoon dit werkelijk veeltijds het geval is , meen
ik toch te moeten meêdeelen, dat in sommige
oorden die gewoonte nog steeds in zwang is. Tenminste werd mij, nu twee jaren geleden, eene
groote begrafenis bijwonende , uitsluitend bier aangeboden.
Ten slotte zij nog herinnerd, dat vroeger bij
den dood van een rijken edelman of patriciër.,
zijn lijk door de boeren van hem naar het graf
werd gedragen.
Ter herinnering aan den overledene word dan
meermalen aan ieder hunner een zilveren lepel
geschonken , waarop de naam enz. van den overledene.
Op de in 1877 gehouden Historische Tentoonstelling van Friesland , — zie Catalogus pag. 176
en 177 — waren nog enkele dier lepels aanwezig.
Dit oud gebruik had , voor zoover ons bekend ,
het laatst plaats , nu ongeveer 20 jaar geleden.
J. H. R.
-vS>à-..- S <^ J
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Nog iets over vroegere eigenaren van
JUWSMA-STATE te Ferwerd.

In het voor de genealogie zoo belangrijk opstel
over Juwsma- v) (of Herjuivsma-) State van D. Cannegieter, voorkomende in den Friesehen Volksalmanak voor 1884, wordt gezegd, „dat Saepck van
Ydtsma weduwe van den onthoofden Gemme Juwsma,
en hertrouwd met Douwe van Burmania , bij
haar testament de State heeft vermaakt aan haren
zoon Gemme van Burmania, den Stand-Fries, en
dat zij van toen af in het bezit van dit geslacht
is gebleven."
De vorige jaargang (1889) gaf hieromtrent ééne
aanvulling en wel deze, dat op Gemme van Burmania als eigenaar was gevolgd zijn zoon Taco,
en niet Rienk van Burmania, — zoomede, dat op
dezen, waarschijnlijk nà Taco's dood, de eigendom
der State zal zijn overgegaan.
Daar het mij niet gelukt is in een gedrukt werk
het sterfjaar van Taco op te sporen, is het mij
(') Spreek uit: Jomvsma (of Herjoiiiosma); op de
kaart (z. j.j Dominii Fricim Tabula, inter Flevum et
Lavieam, Auctore B. Schotano à Stcrringa, ex Üffîcina ÜSficolai Visscher, heet deze State Jonsma te î'erwert; in den Leedbrief van Lucia Peddina van Harinxma
toe Sloten, dd. 21 Juni 1684, wordt zij Jouwsma tot
Fenoart geschreven.
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aangenaam dienaangaande de volgende M. s. aanleekening te kunnen mededeelen:
„In 1619, 22\23 JamOi, tusscheu de vrydachs
„ en saterdachs nachts , ster/f mijnlieer Taecko van
„Burmania, in syn leven Generale Staal in Hol„ landt van wege die provincie van Frieslant."
Zijne 3e vrouw , Fedt van Cammingha ,
woonde (1) in 1632 als weduwe te Dronrijp op
Cammingha-Huis met Luts van Cammingha, weduwe
van Upcke van Burmania , Rienk's broeder.
Op blz. 39 van den jaargang 1881- leest men:
„Daar Itienk van Burmania geene kinderen had,
„heeft hij overeenkomstig het testament van Gemme
„van Burmania, Herjuwsma-State nagelaten aan
„zijn vollen neef Idzart (of Edzart) van Burmania,
„zoon van Rienk's broeder, Sjuck."
Rienck van Burmania overleed den 4 011 Juni
1045, en terwijl van Edzart van Burmania het
sterfjaar den schrijver niet bekend was, bestond
er voorzeker alle aanleiding om het zoo even aangehaalde, ofschoon ecne loutere veronderstelling,
neer te schrijven.
De State kon echter onmogelijk van Rienk, met
diens dood , overgegaan zijn op genoemden Edzart
(') Volgens leedbrief van Jetske van Mockema,
weduwe eerat van Jarieh van Cammingha (van wie
Fedt en Luts zusters waren) en daarna van Hobbe van
Aylva. Den grietman Joncker liyenck van Burmania
o. a., die met zijne huisvrouw ter begrafenis en leedmaaltijd verzocht werd, moest dit aangezegd worden
te i'erwerd. dus op Juvvsma-State; aan Juü'rovv Uouniera
van Donma weduwe van (Sjuck) Burmania moest deze
noodiging geschieden te Britsum, waar deze laatste
op Jornsma-State gewoond heeft.
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van Burmania, daar deze volgens het opschrift van
zijn grafsteen in de kerk te Britsnm, reeds den
oden December 1632, dus sedert bijna 13 jaren,
was overleden.
Hieruit blijkt op nieuw het belangrijke van de
kennis der opschriften onzer oude grafsteenen.
In plaats dus van hetgeen ten opzichte van den
overgang der State na Rienk's overlijden in vorenaangehaalde beschrijving voorkomt, zal men hebben
te lezen:
„Na Rienk's dood, stelde Sjuek ( a ) van Bur„mania, de zoon van Rienk's broeder Sjuck , zich
„in het bezit van Juwsma-State. De Raadsheer
„Sicke van Grovestins verzette zich evenwel daart e g e n , als geauthoriseerde curator ad lite over
„Jarich, den zoon van wijlen Edzart van Burmania,
„met dat gevolg, dat voornoemde Sjuck gecon„demneei'd werd bij sententie van 30 April 1650,
, om zijn aanspraak op te geven, en te gedogen
„dat Edzart's zoon, Jarich van iJurmania, in het
„bezit van de State werd gesteld." (2)
i1) Anno 1597 op Donderdach den 3 February des
naeniiddachs tusschen twee en drie ueren is Kunira
van Douma van haar derden socn bevallen en is Tziaerdt
ghenoempt, en is daernae, nae liet versterven van
sijnen vader Syuck van Burmania, dNvelcke den 29
mart des voorsz jaers uyt descn jamnierdal ghescheijden2 is, Syuck ghenoempt. (M. s. aant.)
( ) Opvolgend waren dus eigenaren en bewoners
van Juwsma- (Jwsma-, Jousma- of Jouwsma-) State:
1°. Cremnie Juwsma, in 1512 onthoofd;
2°. de Saksischgezinde Tjaercï van Burmania;
3°. Saepele van Ydtsma, weduwe van Gemme Juwsma
en hertrouwd met Douwe van Burmania;
4° Gemme van Burmania, † 1602;
5°. Taco, oudste zoon van Gemme van Burmania;
6". Blende van Burmania, † 1645, Taco's half broeder;
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De moeder van genoemden Jarich Edzartsz. van
Burmania was niet Susanna barones thoe Schwartzenberg'en Hohenlansberg, zooals op pag. 39 —40 van
den jaargang 1884 wordt vermeld, maai' Jcltie (of
Jelck) van Gammingha, en zijne volle zusier was Susanna van Burmania , de vrouw van den Raadsheer
Pieter van Harinxma thoe Slooten. Ook dit worde beschouwd als ceno aanvulling en verbetering , vermits de geslachlregisters abusievelijk Susanna barones
thoe Schvwartzenberg, de Ie vrouw van Edzart van
Burmania, als hunne moeder opgeven.
Ten bewijze hiervan strekke het volgende, door mij
vroeger opgeteekend uit oude M.s. aanteekeningen,
enz. ,berustende bij wijlen den H.W.Geb. Heer Mr. P.
A. V. baron van Harinxma thoe Slooten, die uit
Susanna Edzarlsdr. van Burmania afstamde:
7°. Jarich van Burmania, † 1661, zoon van Edzart
Sjucksü. en Jelck van Camminglia. ifa diens
dood bleef de state bewoond door zijne weduwe,
Hiskia van Camstra, † 1722. met hare nog zeer
jeugdige kinderen; terwijl zij later in het bezit
kwam van
U
8 . haar oudsten zoon Edzart van Burmania † 1708,
Zie over dezen en verdere bewoners Fr. Volksalmanak 1884, pag. 40 en volgg. Evenwel kwam
het bezit aan dezen niet. zooals daar vermeld
wordt, na, den dood zijner ouders, jnaa,r zeker
reeds met zijne meerderjarigheid. Althans volgens
leedbrief' van 1684 (zie hiervoor pag. 106), moest
de leed aangezegd worden o. a, D'Hoogh Ed.
Géb, Heer Edzart van Burmania op Jouwsma tot
Fenuarb met syn Iloogh Ed. Geb. Hiiyswou. Ook
woonden zijne moeder, zijne zuster Jeltie weduwe van den kolonel Jr. Jacob van Pafl'enrode,
en Tjenick Maria, van Burmania met, haar echtgenoot Ailert Kam, toon te Ferwerd; zijn broeder Riiyrdt Juckema van Burmania woonde met
zijne vrouw volgens denzelfden leedbrief' te
(xoutum.
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'1°. in een M.s. kwartierstaat,, bevattende G4 kwartieren van Ruurd Juckema van Burmania; (zoon
van bovengonocmden Jaricli en His van Gamstra)
wordt diens grootmoeder van vaderszijde genoemd
Jel van Gammingha, dochter van Jaricli en Jets
van Mockema.
2°. op het portret (als kind) van Susanna van
Burmania Q) waarop de wapens liarer ouders, van
Burmania en Cammingha , staat: A'\ 1634, Æt, 5.
Het blijkt dus niet alleen uit het daarop geschilderde Cammingha-wapen; maar bovendien uit
haar geboortejaar (1029), dat Jeltie van Gammingha
hare moeder was, en niet Susanna barones thoe
Schwartzenberg en Hohenlansbcrg, die den 25
Juli, 's nachts tusschen 1 en 2 uur , van het jaar
1624 reeds was overleden.
Susanna van Burmania huwde in 1648 Pieter
van Harinxma thoe Slooten , Raad in het Hof van
Friesland, zoon van Ernst en Tielcke van Botnia.
3°. een geschilderd bordje ter herinnering aan
het huwelijk van evengemelde echtelieden Pieter
van Harinxma thoe Slooten en Susanna van Burmania, met de wapens van de ouders van den
bruidegom, (Harinxnia-Boinia) on die van de bruid,
(Burmania-Cammingha) , en waarop vier op het
huwelijk toepasselijke symbolen zijn geschilderd, benevens daaronder deze versregels:
Een Tweeling-hart dat vlainmieh gloeyt;
Twee handen als ineen gegroeyt;
Twee dwyffjes, die nae 't paeren henglen;
Twee strickjes, die niet zijn t'ontstrenglen,
(') Zie mede mijn opstel: „Portretten-galerij van
Harinxma thoe Slooten", in het Jaarboekje van den
"friescheii Adel, jaargang 1885, blz. 94—119.
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De Echte Trouwe Beelden uyt
Van Harinxma en van syn Bruydt,
Verleent o Godt! dat dit hun trouwen
Haer doe op Aerd den Hemel bouwen.
4°. ten overvloede, dat de moeder van Susanna
van Burmania was Jelck (Jeltie) van Cammingha,
blijkt uit het wapenbord van een harer nakomelingen, n.1. van haren kleinzoon Pieter Ernst van
Harinxma thoe Slooten, overleden 20 September
1716.
De daarop voorkomende kwartieren zijn :
Vaderszijde:
Moederszijde:
Harinxma — Mockema, Scheltema — Aylva,
Botnia — Walta v. Jonge- Roorda — Unema (Oeningha)
ma.
Burmania — Douma ,
| Aylva — Meckema,
Cammingha — Mockema. i Meekema — Dek erna.

Het vorenstaande strekke op nieuw tot bewijs
van het nut der beoefening van de geslacht- en
wapenkunde, als eene der hulpbronnen voor den
geschiedvorscher, wien zij veelmalen belangrijke
ophelderingen verschaft. Mogen velen ook hierdoor
worden opgewekt, om van menig voorwerp uit
vroegere eeuwen eene omschrijving of afbeelding
in het licht te doen geven. Behalve het in openbare gebouwen tentoongestelde, bevat onze provincie nog zeer veel, wat niet algemeen bekend is
geworden , zooals bekers , schotels , portretten en
meer andere voorwerpen met familie-wapens.
Te wenschen is het, dat allen, die daartoe in de
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gelegenheid zijn, — zoowel belangstellende opmerkers
als zij, onder wie dergelijke curiosa berusten, —
medewerken, om die voorwerpen in het belang van
de geslacht-, de wapenkunde zoomede van de geschiedenis aan het licht te brengen , of dit door
anderen te doen bevorderen.
LEEUWARDEN, September

1889.

HEERKE WENNING.
Gebouw der R. F. B. School.
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De kenspreuk of lijfspreuk , die onze groote dichter GYSBERT JAPIGX gewoon was by zynen naam
te voegen, „sliuclü end riucht," of, gelijk hy zelf
schreef „sljiiecht en rjuecht," is sedert dien tijd by
de Friesen als een rymend spreekwoordelik gezegde,
als eene leuze in volle bekendheid gekomen, in
volle volkseigen en volksaardig gebruik gebleven.
En te recht. Immers juist die eigenschappen sliuclit
end riucht, slecht en recht, eenvoudig en oprecht,
zonder slinksche streken en rechtveerdig — zy staanby de Friesen in liooge weerde;, en maken deel
uit van hunnen volkseigcnaard.
In het voeren van zulk eene lijfspreuk volgde
GYSBERT JAPICX eenvoudig het gebruik van zynen
tijd. Daarin is niets byzonders. Maar het moge
dezen of genen onder ons voorkomen, als of GYSBEIIT
JAPICX zich, door juist deze spreuk te kiezen en te
voeren, eeniger male aan eigenwaan en zelfverheffing schuldig gemaakt hadde. Het heeft eenigszins
den schijn als of de dichter, waar hy zynen naam
teekende als „ GYSBERT JAPICX , Sljuecht en lijuecht"
daar mede wilde te kennen geven: ik, GYSBERT
JAPICX , ben slecht en recht, eenvoudig en oprecht.
Intusschen, dit is maar schijn. Aan zulke malle
zelfverheffing , aan zulken dommen eigenwaan heeft
8
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de vrome en nederige man zich niet schuldig gemaakt. Dat lag geheel niet in zynen aard. En
dit blijkt uit het volgende :
De spreuk sliucht end riucht is niet volledig ; zy
is slechts eene verkorting. Voluit luidt ze : sliucht
end riucht as dy f en Boalsert, in GYSBERT'S spelling: sljuecht en rjuecht az dy f en Boalsert , slecht
en recht als die van Bolsward , eenvoudig en oprecht gelijk de Bolswarders zijn. In dezen form
komt de lof, die in de spreuk opgesloten ligt,
niet GYSBERT JAPICX persoonlik ten goede, maar
den Bolswarderen in het algemeen. En deze
form is dan ook de ware , de volledige. GYSBERT
JAPICX zelf gebruikte zyne kenspreuk wel in dezen
vollen form. En , uit zyne geschriften genomen ,
staat die volle spreuk dan ook op het gedenkteeken van onzen dichter in de heerlike St.-Martenskerk te Bolsward. Te weten: Loytser! nim
it †or Ijea†; it iz sljuecht en rjuecht az dy †en
Boalsert.
Het vermoeden ligt nu voor de hand , dat „sliucht
end riucht as dy f en Boalsert", in GYSBERT JAPICX'S
tijd een bekend spreekwoord was by de Friesen;
wellicht reeds een zeer oud spreekwoord, dat de
Bolswarders zich te recht als eene eere konden
aanrekenen , gelijk het dan ook, in dien zin, door
onzen dichter als lijfspreuk schijnt aangenomen te
wezen. Maar, ofschoon ik er wel naar gezocht
heb in oude geschriften, een bewijs voor dit vermoeden kon ik tot nog toe niet vinden. Thans
echter is my dit gelukt. Immers ik kan nu aantoonen dat de Bolswarders den toenaam van „ slechten recht" reeds ten minsten honderd jaren vóór
den bloeitijd van „ Gysbert-om" droegen.
Daar leefde in de eerste helft der 16de e eu, ten
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tyde van de eerste kerkelike beroeringen die de
herforming medebracht, te Bolsward een man ,
FRANS geheeten, die eene andere godsdienstige
overtuiging toegedaan was als de Katholyke kerk,
in die dagen nog uitsluitend heerschende in Friesland , leerde. Dien ten gevolge werd FRANS gevangen genomen , naar Leeuwarden gebracht en aldaar
als ketter gevonnisd, ten jare 1545. In de oude
martelaarsboeken der Doopsgezinden , en in hunne
oude liedeboeken vindt men van deze gebeurtenis
een verhaal en een lied.
Het verhaal luidt :
„Te Bolsweert in Vrieslant is geweest een
„schaepken Christi, ghenaemt FRANS, die recht
„ende slecht in de vreese Gods leefde", enz.
En het lied begint:

:
1
i

„Daer was een schaep christlick geaert,
„ Te Bolswert binnen der stede .
„ Genaemt FRANS , recht en slecht vermaert,
„Hy leefde in Gods vrede ;" enz.

[

Verhaal en lied beide vindt men medegedeeld in

;

een opstel van Prof. Dr. J. G. DE HOOP SCHEFFER ,

'.:
j

getiteld : Onze Martelaarsboeken , en voorkomende
in het jaarboek : Doopsgezinde Bijdragen , Leeuwarden , 1870.
Men ziet, in beide deze texten wordt FRANS
„recht en slecht" genoemd , en dat deze benaming
hem niet zoo zeer persoonlik , als wel juist in zyne
hoedanigheid als Bolswarder gegeven wordt, blijkt,
naar myne meening , genoegzaam uit den geheelcn
samenhang.
Wy mogen dus , met deze bewijsstukken voor
ons , met voldoende zekerheid aannemen , dat de

|
j
e
†
;
l
''
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toenaam sliucht and riucht reeds in de laatste middeleeuen den Bolswarderen eigen was. Den burgeren dezer adeloude en roemryke stede van Bolsward , die in de 14de en 15de Ceu , in hoogkerkeliken en aristocratischen zin, als de hoofdstad
van Friesland gold , was dus van de andere Friesen
deze eervolle benaming- gegeven, als een kenmerk
van hunnen eigenaard , en als of zy , in deze byzondere volksaardige eigenschappen , aan de spitse
stonden des gantsen fricschen volks.
Moge de oude, middeleensche kenspreuk der
Bolswarders , sliucht end riuclit as dy fen Boalsert,
by voortduring met volle recht en in alle eere door
hen gedragen worden , nog menige eeu , ook tot
roem en eere van al ons friesche volk !
Haarlem.

JOHAN WINKLER.

VJWV"—
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op 31 Augustus 1889.

O hoc zaligh is't te duycken
Onder den Oranjeboom,
Gouden appelen te pluycken
Aen een kristallynen stroom ,
En te ruycken geur en lucht
Van die achoone Oranjevruclit!
VONDEL, Oranje Meylied (162(5).
Twee eeuwen zijn er heengevloôn,
Een derde toog haar middagpeil
Reeds ver voorbij, sinds Vondels toon
Weerklonk voor Neêrlands hoop en heil.
Nog staat, nog groent de Oranjestam ,
Die aan zijn' voet vereend ons vindt,
En draagt, wat hem de tijd ontnam,
Een frissche spruit, 't Oranjekind.
't Oranjekind ! op Neêrlands grond
Scheen reeds gevestigd Lood'wijks troon —
Toen 't scherpziendst oog geen uitkomst vond,
Riep 't hart om Willem Willemszoon !' —
Om Willems dochter saamgeschaard
— Als op den berg, waarheen men vliedt,
Zoo 't woedend nat geen dijk meer spaart —
Zien wij nog licht in 't zwartst verschiet.
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Dáár scheidt geen afkomst, geen geloof,
Geen Staatsbegrip, geen stand of rang;
Daar suist „Wilhelmus" nog door 't loof;
Dat lied „wordt nooit een slavenzang."
Nog staat, nog groent de Oranjeboom ,
Beschaduwt vrijheid , orde , recht, —
En 't ruischt van Eems- tot Scheldezoom:
„Oranje in 't hart ! en niemands knecht!'1
W. Z.

AANTEEKENING.
Geschreven terwijl de nieuwe Schoolwet in behandeling was. — „Willem Willemsz. !" was de
roep van 't volk in 1672. — In 1815 zong Gornelis
Loots :
't Wilhelmus van Oranje
Wordt nooit een slavenzang;
in 1771 Onno Zwier van Haren :
Oranje in 't hart! en niemands knecht !
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DE MIDDELZEE,
in verbinding met den Fliestroom
langs B o l s w a r c l .

Vóór een tiental eeuwen was de plaatselijke
gesteldheid onzer provincie geheel anders dan tegenwoordig. Dit is overbekend. De zee, thans
tusschen de eilanden en de vaste kust spoelende,
bestond destijds nog niet. Integendeel, de tegenwoordige Hollandsche en Pricsche eilanden waren
nog langen tijd daarna met het vaste land verbonden. Een andere zee, nu reeds eeuwen geleden
in land vervormd, „cfe Middelzee''', liep toen als
een forsche stroom, van het noorden af in Friesland op. Utgong (Berlikum), Beetgum, Stiens,
Britswerd, Leeuwarden, Marssum, Wcidum, Rauwerd,
Bozum, Sneek en Bolsward waren, zoolang deze
Middelzee bevaarbaar was , bekende zeeplaatsen (*),
en bij Bolsward langs, in 't noordwesten op naaide zijde van het Flie, moet een betrekkelijk breed
water geloopen hebben, dat in den Fliestroom uitkwam en de Middelzee open en bevaarbaar zal
gehouden hebben.
Het bestaan van laatstbedoelde waterverbinding —
(x) Betrekkelijk den loop der Middelzee enz. worde
geraadpleegd het belangrijk opstel van Mr. Ph. van
Blom, met kaartje, in den vorigen jaargang, zoomede
de daar aaiigeliaakle schrijvers.
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geschiedkundig minder bekend — is naar het oordeel van den geleerden P. Brouioer, in zijne
„ Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis der voormalige Middelzee1' (Leeuwarden, 1834, pag. 9,
„Noot en pag. 27) „aan geen twijfel onderhevig,
„wijl het", „zoo schrijft hij, „om bekende natuur„ lijke redenen onmogelijk zoude zijn ie begrijpen,
„hoe een zoo lange , over het algemeen smalle en
„op sommige plaatsen zeer enge zeeboezem (als
„de Middelzee n 1.) , of zoude hebben kunnen ont„staan, ôf aanwezig kunnen blijven, indien deze
„niet aan de uiteinde open en alzoo doorstroomende
-geweest ware. De eerste verstopping van den
„westelijken mond zal, gelijk ik vermoed, door
„ natuurlijke oorzaken , en wel waarschijnlijk door
„het verloopen en veranderen der stroomen zijn
„ teweeggebragt " Enz.
Vergelijkt men hiermede het Rapport van twee
Raden uit het Hof van Friesland, de Heeren Pieter
van Dekema en Tjalling van Eysinga, op den 24Augustus 15G2 gecommitteerd tot visitatie der zylen
en sluizen in de Zeedijken der Vijf Deelen, ú) dan
blijkt; dat deze Commissarissen bij hun onderzoek
sporen hadden gevonden van drie , tusschen Harlingen en Makhum enz. reeds lang verzande of
overdekte zylen, waarvan het voormalig bestaan
echter door oude menschen werd bevestigd. Immers bedoelde heeren zeggen in hun verslag:
„dat zij, van HarUngen gaande, zijn gekomen
„omtrent Pingjume.r Werpdijk;2) enz.;
M Te vinden in 's Lands-Dyckagiéboek. (Afschrift,
pag. 102—169).
-) Onder Werpdijk wordt verstaan de I'ingjumcr
Halsband.
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„dat Jiyoerdt Eoorda hun heeft aangegeven en
„ verklaert, dat op 't noordt van deselve Werpdijk en
„Pingjummer Buitendijk 1) gelegen had Uylkezyl enz.:
„dat bij die plaets nog een diepte gelegen was,
„strekkende van daer, oostwaarts op voorbij Jelle
„Bonnema-lmys enz., en voorts in de gemeene
„Vaert, (2) strekkende naer Kimswert, Arum, Frane„kor en Bolsward , en zoovoort naer Waaxens
„belte duer Cubaert tot aen Warnetitte, enz.
En verder :
„Van daer, f de Uylkezyl) zijn wij gegaan langs
„den Dijk , voerhy Suricli tot op den Gelderschen
„dijk, enz., waer nog huiden ten dage daeromtrent
„eene oude vaert is gelegen, respondeerende op
„ diezelve plaets , nietende die Ee , strekkende van
„daer oostwaerts op naer Wons en de gemeene
„vaert aldaer, over die welke niet verre van de
„ Zcedijck een stcenen pijp heeft gelegen;
„dat die Zyl geheeten had die EeMerzyl, enz." 3)
Op grond van een en ander en in verband met
herhaalde eigene nasporingen op het terrein , lijdt
het mijns inziens geen twijfel, dat er voorheen
') Hiermede w o r d t bedoeld liet gedeelte van den
Zeedijk, vroeger afzonderlijk door de ingezetenen v a n
h e t dorp Pinç/jum onderhouden.
2
) T h a n s b e k e n d onder den n a a m van „r/e JBede/aarsvaart."
3
) De derde in h e t r a p p o r t bedoelde zyl heeft g e l e g e n
bij Sotterum,
„ s t r e k k e n d e , volgens a a n g e h a a l d r a p p o r t ,
de Sylroede v a n daer „naer de Sillaerdermeer,
Wonsera.,vaert, deur Golde (Makkumer) meer n a e r
Bolswardt.".
Behalve de te Malihum gelegen Oude Klooster- en de
Achhimer-7-.yl, w e r d e n n o g t e n zuiden v a n die plaats door
gemolde hoeren gevonden de Idsegálmyster-, de G-aesterNoorder- en Zuyder-zylen,
beneyens de Feriüolder-svjl.
Y. L.
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eene breede stroom of slenk, geschikt voor doorvaart , bijlangs Bolsivarcl, uit de Middelzee naar het
Flie heeft geloopen , in de richting van de Marne T),
(thans de Schraarder-oud-vaart), verder ten noorden
langs en voorbij Schraard door de Koitdehuister
leegen, de Gooymer-vaarl en voormalige Gooymer•meer naar de vorenbedoelde Eesterzijl, ten zuiden
van Zurich, ten slotte uitkomende in het Flie.
In die richting waren, nu drie en een halve eeuw
geleden , nog bekend de plaatsnamen: Scraerderahol, de Sylackeren, de Goyumer- en de Oldmeer,
de Meerswal, de Soltkamp, die Bille, de Nyemeeden , het leeg Bootland , Spyck , Eemeed , de
Eesse enz., 3) die alle in meer of mindere mate
') Ten oosten van deze nog bestaande oude waterlossing de Marne, die duidelijk veel breeder moet
zijn geweest dan thans, ligt op een terp Groot Marwird en iets westelijker Klein Marwird, en tussehen
dezen en de Marne de Marnedijli, — ook Maren of Marningedijk, — terwijl de langs de Marne gelegen gronden
van ouds den naam dragen van de Marning.
Gemelde Marnedijk is met den Slachtedijk der V
Deelen ongetwijfeld de oudste Binnendijk in dat oord
der provincie, vrij zeker gelegd met liet doel, om
bij de menigvuldige doorbraken van de zoo zwakke en
lage zeedijken het zoute water van de ten oosten van
dien dijk gelegen streken te weren. Ware hij alleen
gelegd om bij de aanslijkmg van de Middelzee in de
nabijheid van Bohward, die zee van de boven aan
gegeven stroom of slenk af te dammen, clan had de
Marnedijk zich niet tot Achlum behoeven uit te
strekken.
Zie ook betrekkelijk dezen dijk de Not. der Staten
van Friesland, Zomerz. 1889. Bijlage A pag. 13.
v. L.
2
j Benefieiaalboek van Friesland van 1543, pag. 296
en volgende, en Register van Aenbreng Ille Dl. (1546)
op Pingjum, Zurich en Wons.

Wumkes.nl

123
er op wijzen , dat hier een rijd, slenk, of stroom,
moet hebben, bestaan.
Ten westen van het dorp Schraard is de loop
van dezen waterweg nog heden ten dage duidelijk
zichtbaar in de reeks lage landen, ten noorden van
den kunstweg, die uit den weg Wons-Harkezijl naar
Schraard gaat. Deze lage streek loopt noordwestwaarts door, in de richting van de thans bestaande
kadastrale gemeenten Witmarsum—Makkum.
Zeer waarschijnlijk heeft Bolsward , 't welk reeds
in de 8e eeuw bestond en waar omstreeks het jaar
1050 reeds munten werden geslagen v) zijn opkomst
en bloei in die overoude tijden mede aan de voren
aangegeven waterverbinding van de Middelzee met
het Flie te danken. 3 )
Volksoverleveringen, (sagen), hoe ook gewijzigd en
veranderd, vinden hunnen grond in geschiedkundige gebeurtenissen of voormalige plaatselijke toe4
) Mr. J. Dirks, Koophandel der Friesen in de
vroegste tijden, pag. 157 en noot 4 aldaar, zoomede
Hoofd van Iddekinge, Friesland en de Friezen, in zijn
Overzicht achter dit werk.
2
) Langs welken waterweg Bolsward, als Hanzeestad, later zijn handel naar buiten heeft gedreven, is
wel een nader ondei'zoek waard.
Wellicht langs de Wymeris, over Sloten naar Tacoeyl. Later in elk geval langs de Exmorstemyl over
Makkum. Deze zyl bestond reeds in de 14e eeuw. In
1474 werd zij door Bolsward in een verlaat veranderd.
(Charterb. l', 335 en 659). Ook werd de Ilymertervaart enz. door Solsivard, in 't belang van haar handel
op Harlingen gegraven. De vaart naar Workum schijnt
eveneens van lateren tijd te zijn. Zie ook Winsemius op
Wonseradeel en een schrijven van Burgem. en Weth.
van Bolsward van 25 Octobor 1838, betrekkelijk lietvroetrer onderhoud van vaarten enz. door die stad. v. L.
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standen. Ze zijn, als ware liet, een nagalm in
den mond van het volk van hetgeen eertijds geschiedde oi' bestond.
Nog ten huidigen dage leeft te Pingjum de overlevering voort, dat ten zuiden van dit dorp eene
haven bestond , waaraan mede is verbonden eene
andere overlevering , door onzen Fricsehen dichter
J. G. P. Salverda in zijn Ocke Helr), bezongen. 2 )
Die overlevering en hetgeen daaran.n wijders door
den mond des volks werd toegevoegd , wensch ik
nog aan liet voorgaande vast te knoopen. Ik geef
haar in de Frieschc taal, waarin ook de sage
voortleeft.
Zij luidt als volgt:
Tûzen jier great lyn , do libbe Ocke , it iennichst
bern fen Louw, in krêftige Fries, in echlc séman,
dy 't neat lieaver die as mei syn skip op it sâlte
skom om to swabjeii. In fûleinige skipper wier
it, dij nin gefaer koe en for nin divel ei' miiiske
bang wier. Mocht er it Krisiondom yn namme
ek al oannomd h a , yn syn herte hie de âlde lear
fen Wodan yet it greatste plak. Mei Wodan hied
er lokkich en forlúnlik west: sûnder Wodan woe
dat net mear flotsje. lendris wier er wer mei in
forbeilige sLoárm op 'e Middelsé en sette, by Boalsert
lans , de koers op Pingjum oan , hwent dat wier
syn berte-plak. Der siet mem yn hjar wente al
dagen lang mei cangstme nei him út to sjen. Ho
trille it àld minske oer al hjar lea, as hja mei
eltsc ùre de wyn slimmer oanboasjen lielde. „Ocke,
myn lieavo Ocke , forgiet op it salte skom !"
M Uiljmens-moren. Leauwerd 1834, pag. 69.
) Salrerda woonde te Wons, niet ver van Ocke
Hel, zoodat de overlevering ook door hem zat zijn
opgevangen.
2
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Sa kierme hja. Mar ek Ocke syn skipsmaeten
wieren hjar rie to 'n ein. Neat oars tochten
hja, as it skip scoe forgean. Mar oinling liket
de stoárm bwat bidarje to scillen, en wylst it
skipsfolk yn 'e mest opsjuclit, sizze hja Lsjin elkoar :
„Nou scil it mei Go ds holp wol gean." To nauwer
need nat Ocke dy wirden fen syn kameraeten lieard,
ef de Satan springt yn him los , en hij snauwt
syn folk ta : „Dj/ (God) is dead en kalei !" To ,
;,poat oan "mar ! Hwat scoe hy ? 'i Scil sânder
Mm f' '
O , grouwelikc godslastering ! Ocke, Ocke, hwat
lean scilst derfoár krije ! Bitink, as de wrake
fen Him , dij 't de hicle wrald rejeart. dij treft,
hwat skrik'lik lot dij den oer de holle hingje scil!
Mar der tinkt Ocke net om, en — hy hat der
ek gjin tiid mear ibar. Hwent, nin tel is der
forroun , neidat syn mûle dy freeslike wirden útbrocht hat, ef
in oeribel greale weage
komt op it skip oansetten. Hja skoert him mei
en Ocke ploft fen it roer wei oer board. In felle
bliksemstriel fliocht troch syn lichem, spjalt de
ougroun OJD en
tbr iwich fordwynt Ocke
yn "3e djipte !
As jimme , friunlike lezers , nou ier ef let, ris
to Wytmaersum komme, den ha jimme mar in
healûrke mear to rinnen om by it plak to stean,
hwer 't dizze drowige historie fen foár tûscn jier
bard is. Draei efkes oan 'e westside de Kaldehúster dyk mar op ; panderje sa twiske de bouIfinnen troch en oer in stik fen de PingjommerHalsbân bij „'tSpyk", in greate , trijekantige tichtgroeide poel, dêr 't winterdei in plasse" wetter yn
stiet, mar hweryn simmers de reidpopels en it
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toerebout tige yn 'e hichte sjitte en hin en wer
widsje. Den sjongt dêr yn de ieremoarn it lieaflik
reidmoskje en tsjattert it út fen wille, wylst it
him sêft op en del dounsje lit fen it bûgsomme reid.
Op dut plak , nou iensom en forlitten , wier alear
drokte en biweging bij de rûs. Do wier 't de
foárhaven fen Penninghom, fen Pingjum , wer 't
de skippen delfoelen en ankeren , as de stoármen
to folie op it Flie bûwkken , ef as hja hjar
frachten to Pingjum losse woeden. Dat alles is
nou, al ieuen lyn, forflein , lyk as alles op dizze
ierde forgiet. En Pingjum-sels is in stil, gewoan
bouboei's doárp wirden , hwer 't nimmen me ar wennet , dij 't ús sizze kin , ho it Gea- of doárp-segel
er earen útseach, der 't de oarkonde mei bisegele
waerd , dij 't de willekarren bifette, hwernei de
Tollegrielman to Pingjum mei syn Tollen (rjucliters) riuchtsje moást, op de 3CHte Maert 1504troch de „ghemene meente", de yngesetenen, opmakke en fêststeld 1 ).
En as wij fen dat forlittene en binei alheel tichtgroeide havensté ús oukeare en skeanoer op 'e
Koaipleats oangeane, den fine wy dêr, efkes súdliker, de breede ryd of slinke, hwerfen de lânnen
yet in ein djipper lizze as dij 't er neist oan ta
komme , en dij slinke is it leste oerbliuswsel fen de
stream, hwerop Ocke en folie oare skippers foár
ieuen hinne en wer sylden. Knyp de eagen efkes
ta, en yn jimme forbylding sjogge jimme de seilen
yet fen de Scraerderkant oukommen. En rin in
pear gcwinten lân fjirder, den stean jimme fuotten op
in stik làn, dat eltse arbeider, boere-feint ef jonge
jimme oanwize scil mei de namme , „Ocke Hel."
') Charterboek II, 233.
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To midden yn dat stik làn stoe, nou 60, 70 jier
lyn , yet in peal, en dy peal wier de top fen de
mest fen Ocke syn skip ; dat op dit plak , ieuen
lyn, yn 'e djipte forsonken is. Nou is, spitich genoch, dy peal dêr net mear. De kij hawwe der
krekt sa lang tsjin oanrost, dat er oubritsen is ,
en nimmen it plak mear fine ken , hwêr 't er iens
stien hat. Mar dat er der earen stoe, wit dy ald
man jimme yet to forheljen, dij 't der in stik làn
fierder mei syn brike skonk hinne strampelt to
mollefangen. Hij hat him yn syn jonge jierren
kleaï dêr kinnen. *)
En wolle jimme mear wîte fen in plak, hwer ik
jimme ta bislút yet hinne liede wol, efkes fen
siden de „Kievytsherne" yn 'e hoeke fen de Grienedrjk, de wei nei Scraerd op, — it scil jimme
ft folgjende forhelje. — Sount Ocke op dat plak,
hwat nou yette „Ocke Hel" hiet, op sa'n grousomme wize oan syn ein komd is, hat it yn 'e
harne fen 'e Grienedyk, yn tsjustere hjearst- en wintei'jounen, jimmer spûke. Den wier Hantsje-om dêr
oan it bouen. In filde foâle mei in gleaune kers
op 'e stirt, holp him ta dit wirk. Mar al ho lang
as Hantsje dêr nou al beusig west hat, nca komt
er ijirder. Nachts eint it ridlik wol, mar moáms
as do dage wer oanbrekt, fordwynt syn wirk
l
) Hél, Ml, hol beteekent Collis, mom een heuvel,
een hoog stuk land. Hélgoland het hooge eiland. —
Zie Westerhoff, Geschiedenis van liet Dijkwezen, pag.
301 en 271.
Opmerking verdient' het echter, dat Ocke-Hel niet
hooger Hgfc, clan het daar omheen liggende, laag gelegen land.
v. L.
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alli'kc ûnforklearbar yn 'o skimering, as 't de jouns
to foaren bigoun is. Sa giet dit jier út, jier yn,
jimmer troch. En nea doch wirdt koárthakke wirch
fen syn fruchtleas bodsjen.
En zoo loven de Pingjumer haven en Oclce Hel,
naar lang vervlogen eeuwen en aloude toestanden
heenwijzende , nog steeds voort in den mond van
het thans levende geslacht.
WARGA.

S. KOOPMANS.
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Een mislukte Veldslag.
(Uit den Spaanschen Successie-Oorlog).

't Is een bekend feit, dat de oorlog, dien wij
gevoerd hebben over de erfopvolging in Spanje ons
duur te staan is gekomen. Het handhaven van het
politiek evenwicht in Europa, een voornaam middel
tot zelfbehoud, was wel een grootsche rol, te
grootscher naarmate ons land kleiner was, maar
het kostte den Staat zware offers. Natuurlijk ook.
Oorlogen tegen de machtigste mogendheid van
Europa, wat Frankrijk onder Lodewijk XIV ongetwijfeld was, zulke oorlogen moesten op groote
schaal gevoerd worden, wilde men den machtigen
koning kunnen, weerstaan.
Toch was het onze plicht om de politieke vrijheid te verdedigen tegen ieder, die ze wilde aanranden , want wij waren er toe in staat; en wanneer men later zich terug trok, was dat minder
uit machteloosheid dan uit gebrek aan bewustzijn
van de heilige plicht, die op ons rustte.
Na den oorlog waren wij ook uitgeput, want
we hadden te veel gedaan. Èn de negenjarige
oorlog èn de Spaansclie successie-oorlog, met zulk
een korte tusschenruimte gevoerd, hadden te veel
van onze krachten gevergd.
De boog bleek te lang en te sterk gespannen te
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zijn geweest. Toen de pees werd losgelaten, bleek
het, dat de boog zijn veerkracht had verloren.
De inspanning van alle krachten kan niet anders
dan goed werken voor een staat; verslapping evenwel moet het gevolg zijn, wanneer een staat te
veel moet doen. Vooral zal dit laatste het geval
wezen, als die overspanning niet het gevolg is van
een vrijwillige handeling, maar het gevolg daarvan,
dat men zijns ondanks wordt meegesleept. Juist
dat is het ook, wat ons in den Spaanschen successie-oorlog zooveel kwaad heeft gedaan. Reeds
vroeger is er op gewezen, hoe onze Staat de martelares is geworden van het groote Haagsch verbond van 1701. Reeds elders is aangetoond 1), hoe
een tijdig sluiten van vrede, even voor of zelfs nog na
den slag van Malplaquet in 1709 ons voor die uitputting zou hebben behoed, is er op gedrukt, hoe
niet door onze schuld alleen de oorlog noodeloos
is gerekt, en hoe wij niet door onze krachtsinspanning zijn te gronde gegaan, maar wel door het
noodeloos verspillen van krachten, door het verzuimen van handelingen, waar handelen plicht was
geweest.
Hebben we daarvan al meer dan één staaltje
gezien, een nieuw kwam mij voor oogen bij het
bestudeeren van het dagboek van Johan Vegilin
van Claerbergen, dat berust in het archief van Z.
E. Jhr. Mr. F. J. J. Van Eysinga. Door den altijd
even vrijgevigen eigenaar ben ik in staat gesteld
hiervan het een en ander mede te deelen. De
waarheid van het verhaal van den jongen man
kunnen wij controleeren, als wij het vergelijken
met de bronnen, die ik elders gevonden heb. De
') Gids van Juni 1887.
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voornaamste van deze is een schrijven van Johan's
broeder, Filips Frederik r). Gedeputeerde te Velde
namens den Raad van State, aan den Raadpensionaris van Holland.
Voor wij het feit zelf beschrijven, zal het niet
ondienstig wezen er hier op te wijzen, hoe de stand
van zaken was , en welke plannen men had gemaakt.
De vorderingen der Bondgenooten legen Lodewijk XIV waren sedert het jaar 1706 zoo groot
geweest, dat men reeds was doorgedrongen tot de
Fransehe grenzen en in staat was gesteld om den
trotschen vorst op zijn eigen gebied te verontrusten.
Men had reeds allerlei luchtkasteclen gebouwd en,
vertrouwende op de zwakheid van den vroeger zoo
machtigen monarch, had men zelfs gedroomd van
een voortrokken der verbonden legers tot de poorten van Parijs. Ja zelfs had men reeds plannen
daartoe beraamd. En waarlijk was dat nog zoo
dwaas niet bedacht. De sterke vestingen Rijsel,
Kortrijk en Bergen waren achtereenvolgens in de
macht der Bondgenooten gevallen. In het jaar
1710, zoo was het voornemen, zou men nu Douay
belegeren om vervolgens op Atrecht aan te rukken.
Was deze laatste stad gevallen, dan zou er geen
gewichtige hindernis meer wezen om op Frankrijk*
hoofdstad aan te trekken.
Intusschen, al was het plan zoo beraamd door
de verschillende bondgenooten, daarom werd er
*) Deze brief is aanwezig in hot archief-Van der
Heim in den Haag (Rijksarchief). De Gedeputeerde
had evenwel gezorgd voor een afschrift, waarschijnlijk
om de belangrijke mededecling, daarin vervat. Zoo
komt het, dat ik de kopie er van terug vond in liet
archief van de familie Van Eysinga.
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nog niet zoo dadelijk uitvoering aan gegeven. Want
behalve het gemeenschappelijk belang had elk
der verbonden mogendheden nog haar afzonderlijke belangen. Was de Republiek er op bedacht om de steden, die zij tot een barrière
tegen Frankrijk wou vereenigen, zooveel mogelijk
reeds tijdens den oorlog te vermeesteren, Engeland
hield altijd het oog gevestigd op de kuststreek van
Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden. En nu
men zoo dicht genaderd was bij de kust, was het
natuurlijk, dat de Engelsche natie wel gaarne weer
de stad Calais in bezit wou hebben. In de middeleeuwen toch had ze door het bezit van die stad
een zeker overwicht in Frankrijk doen gevoelen,
dat ze meende wel weer terug te kunnen erlangen.
Natuurlijk dat die verschillende belangen wel
eens met elkander in botsing geraakten, vooral,
wanneer de Engelsche regeering zonder iets van
haar plannen te laten merken, toch haar zin doordreef. Dat gebeurde ook in het jaar 1710. Douay
werd eerst belegerd en na eenigen tijd ook ingenomen.
Toen was volgens het plan Bétbune aan de beurt.
Over die stad zou men trachten tot Atrecht door te
dringen. Maar, terwijl men bezig is voor Béthune,
komt de Engelsche opperbevelhebber voor den dag
met een ander plan om n.1. in plaats van naar
Hesdin, dat naar den kant van Atrecht lag, naar de
zeezijde te trekken en St. Omer en Aire te belegeren,
ten einde zich op die wijze een weg te banen naar
Galais en Boulogne. Nu was er ook wel eenige
reden voor die verandering, meenen sommigen,
omdat de Fransche veldheer, de bekwame hertog
de Villars zich bij Atrecht achter zeer sterke linies
verschanst had, maar uit de papieren van de Vegilins blijkt, dat die linies op dat tijdstip nog zoo
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sterk niet waren. In ieder geval bleek liet, dat de
Fransche opperbevelhebber zelf bevreesd was voor
een beleg van die belangrijke vesting, want om
dat te voorkomen maakte hij een beweging met
zijn leger ten einde de Bondgenooten te intimideeren en te trachten hun een slag te leveren. Dat
die slag in 1710 uitbleef, was omdat de Bondgenooten , althans hun beide opperbevelhebbers , dien
niet wilden aannemen.
Laten wij om dat duidelijk te doen uitkomen hel
goed uiteengezet verhaal volgen , dat de jonge Johan
Vegilin ons in zijn dagboek hiervan geeft en dat
voor ons te grooter waarde heeft, aangezien Johan
in het leger vertoefde en door de hooge betrekking
van zijn broer, n.1. die van Gedeputeerde te Velde,
veel van de hoogst geplaatste personen moet hebben gehoord. Bovendien schreef hij niet niet de
bedoeling om door het groote publiek te worden
gelezen. Men stelle zich evenwel niet voor een
staaltje van fraaien Hollandschen stijl uit die dagen
te lezen.
Terwijl men bezig was met het beleg van het
plaatsje Béthune, welk beleg door een dekkingsleger
werd beschermd, kwam er op eens op den 31 en Juli
het bericht, dat Villars uit zijn liniën was gedecampeerd en in 't gezicht van het groote leger der
Bondgenoolen was komen liggen. Dezen hadden
reeds vroeger een slagveld afgeperkt en in dat afgebakend champ de bataillo werd nu het dekkingsleger geplaatst. Natuurlijk zorgde men er voor om
zoo spoedig mogelijk uit het belegeringsleger en van
enkele bezette plaatsen in de nabijheid versterkingen
te laten aanrukken. „Soodat alles in allarm was
en een yder gedagten van een bataille hadde."
Maar op dien dag kwam het niet tot een slag
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al evenmin als den volgenden. Hoe dat kwam en
wat hij en anderen er al zoo over dachten, vertelt
Johan ons op de volgende wijze :
„Wij dan ook alle in desclve gedagten sijnde,
soo reedt ik uit curieusheijt met mijn Broeder de
Gapn. r) die als adjt. bij sijn genl. den lA-Genl.
Murray in sulken geval wel diende te wesen, 's morgens om vijf uir naer het groot leger, alwaer wij
ons opweg wat haesteden, binnen de twee uiren
(juamen, dog de genl. w a s niet 'thuis.
De bagage van 't gantsche leger vonden wy reedts
gepakt staen agter de Hollantse artillery. En alles
was in een plaisierige beweging, wijl yder een
bataille verlangende dies te nieuwgieriger was, hoe
het eyndelyk sou aflopen.
Wy dan van verre eenige Eseadrons met bloote
swaerden op een volle galop heen en weder siende
ryden op een hoogte voor de Scarpe en niet wetende , wat sulx beduide, reden derwaerts. Daer
komende sagen wy dat 6 à 7 Franse esquadrons
op die hoogte geweest synde onse veltwagt, uit 2
Esquadrons bestaande, terug tot digt aen Aubigné
hadden gedreven, die dacr van aenstonts kennisse
aen de generaels gaven, welke nog 2 Esq. tot haer
secours sonden. De vyanden retireerden sig dan
sagtjes, vreesende van agteren geeoupeert te sullen
werden, tot agter een beekje en holle weg, die
tusschen twee bosschjes lagen.
Aenstonts quamen 30 à 40 hussaren haer in de
retraite incommoderen, schoten selfs een dragonder
doot, waer ons knegts nog den degen tot buit
maekten en hielden naderhandt nog langen tydt
*) nl. Assuerus Vegilin. Er waren 4 Vcgilin's in 't
leger. Behalve de drie genoemde, broeders nog hun
oom de Generaal, Frederik Veajilin.
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sehutgevaerte met den vyant, die sig omtrent
den middag weder begaven van waer se gekomen
waren. Synde hare geheelo cavallery in de wapenen en alle paert voor hare liniën heen en weder
rydcnde, gelyk nauwkeurig kon sien van die hoogte,
waervan voormaels meer gesegt hebbe, en welke
nu dies te aengenamer was, wyl men er niet
alleen ons leger, maar ook het Franse, synde die
hoogte bijkans tusschen beyden gelegen, van tent
tot tente konden sien, synde groot 3/4 uir van ons.
Dit nieuwe voorval van deso Franse esquadrons
gaf mede een nieuw allarm in 't leger.
En quam daerop den Hertog van Marlboroug, selfs
prince Eugene , die by de 3 uir ver logeerden, den
Erfprins, den Prince van Orangen, Albermarle, Dopf
en alle de gen eraels van de linker vleugel om sulx te
sien, en se recognosceerden het terrein aldaar.Keerden
sulx gedaen hebbende yder weder van waer hy quam.
En ik reedt met myn Broeder de Gap11, wederom naer het quartier van syn generael, synde het
doen over de middag. Ik bleef aldaer eten gelyk
mede "s nagts slapen, myn peert wegens de swaere
mars te seer gefatigeert synde om daer mede weder
na de belegeringe te ryden. Myn Broeder, de
Gedepe. op het gerugt van de groote apparentie
tot een bataille begaf sig met den Heer vanlJsselmuiden, Intt. Posters en Genl. Hompesch 's morgens van Douay en quamen 's middags in 't leger.
D' eerste trok nog dien selven avont wederom
onverrigter sake na de belegering.
Tegen den avont ging ik met myn Broeder de
Gap», eens wandelen en sagen de Piquetwacht van
de armee uittrekken. Alles gerackte doen in stilte,
sijnde de schoone apparentie tot een gewenste bataille verdweenen.
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Dog om de gantsche gelegentheyt van de saek
naukeurig te weten sal 't niet ondienstig syn deselve
te regte eens te melden met syn omstandigheden.
Vooreerst wat de vyantlyke beweginge aengaet moet
men seggen, dat deselve seer hardi en onvoorsigtig was, en men kan niet wel begrypen, hoe
sy sulx hebben durven ondernemen.
1. De nootsakelykheit van te decamperen, veroorsaekt uit een groot gebrek van vourage in hare
liniën, waer sy het begin der campagne of daer
omtrent hadden gelegen en alsoo alles voor en
agterwaerts geconsumeert. 2. De groote vreesse
voor het verder indringen [in Frankrijk] van de
armee en alsoo de sorgvuldigheit tot het bewaren
van steden en het platte landt voor de Scarpe,
geloove ik naest, dat haer hiertoe meest hebben
geobligeert. 3. Vastelijk vertrouwende, dat onse
armee soo considerabeî. verswakt door het detacheren van de trouppen tot de belegeringe van
Bethune en het legertie onder den Erfprins tot Lens
sig in 't begin tegen haer ondernemen niet en
souden opponeren.
't Sy dan wat reden dat het sy, 't is ons genoeg dat sulx effectief geschiet is.
Wat nu het niet engageren van ons leger met
dat van den vyant aengaet, de oorsaek daervan
sal wat naukeuriger ondersoek desidereren.
Voor eerst stelle ik, dat de bataille op drie diverse tyden soude hebben kunnen geschieden.
1. Op de marsch der vyanden.
2. 's Daegs na dat 's morgens in "ons gesigt
waren komen legeren.
3. 's Daegs daer acn volgend , eer sig de vyand
geheel en al geretrencheert hadde.
Wat

het eerste

aenhelangt,
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beklaegen dat men sulx niet posityf heeft geweten
(want onze vourageurs souden bijkans onder de geheel Franse armee syn vervallen geweest.)
Dese onkunde dan, voortkomende 't sij uit de
te weinige correspondentie, die de chefs d' armee
omtrent de vyande onderhouden, daer nog tans
de gemeen e man het aldaer vier dagen van 'te
voren wiste, en er selfs al een gerugt in 't leger
was ; 't sy uit een kleinagtinge omtrent haer, noyl
konnende geloven, dat sy sulken dangereusen saek
souden durven wcrkstellig maken, al haer groot
opgeven voor gasconnade rekenende ; soo is 't wel
al te seker, dat men er niet op verdagt is geweest, gelyk het genl. exempel van de vourageurs
ons leert, als ook het veranderen van legerplaets,
dat is , dat men de cavallery op de vleugels en de
Infantery in 't midden liet posteren, niet voor
's daegs na de vyantlyke marsch , niettegenstaende
sulx eerst 8 à 10 dagen soo niet veel eerder aen
Milord Duc geremonstreert was. De dispositie dan
ook niet gemaekt synde, soo was 't onmogelijk om
de vyant in haer marsch te vallen , schoon 't anders de beste occasie van de weerelt was geweest,
synde deselve ordinaris in 't generael onordenflyk
en die van de Franse daer in de onse nog verre
surpasserende. En het hadde gemakkelyk konnen
geschieden, al was het maer met 50 à 60000
man of minder geweest.
Wat nu het tweede geval aengaet. Men kan dan
ligt begrypen , dat onse chefs niet voor 's morgens
vroeg van de vyantlyke magt verstendigt synde,
sulx haer in 't begin seer sal gesurpreneert hebben. Daer loopt dan ligtelyk een uir à twee voorby
eer men by malkaer komt en dikwils meer.
Dan moet men eerst delibereeren. Dan weet
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men niet hoe 't met de sack ter degen by gebrek
van correspondentie gelegen is, veel minder, wat
het oogemerk der vyanden sy. Dit alles sal buiten twijffel de chefs ook al voorgekomen wesen.
Het eene en ander dan in overweging genomen
synde konde men niet resolveren om den vyant
dien dag aen te tasten, waertoe ook voornamentlyk moveerde, dat onse armee niet in ordre van
bataille gecampeert lag, 't geen men eerst dien
dag liet doen, gelyk gesegt is, dat deselve soo
merkelyk verswakt was door de belegeringe van
Bethune en het leger onder den Erfprins tot Lens
aan wien daer op de boven verhaelde ordres gesonden wierden. . . . 't Zy dan wat het zy, daer
quam dien dag niet van.
Hoewel andersints, soo 't eenigsints mogelyk was
geweest, dat sulx hadde kunnen geschieden, daer
toe veel apparentie van succes, volgens menschelyke oogenschynlykheit soudc geweest syn, wyl by
do vyant alles nog in een volcomene desordre was,
en do gemeene man door de marsch gefatignert synde.
Wat het derde geval belangt, te weten om de
vyant 's anderen daegs , te weten den 1 Aug. aen
te tasten. Hiertoe was sekerlyk wel de meeste
apparentie.
Verscheyde swarigheclen van de voorgaende dag
waren weggenomen, soo door het decamperen van
ons leger in 't Camp do bataille als door het arrivement van de Trouppen van -het legertie onder
den Erfprins ; 't stellen van nodige ordres tot het
inpakken der bagagen , en senden van deselve agter
de artillcry als andere saken. Hebbende men mede
beter kennisse van de geschapenheyt der vyant,
die sig wel hadde begonnen te begraven, dog 't
geen haer nog weynig nut had kunnen toebrengen.
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Daer en boven was hare vreese , om aldaer synde,
soo te seggen op het vlakke, waernaer wy soo
lang gewenscht hebben , aengctast te worden, sedert
het begin van haere marsch onuitsprcckelijk groot
geweest synde, nog continuecrende.
Dog het scheen tot verwonderinge van groot en
kleen, dat de inclinatie van Prince Eugene en
Milord Duc tot een bataille voor ditmael gantsch
niet groot geweest was en van tyt tot tyt verminderde , soo dat sy dien dag sulx absoluit weygerden. 't Was dies te vreemder, wijl de Hceren
Gedeputeerden Pesters en Tollias, die doen alleen
in 't leger waren, van een regt contrarie opinie
waren. Sijnde het secr aenmerkelyk, dat op andere
tyden altoos de Hecren Gedepden meerder difficultcyt om sulken resolie te nemen hebben gemaekt
als de Princen en bysonder Milord Duc.
En het is seker onbegrijpelijk, hoe afkeerig sy
daer van nu ditmael waren, te meer wijl niet een
eenigst generael, soo van de cavallery als Infantery
van de gehecle slinkervleugel van ander sentiment
was, als dat men een bataille behoorde te hasarderen, aen welkers succes onder Godes zegen niet
te twyfelcn was geweest synde onder groot en
klecn een onuitspreekende courage, gelyk 's morgens
klaerlyk bleek, doen de apparentie vermeerderde,
daer ter contrarie, doen er contra-ordre quam, yder
't hooft liet hangen."
't Was ongetwijfeld te bejammeren, dat de slag
niet was gewaagd. De onzen waren er niet voor
teruggedeinsd, die anders den naam hadden in
dezen oorlog veel te scrupuleus te zijn. De Bondgenooten hadden krasht van wapenen moeten bijzetten aan de zware eischen, te Geerlruidenberg
gedaan aan de Fransche gezanten. En dat had
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kunnen gebeuren, want zooals Johan Vegilin zelf'
ook opmerkt naar aanleiding van de besproken gebeurtenissen, de beide overwinningen, pas in Spanje
behaald. zouden den koning van Frankrijk wel doen
buigen voor de eischen der verbonden Zeemogendheden.
Hoe dan ook de Gedeputeerden over de handelwijze gestemd waren, wij vernemen het uit den
brief, dien Pilips Frederik Vegilin schreef aan den
Raadpensionaris van Holland:
„Ik was zeer verwonderd bij mijn aankomst alles
rustig te vinden, terwijl de vijand op een uur afstand gelegen was. . . . Al heel spoedig was ik
in de gelegenheid om den beiden Prinsen (Marlborough en Savoye) een woordje over den toestand te zeggen, maar zij gaven mij te kennen,
dat, zoo de vijand niet naar ons toe kwam, wij
niet naar hen zouden gaan
De meeste, ja
bijna alle generaals geven den schuld aan de beide
prinsen, die niet bij tijds de noodige maatregelen
nebben genomen om den vijand dat verlaten van
hun linies te beletten, en hem op den marsch aan
te tasten , welke gewoonlijk in erge verwarring plaats
heeft. Ik schrijf die onverschilligheid der bevelhebbers toe aan een andere reden, n.l. aan de
neiging, die, men in den Haag toont om niets te
tragen en aan de brieven, die zij van verschillende
kanten daarover ontvangen. De heeren laten ooiniet na om het nu en dan eens te laf en blijken,
dat men om der icille van de Rejmblieh ivat langzaam voortgaat. Zij zeggen verder, dat ze zich
moeten houden aan het plan de campagne en volgens hen zou dat zijn Air, St. Omer en Boulogne.
Dat was mij als een bliksemslag, daar ik tot nu
toe van niets anders wist dan van een beleg van
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Hesdin, na dat van Béthune. . . . Wanneer men
zich tevreden moet stellen met die steden, die ons
nog duur genoeg zullen te staan komen, dan houd
ik het er voor , dat de gehcele veldtocht van weinigbeteekenis is."
De Raadpensionaris werd op zulk een bericht
een weinig kregelig en hij verbergt zijn ontevredenheid ook niet in den brief, dien hij eenige dagen
later (den 7 en Augustus) aan Vegilin schreef:
„Ik was een weinig verwonderd, dat men de
noodzakelijke schikkingen niet had gemaakt, om den
vijand den tocht te verhinderen en hem op zijn
marsch te overvallen , en tevens dat men hier in
den Haag zegt niets te willen wagen. Wat het
eerste punt betreft, dat kan ik haast niet gelooven,
en wat het tweede aangaat, ik ken niemand, die
zoo iets zou hebben kunnen schrijven. . . . Omtrent hetgeen er nog te doen staat, meen ik, evenals gij, dat men na Béthune Hesdin zou belegeren,
maar dat is nu misschien onmogelijk. Ik merk
alleen op, dat men geen plan maakt, of de vijand
weet het to verijdelen. Of dat met opzet gebeurt,
wat wel mogelijk is, of bij gebrek aan geheimhouding, weet ik niet, maar ik zie vrij dikwijls
onze plannen in de openbare bladen bekend gemaakt."
Dat dus werkelijk het oorspronkelijk plan was
geweest om na Béthune Hesdin te gaan belegeren,
blijkt genoegzaam.
Ook Hop schreef omtrent denzelfden tijd aan
Vegilin in ongeveer denzelfden zin: „Het kamp, dat
de vijanden pas hebben ingenomen, zal blijkbaar
de plannen op Hesdin in den war brengen. Er
zijn hier mcnschen, die meenen, dat men den
vijand met goeden kans op succes had kunnen
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aanvallen, maar gij weet van ouds, mijnheer, dat
de beste stuurlui aan wal staan."
Was het laatste tegen Vegilin gericht ? Denkelijk wel niet, maar toch moesten die woorden niet
heel aangenaam zijn aan den ijverigen Gedeputeerde.
Aan wien de schuld te wijten is, staat ons op
't oogenblik niet te beslissen. Het zal natuurlijk
altijd heel moeilijk zijn om uit te maken, of de
gang van zaken beter zou zijn geweest bij verandering van omstandigheden. We kunnen dus ook
onmogelijk zeggen, wat er gebeurd zou zijn , als
de slag was geleverd. Maar wel kunnen we met
zekerheid er op wijzen, dat Vegilin juist had gezien, toen hij schreef, dat de veldtocht van 1710
niet veel bijzonders zou opleveren , en tevens , dat
Vegilin den moed bezat om voor het belang der
zaak op te durven komen tegen de zoo machtige
bevelhebbers, Marlborough en Eugenius van Savoye.
GEKARD SLOTHOUWER.
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REIJNIER VAN TZUM,
Gecommitteerde naar JAP AH in 1645.
Van den „ erentphesten lieer" Reijnier van Tzum
vond ik gewag gemaakt in een der kerkeboeken
van Tzum.
Blijkens onderstaande aanteekening moet hij in
1G45 eene gewichtige betrekking hebben bekleed
in Oost-Indië. Het is mij niet mogen gelukken
meerdere bijzonderheden aangaande hem te ontdekken dan alleen deze, dat hij is gehuwd geweest
met Margaretha van Aesgema, die hem overleefde.l)
Wat van hem in bedoelde kerkeboeken staat opgeteekend, vinde hier eenc plaats :
„ Geextraheert uit de Missive van den Erent„phesten Reijnier van Tzum, geschr. uit
„Batavia in Oost-indiën, de dato den 2 e n
„Junij 1645 aan zijnen oom Pieter Hessels
„tot Tzum. 2)
„Vastelijck waare geresolveert geweest gelijck in
„mijnen voorgaende u. 1. aenschrijve, deesen jaare
„naa 't Vaaderlandt te keeren; maar d'heeren Raden
„van India hebben in haar E. vergaaderinge geares„teert mij over Sijam naar Japan te committeeren
„omme naar verrichtinge deeses jaars negotie ende
„comps. omslach over te noemen; de jaarlijcxe
„gewoone reverentie en schenckagie aen den Keijser
') Stamboek v. d. Fr. Adel.
j Pieter Hessels' naam kwam voor op een in 1870
versmolten torenklok" te Tzum, gegoten in 1627; hij
was toen kerkmeester aldaar.
2

Wumkes.nl

144
„te doen ende taenstaende jaer als Opperhooft aldaer
„te resideeren; welcke eerlijcke conditie niet hebbe
„coonen weijgeren, soo dat genootsaeckt worde
,een jaar langer als slaet gemaect hadde te ver„ blij ven, nochtans met vaste hoope mijne langhe
„gewenschte reijse Ao. 1646 naa 't vaaderlandt te
„maacken, Godt biddende daartoe Zijnen zeegen
„te verkenen, 't selve in effect soodanich uitvallen
„mach.
„Ende opdat de zeegen des Heem mij te zeecker„der geleijde ende bijwoonen mooge, sal U. 1. op
„de ontvangh deeses op mijne naeme aen de Aar,men tot Tzum, insonderheijt die van de Christe„lijcke gereformeerde religie, verceren hondert realen
„van achte. Want het gebet der armen, verna„mentlijck der geloovigen, vermach veele." etc.
(Verder staat:) „Eelcke Anes ende Tijs Jacobs
„beijde diaconen van de gereformeerde gemte tot
„Tzum, wij doen kundt ende bekennen mits deesen
„dat de E. Dr. Theodorus Fogelsangh secrt». van
„Franekeradeel ende Pieter Hessels tot Tzum, van
„weege de Erentpheste H r . Reijnier van Tzum,
„ons, te profijte van de armen onser genïte hebben
„behandiget ende toegetelt de somme van een hondert
„ Piealen van achte, volgens zijn ordre ten booven„staende Extract uitgedruckt. Daaraff wij hun danckcn
„ende descn voor quitantie passeeren. Met eene oock
„ den Heere biddende dattet hem gelieve > deese
„donatie als een aengenaeme offcrhande hem wel
„te laaten gevallen, ende den Donator 't zelve met
„zijnen sogen rijckelijck te vergezellen, hem niet
„alleene op de weege naa zijn Vaaderlandt behoe„dende ende gcleijdende, maar booven alle hem
„waardich ende bequaam maakende, dat hij naa
„voleijndinge van zijn veelfoudige peregrinatien eijn-
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„delijek door zijn genaade mach arriveren in de
„haven der liemelsche wooninge. Amen.
,Ende opdat dese donatie te beter worde ont„ houden end e bij onsen gedacht, soo hebben wij 'l
„zelve in desen onsen kereke-boeck doen stellen
„om te strecken voor Memorie.
„In kennisse onse handen met de handen van Ti„berio Ravenstein dienaer dos goddelijcken woorts
„tot Tzum ende Hartmanno Feijonis notaris binnen
„Franeker onder desen gestell.
„Actum desen len Octob. 1G4G.
„De post: bij ons zijn ontfangen ijder reale tot
„vijl'tich st. is te samen twee hondert ende vijftic-h
„car. gis. Actum nts."
(Onder staat:)
„Eeleke Anes
„seltï gestelt marek.
„Tijs Jacobs.
„T: Ravensteijn, Eccls. in Tiom.
„H: Feijonis ,'Not. Pub. 1046."
Mocht iemand omtrent Reijnier van Tzum eoni^ro
meerdere inlichtingen kunnen geven, dan houdt de
ondergetcekendc zich gaarne voor mededeeling daarvan aanbevolen. J)
T UJtl
f 1ÜO<>
t
September 188!).
c,

D. CANNEG1ETKR.

') In „ Arnoldus Monta.nus, (iedenkwaerdige (î-esant..scliappen der Oost-Indiselie Maetsschappij in 't Ver„eenigde Nederland, aen de Kaisaven van Japan.''
Amst. bij Jacob Meurs, 1669, vind ik hem niet genoemd.
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Grafschrift in de Kerk te Tzum,
van den Capitein te water, Harten Jansen,
diens vrouw en kinderen.
Op een' steen, zonder wapens, in het koor der
kerk te Tzum, leest men het volgend grafschrift:
„A°. 1624 den 2en Decembris sterf de Eersame
„Marten Jansen in tijden Gapitein te water, olt
„ ontrent 49 jaren.
„A°. 1022 de 14en July sterf de Eerbare Sijuw
„ Joritsd. Bockma, huisfroue van Gap. Marten Jansen,
„olt ontrent 40 jaren.
„Anno 1628 den 11 en July sterf den Eersaemen
„jongman Glaes Marlens, olt ontrent 16 jaren.
„Anno 1628 in October sterf den Eersaemen
„jongman Jorit Marlens, olt ontrent 26 jaren.
„Als d'Admirael Pijt Heijn in bracht des vijants
silver vloot
„Raeckt d'Eenhoorn clecn alleen in noot van 2
Duinckerkers groot.
„Ach Jorit Marlens was opt jacht doen superchargelet
„Bleef doot met meest alt volck, doch 't schip
wort noch Godlof ontset.
„A°. 1653 den 30 Martij is in den Heere gerust
„den Eersamen jongman Joan van Tzum, schriuer
„van een Gompe te voet out 36 jacr en leijt hier
„begraven."
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Aanteekening. Jorit Martens was „ superchargelet",
wat zeker wel zal moeten beteekenen supercargo ,
of opperkoopman.
Het jacht „de Eenhoorn" behoorde tot de Admiraliteit ter kamer van Amsterdam, was groot 60
lasten, voerde 10 stukken geschut, „gotelingen"
genaamd, was bemand met 47 koppen en werd
gecommandeerd door den kapitein Hendrik Jansz.
Langh. Den 20sten Mei 1028 zeilde het van Texel
uit, bevond zich den 19den Juni d. a. v. bij Porto
Santo en Madeira en kwam den 28sten November
van datzelfde jaar in het vaderland terug.
Bij geen der schrijvers, die ik heb kunnen raadplegen, vind ik melding gemaakt van het gevecht
tusschen „de Eenhoorn'" en de Duinkerkers. Het
jacht was met enkele andere schepen „al lanck
„door onweder van de Heer Generael versteecken
„geweest" en kwam veel vroeger binnen dan bet
gros der vloot.

c- * Tlmi\ooa
September 1889.

D. GANNEGIETER.
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DE DEELSKOSTEN.
Bijdrage betreffende liet inkomen of de bezoldiging
der Grietmannen.
Onder Deelskosten verstond men in de vroegere
eeuwen, liet inkomen van den Grietman, 't welk
gevonden werd uit een omslag over de Floreenen
en uit de zoogenaamde Consentyélden. J) Tal van
uitgaven echter, welke uit de Deelskosten gekweten
moesten worden, kwamen ten zijnen laste.
De Grietman toch moest betalen de verblijfkosten
van de Afgevaardigden ten Landsclage, zoowel uit
den Adellijken als don Eigenerfden Staat, de tractementen van de Bijzitters en van den Secretaris,
de onkosten op de Stemdagcn gemaakt, de huur
der Rechtkamer , alsmede de uitgaven ten behoeve
van de crimineele Justitie.
Zooals men uit dit opstel zal zien, moest de
Grietman in deze of gene grietenij ook nog andere
onkosten betalen; maar over 't algemeen genomen,
bepaalden zich de uitgaven tot de reeds boven
medegedeelde.
't Is mij niet bekend in welk jaar men begonnen
is de Deelskosten te vinden uit den omslag over
v
) Onder consentgelden werden verstaan de retrïbutiën, die wegens eiken overgang van onroerende goederen , van renten uit die goederen, enz. aan den
Grietman moest worden voldaan.
Lands ordonnantie Ie Boek, Tit. XI, art. 10 enz.
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de llorcenen. Misschien wel is die maatregel niet
in alle gemeenten op hetzelfde tijdstip toegepast.
Zeker is het echter, dat reeds in 1558 in Kollumerland althans, die onkosten over de floreen
werden omgeslagen.
Het schijnt wel, dat QC Grictslui tamelijk willekeurig met dien omslag hebben omgesprongen. De
Poincten toch van 1(>73 behelzen de navolgende
bepaling : „ dat gheen Grietsluyden sullen moghen
maecken eenigli omslagh in een Dorp of over de
geheele Grietenije, sonder overroepinge en toestemming van twee Volmachten uyt yder Dorp, daertoe
specialijck gekozen ende gecommitteert." 4)
In latere jaren echter schijnt het met die omslagen nog niet in den haak te zijn geweest.
Althans in de Poincten der Gecommitteerden van
het Qiiarlier Sevenwouden van den oden Junij 1748
vinden we dezen eisch : „dat de Grietman alle jaaren eene nette Reekening zal moeten doen van de
omslag boven 's Lands Floreen , en zulks van dien
tijt af, dat hij Grietman geweest is, voor twee
Gevolmagtigden uyt yder Dorp." ~)
De Poinclen lleformatoir, welke den oden Julij
1748 door Frieslands Staten gearresteerd waren
en ter fine van approbalie aan den Stadhouder
werden aangeboden, doen ons duidelijk zien, dat de
invloed der Grietmannen ten opzichte van het vaststellen der Deelskosten te groot is geweest.
Wij lezen daar toch in § LV: „ dat de Tractementen van de Heeren Grietslieden door de Sterndragende ingezetenen op eene matige somma sullen
worden gereguleert, des dat de stemmen van den
') Verwardt Frieslandt § LII.
) Verwardt Frieslandt JSTO. 6.

2
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Heer Grietman nogte van deszelfs Familie in de
4de graad niet sullen gelden; en sal de Grietman
geene andere Lasten tot zijn voordeel mogen omslaan , maar de kosten van het Deel met Quitanciën
moeten fourneren, en deselve bij de Ingesetenen
doen accepteren, om door de Ingesetenen te worden
omgeslagen en betaald." ')
Bij het J.leglement-Reformatoir van den 21 Dec.
1748, zooals het door Willem IV was vastgesteld.
werd het toezicht nog verscherpt.
Terwijl toch § XIV van gezegd Reglement voorschreef, dat men zich ten opzichte van de Deelskosten moest houden aan het lteglemeni-Ile†ormatoir
van 1673, werd nu bij Art. XV het navolgende
vastgesteld: „En dewijl mogelijk abuijsen zijn ingeslopen over het begrooten en emploij der Deelskosten , en om wegtenemen alle bedenking dei1
Ingesetenen , en dispuiten , die daarover zouden kunnen ontstaan , soo wert bij desen vastgesteld en geordonneert, dat het Tractement van den Grietman ,
om daaruijt te vervangen alle onkosten of dachgelden
van de Gedeputeerden ten Landsdage , salaris van de
Bijzitters en Secretarissen en alle andere saaken, die
uit de Deelskoston moeten worden gesupporteerd, zal
worden gefixeerd op eene bepaalde somma jaarlijks,
in welk jaarlijks Iractcment in compulatie sullen
komen de groote Gonsentgelden en alle anderf:
revenuen uit de Grietenijen voortkomende, zullende
die te bepalene somma gerekend worden na male
van de groothei:! der Grietenijen, en de Lasten
uit de Deelskosten te supporteeren, en eens en voor
altoos te worden vastgesteld bij de Stemgerechtigde
Ingezetenen van yder Grietenije , daartoe behoorlijk,
l

) Verwardt Frieslandt No. IT LV.
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en zooals hier voren is gezegd, geconvoceerd ; en in
cas van dispuijt over de begrooting van dit vast te
stellen tractement tusschen den Grietman en de
Stemgeregtigden, zal zulks staan ter arbitrage en
uitspraak van den Heere Stadhouder." l)
Behalve de inkomsten, voorvloeiende uit den
omslag over de floreenen, genoot de Grietman
ook nog de opbrengst der consentgelden. Tot aan
den jaare 1584 werden de vastighedcn die ƒ200.—
of daar beneden opbrachten tot de kleine consenten
gerekend; maar bij Resolutie van 11 December
1619 werd deze som op f 400.— vastgesteld. Het
was den Grietman geoorloofd van alle consenten
te vorderen â1^ st. van den goudgulden ; zoo hem
echter de groote consenten niet waren toegewezen,
dan mocht hij van deze voor teekenen en zegel 28
st. eischen.
Do Grietslui hielden zich in dezen niet aan de
bepalingen der wet. In den jare 1554 werd reeds
bij Keizer Karel V eene klacht ingediend, dat
de Grietslui boven de consentgelden — alleen de
kleine — ook nog 7 à 8 st. voor het teekenen en
't zegel vorderden. De Keizer beslistte, dat zoo
iets niet mocht geschieden; immers het was in
strijd met 's Lands Ordonnantie.
Tot aan den jare 1584 genoten de Grietslui
alleen de opbrengst der kleine consenten; terwijl
de grooie ten voordeele van het Landschap kwamen.
Toen echter de steden de groote consenten niet
meer wilden afstaan, besloten de Staten 27 April
1584, dat ten platten lande de inkomsten van de
groote consenten uitgekeerd zouden worden aan de
Grietslui, om daaruit verscheidene uitgaven,
•) Statuten van Friesland, 1770, Appendix, pag. 64.
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komende ten laste van de Grietenijen , te voldoen.
De Grietslui of wel (Ie Secretarissen waren verplicht een register van die inkomsten aan te leggen
en daarvan jaarlijks rekening te doen voor St. Pctri
ad Cathedram. r)
Zijn nu de bepalingen nopens de consenten gemaakt , ook later nagekomen '?
Ik heb gerechte twijfel.
In Binckes verklaring van 's Lands Ordonnantie,
Dl. III, pag. 547, vinden we vermeld, dat voor't
zegelen en teekenen van de groote consenten gevorderd mocht worden 28 st. en voor de kleine
M st.
Dit was vastgesteld bij een Taux, in 1723 herzien.
Nu mochten de Grietslui voor het teekenen en
zegelen der groote consenten slechts dan 28 st.
vragen, wanneer ze hun niet waren toegewezen.
Maar 't was volstrekt verboden die 14 st. voor de
kleine te vragen.
Hoe kwam het echter, dat die 14 st. in den
Taux vermeld werden ? De Reviseurs hadden ze
niet aan de wet ontleend, maar omdat het uit de
praktijk bleek, dat inderdaad die 14 st. werden gevorderd.
Zondigden sommige Grietslui ten opzichte van de
kleine consenten, zeer goed mogelijk is liet, dat ze
't ook ten opzichte van de groote gedaan hebben.
Het Reglement Refonnatoir nu van 21 Dec. 174-8,
verklaarde, dat er eeae overeenkomst moest worden
gesloten tusschen den Grietman en de Stemgerechtigde ingezetenen, in zake liet tractement. Bij
den omslag over de floreenen moest in aanmerking worden genomen, de grootte der Grietenijen,,
') Charterboek Dl. IV, pag. 463.
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de uitgaven die uit de Deelskosten betaald moesten
worden, terwijl bij het vaststellen van het bedrag
der ftoreenbelasting tevens rekening moest wordeis
gehouden met de opbrengst der consenten.
In 1749 richten de Gedeputeerde Staten van
Friesland een schrijven aan de Nedergerechten ,
dat men behoorde over te gaan tot het vaststellen
van het tractement der Grietslui. De contracten
welke toen, om uitvoering te geven aan Art. XV,
Reglement Reformatoir gesloten zijn, zijn ons bewaard gebleven.
Den 20sten Augustus toch van 't jaar 1795 ontvingen de Nedergerechten eene aanschrijving van
de Representanten van het Friesche Volk, om over
te zenden de extracten of copiën in zake de Deelskosten , alsmede de laatste rekening, welke dooi'
den gewezen Grietman gedaan zou zijn.
Uit de antwoorden door de Nedergerechten overgezonden, en thans bewaard op 's Rijks-Archief te
Leeuwarden, wil ik het een en ander mededeelen,
Zoo goed als algemeen werd door de Grietslui
beweerd , dat zij geene rekening behoefden te doen.
En inderdaad, al mocht ook in 1584 de bepalingzijn vastgesteld, dat zij rekening en verantwoording
schuldig waren ten opzichte van de consenten ,
art. 15 van het Reglement Reformatoir van 21 Dec.
1748 bevatte noch in zake den omslag over de
floreenen, noch nopens de consentgelden eenige
bepaling, wat de rekening en verantwoording betrof.

V
De Municipaliteit van Schoterland antwoordde.
dat op de Secretarie geen extract van een contract
te vinden was. De reden was hoogst eenvoudig.
Nimmer was er een contract tusschen den Griet-
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man en de ingezetenen gesloten. Een soortgelijk
antwoord ontving men uit Menaldwnadeel.
Niet in alle gemeenten van Friesland werd gevolg gegeven aan het bepaalde bij art. XV van 't
Reglement Reformatoir.
Zoo sloten de ingezetenen van Aengwirden den
19 Maart 1750 een contract met den Grietman
Martinus Bouricius, waarbij bepaald werd , dat hij
een vast tractement zou genieten tot een bedrag
van ƒ 1300.00. Zijne uitgaven zijn de volgende :
Daggelden voor de Vol- 1 Adellijke Staat ƒ162.00
machten ten Landsdage ) Eigenerfde . ƒ 82.00
Secretaris
. ƒ 25.00
Executeur
. ƒ 25.00
Assistenten ter Distributie van den Grietman ƒ 45.00
Gevangenhuis of bewaarderse van 't blok f 25.00
Rechtkamerlmur
ƒ 25.00
Grimineele Justitie
ƒ 20.00
Ontvangers Tractement
f 100.00
Samen . /"509.00
Het zuivere inkomen van den Grietman bedroeg
dus bijna ƒ800.00.
In de Grietenij H Bildl werden geen Deelskosten
geheven. Volgens contract van 9 Maart 1063, zou
den Grietman Duco van Haren, door elke Parochie
ƒ 200.00 worden uitbetaald. De Grietman zou dan
moeten voorzien in de onkosten der wegschouwingen, broodwegingen, en tevens uitkeeren 't salaris
van den executeur en van de adsistenten op de kermissen. Later werden den Grietman toegevoegd de groote
en kleine consenten, eene vaste som van ƒ200.00
door de Grietenij te betalen, benevens eenige andere
emolumenten.
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Ook in Smallingerland week de toestand van
den overigens gevolgden regel af. Vóór 1750 had
men een omslag van 10 st. gelieven van de stemdragonde zathen en hornlegers. Den uden Maart
van genoemd jaar werd echter een contract gesloten, waarbij aan den Grietman werden toegekend:
1°. de groote en kleine consenten; 2°. een bedrag
van ƒ850.00, te vinden uit een omslag over de
vastigheden, terwijl de Grietman uit dat inkomen
moest betalen de Volmachten ten Landsdage , de
verteering bij de stemmingen, de crimineele justitie
en wat verder tot de Deelskosten gerekend werd
te beliooren. De Grietman deed rekening en verantwoording. De voorname reden, waarom men
in deze Grietenij niet voldeed aan het bepaalde bij
art. XV, Reglement Reformatoir, schijnt hierin
gelegen te zijn geweest, dat Oudega /& der floreenen, doch aan vastigheden slechts 1 / 8 ; Drachten
daarentegen Vo der floreenen en 1/2 aan vastigheden bezat.
Drachten kon en behoorde dus meer te betalen
dan Oudega; van daar die regeling.
't Is mij niet gebleken, boe de correspondentie
met Willcm IV over dit onderwerp is afgeloopen.
Westdongeradeél berichtte, dat sedert het jaar
1685, de Grietman de voor de betrokkene personen
minder aangename hebbelijkheid had gehad, om
niets uit te keeren aan de Rijzitters en den Secretaris.
In eene vergadering, gehouden 28 Maart 1749,
hadden de ingezetenen besloten aan den Grietman
toe te kennen 6 st. per floreen, derhalve f 1342,16
de consenten jaarlijks f 350,00
Samen
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De uitgaven bedroegen

f 750,00

Rest f 942,00
De Grietman wilde , voor 't geval dat men de
consenten ten bate van de Grietenij wenschttc te
besteden, zich vergenoegen met 2 st. per floreen
meer, zoodat zijn zuiver inkomen dan ƒ1039,10
zou bedragen.
De Grietman en de ingezetenen konden liet over
deze kwestie niet eens worden, zoodat de Stadhouder
Willem IV moest beslissen. Zijn uitspraak luidde :
Floreenomslag ƒ 1342,10
Consenten
ƒ 350,00
Totaal
ƒ1092,10
Uit die inkomsten zou dan de Grietman alle
onkosten naar Deelsgebruik moeten betalen.
In Wonseradeel werd het traclement van den
Grietman vastgesteld op 3 st. 8 penn. per floreen,
zoodat het bedragen, zou
ƒ2058,3,10
hierbij gerekend consenten over
tien jaren, gemiddeld jaarlijks
ƒ 553,0,00
Totaal
ƒ2011,3,10
Uit deze som moest beiaald worden eene bijdrage
tot het onderhouden van de kleine zcesluis te Makkum, benevens de huur der rechtkamer, samen
bedragende ƒ 343; terwijl uit het overschot door
den Grietman de gewone Deelskosten voldaan
moesten worden.
In Hemelumer-Oldephaert en Noorchvolde bestond
sedert 12 November 1659 een contract tusschen
den Grietman ,7. van der Waeijen, waarbij bepaald
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was, dat de eerste zou genieten 10 st. per floreen ,
derhalve /"2075,00. De Grietman zou dan zorgen
voor de Deelskosten; de tractementen echter van
de vroedvrouw en van den ijtigmeester á ƒ 50 en f 25.
zouden gevonden worden uit een afzonderlijken
omslag over de floreenen. De meeste ingezetenen
konden zich in 1749 met dit contract vereenigen.
Anderen echter requeslreerden bij Willem IV. Dezeerkende dat de consenten wel niet veel opbrachten,
n.1. f 20,00 jaarlijks , maar in aanmerking genomen
dat de „Grietemje was van zoo kleijne quantiteijt",
bepaalde hij, dat 9 st. per floreen voldoende was
en gelastte hij tevens den Grietman, om de tractementen van de vroedvrouw en den ijtigmeester voor
zijne rekening te nemen.
In Lemsterland werd een contract opgemaakt,
waarbij aan den Grietman werd toegekend 8 st.
per floreen, en de groote consenten. Men zou ook
in overleg treden met de eigenaars van huizen .
of deze niet ijs gedeelte tot het tractcment zouden
willen bijdragen.
Met dit contract was Willem IV niet tevreden ;
1°. wegens de te ruwe berekening der groote consenten op ƒ25,00 jaarlijks, en 2°. omdat niet alle
volmachten geteekend hadden. Dientengevolge werd
een nader accoord getroffen, waarbij echter de
omslag over de floreen op 8 st. gehandhaafd werd.
De groote consenten hadden in de laatste tien jaren
opgebracht ƒ703,18,12. Hieruit bleek nu duidelijk,
dat de Grietman, door elkander gerekend, meer dan
ƒ25,00 uil de groote consenten trok.
De ingezetenen van Tiefjerlisteradeél sloten een
contract met den Grietman Hector van Glinstra ,
waarbij aan dezen werd toegekend 11 st. per floreen
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derhalve ƒ1216, 13 st. 12 penn. , benevens de
groote consenten, die gedurende de laatste 30 jaren
gemiddeld ƒ439, 11 st. hadden opgeleverd. De
Grietman moest alle onkosten volgens Deelsgebruik
voldoen. Het Nedergerecht was van oordeel, dat
de Grietman niet verplicht was rekening en verantwoording te doen. Hoewel er volstrekt geen
verschil van meening over het tractement bestond,
zoo besloot men toch het contract ter fine van
goedkeuring aan den Stadhouder optezenden. Willem IV verleende zijne toestemming.
In Weststellingicer† was den 18 Febr. 1743 een
contract gesloten tusschen den Grietman Onno Zwier
van Haren en de ingezetenen, waarbij bepaald
werd, dat hij 10 st. per floreen zou ontvangen,
benevens de groote consenten. Dit contract werd
in 1749 vernieuwd.
Willem IV vroeg eenige inlichtingen nopens de
opbrengst der consenten. Men moet erkennen, dat
de Stadhouder de contracten nauwkeurig naging.
Telkens wanneer men hem opgaf hoeveel de consenten in het laatste jaar of in de twee laatste jaren
hadden opgebracht, weigerde hij de goedkeuring
van het contract. Hij moest weten hoeveel ze in
de laatste tien jaren hadden opgebracht , en daarnaar regelde hij dan het bedrag van den floreenomslag. De Grietman verstrekte dan ook de noodige
gegevens :
1739
f 432,12, 6
1740
† 396,10, G
1741
f 360, 1, 2
1742
f 174,10, 6
1743
f 671,16, 4
1744
f 227, 2 12
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in 1745
» 1740
» 1747
„ 1748

f
f
f
f

123, 1, 6
173, 1, 0
143,12, 0
38,14, 4

Totaal
/'2741, 1,14
De omslag over de floreenen bracht ƒ1361, lü
st. op.
Bovendien genoot de Grietman sedert
, onhcrdenckelijkc tijden" een suppletietractement
tot een jaarlijksch bedrag van f 901, 3 st. Naar
Deelsgebruik moest liij de onkosten betalen.
In Ooststellingiverf werd 7 st. per floreen geheven , derhalve ƒ 284, 7 st., 8 penn. De overschietende floreen, tot een bedrag van/'186, 10 st.,
2 penn. kwam ten voordeele van de Grietenij.
Bovendien werd jaarlijks over de huren van huizen
en vastigheden eene som van ƒ 700 omgeslagen. De
groote consenten gaven jaarlijks ƒ99,4,14.
Van dit inkomen, nog geen ƒ 1300 bedragende,
moest de Grietman betalen de Afgevaardigden ten
Landsdage, aan de Bijzitters ieder ƒ 25,00, den Secretaris ƒ200, aan de Executeurs ƒ125, zoomede
ecnige andere kleine onkosten.
In Wijinbritserudeel werd anno 1749 eene vergadering gehouden, waarin een groot gedeelte van
de stemgerechtigden voorstelden, om aan den Grietman toe te kennen een vast tractement van ƒ4,000,
benevens de groote consenten. Anderen daarentegen beweerden, dat de Grietman eerst moest
aantoonen, hoe groot zijne onkosten waren en dan
kon men het tractement vaststellen.
Willem IV, wiens beslissing men had ingeroepen,
gaf den Grietman zijn bevreemding te kennen over
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de liooge onkosten , welke hij had opgegeven. Evenmin was hij tevreden met de opgave nopens de
consenten. In de laatste twee jaar ƒ 498; neen ,
zei de Prins , geef eens op hoeveel gij in de laatste
tien jaar aan consenten ontvangen hebt. De Grielmaii moest buigen voor den wil van den Stadhouder . en nadat de gevraagde inlichtingen ver' strekt waren , bepaalde de Stadhouder de floreenbelasting op 5 st., derhalve op ƒ2732. Voorden
Grietman de onkosten.
In Baarderadeel ontstond verschil van gevoelen
(nsschen den Grietman en de ingezetenen. De
eerste begeerde een vast tractement van ƒ 1200 ,
maar poogde tal van Deelskosten den ingezetenen
op den hals te schuiven. De Stadhouder was hel
met de ingezetenen eens en bepaalde 4x/3 st. per
floreen, derhalve / 1378,18, benevens de groote
consenten, berekend op ƒ315 jaarlijks.
In Rauicerderheni besloot men den omslag over
de floreen te heffen, zooals „van onds" en bovendien den Grietman toe te kennen de groote consenten. De Stadhouder gaf te kennen, dat hij het
„van ouds" niet begreep zonder nadere toelichting
met cijfers. Nadere inlichtingen werden verslrekl.
„Van ouds" bedroeg de floreen-omslag ƒ 908.9,12,
de consenten brachten jaarlijks f 62,7,4 op. Willem
IV verleende zijn goedkeuring.
Uit Oostdongeradeel zond men over een extract
uit het Deelsrekenboek, loopende van Julij 1654 tot
Maart 1658. De Deelskosten hadden gedurende
dat tijdperk bedragen /9184,17; de inkomsten,
voortvloeiende uit de groote consenten zoowel als
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uit andere bronnen, hadden opgebracht f 3554,19,3.
Tot betaling van dit bedrag was over de fioreen
omgeslagen 19 st. 6 penn.
Den 16 Augustus Î751 werd ten behoeve van
deze Grietenij een contract door den Stadhouder
goedgekeurd, waarbij bepaald werd, dat do Grietman 7 st. per fioreen zou ontvangen , derhalve
f2052, benevens do groote consenten. Hij moesl
echter betalen de Gedeputeerden ten Landsdage ,
aan de Bijzitters samen f 100, den Secretaris ƒ250.
aan de Executeurs f 50 , voorts de verleering op do
stemdagen, alsmede de crimieele justitie.
In Kollumerland ontstond twist over het contract.
De Stadhouder beslistte, dat de Grietman zou ontvangen een vast tractement van f 2500, benevens
de groote consenten. Uit de opgaven der onkosten
blijkt, dat in sommige dorpen op de stemdagen van
/'12 tot ƒ20 aan stembier werd gebruikt. Prosit !
mij dunkt, de Friezen der 18de eeuw hielden ook
nog al van een hartigen dronk
Uit tal van Grietenijen zijn gcene bijzonderheden
mede te deelen. Barradeel gaf O1/, st. per fioreen
= ƒ1021, Franekeradeel 6 "st. = ƒ 137-4, Idaarderadéd

8 st. =

ƒ1201,4.10,

Lcemvarderadei-I

/•1055,8,12, Doniawerstal ƒ 1580, 1 0 st. de groolc
consenten jaarlijks ƒ20,00, Aclitkarspëlen 10 st. =
ƒ959, de groote consenten jaarlijks ƒ202, Utingirad&'l 10 st. per fioreen, Hennuarderudeel 8 st.
In Jlaskerland toonde de Grietman aan de ingezetenen zijne geringe inkomsten, waarom de ingezetenen hem dan ook 10 st. per fioreen toekenden.
In Ferwerderadeel was nooit een contract geweest. De Grietman ontving 4 st. per lioreen :
11
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maar deed gecne rekening. Op de Secretarie van
Gaasterland was niets over de Deelskosten te vinden. De weduwe van den Secretaris Kolde bezat
eenige stukken op dat onderwerp betrekking hebbende, o. a. eene conventie van 1638, welke sedert
dat jaar gevolgd was. Door Willem IV werd het
tractement vastgesteld op 10 st. per floreen =?=
/'1500. In alle Grietenijen, ook al heb ik het
niet telkens vermeld, genoot de Grietman de opbrengst der consenten.
Uit Opsterland zond men eene volledige rekening
en verantwoording der Deelskosten over. Omdat
ze de eenige is , die ik gevonden heb, wil ik ze
aan deze als bijlage toevoegen.
*
De vraag rijst bij ons op: was het de zucht naar
geld, welke de aanzienlijke Friesche geslachten
bewoog zulke begeerige blikken naar het ambt van
Grietman te werpen ?
Laat mij op die vraag een antwoord geven,
grootendeels ontleend aan eenige beschouwingen
van een Grietman uit de vorige eeuw. *)
Door elkander gerekend , de een wat meer , de
ander wat minder , hebben de Grietslui een inkomen
van f 2000 's jaars. Van deze som gaat echter
zooveel af, dat het overschot eene sobere belooning
voor hunne werkzaamheden moet heeten.
Bij 'l aanvaarden van zijn ambt moest hij in 't
Aequivalent betalen ƒ4500, in de tweede helft der
18de eeuw zelfs ƒ6000. Deze belasting werd vol*) Van Jolian Vec/elin van Claerbergen, Grietman
van Doniaiverstal; Collectie van stukken enz. ter Provinciale Bibliotheek van Friesland. Catalogus . Deel
V, pag. 1822.
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daan in Landschapsobligaties, die dan vernietigd
werden, 't Was een middel om Frieslands schulden
te delgen. De Grietman berekende die som dan
ook tegen lijfrente à 10%, zoodat hij /'450, later
zelfs f 600, minder inkomen had. De wijn-, sternen commissiegelden, in één woord alles wat de
verkiezing een Grietman kostte, n. 1. tracteeren ,
stemmen werven enz., bedroegen f 1500 , "weder
tegen lijfrente berekend f 150. Bovendien moest
hij aan officiegelden — eene belasting op de burgerlijke en militaire ambten — jaarlijks ƒ48 betalen. De onkosten van een crimineel gevangene
konden somwijlen vrij wat bedragen. Een der
Grietmannen heeft eens een geval gehad , 't welk
hem f 500 had gekost. Gelukkig kon de schuldige
betalen; maar dikwerf waren de personen insolvent.
Een ander gebeurde het, dat de misdadiger ontvluchtte, en toen kwamen al de onkosten ten laste
van den Grietman. Alles door elkander gerekend
bedroegen die onkosten jaarlijks f 100.
Bovendien waren er nog andere kleine onkosten als
die van de weer- of rechtkamer, de dienaars van 't gerechte enz. Veilig kan men alle onkosten begrooten
op /'13210, zoodat de Grietmannen jaarlijks een
zuiver inkomen genoten van f 680, enkelen iets
minder, anderen wellicht wat meer.
Uit al deze opgaven ziet men, dat het inkomen
der Grietslui op verre na niet zoo groot is, als men
er over schreeuwt. Bovendien waren de Grietslui,
zoowel als de andere bezoldigde ambtenaren verplicht aan de provincie opschotten te verstrekken ,
als ze spoedig geld van noode had , en hoewel er
intrest van betaald werd , toch kreeg men het geld
niet dan met verlies terug.
Ook van de buitenambten , als lid van den Raad
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van State , der Admiraliteit , der Gedeputeerden .
als Monster-commissaris, Bewindhebber der Oost- en
West-Ind. Compagnie, moest een aanzienlijk bedrag
aan belastingen worden betaald, terwijl bovendien
de onkosten op de stemming ten Landsdage f 100
beliepen.
Daarenboven moet men nog in rekening brengen
het overbrengen van de stembesoignes, de onkosten
van 't verblijf buiten zijne woonplaats, het ophouden
van een zekeren staat, 't welk waarlijk vrij wat
bedroeg, wanneer men ter wille van zijne betrekkingin den Haag moest zijn.
Uit dit alles kan men gemakkelijk bevroeden, dal
de winst waarlijk niet groot was en dat noch bet
inkomen van liet ambt van Grietman, noch dat van
het buitenambt , ieder op zich zelf, hem in staat
stelde om er behoorlijk van te leven ; maar dat
beide betrekkingen vereenigd, benevens het genot
van eenige geringe bezoldigingen, alsmede de inkomsten uit eigen goederen — meestal geringer
dan men meent — den Grietman een behoorlijk
bestaan verschaffen. Overigens zijn de voorbeelden
menigvuldiger dat regenten, dergelijke ambten bekleedendo en die voordeelen genietende, door weelderige huishoudingen zijn te gronde gegaan, dan
'dat ze rijk zijn geworden."
In plaats voorts dat de Gnetslui hunne grootere
macht ten eigen bate hebben besteed , hebben ze
er veelal naar getracht geschillen bij te leggen, de
menschen af te houden van geldverslindende en
haatvermeerderende processen, terwijl men bovendien
wel mag herinneren aan de weinige boeten, die er
werden opgelegd. In dat opzicht mag Friesland
boven alle provinciën een voorbeeld worden genoemd.
Er werden Grietenijen gevonden in welke men
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gedurende jaren zelfs geen tien gulden aan boeten
heeft ingevorderd ter zake van het schouwen van
wegen en vaarten , anders een geschikt middel om
aan schraapzucht te voldoen.

Met het oog op het medegedeelde, mag men
naar mijne overtuiging althans, veilig deze slotsom
opmaken ; niet de zucht naar geld, maar de begeerte naar macht , eer en aanzien en de bevordering van naaste betrekkingen en vrienden tot
ambten, bedieningen enz., speelden in dezen de
hoofdrol.
Heerenveen — Aenywirden.
P. J. D. VAN SLOOTEN.
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Bijlage.

Rekening betrekkelijk de Deelskosten
in Opsterland. 1794.
Op huiden den 26en Junij 1794 zijn wij ondergeschreven Volmagten van de Respectieve, jjorpen der
Grietenije Opsterland, na voorgaande aanschrijvinge
door den Hoog wel Gebooren Heere Jr. Rijnhard Baron
van Lijnden, Grietman over Opsterland etc: etc: aan
ons gedaan, bij malkanderen vergadert in de Regtkamer tot Lippenhuisen, en hebben van de onkosten
vacatien en expensen, de Grietenij voor den Jaare 1794
te laste komende om te hoeden en te dragen, gemaakt
een Staat en Liquidatie, en is zulks bevonden. een
yder in deesen aangetrokken te Competeeren , t welk
uit de omslag over de Floreenen, Maart 1794 vcrseheenen, zal worden betaaldt als volgt.
Eerstelijk competeert den Hoogwelgeboren Heer Jr. Rijnhard, Baron van
Lijnden, Grietman over Opsterland
etc: etc: de Somma van Driehondert
.yijftien Carolieguldens, *) en zal sijn
Hoog'wel Geb. bovendien genieten
de groote en kleine Consenten, sampt
ontvang' en wat verders daaraan dependeert voor den Jare 1794, dus
315— — —.
De Heere Benedictus van Feijens,
Secretaris van den selven deele, competeert voor hetschrijven der Grictenije
Missieven eene som van

37—10— —-.

*) Titels en vermelding der sommen in woorden,
zullen vervolgens kortheidshalve worden weggelaten.
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Den Heere Grietman Jor. It. Baron
van Lijnden competeert als Eigenaar
Yan de Regtkamer, tot Lippenlmisen .
wegens een Jaar Huur van voornoemde
Kegtkamer, den 12e Maij 1791 versoheenen

40— — —.

Insgelijks competeert deselve Heere
Grietman, als Eigenaar van de Regtkamer tot Heetst&rzwaag, causa een
jaar huur van
dito Regtkamer, mede
op den 12e Maij 1794 verscheenen,
gelijke somma van

40— — —.

Welgedagte Heere Grietman Lijnden
competeert voor deselfs Reijsen na de
Lemmer en Joure etc, om des Dijkszaken, voor vacatien en expensen. .

20— —

Deselve Heere Grietman competeert
voor een extra ordinaris winterreis
om des Dijkszaken

5— — —.

Vervolgens competeert Rentje Lutmers, voor liet opzigt der zeedijkken,
de somma

G— 6— —.

De dorprechter Wiebe Popkes competeert voor het opzigt op de oosterse
Dijkken of' Waatcrkeeringen eene
somma van

6— — — .

Ingevolge Jaarlijkse gewoonte wordt
betaaldt voor Bollen, Booter en Gaas
etc, sampt Bier. zoo op Stem- als Reekendag geconsumeerd, eene somma
van

40— — --.

De Geswooren Clercq H. L. Steensma
competeert voor zijn gedaane ordinaris
Grietenije diensten als van ouds, de
somma van

9— 9— —.
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De Executeur Egbert Jans eompeteert voor zijne gedane ordinaire Grietenije diensten als vooren

V)— — —.

De drie Adsistenten competeeren
Insgelijks voor haar gedaane ordinaris
Grietenije diensten een somma van .

80— — —.

Het (ieregte van Opsterland competeert weegens het nemen van Preperatoire Infonnatien ten Laste van
Deünquanten aangaande gepleegde
delicten, beneevens het schrijven der
Infonnatien, copien van dien, de
stukken te verseegelen en over te
ponden, en al hetgeene dien aangaande
wijders is gedaan, sampt verdere Grietenije diensten, de somma van. . .

172— 1— —,

Den Hcere Grietman van Opsterlandt etc. etc. competeert weegens
een Jaar Intressen van zodanige Ken
duisent Twee hondert caroliguldens
Oapitaal, als Wijlen den Heere Grietman Livius Sutfridus Lijlïlama a Nijeliolt, in Leeven aan de Contributie
heeft opgeschooten en bij zijn HWgeb.
van des selfs Erven bij cessie bekoomen

48-- — —

Insgelijks competeert deselve Heere
Grietman weegens gedaane Expensen
voor de Grietenij e, gevallen, over
het maaken van het Reële Cohier, gemaakte Liquidatie van het Personeel
en Keel, sampt wat verclers daartoe
behoort, een somma van

90— 5— —.

Nog competeert den Heere Grietman causa gedane uitschotten ten
dienste der Grietenije, vermogens Eeekeninge met Nom 1, een som van .

92— 2— 8--.
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Den Heere Secretaris Bendictus van
Teijens, competeert weegens gedaane
uitschotten ten nutte der Grietenije,
ingevolge Reekeninge met JSrom 2,
de somma van

'272— 6— —.

Insgelijks competeert de Bijsitter
Anne Hommes vermogens Reekeninge
annex met Nom 3, wegens gedane
Expensen, ten dienste van de Grietenij e verlegt

18—17—•

De Procureur Fischaal A. van der
Vecht, competeert na inhoud der
Reekeninge met Nom 4, voor sijn
comparatiën, vacatiè'n en Expensen,
weegens het meede neemen van Properatoire Inf'ormatié'n causa gepleegde
Delicten, en het geene dien aangaande, de somma van

95-—10—

--i

Wijders Competeert de gesworen
Clercq H. L. iáteensma, ingevolge
Reekeninge met Nom 5, insgelijks
causa gedane extra ordinaire Grietenij e diensten en uitschotten . . . .

103—

Na Inhoud der
Nom. 6 competeert
bert Jans, mecde
Grietenije diensten

114— 1— ---i

Reekeninge met
de Executeur Egweegens gedane
en uitschotten. .

Dezelve Executeur Egbert Jans competeert voor zijn gedaane Reijsen na
de Lemmer en kosten diesweegens de
Grietenij
Vervolgens competeert de Dorprechter Tjeerd Tjeerds Posthumus.
vermoogens Reekeninge met Nom 7,
weegens gedaene Grietenije Diensten
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Iiigevoige Reekeiiinge, gequoteert
niet Nom ti. competeert de Dorprechter
Jan Everts. causa gedaene Grietenije
diensten en uitschotten

11-—12— —-.

Na inhoud der Reekeninge en daar
onder staande quitantie gemerkt met
Nom '•). competeert de Dorprtchter
Wijbe Popkes ten dienste der Grietenij e voor geleverde Slotten aan de
Pomp in de Bakendijk

1— 2-

Na inhoud der Reekeninge met
Nom 10, competeert de Dorpreehter
Jan Gosses, weegens gedaane Grietenij e diensten en uitschotten . . .

3—10— —.

De dorpsrechter Jacob Hendriks.
competeert ingevolge Reekeninge met
Nom 11, insgelijks weegens gedane
Grietenije diensten en uitschotten. .

8—- 8— —.

Vermogens Rekeninge met Nom-12,
competeert de Dorprechter Jan Sijbes,
causa gedane Grietenij diensten en
uitschotten

18— — —.

-.

De Dorpsregter Wisse Sipkes LuixwoHe competeert. weegens gedane
Grietenij e diensten en uitschotten,
blijkens Reekeninge met Nom. 13. .

3— 8—

Ingevolge Reekeninge met Nom 14,
competeert de timmerman Anne Hedmans, causa geleeverde materialen en
Timmer arbeidsloonen ten dienste deiGrietenij e

8—12— —.

Vervolgens competeert Jouke Johannis blijkens Reekeninge met Nom 15,
causa geleeyerd ijserwerk, ten dienste
der Grietenije

4— 4- - —.
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Na inhoud der Reekeninge met
Nom 16, eompeteert de Adsistent Johannes Geerts, causa gedaene Extra
Ordinaire Grietenije diensten . . .

6

Vermogens Reekeninge met Nom 17,
eompeteert de Adsistent Euvve Lieuwes
insgelijks weegens gedaene Extra ordinaris Grietenije diensten . . . .

5—

Na inhoud van de Reekeninge. gequoteert met Nom 18, Competeert"de
Castelein Jacobus Postuma causa verteeringen , zoo bij 't neemen van Informatiën aangaande gepleegde Delicten, detentiën van gevangene, als
andersints, ten sijnen Huise weegens
de Grietenije gevallen . . . . ". .

82— 9- -

En eindelijk eompeteert de Castelein
Geert Bosma volgens Reekeninge met
Nom 19, weegens verteeringe bij 't
neemen van Informatien aangaande
gepleegde Delicten etc: als vooren ten
zijnen huise gevallen

]8—16—

(>

Bedragende alzoo bij gaartrekkinge
het vorenstaande Schadelijke . . . /'1765—16--- 8.

Schadelijke beloopt een somma
van . .
Hierbij genomen, als bij slot van
Reekeninge in dato den 20\junij 1793
is schuldig gebleven
Dus geheel Schadelijk
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179— 7—
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Van omgeslagen volgens ouder gewoonte over
<le Maanden Maart en
April op se/s Hondert V\areenen, ijder Floreert tot
Twoe Caroli guldens en
se.s Stuivers , bedraagt
alzoo. . . . . . . \ 1880-

—,

Komt bij het overschot
van de Kxtra ordinaris
Keëlenin denJaare 17!)3,
omgeslagen met een
somma van
165 - IS—6.
1545 -18-- -ö—.
Blijvende dus na aftrek in het
toekomende te quade, een somma
van

/

399— 5—2.

Omine welke Floreenen in opgemelde somma over de Maanden
Maart en April te Voldoen, wij
ondergeschreeven Volmagteii van
de (Irietenije Opsterland, ons bij
de verteekeningedeeses verbinden.
Aldus gedaan, geteekend ende gesloten, zullende een ijder 't zijne worden voldaan. In kennisse onse Volmachtens handen, sampt de handen
van den Hoog Welgeboren Grietman, Bijsitter,
en Heere Secretaris. Actum in de Regtkamer tot,
Lippenhuisen den 26 Junij 17Ui: voorz.
(was verteekend:)
dit is
Jieets. Hidsert Sijbrens.
Harmen -)- üerrits
lieetsterzwaag. Krrit Sijtses.
Kigen gesette
Olterterp. Jeen Alderts.
Handmerk.
Ureterp. Rinse Eedsges. Jan Barelts.
Sijgerswold. Pier Geerts. 1'ijtter Harmens.
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Duurawolde. Sjoerd Libbes,
dit is
Foppe Egberts de Haan.
Jacob -f- lioels
Wijnjeterp. Thijs Hepkex,
Kigengesette
Geuke Jelkes.
Handmerk.
Hemrick. Jan Sjoerds. Wijbe Sijttes.
Lippenhnisen. Jogchem Fokkes. Jaeob Sierds.
Terwispel. Johannes Jeens.
dit is
Corteswagen. Folkert Walle.i.
Tjidsger + Brugts
Bonne Walies.
Kigen gesette
Langetiwagen. Heorke Klases.
Handmerk.
Volkert Hijlkos.
Luixwoldc. Jogchem Joukes.
K. van Lijnden.
A. HomniON.
B. V. Teijens.
Accordeert met het Grietenije Keekenboek van Opsterland voor zoo
verre ge-extraheert is.
[n kenniase van mij Secretaris deoses.
27 Augustus 1795.
(was get.) B. V. Teijens.
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In Dokters Rie
Dy 't stellich goed for follen wie.
<>.<>
Houk Slomp , in earste rattelblei,
Dy liet langlêsten op in dei
Us dokter komme by hjar Kei.
Dy jonge hie 't mar tige wei,
Hy wie biklomme sa 't se sei.
Hja babble mar oan ien tried wei:
,Wy habbe in laem dat is in ei,
Dat helle er út 'e greide wei,
Dêr krige er frijhwet drokte mei
Omdat dat ding it oar út snei;
Do joech 't in hele boel gejei.
En den sok waer mei froast en tei,
Den giet de kjeld in minske nei
En kriget immen 't maklik wei.
Hy wie trochwiet fen swil bynei.
Stom , dat er nou gjiu iten mei.
'k Tocht, as 'k him hwet ierappels pei
Mei 'n heale sipel of in prei,
~
Licht krij 'k it ongemak den wei.
Mar o ! dat like nearne nei.
Dat sipelgûd wie him to glei;
Hy sei: „Hjir wei mei dat gerei!"
Nou, do wier ik er útleard mei.
Hy kriget neat sa'n héle dei ;
Ik sei: nei dokter , dat's de wei.
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Dy jonge leit my tige nei,
Mar as 'k myn ueed oau Doede klei
Het dy sahwet de gek er mei
't Wie better, seit er , dat 'k wet swei
As altyd sa'n onnut gegei.
Hy liet net folie hert for Kei
Omdat de jonge neamd is nei
Myn heit, dy 't Doede n't lije mei.
Forline simmcr op in dei ,
Do krige 't bern in reade bei ,
En Doede dalik lilk, dy sei:
„'t Is best dat 'k mar it izer smei
Towile 't li.jit is", en hy lei
De stamper yn 'e hjitte hei
Mar oer 'e knibbel. Ljeave sei!
Ik roan der op in draef by wei.
En skriemt de jonge , Doede mei
Net ienris sjên dat ik him fei.
Mar nou bin 'k oer him tige yi i noed.
Jk ha sa mei him ompakt hjûd ,
Ik bin sa heal en sa biroerd ,
Ik bin, leau 'k , ek net al to goed." —
„Dat leau ik ek", sei dokter nou.
„Lit my jou tonge 's kypje , frou."
En Houkje stiek hjar tonge do
Yn ieiien út sa fier se koe.
En dokter sei : „ 't Stiet net sa best ;
Dy tonge het bihoefte oan rest ,
Dy het tofolle warber west
En moat hwet jins fen 't skrippen ha.
Hàld jy him mar in ppaske sa ,
Mar op syn minst in ûre twa ;
Oars wirdt er lam seoe 'k noed mei ha.
WALING DYKSTEA.

Wumkes.nl

Het koor der St. Martinikerk
te BOLSWABD
in 1889.

Hel jaar 1889 zal in de geschiedenis der inrichting van dit koor een zeer werkwaardig tijdperk verdienen genaamd te worden.
Vijf en dertig jaren geleden is met forsche hand
de eikenhouten betimmering rondom de kolommen
in het middenschip der kerk weggebroken — en
voor het meerendeel verkocht voor brandhout. Geen
burger had er hart voor, geen oudheidkundige had
er oog voor. Het massieve eikenhouten hek , met
zijn gedraaide kolommen , dat het „vierkant" uitmaakte rondom de prachtige preekstoel, werd met
nog enkele stukken vervoerd naar het vochtige koor
der toen reeds in verval zijnde Broere-kerk.
Twee koorbanken ontsnapten aan liet vonnis der
verwoesting en werden het begin der verzamelingvan kunstschatten , die nu dit koor maakt tot een
waar museum van snij- en beeldhouwkunst.
Siuts Victor de Stuers in 1879 *) van bovengenoemde banken eene zoo uitnemende beschrijving
gaf, is de algemcene aandacht meer op deze kunststukken gevestigd, lokten zij tal van bezoekers en
bewonderaars en gingen de oogen open van kunst*) Kuiisthode no. 15.
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kenners. Wie goed onderzocht vond nog een aantal stijlen en traceeringen, binnen in eene dier
banken, onder de breede lessenaar, stellig het nog
gespaarde overschot van een afgebroken koorbank,
alles even schoon en in denzelfden stijl gesneden.
Voorts was een zeer groot deel van den zuidelijken
muur nog bedekt met fragmenten van allerlei aard,
alles aaneengetimmerd, zonder eenigen samenhang.
Twee brokstukken waren het van koorheerbankeii.
zonder achterbeschot, akelig vervallen. Op de plaats
waar de trontalen en het beschot hadden moeten
zitten, zag men een hekwerk met een menigte
spiraalvormig besneden kolommen. Tussclien deze
banken was een gestoelte, met lompe vierkante
zitting, daarboven een vierkant klankbord, dat rustte op afgezaagde, goed besneden stukken hout ,
die eenmaal, wie weet waarvoor, gediend hebben.
Dit alles was overdekt met een dikke laag vuile
groene verf.
Overigens diende het koor tot bergplaats van allerlei en was er geen kunstsnijwerk voorhanden.
In 1883 kwam allereerst, de met zooveel moeite
en kosten tot een schoon geheel herstelde koorheerbank uit de Broerekerk, die ik beschreven heb
in „Bolsward's kunst- en kunstgeschiedenis." Zij
werd geplaatst tegen den Noordermuur en is gelukkig gered van het verderf, waaraan zij sints
eeuwen ten prooi was.
Door deze herstelling waren de eerste schreden
gezet op den weg des behouds en der herstelling
van het verwaarloosde.
In 1889 echter heeft eindelijk eene algeheele
hervorming der inrichting van dit koor plaats gehad. Het was nog altijd een bergplaats gebleven
met een zonderling geheel van aaneengetimmerde
12
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brokstukken van banken, waarin een drietal kunststukken veler aandacht trokken.
Nu echter is alles verwijderd, wat daar niet behoort en is het een Museum geworden van oude
kunst, uit verschillende eeuwen, dat, als slechts uit
twee gebouwen bijeengebracht, zijn weergade niet
licht vinden zal.
Het hoofddenkbeeld is vastgehouden, om der gothiek hare afzonderlijke eereplaats te laten en zoo
is het, en dit mag wel in de voornaamste plaats
worden meegedeeld , gelukt om , na de meervermelde betimmering van den Zuidmuur geheel te
hebben weggebroken, daarvoor in de plaats te stellen : eene gothieke bank met zes zitplaatsen , een
rugbetimmering met de frontalen en traceeringen
versierd , die zoolang geen dienst gedaan hadden ,
terwijl zij bleken juist aan elkander te passen en
voor zes vakken voldoende te zijn. De beste klapbanken met kraagstukken , die uitstekend gesneden
zijn , zijn genomen , de breede lessenaars zijn gemaakt uit paneelen van oude eikenhouten deuren
en zoo is geenerlei nieuw materieel gebruikt en
1
een vierde koorheerbank ontstaan, die gerust de
vergelijking kan doorstaan met de overige.
Dit een en ander zou intusschen nooit hebben
kunnen geschieden, indien men niet te beschikken
had gehad over een paar uitnemende werklieden ,
G. Flameling en W. Brandenburg, die de aangegeven denkbeelden terstond begrepen en met groote
kunstvaardigheid uitvoerden. Daarenboven kwam
ons zeer te stade : „De verfoplosser," *) eerst on*) Van deze „verfoplosser," is de heer H. Boersma
te Bolsward, de uitsluitende verkooper voor de Noordelijke Provinciën.
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langs in gebruik gekomen , die , bij goede bewerking , waarvan genoemde werklieden gelieel op de
hoogte zijn , in korten tijd , de kojipigste verflaag
doet verdwijnen, en de heerlijke scliakeeringen van
liet oude hout in al haar schilderachtigheid doet
te voorschijn komen.
In dezelfde ruimte van het koor staat bij een
antieke tafel een zitbank met keurig gesneden rug
en daarboven prijkt de reeks gedraaide zuiltjes, die
nu van de verflaag ontdaan , blijken spiraalsgewijs
zeer kunstig gesneden te zijn , terwijl de grootste
verscheidenheid is in acht genomen en bijna ieder
kolommetje naar eenc andere teekening is uitgevoerd.
Terwijl met bovenomschreven banken voor het
grootste gedeelte de zijden van het koor zijn versierd , is uit de Broerekerk al liet oude hekwerk ,
dat vroeger in deze behoorde, weer teruggebracht
en zijn een viertal banken tot het ameublement
dier kerk behoorende, insgelijks herwaarts overgebracht.
Het eerste had op den vochtigen bodem erg geleden , het bestond bovendien uit onderscheiden
brokstukken en zag er treurig uit. Het plan bestond om te zien er een afsluithek van te maken
langs het verhoogde gedeelte waar vroeger het
hoofdaltaar stond. Gelukkig bleek, dat er juist genoeg was voor de gansche lengte , dat het daarbij
in zijn tegenwoordigen vorm zooveel te hoog was,
dat wegvallen kon, wat teveel geleden had en zoo
is dan nu een massief hek , met zeer goed paneelwerk en gedraaide kolommen, de scheiding tusschen
de kunst uit het tijdperk der gothiek en die uit
twee latere eeuwen.
De banken toch uit de Broerekerk , nu links en
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rechts langs de wanden van dit verhoogde gedeelte
geplaatst, zijn twee aan twee uit de helft der zeventiende en der achttiende eeuw. Alle vier zijn van
echt wagenschot eikenhout vervaardigd, op onderscheiden wijze verwerkt en , hoewel niet te vergelijken met de beschreven koorheerbanken , toch zeer
bezienswaard. De kopstukken, in den stijl Louis
XV , op die uit de achttiende eeuw , zijn vlug gesneden , de houding der beeldjes is zelfs zeer los.
Deze banken zijn weer met fijn hekwerk aanelkander verbonden en achter tegen den oostelijken wand
staat de nu in eere herstelde antieke kast, die
honderde jaren verborgen stond tegen een muur in
het halfdonker der sacrisly.
Bedenkt men nu, dat mede in dit koor eenige
grafzerken liggen , die eene onschatbare kunstwaarde
hebben , van welke ik een tweetal , die van de geslachten Heerema, Monsma e. a. in mijn bovengenoemd werk beschreef ; dat gij boven den ingang
van het koor, voor gij dit verlaat, een „Grauwtje
van de Wit", moet bewonderen, omdat de teekening zoo uiterst fraai is en 't is alsof de beeldjes
óp 't doek zijn gebeeldhouwd , dan zult gij gaarne
erkennen, dat dit koor, in veelsoortig opzicht, ons
veel te leeren, te genieten, te bewonderen geeft.
Toch is nog achter het witte pleister verborgen,
wat deze plek nog belangwekkender zou maken.
Links en rechts zijn muurschilderingen, in 1846
door Jhr. Mr. M. de Haan Hettema gezien en beschreven (*), die ons verlangend doen uitzien naaiden tijd, dat zij weer van onder den kalklaag te
voorschijn treden en evenzoo zien wij met een
vorschenden blik omhoog, omdat geleken is , dat
(*) De Vrije Fries ]847.
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de steen in de bogen van het gewelf is beschilderd
en al de bogen zijn afgezet met schrinkels van grijze
zerksteen.
Zal nog eens, ook al dit schoone voor liet menschelijk oog zichtbaar worden ?
Laat ons de roekomst niet vooruit loopen, het
verledene bereidde menige verrassing, het tegenwoordige geeft veel kunstgenot, waarop wij voor
eenige jaren niet hadden durven hopen ; er staan
mannen aan het hoofd van het beheer dezer kerk,
die blijk geven de kunst te erkennen en te waardeeren. Wij verblijden ons grootelijks in hetgeen
wij nu reeds bezitten en de toevloed van vreemdelingen uit ons gansche land, uit Duitschland, Engeland, Schotland, Amerika, is een bewijs, dat
algemeene belangstelling is gewekt en zich meer
en meer openbaart.
M.

E.

VAN

Wumkes.nl

DER

MEÜLEN.

BLADVULLING.
Dat er bij het vergeven van ambten vroeger veel
geld werd besteed, is bekend, maar toen ik
voor eenigen tijd meedeelde, dat voor het drostambt van Breda een som van 35.000 gulden uitgegeven was , vond men dat toch. wel wat vreemd.
En toch bleek het ten duidelijkste uit de stukken.
Eenigen tijd later vond ik een nieuw voorbeeld,
hoe voor een Griffiersplaals in Friesland ook een
groote som werd besteed , grooter dan wij zouden
kunnen raden.
Den 15en Februari 1709 schrijft H. Van Sminia
aan F. Ph. Vegilin van Claerbergen :
„De Heer Boelens soeckt het griffiersplaats te
transporteren aen Dr. Sloterdyck, getrouwt aan
Bitters dochter. De kooper en de verkooper zyn
door deze handelwyze beyde geruineert. De laatste
(nl. de verkooper), vol schulden synde, sal in
groote armoede vervallen, en de eerste een capitaal van zes en twintigh duyzent guldens besteeden,
daer geen twee jaerlyks kan trekken."
S.
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In vroegere jaargangen van don Frieschen Volksalmanak , meer bepaald in die van 1850 en 1851 ,
is mede over het voormalige Graafschap Staveren
gehandeld en heeft vooral Jhr. Mr. DE HAAN HETTEMA eenige denkbeelden te berde gebragt, die volgens hem bij het bestuderen der Friesche geschiedenis, hoofdzakelijk met betrekking tot Holland, in het
oog dienen gehouden te worden. Ook wij willen
deswege eenige denkbeelden in het midden brengen,
die echter meer zijn aan ie merken als idéen en
opvattingen, zooals zij ons telkens bij een onderzoek betrekkelijk dit onderwerp voor den geest kwamen , dan als eene in elk opzicht uitgewerkte studie.
VAN DEN BERGH J) wil het geheele graafschap
Staveren wegrcdeneren en met dat van Westergo
voor hetzelfde houden, waarin ACKER STRATINGH 3)
hem schijnt te volgen; bewijzen dier meening
leveren zij echter niet. Ook VON RICHTIIOFES. Fricsische Rcehtsgesch. I, 120, 126, 127, 426; II, 120,
volgt hier VAN DEN BERGH.
DE HAAN HETTEMA S ) brengt, behalven het (latere)
graafschap Kuinre met Schokland en Urk, — en
dit onziens terecht — ; ook nog tot het graafschap Staveren dat gedeelte van Noord-Holland, wat Westfriesland genoemd wordt, maar bewijst dit, althans van
') Middel Necl. Geographie, Tol. 141.
-) Aloude staat, II, II M. 89—97.
) Friesche Volksalm., 1851, M. 27 seq..

3
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die uitgestrektheid evenmin , zegt ACKER STRATINGH.
Hier is nog plaats voor een derde meening, die
genoegzaam dezelfde grenzen aan dit graafschap
geeft tegenover Westergo , namelijk deze , die , behalve het latere graafschap Kuinre met Schokland
en Urk, ook nog de zeekant van Stellingwerf en het land
van Vollenhovc er toe rekent, of voor zoover Friesland
betreft, voor een goed deel het Olde Wagenbrugge ,
— waartoe in 1398 behoorden ] ) „die Ghaesten,
„Kolderwolt, Koldem, Hemelvrede, Wirlimservrede 2 ),
Doedingwaerstal, de Vijfgaën en Ghelmeerdeel, —
terwijl daartoe verder nog moeten hebben behoord
de verzwolgen landen tusschen Staveren en Enkhuizen en die zuidelijk om Urk en Schokland waren
gelegen, deze beide eilanden, en eindelijk het moederkerspel IJsselham met zijn dochter — parochie
Blankenham.
In verband hiermede meenen wij, dat bij het in
voormeld jaar ingesteld Baljuwschap, wat Friesland
betreft, meerendeels dezelfde deelen bij elkaar zijn
genomen als tot het oude graafschap behoorden ,
.waarbij dan nog dienen te worden gevoegd, een gedeelte van Schoterland (Rottum c. a.) benevens het
westelijk deel van Weststellingwerf en van Overijssel tot aan het tegenwoordig Vollenhove of Baarle.
Bij het bespreken van de na te melden kerken
of kapellen, aan Staveren in 1132 onderhoorig,
wensch ik hierop nader terug te komen.
Of overigens ook geheel Westfriesland, nu over
') O. COLM.IOX, Register van Oorkonden tot 1400, bl. 97.
°) Vrede = fercl, = p'haert. Hemelumerferd—Wirlimserferd. Indien onder de laatste ferd verstaan moet
worden het rechtsgebied van Wilseni (Wolsuni), een
der Hommen, dan was het gelegen buiten de grenzen
van het oude graafschap, tenzij het zich aan die
zijde tot de Middelzee uitstrekte,
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de zee in Noord-Holland gelegen, tot liet graafschap behoord heeft, laten wij in het midden.
Gaarne geven wij toe, dat Staveren weldra door
den strijd van Friesland tegen Holland, van het
graafschap van dien naam werd afgescheiden. Handelsbelang en ook onverdedigbaarheid tegen overmacht
bewerkten , dat de stad zich meermalen, of vrijwillig
of gedwongen , aan den graaf van Holland onderwierp , terwijl liet land om Staveren, tot aan Lemsterland toe, met Westergo uit gemeenschappelijk belang optrad, zoodat het grootendeels in Westergo .opging en de naam van het graafschap
daar verdween , terwijl het voorts nog overgebleven
gedeelte reeds in 't jaar 1118, het graafschap van
Kuinre, Emmclwerde, Urk, Nagela wordt genoemd. x)
Zoowel de naam van het graafschap Staveren als de
giftbricf van dit graafschap , aan de kerk van Utrecht
geschonken 2 ) , bewijzen voldoende zijn voormalig
bestaan, en dit te meer, dewijl die giftbrief onderscheiden is van dien van het graafschap van
Oostergo en Westergo, en hij tevens op een daarvan
merkelijk verschillenden tijd is afgegeven.
Dat in twee brieven van het jaar 1204 nog gesproken wordt van liet graafschap in Ooslergo en
Westergo en in Staveren , „ comitatus in Oostergo et
Westergo et in Staveren" 3) wijst heen naar het vroeger
1
) „De comitatu Gunere, emelferdi, ore. n a g h e l a m "
(Charterb. Friesl. op 't j a a r 1118, p . 71. Deze verbet e r i n g dier corrupte lezing is gestaafd in delvlededeev a n 't Overijss. Genootschap X I I , bl. 4. 5. Zij is in
elk geval veel waarschijnlijker d a n die \(rs R I C H T HOVEN, Friesche Rechtsgescii. BI. 189, geeft.
2
) S"Jti)TAKrs. in Tabïino bl. 5.
3
) Vriesch Cliarb. op 1204. K L U I T , Hist Crit. cod.
Diplom. bladz. 2G6, 2 7 1 , 275.
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bestaan van Staveren als een afzonderlijk gebied ,
evenals men bij gecombineerde schoutambten of
andere rechtsgebieden, die vroeger op zich zelf
stonden , doch later vereenigd werden, de namen der
vroegere plaatsen er bijvoegt, waarvan zeer vele
voorbeelden bestaan.
Hoewel wij nu evenmin ten volle kunnen bewijzen , dat genoemde streek het graafschap Staveren
uitmaakte , nieenen wij toch een meer op zich zelf
staand bestaan dier streek te kunnen aantoonen,
vooral uit het bestaan van ruim 20 kapellen of kerken , die in den vroegsten tijd reeds aan de hoofdkerk te Staveren behoorden en die, naar onze
meening, zeer waarschijnlijk de oude grenzen van
het voormalig graafschap Staveren hebben uitgemaakt.
Deze streek, die zich het eerst tot het Christendom heeft bekeerd, bezat reeds vroeger dan elders
zulk een groot aantal kerken , die allen onder en
aan Staveren behoorden en blijkbaar allen hare
dochter-kerken waren ; terwijl men , als men wil,
ook nu nog , eenige natuurlijke grenzen tusschen
dit graafschap en dat van Westergo en Drente
kan vinden. Wij noemen ook Drente , want daartoe behoorde bewijsbaar destijds het overige , wat
nog Stellingwerf heette, namelijk het kerspel Steenwijk met zijn dochter-kerken *) en Vollenhove.
Bisschop Arnoldus, als hij het collecteeren voor
de kerk en het klooster te Staveren in 't jaar 1371
vergunt en aanbeveelt, zegt, dat die kerk en het
klooster aldaar, onder alle kerken en kloosters
van Friesland de beroemdsten en eersten zijn ge]

) Zie o. a. vox IIICTITIIOPÜN, Fries. Rechtsgosch.,
III bladz 661. Drentsche Volksalmanak, 1889,'bl. '29.
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weest. Kloosters werden de eerste missiestaties of
hoofd-kerken genoemd, omdat de geestelijken daar
gemeenschappelijk als in een convent zamcn woonden. Die plaatsen werden de latere Proostdijen
of Dekanijen. Hier viel voor Bonifacius in 753 —
755 niet veel meer te doen , waarom hij dan ook
meer oostelijk op , naar Oldeboorn en Dokkum , v)
leerde en doopte en de toegetredenen op de laatste
plaats, in Junij 755, zou vormen. Men kan gerust,
kort na den dood van Radboud in 719, een vaste
kerk (destijds nog van liout gebouwd) en missiestatie te Staveren stellen. De overwinning bij de
Burdo of liet Boorndiep , door Karel Martel in 't
jaar 734 op de Friezen behaald , opende eerst geheel Friesland, ook Westergo, maar vooral Oostergo met (het latere) Bornego, voor het Christendom
en de bekeering. Volgens getuigenis van den H.
Ludgerus , wel een bevoegd getuige , gold geheel
Friesland tot aan de Lauers , gedurende al de regeeringsjaren van koning Pepijn voor een Christelijk land, dus reeds van 752 tot 768, als wanneer
Pepijn regeerde.
Drente was reeds vóór Karel de Groote onderworpen aan het Frankische rijk , zegt vo.\ RICHTHOFEN , c. III pi. 1291,

en hiermede analoog,

toonden wij elders aan , dat het, reeds voordat Willehadus er kwam , globaal genomen , een Christenvolk bezat. 3)
De zoo bij uitstek bijzondere vermelding dat
Gustan Fortenan in 't jaar 777 eea houten kerkte
Almenum, bij het latere Harlingen, stichtte, is zoo
') In Oostergo. Proeellis credidit
stroque i†-or secundante delatus est
Ostriki (Oostergo) dicitur. Prebyt.
Mom.
Germ. 11," 349, Nota 28.
2
) Drentsche Volksalmanak, 1389,
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Ultr. bij PEIÎTZ ,
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opvallend, dat men bijna bekoring krijgt deze voor
de eerste kerk van Westergo te houden , wat wij
echter niet gaarne zouden aannemen, ook niet om
het getuigenis van Ludgerus. Overigens is het
Christendom, overal in ons vaderland, in de aan zee
of aan bevaarde rivieren gelegen streken het eerst
ingevoerd, zoowel in Friesland, als in Vlaanderen,
Zeeland , Holland en Utrecht. Dokkum , waarvan
beweerd is , dat het een e vroegere of althans gelijktijdige bekeering zou hebben ontvangen , ontving
evenwel het Christendom eerst later.
Het klooster en de kerk te Dokkum hebben toch
vrij zeker hun ontstaan te danken aan Ludgerus ,
die zich hier in 't jaar 777 vestigde, tenzij daar de
eerste kapel door Willehadus, die hier omstreeks
766 aankwam , werd gebouwd , of wel door Bonifacius, die in 753 in Friesland vele Christenkerken
heeft gesticht.
Volgens twee levensbeschrijvingen van Bonifacius,
is echter de Kerk eerst na diens marteldood te
Dokkum gebouwd : „ubi postea conslructa est ecclesia." 1)
De roem en eer van de kerk en het klooster te Dokkum komen echter minder voort uit het feil als eerste
missie-statie, dan wel uit de heiligheid van den
grond, als gedrenkt door het bloed der martelaren
van den II. Bonifacius en zijn gezellen. „Terra
beata nirnis sanctorum sanguine dives" zingt de
geleerde ALCCIN op de eerste kerk, aan de Heiligen
Paulus en Bonifacius gewijd.
,Aarde , overgelukzalig of heilig, «rijk en verrijkt door het bloed
der martelaren."
ANDREAS CORNËLIUS 2J zegt wel , dat te Dokkum

') Von Richthoven II, 372, 373.
) Bij den vertaler van de Episcop. Leovard VAX

2
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het oudste- klooster is gebouwd, doch aan dien
schrijver schenkt men hoegenaamd geen gezag. Bovendien kan men dit uitsluitend van Oostergo verstaan of van een eigengezegd klooster van monniken , namelijk reguliere kanuniken , die daar eerst
geweest zijn, doch dit kan niet gelden van een
klooster van gemeenschappelijk levende geestelijken
en missionarissen voor geheel Friesland. Doch,
zal men zeggen , de H. Odulphus heeft eerst het
klooster van kannuniken te Staveren gesticht, en
dit was bijna een eeuw later. Doch wij antwoorden,
zooals ook de kronijken melden, dat bisschop Balderik eerst het kapittel te Oldenzaal heeft gesticht,
zoomede dat bisschop Bernulphus dat van Deventer en een ander dat van Emmerik heeft opgericht , terwijl wij elders vinden, dat reeds van het
begin der bekeering af, daar congregaties van
geestelijken bestonden. Men moet dus die latere
berichten in den zin van eene meer volledige oprichting verstaan.
Zoo had ook Staveren zulk eene congregatie van
geestelijken, die de canonische levenswijs volgden
en die door Odulphus tot reguliere kanunniken gevormd zullen zijn, door ze belofte te laten doen
terwijl hij de congregatie met nieuwe leden zal hebben aangevuld , zooals ook Worp van Thabor , getuigt , als hij zegt, dat Odulphus er een klooster
van reguliere kanunniken heeft gesticht. Bovendien
erkent bisschop Arnold , gelijk wij hier voren aanHEITSSBX , „Oudheden enz. van Friesland H. YAXRIJS,

blz. 104, folio uitgaaf. Ook stelt ANDR. CORX. de stichting eerst op het jaar 800. Willehad nam reeds leerlingen aan te Dokkum; hier begint alzoo reeds de congregatie
van clerici. Staveren was eene missiestatie en bezat
dus volgens dien tijd met zamenwonende geestelijken
een coenobium, lang voor het jaar 800.
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haalden , dat de kerk en ?t klooster van Staveren
de beroemdsien en de eersten van al de süchlingen
in Friesland zijn geweest.
Wat overigens de werking van den H. Odulphus
te Staveren betreft, men moet deze verstaan , als
betreffende de geheele uitgebreidheid van het moederkerspel Staveren met zijn daartoe in 1132 behoorende dochter-kapellen of kerken, waarvan velen
op verren afstand van daar waren gelegen. Odulphns was hier dan ook ongetwijfeld zooveel als Aartsdiaken of Proost, even als Ludgerus vroeger in
Oostergo.
De namen dezer kerken, voorkomende in twee oorkonden, de een van 1132, de andere van 1245,i) schijnen in genetische en geografische orde te zijn geplaatst
en alzoo, in rangorde van hun ontstaan en van ligging,
te zijn genoemd, hoewel misschien bij de eene
of andere doebterkerk , die weer moeder-kerk van
anderen werd, deze er terstond zal zijn bijgevoegd.
Prioriteit toch geeft altijd eenig voorrecht. Daarom
zal die orde steeds zoo nauwgezet bewaard zijn gebleven en deze kerken , in het graafschap Staveren
successivelijk opgericht, tevens de oorspronkelijke
uitgebreidheid van het dekanaat Staveren in de
allereerste lijden aanwijzen. Ecnige moeyelijkheid
zou Urk daarbij kunnen geven, dat in 't jaar 970
gezegd wordt in pago Salon te liggen , — wat men
voor Salland houdt —, doch hier tegenover slaat
een stuk van 1480 , waarin de keizer en de bis]

) PBOELIAIUUS, B1Î5. 178, waar wij zien, dat die
brief niet van Innocentius 111, zoo als ook nog VON
BiqiiTJtOFEK meent, maar van Innocentius IV is. Vergelijk liet "Register van Cor,?.rjc«, die blz. 48 dien brief
mede ten onrechte tot Innocentius III brengt; allen
praten A. MATTIIEUS na.
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schop Urk en Emelwarde beschrijven, als gelegen
in den lande van Westfrieslaud.
Midlinge is in bedoelde oorkonden ongetwijfeld
Mirns , hetwelk in het boek Proeliarius Milds heet.
Deimingrijp , dat men voor Dronrijp neemt, en
Schingnum komen geheel achter aan en staan geheel
buiten de koers van het laatstgenoemde Urk. Ook
in de lijst van GOLMJOKS register komen die namen
niet voor.1) Wij meenen deze dan ook niet tot
liet graafschap Staveren te kunnen rekenen. Misschien
had het klooster van Staveren daar uitgebreide landerijen verkregen, waarop het een kerk stichtte, zooals
Gorbïe te Leeuwarden deed.
Om na aangaande die kapellen of kerken een
duidelijk overzicht te erlangen, achten wij het
wenschelijk in eeiie noot hunne namen naar de
bedoelde volgorde te vermelden. s )
') G. COLMJCm. Register van oorkonden tot 1400.
Leeuwarden 1889.
2
) De kapellen of kerken van Staveren, zooals ze in
de lijsten van 1132 en van 1245 en, in andere lezing,
in voormeld register voorkomen, zijn naar onze meening op de volgende plaatsen te vinden :
Laxnum
te Laaxum, een gehucht onder
Scharl.
Wardeslp, in 1200 en in 1399
ook Waerlenze geschreven, „ Warns.
Karnewald i
„ Kolderwolde; meer waarKannewold l
schijnlijk dan Kornwerth.
Midlinge
„ Mirns.
Harich
„ bekend.
Hindelopen
„ bekend.
Gersme /
„ Gaastmeer.
Gersmere <
Sandfoerdo
„ Sandfirden.
Heslum
„ Hieslum.
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De grenzen van het graafschap Staveren naar de
zijde van Westergo en de latere Zevenwouden
te 'j Eeniswokle, een gehucht
bij Tjerkwerd, echter moei'
waarschijnlijk ldsega.
,, denkelijk de parochia Oldkappel in 1'roeUarius. 01Aldekerke
dega in Heinelmiier-Oldeferd, of wel Oudega in
Wijmbritseradeel, (Oldwagenburg.)
„ Ho'eg.
„ Ypekolsga.
Hagekerke
Wijkei.'
Ypekeldekerke
r> 1
Wijckle Ferlere
? ?
Echten,
Farlanche
Oosterzee.
Aetne
Sclierpenzeel. De bezittinOosterse
gen van Scherpenselezijn
Scherpensele
Munnikeburen, vroeger
ook Munniken-kuinre genaamd.
Het Veen, mi in 't onland
bij Kuinre;bij Veenhuizen
Fenehuzen (de vicarie is
begonnen de JTriesche zeenaar de kerk te Kuinre
dijken.
overgebracht, zegt in
Rottum in Schoterland, elLindcborn)
ders Kutna genoemd.
"Ruthne (Futhne)
IJselham, bowijsbaar hetzelfde als Sileham. SeleSileham
liam, Zelehani.
In zee verzwolgen bij Urk
en Schokland.
Marenesse (Marknesse)
Nagela aan den stroom Nakela,'mede tusschen Urk,
TSTagcla
Kampen en Schokland in
zee verzwolgen.
bekend, nog in 1309 onder
het klooster Staveren geUrk
hoorig.
) Zie ook von Bicltthofen, III., 719.

Eddeswald
Leddesge

Wumkes.nl

19:*,
zijn dan inclusive geweest: Hieslum . Saudilrde ,
Heeg, Ypekolsga, Wikel, Ferlarelte of Farlaiiche (?) , Oosterzee en Echten, Scherpeiizeei on
Munnikeburen, Fenehusen, (het veen, nu in 't
onland ten noorden van Kuinre), Kuinre, Ysselham
met de dorpen, deels door de Zuiderzee verzwolgen, Nagele, Urk, Marenesse of Marknesse, Emnieloord of Schokland. Het Flie , Wedershof en Algodetorp waren misschien tusschen Staveren en
Enkhuizen of zuidelijker gelegen, en zullen door de
zee zijn verzwolgen.
Op de vraag eindelijk, oi' de ligging ook aanwijzingen geeft om hier natuurlijke grensscheidingen
te zoeken, merken wij op, dat DE HAAN HETTEMA ,

waar hij eene opmerking betrekkelijk Wouds-ende in
het noorden, naar de zijde van Westergo, maakt, genoegzaam dezelfde grenzen schijnt aan te nemen en
mede de oostelijke grenzen schijnt to veronderstellen,
ofschoon hij dwaalt, als hij met Lemsterland eindigt
en ook Stellingwerf ten onrechte lot Islego brengt.
Wij merken, meer rechtstreeks die vraag beantwoordende evenwel op, dat dikwerf de graafschappen
weinig natuurlijke grenzen hadden. Zoo had b.v. het
Gomitaat in Amelande (Haineland), waartoe Deventer behoorde, dat in 1406 aan het bisdom geschonken werd, geheel willekeurige grenzen. Zie DUMB.
DEVENT.

1 , 443 , met

de verklaring van

TIBUS in

zijn werk „de Gou Leomerike.''
Emelwerde

te Kmmeloord op Schokland, in
1388 van Staveren dooiden bisschop tegen Coldum ingeruild.
tëadergo zal het meergenoemde Sudorgo zijn en het
erf' liij 't IjKselhanuncrbroek of liet land bij Sallik. (nog
genoemd liet klooster), waar Staveren in 1277 land
bijkocht. De Moimikengraelit bestond toen reeds.
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Evenwel zullen vooral zij, die plaatselijk bekend
zijn, waarschijnlijk hier of daar natuurlijke grenzen
kunnen vinden ; wij kunnen hier echter slechts eenc
enkele vingerwijzing doen.
Van Hindelopen af, in de 12e en 13e eeuw onder de kerk van Staveren behoorende, kan de grens
hebben geloopen langs de Horsa en verdere wateren
tot of voorbij Hieslum. Van daar oostwaarts langs
de Ryperaliemdijk, Oudega, Osingahuizen. de Jelteen St. Jans Sloot, Langweerder-wielen, Qude-Rhijn
tot het Tjeukemeer , of wel in meer noordelijke en
oostelijke richting . mede tot dat meer.
Uit het Tjeukemeer neme men als grenslijn de
Kefstensloot (Pier-Kerstensloot, thans Pier-Ghristiaanssloot), of de iets oostelijker gelegen Broeresloot
naar het Tjonger of de Kuinre ; verder de Joannessloot, die reeds vóór 1567 bestond , of nog liever
de Oude-Lemster (Oldelamersche) sloot met de
Zijlsloot of de Oldetrijnster sloot naar de Lende. v)
Van hier langs het Mallegat tot Oldemark.
Nog zichtbaar is hier een voormalige waterleiding naar de Hare en verder op. De laks (d. i.
de grens) scheidt Ysselham van Paaslo en komt
nabij de Oldemark uit. Olde-mark is oude grens.
Hier echter wisselde in de oorlogen met de Stellingwervers de grens nog al eens tusschen Friesland en
het Sticht of Overijssel. Zoo hadden de Friezen
eenigen tijd voor bisschop Hendrik van Vianden, hun
gebied tot midden door Steenwijkerwold. Doch in
1313 werd Ossenzylger sloot (odzes grope) met
') Wjj schrijven Lende en niet Linde, geheel in
overeenstemming met de volksuitspraak. De oude naam
in Leiuia, Lienna, niet Linna; zoo spreekt men ook
«t.ecds van Olclemar/,'. niet van Ohlcmarkt.
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de verlenging , de Oudeweg en de Wetering van
Sclierwolde, als de grens gerekend en behoorde
Ysselham tot liet Sticht. Blankenham behoorde nog
eene eeuw langer tot Friesland.
De lage en hooge landen van dat westelijk deel
van Steenwijkerwold waterden niet uit in de A of in
het Steenwijkerdiep en bij Blokzijl, maar moesten
door Westerpaaslo in het Mallegat bij Oldemark en
in de Lende uitwateren. Volgens oude acten 1) kwam
dit eerst in de eerste helft der 17c eeuw onder
de Steenwijker blokzijl. Een latijnsch gedicht van 't jaar
1 f) 9 7 ä) meldt, dat toen, voor meer dan 300 jaren, de
graaf van Kuinre een versterkt kasteel te Oldemark
had. Tot zoover liep toen het graafschap Kuinre,
aan deze zijde het overblijfsel van het graafschap
Staveren.
Niet ten onrechte vermoedt, dunkt ons, ook Mr. A.
J. Andreæ s ), dat de voormelde kerken in de allereerste tijden ook het dekenschap van Staveren uitmaakten. Het kan echter wel zijn dat in 't jaar
1412, zoo als VAN HEUSSEN 4) wil, dit dekanaat niet
veel meer als Gaasterland omvatte, maar dan toch
ook bovendien al de kerken, die nog aan Staveren
toebehoorden. B) De bisschop, zagen wij, ruilde in
1383 Emmcloord of Schokland voor Goudum, en
zoo behoorde Ysselham in 1295 reeds weer geheel
') H. S. berustende in het archief van Steemvijkerwold.
-) Vóór in liet werk Bibli Eccl. Mr. C. SCHULTING.
Kenlen
1599.
3
4

) Vrije Fries X I V . l l l e r e e k s , D. I I , Afl 3 . bl. 324.
)

')

V A N H B U S S B N , Episcop. L e o v a r d , blz 63.

Duidelijk en letterlijk blijkt

v a n 1554, üharterb.

c. p . 739.

111, p . 330.'.
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tuin den bisschop, alsmede in 1398 Kuinre , hoewel
Urk in 1809 nog onder Staveren behoorde. Oosterzee geraakte omstreeks hef, jaar 1270 onder het
Lidlumcr convent en Rottum was reeds in 't jaar
1315 onder Bornego opgenomen.
De lijst der kerken onder het dekanaat Staveren
heeft VAN HEDSSEN ook niet gevonden , want hij
haalt de burgerlijke dorpen aan, die SCIIOTAKUS in
Gaasterland telt.
Dezelfde schrijver zegt *), dat verscheidene brieven
van latere tijden sommige kerken, ja den deken van
Staveren zelven onder St. Jan (Utrecht) met Westergo
plaatsen, welke deken toch onder St. Salvator stond.
Dit is geheel analoog hier mede, dat het Friesch gedeelte; buiten het latere graafschap Kuinre, onder Weslergo versmolt. VAN HEUSSEN heeft eerst gezegd, dat
Westergo onder den Proost van St. Jan stond, de kerken der kloosters uitgezonderd. Toen nu in 1132
de kerk van Staveren aan de Benedictijnen kwam,
konden deze er wel kerken bij bouwen, die binnen
de kom eener uitgebreide parochie van ruim 20
kerspels onder Staveren behoorende , kwamen, doch
buiten de grenzen dier parochieu hadden niet zij ,
maar de bisschop het recht parochie-kerken toe te
staan of op 1e richten. Zoo bouwde ook de Kerk
te Runen bij Drente geen kerken meer , sints ze
omstreeks 1110 aan de Benedictijnen kwam , dan
alléén binnen de grenzen hunner parochien. zooals b.v.
te IJhorst; maar de andere bisschoppelijke kerken
b.v. Steenwijk , Vollenhove , Diever , Vries bouwden
dochter-kerken in hun wijden omtrek, is het waar,
dat later het dekanaat Staveren onder den Proost
') iljkl, Kpisc. Lcovard. bl. G3, vergeleken met blz,
34 akhuu-.
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van St. Jan gevonden werd, zooals VAN HEUSSE.\
meedeelt, dan zullen ook, zoo hij meldt, Ypeeolsga,
Heeg , Gaaslvneer , Sandfirde , Oldega , ïdsega wol
onder dien Proost gestaan hebben ; toch had hij
deze kerken onder liet dekanaat van Staveren moeten hebben geplaatst. l) Immers graaf Alhrecht
van Bcycren kent in 't jaar 1399 nog aan
den abt van Staveren het recht toe . om den pastoor van Sandfirde als ook dien van Oldekerk te
benoemen. '") Men moet dán ook de grenzen der
dekanaten minder in de ligging als wel in de historische aanhoorigheid en herkomst zoeken en vooral
hier , nu het Fricsche deel van 't graafschap Staveren in Wcstergo is opgegaan , zoodat men meermalen een kerk onder een dekanaat zal vinden,
die men volgens de ligging onder een ander dekanaat zou mcenen te behooren.
Wij hebben hiermede, dit erkennen wij gaarne,
wel niet ten volle bewezen, dat de genoemde streek het
graafschap Staveren uitmaakte , doch wel aangetoond,
dat deze zienswijze evenveel, ja meer grond of recht
van bestaan heeft dan die, door VAN DEN BERGH
en ACKER STRATINCUI voorgestaan.

Van

de meening,

die DE HAAN HETTEMA voor-

staat , verschilt onze zienswijze in zoover, dat zij
het graafschap niet bij Oosterzee laat eindigen,
maar ook het graafschap of de latere heerlijkheid
Kuinre er toe rekent en mede IJsselham en Blanken') Zie noot 5, op blü. 195 hiervoor.
') Bij deze dorpen staat clan ook niet hoeveel de
.Proost van St. Jan er uittrok, wel bij anderen, zooals
b.v. bij Smallelji'ugge. Vergelijk DMESSEX. Mon. Gron.
IV, bl. 845, 846.
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ham er toe brengt. Of er echter ook Wesli'riesland
in Noordliolland toe behoord heeft en hoever, toen
de zee deze Linden nog; niet van elkander gescheiden had, laten wij, zooals reeds vroeger werd gezegd, in het midden.
DE

HAAK HETTEMA beweert dit.

Zeker had het

Nonneklooster der Benedictijnen van Staveren, dat
te Hemclum lag. vele bezittingen in Westfriesland
o. a. te Benningbroek , Hoogkerspel , Sybekerspei,
Aldewerve , Wcrverlshove , Lulteke Broek , Groote
Broek, enz. Nog in 't jaar 1317 bekwam de Proost
van Hemelnm over de monniken die wonen „in
zijne hove" in Westfriesland . in de balljuwschap
van Medeublik . de rechtsmacht. ')
ALTINCI dwaalt zeker als hij 't graafschap Islego
met dat van Staveren vereenzelvigt , en evenzeer
dwaalt

DE HAAN HETTEMA

als hij Vollenhove en.

Drente en ook nog Stellingwerf en Schoterwerf
tot Islego rekent, ja Lcmsterland er zelfs toe brengen wil.
De oude en nieuwere schrijvers nemen allen Islego of Isloi (inforior) voor Salland , — het land van
Overijssel langs den IJsscl — welke rivier in elk geval in 1134 reeds zijn einde vond bij IJsselmuiden,
de mond van den IJsscl, in dat jaar reeds vermeld.
Het grootste gedeelte der beide Stellingwerven
behoorde met Steenwijk vroeger tot Drente. Reeds
in de 12e eeuw schijnt Steenwijk zich evenwel, met
zijne elf dochter-kerken, van Drente te hebben afgescheiden en bij Stellingwerf te hebben gevoegd.
Doch ook Schoterwerf (Scholerland) en Lemsterland of liever Oosterzcc-inger land schijnen eens tot
Stellingwerf behoord te hebben en volgens ROUWKE'j

Zie het Register van COT/MJON , BI. 16, 43.
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MA 1) werd misscliien zelfs Öpsterland hiertoe eens
gerekend.
Immers daar de twaalf kerspels met inbegrip
van 't moederkerspel Steenwijk , volkomen bewijsbaar de beide Stellingwerven bevatten — met uitzondering van de zeekant, die tot bet graafschap
Kuinre behoorde, — en er vermeld wordt, dat zij zich
bij de Friezen van Stellingwerf hebben gevoegd ,
moet men Stellingwerf ook om die reden wel wat
grooter denken, dan daartoe alleen Scherpenseel ,
Munnikeburen, Lameren (oude en Nije Lamer) ,
Spangen, met Oosterzee en Echten, te rekenen.
Het graafschap Umbalaho, of de ager diocensis,
in den giftbrief van het jaar 1042, houdt men voor
de „ Ommelanden van Vollenhove." Doch dit is
onjuist. De benaming „Omland van Vollenhove"
bestond nog niet; eerst, met den Drostentijd omvat
het land van Vollenhove ook het omland.
De benaming „land van Vollenhove" beteekent in
de 12e, 13e en 14e, ja 15e eeuw slechts de dochtergemeenten van Vollenhove : Wanneperveen, Zwartesluis en Baarle. De kerspels Steenwijkerwold, Paaslo,
Schaerwolde en sints 1295, toen de bisschop de kerk
van Ysseïham aan den deken van het opgerichte
kapittel te Steenwijk schonk, werden in de 14e en
15e eeuw met Ysseïham. en later nog Blankenham,
onder den naam van „ommeland van Vollenho" begrepen. Steenwijk nu behoorde (behalve Ysseïham
en Blankenham met die strook) tot Drente en, bijna even zeker ook, het land van Vollenhove in bovengenoemden zin, terwijl Ysseïham tot Friesland
') Friesche Volksalm. 1846, bladz. 81.

Wumkes.nl

200
behoorde en Blankenham liet langst daar ouder
bleef. x)
Wij zouden met VAN VLOTEN , Umbalaho liever
voor liet land van Ommen, de later genoemde mar') Men werpe hier niet op, dat reeds de Anonijmus,
over de Dreutsche oorlogen met het Sticht, iu 't jaar
1232 geschreven, van „hot land van Vollenlioc" spreekt.
Immers deze verstaat daaronder blijkbaar do parochie
Vollenhoe, waartoe vooral ook Wanneperveen behoorde , doch dit was later gecultiveerde grond, hoewel
reeds daar in lü70 eene kerk, dochter van die van
Volleiihove , bestond. Nog in onze dagen is de benaming van „'t land van Voiuo" in denzeltden zin in die
streken alledaags. Dat zien wij op meer plaatsen
in den Anonymus, vooral cap. XXXII, waar staat:
„dat do rebellen (de Drentsehe krijgers) terstond (na
„het daar verhaalde) te Steenwijk kwamen en dat lieten
„zweeren hun te dienen , dat zij vervolgens, vroeg in den
„ochtend, voortschreden naar Giethoorn en zij dat èti ge„heel het land van Vollenlioe en zelfs het kasteel daar.
„wilden bemachtigen." De streek, die met Volleiihove
eens tot Drente behoord had, liet land van Steenwijk,
d. i. van liet Sclioutambt van Steenwijk met die streek,
welke vroeger tot liet graafschap Staveren, later totdat
van Kuinre had behoort!, namelijk Ysselham, als moederkerk , in een acte van Ï310 vo'orkomendo, werd eerst
„Ommelanden van Vollenhove" genoemd, toen zij,
voor goed van Stellingwerf en Kuinre gescheiden, onder het tijdelijk gebied des bisschops bleef of onder
het Oversticht (later Overijssel genoemd) geraakt was,
doch was niet „het land van Vollenlioe." Dit blijkt
duidelijk uit do akte van 't jaar 140G, waarin
bisschop r'rederik voorschrijft, dat de Ommelanden
des landes van Volleiihoe, t. w. de kerspelen Steenwijk en Stoenwijkerwold, Paessele, (tot welke parochie
Oldemark behoorde) Ysselliainmo en Schaerwolde,
het zelfde recht zullen gebruiken, als het land van
Salland en dat van Vollenlioe. Dus was die streek
niet „het land van Vollenhovû" maar „het Ommeland
van dat land /' wat nu in do latere Drostentijd met
dit land weliswaar land van Volleuhove heette, doch
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hen aan de Veelit, nemen.
Zoo zouden wij dan
nog tevens de oorspronkelijke giftbrieven van liet
graafschap Kuinrc en die van de marken aan de Vecht,
Ommen en Hardenberg, in copie bezitlen; immers
het zou anders wel zeer vreemd zijn, dat men die
beide brieven zou hebben prijs gegeven of verloren
en deze niet zou hebben gecopieerd en overgenomen in de verzameling der keizerlijke giften uit
de 13e eeuw , welke verzameling nog bestaat.
Om te eindigen, raden wij aan over Stellingwerf
dezen Volksalmanak van het jaar 1846 te lezen
(in welk stuk evenwel vele onjuistheden voorkomen),
zoomede betrekkelijk het graafschap Staveren de
aan het hoofd dezes vermelde jaargangen, terwijl men
eigenlijk drie landen bevatte , als lo. land van Ysselham, 2o. land van Steenwijk, 3o. land van Vollenhove.
Nog iets. Forestum Fulnaho of Drente, met vox
JiHiuïiioFKN, Friesehe Rechtsgesch. II, bl. 125, 126, door
Waldago te vertalen, gaat niet. Forestum is privaat
bezit, foris communüatem, of buitemnarlcc of meentegrond, hetzij water om te visschen, bosschon om te jagen, landen om te bouwen, Voorts dwaalt hij niet.
VAN DEK BBUOII na te volgen, als hij de pagus'Walderen, waarin de kerken van Hessenga en Fenkega lagen,
die onder de 'kerk oi prqostdy van Vischbeck in de lle
eeuw behoorden, voor Haskerlaud eiiNieuw-iSteggerda
later Finkega, -— een klein kerkdorp in de 13e of
14e eeuw ontstaan —, neemt. Men leze hierover de
verhandeling van den conrector MEIJER in de werken
van het Histor. Verein van Osnabruk, Bnd. III, reet.
255, Bnd. VI, reet. 172, maar vooral TIBTIS , firandung
des Stifts Munster, 1 Heft bl. 68, en men zal overtuigd zijn, dat ïenkiga, liet Wenkini van het Werdensch Register, af'cl. X, en Hcsinga en Hasgoa aldaar,
afd, XI, i.s Hasago, beide met ondersclieidcne daarin
gelegene kerken, zoodat de pagus Walderen hier niet
gelegen kan hebben.
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voorts voor de geschiedenis van dit graafschap alles
genoegzaam bijeen verzameld vindt in de sehoone
verhandeling over de munten van Staveren van den
Heer Mr. J. Dirks , Vrije Fries , KIe deel, bl. 22—59.
J. HOGEMAN.
SLAGHAREN, October

1889.
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Op de Froskepol.
Aan Pieter Jelles.
Zacht groen de wei in 't rond, zachtblauw de vliet,
Zaclatgrijs omhoog, d o o r ' t briesje steeds verschoven.
Een witte wolk komt pijlsnel aangestoven De boeiers ! Zie, de ranke bodem biedt
Zijn loefzij gansch ons oog; de lijzij schiet
Ten boord de golven in tot sneller kloven ;
Een duimbreed meer, en 't gaat het onderst boven —
De vreemd'ling huivert, daar hij 't waagstuk ziet.
Maar Frieslands jeugd, al varensvolk geboren,
Vol wedstrijdsvuur, hoe koel ze uitwendig schijn,
Zet scherper 't zeil met forsch gespannen lijn ;
En wil geen raad, wil slechts de lofspraak hooren:
„Zoolang den Fries gevaar en eer bekoren ,
„ Zoolang zal Friesland steeds ons Friesland zijn."
W. Z.
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