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Aan den Lezer/
Deze jaargang onderscheidt zich van de vorigen
hierdoor, dat hij geen verzen bevat en er geen
plaatje in wordt gevonden.
Ter vergoeding van dit laatste is de inhoud belangrijk uitgebreider dan van een zijner voorgangers.
Daartoe stelden onderscheidene welwillende medewerkers ons ruimschoots in staat. Meer dan eene
bijdrage moest dan ook tot een volgend jaar
blijven liggen.
Aan allen , die hunne medewerking verleenden ,
wordt onze hartelijke dank toegebracht.
Ondervinde ook deze almanak geen minder gunstige beoordeeling dan aan de vroegere jaargangen
ten deel mocht vallen!
DE REDACTIE.
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J A N UAEL

FEBRUARI.

Louwmaand.

Sprokkelmaand.

1! Vrijdag Nieuwjaarsd. ljMaandag
2;Zaterdag
2iDinsdag
o Woensd.
3 Zondag
4 Maandag
4 Donderd.
5 Dinsdag
51 Vrijdag E.K. 's morg.
6 "Woensd.
GZaterdag 9 u 59 min
7jDonderd. E.K.'smorg.lO 7 Zondag
8 Vrijdag
u. 32 min.
8'Maandag
9 Zaterdag
9 Dinsdag
10 Zondag
10 Woensd.
11 Maandag
11 Donderd.
12 Vrijdag V.M. 's av. 7
12 Dinsdag
13 Woensd.
13 Zaterdag u 58 mm.
14 Donderd. V.M. 's morg. 14 Zondag
15 Vrijdag
3 u. 46 min. 15 Maandag
16 Zaterdag
16 Dinsdag
17 Zondag
17 Woensd.
18 Maandag
18 Donderd.
19 Dinsdag
19 Vrijdag
20 Woensd.
20'Zaferdag
21 Donderd.
2l|Zondag L.K. 's morg.
22 Vrijdag L.K. 's morg. 4 22:Maandag 12 u. 34 min.
23 Zaterdag u. 2 min.
| 23 Dinsdag
24 Zondag
24 Woensd.
25 Maandag
25jDonderd.
26 Dinsdag
26|Vrijdag
27 Woensd.
27 j Zaterdag
28 Donderd.
28 Zondag N.M. 's morg. 4
29 Vrijdag N.M. 's nam. 29 Maandag u. 7 min.
30 Zaterdag 2 u. 58 min.
31 Zondag

•

ZON in Aquarius of den ZON in Pisoes of de VisWaterm., den 20sten, op te schen, den 19den, op te 7
8 uur en onder te 4 uur.
uur en onder te 5 uur.
3
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MAAKT.

i P K I I.

Lentemaand.

Grasmaand.

HDinsdag
2 Woensd.

3 Donderd.
4 Vrijdag
5 Zaterdag1 E.K. 's av. 7
6!Zondag uur 34 m.
7'Maandag
8| Dinsdag
9jWoensd.
10 Donderd.
11 Vrijdag
12 Zaterdag
13 Zondag y.M. 's morg.
14 Maandag i u u r 15 m j_ n .
15'Dinsdag i
16 Woensd.
17 Donderd.
18, Vrijdag
19;Zaterdag
20 Zondag
21 Maandag L.K. 's nam. 5
22 Dinsdag uur 56 min.
23; Woensd.
24 Donderd.
25jVrijdag
26iZaterdag
27jZondag j
28 Maandag'N.M. 's nam. 1
29;Dinsda<f u. 37 min.
30 Woensd.
311Donderd.

li Vrijdag
2IZaterdag
3jZondag
4|Maandag E.K. 's morg.
5 Dinsdag 6 uur 41 m.
6 Woensd.
7 Donderd.
8 Vrijdag
9 Zaterdag
10 Zondag
11 Maandag
12 Dinsdag V.M. 's morg.
13] Woensd. 6 uur 31 min.
14!Donderd.
15 Vrijdag
16.Zaterdag
17-Zondag
18'Maandag
19,Dinsdag
20'Woensd. L.K. 's morg.
21 Donderd. 6 uur '20 m.
22jVrijdag
23,Zat'erdag
24 Zondag
25 jMaandag
26| Dinsdag N.M. 's av.
27 Woensd. 10 uur 6 m.
28'Donderd.
29i Vrijdag
30 Zaterdag
1

ZON in Aries of den Ram, ZON in ïaurus of Stier,
den 20st., op te 6 uur en den 19den, op te 5 uur on
ond. 6 uur. Lente begint. onder te 7 uur.

È
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JUNI.
i

Bloeimaand.
1 Zondag
2 Maandag
8 Dinsdag E.K. 'sav. 7
4 Woensd. uur 31 min.
5 Donderd.
6 Vrijdag |
7 Zaterdag j
8 Zondag
9 Maandag
10 Dinsdag
11 Woensd. y.M. >g a v . n
12 Donderd. u. 19 min.
13 Vrijdag
14 Zaterdag
15 Zondag16 Maandag
17 Dinsdag
18 Woensd.
19 Donderd. L.K. 's nam.
20 Vrijdag
3 uur 12 ni.
21 Zaterdag
22 Zondag
23 Maandag
24 Dinsdag
25 Woensd.
26 Donderd. N.M. 'snam. 8
27 Vrijdag
u. 36 min.
28 Zaterdag
29 Zondag
30 Maandag
31 Dinsdag
1

Zomermaand.
1 Woensd.
2 Donderd. E.K. 's morg.
3 Vrijdag
10 uur 11 m.
4 Zaterdag
5 Zondag
6 Maandag
7! Dinsdag
8|Woensd.
9,üonderd.
lOVrijdag V.M. 's nam.
UiZaterdag 1 uur 52 m.
12 Zondag
13 Maandag
14'Dinsdag
15,Woensd.
16:Donderd.
17 j Vrij dag L.K. 's av. 9
18'Zaterdag uur 20 m.
19 Zondag
20,Maanclag
21 Dinsdag
22 Woensd.
23Donderd.
24: Vrij dag N.M. 's nam.
25 Zaterdag [ 2 uur 26 m.
26 Zondag, i
i27 Maandag
28 Dinsdag
|29lWoensd.
30 Donderd.
•

1

ZON in Cancerof de Kreeft,
ZON in Gemini of de iden20st., 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.
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AUGUSTUS.

Hooimaand.

Oogstmaand.

l|Maandag
l Vrijdag
s m
2 Dinsdag
2!Zaterdag $•&•
'
°rg.
3 Zondag 2 uur 33 m. 3j Woensd.
4 Donderd.
4:Maandag
5 Vrijdag
5 .Dinsdag
6 Zaterdag
6 Woensd.
7 Zondag
7 Donderd.
8 Maandag V.M. 's nam.
8 Vrijdag
9 Zaterdag
9 Dinsdag 12 uur 17 min.
10 Zondag V.M. 'smorg. 2 10 Woensd.
11 Donderd.
11 Maandag uur 3 m.
12 Vrijdag
12 Dinsdag
13 Zaterdag
13 Woensd.
14 Zondag
14 Donderd
15 Maandag L.K. 's morg.
15 Vrijdag
16 Dinsdag 6 uur- 57 m.
'16iZaterdasr
17 Zondag L.K. 's morg. 17 Woensd.
18 Maandag1 9, mir 7 m. 18 Donderd.
19 Vrijdag
19!Dinsdas
20 Zaterdag
20 Woensd. [
21 Zondag
21 Donderd.
22 Maandag N.M. 's morg.
22 Vrijdag
23 Zaterdag- N.M. 's av. 11 23 Dinsdag 11 uur 18 min.
24 Zondaar 11 uur 50 m. 24 Woensd.
25 Donderd.
25 Maandag i
26 Vrijdag
26 Dinsdag 1
27 Zaterdag
27JWoensä.
28 Zondag
28:Donderd.
29 Maandag
29|Vrijdag
30 Zaterdag- E.K. 's av. 8 ;30 Dinsdag E.K. 's nam. 1
31'Zondag' uur 5 min. 31 Woensd. uur 48 min.
ZON in Leo of den Leeuw, ZON in VirgoofdeMaagd,
den 23st.,' op te 4 ure en den 22st., op te 5 u. 46 m.
en onder te 7 uur.
onder te 8 ure.
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SEPTEMBER-.
Herfstmaand.

0 € T 0 B E R.
Wijnmaaiid.

1 Donderd.
1 Zaterdag
2 Zondag
2 Vrijdag
3 Maandag
3 Zaterdag
4 Dinsdag
4 Zondag
5 Woensd.
5 Maandag
6 Dinsdag V.M. 's av. 9 6iDonderd. V.M. 's morg.
7 Woensd. uur 27 m.
7 Vrijdag 6 uur 31 m.
8 Donderd.
8 [Zaterdag
91 Vrijdag
9;Zondag
lOlZaterdag
10 Maandag
ll|Zondag
lliDinsdasr
12 Woensd. L.K. 's av. 9
12|Maandag
13jDinsdag L.K. 's nam. 13;Donderd. uur 57 min.
14jWoensd. 1 u. 9 min. 14Vrijdag
15!üonderd.
15 [Zaterdag
16 Zondag
16 Vrijdag
17 Maandag
17|Zaterdag
18 Dinsdag
18 Zondag
19 Woensd.
19 Maandag
20 Donderd. N.M. 's av. 6
20;Dinsdag j
uur 44 m.
21JWoensd. N.M. 's morg. 21 Vrijdag
22,Donderd. 1 uur ab m. 22'Zaterdag
23,Vrijdag
23 Zondag
24 Zaterdag
24|Maandag
25!Zondag
25 Dinsdag
26:Maandagi
26!Woensd.
27 Donderd.
27 Dinsdag
28 Woensd.
28 Vrijdag
E.K. 's av. 9
29 D onderd. E.K. 's morg. 6 29 Zaterdag uur 46 min.
30 Vrijdag
uur 39 m.
30 Zondag
31 Maandag
ZON in Libra of de Weeg"
schaal, den 22st., op te 6 ZON in d en Schorpioen,
den 22st., c p te 7 ure en
ure en onder te 6 ure.
onder te 5 ure.
De Herfst begint.

Wumkes.nl

- W
rü.

1

NOTE IBEE.

E E CE IBEE.

Slachtmaand.

Wintermaand.

l Dinsdag

2 Woenscl.
SJDonderd.
4 Vrijdag V.M. 's nam.
ölZaterdag 4 uur 9 ni.
6'Zondag
7 .Maandag
8'Dinsdag
9'Woensd.
lOIDonderd.
ll|Vrijdag L.K. 'smorg.
12;Zaterdag 10 uur 21 m.
13 Zondag
14 Maandag
15 Dinsdag
16 Woensd.
17 Donderd.
18 Vrijdag
19jZaterdag N.M. 'smorg. 1
20 Zondag
uur 89 m.
21 Maandag
22 Dinsdag
23 Woensd.
24 Donderd.
25 Vrijdag
26;Zaterdag
27: Zondag R.K. 's morg.
28 Ma.andag 10 uur 47 m.
29 Dinsdag
SOWoensd.

l Donderd.
2 Vrijdag

3 Zaterdag
4 Zondag V.M. 's morg.
5 Maandag 2 uur 37 min.
6!Dinsdag
7: Woensd.
8Donderd.
9'Vriidasr
10 Zaterdag
11 Zondag L.K. 's morg.
12 Maandag 2 uur 49 m.
13'Dinsdag
14;Wonnsd.
15 Donderd.
16[Vrijdag
17!Zaterdag
l8,Zondag
!l9iMaanda<?
20 Dinsdag N.M. 's morg.
21 Woensd. 8 uur 33 m.
22 Donderd.
23 Vrijdag
24 Zaterdag
25 Zondag
26 Maandag B.K. 's av. 9
27 Dinsdag uur 42 min.
,28 Woensd.
29 Donderd.
30 Vrijdag
31 Zaterdag N.M. 's morg.
3 u. 87 min.
ZON in Sagittarius of den ZON in len Steenbok,
Schutter, den 20st., op te 8 den21st., op te 8 u. 18m. en
uur en onder te 4 uur.
onder te 3 u 42 m.
Kortste dag De Wint. beg.

È
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Provinciale Bibliotheek van Friesland.
Commissarissen: J. VAN LOON J Z . en Mr. A. BLOEMBEBGEN.

Bibliothecaris Mr. J. L. BERNS.

Amanuensis H. EILEBS.
De BMiotlieek, in het paleis van Justitie, is uitgezonderd op feestdagen, geopend 's Maandags en
Woensdags yan 10—3 en Vrijdags van 9 — 3 uur.
De Catalogus, die uit 5 deelen bestaat, met een
Alpliab. Eegister daarop, ligt ter inzage aan de
Bibliotheek en is in den Boekhandel te verkrijgen
voor /'6.50.
Boeken enz. worden naar de bepalingen van liet
reglement door den Bibliothecaris in gebruik gegeven.

Archief van Friesland.
Archivaris Mr. J. L. BERNS.
Amanuensis H. EILEBS.
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, alle
dagen van de week geopend van 's voorm. 10 —12
en van 1—4 uur.
Inlichtingen nopens het gebruik worden door clen
Archivaris gegeven.

Buma Bibliotheek.
Commissarissen: J. VAN LOON JZ. en Mr. A. BLOBMBEBGEN Ez. Mr. J. G. VAN BLOM, Secret.-Ontv.
Bibliothecaris Mr. J. L. BKENS.

Amanuensis H. EILBES.
Deze bibliotheek bevat de nieuwste werken betrekkelijk de Grieksche en Eomeinsche letterkunde, is
voorloopig geplaatst in de zaal van de Prov. Bibliotheek en op de dagen en uren als deze geopend.
De gedrukte Catalogus ligt aldaar ter inzage.

Wumkes.nl

Archief en Bibliotheek van Leeuwarden,
Archivaris , J. C. SINGELS ,
zijn geopend alle werkdagen van 10—3 uur.

Frieseli Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde.
460 gewone, 55 buitengewone en 4 eereleden.
Jaarl. contributie ƒ 5.
Mr. J. DIRKS. Voorz.

Jhr. Mr. F. J. J. VAN

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

DEES. Dr. F. G. SLOTHOUWER, Secr. Mr. A. LOOXMA
TPEY , Penningm. Mr. W. B. S. BOELBS , Bibl.
G. H. F. A. OOEBELIJN BATTAEKD, Conserv.

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

Selskip foi* Fryske tael en skriftenkcnnisse.
J. VAN LOON J Z . , Foars. WALING DYKSTRA, Bysitter.

J. HoRNSTRA , Ie Skriuwer. T. VELSTRA, 2e Skriuwer.
A. J. SMEDING , Skatliâlder.

O. SYTSTRA , Samler.

450 gewoane en arbeidsjende, 5 bûtengewoane
en 5 eareleden.
Jierl. ynlage ƒ2.50.
Boeken kinne vit 'e boeksarnling oanfrege wirde by
de Samler.
Het Selskip heeft de volgende Kriten of onderafdeelingen:
Ljouivert. Foars. P. A. WILIIELMY, Ie Skr. O. SYTSTRA.

2e Skr. L. BIJ DE LEIJ. Snits. Foars

Skr.

M. H. ÏUTIDSJIA. Baerd. Foars. T J . JOUSTRA, Skr. H.
E. BAKKER. Grou. Foars. B. GORTER, Skr. C.

WIBL-

SMA, Skathr. P. VAN DER GOOT. Joure. Eare-foars. II.
P. TBOELSTRA, te Hengelo. Foarsitter G. E. DE BOER.

Skr.-Skath. F. G. LOOLTENGA, Frentsjer. Foars. C. D.
VAN DEK WFAI, Bys. A. DRAISJIA DE VKTES, Ie Skr. BTJL-
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S3IA, 2e Skr. K. VAN VRKENINGBN, Skathr. JAN BOGTSTRA.

MENGELWERK.
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Het Gildewezen te Bolsward,
M. E. VAN DEE, HEULEN.

In 188S overhandigde mij een der bestuursleden
van het Friescli Clenootschaj) een Hein sigarenkistje , dat een betrekkelijk groot aantal papieren
en perkamenten bevatte, die juist 100 jaren geleden, naar 't schijnt, ter nader onderzoek, uitliet
archief van het stadhuis te Bolsward waren medegenomen. Gelukkig zijn zij in het bezit gekomen
van iemand , die kennis had van en belang stelde
in de waarde van dergelijke bescheiden. Dit echter
niet alleen, Tt was ook iemand, die begreep , dat
het voor zulke stukken, reeds veel te lang geduurd
had, om een eeuw verdwaald te wezen en 't meer
dan tijd werd, ze terug te brengen naar het rustige archief, waar ze onder trouwe hoede voor
verder bederf zouden worden bewaard , want meer
dan één had vrij wat geleden. Daar behooren zij
in elk geval thuis. Dat dit kistje met zijn kostbaren inhoud in dank door mij, als Archivaris yan
Bolsward, werd aanvaard, begrijpt ieder en dat
het den Burgemeester van Bolsward spoedig werd
overhandigd , spreekt van zelf.
Tot die stukken Wumkes.nl
behoorde ook, een saâmge-

2

vouwen perkament van betrekkelijk grooten omvang, dat terstond mijne aandacht trok. Ik heb
mij gezet tot de lezing en ik mag wel zeggen,
tot de ontcijfering van liet oude handschrift, dat
in keurig gothieke letter geschreven is. Natuurlijk baarde liet in de vouwen grootendeels uitgewisehte schrift, en de versletene plaatsen van het
perkament vrij wat moeite. Gelukkig echter ontdekte ik in ons stedelijk archief, nadat ik met
mijn afschrift gereed was , een tweede, dat blijkbaar in de 18de eeuw was vervaardigd en waardoor ik in staat was, deze beide met elkaar te
vergelijken. Hierdoor kon ik de juistheid of onjuistheid van verschillende gissingen nagaan en terwijl de vorige bewerker, hier en daar gelukkiger
dan ik geweest was en ik dus enkele open gelaten
plaatsen invullen kon, had ik tevens de voldoening,
dat ik weer een gissing hier en daar had gewaagd ,
die den zin met juistheid aangeeft, zoodat wij elkander aangevuld hebben en ik met gerustheid durf
verklaren, dat wij nu zoo volledig mogelijk den
inhoud kennen van dit blad perkament.
Die inhoud boeide mij meer en meer , want hij
betreft de oprichting van een Gild voor handwerkslieden , op den 8sten Maart 1587, nader geâddeert
en bevestigd 25 Novembris 1606 en 27 Novembris
1629- 4)
!) In 1594 is aangelegd en in het archief voorhanden
„Der Smeden Gildboeck." Dit begint met een „Copia
van der Smeden Güdbrief." Daaraan is toegevoegd
eene wijziging in Art. VII van den Gildebrief, welk
„versoeck bij provisie geconsenteert is. Actum in
curia 29 9bris 1658. Was verteyckent de Secretaris
J. Sierama. Aan de keerzijde van dit boek lezen wij
dat door „Versuyming" de namen niet zijn opgeteekend van hen die een proef hebben gedaan en men

Wumkes.nl
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De aanhef luidt:
„Burgemeesteren, Bchepenen ende Eaedender vrije
Anzeestadt Bolswardt, doen kundt ende bekennen,
certificerende mits desen voer den gerechte waerheyt. Alsoe ons, mit oedtmoedichhevt remonstrerende te kennen gegeven hebben die Gildebroeders
en Luyden van het Smidts, Slotmaeckers, Uhrwerkmaeckers, Roermaeckers , Mesmaeckers ende
Sweerdtyegers-ambacliten , Burgers van onsen stede :
hoedat zij in conformiteyt aen andere nabuerse
steden, en oiek om een behoorlicke regel, ordonnancie, goede seden en manieren onder burgeren
en luyden van eender handwercke , hanterlrige ende
neringe, met gelickheyt soe voele mogelijke is , te
mainteneren, handhaven ende onderhouden, aen
Ons versochten en begeerden, hun gegunt ende octroieert te woerden een collegium , Gilde ofte Broederschap van haren handtwercken, streckende 't zelve
tot welvaren, profijte , soe wel van gemene Burgerij e , als onderholdinge van genen, die van povere
conditien bevonden sullen worden onder deselve
Broederschap. En aengesien wij alle tijde genegen
behoeren te zijn , om 't profyt van onse onderdanen
te suecken ende henluyden daerinne te gefuegen,
nu dit „nader sal observeren." De eerste proef wordt
vermeld van Hannes Pytters, Meyster Slotmaker en
Uyrwerekmaecker in den jare 1609, de laatste van
Ritsge Jans in 1731, met het maken van eeu bijlle
lniysselinge en een huys.selinge van een dissel.
Uit boek is blijkbaar aangelegd naar aanleiding en
op grond van den in den tekst behandelden gildebrief.
In 1749 zijn door negen gildebroeders nog ,,Nieuwe
en verbeterde Gildeartikelon" ingediend bij den magistraat , waarin opmerkelijk i.s de zorg voor de verarmden bij den dood en zelfs het plan bestond „om de
armen van het gild geheel te onderhouden."

Wumkes.nl

ingevalle wij 't zelve sonder quetsinge van 't gemene besten onsei" stede ende ingesetenen van dien
coenen doen, hebben wij daeromme desen haeren
billijcke versuecke nyet willen weigeren , besonderen
niet, soe wij tzelve oek voer onse gemene burgerije
en 't gerief van dien , bevynden goed , oirbaer ende
profîjtelijcke te zijn. Hierbij geaddeert dat alle
gemeenten en sociëteiten sonder regel en ordine
lichtelijck corrueren en versinken; soe ist dat wij
henluyden desen Gildbrieff octroieert, consenteert
ende gegeven hebben , octroieeren , consenteren ende
geven lienluyden alsnoch bij desen in forma en
maniere als hierna volget."
De inhoud van dit stuk vestigde mijne aandacht
op de gilden in het algemeen en die van Bolsward
in het bijzonder.
Duizend jaren en meer hebben zij bestaan, want
reeds onze heidensche voorouders hadden hun godsdienstige gilden, hun „gulden"', verbonden om te
offeren. Sints omstreeks 100 jaar zijn zij in ons
Vaderland afgeschaft en wel bij het 53ste artikel
der ten jare 1798 aangenomene Staatsregeling met
deze woorden : „bij de aanneming dezer staatsregeling zijn alle gilden, corporatiën of broederschappen
van neeringen, ambachten of fabrieken afgeschaft."
Toch beweert ter Gouw -1) terecht: „dat de oude
Gildegeest nog immer het Germaansche, d. i. volgens hem, ook ons volksleven krachtig bezielt."
Immers heel ons land is overdekt met vereenigingen.
maatschappijen, genootschappen. Welke Kerk of
Kerkgenootschap heeft er geen ? Ontstaan de schutsgilden niet weer in de vrije oefeningen in den wapen') De Gilden. Eene bijdrage tot de Geschiedenis
van bet volksleven, door J. ter Gouw. Amsterdam,
G. Portielje en Zoon, 1806.
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handel, van welke velen zich als te voren veel
voorstellen tot beschutting, tot verdediging door
het volk van den Vaderlandsohen bodem V Hoevele
honclerde werkliedenvereenigingen zijn er en lioe is
er weer meer en meer een streven waar to nemen,
om samenwerking te erlangen tussclien patroons
en werklieden ? Zelfs is het stelsel van leerjaren
bij liet ambacht of de nijverheid, het betalen van
de knechts volgens bekwaamheid, naar vaste regelen weer aan de orde , ja reeds belichaamd in een
reglement van „de Nederlandscho Gist-en Spiritusfabriek te Delft."
Ook de overheid beseft meer en meer, dat zij
zich het lot meer moet aantrekken der werklieden
en haar beschermende hand over hen, hunne vrouwen
en kinderen moet uitstrekken. Wel is er een onderscheid waar te nemen van groote beteekenis.
Het is nu de tewc/sregeering die de taak ter hand
neemt en wetten uitvaardigt of voorbereidt, welke
voor heel het land moeten gelden; 't zijn niet meer
de regeeringen der gemeenten, die naar plaatselijke
omstandigheden regelingen maken. Zelfs de Keizer
van Duitschland heeft zich aangegord, niet alleen
tot eene regeling op eigen bodem, maar in Berlijn
zijn in 1890 afgevaardigden samengekomen van de
meeste landen van Europa, om eene internationale
regeling- te bespreken van het arbeidersvraagstuk.
Ja, de Paus heeft op zijn laatsten verjaardag uitgesproken , dat dit deel van het groote maatschappelijk "vraagstuk voortaan een onderwerp zal wezen,
dat hij bij voorkeur in zijne allocuties zal behandelen en de overdenking daarvan voortaan voor
hem een levenstaak zal zijn, gelijk dan ook blijkt
uit de onlangs uitgevaardigde Encycliek.
Uit het bovenstaande
blijkt, dat de plotselinge
Wumkes.nl
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opheffing der ambachtsgilden, want deze hebben
wij voornamelijk op liet oog, geen verstandige
maatregel is geweest. Het is dan ook zeer verklaarbaar dat Koning Lodewijk de aandacht weer
aan deze zaak ging wijden en aan den Staatsraad
Ilitltman opdroeg eene coneeptwet op te stellen,
waarin, niet vermijding der gebreken, welke de
gilden al meer en meer waren gaan aankleven,
liet goede dat zij bevatten weer zou worden ingevoerd en geregeld. Dit ontwerp is wel nimmer wet
geworden en Napoleon heeft in 1812 de opheffing
der gilden bevestigd, maar toch ligt er waarheid
in Zseliokke's woorden: „Ik voor mij zou den
gilàed/raiig afschaffen, maar niet het gildetcezen,
ik zou beroepswyVietfZ veroorloven, maar geene
beroei)SO)if/el)oiidenJiei(l *).

Ook kan ik mij voor-

stellen , dat terwijl Rau , de G-raaf van Soden e. a.
nu en dan ten voordeele der wederopricnting van
gilden hunne stem deden hooren, de heer M. H.
de Graaft' (een Leeuwarder) in 1846 aan deze
zaak eene afzonderlijke studie heeft gewijd, waarvan hij in een vrij uitvoerig geschrift, de bovenaangehaalde uitkomsten heeft neergelegd. Deze
verhandeling draagt den wel wat wijdloopigen titel:
„De wederoprigting der Gilden , beschouwd als een
krachtig middel tot bevestiging van het stoffelijk
en zedelijk Heil des volks en tot vermindering der
toenemende armoede", en bevat een door hem ontworpen „Gilde-reglement", dat in allerlei bijzonderheden alles regelt en 256 artikelen bevat. Hoeveel goeds dit ook moge bevatten , uit het jaartal
der uitgave blijkt reeds terstond, dat het toen
') De Wederoprigting der Grilden enz., door M. H.
de'Graan, Uormchem , H. Horneer 1846, bl. 34.
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allerminst de tijd was , om aan de mogelijkheid te
denken ter invoering van zulke maatregelen. Immers 1848 naderde met rassche schreden, de vrijheidsleuze weerklonk al meer en meer door heel
Europa, een revolutiegeest werd wakker, tronen
en regeeringen waggelden , een enkele, als de Graaft'
mocht denken aan de wederinvoering van zulke
anti-revolutionaire toestanden „anti", hier in geschied- niet staatkundigen zin gebezigd, als die
van het Gildewezen, het volk kon er zelfs geen
oogenblik de aandacht aan schenken, het moest
zich juist gaan baden in liet bad der onbeperkte
vrijheid. Ruim 40 jaren zijn sedert voorbijgegaan,
tal van banden zijn nog geslaakt, de meest onbeperkte mededinging heeft hare soms wel eens meer
vergulde, dan goutien schepter gezwaaid, het „beter
een kleine baas, dan een groote knecht", heeft de
vroegere leuze vervangen „beter een goede knecht,
dan een slechte baas", steden en dorpen zijn dan
ook met bazen bezaaid , ik zeg niet bazen in het
vak en kunstenaars in het handwerk, maar bazen
of meesters op het bordje, dat prijkt op de deur.
Dit echter juist heeft velen weer de hand naar
bescherming doen uitstrekken en opmerkelijk is het
streven , dat bij niet weinige volksvrienden al sterker
op den voorgrond treedt, om allerlei beperkende
bepalingen in te voeren, wetten op den arbeid,
wetten op het leven, wetten voor de werkgevers ,
wetten voor de werklieden, mannelijke, vrouwelijke ,
kinderen, wetten overal en voor allen. Ja, het
zou mij niet verwonderen, dat deze wegstervende
eeuw weer, zij het in gewijzigden vorm , de herleving zag van veel, wat haar voorgangster heeft
zien slopen. Er is altijd wel iets van een cirkel-
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gang in de geschiedenis der menscMieid en der
volkeren.
Ik lieb echter niet de pen opgenomen, om over
de toekomst te spreken, op het verlodone wensch
ik het oog te vestigen. Een enkele slip slechts zal
ik oplichten van den breeden sluier, die daarover
hangt. Ik voel de waarheid van 't geen ter Gouw
schreef l) :
„"Wat de oude Gilden voor ons volk geweest zijn,
hoe zij gewerkt hebben ten nutte of ten nadeele
van beschaving en welvaart, — dit is thans een
punt van nasporing voor onze geschiedvorschers,
en het levert een ruim veld van onderzoek op,
waarop nog veel te ontdekken is."
Met belangstelling nam ik kennis van de voordracht die Dr. S. Sr. Coronel den 4den Maart 1868,
in de „Vereeniging Nijverheid" te Leeuwarden gehouden heeft, over „het Gildewezen in Friesland."
Eere en lof vooral moet gebracht worden aan
het standaardwerk van den Voorzitter van het
Eriesch Genootschap, Mr. J- Dirks, die in 1878
op zijn 67sten geboortedag de laatste hand sloeg
aan „de wetenschappelijke en historisch beschrevene
en afgebeelde Noord-Nederlandsche Gildepenningen."
Gelijk begrijpelijk is heeft Dr. Coronel zich bijna
uitsluitend bepaald bij het Gildewezen te Leeuwarden
en Mr. Dirks, voor wien de gilàepeniiingen hoofdzaak waren, deelt wel een en ander mede ook
omtrent Bolsward en 't geen in het archief dier
stad nog aanwezig is betreffende het gildewezen,
maar uit den aard der zaak treedt hij niet in de
bijzonderheden, welke in de gildebrieven of rollen
zijn beschreven.
!

) ib. 97.
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Daarvoor dan vraag Ik eenige oogenblikken de
aandacht mijner lezers. Wat ik mededeelen zal
heeft slechts betrekkelijke waarde, maar ieder die
zich op het gebied der historie beweegt, weet dat
men ook daar den „ dag der kleine dingen niet moet
verachten." Ik zal alleen maar een enkelen steen
aandragen voor liet gebouw dat de schrijver moge
opricliten, die zich zet tot eene volledige beschrijving van liet gildewezen.
Een paar opmerkingen mogen nog vooraf gaan.
Allereerst heeft het mijne aandacht getrokken ,
dat al de Octroijen, Gilde-brieven of rollen in het
Hollandsen zijn geschreven, natuurlijk in het Hollandsch, zooals dat in de verschillende eeuwen werd
geschreven, terwijl in de oudste stukken familietrekken zich vertoonen met het Hoogduitsch
en overal de uitheemsche woorden in overvloedige
mate worden aangetroffen, waarvoor onze voorouders zulk eene voorliefde hadden. Geen enkel
stuk echter is in het Friesch gesteld, 't geen wel
zeer opmerkelijk is, omdat tot 1520 en later in
de Triesehe taal vele acten, uitspraken en dergelijke werden gesteld. Er blijkt uit, zoo dunkt mij,
dat, ofschoon reeds van oude tijden af, de landtaal
ter dezer stede haar vlijtige beoefenaars had, men
zich wel Friezen, maar toch ook vooral Nederlanders .voelde, en daarom, zelfs waar het de belangen betrof, die binnen de stadswallen beperkt
bleven , gewoonte was en bleef, de landstaal te gebruiken en niet de eigenlijke moedertaal, de taal
van de moederstam, waaruit men het zich een eere
achtte gesproten te zijn.
In de tweede plaats merk ik op, dat al de brieven
een bepaald godsdienstig karakter dragen. Ieder
gild heeft voor cle hervorming zijn beschermheilige
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of altaar , en aan deze heiligen werden èn bij de
intrede èn bij iedere overtreding heel wat ponden
was geofferd. Ook werden de jaarvergaderingen
zoowel in liet Protestantsche als in het E.-Katholieke tijdvak trouw in de kerk gehouden: daar had
de ïnorgenspraak plaats, en, al was men apotliecarius , chirurgus of zelfs stads ordinarius Medicus,
men stelde zich aan ernstige boete bloot door er
weg te blijven. Toch kan ik geen spoor ontdekken
van eigenlijk gezegde godsdienstige gilden, hoewel
uit de instelling der vier leenen blijkt en niet
minder uit alles wat op het gebied der kunst in
deze kleine stad in de kerken tot stand gebracht
werd, dat men voor altaar en kerk ontzaglijk
veel over had èn voor èn na de hervorming.
Al wilt ik gevonden heb op schrift heeft betrekking op gilden voor ambachten, waartoe dan
ook in hoogeren zin het „Octrooi" werd gerekend
voor „Medicijns , Chirurgijns en Apothekers.'' Toch
heeft er, het blijkt niet hoe lang, een stellig bloeiend
Schuttersgiitle bestaan. Immers er wordt op het
Stadhuis bewaard een keurig gedreven zilveren papegaai mot vergulden snavel en pootjes , bevestigd aan
een zilveren keten uit 51 schalinen bestaande. Aan
deze zijn, op ongelijke afstanden, vijf kleinere zilveren kettingjes bevestigd, waaraan evenzoovele
penningen hangen. De kop van den papegaai draagt
een verguld kroontje, ten teeken dat de tijdelijke
bezitter, voor dat jaar den koningsprrjs heeft behaald
en koning is van het schuttersgiide. Voor enkele
jaren eerst is een hooge post (brug), die het Grootzand met het Hoog verbond, vervangen door een
lagere brug. Die post heette de „Papegaaispost"
en daarbij is nog het benedengedeelte van een oud
gebouw, waarboven nu een burgerhuis is gemetseld,
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maar dat bijna zeker in de 16de eeuw liet huis is
geweest, waar het scliuttersgild vergaderde , misschien zijn kroningen hield en zijn feesten vierde.
Het midden der 16de eeuw is blijkbaar oen tijdperk van bloei geweest voor dit gild. Edellieden
en gezeten burgers waren er leden van , gelijk blijkt
uit de wapens en randschriften, waarmee de penningen prijken. Die penningen vond ik nergens
beschreven, meest waarschijnlijk, omdat liet voornamelijk de ambachtsgilden zijn , die aanleiding
hebben gegeven tot ernstig onderzoek.
Toch acht ik het van eenige beteekenis om er
niet over te zwijgen, nu ik uit een plaatselijk oogpunt de aandacht vestig op 't geen er te Bolsward
omtrent de gilden gevonden wordt. Ook legt heel
dit zilveren sieraad een zeer gunstig getuigenis af'
van de hoogte, waarop de kunst der zilversmeden
stond in het midden der genoemde eeuw.
Van de penningen zijn twee, ronde zilveren platen
waarin de wapens zijn uitgesneden , drie zijn zilveren
ringen, op welker binnenrand het wapen is gesoldeerd. De oudste penning vooral is prachtig, het
wapenschild is geheel open uitgewerkt en keurig
gegraveerd; op den rand staat: „1540. Johanvan
Hernia, koenick van die scuteri is."
In 't volgend jaar was geen edelman overwinnaar, maar blijkbaar is „Gerit, Jurgian-Soen" een
schipper , want een wapen heeft hij niet, maar hij
laat zijn schip op de penning graveeren en zit daar
zeker zelf aan het roer. Dat jaar echter is hij
tegelijkertijd koning en hij is er niet weinig trotsch
op, dat „Anne sin weyf" koninginne is, althans
hij laat die beide namen op den rand van de penning graveeren, In 1542 valt de eer van het koningschap weer ten deel aan „Jonkar ïiard. van
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Jongama, om ,,co. der scht." te zijn en dan volgen
er 12 jaren van stilstand, waarin öf het Koning'schieten niet doorging, öf de Koningen geen mannen
waren, die zilveren penningen aan zilveren ketenen
wilden of konden laten vervaardigen. In 1555 en
't volgend jaar behalen nog eens twee burgers den
prijs. „Hendrick. Jacop. so. is ko. der. scht. in
't eerste en Pieter. Abbe. soen. en. Jel. Tiaerdts,
zijn Koning en Koningin in 't tweede jaar. Wat
er van het schuttersgild na 1556 in Bolsward
geworden is , daarvan zwijgen verder èn het zilver
én het perkament, heel het archief.
Nu rijst de vraag naar den ouderdom van het
gildewezen in Bolsward. Terecht is gezegd dat de
oudste .. Gilde-Brieff gegeven bij Schepenen en Kaadsluiden binnen Bolswart", die is welke ,;in dato
Woensdag na Paescha Achten Anno 1466 is uitgereikt aan de Schrocîers en Scherriers Ambachte
aldaar."
Opmerkelijk is, dat in den aanhef van dit „Octrooij" nog geen sprake is van „Burgemeisteren"
zooals wij dat van cle IGde eeuw geregeld aantreffen , hoewel er in den brief' wel degelijk van hen
gesproken wordt.
Hier lezen wij: Goslich Juweszn Jonghama,
Gerrijt Hanszn , Pier Gherkaszn , Inttia Hittaszn ,
Goesfrioend Heroszn, Saacka Hayazn , Luutghen
Laeszn : ende Albert Ghijsbertszn : (8) Schepenen in
Boelswort; Jan Douwa Gerrijtsmazn, Anno Peterzn ,
Jan Douwa Houkamazn , ende Wigghela Jettiazn , (4)
Eaedsmannen aldaer: Doen cond allen lueclen ,
dat wij bij consent der ses en dartieh onse voirnde
stede , (dat sijn dus de raadsluyden, die daarin gekend zijn,) ter begheerren onsen lieven mede Burghers,
nis van die Schroders ende Scherriers Ambachte,
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dat sie sullen mogten holden in die eere Goedes ,
ende Marien sine moeder, een Ordinancie en de
Settinglie onder hoeren, van onse lieue Frouwe Gelde.
in Sunte Marten's Kercke toe Oldehoue in dese
wise ende manere, hijr nae folghende."
Uit het jaartal dat deze Gildebrief draagt en uit
den inhoud blijkt in elk geval met zekerheid. dat
in het midden der 15de eeuw liet gildewezen reeds
geheel geregeld is en dat ten dien tijde, niet alleen
het Schroders, Snijders of Kleermakers-ambacht
daar in eere was, maar ook dat de nijverheid er
toen reeds van belangrijke beteekenis was, omdat
er tevens sprake is van Scherriers, d. z. Droogscheerders of Lakenfabriekanten.
Het komt mij daarom niet onwaarschijnlijk voor,
dat het gildewezen reeds lang te voren bestond en
de gildebrieven verloren zijn geraakt, evenals dat
geschied is met die van gilden uit latere eeuwen.
Er zijn althans in liet stedelijk archief drie stukken ,
die, door schrift, spelling en inhoud mij toeschijnen
van ouderen datum te zijn. Mogelijk is dit zeker,
daar reeds eene eeuw vroeger zeevaart en handel
er zóó bloeiden, dat de stad zich ;;versien heeft
met accoorden, beding, ende versoeck van rechten
ende Privilegiën op dycken, vaerten, zylen ende
andersins." De drie stukken, welke ik bedoel,
dragen geen jaartal en reeds dit is een verschijnsel,
dat men later niet aantreft, want toen stelde men
er juist prijs op, tot in bijzonderheden , data en
jaartallen aan te duiden. Het zijn „begeerten",
die, hoewel er niets van gemeld wordt, blijkbaar
bestemd zijn, om aan den Magistraat te verzoeken
gildebrieven uit te vaardigen, waarin de artikelen
zouden worden opgenomen, die in deze „begeerten'*
vervat zijn. Het zijn kuipers en korfmakers, die
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eerst gezamenlijk optreden, maar tegelijkertijd nog
om eenige bepalingen vragen, omtrent „ wit en
swart korfmakerswerck" voor de korfmakers alleen.
En liet zijn wevers, die reeds liun gilde hebben,
blijkens hetgeen zij schrijven op hun „begeerte" :
„Dijt zynne de artijkelen van weversgilde", en die
nu begeeren door den Magistraat erkend te worden.
Eekhoff heeft boven dit laatste stuk geplaatst „omstreeks 1550'', maar hij geeft geenerlei bewijs voor
deze meening en ik gis, dat hij van den inhoud
dezer stukken geen bepaalde studie heeft gemaakt,
althans op die van de kuipers en korfmakers, heeft
hij niet eenmaal een jaartal gezet en nergens is in
het archief omtrent de slotsommen van zijn onderzoek iets te vinden. Twee zijn van ééne hand, die
van de kuipers en korfmakers, en deze dragen dezelfde onderteekening, naar 't mij voorkomt, van
de vertegenwoordigers van deze gilden.
Het blijkt uit deze „begeerten" en uit alle verdere octrooien dat de Bolswardsche gilden uitsluitend zich bepaalden tot de verschillende ambachten,
waarop zij betrekking hadden. Zij nemen volstrekt
niet op zich, om op eenige wijze den Magistraat
hulp te bewijzen bij het bewaren of herstellen van
orde en rust, gelijk clit elders vaak geschiedde.
Evenmin kiezen zij ooit partij in het staatkundige,
hoeveel aanleiding daartoe, juist in Bolsward, zou
geweest zijn te midden van den strijd met Sassers,
Bourgondiërs enz. Althans uit deze aanwezige
stukken blijkt daaromtrent niets en evenmin vermeldt de historie iets daarvan.
Daarentegen blijkt er duidelijk uit dat zij een
protectionisme zijn toegedaan, dat zelfs Bahlmann
e. a. in onze dagen te kras zou zijn. Het „nul que
nous et nos amis" treedt telkens op den voorgrond.
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De Schrijvers zijn mannen, die nog niets te doen
willen hebben met „halen en streken", zij houden
niet alleen niet van lange titels of inleidingen , zij
gebruiken nocli 't een noch 't ander. Wij lezen, boven
twee: „Die „korfmakers" of Die „kuypers begeerte"
en dan begint 't dadelijk met: „In dê Brstê, dat
ghê(een) vrê(eem)de kuipers nocli ander vrê(eem)de
ludê burgers nocîi inwoonders der stadt boelswart
en oick ee(n) mijl rô(n)tom ván der stadt vsz mogen
feijl (te koop) bolden, maeken noch vkoopê liecle noch
halfen tonnê , kannê , tubbê, kaesfaetê, emers en dierghelicke, groet ên clein, dat dê kuper met yneren ofte
holte hoepê maickt." In denzelfden geest en binnen dezelfde grenzen , verbieden do korfmakerK : „Enich
wit nocli swart korfmakerswerck feyl te bobben,
als 't geen korfmaekers sijn , die tot bet kuipersgild
bebooren" bij dô pene vâ(n)'t werck een en een halfen
Carolus guldê." Maar ook de korfmakers binnen
de stad zijn aan strenge regelen gebonden. Zij mogen
niets verkoopen van 't geen van buiten ingevoerd
is ; die wit werk maakt, mag geen zwart werk tevens
maken en omgekeerd, tenzij een dezer beide soorten
van werklieden ontbreekt. De boeten zijn voor
't'kuipersgild dezelfde en gezamenlijk hebben zij ook
eene welwillende bepaling bij „'t" opsettê(n) van een
meysterie." Daarvoor sal dê gildebroers glievA
worden toe kost ên bier acht Oarolus guldê ên
vier Carolus guldê, twe tot stadvastieh ên de
andere twe tot ônderholding vâ ôns altaer met ee(n)
pôt was , het en waer dattit een arm man waer dat
toestaê(n) toe kennisse va ôns Olderman met sin gildebroeders hoe voel hij mî ghevê sal." De stijl
laat te wenschen over, maar de bedoeling is duidelijk. Ook een arme mag een „meysterie" opsetten,
doch dan zullen de overlieden bepalen, niet hoeveel,
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maar hoe weinig deze zal moeten storten. Gelijk
in alle gilden worden ook hier gunstige bepalingen
gemaakt voor zonen en dochteren, die een „meysterie"
willen opzetten, de eerste moeten twee derde , de
laatste de helft geven voor kost en bier en evenzoo
de helft beide voor stad en altaar. „Een wëdu
salt glieheele gild behoudê ôn ondeiiioldê soe langlie
sjT ongliehylickt is, maer ist dat S}r een knijper
eriget tot ee(n) man, die sal dat halfen gilt mede voldoen." Niet voor men vier jaren knecht was geweest, mocht men een nering beginnen en clan moest
eerst de proef gemaakt zijn. Deze bestond in het
goed en wei maken van „een gheheele to(n), een driefierders keesfat met een halftô(n)ne fleisfat." De proefmeesters kregen voor hun solarium „seven stv. tot
lioere eige profijt. Een leerknecht moest eerst een
halven Gar. gulden geven eer hij zijn ambacht beginnen mocht en als hij mit onrecht van s}rn meyster
ginghe", dan mocht niemand hem in het werk nemen,
zonder een halven gulden boete te beloopen.
Allerlei bepalingen treft men vervolgens aan omtrent het koopen , verkoopen , borgen , betalen ,
die wel is waar tal van lasten oplegden, maar in
elk geval een bewijs zijn van de degelijke wijze,
waarop handel werd gedreven.
Leeren wij zoo deze gilden kennen van de ernstige
zijde, toch vernamen we ook reeds dat ze een open
oog hadden voor gezelligen kout bij .,kost en bier",
als er een in het gilde werd opgenomen. Maar niet
vergeten mogen we, dat zij, als alle gilden hun
jaardag hadden met de morgenspraak , die, al wordt
't hier niet uitdrukkelijk vermeld, toch zeker in de
kerk gehouden werd en dan verder in vroolijkheid
doorgebracht. Dat geschiedde op „Kopermaêdagh."
Dan was er een „Hmsdach.", een „gilde danck".
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en wie dan niet mede wilde „tere ên toedrikê,
die moest toch syn koste en glielacli toe bitalè by
een pene va een lialff Carolus Gl butê die costê vsz."
Er waren strenge taf'elwetten, welke elk die
meedoet als men „dê gilde drïnckt ofte als die gildebroers bij een sijn toe bier", moet naleven: Een
fuistslach een ort gouds verboert, een misluck een
Carols gl ên doet liy claer quaet me dat tweefout
toe betere , die meer bier stort in onwaerde als hij mit
die foet besettê mach dat toe boete mit vierdehalfen
stv., Cjuade of injurii woerdê toe boete mit een halve
Carols gl, die wat breekt in eeniglierleye maniere
dat toe betalê. De Oklerman en gildemeysters zullen
die „broecken (boeten) en pene innen" nochtans dat
stadtrecht haer broecke ên rechte in alle puntè."
Slaan wij nog een blik op hot huishoudelijk beheer, dan blijkt dat de Oldcrman gekozen moet
worden uit het eigen Gild, dat de gildemeysters
ieder jaar een omgang moeten houden, dat de
jongste gildebroeder bode zal zijn, dat „ons gildemeysters dat gilt toe profyt brêngê dat dê gilde
toebehoert en dat by haere Eit; die dè gilde schuldigh is arm of ryk die moet daer borghe voer
stelle binnS ons Eyghê gild en dat toe bitaelê ghelick syn Eijghê sculdcn." Zoodra er een doode is
„man of wyff soe sal die gildemeyster daer gaen om
toe vernemen waneer die dood bigrauê sal wesê",
voorts wordt liet rondzeggen, liet komen ter begrafenis van tle gildebroeders en zusters , het dragen
van het lijk, alles geregeld, de gildemeysters „sullè
onsz altaer toe wacht nemen op die hoclitydê met'
keersse op toe steke en andere dinghê. ' En als
dan eindelijk de rechtspraak is geregeld, zoo dat
ieder die „recht begeert een stvr moet geven eer hij
zelfs spreken mag en dat men alle „invallende saekê
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omvragen sal bij stemmen, en die oldermâ twe stemme
• hebben sal en dat die meeste stemme voertgaen",
dan zal men erkennen dat bij deze rechtspraak althans gesproken worden kan van goedkoop en kort
recht en dat, gelijk alle „dese (46) artikelen, puntê,
en pene zonder arglist moeten worden onclerholden",
ze ook den indruk geven van „zonder arglist" te
zijn opgesteld , in eenvoudigheid des harten. Vooral
de zorg voor armen en zieken, ook als deze in
schuld zitten geeft een goeden dunk omtrent de
verhouding van werkgevers en werklieden onderling.
Blijkt 't dat in het oude Bolsward reeds vrij
wat Kuipers en Korfmakers zijn geweest, ook het
Weversgild verkeerde in bloeienden toestand. Taal
echter, schrift en spelling wijken zoo af van al
wat we overigens vinden, dat het eenige inspanning vordert, om goed op de hoogte te komen
van hunne „begeerten."
Hun stuk begint _, zonder eenig opschrift met
een leuk: „Item", zonder dat er iets aan vooraf
gaat, waarop dit zou moeten betrekking hebben.
Item alzoo, „dy gijldc broeders begeren desen nae
bescreven penen ende artijkelen rjn onse gylde te
holden." Item , want aan cijfers voor de artikels
doen zij niet, „op Sunte Severijnsdaeh sal men nyet
wercken." ; t Klinkt zonderling dat 't eerste waarop
zij de aandacht vestigen is , dat men niet werken
moet, terwijl toch wel degelijk het werk geregeld
wordt in de volgende punten. Doch dit staat toch
in verband met het standpunt dat onze Wevers
innemen. Zij zijn niet tevreden met, gelijk de
Kuipers, alleen maar te spreken van „ons altaer",
neen, zij stellen hun Heilige hoog. De naam, Sunte
Severijnsdaeh, wordt telkens genoemd, aan Hem, den
Heilige wordt telkens gedacht en geofferd, op zijn dag
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mag geen wever werken „mer toe karcken koemeii
met haere kerssen en offeren alst gewontelijck ijs
dij een pont was. Item „op Sunte Severijns daeli
sal men kyesen ij gyldemesters tot Sunte Severijns
perfyt, desen ij gyldemesters sullen macht hebben
toe geven by een ort. golt gi. en dat ut de penen.
Zij zijn dus vroom , maar zij zijn ook vroolijk.
Want heel spoedig luidt liet, na een paar strenge
items, als iemand „yn broecken valt" en liet gild
verliest tot straf: „item die onse ambach doen wijl
van leinen ofte follen (linnen of wol) die sal geven de
gyldebroeders een goede maltyt." Niet maar „kost en
bier" en daarvoor eenige car. Gldns als de Kuipers ,
neen, zij schrijven „kost en bier" voor: „Op elcktaeffel
een goede ham en op elck taeffel een zijde speek
met syn toebelioer sonder faliekant en liospoet
met syn toebelioer en ij tonnen dubbelt Haerlem
korijt (bier) met allen kosten sonder maecken ofte
boeren." Grappig is de toevoeging voor hen, die
meer ham hebben willen: „de ham heppè wyl de
heppe ham ut syn buyclel." Dat was dus de maaltijd , als er nieuwe weefgetouwen opgericht werden ,
maar de Sunte Severijnsdaeh is niet alleen bestemd
om „toe kareke te koemen", neen dan „sullen de
gyldebroeders en gyldesusters koemen doer de gyldemesters gebeden en maecken hoer vroelyck. „ys
daer iemant de onstuer drijft1', nu beginnen de tafelwetten, „ of moeite als mesluyek yn boesheijt die
verboert een golt gl ynt gylde een pont was tot
Sunt Severijns perfijt." Item „ een vuystslach ofte haerpluck yn boesheyt, die verboert" weer 't zelfde ,
maar bovendien „een golt gl tot de stat perfijt, item.
wie bier stort met wylle mer hy met syn 1'oet
besetten kan die verboerd een emmer met byer.''
Nauwelijks zijn die maaltijden en vroolijke dagen

Wumkes.nl

20

in orde , of zij gaan weer voort de eigenlijke gildezaken te regelen. Eeeds is gezorgd, dat men niet
te vee] uitbreiding aan zijn zaak kan geven. Zij
zijn er tegen dat enkelen zich door hun energie
te veel boven anderen verheffen en schrijven daarom
voor „dat nyemant mer hebben sal dan drije goede
touwen bynnen haer huys ofte buyten haer huys
ofte geen vremt werek buyten haer huys doen
te wereken als haer touwen gaen by een pene
van sijn gijlde." Later begeeren zij noch „dat de
kloesteren bynnen der stat ofte buyten stat sullen
holden nijet mer dan VI gaande touwen bynne
haer kloester want sy ons groet scade doen." Boete
echter durven zij daar niet op stellen , althans er
wordt geeuerlei melding van gemaakt.
Nu wordt de verhouding geregeld tusschen de
werkgevers onderling en van deze met hunne werklieden en wel tot in kleine bijzonderheden toe.
„Wye den anderen yuryose woerden geeft die
verboert en goltgl ynt gylde, item de dyste beusen
woert die verboert syn gijlde, item wij e don ander
dyste woerden secht en nyeten bewijst die verboert
syn gylde.
Het weversambacht schijnt toen evenzeer door
vrouwen als mannen te zijn uitgeoefend , althans
er is' steeds sprake van „knechten en maiclen."
Komen zij hier werken , dan „ sullen sij geven een
stv op den derden dach , als een afrekent en ut der
stat gaet en wederkomen ende een jaer tyt yn de,
stat die sal op pynsteravent geven een stv tot Sinte
Soverijns pcrfijt." Geeft een „mester syn knecht of
mayt verlof bynnê haer tijt tegen haer wylle als
hij daer geen oersacke op en heft soe verboert hy
een pont was en sal de knecht of maeget beteren
by syne gyldebroeders keuze." Daarentegen „als
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een knecht of maeget haer mester ontgaen bynnê
haer tyt die sy ontheten hebben tegen de mester
wylle de sal yn en jaer nyet }Tn de stat sj'tten en
de mester die de knecht ofte maeget set die verboert
een tonne dubbel Haeiiem korijt."
Voorts wordt de in- en uitvoer van vreemd werk
aan de gewone beperkende bepalingen onderworpen,
bepaald dat „op Sunte Symon dacli screeftelyck
reken moet worden gedaan door de olde gyldemesters"; de begrafenissen worden geregeld enz.,
maar zeer opmerkelijk is, dat ik onder al die
items geen een heb gevonden, dat betrekking
heeft op een proef, wat anders nimmer ontbreekt.
Langer dan ik dacht hebben de oude ontwerpgildebrieven mij bezig gehouden, ik hoop echter
dat zij eenigermate belangstelling hebbon gewekt
en ik haast mij over te gaan tot do bespreking der
officieele Octrooien en Gildebrieven.
Naar ouderdom is 't eerst aan de beurt het
„Octroy" voor de „Schrodersen Scherriers" bestemd.
Den aanhef hoorden we reeds. Wat den inhoud
betreft wordt: „In den Eerste" bepaald, dat „soe
hwe die vorssz. Ambachten of een van beyden' in
onse stede vrsz. opsetten of doen wil, die sal gheven
in die eere Goedes in die kercke vorsz. tot behoeft*
des Geldes of Lychtes , een halff sehijlt oldes geldes
en de die wtheemde of vreemde een heel sehijlt, des
pafjmentes vorsz , wtghenomen die in dit Gelde
sint, hoere kijnden, die dese ambachten vorsz
of een van beyden doen ende opsetten wil fry
to wesen , ende nyet to gheueu als vzz is. Wie
het echter waagt zulk een ambacht op te zetten
„in onse stede, die dit vsz geld nijet gewonnen
heeft, alsoe als vsz is , die verboert een pond wasses ter eerster maninghe
van die Gildemeijsters;
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ter ander maninglie twee pond wasses , ende
ten darde maninghe dese voornde pena ende soe
vake als hy breekt, die Burgemeysters met die Gilderoeysters eude Olderman wt syn liwse to penden
ende die Brake lialff den Riuchte ende halff tot
behoeft' des Gildes , als vrsz is."
Het blijkt hier al dadelijk dat men liet voorrecht
om lid van het Gilde te worden wel koopen moest,
want zonder dat te doen , kon men liet ambacht
niet uitoefenen, j a , al wilde men dit niet, „wijff
of man, die in dit Held nyet en is mag binnen
onse stede by die hwsen niet eens nayen bij stucken
meer clan een lialff ellen laeckens , bij pena van
twee pond, soe vake — als emmant doet of bevonden wort."
Onze Sehroders en Scherriers treden niet in zoovele bijzonderheden omtrent de werklieden als de
wevers en kuipers , maar regelen toch soortgelijk
hun betrekking tot de bazen en terwijl zij de begrafenis voorschrijven, bepalen zij, dat voor „die
doede een halff pond wasse moet gegeven worden
en elcke paer Geldebroders ende Susters een lialff
butken tot zielmissen."
Zij zijn streng van zeden. Die „qiiade woerden
ghevet, off verdreet doet of mit fuusten slaecht,
die verboert totte Gelde, als vsz is , een flaemsche."
„Item soe hwie van onse Broders of Susters in onsen
Gelde een Kanne of Cruze , in haestige moede toebrect, die verboert totten Gelde , als vorsz is, een
halff pond wasse, ende die kanne of cruze to betalen. Item, soewe in onsen Gelde of Broderschip,
alsoe drinckt dat hij ouergheeft, binnenthws, die
verboert een Flaemsche, soe vaecke als hijt doet."
Wij weren zooals bekend is openbare dronkenschap,
voor onze politie zijn wij binnenshuis veilig, maar
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ook de overtreding „binnen tliws" was toen strafbaar,
tenzij men er niet van overgeeft.
Op , onse Lieue Frouwe dacli visitationis dán was
't Hoechtyt ende Staeie voor het gild in de kercke'',
dan moest elck geldebroder ende Suster totten
staeie to kereke komen ende offeren by pene van
een halff pond wasse totten gelde, dan moesten
zij „dat warscip toedienen, alst Geldemeysters beleuet in die Octauo van onse Frouwe vornt — of
een in der stede setten, by pene van twee pond
wasse totten Gelde, als vorsz is , lialff en halff
den riuchte. Als nu dit alles „sonder argelist"
bepaald is, dan hangen de Schepenen „in een
tmicli deser waarheit elk hnn segel an deseii breeff,
en om meer fasticlieid des breefs , soe hebben wij
Raedslueden vorsz onse stadsecreet, oeck mede an
desen breef ghehangen , in 't jaer ons Heren dusent
vierhonderd ses ende tsestich des Woensdacli nae
Paesche Achtene."
Honderd vijfentwintig jaren gaan voorbij. De
groote omwenteling op het gebied van den geest
heeft plaats gehad. Het Katholieke tijdperk is
door het Protestantsche vervangen en wat wij elders
opgemerkt hebben op het gebied van de Kunst *),
doet zich ook gelden op dat van ambacht en nijverheid. Wel blijft het gildewezen bestaan , maar de
behoefte aan een nieuwe regeling doet zich gevoelen.
Het maatschappelijk standpunt is weinig, maar het
godsdienstig is veel veranderd. Wij bezitten twee
gildebrieven, in optima forma, een van 1587 en
een van 1590. De eerste is het verloren schaap-,
dat na 100 jaren teruggevonden is, waarvan ik
in den aanvang sprak en den aanhef meedeelde ;
l
) Zie Bolsward's Kunst- en Kunstgeschiedenis Sneek
H. Pijttersen 1888.
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de andere is die van het Schroders en Seherriersgild, nu herschapen in een van liet Snijdersgild,
waarin van de Scherriers, de droogseheerders of
lakenfabriekanten geheel gezwegen wordt, om welke
reden dan ook.
Beide zijn wat aanhef en in de meeste opzichten
ook wat inhoud betreft, bijna gelijkluidend , waarom
ik ze gezamenlijk behandelen zal. Alleen wijken
zij van elkander af, waar het bepalingen betreft
op ieder gild afzonderlijk betrekking hebbende ,
gelijk lichtelijk te begrijpen is, omdat het smidsgild
gansch andere eischen moet stellen dan het snijdersgild. In godsdienstig opzicht echter is er een
merkwaardig onderscheid tusschen deze en die van
14de en 15de eeuw. Kr is namelijk ganschelijk
geen sprake meer van heiligen of altaren , van wasse
of kerssen, van Sunte Severijns-perfyt, van hochteyt en stacie op den gikledag in de kerk, van
liet bedienen van het altaar, het ontsteken der lichten
bij begrafenissen, integendeel dit laatste moet nog
wel geschieden door de Giklebroeders en susters,
maar uitdrukkelijk zonder „eenige superstitie", gelijk
nu de vrome gebruiken van vroeger worden genoemd.
Daarentegen heeft de Bijbel zijn intrede gedaan en
vinden wij op den perkamenten omslag van den
snijdersgildbrief aangehaald Proverbioruin , cap. 26
vers 10, waar wij lezen, met groote afwijking van
't geen terzelfder plaatse in do Statenvertaling staat
geschreven, maar zeer ter snede ') : Een goet Meister
maekt een werck recht: ma-er wie een Brodder
luiert, dien wort het verdorven."
Yestigen wij de aandacht op den inhoud, dan
') De Staten-vertaling heeft: „De grooten doen
ecu' iegelijk verdriet aan en huren de zotten, en huren
de overtreders.''
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rp.
herinneren wij ons den plechtigen aanhef: „Burge
meesteren , Schepenen en Raden der vrije Auzeestadt
Bolsward" en den eigenaardigen breedsprakigen stijl,
die nu in gebruik is gekomen, het „certificeren ,
remoiistreren, corrueren , octroieren, consentoeren",
enz., en vernomen nu allereerst: „dat die Gildebroeders mit gemene stemmen ende voysen eendraehtelijek zullen eligeren ende kieson een vuijt
den Kade, tot Iran Superintendent", zoo luidt bij
volstrekte uitzondering de hoogwaardigheidsbekleedcr
bij liet snijdersgild, die daar en daar alleen boven
den Olderman genoemd wordt. De Oklerman is
overigens overal de hoofdpersoon, „dewelke soelange Olderman sal blijven als hij in den Raede
sal zijn en langer niet", hoewel hij bij de Snijders
maar voor een jaar gekozen wordt, om dos Superintendent's wil, die daar zitting houden mag zoolang hij in den raad zit. Deze overman hoc dan
ook getiteld, heeft vier gildemeesters , die in het
Gildebestuur hem ter zijde staan. 7,jSTyemand tot
Gildemeester gecozen zijnde 'tzelve zal mogen weygeren, bij pene van een ygelicke te verbeuren
twintich stvrs , te imploieren tot onderholt van arme
Gildebroeclers en Susters , ofte achtergelatene wesen
van dien."
Is het bestuur geregeld, dan wordt de rokendag
vastgesteld, die voor de Snijders in den zomer valt
op den tweeden Jnlij en voor alle ambachten tot het
smidsgild behoorencle op den eersten Decembris. Dan
moeten „die olde gildemeysters ter praesentie van
Supenintendent, olderman en nieuwe gildemeysters
rekenschap doen van hun ontvangek en vuytgave en
moeten alle broeken ende opcomsten blijken te
liggen in een kist- met drie slotten voor de snijders ,
in een met vier sloetelen
voor de smids , welke
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kisten bij den superintendent of den olderman
moeten staan en waarvan de sleutels bij de verschillende overlieden berusten.
De snijders bepalen alleen dat zij „in hun gezelschap alle christelijke eerbaarheit zullen opereereir',
maar de smids vinden het noodig om voor te
schrijven dat „een maeltijde vooraf moet gehouden
worden in alle eerbaarheyt en vriendschap en dien
dach christelijk doorbrengen, elx betalende voer
zich zelfs, dus buiten bezwaar van de gildschatkist en nae dien dach niet langer te teren, zonder
enige moeyte aen te rechten ofte elkander in 't
water te setten , ofte met krijt te bemalen , zonder
oick in 't gilde te gebruiken snaerenspel, piepen ,
trommen , danzen , item in boeyen noch droncken
langsz de straten te lopen bij pene van 30 stvrs ,
dan 20 stvrs totten armen en dan 10 stvrs totten
Oldeuian. Ende in geval enige Güldbroeders niet
geliefen te teren, sullen datelicke betalen acht stvrs
sonder meer ende dien te imploieren tot het gildt".
Als dit het bedrag vertegenwoordigt van het gelag
dat ieder gildebroeder „uyt syn buydel" moest
betalen , clan heeft ter Gouw wel gelijk , dat wij
den Gildebroeders hun maaltijd niet mogen misgunnen en de uitgaven niet al te weelderig kunnen
heet en.
Vóór dat de eigenlijke ambachtsquaesties ter
sprake komen , wordt eerst nog de rechtspraak geregeld. „So wie van de Gildebroeders mit bosen
gemoede , mit malcanderen twisten ende ky ven ,
int Gildt sullen verbeuren elx acht stvrs, ende wie
een mes treckt te betalen telckens drie car. gl. ,
van haerplucken ofte vuystslach yder vijftien stvrs,
te imploieren die derdendeel tot profijt van de
Olderman ende de reste tot onderholdt van het
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Ciildt , onvermindert ende voerbeliolden de llagistrate deser stede haren Actie tegenst de Delinquenten.
Doch ingeval de Oldeman ende Gildemeysters sieh
mochten bevinden beswaert te zijn in den exessive
delicten te corrigeren , dat zij in die gevallen de
magistrate vrsz. te liulpe zullen mogen nemen."
Daarna wordt de begrafenis geregeld, op soortgelijke wijze, als in de vroegere tijden, met uitzondering van de altaarbediening en het geld voor
de zielmissen en clan komen de zaken betreffende
de ambachten ter sprake.
Voor ieder Gild is het een vereischte , ten einde als
gildebroeder aangenomen te worden en een ambacht
op te zetten, dat hij „het Burgerschap zal hebben
gewonnen, oerbarlich, sedieh ende eerlick levende ,
zonder in hoerdom te zitten, mits oick doende den
proef". De candidaat-snijder moest, aleer hij de
proef mocht doen „doen blij eken , als dat hij twee
jaren bij een gepromoveerde meister zijn ambachte
continuelicken heeft geleerd, ten einde alzoo die
Burgerije profitelicken sal mogen worden bedient,
ende hun saecken ende materie niet en worde bedorven". Voorts moest hij „aleer hij den proef
doet, betalen agt schellingen, die drie schellingen
voor den Superintendent, ende voorts den Olderman
ende Gildemeisters ieder een schellinck ende oick
die oosten so lanck als hij in het werek is zijne
proef te doen". Wat echter die proef is , blijft
der Snijders geheim, alleen wordt ons nog meegedeeld , dat als de proef ten eersten failgeert. die
failgant eerst na een maandt weer terug komen
mag en clan „weder van nyieuwes sal beginnen
op rzijn eigene oosten, als voren."
De smids zijn openhartiger in dit opzicht. „Opdat
een yder burger over faulte van quaetwerk nyet

Wumkes.nl

28

bedrogen zal worden , sal in de erste de proba
zijn van een smidt, alsdat hij sal connen maeeken
een goet nachtslot, dien men van bevelen syden
mach opdoen mit een pypsloetel ende oick een
plaet dien die erste reys goed smeedt (moet) zijn.
Ende een Uhrwerckmaker sa] een uhrwerek connen
maeeken mit sijn belioerlicke raderen, Iioldende perfinen†elicken zijn Uhren. Dat een Eoermaicker den
Roers bij hem gemaeckt- met twe maeten van goet
cruyt gefu.lt ende een Loodt daeropgestarupt deselve
stootvrij ende reebtscoot sal leveren , als het behoert ende sullen gene vreemdelingen ofte andere
Hoewel burgers als Inwoners dezer stede Koeren
mogen als neringe te cope holden (ten ware de
Magistraat sulx expresseliken toelieten) bij pene van
een daalder tot profijt van het Gildt vrz. Ende
die messemaeckers sullen een î^est-stael connen
gerven en 'tzelve tot twe hitten vastmaicken , dat
men daerop mit twe ofte drie hamers zal mogen
slaen."
Dat ook dit gild met zijn vertakkingen waakte
tegen het inkomen van allerlei vreemde werklieden
begrijpen wij. ledere „yreindo knecht moest op
den dach syner aencpmpste betalen seven stvrs en
noch alle jaer , hier verblijvende en arbeydende op
Pinxterdach twe stvrs. Een leerjongen die erst
begint te leren , sal gehouden zijn voer Introitum
ofte Inganck te betalen ses stvrs, waervoer die
meister sal responderen alles tot profijt van de Armen»
Moge dit cenigzins beperkend en bezwarend zijn ,
het weerde voorzeker een al te grooten toevloed
van werkvolk en voor hen die eenmaal in het gild
werkten , golden ook weer de beschermende bepalingen tegenover de meesters, die binnen's tijcis
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geen oorlof' mochten geven zonder oorzaak en verplicht werden alle veertien dagen te "betalen.
Van vrijheid van handel intussehen geen sprake.
Men mocht oy> een boete van „vier car. Gid. geen
yser of coolen koopcn van vreemden voer en aleer
het Gildt byeeugeroepen ende gaer gelegt is'', maar
daarentegen „nlseenOoopman, Schipper, Burger ofte
vremdeling yzer ofte colen onder liet Gildt (wanneer den (lildebroeders daeraff te wete gedaen is)
geraekt te vercopon sal voir den betalinge van dien
liet Gildt geholden zijn."
Dat de verkoop van allerlei van buiten ingevoerde
artikelen , die in de stad zelve kunnen gemaakt
worden, aan tal yan beperkende bepalingen worden
onderworpen , spreekt van zelf en alleen voor de
aardigheid deel ik mee , voor vakmannen , dat bij
den handel in spijkers uitgezonderd worden als Tri]
voor invoer: „Duyckers, halve Tingel en diergelijcke naegels benevens gruys en Taetzen na olde
gewoonte "
Is er zoo drukte in heel de stad door de week,
hoort men het spinnewiel snorren , de spoel door
het weefgetouw vliegen, het ijzer smeden , het roer
beproeven of het wel rechtscoot gemaakt is, zit
de snijder op zijn tafel, de uurwerkmaker aan zijn
kunststuk, de antieksneyer met zijn eikenhout, de
steenhouwer aan zijn grafsteen, voor de Zondagsrust is gezorgd, dan staat alles stil, want „nyemandt
sal mogen arbeyden op hooclityden, sondagen,
vaste en bededagen telckens te verbeuren twintieli
stvs totten Armen salff daerteboven de Magistrate'
hun Actie.
De zeventiende eeuw en het begin der achttiende
is zekerlijk een tijdvak geweest, waarin het maatschappelijk leven in Bolsward zich in grooten bloei
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verheugde, evenals in heel ons vaderland. Alge• rneene welvaart moet hebben geheerscht. Al werd
de dichtkunst niet genoeg gewaardeerd en haar
edele vertegenwoordiger, Gysbert Jacobs als onderwijzer scliraaltjes bezoldigd, toch hadden schippers,
boomesinwerckers, apothekers , schoenmakers 't zeker
goed en stelden gelden beschikbaar voor verschillende zilveren Gildepenningen , die liet bewijs leverden
hoe hoog de graveerkunst in die.tijden stond. In
de kerken werden banken met uitnemend snijwerk
aangebracht, de kolommen in de groote kerk werden
op sierlijke wijze bekleed en ik acht mij gelukkig
althans nog een deel van ééne dergelijke betimmering ontdekt te hebben, welke de heer E. de Boer
Dz. met loffelijke welwillendheid aan de kerkvoogdij
ten geschenke heeft aangeboden. De bekende preekstoel in die kerk werd vervaardigd, tal van uitstekende grafzerken werden gebeeldhouwd.
Eenige gildebrieven werden herzien, van welke
een drietal in het Archief' nog voorhanden is 1 ).
Om niet al te uitvoerig te worden, bepaal ik
mij voor de zeventiende eeuw tot de beschrijving
van één Gildeboel-, zooals wij het moeten noemen,
v
) Deze zijn twee „Nieuwe verbeterde Gildsartijkelen", een van de boven behandelde „Ysersmits en
Cooperslaagers en Uerwerkmakers en Slotmakers en
Sweerd en Mesmaekers" en een van het Goud en Silversmids Gild", beide in 1749 „ingeleevert aan haar
agtbaarheeden op den Raadhuise binnen Bolswaert",
doch waarvan de approbatie en ratificatie niet aanwezig is. De derde betreft het Schoenmakers-Gilde
deeser Steede, welks vorige Gilde-Rolle is nagezien
en „na omstandigheid des tijds verandert en Verbetert
is." in 1759. Deze is behoorlijk door den Magistraat
onderzocht, door Gedeputeerde Staten geapprobeerd
en geratificeerd en den lOden December van dat jaar
gepubliceerd.
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want wij hebben hier niet maar een Gïiàebrief op
perkament of oud-Hollandsch papier geselireven,
maar een, in stevig lederen band, oorspronkelijk
met groene zijden linten dicht gebonden boekdeel,
bestaande uit 40 bladzijden perkament, beschreven
op gansch zeer meesterlijke wijze, terwijl in de
buitenzijde van den quartyn liet oude stadswapen,
de dubbele arend, is gestempeld, Dit boek aangelegd in 1662, uiterst bezienswaard om den vorm ,
is niet minder belangwekkend om den inhoud, daar
het ons een blik gunt op een geheel ander deel
van liet maatschappelijk leven dier tijden dan wij
tot nog toe beschouwden. We zagen overal den
gezonden menscli aan den arbeid , hier betreft het
.de lijdende mensehheid. Nu is het bekend, hoe ,
waar het geldt, zoowel de kranke ziel, als het
kranke lichaam , heden als toen , toen als heden ,
tal van genees- en heelmeesters gereed staan om ons
te snijden in de wonden, met hun zalven te zalven
of geneesmiddelen toe te dienen.
Hoe gevaarlijk dit is , leeren ons eeuwenoude en
heclendaagsche ervaringen en onze vroede vaderen
wijzen er dan ook terecht op , dat hoe wenschelijk
het zij , dat „seeckere Gilden en Broederschappen
gegunt werden om de stadt met goede handwereken
tot dienst van Burgerije te versien, wel met groote
redenen behoorde daartoe gebracht te werden, dat
de stadt versien wercle met goede Chirurgijns en
Apothequers op welckers Konst en Ervarentheyt
(naast G-odt) wij en onse goede burgerije haer gesontheijt mochten vertrouwen, alsoo het geen geringe ofte gemene saeeke is daer sijlurjden mede
handelen gelijck oft men een stuck hout ofte Silver
komt te bederven (dat door tijtlijck gewin weder
kan gerepareert worden).
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Maar wanneer men liet Menschelijcke lichaam
.(welcke liet dtii/rste Subjectum is datter op Aarden
gevonden mach worden) oens komt te bederven ofte
te niete te brengen, niet weder gerepareert kan
werden, drwijle door suis veele liaare gesontheyf,
ja eyndtelijck 't Leeven door 't misbruicken der
Medicijnen komen te verliesen.
Wij liooren het, zij zijn diep doordrongen van
het groots gewicht der sake die 't nu geldt en al
bestond er „van dato den XXIII Sbris Anno Een
duysent Hes Hondert en Darthien een Octroij om
de kunst en het handwerck , hunner praedecesseurs,
den Moclecyns , Chirurgyns encle Apothequers" te
regelen en daardoor te maken , dat ook „ut deeser
stadt souden gekeert werden alle Quack-salvers,
Landloopers , en andere bedreygers , die onse Burgerije met wateren , salven en andere cornpositien
op geen natuyii(ijke) redenen gefondeert synde bedriegen en haer gesondheyt kroneken ; toen is , wijl
bovengenoemden „daeromme ootmoedelijek versocht
hebbeu-, soovele noodick" dat Octroij geronoveert
en van Nieuwe Artieulen versien."
„Burgemeesteren alzoo, Schepenen encle Raden der
Stadt Bolswart, gehoord het rapport van den Commissaris , die vooraf de artikelen heeft onderzocht,
stellen vast* „In den Eersten: soo sal geen Medicus,
Doctor, ofte Licentiact in de Medicijnen binnen
dese Stadt Bolswardt vermogen comen woonen ende
Praxin Meclicam exerceren (bij sooverre hij mede
een Gildebroeder ofte subject van het Gildt begeert
te zijn) voor en aleer hij voorschr(even) aen de
Giklemrs syn Bulla ofte Dyploma sal hebben vertoont ende de gerechticlieijt van het voorschreven
gildt (tiviicle sesendartich Caroli Guldens tot het
profijt van 't gildt, encle noch ses gelijcke guldens
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ten behoeve van de arme Weesen) sal hebben betaalt : Ende bij cl' E A Magistraat voor een goedt
Borger is aangenomen."
„Niemant sal vermeughen de Ounste van pliarmacia ofte Ohirurgia alhier te exerceren bj~ poene
van tliien Caroli Guldens telekens te verbeuren
d'eene helfte ten profijte van de E'Magistraat en
d'ander helft van 't voorschreven Gildt."
Is liet monopolie zoo geregeld en wil nu iemand
een „Proeff doen, dan moet dat geschieden voor
den Olderman, de Gildemeesters en den Stadts
Ordinarius Medicus op eyghen oosten „doch sal
niet hoogher als tot twaleff Caroli Guldens geholden wesen te betalen."
„De proeff van den Chirurgus sal bestaen in het
opmaken van twe Lancetten uytten ruwen, om
aldaer mede te doen twe Latingen tot contentement van de proeffmeesters welcke Lancetten dan
sullen comen tot proffijt van probant selver; doch
sullen de Olderman en beyde Gildemeesters elcx
daarvoor genieten de somma van drie caroli Guldens , oock sal den Probant deselve Lancetten
moeten maken ten huyse van de Gildemrs midts
daarvoor de geledene moeyte betalen de somma
van vijf caroli Guldns. Ten anderen sal de proeff
van den Chirurgijn oock bestaan in een behoorlijcke
Examen, syn const betreffende , soowel Theoretice
als Practice tot contentement van de Proeff-Meesters."
De proeff voor de „Const van de Pharmacia"
bestond „in componeren van drie compositien,
dewelcke sullen staan ter dispositie van de Gildemrs uyt het Dispensatorio Amstelredamensi genomen'
welcke composita sullen comen ten proffijtte van
de probant selfs ; mits daarvoor betalende aan de
Oldeman en beyde Gildemeesters elcx drie caroli
3
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guldens , die voorsz coinpositien sullen oock gemaeckt ende bereyt worden ten huyse van de
Gilde-mrs voor welckers geledene moeyte genietende
vrjff gelycke guldens". Voorts „sal hij geholden
sijn een behoorlycke Ordinantie van een Doctr,
voorgeschreven in syn oasu te connen leesen ende
expliceren, alsmede de Generale quaestien syn const
betreffende behoorlyck te solveren ende bequaem te
beantwoorden."
Ts aan dit alles voldaan dan „ zal de probant voor
't Gildts gerechtigheyt betalen de somma van twintig caroli guldens , alsmede liet gehele Giklt met
de vrouwen , met een eerlycke maaltyt cuin Annexis te tracteren ende daerenboven aan liet Weeshuys betalen de somma van twalef caroli guldens".
Is de proef mislukt, dan mag deze eerst na twee
jaren worden herhaald. Voor zonen van gildebroeders of burgers gelden eenige mildere bepalingen
wat liet geldelijke betreft.
Dat de quack-salvers en landloopers geweerd
worden („uytgesondert de twee vrije Jaarmerckten")
spreekt van zelf, doch hiervan zijn »exempt oculisten , steen- en breuksnijders, sooveel haer operatie aengaet wijders niet."
„Oude-wrjven en bijmeesters sullen gantsclielijck
niet toegelaten worden op nieuw te beginnen en
de Goedt- (vroed-) vrouwen sullen voortaen op
haer cunst worden geëxamineert."
Als wij eerst lezen, dat de broeders en zusters
bij de begrafenissen moeten tegenwoordig zijn , dat
het geheele Gildt in de kerk moet aanwezig zijn
op den rekendag , „ dat zelfs geen Chirurgus vermeugen sal op den Sondagh ymant het Hayr off
Baard af te scheeren, dan bevreemdt het wel
eenigzins, dat in dien tijd en in zulk een gild
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nog straffen worden bepaald op „het gewond worden ofte gequetst in een vechtspel ofte door boosaerdicheyt van den ander'' en dat „soo wanneer
ymant van de Gildebroeders ofte Gilde-zusters in
het teeren van de Maaltijden ofte andere byeenkomsten zich te buyten gaet in vloeeken, sweeren,
kyven ofte andersints (uyt boosheyt) , telckens een
lialve Bycxdaelder verbeurt wort".
Bevreemding echter mag de laatste indruk niet
wezen , waarmee wij scheiden van dit gedenkstuk.
Wij erkennen gaarne liet vele goede dat liet geslacht dier dagen kenmerkte , bij ietwat ruwe vormen ; wij zien er een streven in om, bij blijkbare
erkenning van liet hoogere standpunt. dat de Medieinae Doctoren innamen , want gij zult hebben
opgemerkt, dat , hoewel zij tot het Gild behooren.
er van hen geen examen geé'ischt wordt , nu ook
de uitoefening der heelkunst en de toebereiding der
geneesmiddelen , op betere grondslagen te vestigen.
Ook doet het weldadig aan te lezen , hoe zij voor
de weduwen milde bepalingen inlassehen en pleit
het voor hun degelijkheid en goede trouw , dat er
een scherp toezicht is op de behartiging der geldelijke belangen van het Gild.
Onfeilbaar achten zij zich niet, integendeel „indien in comstige tyden uyt de voorsz Articulen
eenige inconyenienten ofte 'misverstanden mochten
ontstaen , dat sulx altyd sal blyven aen de verclaringe ende correctie van ons ende onse successoiren
t'sampt Olderman ende Gildemeesters van ; t voorsz
Gildt,"
In 1665 , dus drie jaren na de vaststelling ,
werden dan ook reeds eenige articulen herzien en
o. a. de aanzitting en vooraanzitting aan den maaltijd, geregeld. Tien jaren later hadden nog eenige
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wijzigingen plaats , vooral noodig gebleken , door
een. „dispuut ontstaan over 't stockuitsetten, cl. i.
het houden van apotheek, op twee plaatsen te
gelijk , maar sedert bleef liet Gildeboek onverbeterd,
hetzij omdat liet onverbeterlijk was , of omdat het
gild in den loop der 18de eeuw langzamerhand
begon te kwijnen. Tot in 1731 bleef in elk geval
liet Gild in eere , gelijk blijkt uit de handteekeningen van de Doctoren, Chirurgijns en Apothekers,
welke wij op de laatste bladen aantreffen.
Nog eens vinden wij melding gemaakt van enkele
wijzigingen in de artikelen van het gild. 1) Deze
dragen de dagteekening van 2 April, maar geen
jaartal. Eekliof geeft op 1762.
De voornaamste wijziging die ik bedoel is : „Een
Med. Dr. is vrij om al of niet lid van het gild te
worden, ('t geen tot dien tijd toe verplichtend was),
doch hij zal zijn Bulle of Dyploma aan den Olderman en gildemeesters vertoonen en bij den E.
Magistraat voor een goed burger zijn aangenomen".
Dat deze tweede verplichting wel moest behouden
blijven, blijkt uit het volgende vermakelijk voorval,
dat ik opgeteekend vind en dat reeds vroeger
voorgevallen was.
Met het burgerschap namelijk van zekeren heer
F. F. Keykman schijnt alles wel goed in den
haak te zijn geweest. Hij noemde zich echter
ook Med. Dr. en had zijn „Diploma of bulle
aan die E. Burgemeesteren overgeleverd", maar
deze hebben omtrent dit belangrijk stuk eenig kwaad
M Gildebroeders waren toen Hero de Jager,' L. M.
Hettema, Jarig D. Ydema, Duco Hemminga en K. J.
Koyker.

Wumkes.nl

37

vermoeden en verklaren daarmede „geen groot genoegen te nemen." Zij dragen daarom den lieer
M. Folkersma op, zicli te wenden tot den heer
Professor Begius te Praneker en dezen te vragen
„off men op zoodanigh Diploma, Imandt vrij en
liber mag laten Praktiseeren" ?
De heer M. Folkersma schrijft den brief en „sal
bezorgen als dat mijnheer daarvoor beloont wort". 1)
De brief is van den 10 8ber 1726.
Eeeds den 18 8ber 1726 schrijft de Professor
(met groote haast), na den aanhef: „Loffelijk en
ten hoogste roemwaardieh is de sorge , die de achtbare magistraat van Bolswaart draagt voor het
leven en de gesondheyt van hare goede borgerij",
dat gen. Bulle „niet anders is als een attestatie of
getuygenisse van de Eektor magnyfycus der academie van Frankfort a/d O der , dat de voorn. Perzoon
bequaam is geweest om voor student (!) te worden
aangenomen."
Over het geheel schijnt de eerste helft der 18de
eeuw een rustige tijd voor het gildewezen te zijn
geweest, althans wij vernemen weinig of niets
omtrent wijzigingen in gildebrieven of klachten over
onregelmatigheden. Doch van de tweede kunnen
wij zeggen: „Het begin van het einde nadert" en
„Een Koningrijk dat in zichzelf verdeeld is, kan
niet bestaan."
De mededinging begint het hoofd op te steken.
Men tracht de vestingmuur door te breken ; oneeniglieden ontstaan.
') De belooning heeft later plaats en bedraagt = 18 =
18 =
13 = 8
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In 1759 beklagen zich Pytter Boltjes, Cierrit
W. C. Middagten, Tjepke Kingnalda, Pieter Hesseling , p. o. N. Jelgers dat allerlei vreemde kooplui , met name een Leeuwarder jood Joppe en een
kleijne bondt-Rederzvrou van Harlingen , hier „met
hare pakken in verschidene husen ingaan met pijdekens en andere cramerij. Ja self een Grlaaskoper
door de tijdt Bardt genaamdt, die in Sneek zijn
burgerrecht gekocht heeft, ontsiet zich niet hyer
ganse weeken met sijn lakens en zaijen in een lierberg * te zijn, terwijl in Leeuwarden, ÏYaneker .
Sneek, Dokkum , Harlingen zulks is verboden.v
In 1761 vragen H. Folkertsma, W. Swerms en
I. H. van Munten, distillateurs, verlichting van
lasten, om te kunnen mededingen met het platte
land, waar iedere kan (jeneverV) 1 stuiver goedkooper kan worden verkocht.
Of de magistraat op de eerste klacht al of niet
goedgunstig heeft beschikt blijkt niet, maar op de
vraag der distillateurs is geantwoord met een besluit van den magistraat: „ om de stoockers in
haar bedrieff te favoriseeren en ruymte te geven ,
haar een premie te geven : die met een ketel stoock
groot veertigh tot vijftigh kan excluis 's jaars de
kan een gin, is 10 earlgls. Van 50 tot 60 kan
exeluis van ieder kan 's jaars twee cargls. is twintigh cargls. Van de sestigh kan tot een aamsketel
3 cargls."
Ongeveer gelijktijdig met deze roepstemmen om
bescherming , openbaren zich teekenen van inwendige verdeeldheid, voortgesproten deels uit kleingeestige plagerijen, deels uit gezags-aanmatiging.
Een en ander is bewaard gebleven omtrent hetgeen
geschied is met en in het eeuwenlang zoo bloeiend
Grootschippersgild.
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1762 blijkt het jaar der uitbarsting geweest te
zijn. Twee J. II. l)rn., de heeren J. A. Basseleur
en H. J. Lycklama à Nijeholt worden door den
Magistraat en de klagers te hulp geroepen. En
wel was er oorzaak tot klacht! Immers, den Ssten
Febr. wendden zich 30 gildebroeders en burgers
tot de „officieren" van 't groot Schippersgild met
het verzoek om in de vaart op Amsterdam tot Zaturdag te mogen blijven liggen, en niet verplicht te
zijn klokke 12 ure op te houden met, laden.'' Zij
doen dit „tot voorkoming van alle musenesten",
want Jan Gerryts de praaminan plaagt hen soms
erg, b.v. twee varkens worden geladen, de klok
slaat, liet eene varken is geladen, het andere niet.
Dit laatste moet achterblijven. Een pakje, een
brief, gebracht terwijl de touwen los zijn, mag
niet mee en moet een week blijven liggen. Wellicht om aan deze klachten eenigzins te gemoet te
komen, worden Art. 1 en 2 van het Schippersgild gewijzigd. „Een ouderman of policj'man moet
worden geëligeord. Deze zullen (zal) bestieren de
overtredingen, corrigen en breucken." Ook zal
een van de gildemeesters een beurtman zijn, maar
overigens „rescriberen Olderman en Gildemeesters
in dato 14 Fcbr. dat zij in de zaak zelve niet
kunnen ingaan, want morgen quamen er mogelijk
wederom anderen en waar zoude 't toch bij afscheyden î" Bovendien, „het octroy , in 1749 verleend , is altoos in zijn volle kracht geweest en
moet sulcks blijven."
De klagers zijn echter met dit schrijven van Dr.
Basseleur , requisitus van den magistraat niet tevreden, Integendeel, „Supplianten contra-rescriberen,
bijgestaan door Dr. Lycklama à Nijeholt als hun
requisitus. Zij wijzen nog eens op bovengenoemde
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misbruiken, houden vol dat zij bij den magistraat
moeten komen , omdat deze hun wettige overheid
is , die boven de groot-officieren van liet gild staat.
De Dr. haalt meermalen een „Lex''aan (Artt. 144,
170. 183) uit de Eeg. Jur., b.v. „non omne quod
licet, honestum est."1) Ook wijzen zij op machtsaanmatiging. Zoo beklagen zij zich dat „een zeker
(nu verstuiven) burgemeester het in de raad zoover heeft weten te brengen, dat haar aehtbrn alle
Oudermans van alle de gilden quamen af te schaffen
en haar daarvan te ontslaan, weijnig tijdt naar
dato laat dienselven heer zig door 't schippersgilde
verkiesen tot Olderman ad vitain; waarop deze
verderfelijke gilde artclen zijn opgemaakt."
Tegenover de bewering, dat in die artikelen
geene verandering mag worden gemaakt, beroepen
zij zicli op liet placaat van den 26sten Maart 1749,
waarin Art. 51 gebiedt „ dat alle de gilden wederom
in train zullen gebragt worden en bij haar gildebriefen gemaintineerd , waartoe nooclig sal wezen, dat
de oude gildebriefen werden gerevideerd en na de tegenwoordige omstandigheden verbeterd en veranderd.
Art. 53 qualificeert de magistraten der respectieve
steden, om de oude brieven te revideren en nieuwe
te maken''. Zij hopen dus op een nieuwen gildebrief , waarin niet alleen „ clese kleyne versogte
veranderingen, maar ook een groot aantal van
schadelijke en nadeelige poincten en artl en na tijdsomstandighn zullen worden geredresseerd. Edog
sulks laten de suppl. geerne aan haar E. A. wijs
bestuur over". Hiertegen echter komen zij op ,
dat „die officieren alleen maar willen, wij betoonen
onze magt, wij zijn rigters". In dato 14 April
') Niet alles watWumkes.nl
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1762 wendt zich Dr. L. nog eens tot den magistraat „met het zeer gedienstig verzoek om deze
zaak af te doen , daar zij zich niet wel kannen
voorstellen dat hun Achtb. sig in liet geheel cle
zaak niet souden willen aantrekken''.
Dit alles schijnt echter niet veel gebaat te hebben , en van eene herziening van den ouden gildebrief is weinig gekomen. Integendeel , wij vinden
een ongedagteekend stuk , waarin de Gildebroeders
aan den E. A. Magistraat der stad Bolsward te
kennen geven , dat „de Olderman benevens de gildemeesters haare bedieningen hebben nedergelegd en
de gelden die bij cassa waren verdeeld". Hiervan
hebben zij echter aan de beurtschippers geen kennis gegeven. Het spreekt van zelf dat deze hiervan toch niet onkundig bleven. Zij berustten er
•ook niet in, maar „verkoosen als nieuwe gildemeesters Pytter en Ids Broek, Sytse Durks, ïetse
Jacobs en Obe Ternes. Zij versoecken nu haar
Achtbaarhn een Ouderman te kiezen en de volgende articulen goed te keuren." Acht in getal
doen dit, maar in de vergadering zijn eigenlijk
alleen Sytse Durks en Obe Ternes tegenwoordig.
De Magistraat schijnt evenmin het gildt ontbonden te hebben geacht, althans in 1763 hebben de drie beurtschippers geloot om 't varen en
de Magistraat staat toe, dat het met „het ophaalen van de laadtsehellingen moet gaan net als
voorheen.''
In 1765 verzoeken weer zes van de gildebroeders
om het gild in orde te hebben ! ). Naar 't schijnt
') Ik vind aanseteekend dat toen giklebroeders
waren Sytse Durks, Jan Alles, Jan Porten, Jetse Jacobs,
Obe Yemes, Pytter en Idts Broeck, Jan Gerritsboode
en Albert Pytters olderniaii.
Daarentegen zijn van
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echter is er van een nieuwe op- en inrichting van
dit grootschippersgild nooit iets gekomen, althans
ik vind er geen schrifturen van.
Er is nog alleen een brief uit Eotterdam van 6
Dec. 1763, van M. van der Ven , (onclerpresmeester
van 's landslcegcr schepen), meldende dat er „eerdaags sal gesonden worden aan de Hoofdluyden
van 't soliippersgilde te Bolswart een request,
raakende alle de scliippersgiklen in alle steeden in
de seeven provintien." Omtrent dit request leest
men alleen op den omslag des briefs „dat 22 Augusti
1765 de lieer M. van der Ven hier in persoon
zijnde geweest met de lijsten , is het Request getekent door S. S Svverms, wegens de Schippers
van Bolswaert." Omtrent den inhoud van dit request wordt, niets gemeld, evenmin waar het ingediend is en welken uitslag het heeft gehad.
Het eenige wat ik nog opgeteekend vind, is, dat
in 1777 en 1779 de beurtschippers nog door den
Magistraat worden aangesteld, en dat in 1782 het
derde beurtveer op Amsterdam wordt opgeheven,
op grond dat drie beurtschepen geen burgerbestaan
opleveren.
Meest waarschijnlijk heeft het nog tot 1798, het
jaar der opheffing van de gilden, een kwijnend bestaan geleid en zijn toen de in kas zijnde gelden
voor goed verdeeld.
Het eenige wat van het Grootschippersgikl nog
overig is in het stedelijk archief, zijn vijf zilveren
penningen , alle keurig gegraveerd ; drie zijn gildemeesterspenningen van 1653, een evenzeer maar
van 1684 en een Oldermans pennync van hetzelfde
het gild afgegaan en hebben hun geld ontvangen Jan
Durks. Klaax Jans, Symen Aanes, Saacke Saake»,
Andrya Anken enWumkes.nl
Eerde Andrijs.

43

jaar. Op alle vijf is een tjalk gegraveerd met liet
zeil in top , terwijl zij op den achtersteven de vlag
voeren met den dubbelen arend, het oude wapen
van Bolsward.
Terwijl de oude gildebrieven ontbreken, zijn de
Nieuwe van het Goud- en Zilversmidsgild van 1749
en die van het Schoenmakersgild van 1759 nog
voorhanden. Omdat zij echter niets bijzonders behelzen , wat niet reeds besproken is, wijden wij
hierover niet uit, evenmin als over de geschillen
tusschen de bakkers en molenaars in de jaren
1781 en 1782.
Ik acht mijn taak voor het oogenblik volbracht.
Gelijk ik in den aanvang schreef, in 1798 zijn de
gilden afgeschaft en het is te betreuren dat er niets
vermeld is van de wijze waarop dit geschied is,
dat er zoo weinig overig is van 't geen in de gildekisten vrij zeker is bewaard geweest.
Andere tijden mogen andere eischen stellen , de
wederoprichting der gilden in den ouden vorm moge
niet gewenscht zijn, in tweeledig opzicht hebben
de gilden zekerlijk veel goed gedaan. Ten eerste
zijn zij zeer bevorderlijk geweest aan de ontwikkeling van den arbeidsstand en van degelijkheid en
kunstvaardigheid in menig handwerk, terwijl wij
tevens aan hen voorzeker menig kunststuk uit
de vorige eeuwen te danken hebben. Dat onze
eeuw in dit opricht achterlijk gebleven is zal wel
geen tegenspraak vinden en de oprichting der ambachtscholen mag waarlijk wel heeten een stap in
de goede richting. Want immers hoe weinig oorspronkelijks er is , blijkt hieruit, dat wij in menig
opzicht nog ter schole gaan bij de kunstenaars uit
vorige eeuwen en veel meer c'opiëeren dan scheppen.
En in de tweede plaats was hun zorg voor de
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behoeftige leden der gilden, voor hunne dooden,
voor de weduwen eene zeer prijzenswaardige. Hun
streven, om door geldelijke bijdragen der leden
onderling en der leerlingen, de gildebroeders en
zusters onafhankelijk te maken van alle armverzorging, al moge liet nu misschien niet geheel na te volgen
zijn , is toch iets wat ernstige overweging verdient,
waar er nu weder tal van vakvereenigingen ontstaan.
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'EN R A R E

KORIDON.

(Bildtsch Dialect.)
Errieiis Maefc fan 'e Onwedyk , onder Sint Jaewk,
komt 'en clâ te gast bij lieur suster Janniohie, die
't troud is met Deark Hains, te Froubuet.
Morn Jannichie! hoe gaet et'?
„Mom Maek! goed; met dij ok'?
Sond as 'en fis. Daer kom ik es ansetten.
„ Goijen noch toe! Wie sou dat docht liê V
Ja, dat mâ'st wel sêgge. Dat kam mi fan
offen so maer an, lyk as 't oud skaep, sait'm wel.
Et wa sok healik wear; de wyn waer in 't soijen,
maer ik dochte: regene sel 't niet. En ik sai bij
mi sels: ik breek er 'es út na Froubuet; 'k liê
Kaen in 'n heel skôft n't sien.
„Dou hast groat gelyk; ik bin blij datst hie
biste: ma 'k had om gyn ding minder docht."
Dat wi'k best. loo. Ik kom er niet faek over
gaer. Ma dou ok niet. 't Woadt nageraden wea
Stjaes-met; komst dan V
„Na gedachten , ma niet fast. Dou siest ommers
ok na Froumet niet om." —
Ai nea. Stannemet, daer hê Errien en ik tegaer
hen e weest met ons deeffie en 'en lamtsie, dat wy
misse wouwen. Maer ik bin âns allieel niet metterig.
„Och goijen, nea, ik ok niet."
Ik kom ma liever es bij enander op 'en slechte
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dág. — Ik hè te nacht âns ma min slapen. Dae'deur wii 'k al froeg in ; e baen. Wij hadden gusterovedâ so'n foege koridon, die sel mi nâg in 't
hoofd sitten hô , dink 'k.
„Ai foi, maissie! wat koridon wa dat'?"
Dat se'k di gau es fetelle. Guster-ovedâ na
eten kam 't mi so in 't sin, ik doclite : Herm
wamaker liet 'n nije turrl in ons kroivvagens-wiel
maekt, dat wi'k út 'e weeg hô , âns raekt dat an
't sloeren. Ik sel 'm gau es t r a , wat i hê mot.
Ik na de wamakerij, ma dae wa gyn wamaker te
sien. 't Groat maissie wa der al, en doe sai 'k :
„Waer is jimme liait, maissie V" — „Ons h a i t , "
sai se, „die lait in 'e blaik op 'e bealig te slaepen."
„Watte?" sai 'k, „midden op 'e dag op 'e bealig
lê?" — »Jae," sai se, „hij liet te nacht so'n
haisliken pyn in 'e mond hat, dat hij kon gyn
wink in 'e oogen krije. Doe woad i nijs sluug en
doe sai i: 'k mot even met 't fel over 'e oogen lê,
âns bin 'k de hele dà niks mea wearig." — „Nou,"
sai 'k, „is jim mim in 'e huus'?" — „Ja," sai se,
„mim is an 't geeren-opklouwenen." — Doe ging
'k na Neek; die wist niet wat et kerwaitsie kost
liadde ; maer om ma krekt te sêgn so 't is, Kaen,
wij rieken daer tegaer wat an 't babbelen , en wij
kregen ok 'en foege striderasie. Neek had 'n lappie
goed kocht toe 'n lyffie , dat waer an baide kanten
gelyk, sai se ; maer ik sai: Niet waer ; der is 'en
averse kant an. Dat wou se so niet h ê , ma 't
wa doch so. — Nou inoste wete, Neek het so'n
klain maissie fan 'en jaer of drie, fier, en dat
kinichie liep toe de deur út sonder dat een fan
ons der erg in hadde. En dat wa maer regelrecht
dwa's over 'e dyk en by de dyk del na 't stoepi•chie bij de faet.
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— ,Je soudt sêgge! in oenen ma na 't stoepicliie !"
Jae , wa 't niet bliksla's'. — Ik praet altyd ná
fan 't stoepichie of' de waeterstoep ; sij sêgge dae
by onzes âns ok wel gau es fan waeterloif. Ma
wi'k dy wat zegge, Jannicli'. Ik hê nou al fijf
jaer te Sint Jaewk weund, maer 'n echte Stjaesbuester woad ik, loo 'k, nooit, 't Ha't hangt altyd
ná over Froubuet.
„Jae, dat gaet al feul so, 'twacrV
„Nou, dat kinicliie ston daer op 't stoepicliie ,
doe kam Wullem Pútsie fan Stannebuet der anfaren
met syn skippichie. Die man komt weeks tweekear
by de Ouwedyk lans met 'en praemtsie met winkelwaren. En dan het i omtrint âllens in pútsies;
niet allenich koffieboanen en thee en klontsies en
suker, maer ok goat en rys en sout en boantsies,
koat-om, âllens liet i in pútsies. „Da's geryflik,"
sait i, , dan kin 'k et so maer overgee; wegen is
in 't skip min werk omdat so'n ding nooit goed
stil lait." — Daerfan het i an'e Ouwedyk de naem
kregen van Wullem Pútsie. 'En hopen loi kinne
'm âns niet eendes ; hy hyt aigentlyk Wullem Aets.
Die man roilt ok fan âllens an: butter en aeijes
en skaepekees, wat de loi maer hé te missen.
Da's malle noflik, sê 'k altyd, want hij liet ok
gyn nea. te koop. Op so'n menier hoeft m' niet
dâgdommelik na 't dorp te lopen om alle oatsiese
boadskippen. — Nou , Wullem bon syn skippichie
an 't stoepichie fast, en daer had i in staen: 'en
tobbichie met aeijes, diet i inroild hadde, en 'en
koemiehie met seerp, dat i orgens bringe most.
En dat klain maissie daer op 't stoepichie , danige
naskierig, fan sels , die buugt heur te fear foarover , — en broit mij dat fla'd daer niet fan bovenen

Wumkes.nl

48
del in dat tobbieliie met aeijes ? En doe 't se heur
bannen te weer steke sou, doud' se die fedekseld
án 'e êrmtakken toe in dat koemicliie met soerp.
Gule en moate gyn gebrek, dat kist dinke. Wij
wisten baide niet wat er te doen kam, — en ik
er ha'd op toe. Si woadde, fan sels, daedlik holpen en in 'e huns brocht.
Maer och, myn lieve groatsjemoai! wat wa
dat 'n rare smeerige brings.t. Wij fenammen gau
dat se heux niet beseard hadde, dat wat betaikende,
en dat wa 't fonáemste. Die aei- en seerpboel kon
wel himekl woarre ; waeter is der toegeluk bij 't
skepnetsiefol.
„Nou, Maek-oudtsie ! dae soust niet feul water
met opskeppe."
Nea, maissie, daer hest wrachtig gelyk an ; dat
fiel der so maer út, want dat sait 'm dan so wel
es, is 't n't waer'? — Nou, maer ik kin dij segge,
doe rieken wi ok nog alheel met Neek felegen.
Die waer alclermálste kei woarren, — daer hoeft
ok gyn een nyclit an te hewwen , 'twaer ? Ma dan
is dat mins so fan slak, dán krijt se 't in een en
op 'e semels on dan raekt se heur besleur kwyt.
Sy woadde krekt ,so wit as siîp en si wist n't dat
se in 'e werelt waer. De kleeren woadden heur
los maekt en eek woadde er niet spaecl, ouwekloanje gelike min. Ma 't holp allega niks. Ik sai
op 't lest: si mot es 'en klain koppichie fol brandewyn hê, dat kon wel es hailsem weze , wi'k
love. — Don. most rekene , Jannicli, dat goed dae
spoit se nooit in, so wiis wa 'kwel. — En jawel!
dat wa troffen. Do 't se dat ma pas an 'e lippen
kreeg, doe sloeg se in eenen de oogen al open,
en doe't se ''t hole. koppichiefol bij klaine mondsiefollen innomen hadde, doe waer se al aerig weer
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bij heur doen. — Do kregen wi na 'n liúsfol werk
met dat klain maissie. Die most de hele boel út
hê. Dat ston der skoin foar ; et waer 'en griemerij om er dwa's fandeen te lopen , dat sê 'k dy !
Aeidoar en seerp, ik weet n't wat kleverichst waer.
Men konnen een der ok n't fan onttrekke, 'twaer ?
Naeste buren motte sokkc tiden enander wat bijstane, dat is n't mear as plicht. Ik doclite soa :
'k mot de ovedâ der maer even an wage. Huis
had gyn een felét fan mi, want Errien wae de hele
da foart. — Ma do 't slimste wat over waer liet ik
Neek en 't groat maissie der met rade. Ik maekte
mij der met 'en kachelachie soawat oa ; ik sai: ik
wil 't werk nou feader wel an jimiue overdra , en
ik won der út; ik dôchte: fan achteren sien je
iiij- lest. •— Ma wa, dat niet 'en rare koriclon ?
„Ja, dat waer al 'en rare koriclon."
En do't alles ommaeld waer , doe wou Wullem
Pútsie ska-fegoeding hê. Dat kon ok al wea gyn
een de man kwaehk mmme, watte'? Soadoende
kam et ok nag op 'e buel an.
Nou docht ik hoijen-offen, doe 'k foat sou: 'k
mot Neek wel even goemorrn sêgge. Ik kam daer
en 't easte wat se sai waer: „Ik bin omtrint alwea brainroer." — „Wel fedond!" sai 'k „niet op
my, fast!" — Nea, Maetsie", sai se, „ma Steven
brocht hie jusso de Bilse krant, en dae staet alderdegenst al 'en heel rclaes in, met 'n rymtsie dor
by, en dae woadt maer in foele laeten, dat 'en
hopen mimmen mochten wel wat beter op heur
klaine kyndes passé. Dat steekt mi niet wainig , •
dat sê 'k je. Wat souwen se meene, dat ik gyn
noed met myn kinichie hêV — Ik hê der gyn kop
toe , skrive kin 'k niet eendes, met aermoed myn
naem sette as 't wéze mot, en dan bin 't letters
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as ouwe koijen ; — maer âns: dan sou 'k lieur
daer wel 'es goed stof op weerom levere wille. „Je
soudt segge, hoe wete se ' t s o g a u ? "
— ,An overdraegers mekeart 'et niet", sai k.
Maer ik had onderwilen dat rymtsie in 'e krant gau
'es lezen en doe sai 'k : „Dat is ommers gyn lealkwoarren wearicli, ju ? — Wi'k je wat sêgge,
Neeltsie'?" sai 'k. Jou en ik liê tegaer skuld. Wy •
satten liie guster te ranten en gyn een fan ons baiden
dôelit om dat hele klaine maissie Dat kyn had
wel as 'en doacl ding in 'e faet om drive kinnen
ea 't der 'en haen na kraeid hadde. Je magge blij
vreze dat je 't lieve sloof nà hêwwe", sai'k. —•
„Ma weet je wat je doene ? Jou snaer Aechie ,
die het 'n jonge daer 't 'en kop op sit, die 't nou
forwer woarre sel, meen ik; die kin ommes ok so
mooi taikene. Die jonge mo'je dat rymtsie op 'en
dumelap of 'en hâl'boog pompier skrive laete, deeg
mooi, met 'en krânsie fan blomtsies en bladtsies
der om bene; dat kin die jonge wel doene. Dan
mot Herm daer 'en raemtsie om maeke, so 'n list
meen ik, en dan mo'jimme dat in list en glas an
'e muer hangen liê, toe 'n gedachtenis an 't gelukkig behoud fan jou kinichie", sai k. — Sij sai:
„Ik wou liever da'k stoof as 'en áspot!" — „Nou",
sai 'k, „dan weet ik n't hoe 't mot. Maer ik mot
foat; ik sê je goe morrn!"
Maer wa 't niet 'en blikslase rare koridon, Jannich ?
„Ja'', sai Jannich , „et waer al'en rare koridon.''
HOLWERD.

WALING DYKSTEA.
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Het voornaamste doel van bovenstaand stukje
is: in een klein bestek eenige eigenaardigheden te
doen uitkomen van het dialect, dat, naar ik geloof,
nog weinig bekend is bij de beoefenaars der Nederlandsche goawsprakcn. Daarom zal een verklarend
woordenlijstje zeker niet ondienstig zijn. Ik laat
het hier volgen:
Aechie, ook Aechje, Aagje ol'Aagtje, vrouwennaam.
aeidoar, eierdooier.
aeijes, eieren.
Act, Aart, mansnaain.
alderdegens, als iets bijzondere, als iets wat men
niet verwacht had.
ûns ook ûndes , anders.
avers , de averse kant, de keerzijde van geweven
stof. Ook: de averse hand, de verkeerde, de linkerhand. Meyer Woordensch. III: averhandts , overhands , met een verkeerde hand.
as, als; ook Priesch.
beaüg, balg, de romp van een dier , in ruwe
taal ook van een mensen. Friesch: bealch.
besleur , bewustheid ; ook Priesch.
bîadtsie, blaadje.
blaik , bleek, grasperk waarop de vrouwen waschgoed bleeken. Priesch bleek en blïklce.
blilis'lás, samentrekking van blikslagers, adj.
en adv.: Dat is blikslager*! basterdvloek.
blomtsie, bloempje.
brainroer, breinroer , erg boos , "woedend. Ik
bin brainroer , mijn brein is in beroering van kwaadaardigheid. Pr. breinroer.
broije, slaan, iets ergens heen werpen , vallen.
Pr. bruije.
buel, buidel, geldzak. Pr. pong.
dâgdommelik, al den dag maar weer. Meyer,
Wumkes.nl
Woordensch. III: domehjke
dagh.

Deark, Dirk, mansnaam. Dearlc Hains, Dirk,,
de zoon van Hein.
âeeffie of deefje, (leef, eenjarig schaap. Fr. touke.
deeji, gedaan. Er diva's fandeen lopc, er dwars
vandaan loopen.
doad ding, levenloos voorwerp. Pas op! ast
dat doesfe tvoast 'en doad ding, pas op! als ge
dat doet ga je dood. — In de klank oa heeft de
O de boventoon en wordt de a slechts flauw gehoord. In doad. wordt de O lang, in ivoast (wordt
zij) kort uitgesproken.
doene, doen. Zoo ook : gaene en staene. Spreekt
één persoon van zielizelven, dan zegt bij altijd:
ik doen , ik gaen . ik staen.
dunidap, letterl. duimlap, kwartvel papier.
past, eerst.
eek , azijn. Fr. yettich.
eendes, eig. eenres, eenmaal, eens; niet eendes ?
niet eens.
eilander, elkander.
erintuk, armtak , elleboog. Fr. eccrmtakke
Errien , Arjen , Ariaan , mansnaam.
faet, vaart. De Bikltkers spreken, even als alle
andere Friezen nooit de T uit als voorletter.
fanachteren, van achteren. Fanachteren sten je
mij lest is een gezegde, door iemand gebezigd als
hij haastich eene plaats verlaat waar 't hem niet
meer bevalt.
feader, eig. fearder , verder.
†edekseld , verdekseld , lichte vloek.
fedond, verbastering van ferdomd, verdoemd, vloek.
fegoeding, 'vergoeding.
fel, vel, huid. Met et fel over 'e oogen lê, met
het vel over de oogen liggen, slapen.
†elet, verlet, verlegenheid; ik M der felct fan,
ik ben er om verlegen, ik heb er behoefte aan.
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†enimme, vernemen.
fetelle, vertellen.
fla'd, flard, vod, nietig ding; ook een kind, in
den toon der geringschatting.
foat, voort; †oatgaen, voortgaan en weggaan.
Ik gaen foart, ik ga weg, ik vertrek van hier.
fonaem, voornaam.
†orwer, verwer , schilder.
Frotibuet, "Vrouwenbuurt, Lieve Vreuwe Parochie.
Froumét, Vrouwekermis, de kermis te Vrouwenbuurt ; met is kermis en markt beide. Ljuictermét, Leeuwarder kermis; de weekmet ie Lju/wt,
de weekmarkt te Leeuwarden.
geeren , garen ; in 't oostel. ged. geurn, uitspr.
gean. Geerenpoklouwene, garen-opkluwenen, garen
tot een kluwen winden.
goijen, lichte vloek, misschien verbastering van
goden. Ook Frieseh.
guïe, huilen, schreeuwen. Fr. gâle.
Hain ! Hein, mansnaam.
haislik, in erge mate, altijd in ongunstigen zin.
Fr. heislik.
halt, vader. Fr. heit. Manspersonen noemen
elkander in gemeenzamen toon ook dikwijls hait,
evenals vele Oudlander Friezen Jieite.
húl'boog, hâlfboog , lialfVel papier. Fr. healbôge.
Hemt, Harm , Harmen , Herman , mansnaam.
himele , hemelen , reinigen, schoonmaken. Fr.
himmelje.
hoijen (veroud.) heden, Oudholl. hugden; hoijen
off en, heden ochtend , van morgen. Hooft, Waren ar : huinuchtent.
hopen, 'en hopen mimmen, vele moeders. Ook Fr.
inroile, inruilen, inkoopen om met waren te
betalen. Ook anroïle.Wumkes.nl
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Jannichie, ook Jannichje, bij verkorting Jannich,
bij samentrekking Kuen, vrouwennaam , Holl. Jannetje. Het kinderversje „Hop mijn Jannetje , Stroop
in : t kannetje," luidt op liet Bildt: „Hop, myn
Jannichie, Stroop (seerp) in 't kannichie."
jirnme, gijlieden en ulieden. Ook Friesch.
jusso, voluit justno, zooeven , pas geleden.
kacltelachie, voorwendseltje opgesierd met een
vleiend praatje, om zich van eene zaak af te maken.
Fr. kaehelachje.
Ka-en, samentrekking, in gemeenzamen toon ,
van den vrouwennaam Jannigje.
kei, verschrikt. Duer icoail ik /cel fan, daar
schrik ik van. Fr. kei- en Icjel.
Icerivaüsie, karweitje, stukje werk.
kinichie of' k-inichjo, kindje, jong kind.
klomcen , kluwen.
koemichie of koemichje, kommetje.
koijen-j koeien ;-in het oostel. ged. zegt men ook
koeijes.
koridon , gekke historie , curieuse geschiedenis ,
lastige zaak.
kojipiclúe of kopplclije , kopje, theekopje.
krânsie, kransje.
krolwayen, kruiwagen.
lamtsie, lammertje.
hippie, lapje.
lealh, lelijk, boos, verstoord. Et is gyn lealle•woarren tcearich, het is de moeite niet waard er
zich boos over te maken.
lêgge of lê, leggen en liggen. Ik leg, hij lalt,
•wij lêgge; ik of hij laei, wij of sij laeijen.
lyffie} lijfje, vrouwenkledingstuk. Fr. hjflce.
loi, lieden, menschen; Oudholl. luyden; loi ,
adj. lui.
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Mael;, verkorting, in gemeenzamen toon, van
Maetsie, Maartje, vrouwennaam.
maid, meid.
maissie, meisje.
metterig, kermisgezind. Ik hui niet metterig,
ook : niet met-achtig , ik houd er niet van kermissen
te bezoeken.
mim, moeder. Fr. mem.
moate, eig. moarte, verschrikkelijk schreeuwen ,
moord en brand schreeuwen. Fr. moartsje.
mo'je, samentrekking van mof je, moet gij.
mondsiefol, mondjevol.
naskierig, verbastering van nijsgierig, nieuwsgierig. Fr. nijsgjirrich.
na gedachten, denkelijk. Het gezegde na gedachten , ma niet fast, letterl.: denkelijk, maar niet
•zeker, wil altijd zeggen: er valt niet aan te denken.
nea Ie kooj), altijd in ontkennenden zin : gyn
nea te koop , geen neen te koop ; hij heeft alles te
koop wat er gevraagd kan worden. Ook Friescli:
gjin né to keaj).
Neek t verkorting , in geroeenzamen toon , van
JSfeeltsie, Neeltje , vrouwennaam.
nycld, samentrekking van nyichheit, nieuwigheid.
Hij het duer nyclit an, hij vindt daar nieuwigheid
in, het wekt zijne bewondering of bevreemding.
Fr. niget.
noed , zorg, bezorgdheid. Ook Friesch.
oatsie, eig. oartsie (o lang), oortje, '/4 stuiver.
Fr. oartsen, (O kort).
oatsiese boadshippen, boadschappen van geringe
beteekenis ;
offen (de O dof), ochtend, de morgenstond en
de voormiddag. De Amelanders zeggen ochen • in
mijne jeugd zeiden oude Bildtkers dit ook. Hoijen
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ocJien sioii ik in 'e loi†. De loif, luifel, overdekte
stoep , heette in liet oosten de stoep. Zie Jioijen.
ommaeld; doe't alles ommaeld ivaer, toen alles
was afgelopen en men meende dat de zaak in orde
was, kwam er nog iets. Fr. ommeald.
orgens, ergens; vroeger ook ouices , eig. omver s.
Daer ouwes, daar ergens.
ovedâ, ook ooedûg, eig. overdag, overdag, namiddag , het gedeelte van den dag na het middagmaal ; gusterovedû, gisteronnamiddag.
oudtsie, goede, beste vriendin, in gemeenzamen toon.
Men zegt dit alleen tegen vrouwen ; oude, dat zeer
veel in gebruik is , tegen mannen en vrouwen beide.
de Ouwedyk, de Oudedijk, de oudste der drie
zeedijken langs het Bildt.
ouiveHoanje, verbastering van eau de Cologne,
het bekende reukwater. Fr. ûldekloanje.
praerntsie, kleine praam, opene schuit. Fr. pream,
preumke.
púdtsie, papieren zakje , koffiezakje , peperhuisje.
Fr. pttdtsje.
raemtsie, raampje , klein raam.
rante, babbelen tot vervelens toe.
rymtsie, rijmpje , versje. Behalve de opgenomen
woorden met den verkleinvorm tsie, zijn er nog deze :
boomtsie, boompje: dúmtsie, duimpje; marttsie ,
mannetje; plámtsie, pluimpje; prúmtsie, pruimpje.
roile f ruilen. Zie inroile.
seerp , stroop, keukenstroop. Fr. sjerp.
Kerneis , letterl. zemelen , maar eenigzins humoristisch wordt het ook gebruikt voor zenuwen. Fr.
simmels.
Sintjaeick, samentrekking van Sint Jap ik, Sint
Jacobi Parochie. De mansnaam Japrik (Jacob) wordt
ook dikwijls Jaeiuk uitgesproken.
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ska,, schade ; ska†egoeding , schadevergoeding.
skapekees, schapenkaas.
skipplcliie , scheepje.
skoin, schuins , scheef.
sko†ï, gedeelte tijd; 'e/t heel sJeoft, een langen tijd.
slechte dag , gewone werkdag , ter onderscheiding
van zon- en feestdag. Fr. sljiwhldei of djurhte dei.
slecht, Fr. sljuclit, heeft hier de beteekenis van
eenvoudig.
sloere, lang duren; 'en ding doere late, eene
zaak op den langen baan houden. Ook Frieseli.
duug, slaperig, loom, lusteloos. Fr. dâcJi.
et soijen (veroud.), liet zuiden.
spaed, eig. spaerd, gespaard , van sparen.
spotje, spuwen.
staene , staen. Zie doene.
Stannebuet, samentrekking van St. Annebiieri,
Sint Anna Parochie. Men zegt ook dikwijls Sint Atine.
Stannemét, Sint-Anna-kermis, de kermis te Sint
Anna Parochie.
steke, steken, prikkelen. Dat steekt mi, dat grieft mij.
Stjaesbuester, samentrekking van Slnt-Japikbuerster , ingezeten van Sint Jacobi Parochie.
Stjaesmêt, Sint-Jacobskermis , kermis te Sint
Jacobi Parochie.
Stoepichie, stalletje bij den waterkant , waarop
de vrouwen spoelen en boenen. Fr. stalt, en in
de Woudstreken bienstap, boenstoep.
striderasie , woordentwist. Fr. strideraesje.
súp , karnemelk. Fr. sûpe.
tegaer, tesamen, met ons of hun beiden. Er
worden altijd slechts twee personen meè aangeduid,
evenals met het friesche togearre.
taikene , teekenen.
turrl, naaf in een
wagenrad ; ook meikstoeltje,
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waarop men onder eene koe zit te melken. In 't.
oostel. ged. tul, Fr. foelle. Ik spel turrl omdat
in de uitspraak de 1' duidelijk gehoord wordt en
men toch niet turrel zegt.
'tiraer ? samentrekking van niet waer ? is liet niet
waar'?
waeteiioi†, wateiiuif of -luifel, andere benaming
voor stoeplckie.
waetersloep, waterstoep , andere benaming voor
doepieltie.
wamaker , wagenmaker.
icwmakei'ij , wagenmakerrj.
wine, der út wine , met wenden en zwenken zich
buiten liet gedrang begeven; verl. tijd: ik won der
út, Fr. ik icon)!, der út.
•wink, oogwenk ; ijijn icink in 'e oogen Vrije .
geen oog kunnen toedoen om te slapen.
ivoudde en leoarre , worden ; de O kort.
Wiillem , Willem , mansnaam.
Wullein Aets ,
Willem de zoon van Aart.
Verkortingen als allega voor eilleijaer , allemaal;
idicea, voor alirear , alweer ; dâ voor dûg , dag ;
dae voor duer , daar ; dl voor dij , u ; dra voor
droge, dragen: ca voor ear , eer ; f ra voor f rage,
vragen ; (fee voor qeve , geven ; hê voor hewwe ,
hebben ; hie voor hier , hier; lê voor lègge, leggen
en liggen ; Ino voor love, gelooven ; mû voor mâgge,
mogen ; mae voor maer , maar ; men, voor mear ,
meer; mi voor mij, mij, nâ voor ruig, n o g ;
wea voor ivear , weder; wi voor leij, wij,' enz.,
doen denken aan de taal der Hollandsche boeren
in Zuid-Afrika.
De à , C en Ô worden uitgesproken als de korte
a , e en O gerekt.
W. D.
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Dr. OTTO SWALTJE.

Onder de personen, die een rol hebben vervuld,
toen Friesland zich door aansluiting bij de geünieerde gewesten vrij maakte van de Spaansciie overheersching, wordt ook eenige malen deze hier
gevestigde buitenlander vermeld. Hij is iemand,
aan wien tot nog toe weinig aandacht is geschonken,
doch uit de belangen, die hem werden toevertrouwd,
blijkt voldoende, clat hij een man was van erkende
bekwaamheden, niet zonder beteekenis en verdienste
vooral ten opzichte van de Hervormde kerk van
Friesland bij haar opkomst. Meermalen heb in zijn
naam aangetroffen en dan telkens in verband met
inderdaad belangrijke gebeurtenissen. Al zijn de
door mij geraadpleegde bescheiden nog niet toereikend om een volledige biografie samen te stellen,
zij bevatten toch de stof voor eenige mededeelingen,
waaruit licht opgaat over de bedoelingen en sommige belangrijke verrichtingen van een persoon ,
die ijverig en ernstig medegewerkt heeft met alle
voorstanders van vrijheid en hervorming bij liet
begin van deze nieuwe periode in de geschiedenis
van ons vaderland. Hij heeft dat toen met warme
opgewektheid gedaan, want hij behoorde tot de
Calvinisten en was bevriend of bekend met eenige
toongevers van die machtige partij.
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Omdat ik mij vriendelijk aanbevolen houd voor
verdere narichten, zal ik beginnen in et een opgave
van eenige bescheiden, waaruit ik de gegevens heb
verzameld voor mijn opstel. Die bronnen zijn:
het door mij bewerkte Register der geestelijke opkomsten van Oostergo , in 1888 door liet Friesch
Genootschap in druk uitgegeven , waar op pag. 14
noot 1 , 264 — 267 het een en ander van hem in
't bijzonder gemeld wordt; de m. s. acten der NooirdHollandsche synode te Hoorn Mei 1580; de brief'
van Menzo Alting; gedrukt bij S. A. Gabbema,
Epistolarum centuriae tres, p. 702 — 706; twee
requesten betreffende een familiezaak, aanwezig
op het rijksarchief te Groningen in de charters
van het hof provinciaal, in het register aangewezen
sub 1571, no. 31 en 1515, no. 20; enkele vermeldingen in de acten der synode te Harlingen
!584, het Charterboek van Friesland en de Oorkonden van het St. Anthonijgasthuis en een testament in het archief van het Friesch Genootschap.
De naam, gewoonlijk Swalue, wordt ook wel
eens Swaeluwe, Swaelve, Sualue en Sualua gespeld en schijnt oorspronkelijk •Sehwalbe geweest
te zijn. Menschen, zoo geheeten, wonen er nog
velen in Westerwolde op de Groninger grenzen.
Want de familie was afkomstig uit Westfalen.
In het midden der zestiende eeuw was een Otto
Öwalue of Sehwalbe burger van Eheine. Hij dreef
een uitgebreiden handel „in groissen Westphelischen
holtz oder balken", die langs de Eems in vlotten
naar Emden afgevoerd werden. Door deze houtzaak had hij een niet onbelangrijk vermogen vergaard, maar ook de tegenspoeden bleven niet uit.
Immers het laatste gedeelte van zijn leven werd
moeielijk en zeer verdrietig gemaakt door een pro-

Wumkes.nl

61

ces tegen „de Spiemans mit ire consorten zu Bellingwoldt in der herligkeit Wedde" over wanbetaling „etzlicher jaergulden und pension." Hoewel
Otto Swalue sr. verscheidene uitspraken had verkregen , die zijn recht bevestigden, gelukte het
hem niet de schuldigen tot uitbetaling te brengen.
Het voeren van die langdurige processen veroorzaakte hem groote schade. Óok Matthias Oirtt,
drost van Wedde, aan wien ten laatste door de
regeering van Groningen de executie was opgedragen , was veelvuldig afwezig en liet zich weinig
aan de belangen van den bovenlander gelegen liggen.
De handelaar, die zijn geld noodig had, bemerkte
daaruit, hoeveel zwarigheid het inhad om in dien
onrustigen tijd een rechtsgeding over de grenzen
te voeren , daar hij steeds met allerlei beloften en
uitvluchten opgehouden werd. Hij kwam intusschen
te sterven. Zijn weduwe en haar kinderen zonden
ongeveer in het laatst van 1576 een verzoekschrift
aan cle overheid van het sticht Munster, ten gevolge
waarvan deze bij den stadhouder George van Lalaing
en de hoofdmannen van Groningen op een beslissing
aandrongen- Volledige afdoening werd evenwel
toen ook nog niet verkregen, zooals uit latere
rechtshandelingen, die stellig hiermede in verband
staan, kan blijken.
Die houthandelaar van Eheine kan de grootvader,
doch misschien ook wel de vader van den naar
hem genoemden Otto Swalue jr. geweest zijn. Deze
had, als zijn naam voor de eerste maal uit het
onbekende opkomt, reeds een academische loopbaan
achter den rug, omdat hij den titel van doctor in
de rechten kon voeren. Welke hoogeschool hij
bezocht heeft, is mij tot nog toe onbekend gebleven. Dat hij daar niet alleen de rechten had be-
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oefend maar ook belangstelling voor de Hervormde
godgeleerdheid had leeren opvatten , blijkt voldoende
uit de woorden, welke Menzo Alting tot liem
richtte: „Ook u wil ik eens aansporen en verzoeken,
dat gij naar het voorbeeld van Oalvijn heiliger
gedachtenis en onzen Olevianus van uw burgerlijk
recht moogt voortvaren tot het hemelsch recht ,
waartoe God, de hoog gestegene behoefte der kerk
en ook wel eenigermate de aard der dingen u aansporen. Toen Calvijn zelf op het ziekbed neerlag,
wist hij Olevianus hoewel schoorvoetende te dwingen om uit te gaan tot den oogst des Heeren :
laat u derhalve door mijn beden eveneens daartoe
opwekken. Gij ziet den oogst bijna vergaan op
het veld; zoudt gij dan het private leven voor
u zelf begeeren, gij die van den Heer waarlijk geen
geringe vermogens hebt ontvangen om de goede
tarwe binnen te halen? Zie. dus toe, mijn broeder,
wat gij den Heere , als Hij u ten laatste rekenschap
afvraagt, zult antwoorden, wanneer gij u nog
langer blijft onthouden van het arbeiden in zijn
wijngaard."
Toen Alting dezen brief, waaruit zijn achting
voor de bekwaamheden van den jur. doctor spreekt,
uit Einden afzond, had Swalue reecis een bedrijvig
aandeel genomen aan de regeling der kerkelijke
aangelegenheden van dit gewest. In 1579 woonde
hij al sedert eenigen tijd in de grietenij Weststelliugwerf, waar hij met Abelus Franckena bevriend
is geworden. Hij behoorde dadelijk tot de voorstanders der Unie van Utrecht. In Maart van dat
jaar teekende hij zoowel voor zich zelf als in hoedanigheid van volmacht voor de grietenij met vele
anderen een petitie aan den graaf van Rennenberg,
dat deze de vele onwilligen maar kort en goed
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zou dwingen de Unie aan te nemen. Dit is liet
eerste spoor van zijn aanwezigheid in Friesland.
Het verraad van den stadhouder maakte de staatkundige en kerkelijke omkeering van dit gewest op
eens tot eexi voldongen feit. Van vele kanten en
speciaal uit Emden was de aandacht op Friesland
gevestigd , want liet werd geen onverschillige vraag
geacht, welke richting deze kerk bij haar optreden
zou inslaan. Alting spoorde Swalue omstreeks
dien tijd aan om bekwame, mannen uit reeds gevestigde Hervormde Kerken te doen overkomen om
een goed fondament voor de reformatie te leggen.
Deze raad viel in goede aarde. Swalue wist
van de Gedeputeerde Staten een opdracht te verkrijgen om met nog een ander naar jSfoord-Holland
te reizen , ten einde vandaar op te eisenen en te
beroepen alle „dienaeren, die vuyt Westvrieslant
geboerticli, daernae oyck sommige, die eertyts
hebben in Vrieslant gestaen , ten laeslen oyck sommige , die in Soorthollant soncler besloten gemeynten
zyn." Ook werd hem volmacht gegeven om schoolmeesters van Friesehe afkomst een verplaatsing te
bezorgen naar hun vaderland, hetwelk zij in de
gevaarlijke tijden van voorheen wegens hun geloofsgevoelens hadden moeten verlaten. Want toen
de Roomsche kerk instortte , bezat Friesland slechts
een klein aantal mannen, die geschikt waren om
onder de nieuwe orde van zaken als predikant of
onderwijzer op te treden. In de eerste dagen van
Mei vergaderde de Friesehe synode te Snoek, waar
eveneens aan den doctor als daarvoor aangewezen
persoon ook namens de kerk diezelfde zending
werd opgedragen. Tevens maakten de vergaderde
leden een register van die predikanten en scholarchen, welke onder cle termen vielen om opge-
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vraagd te worden. Met deze bescheiden toegerust,
begaven de Friesche afgevaardigden zich over zee
naar Hoorn, waar den 9 Mei de Noordhollandsche
kerk vergaderde. Zij vonden er een welwillende
ontvangst. Een paar leden der synode werden
terstond benoemd om over hun voorstel te spreken
met de Gedeputeerden van Noord-Holland. Deze
gaven dadelijk bun toestemming, dat „ die van
Vrieslant geholpen zouden worden met dienaeren,
doch alzoo dat nochtans het synodus goede achte
daerop zal hebben , dat dese quartiere van Noorthollant nyet desolaet of't al zoo seere van dienaeren
beroevet werdden ende dat oyck die dienaeren zullen
vertrecken met vrientschap ende goede getuyehnisse lmerder gemeynten ende overicheydt.'' Dr.
Swalue kon toen zijn lijst voor den dag halen.
Na de oplezing van al die namen wilde men echter
niet over allen in massa maar over eiken persoon
afzonderlijk een beslissing opmaken. Swalue verzocht toen , dat deze onderhandelingen in hun beider
tegenwoordigheid mochten worden gevoerd, zoodat
zij dan ter oplossing van bezwaren daaraan deel
konden nemen. Dit werd hun toegestaan. Over
nienigen predikant moesten de Friesche heeren
daarna nog persoonlijk met de gemeenten en de
plaatselijke overheid spreken. Het gevolg van deze
poging is geweest, dat ongeveer vijfentwintig predikanten ter beschikking konden worden gesteld van
de kerk in Friesland, een resultaat, dat goede
gedachten geeft niet alleen van de hulpvaardigheid
der Noord-Hollanders maar ook van den tact en
de overredingskracht van den onderhandelaar. Zij
ondervonden natuurlijk ook enkele weigeringen.
Tot hen, die thans werden afgestaan, behoorden
mannen als Martinus Laurman, de eerste leeraar
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van een geslacht, dat uu reeds langer dan drie
eeuwen de Nederlandsclie kerk gediend heeft, Sibrandus Vomolius , Petrus Siehemius , Sibrandus Abelus
en anderen , die inderdaad steun konden bijbrengen
tot opbouw en vestiging der Hervormde gemeente.
Naar Friesland teruggekeerd , werd aan Swalue
een andere niet minder gewichtige taak toevertrouwd. Al dadelijk had de nieuwe regeering liet
behoud der kerkelijke eigendommen en inkomsten
tot voorwerp van haar bijzondere zorg gemaakt.
Zij wilde nauwgezet toezicht op alles houden en
daardoor voorkomen , dat bij de verandering van
religie en eeredienst zoo weinig mogelijk verduisterd of vermorst werd. Daarvoor was een nauwkeurig onderzoek noodig naar den toestand dier
bezittingen. De Staten benoemden dus tal van
commissien, eerst om ten behoeve van :s lands kas
beslag te leggen op de rijke eigendommen der kloosters, opdat die in dezen tijd niet verloren raakten,
daarna ook om ten behoeve van de gemeenten de
kerkegoederen en pastoralia te beschrijven bij een
onderzoek in loco, alsmede om kerkvoogden of
dorpsvolmachten op te roepen tot het doen van
rekenschap. Swalue en Sybolt van Aysma werden
met dezen arbeid belast in de dorpen van Oostergo.
De eerste vooral heeft het werk gedaan en op de
meest nauwkeurige wijze tot een einde gebracht.
Hij was daaraan met eenige tusschenpoozen bezig
in den nazomer en winter ruim zes maanden lang
van 28 Augustus tot 12 Maart 1581. Het rapport,
dat door hem over meer dan honderd (111) dorpen
in de elf grietenijen van dat kwartier in het Nederduitsch is opgesteld, heeft zelfs historische waarde
wegens talrijke kerkelijke en persoonlijke bijzonderheden. Dit register werd om als ligger te dienen
5
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door de vier gecommitteerden ter opname van de
rekening van Oostergo in bewaring gegeven aan
Kempo Nïcolai, den generalen ontvanger.
Een man, aan wien zulke belangrijke zendingen
werden opgedragen , kan verondersteld worden nog
al invloed gehad te hebben op de kerk, aan welks
eerste vestiging hij zulk een werkzaam deel nam.
Bovendien was hij overtuigd Protestant, bekend
met de godgeleerde studiën en vraagstukken en bij
de Calvinistische partij goed aangeschreven. Dat
hij toen veel ijver in kerkelijke zaken aan den dag
legde, blijkt uit een brief van Hendrik de Oorput,
predikant te Dordrecht, aan den invloeclrijken Arnoldus Cornelii Grusius van Delft in September
1580. „D. Otto Swalue J) heeft my van Leeuwerden geschreven ende onder ander gebeden, dat
wy bevorderen souden den synodum generalem op
sulcke wyse, dat acta a magistratu worden geconfirmeert; hy schrijft, dat aldaer een swaer schisma
is geweest de electione ministrorum ende do kercke
schier versticket soude hebben, soe dit cruys
dwelck voirhanden, nyet gevolcht en ware." Wat
dit verschil over de predikantsberoeping in de hoofdstad geweest mag zijn, is verder onbekend, doch
zeker is het, dat de overheid de predikantsberoeping is blijven uitoefenen. De generale synode,
waarvan hier sprake is, werd ook werkelijk in
1581 te Middelburg gehouden.
Vooral gewichtig is de correspondentie van Swalue
') Hij wordt predikant te Leeuwarden genoemd in
Werken

der Marnix-Vereeniging,

Serie I I I , deel I I ,

pag. 133. Deze fout is afkomstig uit ROGGE , Gaspar
CooUiaes 1, 37 noot, die Swalue op grond van de uitdrukking mi frater in den bekenden brief van Alting
„medebroeder" van den Enider leeraar noemt.
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met clen bekenden en invloedrijken kerkleeraar van
Emden, die hem in vertrouwen de vraag beantwoordde , in welken geest de Friesehe kerk moest
worden ingericht. AÏting spreekt Swalue, die zich
toen, d. i. 31 Maart 1581, te Leeuwarden bevond,
aan met den weidsclien naam van dr. Clielidonius
en schrijft: „Ik wensch u in den Heere een voorspoedige synode toe. Ik voorzie, dat gij, die begonnen zijt het rijk van Christus te vestigen, vele
hinderpalen zult ontmoeten : wilt gij ze te boven
komen , clan hebt gij veel ijver en beleid van noode.
Gij hebt weinig dienaren en te weinigen, die in
leer en practiek goede godgeleerden zijn. Als zij
geen leidslieden krijgen, die hen voorgaan en door
ijverige visitatie bij hun plicht houden, dan is het
te duchten, dat zij dikwijls meer zullen afbreken
dan opbouwen. Daarom, zooals ik u in 't vorige
jaar aanmaande om uit de Hervormde en door
lange ervaring reeds geoefende kerken tot voorbeeld
voor anderen mannen te ontbieden, die begaafd
met vroomheid, kunde en gezag in het leggen van
de grondslagen der gansche Reformatie gelukkig
zullen slagen , wijs ik u thans bij herhaling daarop.
Gijl. ziet zelf in, van hoeveel belang het is , dat
de grondslagen vast en wel aangebracht zijn.''
Swalue moet zich niet tot het private leven terugtrekken maar aan den opbouw der kerk medewerken. Hij zal hem spoedig eenige helpers toezenden:
Henrieus van Midwolde en ook nog een ander uit
Uplewert, die daar onderwijs geeft, maar over
wiens godsdienstige gaven hij nog in 't onzekere
is. „Het doet veel schade aan de theologische
studiën, dat de jongeren niet weten, welke boeken
zij moeten bestudeeren om een goed fondament te
leggen. Daarom, want gij zijt den meesten tijd
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op het land , spoor de jongeren aan , dat zij vooral
leeren en doorwerken den HeidelbergSehen Catechismus" met de aanteekeningen, Oleviaims boekje
over liet syinbolum apostolicum , de Confessie van
Beza, den bijbel en vooral de brieven van Paulus
en clan ten slotte de Institutiones van Calvijn met
de aanteekeningen van Beza: „Dit is voldoende
om een goede preek te maken, Mij dacht u deze
werken eens onder de aandacht te moeten brengen
niet om u te onderrichten, broeder , maar veeleer
om u op te wekken tot het vormen en leiden der
studiën van hen, die geroepen om te onderwijzen,
nauwelijks genoegzaam weten, hoe zij langs den
besten weg zelf op de hoogte komen." Na een
niecledeeling over Bennecherus , die wel een geleerd
man is maar om eigenaardigheden in den dagelijkschen omgang weinig bruikbaar, vestigt hij des
doctors aandacht op Josua Lagus, vroeger rector
te Heidelberg , nu predikant te Zutfen. „Deze kan
bij het oprichten van scholen (in erigendis scholis)
en bij het catechetisch onderwijs ui. van veel dienst
zijn, als hij een beroeping, die hij naar ik hoor
nog niet heeft, wil opvolgen. Mocht hij weigeren
of minder geschikt geacht worden, dan is er wel
een ander te vinden, die langs den wettigen weg
kan worden ontboden."
Uit dit schrijven blijkt voldoende, dat dr. Otto
bij Alting hooggeacht was, wat zijn invloed en zijn
bekwaamheid in kerkelijke zaken betreft. De eerste
ïYiesche synoden, die beide om niet bekende redenen
te Sneek gehouden werden, heeft hij bijgewoond ,
ongetwijfeld in hoedanigheid van lid-ouderling. Den
3 Mei 1583 verscheen hij weer in de Noordhollandsche synode te Amsterdam (art. 12) met dezelfde
opdracht als drie jaren te voren „om eenige die-
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naeren des woorts te beroepen om in Vrieslant te
gaen." De synode gaf hem toen met eenparige
stemmen te kennen, dat hij zich met zijn verzoek
voor ditmaal moest wenden tot de verschillende
classes. Het resultaat van deze herbaalde zending
is mij niet gebleken. Ook in 1584 was hij als
ouderling afgevaardigd naar de Friesche synode te
Harlingen blijkens een paar cominissien, waarin
hij benoemd werd. Doch van dat tijdstip af heb
ik zijn naam niet meer in verband met dergelijke
aangelegenheden aangetroffen.
Gedurende eenige jaren heeft Rwalue de betrekking van secretaris der stad Leeuwarden vervuld,
zooals blijkt uit enkele door hem gewaarmerkte
stukken. Het eerst komt hij als zoodanig voor
den 19 Augustus 1589 in acten van het archief
van het St. Anthonij gasthuis , het laatst onder een
acte van 29 April 1592 in de hypotheekboeken der
hoofdstad. In allen gevalle werd in 1595 deze
betrekking door een ander vervuld.
Een paar jaren te voren had er iets plaats gehad, dat vermoedelijk een vervolg was van de oude
geschiedenis, die zijn vader reeds zooveel moeite
had veroorzaakt. Hij was nl. met jonker Gaspar
de Prenger, richter in Westerwokle, gewikkeld in
een proces betreffende een hypotheek over zeven
akkers land, aldaar gelegen. Op aanklacht van
Swalue werd de Prenger, toen hij ongeveer hot
jaar 1591 eens te Leeuwarden was, in het blokhuis gevangen gezet. Deze appelleerde toen op
het hof van Friesland, dat hem in 't gelijk stelde
en zijn beschuldiger veroordeelde om hem op
zijn kosten te laten ontslaan. Ook moest de
zaak ter nieuwer instantie gebracht worden voor
den rechter te Groningen,
omdat de betwiste hyWumkes.nl
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potlieek in dat gewest gelegen was. De quaestie
bleef daar echter al weer hangen en zij, die het
geding tegen elkander voerden, werden daaronder
oude afgeleefde mensclien, die wel het einde van
hun aardsehe loopbaan met rassehe schreden zagen
naderen, maar geenszins van hun twist. Ten
laatste wendde de Prenger zicli bij request den 31
Januari 1615 tot den stadhouder, graaf Willem
Lodewijk van Nassau, met verzoek om zijn voorspraak, „opdat hij eenmael des swaren pleytens in
synn hoecli older een goed encle mach vercrigen."
De stadhouder beval toen de zaak bij de kamer
van justitie te Groningen ter bespoediging aan.
Het besluit van dit langdurige proces is mij echter
onbekend gebleven.
Thans nog eenige familie-berichten.
Dr. Otto Swalue was gehuwd met Anna, de
dochter van Tymen Canter. Hij had verscheidene
kinderen. Aan een zijner dochters, Hylck, werd
door de echtgenoot van den Leeuwarder schepen
Reiner Jelmers by testament van den 14 Februari
1593 de rente van anderhalve, goudgulden uit de
zate ter Herne gelegateerd. Het schijnt, dat Hylck
vóór haar vader overleden is. Ook had Swalue
een kind, buiten huwelijk verwekt. Deze dochter
heette Jildu en voerde later haars vaders naam ,
omdat hij haar had laten legitimeeren. Den 6 Februari 1613 maakte Swalue testament ten behoeve
van zijn kinderen: Tymon, Ohristina echtgenoot
van Joannes Bernardi Sijrxma , Eecke , Gilla vrouw
van Seerp Elama, Otto Swalae de jonge „ende de
wettige descendenten van Jildu. Swalue, myn dochter,
altehans talia qualia sponsalia contraheert hebbende
met dr. Peter Loo." Kwam zij zonder kinderen
te sterven, dan zou haar zesde deel aan het vader-
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lijk vermogen terugkeeron aan de anderen. Docli
de opkomsten van haar aandeel zou Jildu genieten
„geduijrende haer leven, waerin ick haer loco legitimae instituere." Aangaande den testatour wordt
in liet stuk medegedeeld, dat hij zoo zwak was ,
dat anderen voor hem moesten onderteekenen. Vrij
zeker heeft hij daarna niet lang meer geleefd. Dat
in dit testament de naam zijner vrouw niet voorkomt , geeft grond voor liet vermoeden, dat zij
hem reeds in den dood was voorgegaan.
Deze uiterste wil en een daarbij behoorende acte
werden den 22 Mei 1655 op verzoek van „dr. Otto
Swalue senior mede advocat 's Hoffs ende tegenwoordig schepen deser stede Leuwarden", op de
griffie van het liof geregistreerd. Deze Otto is
derhalve dezelfde, die in voormeld testament „de
jonge" genoemd wordt en die blijkbaar eveneens een
zoon had, die naar hem heette.
Wat ik hier heb kunnen mededeelen, vertoont
geen afgewerkt geheel. Er is ook iets bij, dat de
harmonie verbreekt. De geschiedenis voert meermalen zulke voorbijtrekkende gestalten over liet
tooneel. Zij verschijnen, nemen een aandeel aan
de handeling en verdwijnen weer. Swalue, ijverig
voorstander van de Hervorming, trekt zich op eens
terug. Men zou van hem nog meer willen weten.
Wij willen hopen, dat deze opsporingen mogen
dienen tot voorbode van nadere illustratie omtrent
het leven en de beteekenis van dezen tot nog toe
weinig bekenden Leeuwarder secretaris.
Groningen, Juli 1891.
Dr. J. EBITSMA.
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Geheimzinnige Machten,
Iets uit vroegere en latere dagen.

De titel van dit opstel duidt slechts zeer onvolledig aan , wat de inhoud er van zal zijn. Want
ik ga eigenlijk over alles en nog wat schrijven. 'kWil
iets meedeelen over toovenaars en waarzeggers ,
over heksen en doodenbezweorders, over duivelbanners en vogelkijkers. Denk niet, dat ik u steeds
naar tijden van de grofste onkunde terugvoer , ei
neen , dat zal slechts eene uitzondering zijn. De
zeventiende-, de achttiende- , maar vooral ook de
negentiende eeuw bieden ter bespreking van een
en ander stof te over. En steeds blijft Friesland
bet gewest, waarnaar men zal kunnen verwijzen.
Buiten zijne grenzen moge veel zijn voorgevallen ,
wat ter opheldering en aanvulling uiterst geschikt
mag geacht worden, 'k denk er voor deze reis
geen gebruik van te maken. Zoodoende , hoop ik
in enkele, zij het ook flauwe schetsen , aan te geven
do geestelijke ontwikkelingvan vroegere geslachten,
zoomede van toestanden, die in de XIXde eeuw
toch waarlijk niet meer dienden voor te komen.
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Zeker is veel van hetgeen ik ga mededceleu bekend , maar ik vertrouw , dat er genoeg zal overblijven , waarvan cle lozers van dezen almanak
geen kennis dragen. Tn elk geval, mitteloozen
arbeid verricht ik met liet schrijven van dit opstel niet , want ook het bekende verdient, rnet betrekking tot mijn onderwerp , onze aandacht en
belangstelling.
Door alle tijden heen heeft het volk immer eene
bijzondere voorliefde gekoesterd voor veel wat met
geheimzinnige machten in verbinding stond , of
heette te staan. Van dat de eerste Friezen in
hunne heilige bosschen op rookende outers aan die
onbekende, maar desniettegenstaande zeer gevreesde,
macht zoenoffers aanboden , tot op den huidigen
dag is het geloof aan een wonderdoend en op de
handelingen der menschenlrinderen ingrijpend geestenheir den bewoner onzer vlakten bijgebleven..
Zoomin den stedehouder van Petrus ais eenwen
later Luther en Calvijn mocht het gelukken den
menschelijken geest te ontdoen van de slaafsche
kluisters, die zij zich zelf geheel vrijwillig had aangelegd. Wel is de morgen ook in dezen gekomen.,
maar hot is er helaas ! nog verre van af, dat overal
het licht der rede de schaduwen van den nacht
heeft doen wijken. Wie zich daarvan wenscht te
overtuigen , kunnen wij een bezoek aan onze woudstreken aanbevelen. Het geloof aan het schier onbegrensd gezag en vermogen van den „duivelbanlier" heerscht daar nog in volle kracht , niet alleen bij eenvoudigen en ouden van dagen, maar
ook bij meerder ontwikkelden en lieden van jongeren leeftijd. Aan heksen is er geen gebrek,
veelal telt elk dorp er een. Spokerij valt dikwijls
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voor en er leven er daar, die de gave des „ geziclits" bezitten , die dingen zien, welke een verstandig mensch nooit zal aanschouwen. Wel, zulks
is voor de wijzen en verstandigen verborgen en
wordt aan heel en half onnoozelen geopenbaard.
Een man van dat slag was b. v. TNTSJB JANSZ. ,
van Oosterzee, die in liet begin der vorige eeuw
leefde. Hij had de gave om, wat hij zoo al voor
zijn verbijsterd geestesoog meende te zien voorbijtrekken , met veel zeggingskracht wereldkundig te
maken. Zijn eerste „gezicht" werd door hem
waargenomen op 8 December 1722 , op den weg
van Oosterzee naar de Lemmer. Het was avond
en zeer donker. Plotseling omscheen hem een hel
licht en zag hij eene schare geesten zich snel door
het luchtruim voortbewegen , onder den uitroep :
„Wee , wee ! over Braband, Vlaanderen, Friesland
en Duitschland!" Wie meer van den man wenscht
te weten, leze zijne boekjes , die bier en daar in
bibliotheken nog wel aanwezig zullen zijn. r)
Een goede twintig jaren later scheen voor Friesland de dag des gerichts aangebroken te zijn , althans velen verwachtten niet anders dan spoedig
de stonde te aanschouwen, waarop alle aardsche
roem en grootheid voor goed een einde zou nemen.
Wat was het geval? Een sterrekijker, astronoom
zullen we hem maar niet noemen, voorspelde uit
den loop der planeten, dat de wereld op 8 Mei
1744 zou vergaan. Hij leidde dit zeer noodlottig
geval af uit • de omstandigheid , dat op dien datum
Mereurius en Mars zeer dicht de aarde zouden na1
) Waarachtige geschiedenis, seer aangenaam om te
lezen, Groningen. 1724. Ook : Verklaring van de ge-

zichten van YNTSJK JANSZ. door H. H. Drukker, lid-

maat der Herv. kerk te Groningen. Groningen, 17'Ab.
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deren, tengevolge waarvan eene onbeschrijflijk groote
hitte zou ontstaan , zoo sterk, dat de elementen er
zich brandende door zouden oplossen! „Ik herinner mij dien tijd nog", schrijft prof. IJpey, „hoe
vele menschen waren er toen aangedaan, onthutst,
ontroerd! De dag verscheen; duizenden harten
klopten. Maar er gebeurde niets !"
Nog staat mij levendig voor den geest, hoe bevreesd vele eenvoudige lieden waren in het jaar
1878 , toen een libel van een Duitschen „ziener"
hen aanzeide, dat de wereld zou vergaan. Heinrieh am Stern, zoo noemde zich de man, had door
y.ijnen Germaanschen bril cle wereldgebeurtenissen
van den laatsten tijd aandachtig gevolgd en kennis
gemaakt, zoowel met Pius IX als met Napoleon III.
Zij verpersoonlijkteu in zijn stelsel den Antichrist
en het Beest uit de Openbaring. De oorlog van
1870 — :71 deed het overige. Die rassenkrijg was
de laatste groote strijd vóór de vernietiging van
het bestaande Men zou het niet kunnen gelooven
en toch is het een feit, dat, toen Stern's prul onder den sensatiemakenden titel: 1872—1873, De
Wereld vergaat! verscheen, er waren, die te goeder trouw, in den waan dat het heil hunner ziel
boven alles moest gaan, den dagelijkschen arbeid
varen lieten en zich alleen met gebeden en godvruchtige overdenkingen bezig hielden.
Hoewel geen „ziener" in de beteekenis, die men
gewoonlijk aan dat woord hecht, was ook eenmaal
zeer vermaard Gemma Frisius (Keinier Edelsteen)
afkomstig van Dokkum en te dier stede in 1508
geboren. Hij was een zeer geleerd man, professor
in de wiskunde te Leuven en een gunsteling van
Karel V. Zijne groote bekendheid sproot desniettegenstaande voort uit de omstandigheid, dat hij.
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acht gaf op liet vliegen van sommige vogels, eksters
en meerkollen , en uit den vlucht dier dieren strijd
of vrede voorspelde. 1 ). Hooft deelt mede, dat
Frishifi het treurig einde van den graaf van Hoorne
zou voorspeld hebben. De geleerde stierf' den 26
Ifei 1555 te Leuven.
Mag men sommige oude schrijvers gelooven, dan
heeft Friesland voorheen veel geleden onder de
rampen haar berokkend door een overgroot aantal
heksen. Heksen waren en zijn , voorzoover ons
gewest aanbelangt . zoowel mannen als vrouwen.
De eersten zijn †joenders , de laatsten Ijoensters.
Beiden zijn het nauw met den duivel verbonden,
wezens , die door hem in staat worden gesteld hun
onzalig bedrijf, heksen en tooveren, uit te oefenen.
Een hoofdkenmerk van die lieden is rood hoofdhaar bij Je mannen , roode oogleden en mondharen
bij de Trouwen.
Vandaar, dat Huygens kon
zeggen :
Weest altoos verr' en schouw
Van een ross itiann en gebaerde vrouw ~).
Bilderclijk deelt ergens een rijmpje mede, dat hij
in zijne jeugd dikwijls hoorde en aldus luidt:
Een karei rood gehaird ,
Een vrouwmensch met een baard,
Och kom er niet nabij ,
Maar groet ze var. ter/ij.
Zeer bekend is nog heden ten dage liet gevoelen , dat
Een roode baard
Is : s duivels aard.
Om nu met de vrouwelijke afdeeling te beginnen,
l

) Staatkundige Historie van Holland, Amsterdam,

1758 , t. a. p. 15t).
2
j
Korenbloemen.
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de spraakmakende gemeente heeft immer steevast
geloofd , dat heksen liet vermogen bezaien om zich
in de gedaante van het een of ander dierlijke wezen
te herscheppen. Wolven, varkens en honden leenden daartoe hun lichaam , maar vooral de katten.
Laatstgenoemde dieren schenen voor de heksen de
meeste aantrekkingskracht te bezitten on liet mag
ons dan ook goene verwondering baren , wanneer
wij bij Hoffmann lezen : ,Dagegen war der Teufcl
in Katergestalt bey den Nioderltlndern wolil die gewöhnlichere Vorstellung." *)
Lieuwkje , eene arme weduwe uit Arnm , werd
beschuldigd van zich met hekserij bezig gehouden
te hebben. De rechtsgeleerde faculteit der stad
Helmstadt deed haar dien tengevolge in 1C39 op
cle pijnbank leggen , ten einde haar tot bekentenis te
dwingen. „Zij kreeg hevige stuiptrekkingen, sprak
hoogduitseh en vervolgens ecne vreemde taal, sliep
op cle pijnbank in en scheen dood te wezen. Men
meldde het voorval wederom aan de rechtsgeleerden te Helmstadt, welke haar op de pijnbank
lieten leggen. Toen zwoer zij, dat zij eene goede
christin was, sliep ook nu wederom in , toen cle
scherpreehter haar uitstrekte, met roeden geeselde
en met brandende zwavel bedroop. Zij kon tot
geene bekentenis gebracht worden." 2 ).
Stroobos heeft, naar de meening des volks, aan
hekserij den naam te danken. Daar woonde eenmaal eene heks, die op een bos stroo naar zee
voer , waar zij de schepen door hare duivelskunsten deed vergaan en de opvarenden een graf in
de golven beschikte. Of men nog tegenwoordig in
•) Hofif'mann v. Fallersleben — Horae Belg. VI, 225.
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Friesland sluiswachters vindt, die , wanneer zij een
bos stroo zien drijven, dit vóór de sluis op den
wal werpen, zou ik niet gaarne durven bevestigen,
maar ik vond die beweering toch ergens vermeld. *)
In hetzelfde werk vond ik ook de opmerking, dat
men bij sommige landlieden in Friesland ongaarne
op 1 Mei vuur leent, daar men door dien liefdedienst lichtelijk den naam yan tjoender of tjoemier
kan bekomen. Ik wil voor de waarheid van die
meening niet instaan, maar heeft de schrijver gelijk , dan zal deze vrees ongetwijfeld in verband
staan met den Walpurgisnacht (nacht van 1 op 2
Mei).
Om niet te breedvoerig te worden, wil ik ten
besluite nog mededeelen, wat het volksverhaal vertelt omtrent Mone , eene oude heks, die in het
begin dezer eeuw te Leeuwarden woonde. Zij behoorde tot de schamele gemeente en liep den kost
op met bedelen. Zoo kwam zij ook op een goeden
dag bij het huis van den lieer Wijbrandi, aan het
Vliet. De schel ging over, maar er verscheen
niemand. Nogmaals van hare aanwezigheid kennis
gevende, werd haar gramstorig toegevoegd: „al
sta je daar ook tot den jongsten "dag, wij geven
geene schooiers aan de deur!" Nauwelijks was
dit gezegd, of de schel in den gang begon een
oorverdoovend geraas te maken, ook waren de
stoelen in de kamer en de borden in de kasten in
eene sterk trillende beweging geweest, als ook de
bloemkool op de tafel." ~)
Van ouds reeds was het bekend, dat de heksen
zich van sommige kruiden en planten bedienden,
*) Versclieidemheden omtrent Booze Kim&ten en Wetenschappen , J , blz. 140.
-) Versclieidenheden, enz. I, blz. 167.
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om er tooverdranken uit te distelleer en. Het volksgeloof wees als zoodanig de volgende planten aan,
die hoofdzakelijk allo ook in Friesland gevonden
worden : de wolfsmelk (Euphorbia lathyr.is), de
wólfswortel (Aconitum Napellus), de dolle, kervel
(cicuta), de geineene doornappel (datiira Strauio•nium), de dolle nachtschade (Bella donna), liet
btlzenkruid (Hyoscyamus) en meer anderen.
Nog wil ik er op wijzen, dat aan heksen tot
op onzen tijd liet vermogen wordt toegeschreven
kleine kinderen onpasselijk te maken, ja dat men
hen zelfs de macht toekent jonggeborenen het leven
te ontnemen. Kransen in een kussen zijn een onbedrieglijk teeken , dat er hekserij in het spel is
en de beangste moeder weet als dan wat haar te
doen staat. Zij zal den „duivelbanner" raadplegen,
die haar gewis de heks zal aanwijzen en wee dan
het arme mensen op wien het vermoeden valt de
hand in het spel gehad te hehben.
Reeds in 1584 achtten de volmachten der Staten van Oos^ergo , Westergo, de Zevenwolden en
de steden van Friesland het volgende verbod hoogst
noodzakelijk: „De Staten van-Friesland ordonneren
encle statueren, dat geene duyvel-besweerdcrs ,
waerseggers , hantkyekers, botterbelesers, sullen
het landt moglien deurlopen, haer brieven yemandt
te coope bieden of te vercoopen , of sulex in eenigherleye wyse exerceren, alwaert schoon sey daer
toe versoclit mochten wesen , ende dat by poene
van schandalisatie ende bannissement". *). Nu,
zoo erg is het tegenwoordig niet meer gesteld,
') Winsemius, Oom. van Vrieslandt, 744; Hamerster , Verklarimien over de statuten van rec/t in Friesland, B, II, Titel 18. Art. 1. bk. 308; Iluber, Heden-
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dat de uitvaardiging van een decreet als het boven aangehaalde nodig zou blijken te zijn. Evenwel , ook thans nog wordt in onze provincie liet
,, duiveîbaimen" uitgeoefend, dank zij der lichtgeloovige menigte , liever heul zoekende bij een boerenbedrieger dan bij een geneeskundige. In 1S42
schreef clejr' lieer G. Kijlstra. van Drachten een
woord , dat helaas ! ook nog in onze dagen mag
gehoord worden: „Dear binne ien lieele boel, dy
mey †joensters in dywelbanders spotje in laitsje sa
lang as se bey dominy in master , eaf' op it Nuf.
sitte ta praten ; mar dy , as it lytse berii net goed
is , dogs lijnr boerman ney Alde-boorn ta stioere;
eaf as se nin bjoeter tjeanje kinne ien krnws foär
:
é droinpel feu it hoes scrieuwe; eaf as de âlde
merje pyn yn 't lyf h a t , dat mej" ien formulier
wer goed meytsje wolle. Sokke dingen scoene folie
minder pleats babbe, as de minscen sa min oan
spoekon in. tjoensters togten as se sisse." r) De
man , in het stukje van den heer Kijlstra bedoeld,
heette Pieter Capoes en woonde te Oldeboorn.
Van hem worden zonderlinge dingen verhaald. Zoo
reed hij eens met twee spokende advocaten naar
het Olfersveld (in de nabijheid van Beetsterzwaag)
trok daar een cirkel op den grond en liet daarna
de beide geesten in den kring stappen. Garijp
was sinds dien tijd voor goed van de spokende
heereu bevrijd. Want bij Garijp verschenen zij
omstreeks het uur van middernacht herhaaldelijk
op een stuk weiland, onmiddelijk aan het dorp
gelegen. Het bedoelde weiland heet tot op den
huidigen dag het Abbekate lân.
Een andere „duivelbanner" woonde te Kollumerl

) Friesche Volksalmanak, 1842, blz. 109.
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pomp. Van hem wordt verzekerd , dat hij in den
zomer van 1839 een kind van den landbouwer
Pieter Tempel, dat betooverd heette te zijn, radicaal zou hebben genezen.
Ouden van dagen herinneren zich wellicht nog
Öjoerd Sjoerds Wartena. Hij placht steevast op
marktdagen Leeuwarden te bezoeken, waar hij in
het Roode Hert, op den Wirdumerdijk , logeerde.
Uit alle oorden der provincie kwamen de, menschen
naar hem toestroomen , • vooral zij ; die meenden
van den duivel „bezeten" te zijn. Zijne geneesmiddelen brachten den man groote sommen op en
werden door de lijders steeds trouw geslikt. Bovendien wist hij ook nog op andere wijze den booze
uit te drijven. Een bosje geneeskundige kruiden
werd onder den drempel van het huis, waarin
Satan zijn intrek had genomen , gelegd , wat zulk
eene krachtige uitwerking had, dat de verderver
willens of onwillens moest wijken. Ook sloeg hij
dikwijls een half versleten hoefijzer boven de deur
van den paardenstal. Een dergelijk voorwerp toch
was een uitstekend middel, om behalve voor den
duivel zich ook voor heksen en de nachtmerrie te
vrijwaren. Wartena overleed in 1829 te Roordahuizuin. Zijn zoon Sjoercl, die te Groningen had
gestudeerd , bekwam later het recht om de heelmeesterskunst uit te oefenen.
Enkele tientallen jaren geleden leefde te Kortezwaag een zekere Roelof Johannes , die als cluivelbanner mede eene zeer drukke practijk had.
Met liet verbannen van den booze stond de bezweering in nauw verband. Liet men het eerste
doorgaans door lieden van allerlei slag verrichten,
de laatstgenoemde werkzaamheid was meer bepaald
aan geestelijken opgedragen. De bezweering (inWumkes.nl
6
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cantantio) geschiedde veelal door vreemde vloeken
en machtspreuken, b. v. in dezer voege: „Ik bezweere u, gij schandelijke (ratten, muizen, etc.)
door den Almachtigen Vader †, en door Jezus
Christus Zijnen eeniggeboren Zoon †, en door den
Heiligen Geest, die van beiden uitgaat †, opdat
gij u zoo aanstonds van onze velden en akkers afkeert en niet meer op dezelve woont, maar van
die plaatsen u verwijdert en gaat, waar gij niemand schaden kunt. Van cle zijde des Almachtigen
Gods en van liet ga'nsclie hemelhof en der heilige
Kerk vervloek ik u, opdat, waar gij u immer
henen begeeft, u cle vloek volgt en gij van dag
tot dag meer wegteert en zoodanig vermindert,
dat van u geen ander overblijfsel gevonden wordt,
dan hetgeen tot heil der menschen noodig is. Dit
worde ons geschonken door Hem , die eenmaal komen zal om te oordeelen de levenden en de dooden
en de wereld door liet vuur te verteeren. Amen!'' r)
Er bestaat een merkwaardig werk over de verrichtingen der Jezuïten in Friesland gedurende de zestiende- en zeventiende eeuw. 3) Mocht dit opstel
ook gelezen worden door hen, die van Kerkgeschiedenis eene meer dan oppervlakkige studie maken , dan kan ik cle kennismaking met dit boek
niet genoeg aanraden. Men zal er uit leereii, hoeen waardoor Rome vasten voet in Friesland kreeg;
Hoofdfiguren in bedoeld geschrift zijn de patersJezuïten Willebrordus van der Heijden en Anske
Bockes Bruijnsma. De laatste wekte Johannes
') F. J- Amman, Duivdsbeeweringen , t. a. p. 6.

-) Verhaal van de verrigtingen der Jezuïten in
Friesland, door Pater W. v. d. Heijden, vertaald uitliet
latijn door Dr. Anierssfoordt en Mr. Everts. Leeuw. 1842.
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Bartels , van Dist, uit clen dood op , gelijk uitvoerig wordt beschreven. Van der Heijden bande
acht duivelen uit een dienstmaagd, afkomstig van
Ezumazijl bij Anjum.
Slechts vluchtig heb ik liet voornaamste , met betrekking tot mijn onderwerp, aangevoerd. Misschien kom ik bij gelegenheid nader op een en
ander terug. Wellicht, wie weet, dat een vriendelijk lezer mij tegen dien tijd in staat stelt, door
opgave van bronnen of door toezending van gegevens , feiten en bijzonderheden mede te deelen ,
waarvan we tot nog toe geen kennis droegen.
Van wat men mij dienaangaande zou willen berichten, zal een dankbaar gebruik worden gemaakt.
Tietjerk, September 1891.
J. HERMAN EIEMEESMA.
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DE XVII KEUREN
EN

DE VRIJHEID DER FRIEZEN.
Friesland bezit omtrent zijn verleden eerbiedwaardige gedenkstukken. De Oude Friesche Wette»
zijn niet alleen belangrijk voor de beoefening van
liet recht en de Friesche taal, maar evenzeer voor
de kennis van de geschiedenis en den maatschappelijken toestand van het volk.
Het is daarom zeer wenschelijk den tijd te kennen,
waarin ze zijn opgesteld. En aan de krachtige pogingen, die reeds zijn aangewend, om dien tijd uit
te vorschen, wensch ik nog eene enkele toe te
voegen.
Ik zal daarbij gelegenheid hebben, op sommige
gedeelten der Friesche geschiedenis eenig licht te
doen vallen.
De regeering der graven,

het leenstelsel en de

Friesche vrijheid, waarover zoo vaak onderling uiteenloopende meoningen zijn geuit, zullen daarbij
voornamelijk eenige oogenblikken onze aandacht
bezig houden.
I.
DE TIJD VAN H E Ï ONTSTAAN DEE OUDE HUESOHE WETTEN.

Mr. I. TÏÏLTINIÏ maakte zich verdienstelijk, toen
hij in den aanvang van zijne doorwrochte schets
van het Oud-ïriesehe privaatrecht de verschillende

Wumkes.nl

gevoelens omtrent den ouderdom dor Oude Friesche
Wetten bijeengebracht en daarbij zijn eigen meening
uiteenzette. ')
Hij ontleende zijne gronden aan den inhoud der
wetten zelve. De verschillende bepalingen omtrent
de rechten van hen, die door de Noormannen gevangen genomen en weggevoerd waren en naderhand terugkwamen, in verband mot het geschiedkundig feit, dat de tochten der Noormannen in
het begin der l l e eeuw hebben opgehouden; de
bepalingen voorts omtrent de pelgrimstochten naar
Eome, die vooral in de l l e eeuw plaats vonden,
en het totaal gemis daarentegen van eeiiige vermelding der kruistochten, die in 1096 begonnen
en zulke machtige veranderingen in het maatschappelijk leven en den rechtstoestand te vieeg brachten, leidden hem er reeds toe, om den oorsprong
der Oude Friesche Wetten, zij het ook niet in den
vorm waarin wij die thans bezitten, te brengen
tot de eerste helft der l l e eeuw. En hierin werd
hij bevestigd door den band, die in die wetten
steeds levendig blijft tusschen het Friesche volk en
den Duitschen Koning of Keizer. Die band blijkt
vooral uit de Graven, die in 's Konings naam het
land bestuurden en hetzij zelve of door hunne
schouten, slcelta's, des Konings ban uitoefenden,
namens hem recht spraken en, als Konings belastingen vredepenningen en huisschatting inden, en voorts
uit de Koningsboden, missi dominici, die op het
bestuur der Graven hadden toe te zien en kort na
de regeering der Karolingische Keizers niet meer
schijnen te zijn voorgekomen. 2)
') Mr. I. TELTINIJ in Themis 1867, 4e stuk.
'\ TELIING in Themis, t. a. p. en in zijne Nasprokkelingen in Themis,Wumkes.nl
deel LI, 1890, bl. 15 en volgg.
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HOOPT VAK IDDBKINOE stemde hiermede volkomen
in en toonde in eene uitvoerige studie, over de
verandering van het muntwezen in Friesland en de'
invoering van een eigen lichtere penning dan de
vroeger gebruikelijke Keulsche, overtuigend aan ;
dat de tioeede der XVII Keuren, die daarover
handelt, noch jonger, noch ouder kan zijn , dan
uit de eerste helft der l l e eeuw. *)

Mr. DIKKS had reeds vroeger de bedoelde munten tot denzelfden tijd gebracht en daarbij zeer
belangrijke geschiedkundige feiten in het licht gesteld. 3)
En de Hoogleeraar Dr. BLOK sluit zich geheel
bij de genoemde gevoelens aan. 3)
Toch komt von RicMhofen, de geleerde uitgever der Oude Friesche Wetten en van een Woordenboek daarop, zonder eenig gewag te maken
van de onderzoekingen die hier te lande zijn ingesteld en zonder eenige weerlegging daaryan, „met
de verrassende mededeeling", zooals Tetting het
uitdrukt, dat de eerstelingen dier wetten, de XVII
Keuren en de XIV Landrechten, ruim eene eeuw
later zouden zijn uitgevaardigd en omstreeks 1156
zouden zijn opgesteld. 4)
1

)

HOOFT VAN IDDEKINÖE, Friesland

en de Friezen

in de Middeleeuwen, voornamelijk bl. 68 en 16ï>.
2
) DIEKS, Vrije Vries, 111, ol. 23 en VI, bl. 1 en
volgg.
3
) Dr. BLOK, ï'riesche toestanden in de Middeleeuwen, in de Bijdragen voor de Vader] andsche Geschiedenis en Oudheidkunde. 3e reeks, 6e deel, bl.
27 en 29.
•!) VON •RICHTHOÏES', Untersuchungen der Friesische
lieohtsgeschichte, 1, p. 4, 10, 96 en volgg. en meer
bepaaldelijk p. 101 en volgg 198 en 375 en volgg.
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Hij grondt zijne meening vooral op het verschil
•van recht, dat gevonden wordt in twee bepalingen der XVII Keuren, de artikelen 8 en 16, met
.gelijksoortige in den Duitschen Landvrede van 1156.
Uit dat verschil zou volgen, dat de Friezen van
•dien Landvrede hebben willen afwijken en zicli daartegen hebben verzet, en dat dus de XVII Keuren
later moeten zijn vastgesteld dan die Landvrede.
Maar Telling antwoordde met recht in zijne jSTasprokkelingen, na eene ontleding van dat betoog: „Mij
„dunkt hiermede komen wij niet veel verder. De
„gevolgtrekking is wel wat een. stoute sprong." r)
Boven de gronden aan den inhoud der wetten
ontleend, haalt hij daarbij nog eene uitdrukkelijke
mededeeling aan van WIPO , den tijdgenoot en levensbeschrijver van den Keizer Koenraad I I , die van
1024 tot 1039 regeerde. Na het verhaal van
's Keizers tocht naar Italië, waar deze tot in den
nazomer van 1038 een gevaarlijken opstand dempte,
vervolgt WIPO :

„Toen de Keizer terugkeerde kwam hij over
„Basel en bezocht hij oostelijk Frankrijk en Saksen
„alsmede Friesland, om er de vrede te bevestigen en
„wetten te geven." 2)

Mede naar aanleiding van deze belangrijke plaats,
waarop, voor zooverre mij bekend, vroeger met
betrekking tot dit onderwerp de aandacht niet
was gevestigd, heeft Dr. BUITENBUST HETTBMA , in
')

TJELTING, Nasprokkelingen in Themis, LI, 1890,

bl.2 19—21.
) „Reversus Imperator per Basileam descendens,
„ïranciam Orientalem et Saxoniam atque Jb'risiam pa„cem flrmando legem ferendo revisit." Met bijzondere
welwillendheid vermeldt TBLTlSfG t. a. p. dat hij door
mij op deze plaats van WIPO opmerkzaam is gemaakt.
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November 1890, in het Friesch Genootschap, op
verschillende en merkwaardige geschiedkundige gronden betoogd , dat de woorden van Wipo doelen
op de eerstelinge der Oude Friesche Wetten, de
XVII Keuren, en dat deze zijn uitgevaardigd dooi'
Keizer Koenraad II, die overal in zijn rijk zijn
gezag hoog hield en over Friesland zijn oppergezag handhaafde, blijkens de van hem afkomstige
en nog aanwezige munten met liet omschrift Fresonia.
Wenschelijk ware het, dat de geleerde schrijver
mocht besluiten zijne verhandeling in het licht te
geven. Iiitusschen meen ik de vrijheid te mogen
nemen, uit het gesproken woord enkele van de
gronden, waarop het betoog' was gebouwd, volledigheidshalve hier in te lasschen. v)
Do XVII Keuren of Kesten worden algemeen voor
de oudste der Friesche wetten gehouden. De woorden liesten zooals zij in het Friesch, en petitlones
zooals zij in het Latijn luiden , wijzen op wettelijke grondregelen, die de Friezen voor zich verkozen , die door hen gevorderd werden en door den
vorst werden toegestaan.
Die vorst kon geen ander zijn clan de Duitsche
Koning of Keizer, waaraan de Friezen onderworpen waren, omdat de 9e Keur vrijheid en veiligheid waarborgt op zeven handelswegen naar het
zuiden, waaronder de rivieren de Elbe, de Wezer,
de Eems en de Eijn, en geen ander vorst gerechtigd was daarover te beschikken. En daar
Keizer Koenraad bekend staat, als vooral den handel te hebben bevorderd, wordt reeds daardoor het
oog op hem gericht.
l
) De bedoelde lezing is mij welwillend ter inzage
verstrekt.
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Omtrent don tijd van liet ontstaan komen , behalve de gronden reeds door anderen aangevoerd,
ook nog de 10c en de 16e keur in aanmerking.
In de 10e Keur wordt het Flie als de westelijke grens van Friesland aangewezen, en niet,
zooals onder de Karolingers liet Sinefal of Zwin ,
ten zuiden van de Schelde. Daar nu Keizer Otto III
in 985 aan den Hollandschen Graaf Dirk de landstreken, die deze ten westen van liet Flie in leen had,
in erfelijk bezit had afgestaan, was cle oppermacht
der Duitsche Koningen over Friesland tot beoosten
liet Flie ingekrompen. Het Flie was sedert dien
tijd de grens. De Keur moet dus na 985 zijn uitgevaardigd.
De 16e keur geeft omtrent den juisten tijd nadere
aanwijzing. Zij bepaalt, dat alle Friezen „buiten
~de Saksische grenzen" hunne misdrijven met geld
kunnen boeten. Die uitdrukking „buiten de Haksische grenzen" is hier merkwaardig. Woorden als
in hun eigen land of binnen hunne grenzen zouden,
oppervlakkig beschouwd, meer eigenaardig geweest
zijn. De grond voor het bezigen der genoemde
uitdrukking ligt hierin, dat juist onder keizer
Koenraad II, zooals wij nader zullen zien , één en.
dezelfde graaf het bestuur zou aanvaarden èn van
de Friesclie gouwen èn van een Markgraafschap in
Saksen, waar de gestrenge wetten, door keizer
Koenraad bevestigd, allerlei misdrijven met dood
of verminking bedreigden. Opdat nu niet diezelfde
graaf ook in Friesland die gestrenge wetten zou
invoeren, bepaalde de 16e Keur, dat „buiten de
Salt'siscJ/e grenzen", de mildere Friesclie wet zou gelden. Dit moet er toe leiden om aan te nemen , dat die
Keur is uitgevaardigd onder-, en daar zij alleen van den
Keizer kon uitgaan, door Keizer Koenraad II.
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En dit wordt bevestigd door het uitdrukkelijk
bericht van zijn tijdgenoot en geschiedschrijver WIPO.
Geheel in aansluiting aan dit betoog heb ik mij
voorgesteld de vragen te beantwoorden :
Welke kan de aanleiding geweest zijn voor Keizer
lioenraad II tot de uitvaardiging dier XVII keuren.
Op welke wijze heeft hij daardoor de wenschen
der Friezen bevredigd ?
En welke zijn daarvan de gevolgen geweest?
II.
DE REGEERING DEK GEAVEST.

Om de eerste vraag te beantwoorden moeten wij
de oudere geschiedenis van Friesland eenigszins in
het bijzonder nagaan.
Er is vroeger beweerd, dat de vrijheid, waarop
de Friezen zich hebben beroemd, hun zou zijn
geschonken- door Keizer Karel den Groote. Dit is
onjuist. Alleen kan men met recht beweren , dat
Keizer Karel hen in hot bezit heeft gelaten van
hunne vrijheid-ademende wetten en rechtstoestanden,
tegenover de barbaarsche wet, die hij den Saksen
na hunne eindelijke onderwerping opdrong, en
dat hij hunne volksvergaderingen niet heeft belet,
terwijl die den Saksen werd verboden , indien zij
niet door 's Koningsboden daartoe waren opgeroepen r).
De wettelijke erkenning en bevestiging van de
persoonlijke en burgerrechtelijke vrijheid der Frie') WAITZ. Deutsche Verfassungsgeschiehte, 111, p.
113, 121-424 en vooral 128 en 166.
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zon volgde echter eerst ruim twee eeuwen later.
Daarentegen is ook minder juist, dat Karel de
•G-roote hier liet leenstelsel zou hebben ingevoerd.
Een en ander zal nader blijken.
Onder Karel den Groote was de onderwerping
van het geheele gebied der Friezen , dat zich toen
langs de Noordzeekusten van het Sincfal of Zwin
tot aan de Wezer uitstrekte , tot stand gekomen.
En nadat hij, na een 30-jarigen oorlog, ook de Saksen bedwongen had, zwaaide hij den scepter over
een machtig Germaansch—Eomaansch Keizerrijk ,
dat herinnerde aan den glans van liet vroegere
Romeinsche rijk. Eene algemeene grondwet, waarnaar de verschillende landen geregeerd moesten
worden , ontbrak echter in dien tijd. Behalve enkele
wetten , onder den naam van capitula en capitularia,
die van tijd tot tijd. verschenen , waren de wil en
de inzichten van den grooten Keizer het eenige
richtsnoer. Van de tot nu toe ongekende centralisatie van bestuur, die werd ingevoerd , was de
Keizer alleen het middelpunt *).
Karel verdeelde de landen der verschillende
volksstammen in eene menigte gouwen of goën,
pagi. Over elke gouw stelde hij een graaf aan,
als zijn persoonlijk beambte. Het grafelijk bestuur
was toen een ambt, geene heerschappij , zooals het
later , onder de werking van het leenstelsel werd 'J).
>) WAITZ, t. a. p. IV, 544,

545.

SoilM. Frankische» Recht und Römisches Recht, in
het Zeitschriffc der Savigny- Stiffcung für Rechtsgeschichte.
Ie Band.
3

) WAITZ t. a. p. II, p. 323—332, IV 544, 545 en

en VII p. 1—5.
Dr. P. BIOTH. Geschichte
des Beneficialwesens. p. 432.
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Elke graaf werd aangesteld voor zijn leven of
•dat cles Keizers, tenzij hij wegens ontrouw van
zijn ambt werd ontzet. In zijne gouw moest hij ,
overeenkomstig 's Keizers bevelen , orde en veiligheid handhaven , in naam des Keizers rechtspreken,
zorgen voor de lichtingen van krijgslieden voor de
groote legers, en öf zelf aan het hoofd daarvan
optrekken y) öf ze overleveren aan de aanvoerders,
Hertogen, duces , die aan het hoofd stonden van
groote legerafdeelingen van een ganschen volksstam "')• En opdat de wil des Keizers stiptelijk
gehoorzaamd werd , zond hij van tijd tot tijd Koningsboden , minsl doinliúci, naar de verschillende
gouwen , om op het bestuur toe te zien en er somtijds voor eene wijle zelve de rechtspraak in handen
te nêmoii d ).
Zoo ook in Friesland. „Van de Friezen willen
„wij", decreteerde hij in 807 , „dat de graven en
„de leenmannen en allen die een stnjdros bezitten
„ter legerplaats opkomen en dat van de geringere
„lieden elke zes een zevende vcor het leger uit„rusten" *). Ook de Koningsboden komen in Friesland voor. Zij stonden er onder bijzondere bescherming der wet ö ).
l

)

WAITZ, t. a. p. I I , p. 319—822.

'l

WAITZ, t. a. p. II, p. 109, 309, 310 en VI p. 107.

3

) WAITZ. fc. a, ]•>. II. p. 372-403.

•') I'EOTZ. Mom. Germ. Leguin 1, p. 149. Oapituiare van 807 , c. 6.
Dr. Piusz heeft in liet Jalirbnch der Gesellschaft fiir
bildende Kunst und Vaterliindischo Alterthtimor. Emden, V Band, 2c heft, p. 15, uit dit Gap. minder juist,
zooals wij zien zullen , afgeleid , dat toen het leenstelsel
in 5Friesland KOU sdju ingevoerd.
)

LEX FRISTON-CK, XVII, 3.

v. KIOHTIIOFJÖ, Fries, itechtsquellen, p. 15, 10.
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Alleen langs de kusten der zee , waar de Noormannen toen reeds hunne verwoestende invallen en
strooptochten waren begonnen , beval hij , evenals
zijn zoon en opvolger Lodewijk , de oprichting van
afzonderlijke kustwachten. Alle strijdbare mannen
moesten op het eerste sein tegen de Noormannen
opkomen -1). Afzonderlijke aanvoerders moesten
•daarvoor worden aangesteld. Reeds spoedig, althans
na Keizer Lodewijk, schijnt dit ambt aan eigen
ingezetenen te zijn opgedragen 2 ).
De Friesehe
kronieken betitelen deze bijzondere machthcbbenden
met den naam der latere Potestalen.
De namen van de eerste graven der Friesehe
gouwen zijn ons evenmin bekend, als die in Holland
en andere oorden van het uitgestrekte Frankische
gebied.
Slechts zeer enkelen worden in oude geschiedbronnen ter loops genoemd.
Onder Keizer Karel was hier onder anderen een
graaf

DIEDEBIK

of D I R K , die in de jaren 791 en

793 met zijne Friezen, tegelijk met den Saksischen
aanvoerder Meginfried, in den beroemden tocht
tegen de Avaren was opgetrokken , waarbij de Friezen , als gewoonlijk, den tocht te scheep deden,
maar op de terugreis, toen zij reeds de oostelijke
Friesehe gouw Rustringen aan de Wezer bereikt
') PEKTZ , Mon. Germ. Legum I, p. 97, 152, 163 en
230 en Legum I I , p. 16, c. 14 en 15. Script. 1, p. 311.
429 , 430 , en Script II, p. 452 , 604 en 664.
5
) Zie volg. pag. 83 onder Graaf Albdagus. Verg. GIESEBREOHT , Geschichte der Deutschen Kaiserzeit, I,
bl. 664.
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hadden , door opgestane Saksen werden aangevallen
en verslagen 3 ).
Ten jare 826 vinden wij in evengenoemde gouw
Rustringen den Noorman HBRIOLD , die, na zich
als Christen te hebben laten doopen, door Keizer
Lodewijk met dit graafschap werd begiftigd om er
zich rustig neder te zetten 2).
In liet tegenwoordig Friesland wordt in het jaar
839 aan Graaf GBROLF , door Keizer Lodewijk,
het gehucht, villa , Cammingehunderi in Unestracha,
dat hij vroeger in leen had, maar wegens zijne
achteloosheid bij zekere troebelen had verbeurd, in
eigendom teruggegeven D). Waarschijnlijk doelen
die troebelen op de herhaalde invallen der Noormannen in de jaren 8 3 5 , 836 en 887 4 ), die door
de kustwachten niet waren tegengehouden. De
Keizer was toen zelf naar Nijmegen gekomen, waar
hem, na een nauwgezet onderzoek, wel de onmogelijkheid om de woeste horden geheel te keeren ,
') PERTSÏ, Mon. Germ. Script- I , p. 176, 177, 179
ï Ö50 en 561. Vrije Fries, Y. p. 29—52.
2
) P K R T / , t. a. p. Script I p. 214 in Ann. Einhardi.
3
) EKILVRD, Eegesta I , 1 1 , no. IS, volledig aangehaald bij VERWIJS. Abdij van Corvey, bl. 62, noot 48.
Er bestaat twijfel of hier Westergo bedoeld is, omdat
te dier tijde alleen in Oostergo goederen van het geslacht Camininga bekend zijn. Friesche eigennamen
werden dikwijls verminkt. De bekende zeetocht van
Karel Martel in 784 op liet Boerdiop tusschen Westergo en Oostergo wordt in de Annales Metenses,
PBRTZ Mon. Germ. Script. I , p. 825 en S26 gezegd te
hebben plaats gehad tusschen Wistriamchi et Wastrachia.
4

)

Mr. B. J. Baron LTNTELO DE GEER in Nieuwe

Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid
Nieuwe reeks IV, 1878, p. 616.
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maar tevens gemis aan voldoende plichtsbetrachting
der kustwachten was gebleken , weslialve de ongehoorzame Friezen werden gestraft. Waarschijnlijk
zal toen Graaf' GEEOLF wegens achteloosheid in zijn
toezicht op de kustwacht met tijdelijke ontzetting
van zijne bezittingen hebben moeten boeten l).
Onder den volgenden Keizer Lodewijk den Duitscher was in 873 ALBBAÜUS graaf in Oostergo, toen de
Noren , onder Eudolf, Haralds zoon, een inval in
zijn graafschap deden en op den eisch om brandschatting , van de Friezen het fiere antwoord kregen , dat zij aan niemand schatting schuldig waren,
dan aan Lodewijk en zijne zonen, waarop Eudolf,
na een verwoeden strijd der Friezen, die onder een,
eigen aanvoerder streden, met 500 of 800 der zijnen
werd verslagen , en de overigen, na teruggave van
den buit, op hun eed, dat zij nimmer weer in
Lodewijks landen zouden vallen, met lijfsbehoud
terugtrokken 2).
Tijdens het bestuur der latere zwakke Karolingers namen de invallen der Noormannen op schrikbarende wijze toe. De Keizers begiftigden hen
zelfs met uitgebreide landstreken. Eeeds was in
850 de Noorman EOBUK aanvankelijk met het
bloeiende Dorestad en, na verraad en plundering,,
toch nog weer met Kinhein, (Kennemerlancl,) begiftigd geweest, waar hij de rijke kerken van groote
') PEBTZ, I , Ann. Bert. p. 429, 430.
) PERTZ, t. a. p. I, p. 386 on 387 in Ann Fuld.
volgens welke het feit voorviel in-het graafschap van
ALBDAGÜS, en II, p. 235 in Ann. Xantenses , volgens
welke dit graafschap Ostrachia was.
Vei-gel. Friesche Volksalmanak 1889, bl. 183 en 184.
2

Wumkes.nl

96
schatten beroofde en zijne heerschappij over hef.
grootste gedeelte van Friesland uitbreidde l).
Korten tijd daarna, in het jaar 882 was de ïfoorman GODFMED in het noorden des Rijks zijne verschrikkelijke strooptochten begonnen. Karel de
Dikke, toen keizer geworden van liet gelieele
'Frankische rijk, trok daarop met een machtig leger,
samengesteld uit alle volken van zijn uitgestrekt
gebied, waaronder Friezen en Saksen, tegen hem op.
Maar vóór het tot een beslissenden slag kwam
ontzonk den zwakken Karel de moed. Godfried
beloofde Christen te worden. Dit was den keizer
voldoende. Hij sloot een smaadvollen vrede met
hem ; begiftigde hem met de landen die Eoruk in
bezit had gehad en schonk hem princes GISELA ,
dochter van Lotharius , tot vrouw.
De landen , clie toen aan Godfried werden afgestaan, omvatten niet slechts Kinhein, (Kennemerland),
zooals uit eene enkele der oude oorkonden zou kunnen worden afgeleid '"), maar ook de heerschappij in
Friesland, (rcgmtin Frisicuni. Frisium, munere regis
Frlsiaprovincia), zooals verschillende andere bronnen
melden. 3) Dit is te geloofwaardiger, omdat ook
Eoiiuic het grootste gedeelte van Friesland onder
zijne macht had gebracht, en te meer omdat de
verschrikkelijke onderdrukking van GODFRIED nog
lang daarna in verschillende deelen van Friesland
in huiveringwekkende herinnering is gebleven. Hij
roofde de rijke schatten der kerken, die de geestel

)

PBHTZ, t. a. p. I, p. 866, in Aim. Fuldenses en

p. 445 en 449 in Anh. Bertiniani.
-) PEBTZ. t. a. p. 1., p. 396 in Ann. Fuldenses.
'•'') PKR'L'Z. t. a. p. I., p- 514, in Ann. Bertiniani.

„
„

„
„

„
„

520, in Ann. Vedastini.
59'"!, in Iteginonis Chronicon.

Wumkes.nl

97
lijken uit voorzorg verborgen hadden gehouden,
•en ontzag zich niet, lien , die zich daartegen verzetten , in een houten halsjuk te slaan (jugulare),
of te dooden. ') De Hollandsche kroniekdiehter
meldt, • dat den Friezen de heugenis is bijgebleven,
„dat si strop droegen om den hals". 2) En ook
de oude Friesche wetten wijzen in hunne toevoegselen er op , dat de Friezen, na aan de grinmia
her na te zijn ontkomen, werden ontslagen van
de eiken banden en hunnen vrijen hals terug kregen.ü)
Onder dezen Godfried stonden twee Friesche
graven GESOLF en GATÎDÖLF , waarop liet voor de
latere grafelijke geschiedenis van Friesland van
belang is, liet oog te vestigen.
GODII'EIED werd den keizer ontrouw.
HüGO , natuurlijke broeder' van GTSELA , trachtte
hem in 885 over te halen, om te zamen den zwakken keizer te beoorlogen en onder hen beiden het
groote rijk te verdeelen. Godfried zocht daarop
naar een voorwendsel. Hij zond twee zijner Friesche
graven, de evengenoemde GEEOLF en GARDOLF naaiden keizer , om van dezen voor hem een gebied
aan den Eijn in de omstreken van Andernach te
vragen, waar overvloed van wijn was, terwijl zijn
eigen land daarvan was verstoken. Ware hem
dit verzoek toegestaan, dan had hij vasten voet in
het midden van het rijk , en ware het hem geweigerd , dan zou hij zich gerechtigd geacht hebben ,
openlijk tegen den keizer op te staan. Maar de
keizer, door zijne raadgevers omtrent dit sluwe
')
2

)
3
)

PERTZ. t. a. p. I., p. 396, in Ann. Fuld.
M E L I S S T O K E . I . . vs. 246.
v. B.ISHTHOÏEK. Eecbtsquellen p. 10, 11 en 539

en p. XXIV en 440.
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plan ingelicht, ontweek een beslissend antwoord ,
en liet hem, door een list van GEBOLF, (astu Gerólfi),
door een zijner getrouwen om liet leven brengen. *)
Friesland was nu ontslagen van den Noorman.
En graaf GEBOLF werd, ter belooning, in 889 door
Karels opvolger Arnulf begiftigd met rijke goederen in West Friesland, gelegen in zijn graafschap.'1)
Het gebied van dezen graaf GEROLF, den tweeden
van dien naam, strekte zich dus toen reeds buiten
de grenzen van liet tegenwoordig Friesland uit.
Hij wordt gehouden voor een zoon of nazaat van
GTTROLF , die in 839 graaf van Westergo genoemd
wordt. In hem herkent men tevens den stamvader
van de graven Dirk I, Dirk II en Arnoud , E) die
na 923 gewoonlijk als de eerste graven van Holland worden genoemd. En daar toen reeds de
graven elkander erfelijk opvolgden, schijnen deze,
op grond daarvan, zich ook recht van aanspraak
te hebben toegekend op de landen beoosten het
Flie, die de graven GEEOLF I en II in bestuur en
bezit hadden gehad.
Graaf ARNOUD althans noemde zich onder anderen
Graaf van Holland en Zeeland, West Friesland,
Stavoren, Oostergo en Westergo. *) Of hij echter
werkelijk ten oosten van het Flie eenig gezag heeft
uitgeoefend, mag vooralsnog betwijfeld worden.
')

PERTZ. t. a. IJ. 395, 396 en 402 in Ann. Fuldenses.

514 in Arm. Bertiniani, 520 en 522 in Ann. Vedastini
en2 593 en 595 in Reginonis Chronicon.
) ARBSDS. Algetn. G-esch. des V a d e r l a n d s . I I p . 18
en 19, en de bronnen aldaar.
VERWIJS. De Abdij van Corvey, p. 33 en 34.
3
) AUESDS, t. a. p. I I , bl. 19 en 80.
VERWIJS, t. a. p. bl. 34.
4
) DIRKS. Vrije Fries III, bl. 28.
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Toen hij in 1003 was overleden, volgde zijn zoon
Dirk IV hem dan ook niet op als graaf van
Friesland tussehen Flie en Lauwers. Dit twijfelachtig recht ging over in de zwakke handen van
zijne dochter GEKBTRUIDA. *)
Geertruida wist echter een sterker arm tot zich
te trekken. Zij huwde LUDOLF, een Saksisch vorst,
uit het beroemd geslacht der Bruno's, Markgraaf
van Brunswi]k, een zoon van BRÜNO , die verwant
was aan het Keizerlijk geslacht der Otto's en HENDRIK II, en van GISELA , eene begaafde en invloedrijke vrouw, die in een volgend huwelijk hertrouwde met Keizer KOBNBAAD II. 2)
Met dien steun zal het Geertruida gemakkelijk
zijn gevallen, van Keizer Hendrik II de opdracht
van het grafelijk bewind over deze landen voor
zich of haren gemaal te erlangen. Waarschijnlijk
heeft zij de landen laten besturen door de Frônen
of Frânen, die hier van ouds aan het hoofd stonden
van verschillende onderdeelen der gouwen, en zal zij
zich hebben vergenoegd met het innen der grafelijke
inkomsten. Het blijkt althans niet, dat zij zelve
in Friesland zou hebben vertoefd, tenzij de Gravinneweg, die van Staveren langs Westergo en
Oostergo naar het zuidoosten in de richting van
Saksen liep, aan haar zijn naam hebbe te danken8).
Van eenig verzet tegen haar bestuur blijkt niet.
') DIBKS, t. a. p.

") DIBKS, t. a. p., bl. 28, met aanhaling van den

Annalista Saxo bij Bccard.
GiBSEBBEOHT, Geschichte der Deutschen Kaizerzeit,
II, p. 219.
WAITZ, t. a. p., VII, p 12, met aanhaling van

Böttiger,
Brunonen, p. 480 volgg.
3

1889 : op de kaart, bl.
158.
Wumkes.nl
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Dit zou weldra anders worden.
In 10-38 stierf Ludolf, met achterlating van
twee kinderen BUUNO en EÖBBST. 1). Bruno zou
zijne ouders opvolgen in het Markgraafschap Brunswijk en in de Friesche graafschappen. Maar hiertegen
kwamen de Friezen in ernstig verzet. Zij schijnen
te hebben geweigerd den vreemden Saksischen vorst
als hun wettigen graaf te erkennen. De volksvrede
althans werd bedreigd. Immers Keizer Koenraad II
zag zich in den avond van zijn leven genoodzaakt,
om naar Friesland over te komen , en er, zooals
WW zegt, de vrede te herstellen en wetten te
geven. (Pacem firmando legem ferendo).
De aard van het verzet laat zich gemakkelijk
bevroeden.
Zou liet Friesclie volk verplicht zijn, houw en
trouw te zweren aan een vreemden vorst, die
elders , in Duitschland , zijne voornaamste belangen
had? Was liet wettig, ook al wierd de erfelijkheid der graafschappen geëerbiedigd, dat eene
vrouw liet grafelijk bewind in een ander geslacht
overbracht ? Konden de Friezen, als hun een
Saksisch vorst werd opgedrongen, hunne eigen inheemsche rechten ' handhaven tegenover de bloedwetten van Saksen ? Zouden ze bovendien onderworpen worden aan de regelen van het leenstelsel,
dat aiomine in Duitschland heerschte en waaraan
zij zich nimmer, zoo vroeger als later, hebben willen onderwerpen'? En zouden ze zelfs, naar de
eischen van dat leenstelsel, verplicht kunnen worden
hun goed en bloed aan den Saksischen vorst te

l

)

GfiESERBBCHT, t. a. p. I I , p, 238 en 239.
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offeren, door "hem overal, ook in Duitschland , in
zijne legers te dienen?
Tot recht begrip van. deze grieven zullen we een
enkelen blik werpen op het leenstelsel . zooals het
zich had ontwikkeld.

III.
HET LEENSTELSEL.

Omtrent den aard van het leenstelsel zijn wel
eens onjuiste begrippen gekoesterd.
Het wordt somtijds voorgesteld, alsof de vorst,
die een land had overwonnen, zich daarvan in den
volstrektsten zin heer en meester zou hebben betoond, en met vernietiging van allen privaateigendom , de verschillende deelen van het land onder
zijne dapperen en getrouwen zou hebben verdeeld,
die er naar welgevallen over beschikten en den
grond in verschillende onderdeelen aan anderen ,
hetzij aan hunne gunstelingen, hetzij aan sommige
oorspronkelijke bezitters, in aehterleen afstonden ,
zoodat reeds van den aanvang af alle grond in
leen zou zijn bezeten.
Dit is beslist onjuist. De overwinnaar nam wel
gewoonlijk de onbeheerde velden en ook andere
goederen, die wegens ontrouw verbeurd werden
verklaard , als zijn domein tot zich, maar tastte
in den regel de bezittingen der ingezetenen niet aan.
De talrijke en groote schenkingen door de oorspronkelijke eigenaren aan kerken en geestelijke
gestichten, zijn hiervan onder andere een bewijs.
Het leenstelsel bestond ook niet daarin, dat het
bestuur van een graafschap
in- leen werd gegeven.
Wumkes.nl
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Dit was op zich zelf niet anders dan de algemeen
gebruikelijke term voor eene tijdelijke opdracht, die
oorspronkelijk met den dood van den beleende eindigde en bij dien van den leenheer vernieuwing
vereisclite.
Wel werd den graaf en zijnen beambten gewoojilijk ook een deel van 's Konings domein in leen
gegeven, om daaruit inkomsten te trekken, waartegenover zij, als zijne vassallen of dienstbaren, tot
persoonlijke verplichtingen jegens den vorst verbonden werden; wel behoorde dit tot éene der
eerste beginselen van het leenstelsel, en geschiedde
het, gelijk wij reeds zagen, ook in Friesland;
maar hierin lag slechts ééne en wel de minst belangrijke zijde van het leenstelsel. -1) Het betrof
alleen de rechten en verplichtingen van de Koninklijke beambten.
Het leenstelsel, zooals het zich tot regeeringsstelsel heeft ontwikkeld, was eene nauwe vereeniging van de bdeeningen door de vorsten en het
dusgenaamde Senioraai of Seigneurschap met de
daaraan verbonden vassalliteit of dienstbaarheid,
hetwelk zich niet bepaalde tot de Koninklijke ambtenaren , maar tot de g arische bevolking doordrong.-)
Dit, vereischt eenige opheldering.
Aran ouds was het bij de .Romeinen de gewoonte, dat geringe lieden zich onder de hoede stelden
van machtiger personen. Dit was het 'patronaat;
de Heeren waren de patronen; hunne beschermelingen de cliënten. Deze gewoonte bestond ook in
') Dr. P. IlOTii, Cïeschichte des Beneficiaal "wesens,
III Buch, p. 146.
WAITZ , t. a. p., VI, p. 1 en 2.
') Dr. P. RUTH. t a. p., bl. 146.
WAITZ, t. a p., IV, bl. 242, 243, VI, bl. 2.
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Gallie, toen de Romeinun het in bezit hadden.
Nadat dit land onder het gezag der Franken was
gekomen, werd die gewoonte meer ontwikkeld.
Zij werd eene staatsrechtelijke inrichting. 1) Rechtszekerheid bestond destijds , bij een gebrekkig binnenlanclsch bestuur, slechts in geringe mate. Het
recht van den sterke heerschte nog maar al te
aeer. Be zwakken zochten daarom bescherming
bij de machtigeren. Gewone vrijen droegen Iran
persoon en goederen op aan een machtiger Heer ,
een seigneur, senior, of aan de kerk, om van hen
bescherming te erlangen. Dit heette zich opdragen , se commendare. Zij kregen dan hun goed,
onder enkele bezwarende bepalingen, van den Heer
in leen terug, en verbonden zich , tegenover de
bescherming die ze genoten, den Heer te allen
tijde in zijne talrijke twisten en veetcn, hulp en
bijstand te verleenen. s ).
Dit was in zijne beginselen hot senioraat. De
Heer was de seigneur , de senior ; zijne ondergeschikten waren zijne vassallen of dienstbaren. Het
senioraat had vassalliteit tengevolge. 3) En dit
senioraat nam in de 9e en 10e eeuwen verbazende
afmetingen aan. Eene_ geheele onikeering van de
staatsinrichting was daarvan het gevolg. *).
a. p., bl. 159—
W A I T Z , t. a. p . , I I , bl. 194—197.

8

) liOTii, t. a. p . , bl. 152.
W A I T Z , t. a. p., I I , bl. 194—200. IV, 199—207, 216.
EICHHOBN, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte,
bl. 670—673.
GIESBBBBOIIT , G-eschiclite der Deutschen Kaiserzeit,
I , p. 131 en volgg.
3
4

)

W A I T Z , t. a. p . , I V , p. 199—207 en 213.

)

WAITZ,
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Karel de Groote kende liet senioraat als reeds
algemeen bestaande, maar hij heeft het niet uitdrukkelijk bevorderd; veeleer tegengegaan. De
macht der seniores over hunne talrijke yassallen
zou gevaarlijk kunnen zijn geworden voor zijne opperheerschappij. Als tegenwicht eischte hij daarom
van al zijne onderdanen den eed van trouw. 1)
De graven , als zijne persoonlijke beambten, moesten dien afnemen en overigens van alle ingezetenen
zonder onderscheid de belangen gelijkelijk behartigen. De Koningsboden, die hij geregeld overal
heenzond , hadden daarop toe te zien.
Toch kon reeds de energieke Keizer nocli overal
zijn wil volkomen doen eerbiedigen, noch de toeneming van liet senioraat beletten. De capitularien van de laatste jaren zijner regeering zijn vol
van klachten, dat bij den krijgsdienst de armen
onderdrukt en de rijken verschoond werden en velen
zich daarom in bescherming van anderen begaven. 2)
En toen onder zijne zwakke opvolgers, in de
onzalige tijden der 9e en 10e eeuwen, de weleer
zoo krachtige arm van het opp.erbestuur geheel
verslapte; toen de Staat liet stelsel van onbezoldigden krijgsdienst niet meer kon handhaven, en
het recht van den sterke schrikbarend toenam : toen
schaarden zicli gansche massa's van vrijen onder
de hoede van groote geestelijke gestichten of van
machtige edelen, om van hen bescherming te erlangen. Tegen opdracht van hunne goederen, die ze
in leen terug ontvingen, zouden ze voortaan op
') Reeds hierin ligt het verschil tussehen de Karolingische regeering en het latere feudaal stelsel, ze«'t
KiômiouN , bl. 622.
-) WAITZ, t. a. p. IV, bl. 489.

EicimoBN, t. a. p. bl. 070.
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kosten hunner Heer en ten strijde worden uitgerust.
Lagere edelen zelfs droegen zich op aan de lioogeren.
Van hun wettigen beschermheer, den Koning, verlaten , bleef der bevolking geen ander lot over.
De oude Germaansche vrijheid ging onder. J)
De leenmannen zwoeren hunnen Heer hulde, trouw
en bijstand; soms ook, hunner vrienden vriend en
hunner vijanden vijand te zullen zijn. 2)
Het leenbezit werd toen algemeen. Alles werd
voorwerp van opdracht en beleening ; uitgestrekte
velden zoowel, — men vindt er van 1000 hoeven , — als bosschen, wijnbergen, visscherijen,
brouwerijen, huizen en molens. Alleen roerend
goed bleef uitgezonderd. 3)
Aan het leenbezit waren beperkende bepalingen
verbonden. Bij ontrouw van den leenman en versterf zonder gerechtigden kwam het goed aan den
Heer. Bij overgang en op gezette tijden moest
veelal een bepaald bedrag van de opbrengst aan
den Heer worden uitgekeerd, als erkenning van zijn
hóoger recht. Ook het bezit was dus beperkt. 4)
Tegelijk met den vernederden staat der vroegere
vrije mannen, ontstond bij de machtige wereldlijke
en geestelijke grooten een trotsche naijver, om, bij
de onderlinge partijschappen of tegen hun wettigen
Heer, de meeste manschappen in het veld te kunnen
brengen. 6)
*) ROTH, t. a. p. Boek III, bl. 167-169. IV, bl.
354-857, 372—379; 391, 392, 396, 408.
WAITZ, t. a. p. IV, bl. 547, 548.

V, 221.

VI,

407.

GIESEBRECHT, t. a'. p. I, bl 174 en volsjg-.. 11, bl. 5'-

2

) WAITZ,
ROTH, t, a.
3
) WAITZ,
4
) WAITZ,
5
j ROTH, t

t. a, p. VI, bl. 40 -49.
p. IV, bl. 372.
t. a. p. VI, bl. 16—22, 79.
t. a. p. VI, bl. 26—28, 74.
a. p . IV, bl. 391.
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Alles werkte samen tot het opkomen van groote
en kleine heerlijkheden, waarin nooit cloor eenig
vorst een Heer was aangesteld. Maar de Koningen erkenden ze veelal, om zich van hun bijstand
te kunnen verzekeren , en beleenden ze vaak bovendien met rijke goederen. ')
Het senioraat werd een macht in den Staat.
Dé Heeren stonden vaak tegenover de Graven. 2)
Men zou zich intusschen eene zeer onjuiste voorstelling maken van het senioraat, door aan te
nemen, dat de opdracht van goed en bloed alleen
geschiedde aan anderen dan de wettige bestuurders, de graven.
Het kenmerkend verschil met de eigenlijke leenen
was, dat deze waren gegeven door den vorst, of'
door diens leenmannen in achterleen, terwijl die
van liet Senioraat hun oorsprong vonden in de
ingezetenen, die hun goed aan de machthobbenden
afstonden, om het van hen in leen terug te bekomen. 8) De grondslag van het senioraat was
onderdrukking van de oorspronkelijk vrije bevolking.
Ook aan de Graven geschiedde veeltijds de opdracht , de commendatie, en zelfs bij voorkeur,
indien ze door hunne macht uitblonken. En zij
waren tuk daarop , omdat zij daardoor een leger
in het veld konden brengen en hunne onafhankelijkheid van den Koning of Keizer konden handhaven. 4) Onder het slappe opperbestnur streefden ze onophoudelijk naar zelfstandige macht. Zij
T

) KoTiT, t. a. p. IV, bl. 357. 358.

")

:1

WAÏTZ. t. a. p. IV, bl. 511, 547,

54-8.

) Vergelijk ook Mr. PIBTER BOKT. Alle werken.
Het Holiandsclie Leenrecht, bl. 7 en 8, 15 en 17.
")

ROÏH, t. a. p. IV, bl.

408.
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brachten hun graafschap over op hunne zonen,
aanvankelijk met-, weldra ook zonder bevestiging
van den Keizer. Huwelijken en vererving en onderlinge oorlogen brachten verschillende graafschappen in één hand. De bevolkingen der oorspronkelijke stammen werden weder onder een afzonderlijk
bestuur vereenigd. Groote Hertogdommen kwamen
op, die als zoodanig door de Koningen werden
erkend. v)
Friesland en de Elzas bleven echter rechtstreeks
aan het rijk onderworpen. 2)
Maar cle groote territoriale machten, voor zooverre de bevolking van alle gedeelten van hun gebied,
zich nog niet aan hen als hun Heer had opgedragen,
vonden nog dikwijls een geducht tegenwicht in do
zelfstandige heerlijkheden, die zich vaak tegen hen
over stelden. Zij rustten daarom niet, zoolang ze niet
alle senioraat met hunne macht vereenigd hadden.
Waar giften of beloften niet baatten, geschiedde
het door geweld van wapenen. En toen na eeuwen
strijds die vereeniging was tot stand gekomen, was
het leenstelsel een regeeringskracht geworden.
De eens zoo groote stand der vrijen was vernietigd. Zonder tot den staat van lijfeigenschap gebracht te zijn , waren ze vernederd tot dien van
afhankelijkheid en dienstbaarheid 3 ).
De vassal was man van den Heer 4). Als zoodanig was hij verplicht hem te dienen , hoofdza') WAITZ, t. a. p. V, bl. 38—56.
GTESEBBECHT, t. a. p. T, 178.
) WAITZ, t. a. p. V, bl. 53.

5

3
) H o ™ , t. a. p . 111, bl. 168, 169, I V , bl. 376,
392 en 4-18.

W A I T Z . t. a. p . V , 1)1. 2 2 1 , 222.
4
) W A I T Z , t. a. p. V I , p. 40.

Wumkes.nl

108
kelijk in den krijgsdienst, maar ook tot allerlei
iindere verrichtingen.
Zijn bezit was beperkt. Zijn Heer had liet hoogste
recht over zijn goed. De man bezat liet slechts
in leen.
De Graven en Hertogen regeerden als Heeren van
de bevolking en van hunne goederen.
Dat was de beteekenis van het leenstelsel.
En daaraan hebben de Friezen zich nooit willen
onderwerpen.
IV.
I S ÏBIESLAKD GEEN LEENSTELSEL.

Met treffende juistheid is door geschiedschrijvers
opgemerkt, dat de vrijheid van een volk te grooter
is, naarmate het verschil van standen geringer
wordt geacht te zijn T ). Hoe grooter liet overwicht
van den een boven den ander, des te meer gevaar
voor overlieersching'; hoe meer onderlinge gelijkheid , des te meer vrijheid van de individuen.
En nu is het opmerkelijk , dat nergens onder de
Germaaiisehe volksstammen het verschil van standen zoo gering was, als bij de oude Friezen in
hun stamland tusschen Flie en Lauwers.
Bij alle Germaansche volken, en zoo ook bij de
Friezen, bestond de bevolking van ouds uit edelen,
vrijen, lioorigen (Uien genaamd) en slaven. Het
verschil dezer standen blijkt het duidelijkst uit het
weergeld of zoengeld, dat, ingeval eenig persoon
verminkt of verslagen was, aan dezen of aan zijne
verwanten betaald moest worden. Bij geen ander
]
) WiRTli, Gesehichte dei' Deutschen T, p. 157.
(JATÏPP. Germanischo Ansiedlungen, p. 120,121 en 428.
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volk was dit geringer, dan voor eiken hoogeren
stand het dubbele van den onmiddelijk lagere. Stelt
men het weergeld van den gewonen vrije op één- ,
dan was liet voor een edele nooit geringer dan †/irec
en voor een lite een half.
Bij de Franken, Anglen en Warners was het
weergeld voor een edele drie; bij de Bourgondiërs
twee of' drie naar mate van den hoogeren of lageren
adel, en bij de Saksen, nadat deze door Keizer
Karel waren ten ondergebracht, zelfs zes *). Zoo
wist de machtige Keizer cle edelen aan zich te verbinden en hun tegelijk een groot overwicht over
het volk te verschaffen. En zoo bestond dan ook
van oixds de grondslag, waarop de heerschappij ,
het senioraat, van de hoogeren over de lageren
zich kon ontwikkelen.
Bij de Friezen tusschen Flie en Lauwers was en
bleef echter, ook tijdens de Frankische opperheerschappij , het weergeld van den hoogere niet het
dubbele, maar slechts de 'helft meer dan yan den
onmiddelijk lagere. Neemt men wederom het weergeld van den vrije als eenheid, dan is het voor den
edele 1'/ 2 en voor den lite 2/s 2 ). Daarenboven
had de lite liier meer dan elders rechten van den
gewonen vrije. Hij kon eigendom verkrijgen, zich
vrij koopen, zijne rechten in de volksvergadering

M WAITZ, t. a. p. I , BI. 215.
GAUPF, t. a. p. BI. 120 en 121.

WIRTH,
t. a. p. f bl. 85—88.
3
) LEX FIUSIONCM, 1, 1—10. "Voor den edele werd
betaald 80 solidos
, voor den vrije 5SV3 en voor den
lite 26% + 88/9 = 353/9.
Tusscheu Sincfal en Flie en tusschen Lauwers en
Wezer stond echter het weergeld voor deze drie stan-
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verdedigen en mede het zwaard aangorden om ten
' strijde te trekken l).
Dit feit is in zijne gevolgen van het grootste
gewicht. Het is de hoofdreden, waarom de adel
Her nimmer een belangrijk overwicht over het
eigenlijk volk heeft kunnen verkrijgen , en het volk
het bezit van zijne persoonlijke vrijheid evenzeer
als van zijne goederen volledig heeft kunnen bewaren. Hier was geen aanleiding voor den vrije om
zich onder bescherming van den adel te stellen.
Geen senioraat kon zich hier ontwikkelen. Zoo
min als elders in de steden, met haar overheerschend democratisch element, kon ook hier het
leenstelsel gedijen 2 ).
Wel zegt de Hoogleeraar Dr. BLOK dat hier
onder de Karolingers en nog tot in de 10e eeuw
het leenstelsel zou hebben geheerscht; maar hij laat
er onmiddelijk met groote letters op volgen: „in
zijn toenmalig stadium van ontwikkeling." Hij
grondt zijn uitspraak op het feit, dat hier , gelijk
wij reeds hebben vermeld, graven werden aangesteld, die in de gouwen rechtspraken, den heirban
leidden en met de vassallen des konings en anderen
in 's keizers legers moesten opkomen. 3) Maar wij
hebben reeds gezien, dat niet hierin de beteekenis
lag van het leenstelsel, zooals het een regeeringsstelsel was geworden ; het leenstelsel, dat den vorst
beschouwde als Heer van de personen en goederen,
') LEX. FRIS. I, 4,

1 en 2; XVII, 1.

7, 10; II, 5, 8, 9, III. 4, XI,

-) GAUPP . t. a. p. 120, 428.
WIRTH
, t. a. p. 157.
3
) Dr. BLOK. In Bijdragen

voor Vaderlandsehe GeGesehiedeiús en Oudheidkunde. III reeks, VI deel,
W. 38, 39.
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den ultgebreiden stand van vrijen in den staat van
afhankelijkheid en dienstbaarheid dompelde en den
vollen eigendom van vaste goederen herschiep in
een bezwaard en onzeker bezit.
De Hoogleeraar verklaart dan ook nader, dat „iu
Friesland geen feodale adel heeft kunnen opkomen".
Hij zoekt den grond hiervan vooral in het geschiedkundig feit, dat in de elfde en volgende eeuwde graven van Friesland gewoonlijk buiten dit gewest gevestigd waren. Zeker is dit voor die eeuwen
als eene bijkomende reden aan te merken. Maarde grondoorzaak lag , zooals wij zagen , naar mijne
meening dieper. *)
Werkelijk hebben zich dan ook nergens in het
tegenwoordig Friesland heerlijkheden gevormd.
Toen in later tijd Dr. Sieko Dekama door de
Staten Generaal, van wege Friesland, gemachtigd
was , om met Groot Brittannie een defensief verbond te sluiten, en deze, wellicht op het voorbeeld
van de andere gemachtigden, die hunne adelijke titels
bij hunne namen voegden , zich Heer van Jellum
noemde, kreeg hij daarover bij Resolutie van Gedeputeerde Staten van 23 Juli 1608 eene ernstige
vermaning, met protest tegen dien titel „strekkende
„tot nadeel van 's Lands privilegiën ende vrijheid
„van dien." 2)
Ook van heerlijke rechten over goederen is in
Friesland tusschen Flie en Lauwers zoo min eenig
spoor te- vinden als van andere uit het leenstelsel
gesproten rechten en verplichtingen.
')
Dr. BLOK , t. a. p. bl. 39—42.
2

) BUMA. Vrije Fries , VI. bl. 389.
De hooge edelen voegden somtijds alleen, zonder
het woord Heer, den naam van hunne woonplaats, als
zetel van Iran geslacht, met het woord thoe (te) bij
hun eigennaam. Wumkes.nl
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De oude Friesche wetten handhaafden ook uitdrukkelijk , zooals wij nader zullen zien, de persoonlijke vrijheid der ingezetenen en den volledigen
eigendom hunner goederen.
En toen de laatste wettelijk erkende Graaf FLORIK
IV, na in 1080 te Franeker, in Westergo, te zijn gehuldigd, weldra zijn hand uitstak „naar de vernietiging
„der Friesche vrijheid" en „naar eene omkeering
van 'slands bestuur'', en „daartoe al te vermetel
den adel trachtte over te halen,", toen nam spoedig zijne heerschappij een einde.
Nadat hij naar Utrecht was vertrokken, om er zijn
jongeren broeder Otto op den Bisschoppelijken zetel
te verheffen , „heeft hij het in zijn levensdagen",
zegt een tijdgenoot en geschiedschrijver, „niet weer
„gewaagd een voet op den Frieschen bodem te zet„ten'\ l) En niet zoodra was het bekend geworden , dat Floris omstreeks het jaar 1234 in een
steekspel was omgekomen, of de Friezen kozen zich,
volgens de Friesche kroniekschrijvers, een eigen
Potestaat in den edelen Sioco SJAARDEMA. 3 )

•)

GESTA ABBATDM ORTI SASTCTI MARIE.

Uitgave

Fr.3 Genootschap, bl. 169, 170. Vrije Fries, XIV, bl. 386.
) FoBKE SJOERDS. Hist. jaarb'. II,, bl. 558.
Tegenw. Staat. 1., bl. 397 en 398.
De aanstelling van Poteataten is meermalen in twijfel getrokken. VON RICIITHOFBN , Untersuchungen, lï,
p. 262—309, vermeldt echter een zevental geschiedkundige bronnen, waarin, na bet jaar 1470, over Potestaten wordt gehandeld. Dit schijnt er toe te mogen
leiden, om met de Friesche kroniekschrijvers aan te
nemen, dat zij ook vroeger, nadat het gezag van Hollands graven niet meer werd erkend, in benarde tijden,
vooral in den oorlog, aangesteld en met ruime macht
'bekleed zijn. Vergel. WIARDA, Ostfriesiacbé Geschichte
I, p. 357—358.
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Wij bezitten uit dezen tijd meerdere, onwraakbarc getuigenissen van tijdgenooten omtrent de
vrijheid der Friezen.
Toen in 1230, op de roepstem van Utrechts
Bisschop, de Westerlauwersche Friezen dezen te hulp
waren gekomen tegen de opgestane Drenten , zegt
de berichtgever daarvan: „Dat deden die Friezen
„als beschermers der kerk, maar niet als rechtens
„daartoe verplicht, want het zijn vrije lieden, aan
„geenerlei dienstbaarheid of eenige soort van over„heerschirig onderworpen.'' En toen zij twee jaren
later weder ter hulpe waren gesneld en velen van
hen waren omgekomen in de moerassige veengronnen, slaakte de berichtgever deze vrome ontboezeming: „Maar wie twijfelt er aan, of deze braven
„zullen de Hemelsche rust en het deel der marte„laren ontvangen, „want die Friezen begeer en noch
„goud, noch zilver , noch eenig leengoed tot beloo„ning, maar alleen den prijs des Hemels, waarvoor
„zrj hun leven hebben gelaten." *)
Ook de Abt EMO van Westerwieram teekent
omstreeks dezen tijd omtrent de vrijheid van personen en goederen aan: „dat zij in Friesland zoo
„ zeer de vrijheid genieten, dat hun tegen hnn zin
„zelfs geen kieken kan worden ontnomen." 2)
Met recht zegt dan ook de Duitsche geleerde
SOHM in het algemeen , dat de Friezen , init ihren
„jungfräulick bewahrten urgermanischen Traditio„nen" op het meer algemeen geldend recht eene
"uitzondering maakten. 3)
•) Monum. Gerni. hist. Gesta JSpisc. Traject, cap.
34 s en 40.
• ) Kron. Emo en Menko. Ui tg. Hist. Genootschap
te Utrecht, bl. 96.
3

)

SOHM, t. a. p. bl. 60, 63. 82 en 83.
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En ook de Hoogleeraar Dr. BLOK verklaart nader , dat na de l l e eeuw in Friesland „het leen„ stelsel zich niet verder kon ontwikkelen", en dat
daarentegen de overgang van hoorigheid tot vrijheid moet bevorderd zijn „door de afwezigheid in
„Friesland van feudale machten". l)
Wanneer later Hollands Graven , immer tuk op
grootheid en macht en uitbreiding van gebied, nog
herhaalde malen liet tegenwoordig Friesland hebben
aangevallen, werden ze meestal door hardnekkigen
tegenstand teruggedrongen. Graaf Willem IV sneuvelde in 1345 voor Stavoren. En toen, om diens dood
te wreken, zijn dappere nazaat, de ridderlijke Willem
van Oostervant, onder Graaf Albrecht omstreeks
1400 Friesland met een overmachtig leger bedwong
en liet gedurende twee of drie jaren onder Hollands bewind bracht, bleven uitdrukkelijk de oude
rechten en vrijheden van liet Friesche volk gehandhaafd , en werd daarbij nog afzonderlijk bepaald;
dat de ingezetenen „yeylieh mogen wesen hoirs lyfs
„ende lioers goeds braken mogen als voersz. is." ")
Nagenoeg 100 jaren later, toen de Saksische
Hertog Albert het bestuur over Friesland van den
Keizer had weten te verwerven en hier alsnog het
leenstelsel wenschte in te voeren , ontving hij van
de Friezen het fiere antwoord: „ Wy Friezen witte
„fen nin Hen to sissen", en het landsbestuur werd
op andere dan op het leenstel gegronde rechten
gevestigd. 3)
Met volle recht mochten dus de Staten van
Friesland, toen het zich met de overige gewesten
l

)

Dr. BLOK , t. a. p. bl. 41.

)

WINSEMIUS , fol. 880.

-) Fr. Charterb. 1. bl. 283, 285 en vobfg.
s
Fr. Charterb. II, bl. 1 en volgg.
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onder de vrijheidsvaan van Oranje schaarde , aan
dezen onder meer over het bestuur van Friesland
melden :
„In den eersten en syn in de platte landen geen
„Heerafftige goeden, noehte regalia, noehte feu„dalia; dan syn alle landen vrye eigen landen en
„goeden van degene, die se toekomen; sodat in
„Vriesland geen Heerschaften ofte Edelluyden syn,
„die eenyge lieerschappye hebben over eenyge par„ceel van landen. Dan syn alle gelyok van Con„ditie, Edel ende Onedel. Ende heeft nog huyden
„ daeges nyet een Edelman op syn Hoeff ende landt
„wonende, meer macht dan de allerminste Evgen„erfde." *)
Geen leenstelsel ! Daaraan hebben de Friezen ,
zooals blijkt, te allen tijde vastgehouden.
Laat ons thans zien, hoe Keizer Koenraad II
ten jare 1039 de Friezen op hun verzet tegen dat
stelsel bevredigd en hun geschil met zijn stief-kleinzoon BKUKO beslecht heeft.
V.
KEIZEE KoENEAAD I I EN DB X V I I KEUEEN.

Keizer Koenraad was een grootsche figuur. Onder liem en zijn zoon Hendrik III steeg het Duitsche Keizerrijk tot het toppunt van bloei. Met
beslistheid trad hij op, om de allengs gezonken
keizerlijke macht weer te verheffen en met vastberadenheid en onvermoeide inspanning overwon hij
alle tegenstanders. Na de verdeeling van het groote
x

) Fr. Chart. IV. bl. 416. Instructie 1583 artt. 9,
10, 11 en 16.
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Karolingsche rijk was nog nooit zoo groote macht
in handen van één vorst geweest. Onder de bevolking werd liet eene spreekwoordelijke uitdrukking: „Aan Koenraads zadel hangen de stijgbeugels
„van Karel den Groote". '')
Hij doorzag volkomen het nadeel van het leenstelsel voor de keizerlijke macht; maar het was
niet meer te breidelen. Zelfs de erfelijkheid der
groote leenen kon hij niet meer tegen houden. En
Koenraad, die van geen weifelen wist, maar te
rechter tijd kon toegeven, waar de bevrediging
zijner wenschen onmogelijk bleek , erkende die erfelijkheid. Daardoor trok hij niet alleen talrijke
machtige grooten tot zich, maar, daar hij met
vooruitzienden blik tegelijkertijd de erfelijkheid voor
de kleine leenmannen beval, waardoor deze minder
afhankelijk werden van de grooten, schaarden ook
deze zich rondom den Keizer en vergrootten ze
aanzienlijk zijne macht.
Waar echter het leenstelsel geen wortel had geschoten , zou hij het niet invoeren. Met sterken
arm handhaafde hij de oppermacht der kreon. 2)
Na in de jaren 1037 en 1038 in Italië een gevaarlijken opstand gedempt en er het leenstelsel
wettig geregeld te hebben ; wachtten hem andere
regeringszaken, ook in Saksen en Friesland.
Tijdens zijn tocht in Italië was zijn stiefzoon
LUDOM, Markgraaf der Saksische provincie Brunswijk en namens zijne echtgenoote Graaf der Friesche gouwen, den 23 April 1038 op mannelijken
leeftijd overleden, met achterlating van twee zonen,
BEUNO en EGBERT. De opvolging moest geregeld,
')

GIESBBEBCIIT , t. a. p. II, bl. 215, 230—281.

s

GIESEBEEOHT, t. a. p. II

)

bl. 284,
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geschillen daarover moesten beslecht worden. ')
Koenraad keerde nu in den nazomer uit Italië
terug, regelde in Bourgondie de opvolging aan
zijn zoon Hendrik, als Koning van dat rijk, en
kwam in December over Basel naar de Krjnprovinciën. Na nog in. Straatsburg een rijksdag gehouden en in Limburg eene synode bijeengeroepen
te hebben , vertrok hij daarop met spoed naar Saksen,
waar hij, omstuwd door vorsten en gezanten , de
orde handhaafde, de opvolging regelde en te Goslar
het Kersfeest vierde. a)
Van daar ging hij naar Friesland, om er, zooals zijn geschiedschrijver Wiro zegt: „de vrede te
„herstellen en wetten te geven."

Dit geschiedde in het voorjaar van 1039.
Den 16 Maart was hij te Keulen, vanwaar hij
na een kort oponthoud zich naar Nijmegen begaf,
waar hij meermalen gaarne vertoefde in het paleis
van Karel den Groote. Hier bleef hij geruim en
tijd en vierde er het Paasehfeest omstreeks het
midden van April. Tegen Pinkster vertrok hij
naar Utrecht. In deze Bisschopsstad vierde hij nog
met zijn gezin, in volle keizerlijke pracht en glans,
ten aanschouwe der nieuwsgierige menigte, het
Pinksterieest, en gaf reeds den volgenden dag, den
4 Juni 1039 , tengevolge van een hevigen aanval
van jicht, den geest. 3)
Gedurende de maanden April en Mei had de
groote Keizer alzoo hof gehouden te Nijmegen.
Daar zal hij de Friesche gezanten ontvangen en
hunne grieven en wenschen gehoord hebben. En
>) G-iBSBBREonT , t. a. p. I I , bl. 338—339.
2
) GlBSBBEECHT , t. a. \). bl. 239.
) GlESEBBECIIT , I I , bl. 340.

S
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de XVII keuren r), die toen moeten zijn uitgevaardigd, waren evenzeer geschikt om de beduchtheid der Friezen weg te nemen en hunne billijke
eischen te bevredigen, als om het gezag in hun
graafschap te handhaven.
Reeds de eerste bepalingen gaven volledigen
waarborg tegen de invoering van het leenstelsel.
In het algemeen zouden alle Friezen de volledige
macht over hunne eigen goederen hebben, zoolang
ze hun recht daarop niet hadden verbeurd. (Art. 1).
En ieder afzonderlijk zou zijn goed onberoofd bezitten , tenzij het hem wierd afgenomen met recht
en met reden, volgens het Friesche volksrecht en
krachtens vonnis van den Asega. (Art. 3).
Het recht op de ouderlijke nalatenschappen en
op die der zijmagen tot in den dorden graad werd
verzekerd. (Art. 5).
Wie zonder voldongen geding en buiten het gezag van den Asega en 's volks besluit eens anders
bezitting aantastte, zou gestraft worden. (Art. 4).
Maar wanneer iemand door de Noormannen was
weggevoerd of verkocht, en bij terugkeer in zijn
land zijns ouders erf en eigen akkers en vaderlijke
gronden door zijne nabestaanden vervreemd vond ,
dan mocht hij zonder strijd in het bezit van zijn
eigen goed terugtreden, naar alle Friezen recht.
(Art. 15).
Ter verzekering van deze rechten werd den
Friezen het bezit van een eigen vrijen rechtstoel
toegekend. (Art. 7). De hoofdbeginselen der rcehtsspraak werden daarbij vastgesteld. De Asega, die
de wet toepaste, moest door het volk verkozen
zijn en don eed aan den Keizer afleggen. (Art. 3).
') v. KicirrnOMN, Fries. Reehtsquellen, bl. 2—29.
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In de gedingen zou liet recht op wederspraak en
de heilige eed worden geëerbiedigd. (Art. 17).
En als waarborg, dat de gruwzame Saksische
lijfstraffen niet zouden worden toegepast, werd geheel overeenkomstig liet oudere Friesche recht bepaald, dat „buiten de Saksische grenzen" allen
hunne misdrijven met geld konden boeten. (Art. 16).
Ook de eigenlioorige , al had hij van ouds minder
recht, zou, ingeval hij beticht werd van een hoofdmisdaad tegen zijn lieer, waarop de doodstraf kon
worden toegepast, zijne gronden van verschooning
mogen staven met 12 mannen-eeden. (Art 8).
Daarenboven werd de krijgsplicht geregeld.
Geene verplichting werd den Friezen opgelegd
om hun Graaf, als ware hij Iran leenheer , tegen
al zijne vijanden, ook in het buitenland, te dienen.
Alleen ter bescherming van hun eigen land zouden
ze de wapenen moeten opvatten. Niet verder behoefden ze op te trekken, dan oostwaarts tot de
Wezer en westwaarts tot het Flie en zuidwaarts
niet verder , dan dat ze aan den avond terug konden keeren, om hun land te beschermen tegen de
golven der zee en tegen den woesten Noorman.
(Art. 10).
Zóó werden de rechtmatige eischen der Friezen
bevredigd.
Maar tevens moesten orcle en veiligheid en de
macht en de inkomsten van den Graaf en zijne
dienaren verzekerd worden.
Daartoe dienden de overige artikelen.
Vóór alles werd op hooge boete vrede geboden
voor alle godshuizen en Gode gewijde lieden, (art.
2) en handhaving van de goederen der kerk (art. 6).
Voorts algemeene volksvrede, en kerkvrede en
huisvrede, gedingvrede
en heirvrede, en vrede aan
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alle weduwen en weezen, afgeleefden en weerloozen,
pelgrims en Bomevaarders, kerkelijke vastenhouders en geestelijke boden. (Artt. 11 , 12 en 13).
Ook de eerbaarheid der vrouwen werd onder bescherming der wet gesteld. (Art. 15),
Op de overtreding dezer geboden werden bepaalde boeten vastgesteld. Des Graven schout,
Skelta, zou die invorderen. (Artt. 2 , 4 , 9, 1 1 ,
12, 13 en 15).
En bovendien zouden de Friezen eau e Konings
schatting betalen als vredepenningen en huisbelasting. (Art. 9).
Daartegenover werd hun handel bevorderd door
een eigen Friesche munt, lichter dan de tot nu
toe gebruikte Keulsche, (art. 2) en door vrijheid
en veiligheid op zeven handelswegen naar het zuiden, vier te water en drie te lande. (Art. 9).
Ziedaar den hoofdinhond der XYII keuren.
Zij passen zoo volkomen in de lijst der geschiedenis , dat er nauwelijks twijfel kan overblijven, of
de woorden van WIPO , dat Keizer Koenraad naar
Friesland kwam, „ om de vrede te herstellen en er
wetten te geven", hebben daarop betrekking.
Door eene wijze wetgeving kwam de Keizer tegemoet aan de eischen der Friezen. Hij herstelde
er de vrede En BKUNO werd daarop G-raaf van
Friesland. En zoo goed bevestigde deze er zijn
gezag, dat hij verschillende muntlruizen liet oprichten ; als te Staveren, Belsward, Dokkum en
Leeuwarden. Daar liet hij de lichtere munt slaan
met zijn naam en dien der muntplaats ter eenre
en dien van Koenraads opvolger, HEXBICUS BEX,
ter andere r/,ijde. ')
')

DIEKS,

Vrije Fries, III, 23 en volgg. V, 1 en volgg.
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VI.
DE FKIESOHE TKIJIIEID.

De XVII keuren hadden de persoonlijke en burgerrechtelijke vrijheid der Friezen erkend en bevestigd.
Nergens echter in die keuren, noch in de XXIV
landrecliten, die er grootendeels op gegrond waren
en weldra schijnen gevolgd te zijn, wordt de naam
van Vrije Friezen genoemd.
Ook vroeger komt die naam niet voor.
Eerst in het later meer uitgebreide Landreeht
van Friesland tussehen Flie en Lauwers , ook het
Schoutenrecld (Skeltena riucht) genoemd, wordt die
naam gebezigd , als onder andere:
„De vrije Fries is gerechtigd in den gerichte zijn
„eigen daden te bezweeren."
„De vrije Fries behoeft niet ten strijdkamp te
„staan, als de zon dalende is en de koe haar
„klauwen nederlegt."
„De vrije Fries is niet verplicht, om binnen het
„jaar meer dan drie wettige gedingen bij te wonen.''
„De vrije Fries, die 30 pond aan land bezit,
„moet paard en wapen houden voor de landweer ;
„zoo hij 20 pond aan land heeft, moet hij een
„doorgeslagen wapen hebben; wie 12 pond aan
„land bezit, zal hebben speer en schild, en wie
„minder heeft, zal een pijlkoker en boog hebben."
„De vrije Fries moet zweeren, met welke maat
„van dijk en weg hij kan volstaan, met meer recht,
„dan dat de graaf hem kan opleggen te onderhou„den, waartoe hij niet verplicht is."
„De vrije Fries moet zweeren, waar in de hem„merk , waarin hij geërfd
is, des heiligen goed en
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„des Konings goed ligt; dat moet hij bewaren en
„niet verkleinen."
. En zoo worden verder talrijke malen de rechten
en verplichtingen van den vrijen Fries bepaald. 1)
De inhoud van dit wetboek wijst op den tijd
van zijn oorsprong.
Met nauwgezetheid wordt daarin vastgehouden
aan liet oppergezag des Konings en aan het bestuur van den Graaf, die te Zuidermond (Sudermitde) zou binnenkomen en te Franeker zijne aanstelling van den Koning, met brief en zegel, moest
vertoonen en door de Friezen zou worden ontvangen. Zelf zou deze de terechtzittingen ten hove
leiden, indien hij tegenwoordig was, en om de vier
jaren een geboden geding (Jjodtliing) houden. Overigens werd het gezag in zijn naam uitgeoefend
door de schouten (skelten) , die, ieder binnen zijn
ban, aan het hoofd van het bestuur stonden , bij
de terechtzittingen voorzaten , de vonnissen, door
den Asega geveld, ten uitvoer legden, en de boeten, ook die ten behoeve van den graaf, die meestal
twee pond bedroegen, invorderden. 2)
Dit wetboek moet dus ontstaan zijn in een tijd,
toen de Friezen nog het oppergezag van den Koning of Keizer en het bestuur van een vreemden
graaf en van zijne skelten erkenden.
') Zie de artt. 2 , 3 , 4, 5 , 6, 16, 17, 18, 21, 24, 27,
28, 35, 42. 43, 46, 52, 56, 67.
v. Rri'i-ii'iioi.'jKN , Rechtsquellen , bl. 887—400.
WiKiiSHA, O. F. W. bl. 17—102.

MA

, t. a. pi.
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Vermits nu do grafelijke regeering van liet Saksische huis van BEUXO en EUBBET I en II niet
slechts in naam, maar met der daad werd uitgeoefend en in 1089 eindigde, terwijl de opvolgende
macht van Utrechts bisschoppen en Hollands graven
zich hoofdzakelijk schijnt te hebben bepaald tot liet
innen der grafelijke inkomsten door liunno gezanten , *) is liet zeer waarschijnlijk, dat dit wetboek
tot stand is gebracht tijdens de graven uit liet
Saksische huis en alzoo vóór 1089.
Als zeker mag men aannemen, dat liet niet na
1234 is tot stand gekomen, omdat de Friezen van
toen af aan niet meer goedschiks een vreemden
graaf hebben willen erkennen , en de betrekkingen
van Skelta en Asega zich weldra oplosten in die
van den Greetman. 2)
De oorsprong van den naam van vrije Friezen
dagteekent alzoo uit do l l e of wellicht de 12 e
eeuw . al heeft de vrijheid zelve ook van oudsher
bestaan.
Haar karakter hebben we in de twee voorgaande
afdeelingen uitvoerig geschetst.
Terwijl overal
elders de eertijds fiere stand der Germaansche vrijen
was ondergegaan en vernederd tot dien van afhankelijkheid en dienstbaarheid, was hier de persoonlijke en burgerrechtelijke vrijheid ongeschonden gehandhaafd gebleven.
Het verschil van rechtstoestand tusschen do Friezen en alle overige Germaansche volken gaf alzoo
aanleiding om den naam van vrije Friezen te voeren,
en het recht daarop kon na de wettelijke erkenning
in de XVII keuren niet worden betwist.
'j Vrije Fries, XIV. Dorpgemeenten, bl. S81—387.
•) Vrije Fries, XIV,
t. a. \i. 335—387 , 390—392.
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Die vrijheid strekte zich echter, naar de oorspronkelijke opvatting der Friezen zelve , niet uit
tot de staatkundige onçifliankdijkJudd, ten gevolge
waarvan zij geen vreemden graaf zouden behoeven
te erkennen. Immers in hetzelfde wetboek, waarin
vooi' het eerst de naam van vrije Friezen wordt
aangenomen , wordt tegelijk uitdrukkelijk het gezagvan vreemde graven, bij 'sKonings brieven aangesteld, als wettig erkend, mits zij het bestuur
uitoefenen overeenkomstig het eigen Friesche volksrecht.
Deze wettig bestaande vrijheid, op zich zelve
voor dien tijd reeds uiterst merkwaardig, is echter,
door al te ijverige verdedigers er van, allengs met
een aureool omkleed, in strijd met de geschiedenis.
En dit heeft terecht aanleiding gegeven tot herhaalde bestrijding.
„De vrijheid der Friezen was een geschenk van
„Keizer Karel den Groote", zoo luidde aanvankelijk
de sage.
De oorsprong van dit verdichtsel is niet moeilijk
aan te wijzen.
De oude Friesche wetten zijn herhaaldelijk overgeschreven en door de afschrijvers met hunne aanteekeningeu vermeerderd. Vrome monniken vooral
hielden zich in hunne kloostercellen daarmede bezig.
En heilig overtuigd, dat de groote Keizer Karel
hier de zegeningen van het Christendom had gebracht, maar overigens vaak onbekend met de geschiedenis van wereldsehe zaken, schreven ze
aan den hoogvereerderi Keizer alle gunstige bepalingen toe, en verzekerden ze dit met hunne
aanteekeningen , als : . Dit zijn de vrijheden ,
„die Keizer Karel den Friezen schonk , omdat ze
„Christenen werden", en dergelijke , zooals aan
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verschillende der XVII keuren zijn toegevoegd. r)
De onjuistheid hiervan is reeds in de vorige
bladzijden gebleken. Keizer Karel richtte hier het
bestuur in zooals overal elders. Hij stelde er graven aan als zijne persoonlijke ambtenaren en zond
er zijn koningsboden , om op hun bestuur toe te
zien. •
Slechts dit kan met waarheid gezegd worden ,
dat Keizer Karel de Friezen in het bezit heeft gelaten van hunne vrijheid-ademde wetten, waarin de
hoofdoorzaak gelegen was, dat het leenstelsel hier
nimmer heeft kunnen gedijen, terwijl hij, in tegenstelling daarvan, aan de herhaaldelijk opgestane
Saksen uiterst gestrenge wetten heeft opgedrongen,
waardoor de vrije bevolking allengs geheel onderworpen werd aan de overheersching der machtige
edelen.
Maar al was de sage Omtrent den oorsprong der
Frieschc vrijheid reeds onjuist, toch breidde ze zich
nog verder uit en verkondigde ze weldra ook de
staatkundige onafhankelijkheid van het volk.
Dit viel samen met eene gewichtige gebeurtenis.
De Friezen hadden na den dood van Graaf Floris IV in 1234 geweigerd, om verder eenig gezag
van Hollands graven te erkennen en volgens de
Priesche geschiedschrijvers een eigen Potestaat aangesteld.
En toen ruim eene halve eeuw later graaf Floris V nogmaals poogde eenig gezag in Friesland
te herwinnen , toen kwam er eene oorkonde voor
het licht, waarin de toenmaals feitelijke toestand'
') Zie artt. 7 , 10, 17 en het slot bij v.
t. a. p. bl. 10, 18. 26 en 28.
WiERSMA, t. a. p. bl.
130. 137, 145.
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van het bestuur in- Friesland inderdaad als eene
•wettige was beschreven. Dit was de zoogenaamde
privilegiebrief van Karel den Groote.
Daarbij werden den Friezen, ter belooning van
onschatbare diensten , die zij den Keizer bij eene
verovering van Rome zouden hebben bewezen, verschillende voorrechten en vrijheden toegekend. Zij
zouden vrijdom genieten yan de jaarlijksche grondbelasting aan den Keizer. Zij en hunne nakomelingen zouden voor altijd vrije lieden zijn, aan niemands heerschappij onderworpen. • Eigen gekozen
rechters zouden de rechtspraak over hen uitoefenen.
Geen landsheer behoefden ze tegen hunnen wil aan
te nemen, maar jaarlijks zouden ze uit hun midden
een bestuurder aanstellen, onder den naam van
Potestaat. En wanneer eenig Fries mocht wenschen
onder de vanen des Keizers te dienen, dan zou de
Potestaat hem daartoe het zwaard aangorden en
hem tot ridder slaan.
Deze privilegiebrief was, volgens de legende, als
een heiligdom bewaard gebleven in de kerk te Almenum.
Te Sneek schijnt er een afschrift van geweest te
zijn op Gmtersmahuis, waar het door den grooten
brand van 1447 vernietigd werd. Maar ook op
andere plaatsen waren er afschriften van dat gewichtig document, als te Arnhem, Frankfort,
Brussel en elders. En aan den tekst van het Hunsingoër Landreeht was almede een afschrift er van
in de Latijnsche en Friesche taal toegevoegd. v)
De Friezen geloofden destijds te goeder trouw
aan de echtheid van dit stuk. En wanneer Graaf
')

v. EioifTiTOFPAT, Untersuchmigen, II 147—262 en

Fries. Kechtsquellen, bl. 351—357.
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Floris V pogingen aanwendde, om hen weer onder
het juk te brengen, dan beriepen ze zich op dien
privilegiebrief, als liet bewijs van hun recht op
burgerlijke vrijheid en staatkundige onafhankelijkheid.
Maar reeds de lofzangers van Graaf Floris dreven
in hunne rijmkronieken den spot met den gewaanden privilegiebrief en verweten den Friezen, dat
zij de geschiedenis niet kenden. *).
Ook later heeft het stuk vele pennen in beweging gebracht.
En toen in den nicirvveren tijd de geschiedenis
meer nauwgezet onderzocht werd en waarheid en
verdichting gescheiden werden, toen hebben ijverige
gescliiedvorscliers de onechtheid van dien brief voldingend in het licht gesteld. 2)
Von liicMJiofen heeft zich daarbij onvoorwaardelijk aangesloten , en het zelfs aannemelijk trachten te maken, dat een staatkundige speculant te
Neuss , die zich omstreeks 1287 voor Keizer FEEDBBIK uitgaf, en ten gunste der Friezen, Graaf
Floris door Utrechts bisschop liet dagvaarden, het
valsche stuk ter bereiking van zijn doel heeft ondergeschoven. 3)
Maar al is de sage omtrent den oorsprong en
en den omvang der Friesche vrijheid onjuist gebleken , toch is het bestaan van de persoonlijke en
burgerrechtelijke vrijheid der Friezen door niemand
weerlegd.
Onloochenbaar is het, dat zij in de middeleeuwen
l

)

MELIS STOKE, I , ys. 530 en volgg.

MAEKLAKT, Spiegel historiael, III. bl!" 162—164.
•) KLUIT, Holl."Staatsregeling, V p. 42.

3
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eene vrijheid genoten, zooals nergens bij de overige
Germaansche volken werd aangetroffen, en dat de
over hou aangestelde graven er nimmer het leenstelsel hebben kunnen invoeren en de vrijheid vernietigen , maar liun gezag slechts hebben kunnen
uitoefenen overeenkomstig de eigen Friesche volksrechten. 1)
Daarin lag de beteekenis van don naam van
vrije Friezen. En die naam was niet gegrond op
een geschenk van eenig vorst, maar op de ongeschonden handhaving van de Friesche rechtsbeginselen uit den Oud-Germaanschen tijd.
Kernachtig en juist schreef reeds yoor drie eeuwen een geschiedschrijver :
„De vrijheid van een volk -wordt door geen Kei„zerlijke balie geschonken.
Zij wortelt, in den
„aard des volks. De vorsten kunnen haar slechts
„erkennen en bevestigen." 2)
Die erkenning en bevestiging geschiedde door
Keizer KOENKAAD I I ten jare 1039.
'S GlUYENllAGE.

Mr. Pil. VAN BLOM.

[
) T. RicHTHOTEN, Untersuchungen, II. bl. 146,zegt:
„dat hij in de hoofdstukken 7 en 12, (die echter niet
„zijn verschenen), zal aantoonen, hoe men in Friesland
„onder Frisones.liberi Friezen verstond, die in het be„zit waren van persoonlyke vrijheid, doch zonder be„ trekking op eene bepaalde staatkundige verhouding tot
„den graaf of den Duitschen Koning."
Ook de Hoogleeraar Dr. BLOK verdedigt het bestaan
dier vrijheid in en na de lle eeuw, t. a. p. bl. 39—42.

-) JOUAX B/ESGT5RS TEN POST , Verhandeling van den

Standt ende politie der Ommelanden, bl. 3.
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WEELDE VAN WELEER.
De 24o Juli van het jaar 1773 was voor Friesland een feestdag. Immers, op dien clag hield
Prins Willem V zijn intocht in deze provincie als
Erfstadh ouder en bij gelegenheid van die plechtige
inhuldiging was de geheele provincie in feostdos
gehuld.
Onze vaderen wisten dan ook wat feestvieren
was en ze toonden dat in die dagen meer dan ooit.
Eerepoorten werden opgericht en optochten gehouden. Maaltijden werden aangericht en muziekuitvoeringen gegeven. Tal van gedichten werden
voorgedragen en de kostbaarste vuurwerken ontstoken. Harddraverijen, versieringen van openbare
en bizondere gebouwen , schitterende illuminatiën ,
eerewachten uit de edelsten des lands, het lossen
van het geschut enz., dat alles, wat bij'zulke gelegenheden altijd aan de orde was en nog is , bleef
ook thans niet achterwege , maar gaf uitdrukking aan
de opgewondenheid van liet vaderlandsch gevoel.
En er werd niet berekend wat dat alles kosten
zou. Met geestdrift gaf men zich aan de feestvreugde over , er niet aan denkende dat later de
naweeën komen zouden , als het vuur der opwinding was bekoeld.
En zij kwamen , die naweeën. Het zij mij vergund hier eens een vluchtige schets te geven van
de onkosten van al die feestelijkheden. We zullen
ons dan verbazen, ook wel over de onbekrompenheid onzer voorvaderen, maar niet minder over de
teugellooze weelde van die dagen. —
Ik heb eene authentieke rekening voor mij ligWumkes.nl
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gen van de uitgaven, die op last van de Edelniogende Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland
door 's Lands Bouwmeester , H. Semler , zijn geschied en deze rekening klimt op tot een bedrag
van 17.628 gld. , 12 stuivers en 7 penningen. —
Onder de gespecificeerde punten van die rekening
treffen we aan , b. v. voor een dejeuner , te Franeker gegeven , de som van . . . . ƒ 2088 ;
voor illuminatie
ƒ2178;
voor eerepoorten
ƒ 6448 ;
terwijl voor versiering van het Landschapshuis alleen is besteed eene som van f 2416.
Bovendien werd nog afzonderlijk van wege de
stad Leeuwarden uitgegeven eene som van ƒ2362;
wat met de straks genoemde totaalsom der eerste
rekening ad f 17.628 een bedrag vormt van bijna
twintig duizend gulden. —•
Dat zegt reeds iets, zou ik mecnen, omtrent de
weelderige mildheid onzer vaderen. Maar boven
en behalve die uitgaven werd nà de feestviering
door Heeren Gedeputeerden nog een tweede rekening overgelegd , waarvan het opschrift aanduidt
dat zij de uitgaven behelst, bij de Receptie van
Z. D. Hoogheid den Prins van Oranje gedaan , maar
bij welker inzage ons blijkt dat zij bijna uitsluitend
ééne feestelijkheid betreft, die ook binnen een paar
uren afliep, nl. den Maaltijd, bij die gelegenheid
te Leeuwarden in het Landschapsliuis aan den Prins
aangeboden. Als ik ook in die rekening ÏT een
blik laat slaan , zooals zij in het Stedelijk Archief
alhier bewaard bleef, zult Gij zelf zien dat verreweg het leeuwendeel daarvan aan dien Maaltijd toekomt en dat onze vaderen gastronomen moeten
geweest zijn in den trant van Lucnllus en zijne
Romeinscho vrienden.
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De leverancier was een zekere Samuël Eoërioh
uit Amsterdam. Aan dien Heer nu is uitbetaald
voor het Eten, Dessert, Huur van Porselein,
Zilver, Tafelgoed, Glazen enz., de som van f 5835,
zegge vijfduizend acht honderd vijf en dertig gulden.
En dat betrof nog alleen de gebruikte spijzen,
want die som van bijna zesduizend gulden werd
alleen aan den kok uitbetaald. De wijn was daaronder niet begrepen! Immers, dan volgen de
diverse wijnrekeningen ; als aan den Heer H. Bruining te Amsterdam voor geleverde Einse, Moesel
en witte wijn :
f 476.
Aan A. Scharff & Zonen, voor geleverde
Eoode , Bourgondië, Champagne, Caabse
en verdere fijne wijnen :
f 604.
Aan de Wed. Kutsch, voor Eoode en
Einse wijn :
ƒ 51,
uitmakende met andere leverantiè'n, als van Pirmont- en Selserwater , Likeuren , Koffij , Thee en
Bier, de voor een diner zeker zeer eerbiedwaardige
som van
f 7140.
Voor muzijk werd besteed : . . . .
f 425,
en een niet geringe som werd zoek gemaakt aan
allerlei douceurs, b. v. degens, rottingen met gouden knop , gouden snuifdoozen enz. , zoodat ten
slotte de geheele rekening bedroeg . . ƒ 8917,
zegge bijna f 9000, nagenoeg alleen voor een feestmaal. En , als we dan deze laatste rekening samentellen met de twee straks genoemde ad circa
/' 20.000 , dan komen we tot een eindcijfer, dat
de dertigduizend gulden zeer nabij komt. —
Waarlijk , Friesland was toen zeker rijk te noemen , waar het zoovele geldelijke offers bracht bij
een vorstelijk bezoek ; vooral, als men bedenkt dat
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die sommen toen veel meer waarde vertegenwoordigden dan thans.
Waarlijk, het hart scheen toen in Friesland wel
warm voor Oranje te kloppen. Geen geld werd
ontzien om aan den Oranjetelg een schitterende ontvangst te bereiden. •—
En liet was Leeuwarden vooral, dat de eer der
Friezen ophield ; daar inzonderheid werden schatten
voor die ontvangst uitgegeven. J a , er was een
onbekrompen offervaardigheid, zooals een dichter *)
dier dagen liet uitdrukte :
„In Friesland's eerste stad,"
„Toen die in haar schoot ontfing haar waardste
schat / '
„Oranje's braave Vorst, die zij van harte minnen ,"
„Met hart, met ziel, met mond, met alle hare
zinnen."
En te merkwaardiger is zeker die geestdriftvolle
toewijding te noemen in een tijd zoo kort vóór de
Revolutie, die een twintig jaar later zou losbarsten en die door den mond van zoovelen, die
thans juichten, den Oranjenaam zou doen vloeken ! —
O , men krijgt lust om onzen tijd niet langer
van overmatige weelde te beschuldigen, waar toen
het geld , door belastingschuldigen opgebracht, zoo
roekeloos werd verteerd en verbrast. —
Mij dunkt dan ook , lezers , dat zulk een historische herinnering niet alleen curieus is , maar
vooral leerzaam voor onzen tijd. Als thans , zooals j
onlangs geschiedde, voor het eerst de Koninginne- |
dag werd gevierd op het verjaarfeest onzer jonge
vorstin, dan zijn wij in het „Verheugd Leeuwarden"
tevreden, als eenige eenvoudige volksspelen worden
*) Nicolaas Hoefnagel: „Het verheugd Prielsand."
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gehouden en een vuurwerk wordt ontstoken, waarvan de kosten te zamen slechts eenige honderden
guldens bedragen . terwijl een eeuw geleden in deze
zelfde stad een vertoon van weelde noodzakelijk
werd geacht en een zwelgpartij werd gehouden,
waarin duizende guldens verzonken.
Ik meen dat reeds daarom onze tijd boven den
vorige te prijzen is, omdat nu niet meer de weelde
zoozeer alle perken te buiten gaat. Maar dat is
liet eenige niet , waarom onze tijd lof verdient.
Laat ons de vraag eens stellen wie in liet jaar
1773 het meest genoten van de toen gevierde
feesten. Ja, het volk mocht den vorst nu en clan
even aanschouwen en het verdrong zich in de straten om al die pracht uit de verte te bewonderen ;
maar het waren zonder eenigen twijfel de edelen en
de aanzienlijken, die het meest genoten. Zij mochten met den vorst aan den feestmaaltijd aanzitten.
Zij mochten met hem deelen in die waarlijk vorstelijke weelde. En nu ? Of men wil of niet,
men moet toestemmen dat in onzen tijd het eerst
gezorgd en het meest, gedaan wordt voor het volk.
Zoo is het in dagen van rampspoed. Denkt
maar eens terug aan den winter van 1890/91, toen
oud en jong zich ook hier mocht laven aan brood
en koffij, die voor hen om niet werden gereed gezet en door barmhartige handen hun werden toegereikt. — Maar zoo is het niet slechts , als cle
honger kwelt en de koude nijpt. Zoo is het ook,
als er oorzaak is tot vreugde. Wie hebben het
meest genoten op het onlangs gevierde ver jaarfeest
van onze jonge Koningin ? Het volk. De Heeren
deden het werk. Weken te voren vergaderden zij
om het feest voor te bereiden. E n , al wat zij
eerst beoogden en beraamden en later ten uitvoer
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legden, liet geschiedde voor het volk, en, wat vooral het schoonst was op het feest van ons vorstenkind, het geschiedde voor de kinderen van liet volk
bovenal. —
Wie dat bedenkt, zal niet eenzijdig genoeg zijn
om altijd alleen te klagen over onze bedorven
maatschappelijke toestanden en in ontevredenheid
beweren dat het zoo niet langer kan, en dat, als
liet niet verandert, de revolutie weer weldra voor
de deur staat. Zie, liet wordt tegenwoordig maar
al te veel mode , om , met miskenning van al liet
goede van onzen tijd, alleen het kwade te zien en
dan nog meer kwaads in de toekomst te voorspellen. Men praat nu over eene revolutie alsof 't een
ras voorbijgaand onweôrsbuitje is , zonder er eens
goed over na te denken hoeveel jammeren zij met
zich brengen zou. Men praat tegenwoordig zooveel en zoo lang over revolutie, dat men zelf gelooft en anderen wijs maakt dat liet er toe komen
moet en er toe komen .zal. —
Ik meen dat men veeleer een open oog moest
hebben voor het vele goede , dat ook in onzen tijd
gezocht en betracht wordt. En werkelijk, wie nu
en dan eens eene bladzijde van de geschiedenis opslaat en dan onzen tijd met dien van vroeger vergelijkt, zooals wij dat deden in voorgaand staaltje
van de weelde der vorige eeuw, hij zal in oprechtheid zeggen : de tijden verbeteren. Al moet nog
veel, zeer veel hervormd worden , we wanhopen
niet. Elke eeuw behaalt nieuwe zegepralen op de
vorige. Wij gaan vooruit! —
LEEUWARDEN, Sept. 1891.
J. 0. SINGELS.
Zie mede den jaargang 1887, bl. 13S—145, betreffende de kosten van het 2e eeuwfeest der Friesche
Academie in 1785.
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FRIEZEN IN ZEELAND.

Er was een tijd, toen door naamsuitbreiding of
verovering liet Friezenrijk zich van de Widau in
Sleeswijk tot aan den Sinofal (het Zwin bij Sluis
in Vlaanderen) uitstrekte.
Derhalve behoorde de tegenwoordige provincie
Zeeland, met uitzondering van het zoogenaamd
Zeeuwsen Vlaanderen, dat er pas in nieuwen tijd
bijgekomen is, tot het oude Friesland.
Waar wij dus in de volgende regelen op de aanwezigheid van aloude sporen des Friezendoms in
Zeeland willen wijzen, hebben wij hoofdzakelijk
zoodanige op het oog, die uit het Friesland tussohen
Fly en Lauwers afkomstig' zijn, dat men te allen
tijde als den kern van al wat Frieseh is zal hebben
te beschouwen.
En dân vinden wij in Zeeland zulke sporen:
op het eiland Walcneren in de verbinding van
geslachts- en plaatsnamen met deu oud-frieschen
persoonsnaam Poppo, als Poppekerke, Poppendamme, Popkensburg, (de geslachtsnaam Poppe
komt nog veel op Walcheren voor), de plaatsen
Buttinge, Gapinge Wumkes.nl
enz.
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Op 't eiland Schouwen had en heeft men den
ouden geslachtsnaam Boeye, nog in de 17° eeuw
vaak Boye geschreven en aan den oud-frieschen
persoonsnaam Bojo ontleend ; verder vond men daar
liet geslacht Boense of Boenesse eigenlijk Bonne's
zoon = Bonifacii, en in do familie de Jonge
overgegaan.)
Op Zuid-Beveland kwam reeds 976 , in een charter
van keizer Otto II, een Papinga-land voor. Op
dat eiland bloeide de oude familie de Vriese, welker
aanzien bleek uit het wapen, in hermelijn een rood
schildhoofd, en als helmteeken: een roodgevoerde
hermelijnen muts met pluimen, welk wapen ook
op de familiën en plaatsen Couwerve, Duvenee,
en op de plaatsen IJerseke en Hoedekenskerke,
(eigenlijk Oedekijnske, van Odo , dus weer friesch)
overging, en naar welke familie de Vriese ook de
Vriezendijksche moeren in ; t land van Tholen,
ongeveer 1250 aan de familie Duvenee en aan de
heeren van Breda in leen uitgegeven, zouden genoemd zijn; overigens had men in de regering van
Zeeland nog twee andere familiën de Vriese.
~Sóg vond men op Zuid-Beveland en het naburige
land van Tholen verscheidene familiën met den
zoogenaamden frieschen halven adelaar in haar
wapen, als : de Vroe (gedeeld, rechts die halve adelaar,
links een gouden balk, vergezeld van drie zilveren
merletten), de Bruijn (gedeeld, rechts die halve
adelaar, links in zilver een rood hart, overtopt
door een rechtopstaande blauwe pijl, de punt naar
beneden), die later te Middelburg in de regeering zat;
Copal (gedeeld, rechts de halve adelaar, links in
zilver drie roode rozen, geplaatst 2 en 1), lateite Vlissingen in de regeering zoomede aan de friosche
Ulenburgh's (en daardoor aan den grooten Rem-
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brandt) vermaagsehapt (*), enz. — Hughe Fccken
1317 te Poortvlict, Heineke Vocke 1330 te Couwerve, liet geslacht Voxen te Eeimerswale en Mr.
Pieter Focxsone, 1535 pastoor te Eliemeet, waren
ook zeker van friesch bloed. De kerktoren te Oosterland op Duiveland is in fricschen stijl gebouwd ,
langwerpig vierkant, met zadeldak tussclien twee
gevels,
Zeker was ook van geboorte of door afstamming
een Fries (want Bordine is gelijk aan Boom , die
in de friesclie Middelzee uitliep) de edelman Pieter
(iheronxsone van Overbordine , die, omstreeks 1340,
te St. Maartensdijk vermoedelijk het slot en in de
omstreken vele goederen bezat en betrokken was
in de woelingen, die in dien tijd, hoofdzakelijk
na de twisten met Vlaanderen, Zeeland teisterden.
Hij en zijne kinderen hadden vooral veel te lijden
zan de Borssele's , die met hunne aanhangers naar
St, Maartensdijk voeren en het huis van Pieter
Gheronx, dien zij „groote smerte" deden, binnen
den vrede „nacht zaten" (belegerden), welke misdaad zij met zesduizend pond zwarten tournois
moesten boeten.
Te Middelburg' had men nog in de vorige eeuw
een deftige familie van Fernij, die, met een kleine
wijziging, het wapen der oude friesche familie
van Femia voerde (gedeeld, rechts in goud een
halve zwarte adelaar, uitkomende van de deeiingsI1) De verdienstelijke lieer J. B. Bietstap geeft in
zijn Armorial générai, 2e éd. I , p. 458, behalve het
juiste, door mij boven beschreven wapen, nog een.
tweede wapen Copal, dat evenwel dat van Ulenburgh
is. Hot alliantie-wapen Copal—Ulenburgh hing te
Vlissingen in de Kleine kerk. Het cimier van Copal
was een arm met zwaard.

Wumkes.nl

138
lijn, links in rood een rechtopstaand zilveren zwaard,
liet gouden gevest naar beneden en drie gouden
sterren onder elkander links daarneven.)
Hoe mannen als Jodocus Heringa, Foeko Keitsma,
Ecco Epkema , om van anderen niet te gewagen,
Her te Middelburg werkten, is nog niet vergeten.
Dat, bij veel gelijkheid in volkskarakter , de
sympathie tusschen Zeeuwen en Friezen even groot
moge blijven als die (b. v. op onze universiteiten
merkbaar) steeds was , is de wensen (}) van
Mr. B. F. W. VON BEUOKEN FOCK.
MIDDELBURG.

P) Nog1 één wensch wil ik hier niet terug houden,
namelijk, dat het een frieschen geslacht- of wapenkundige moge behagen, te doen afteekenen de 65 (zegge
„vijfenzestig") friesche zegels, die zich op 't archief te
Groningen aan een charter van 1 Febr. 1422 bevinden.
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H e i ^ nn m S>miwûvkv in %êexhú
ett §Mi$<$Unb in t?52.
(Uit zijn Handschrift-journaal medegedeeld door Mr. i. DIRKS.)
Van mijne jeugd af, ben ik een liefhebber
van reizen geweest en om, na den volbrachten
tocht, de op de reizen gemaakte aanteekeningen uit
te werken. Mijn oudste reis-journaal is van Mei
1828 en liet jongste van Juli—Augustus 1891.
Toen naar Holland, over land, en nu naar Zwitserland, met een kijkje op een paar Italiaansche
meeren door den St. Gothard tunnel. d)
Geen wonder, dat dan ook de journalen van
reizen door anderen ondernomen, mijne belangstelling boeiden.
In het bijzonder die van Friezen, alleen in handschrift aanwezig of verscholen in weinig voorkomende boekjes. ") Desgelijks wat Hollanders of
vreemdelingen over Iran verblijf in Friesland te
boek stelden, trok zoodanig meermalen mijne aan') Een paar malen deelde ik daaruit iets in druk

mede. Brokstukken uit mijn dagboek (1864). Een avond
aan den Giessbach. De Friesche Ztceedsche Sage in het
Ober-IIaslithal. Een morgen op den Brüniq. (Vrije

Fries X, blz. 439^472.

Bels naar Italië. (Sept.— ZVo». 1871.) (Vaderl. Letteroefeningen 1872).
") Een reisje van Leeuwarden naar Wezel, Kleef
enz. en terug in het jaar 1770. (Met aanteekeningen.)
(Friesche Volksalmanak 1857, bl. 1—25.
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dacht ') dat ik er ook die van anderen op vestigde.
•Zulks was , onlangs , weder het geval met een
handschrift van 86 bladzijden, klein 4 ° , zonder
titel, maar geschreven door een in Leeuwarden
geboren handelaar in staal- en ijzerwaren, dien ik
vermoed dat O. F. R. heette en het journaal bevatte van een reis- en verblijf in Nederland en
Duitschland van 26 Juni tot 9 October 1752.
Bij het lezen van dit handschrift trof mij het
onderscheid van reizen toen en nu. Van Beinschei/d
(bij Elberfeld) werd de reis over Deutz tot Frankfortte paard, afgelegd in 4 dagen (5 — 8 September).
Nu spoort men van Deutz (8.45 —1.22) binnen 5
uur naar Frankfort.
Van Mainz naar Keulen
Wav^afwaarts , per schip, met een ailerellendigst
verblijf daarin , had men meer dan 4 dagen noodig,
waarvoor de trein nu 4 uren en 5 minuten opwaarts bezigt.
Ook uit het oogpunt van vergelijking van den
toestand van plaatsen als b. v. Elberfeld in 1752
en nu zijn zulke oude journalen interres?ant. —
Wij zullen in dit ook nog een zeer vreemd gebruik
aantreffen waaraan vreemdelingen, te Si. Goar verEen reis van Leeuwarden naar Londen en terug
in het jaar 1661. (Ahb. 1860, blz. 106—131). Met
aan teekenin gen.)
Foppe Foppessoon Junior en zijne aanmerkelijke
Voyagie na de Oostzee in den jare 1676. (Alsb. 1862
blz* 113- 142). (Met aanteekenmgdn.)
'') De lustplaats Groot Keerema bij Zweins, (1719.)
(Ahb. 1891, blz. 1—23.)
-) Aanteeieningen van Z. ü. von Ujfenhàcli, gedurende zijn verblijf in Friesland in 1710. (Vrije Fries,
VI, blz. 305—890. Met aanteekeniiigen.)
Brieven over Friesland door Barthold Georg Niebulir
in liet jaar 1SOS geschreven. (Met aanteelcenmgen.)
(Provinckde Fricsehe Courant 184-4, 54 blz., 8° Afdruk.)
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toevende . onderworpen waren. Nu houdt menige
sneltrein er niet eens stil, en de andere treinen
maar één of twee minuten. Geen tij ds genoeg zelfs
om de vraag of men met water of' met ivijn aldaar
gedoopt wenseht te worden te overwegen, laat
staan om naar den koperen halsband gevoerd te
worden, zooals wij zullen lezen.
Op den 26 Juni 17Ö2 vertrok onze reiziger om
4 uur 's morgens met de jaagschuit van Leeuwarden naar Sneek, kwam aldaar om 8 uur aan ;
reinde om 10 uur, waarschijnlijk te voet, naar IJÏst,
dronk aldaar thee bij Melis Walles , voer daarop
tot Wondsend en „deed er zijne affaires af." Verder naar Sloten, onder geleide van donder e:i
bliksem en een waterlioos, die zoo dicht bij het schip
kwam, dat men eenigen tijd voor anker ging liggen.
Het curieuse van dit weerverschijnsel was , dat
men daarop door gebrek aan wind schuivende op
de Lemmer kwam.
„Zoodra ik aan wal was gestapt, zag ik een
„wagen uit Leeuwarden arriveren, waarin de koeke,, bakker Oorver met vrouw, de weduwe BudolpJii
„en „Monsieur" J) Emmenes, welke vrienden (uit„gezonderd de wed. R.) een reis naar Aken zou„den doen , om de wateren aldaar te gebruiken."
Men ziet de badreizen zijn oud , zelfs naar Aken :
trouwens voor de warme baden het meest in de
buurt. Men huurde gezamenlijk de kajuit van den
!
) „Monsieur" geen heer, geen dienstbare. In 1770
heet liet Monsieur Onibelet van Leeuwarden, een
pridkmalcer. Wij meenen ons een koster Emmenes te
herinneren. Mudolphi was een geslacht van predikanten en secretarissen. Zie de Naamlijst der.eersten
uit.g. door het Friesch Genootschap'.
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toevallig allergrootsten en nieuwen Lemster beurtman af, vond in den schipper, een Groningerlander, een braaf man, had een vrij voorspoedige
zeereis , stapte om 8 uur 's morgens te Amsterdam aan wal en ging in de Bethanienstraat
in het Gekroonde Ellier†eld logeren , in afwachting
dat men in het Ongekroonde zoude komen. Men ontmoette aldaar den reiscompagnon naar Duitschland, den lieer Jacob Bosch, wiens familie zicli
toen reeds in het plaatsje Remsclieid bij Elberfeld
waarschijnlijk bevond of welligt woonde en met
welke onze Journalist zeer bevriend was, ook
blijkens zijn lang vertoeven in dat oord, tenzij
zijne gezondheid zulks vorderde.
Van gebrek daaraan bleek ons trouwens niets.
Onze man smaakte zijn nat en droog goed; stelde
het ook op hoogen prijs , maakte krachtige lichaamsbewegingen te voet, op wandelingen en op de jacht
en vooral te paard, dagen achtereen.
Alleen als hij, in plaats van op een bos stroo, in
het open Rhijnschip cp wat hooi onder den blaauwen
nachthemd moest slapen, klaagt hij.
In Amsterdam zag hij (ofschoon aldaar van 27
Juni tot 2 Juli ook om „affaires" vertoevende)
niets dan twee leeuwen van drie jaren oud, wier
beschrijving wij maar zullen overslaan. De heer
en jufvrouw Jongman bewezen hem vele beleefdhoden.
Evenals thans snelreizigers, die er geen belang
in stellen iets te zien, zich van de naclitsneUreinen
bedienen, zoo kan men geene reisbeschrijving uit
die tijden , ons land betreffende, opslaan , of er komt
een nachtschuit in voor. Veelal die van Utrecht naar
Leiden of van Gouda naar Amsterdam van 's avonds
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5 tot 6 uur 's morgens. J) Ook blijkens dit journaal
voer men van Amsterdam met de nachtsehuit op
2 Juli 1752 naar Leiden, stapte aldaar over in
eene andere schuit en kwam om 9 uur 's morgens te
's Gravenhage. „Daar hadden wij dien geheelen dag
„een sterke regen, zoodat ik geen occasie had de ver„makelijke buitenplaatsen, welke aan de vaart waren,
„te bezien." Trouwens, de zomermaanden van 1752
geleken veel op die van Juli en Augustus 1891 en
met klachten over slechte wegen, doorweekt van regen, over onweer en hardewind is liet journaal vervuld.
Dienzelfden dag (al wederom per schuit naar
Delft en Rotterdam) logies in de Marêchal de Tureiuie op de Zuidblaak. „Wel gedient maar ook
rijkelijk veel te betalen. „In Rotterdam", zegt hij
verder, „wordt naar de groote der stad meer negotie
gedreven dan in Amsterdam."
Den volgenden dag (4 Juli) voer men om 11
uur van Rotterdam naar Delft en bezag aldaar in
de Oude Kerk de tombe van Prins Willem den
Eersten, die beschreven wordt, „Van liet graf van
„Prins Willem IV (overleden 27 October 1751) was
„niets te zien als een blaauwe zerk, op de wijze van
„eenwinkelhaak gehouwen en daarboven diens wapen
„met vier kwartieren, een vergulde helm, waarop
„een vederbos van geele, blaauwe, witte en oranje„ veeren benevens de staf van commando, wapenrok,
„degen en sporen."
Delft, meest door renteniers bewoond in kapitale
huizen, vond men stil en werd om 2 uur vaarwel
r

) Zie Gedane reizen in 1736, 1740, 1741, 1742 en

1760 door 'Luyd- en Noord-IIolland, Overijsél en Gelderland , door mij, JAN KOOPMAKS van Worlram. (H.S,
Bibl. Friesch Genootschap) blz. 72.
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gezegd. De Taart tot ; s Hage was aangenaam door
de vele buitenplaatsen die men voorbij voer. Logies
în de drie Brabanders op het Spui; 's avonds liet
Huis in liet Bosch bezien „alwaar ik Juffr. Coulon l)
ging bezoeken en wel bevond." Evenals den volgenden dag de Nieinve Kerk (zonder eenige pilaren)
en de Groote Kerk, beide vol van wapenschilden ,
ontelbaar door de groote menigte.
(In 1795
ruimde men die ook te Leeuwarden op.) — Zonderling is h e t , dat men in dit en ook in het reeds
aangehaalde journaal steecis gewag gemaakt vindt
van het bezichtigen van de gevangenissen ; toen
Spinhuizen genaamd, zelfs door jonge dames, als
de vrijster van den burgemeester van Workum. In
dat van 's Hage en ook in het raadhuis te 's Hage
(1736 gebouwd: lees vergroot) was genoegzaam
niets te zien. Nu vindt men er een stedelijk Museum , toevallig ontstaan 2 ).
Men voer over Leiden (7 (ah) naar Utrecht) 6
Juli (ari) om 7 uur) dus een wijzertje rond in een jaagscliuit, geen slaap-coupé zooals nu, Utrecht had
toen niet zulk een riant voorkomen als tegenwoordig. „Een groote oude stad met weinig fraaie
, gebouwen voorzien, heeft een steenen muur en
„smalle grachten, die aan de onderzijde van het
„bolwerk met boomen beplant zijn."
Het jaagschuitvareii hield nu op. In den post') Coulon, bekende Leeuwarder, nu aldaar uitgestorven familie.
-) Toevallig door dien de wethouder GIIYOT (uit
Nijmegen derwaarts verhuisd) eens den raad overhaalde om van het saldo eener dienst-rekening, ik meen
van /'101.000, die laatste ƒ1000.— hem toe te vertrouwen om die op de zolders geborgen zaken eens
op te redderen. (Zoo deelde ZEd. mi] eens mede.)
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wagen , met vier paarden bespannen, reed men (6
Juli) om 7 uren uit Utrecht. Men passeerde Rhenen,
een slechte en nare stad, Held liet middagmaal te
Wageningen, een kleine en nette stad en kwam
's avonds om 6 uur te Arnhem. In plaats van de
te verwachten zandtvegen op de Veluwe, gewaagt
men „van doorgaans steenachtige wegen over bergen
en dalen „door boseasies , in welke kontrijen men
vele galgen j>asseert.v

Zeker een gevolg van de

vele heerlijkheden en steden, met het recht van crimineele justitie voorzien.
In Arnhem , (logies in het Kleefsche Posthins) ,
mistte de Leeuwarder de vele luifels van zijne geboortestad; Op 7 Juli 1752, 's morgens om 5 uur,
met den KoninklijkenPruissischenpostwagen, met vier
paarden bespannen, van Arnhem. Tweemaal over
den Nieuwen en eenmaal over den Ouden Rhrjn
met een schouw overgehaald; 71/» te Zevenaar
(kleine en slechte stad), Elten, Mterberg, met klooster
er op en „Hermitage", van daar tot aan den
Ehijnoever, liooge, smalle en gevaarlijke weg. Het
overhalen duurde wel een half uur. Te Kleef
werd het middagmaal gehouden , „heerlijk getracteerd'', en om 2 uur met extra-postwagen van vier
personen, bespannen met 3 paarden, naar Kanten,
verder naar Rhijnberg, slechte stad, eertijds groote
frontierplaats, nu onder den keurvorst van Keulen.
Aldaar, halte ^4 uur > YOOr ü e t avondmaal. Van daar
om 9 uur per Kleefsche postwagen naar Hoogstraten ; aldaar aan te middernacht, zeer duistere
nacht, „ zagen vele vurige vliegen , die zich als
kleine lichten kwamen te vertoonen" Te Hoogstraten „alles aussteigen", courierwagen met twee
paarden bespannen, (ah) 's nachts 1 uur, (an) 's morgens te Urdingen en overgehaald over den Rhijn
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met een schipbrug te Dusseldorp in het Bergschland. (Logies in de Schelvisch) Men vond die
tamelijk groote stad, (nu 120,000 inwoners) , met
groote straten zeer morsig, de huizen groot, maar
slecht onderhouden. De stad stond toen onder den
keurvorst van de Pfaltz. Men spelde de vrienden
aldaar op de mouw, dat „de Kroon van Engeland
„zooveel zilver had geboden voor liet (leelijke) op
, de markt staande ruiterstandbeeld van Keurvorst
„John Wilhelm († 1716 , in 1711 NB. door hem
„zelven voor zicli opgericht) als liet aan metaal
„zwaar was."
Eeeds 8 Juli om 11 uur vertrok men uit Dusseldorp met den keizerlijken postwagen met vier paarden
bespannen en des namiddags door Metmann, een
onbeschrijfelijk slechte stad, vol modder, drek en
stank, ja zelfs zóó , dat de wagen tot over de
assen er door ging en zoo onegaal door de groote
klipsteeneu , die er tussclien lagen, dat het eene
paard boven het andere wegens de hoogten en
laagten stond, enz. enz. Met moeite door Metmann gereden, hield men verder op , in een boerenhuis, de maaltijd , passerende over zulke hooge
bergen , dat men ze te voet veeltijds beklom en
de raderen van den wagen in kettingen geslagen
werden. Bovendien was de weg zoo formidabel
slecht, dat het spoor op vele plaatsen vier voet
helde. Gelukkig bereikte men echter Mberfelil
(6 uur) en ging men een uur later te voet naar
Bemschheid , „alwaar wij dien avond zijnde , Sa„turdag den 8 Juli om 9 uur arriveerden en
„Jufvrouw Bosch en familie in goeden welstand
„ ontmoeteden "
Dat Bemscheid is nu een fabriekplaatsje. (Beideher § 308.) Het is met een zijtakje verbonden
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aan de hoofdlijn Elberfeld—Barmen en een der
veelvuldige kruiswegen in het Bergschland l ), , Wo
der Marker Eisen reckt. IJzer speelt er de hoofdrol. „Bergsland is de rechte naam van dit land ,
„dewijl liet vol bergen en dalen is 2 ). De bergen
„zijn allemaal zeer boscliachtig , zelfs zoo dik van
„geboomte, dat men er op sommige plaatsen zon„der groote moeite niet doorpasseren kan, ook
„zoo hoog, dat men zonder groote moeite velen er
„van niet beklimmen kan en in het neerdalen zich
„moet vasthouden, want te schielijk gaande zoude
„men vallen. Groote steenklippen , hoog en steil.
„Boven kan men twintig uren ver zien. In de
„bosschen vindt men eiken-, beuken-, ijperen-, gezever-, kersen- en hazenotenboomen. Aldaar ook
„een soort van bessen, die men worbelen noemt,
„die laag aan den grond aan een stam als de palm
„wassen. Herten, wolven en wilde zwijnen ziet
„men er weinig wegens de menigvuldige water,molens , wier geraas zrj niet kunnen verdragen.
„Vossen zijn er tamelijk veel. Eekhoorntjes en
„dassen weinig. Hazen zijn er dun gezaaid. Konijnen in liet geheel niet. Patrijzen zeer weinig.
') Elberfeld 7.05, Barmen 7.19, Mittersliausen 7.24,
Somsdorf 7.45 Luttringhausin 7.53, Lennep 8.00. Van
deze stampîaats van zulk een beroemd geslacht gaat
N. W. afwijkend een zijtak naar Memscheid 8.04—
8.14.
-) In 1840. toen men begonnen was met de lijn
Dnsseldorp—Elberfeld, werd het door mij bereisd.
Ook in mijn journaal vind ik gewag gemaakt van een
allerslechtsten weg naar het Neanderliol, doch Metmann was zeer rein, want het werd toen zeer geteisterd door een wolkbreuk, die terwijl wij er aten, de
goten der straten in beken veranderde en kleine watervallen te voorschijn riep.
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„Arenden niet, maar wel een soort van vogels ,
„die men störtvogels noemt, die zoo groot zijn, dat
„zij een hoen met zich in de lucht kunnen op„ voeren. Zwarte raven zijn er veel. Tortel- en
„houtduiven , bonte eksters , meerels , leierseknip„pers , lijsters , musschen , meesjes en allerhande
„soort van vinken en klein gevogelte worden er
„veel gezien. In den herfst komen de „kraams„ vogels" op de geneverbessen vallen. Men maakt
„dan veel werk met ze te vangen. Het rundvee
„is er klein en niet zeer vet door de dorre weiden.
„Driemaal daags wordt het uit het veld in de schur e n gedreven om aldaar gevoed en gemolken te
„worden en 's avonds wordt het gestald (voor-de
„mestwinning.) Geiten zijn er veel, soms ziet men
„er wel acht à tien bij elkander. Schapen weinig.
„Geslacht geven ze mager vlëesch. De meeste
„burgers in de steden i) zoowel als op de dorpen
„houden hun eigen vee en moestuinen, zoodat in
„Bergsland boter , kaas en groente niet bij de straat
„of op de markt verkocht wordt. Het land is zeer
„hol en bol en wordt met één paard beploegd.
„De huizen van hout met rijs en leem gebouwd
„zijn van binnen weinig beschilderd (geverfd) maar
„alles tot de balken met kalk gewit. Het is in
„Bergsland kouder dan in Friesland en de vrucli„ten worden er later rijp. De menschen leven er
„zeer familiaar met malkander. De ongetrouwden
') In mijn jeugd hadden nog vele vermogende burgers te Leeuwarden (meest achter hunne huizen) stallen waar men 's winters melkkoeijen „opzette" en ook
vetmestte ja soms veulens opkweekte. Achter mijn
huis (G 118, Nieinoestad) stonden tot 1877 op de plaats
waar nu de tuin is niet alleen een paarden-, maar ook
een veulen- en koestal, nooischuur, wagenhuis enz.
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„hebben een vrijen, toegang tot de vrijsters, die
„ dan zamen met malkanderen in een apart vertrek
„gaan waar de vrijer op "wijn , amandelen enz. ge„tracteerd wordt volgens landsgewoonte. Hij mag
„in één week wel zeven (!) vrijsters bezoeken, het
„zij bij bekenden of onbekenden, dat nooit gewei„gerd of voor schande gerekend wordt, want er
„wordt eerlijk onder malkander geleefd en van
„geene oneerlijkheid immer gehoord. In de meeste
„huisgezinnen vindt men zes, acht, tien, ja noch
„meer kinders. De fabriekage van Bergsland be„ staat in ijzer en staal te bewerken tot sloten, vijlen,
„kuieren enz. alles wat tot het bonwen van huizen
„noodig is. Ten platten lande zijn de meeste lie„den smeden, die elk maar een soort van goed
„maken." De slechte wegen worden in deze opsomming niet vergeten.
Het trof den verhaler ook dat men in de Luthersche Kerken altaren vond waarop de Epistelen gelezen worden en dat in de godsdienst oefeningen
meer gezongen dan gepredikt werd.
„Wanneer een doode begraven wordt, wordt er
„(welken dag het ook wezen mag) een lijkpreek voor
„den overledene gehouden. Wanneer liet lijk naar
„de begraafplaats gedragen wordt ziet men 25 à
„30 jongens in gekleurde kleeren voor het lijk
„gaan met boeken in de hand waaruit gezongen
„wordt. Zij die dit gezang hooren en daardoor
„weten dat er een dcode begraven wordt snellen
„toe , na eerst een zwarten mantel omgeslagen te
„hebben en vergezellen alzoo uitgedoselit, het lijk
„tot aan het kerkhof, waar de pastoor een gebed
„over het lijk doet eer het in het graf gezet wordt.
„In het graf gezet zijnde gaat men onder gezang
„de kerk in. De pastoor plaatst zich op het altaar,
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„zij die het lijk vergezeld hebben gaan tweemaal,
„om het altaar om te offeren (gaven te doen) waarna
„de pastoor op den predikstoel gaat om eene lijk„rede voor den overledene te houden, besloten wordt
„met eene predicatie (toespraak). De pastoors in
„Bergsland hebben geen vast tractement, moeten
„hun bestaan alleen van liet doopen, trouwen en
„het offeren bij het begraven zoeken, doch zij heb„ben vrije woning en een bosch waaruit zij brand„hout halen. Velen kunnen echter hun inkomen
„op ƒ1000,— brengen. In Bergsland wordt niets
„anders dan hout en steenkolen gebrand. De slangen
„zijn er klein en onschadelijk-"
Onze reiziger had te Bemscheid veel slecht en
regenachtig weder dat hem van 8 Juli tot 1 Augustus in huis hield. Op dien dag ging hij met
zijn reisgenoot Jacoh Bosch naar Elberfeld. Na
21/2 uur loopens langs een zeer ongemakkelijken
weg over bergen en steenldippen kwamen zij aldaar.
De heeren Kar nap s, groote bankiers aldaar, waren
zoo gul en de regen zoo sterk ,- dat zij bij dezen
overnachten. „Elberfeld is een groote koopstad
„alwaar groote handel in lint, chamoses (?) katoe„nen en dergelijke waren gedreven wordt, voorzien
„van kapitale huizen, zeer volkrrjk met daaronder
„groote kapitalisten. De daar door stroomende
„Wupper, slechts vier voet diep , is niet bevaar „baar enz. enz." Men zag aldaar een aambeeld
van 1700 pond, dat aanleiding tot een toen nog
niet geëindigd proces had gegeven, waarvan de
kosten toen al ƒ2000.— bedroegen. (Die pleit
om een koe, geeft er een op toe.)
Bij hunnen temgtogt (2 Aug.) alzoo het vreeselijk regende en het in hunnen weg lag, bezochten
zij C/4 uur) van Remscheyd den heer Benger. De
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schrijver noemt zulke bezoeken steeds „visites geven", b. v. „3 — 4 en 6 Aug. bleef ik te E. di„ verteerde mij somwijlen met de jacht of ging met
„den heer Jacób Bosch , deze en geene juffers de
visite geven." (Bleef hij daarvoor zoo lang (zonder succes ?) in K.) ?
„Den 7 Aug. ging ik 's morgens van Eemsclieid
„met een wegwijzer naar de stad Lennep (IV2 u u r
„van K.) en ging den rechter van die plaats, den
„heer Haandt, voor M uur de visite geven." Lennep wss voor ongeveer 7 jaren (1745) tot den grond
toe afgebrand. De huizen waren allemaal wel
nieuw, maar noch niet straatsgewijze' (op zijn
Molkiverums) , het een tegen het andere gebouwd.
Een patersklooster was van den brand gespaard
gebleven. De muren van het stadje, van klipsteen
gebouwd, waren gansch vervallen, de straten er te
voet en zelfs te paard onbegaanbaar. Fabrijkstadje
van lakens.
„Van daar marscheerde ik verder naar de Kne„ winkel- ') brug en ging voor de tweede maal
„Monsieur Clarenbach de visite geven, met wien
„ik mijne affaires kwam te verrichten, dien middag
„aldaar bleef eeten en alwaar ik (naar de wijze
„van dat land) heerlijk getracteerd werd." Zeven
hamermolens werden bezichtigd.
Ruwe staven werden daarin tot allerhande dikte
door hamers , die wel 50 fj§ wogen, geslagen.
De W upper bracht die en twee blaasbalken in beweging. Twee huizen ver kon men zelfs met hard
') Alle huizen aldaar behoorden en werden bewoond door de broeders en familie Clarenbach, de
markies van Carabas van dat oord al noemt de reiziger hem monsieur.
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te spreken door al dat geraas en geblaas elkander
niet verstaan.
In de Wupper ving men (en waarschijnlijk noch)
kleine lekkere kreeften met de hand onder de steenen, forellen, „een bonte viscli, lekker van smaak,
ter grootte van een baars." Ook zalm van 25—
30 fS, doch toen reeds niet zoo veel, doch in het
voorjaar (1752) had men er een gevangen van
90 fS. Aal en grondelingen zijn er ook ia te
vinden en een visch in Friesland (trouwens niet gewild) aalpiepen genoemd, die daar veel gevangen
en hoog geestimeeid wordt.
Evenals te Elberfeld bleef hij door aanhoudend
aanzoek en den harden regen dien dag bij de
Clarenbachen, doch 8 Aug. bij goed weder was
hij weder in zijn logement te Remscheyd. Des
namiddags ging hij met de oude juffer Bosch, haar
zoon Jacob en dochter naar Haaserikleeff bij den
heer IlaasenJdeeiver , broeder yan Arnold HaasenTdeewer; dat een groot staalnegociant is, en „zag
„daar aambeelden maken en drie opgemaakt (af„gewerkt) aan ons behoorende, daar ik O P E liet
„opslaan met de Nonibers (nummers.)"
Geen wonder dat men dezen kalant „superber" op
taarten en bijzonder krachtigen Portugeeschen wijn
tracteerde en men eerst te tien uur 's avonds afscheid nam en naar fiemscheid terugkeerde.
Twee dagen later (10 Aug.) gingen de twee
•inseparablen om 7 uur naar Solingen (2ij2 uur

van Remscheid) over steile en hooge bergen, hielden zich onderweg , om wat uit te rusten , hier
en daar op en te 11 uur aangekomen, gingen zij bij
den voornaamsten negociant aldaar (Burgemeester
BergJî) eotcn, werden nobel getracteerd, bleven, als
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elders , daar logeren en kwamen eerst den volgenden avond te R. terug.
, Tolingen is een tamelijk groote stad met poort e n en wallen voorzien, bevat in zich vele tuinen
„achter de huizen , is niet dicht bebouwd en de
, huizen zijn in het algemeen klein. De fabrikagie
„bestaat in het harden, etsen, smeden, polijsten en
„vergulden van klingen alsmede in het maken van
„messen, 't geen meestal buiten de stad geschied",
zoo schrijft onze reiziger, die het een e rare vertooning vindt, dat alle grafzerken op het kerkhof
„recht over eynde staan.1'
12 , 13 , 14 en 15 Aug. werden besteed in het
geven van Visites aan den heer Mulink , Mej. Berger , Mej. Schotten , eene wandeling naar den Papenberg, diner aldaar onder de groene boomen.
Met vriend Bosch den 16 Aug. naar en door Leimep
naar Beienburg, een schoon vlek, dat zij aan de
rechterhand lieten liggen en hunne paarden bij de
hand moesten leiden om den slechten weg. In
Schivelm gekomen, zagen zij aldaar de optocht
der burgers , die alle jaren eens geschiedt en met
vele zotternijen gepaard gaat. Na het diner om
4 uren weder te paard in gezelschap van den heer
Voster (van Hagen) naar de Bron bij Schirelm.
Een formidabele regen hield hen daar van 6 — 8
uren op.
Nadat zij door de rivier de Ennepe, tamelijk
diep en met sterken vloed (in zulk een duisternis
dat, „zegt cle schrijver," ik kwalijk een wit paard,
dat vóór mij ging, kon zien) doorgewaad waren,
kwamen zij te 10 uur te Hagen. „Een schoon en
groot dorp, dat voor 4 jaren (1748) stads-privilegiën verkregen heeft. (In 1880 telde het reeds
24000 inwoners). Men logeerde bij den burge-
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meester, bezag een nog niet geheel voltooide,
superbe Luthersche kerk, die zoo van predikstoel
als banken fraaier dan een eenige kerk in Friesland
was. (De schrijver ziet hier Bolsward voorbij.)
Den volgenden dag werd de togt naar Limburg
voortgezet. Om de booze wegen moest men al
wederom afstijgen en de paarden den berg afleiden
tot aan een water (de rivier de Lennè) daar men
door moest. De extra groote geele hengst baarde
bij het weder opstijgen groote moeite, want zoodra
de ruiter zijn voet in den stijgbeugel zette , sloeg
hij met den achterpoot naar diens hoofd. Verder
op naar Elzen en Iserlohn had men den ondeugensten weg , dien men ooit gezien had. De groote
lange brug aldaar over de rivier de Ennepe was
zoo oud , dat men alle oogenblikken vreesde , dat
het zware paard er door zoude zakken. Men
logeerde te Iserlohn voor de stadspoort, gaf den
koopman Quinlc de visite, bezag buiten de stad
de fabriek van liet trekken van ijzerdraad enz.
Den 18den Aug. bezag men Iserlohn, tamelijk
groot (in 1880 met 16800 inwoners) prachtig gebouwd , maar ook zeer morsig, vol mestvaalhoopen
doch ook met fonteinen met bakken omzet , uit
welke het vee gedrenkt wordt. Ook de negotianten
in ijzerdraad te Iserlohn, Bredenbadi, Quinlc, Rinsingh en Overhoff werden nogmaals bezocht en met
de grootstsn daarvan, Roeper en Pauli, reisden zij
„lustig en vrolijk" des namiddags tot Elzen ; bezochten aldaar den pastoor , namen afscheid van
hunne naar Iserlohn terugrijdende vrienden en kwamen om 8 uur te Hagen. „Direct zoo wij van
onze paarden waren afgestegen, gaven wij de visite
aan de jonge juffer IlaarJcotte", waarover de oude
heer Huiler grootvader was, die zich toen ook nog
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wel bevond. Zondag 19 Aug. woonde men te
Hagen de godsdienstoefening der Lutheranen van
10 — 12 uur bij. Tot de bron van Schwelm 2 — 5
uur had men een zeer goede weg over vlak land,
vol met runderen, schapen en geiten , afgewisseld
door koornvelden. Aan de Bron , waar veel gezelschap was om de wateren te gebruiken, werd overnacht en den volgenden dag reed men over Lennep
weder naar Eemscheid, alwaar men noch drie dagen
vertoefde eer men een nieuwen togt volbracht.
Den 24 Aug. reed men 's morgens om 10 uur
van Eemscheid met een wegwijzer naar Wermelskirchen. Boosaardige weg van steenklippen en
„toestappen." Het was aldaar druk, kermis, processie en predikatie in de open lucht. Middagmaal
in de stad „daar ik Koenraad (?) zijn zuster liet
komen, met haar sprak en wel bevondt. Van 2 tot
3 uur naar Nienliuis. Slechte klei weg tot Fettenhenne (?) „alwaar niet ver af voor jaren een post
op den weg vermoord was , die ook aldaar begraven
ligt." Verder op zandweg en de schoonste bosschen
die men ooit passeerde, maar had onderweegs het
ongeluk met zijn paard te vallen, wegens de donkerheid , 't welk zich echter noch ten beste schikte.
Om ruim 8 uur te Miilheim, (Logement de zwarte
beer) een nette plaats aan den Ehijn (in 1880 met
25000 inwoners). Aldaar liet men het paard staan
en wandelde (25 Aug., 's morgens naar Keulen)
met gezelschap. Om 8ll2 uur aldaar aangekomen,
kwam men te laat om de hoofden der drie koningen
te zien, die 's morgens van 8—9 uur werden ten
toon gesteld. Van de 365 kerken die tot de kleinste
zeer fraai zijn (?) werden bezichtigd de Jezuitenherlt (onbeschrijvelijk kostelijk) , de Dom „waarin
„ook een gouden kroon hangt van massief goud (?)
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„eenige duizenden ('?!) ponden zwaar, die over dui„zend jaren (!) aldaar gehangen (!) en nooit schoon
„gemaakt wordt, uit vreze dat er afgestoten wordt."
Noch twee kerken bezien in ieder van welke een
gouden kroon hangt die over de duizend pond
is (!!) (Oli lichtgeloovige JJâœrkooper !)
Hij beklaagt zich er over dat de Gereformeerden
en Lutheranen te Keulen geene kerken hebben en
geene open winkels mogen houden, alleen en gros
mogen negotieren.
In het Arsenaal zag men een kanon dat 14 maal
in één minuut kon schieten en eene machine die
in één minuut 45 schoten kon doen.
Natuurlijk worden de twee op de markt uit de
bovenvensters ziende paardenkoppen en het daaraan
verbonden verhaal , bij Büdeker, § 380 te lezen ,
vermeld. — Reeds 's avonds was de reiziger in
Mühlheim terug en keerde den 26sten Aug. over
de reeds genoemde plaatsen naar Remscheid weder
en trof aldaar den heer P. Bosch aan, die van een
halfjarige reis in Frankrijk en Engeland dien dag
teruggekeerd was. Wat onze held van 27 Aug.
tot 5 September te E. uitvoerde laten wij ter zijde,
alleen zij nog vermeld dat hij van daar met anderen
den 3 Sept., 's namiddags 2 uur naar de stad
Sion (?) reed, „een zeer sehoone en heerlijke stad,
voor zeven jj.ren (1745) eerst nieuw gebouwd,
zeer vermaard wegens de Epicuristen ? die men zegt
dat aldaar zich ophouden. De gemeente is gereformeerd en de stad was nog niet voltooid. Om
4 '/j uur ging men naar Plas (?) en terug op
Remscheid.
Den 4den Sept. ving hij te 4 uur de reis te
paard naar Frankfort aan. Den eersten dag in
gezelschap van den heer Beteram over Wermels-
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kirclien , Fetterlienne, (een slecht dorp in liet lang
gebouwd, met liuizen van leem en riet te zameii
geplakt, waar elk zijn eigen brood bakt in een
dito oven , buitenshuis) naar Mülheim. Hier vond
hij den heer Platzman, die hem verzocht om de
reis met hem , over land , te paard , naar Frankfort
te doen. Na lang beraad werd dit aangenomen.
Men vertrok naar Dentz, tegenover Keulen, waar
geen protestant zijn verblijf mogt houden, wel jooden,
die aldaar dan ook in grooten getale gevonden
werden. De reiziger huurde aldaar een paard en
een man om het paard van Frankfort terug te
voeren. De 69-jarige man volbracht dien tocht te
voet, zooals wij later in het journaal lezen , dat
wij nu verkort en de namen zooveel mogelijk
verbeterd, zullen volgen. Deutz (12 uur) ab (2 uur)
voorbij Enser, dat men aan de rechterhand liet
liggen. Door Purz op Walm naar Spicht, 5 uur
(halt.) Verder naar Siegburg (67a)- Heerlijkheid,
kleine stad met een zeer fraai kasteel, dat op een
hoogen steenklip ligt maar alleen van Ridders bewoond werd. 6 Aug. (6 uur) van Siegburg, reden
wij tweemaal door de rivier de Ayger en tweemalen
met gevaar door de rivier de Bolsdor† (waarvoor
men te Troistorf door de Sieg, zal hebben te lezen.)
De vlakte nemende, liet men het Zevengebergte en
den Rhrjn aan den rechterhand liggen. Men passeerde Hennif†, Waardt, Euheraod, Kergeyt, (Lenscheid?) Weijerbusch (11 — 2 uur.) Hier bekwam
men de heer Jeger en zoon tot gezelschap en reed
door Altenhircherif Gieleraad, Heulcsterbach, langs
goede harde zandigen weg over bergen en dalen,
doch tusschenbeiden moest men afsteigen en de
paarden bij de hand leiden. Dat men het land
met ossen, die aan de horens trokken, beploegde
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en voor wagens spande schijnt iets nieuws voor
den Fries te zijn geweest. Te Freyling in het
graafschap Hachenburg overnachtten de vier reizigers op stroo, zonder kussens of dekens nevens
malkander op den grond.
7 Aug. (4 uur) Ab. Men kwam nu in liet
Kenrvorstendom Trier, in Klein Frankrijk, pas^U'u^

i.1.

S'feiit , (waarop dïie prinsessen van Oranje haar
verblijf hielden) , liet men aan de rechterhand liggen. Limburg werd om 9 uur bereikt. (De afstand van AUerikirchen naar Limburg doorloopt
de trein nu van 7.37 tot 10.06). Dit stadje (nu
met 0485 inwoners), noemt men een groote stad
met vele torens voorzien en een fraaie hoofdkerk
met een superbe orgel, toen (1752) noch niet voltooid. De honderden ganzen en ezels, die door
de stad gedreven werden en de groote menigte
voor wagens gespannen ossen, trokken de aandacht.
Ab van Limburg om l'/g. Door Nederbreggen ,
Oberbreggen, Selters tot aan de bron. Verscheidene glazen waters van zeer aangename smaak
werden gedronken uit de bron , welke twee schildwachten dag en nacht bewaakten , zeven of acht
vrouwen , ieder met 5 à, 6 kruiken voorzien,
schepten van den morgen tot den avond daaruit
water. Van Selz naar Comberg tot Esch. Goed
nachtverblijf aldaar. Den 8sten van Comberg naar
Frankfort om 4 uur, alwaar men om 11 uur aankwam, drie dagen voor het aanvangen der herfstmis.
Men nam zijn intrek in de Gulden Ster in de Fahrgasae (bij de Falirethor en Bömerberg) en prijst
zeer dit logies, bij den dag gehuurd , om het uitzicht, het levendigste en plaisanste van de geheele
stad. Alle oogenblikken zag men post- en courier-
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wagens met 4 en O paarden bespannen de stad in*
rijden, terwijl de postillons een fraai muzijk maakten ! Die postwagens behoeven voor niemand te
wijken , zoodra de postillon op den hoorn blaast,
moet alle voertuig (behalve mestwagens) op zij
gaan. Wel 3000 wagens kon hij tellen, die op
één dag zijn logement voorbij reden
Nu volgt in liet Journaal natuurlijk eene beschrijving van Frankfort. Daaruit dit: Er zijn
huizen eens zoo groot als ons stadhuis. Een wijn*
koopcr heeft bij de hoofdwacht er een gebouwd,
dat hem meer dan /' 100,000 kost. Nooit heb ik
meer menschen , wagens en paarden ontmoet dan
aldaar , en gedurende mijn verblijf aldaar gevoelde
ik mij beter dan op eenige plaats en werd heerlijk
aan tafel met schoone spijs en goede wijn onthaald.
De Joden, in groot aantal, hebben aparte woningen , dragen zwarte mantels en blauwe beffen enz.
enz.
Onze reiziger vond in Frankfort eenige kennissen
uit het Bergsland, die op de Mis hunne zijde en
Turksch garen verkochten. Met een dezer, den heer
Bredenbach, bezocht hij Saclisenhausen aan de overzijde van den Main en toen de Mis (11 Septb.)
voor drie weken haar aanvang nam, was er
aan waren uit alle gewesten van Europa, ja daar
buiten bijeengebracht, dagen lang veel te zien.
Ook allerlei curiositeiten, een kind van 2 jaar 5
maanden , in alles wel geproportioneerd, wegende
134 £B , een slang 10 voeten lang, een reuzen rib
van 204 f6 , koorddansers zelfs op koperdraad.
Een kerel liet op zijn lijf een aambeeld zetten van
groot 300 £8, waarop een stuk koordijzer van
een duim dik met een sabel in twee geslagen
werd, enz.
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Ook ging bij de stad Hanau zien, de residentie
van den landgraaf van Hessen-Kassei, toen een
frontierplaats, waar men vijf poorten moest passeren , eer men in de stad kon komen. Een stal
voor 82 paarden werd bewonderd. „Alles wat een
paard nootwendig is, was er in." Hij zag er ook
de begraafplaats van Prinses Amelia († 1726) gemalin van Prins Hendrik Casimir II, († 1696) Stadhouder van Friesland, die van 1696 —1707 over
Friesland regeerde. 'Er was destijds in Hanover
nog eene Gereformeerde Hollandsche gemeente.
's Namiddags ging men naar het lusthof Philipsburg, alwaar de Landgraaf van Hessen-Kassei
(Willem VIII 1751 — 1760 Graaf van Hanau)
was , dien men met twee prinsen van Isenburgli
en twee princessen zag eeten l).
De tuin er van was zeer fraai. Een groot, toen
onmisbaar nu weder in de mode komend doolhof
vondt men er, ook fonteinen met stralen van drie
duim dik en 'dicht daarbij een klein snelloopend watertje , de Kinzuj genaamd, op sommige plaatsen
grondeloos, waarin, naar het zeggen, alle jaren
één mensch verdrinken moet, „ dat ook uitkomt,
„want van dit jaar al twee mensehen verdronken",
zoo lezen wij.
De reis te paard werd nu vervangen door een
reis per schip. Den 11 Sept. 's morgens 10 uur
vertrok men per marktschip met zes paarden er
voor gespannen en beladen met wel 200 passagiers van Frankfort naar Mainz , de Main afvarende. De plaatsen, die men voorbij voer of waar
men aanlag, zijn meestal zeer versliimmeÜ, op
') Ook Jan Coogmans en gezelschap zagen zulks
de vorstelijke familie te Dieren doen. Het publiek
ging rond den tafel, als het kon.
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den klank opgeschreven en teruggegeven. Rechts
Griesheim, links Schwanheim, rechts Nied en llvchst.
In dit laatste stadje , waar groote handel in wijn
gedreven werd, bleef' men middagmalen, doch verzuimde de reiziger om een geleide, dat is een pas,
op Mainz te nemen , waardoor hij later aldaar in
ongelegenheid kwam. (Duitschland was tot 1866
zoo versnipperd, dat men nog in 1840 om Frankfort een tour makende , ettelijke malen kon gevisiteerd worden. Ook toen kon men nog niet
zonder pas in Mainz komen , die bij aankomst afgenomen werd en later tegen betaling van eenige
groschen na gestempeld te zijn , terug te bekomen
was). Des namiddags naar Sindlingen (rechts) ,
Kólsterbach (links) , Okristél, Eddenheim (rechts),
Eaumheim (links), Ilochheim en Koslheim (rechts)
en nog drie plaatsjes , die Mannieh, Rantion en
Pischum genoemd worden. Men kwam te Mainz
om 5 uur 's avonds en was dus stroomafwaarts
7 uur onderweg. De sneltrein doet dit nu in 40
minuten.
In Mainz wilde men onzen reiziger zonder den
geleibrief niet binnen laten, doch de tolmeester ,
zoo schrijft hij, „mij voor een eerlijk man aan„ ziende, die met de costuum van het land niet
„bekend was, bood mij behulpzame hand om mijne
„zaak bij den Generaal van de plaats voor mij
„goed te maken, mits ik mijn naam en woonplaats
„aan hem té kennen gaf, 't geen terstond genooteer d werd."
Hij nam zijn intrek in de Hóburg, moest om
de vasten mede vasten en bezag den volgenden dag
(16 Sept.) met een wegwijzer de stad Mainz. Wat
hij daar in kerken zag is elders beter te lezen,
maar hij hoorde voor het eerst in Duitschland een
Wumkes.nl
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klokkenspel. (Noch heden maakt men, b. v. in
Darmstad, daarop den vreemdeling attent.) Men
was toen bezig een St. Petrus Kerk te bouwen
(conform Bädéker, § 194, Ao. 1751). Ook aan
liet keurvorstelijk slot wierd toen een nieuw gebouw
aangebracht. (Fîugel, 1754, Bödeher, § 194.)
(Daarin zijn nu de musea geplaatst.) Verder worden vermeld de tuin van den graaf van Schönhorn,
met fonteinwerk, schoone gesteenten en zeegewassen,
doch door ouderdom reeds aan het vervallen , zouden ƒ 40,000 gekost hebben. (Nu Militair Casino.)
Een 40 voet hoog springende fontein in die Grosse
Bleiche, de aanzienlijkste straat, wordt vermeld.
Het huis van den graaf von Wiltenstein, generaal
van de stad, was vorstelijk gebouwd (vroeger
Stadionsche Hof nu Festurirjs Kommandantur).
Het Arsenaal was nieuw (Zeughaus 1736 gebouwd).
Voor het koophuis hing een reuzenschouderblad
van over de 300 É§ zwaar.
's Namiddags „zoo lezen wij", ging ik een vierendeels uur buiten de stad bezien het overheerlijke paterskloostcr de Cardaits (Karthuizer) waarin
de galerijen van Eyipst (gips) werk, waren met
een kleine maar zeer rijke kerk, die uitvoerig beschreven wordt. Ook het lustslot Favorite aan den
Bhijn bij den mond van den Main gelegen, werd
bezocht. Het is in de Revolutie-tijden vernield en
lag op eene hoogte {Badel-er § 203). Onze reiziger vond er elf keurvorsten naar het leven afgeschilderd , de meeste groote schoone vertrekken
met schoon Sits behangen , vol met schilderijen ,
dak en vloeren van notenboomhout, zoo glad dat
men er bezwaarlijk op gaan kon. „De tuin vol
„allerhande schoone fonteinen, cascades, boom„gaarden, gewassen, oranjeriën, alleen, de schoonste
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„die ik ooit gezien heb, een zomerhuis van O. I.
„porselein, op vele plaatsen verguld met dukaten„goud , waartoe wel 10.000 dukaten gegaan waren,"'
's Avonds 5 uur ging hij te scheep en liet zich
met een jagt den Ehijn afzakken voorbij Cassel,
waar 15 korenmolens op stroom lagen , Engellieim,
Biberich, Schierstein (rechts), Budenheim (links),
Niedenoalluf, Eltville, Erbach (r.) Te Oslrieh sliep
men 's nachts op stroo. Eeeds den volgenden morgen om 4 uur stak het jacht weder van wal, passeerde Winkel (i\), GeisenJieim (r.), Rudesheim (r.)
Te Bingen (1.) halt om koffij te drinken en zich te
ververschen. Het Bingerloch wordt niet onvermeld
gelaten. „ De geheele waterweg tusschen vreeselijke
steenrotsen." (Aan de opruiming daarvan is sedert
de komst der Eomeinen tot 1830 —1832 gewerkt).
Wijngaarden waren tot onder en boven tegen de
rotsen geplant, op welke men vele ruinen van
oude , Ileidensche ! kasteelen ziet. Men passeerde
Ynsul Lapis. (Tnsula lapis) waarop de van ouds
vermaarde Muizentoren, (Mitsen, spahen, Ausscliau,
Signal Thurm (B. § 238). ,Hij is stomp van boven
met eenige luchtgaten daarin en 50 voeten hoog."
Assmanshmisen (r.), Die Erchcnisen, lees: Trechtlingshausen (1.), (Nieder) Heiinhach (1) Lorch (r.)
daar wij een oud heidensch kasteel (Euine Furstenberg) voorbij voeren en aan de linkerzijde lieten.
Vandaar op Lorchhausen (r.), Bacherach (1.) „daar
wij aanlagen en de tol aangaven, voeren verder
voort en kwamen aan een klein bosch midden in
den Ehijn gelegen (Wilde Gefahrt) van daar voorbij
het schoone en sterke slot Pfalz, ook midden in
de rivier gelegen, waarop eertijds de keurvorsten
van de Pfalz geboren moesten worden. Te Cassel
moest men weder tol betalen. Schoon vond men
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de leibedekking der huizen in die streken. Rechts
passeerde men een slot Pimetfort ('? Schanze'?) links
Obenresel met vele wachttorens en waarbij vele
aloude vervallen „Heijdensche casteelen." De 200
voet hooge Lurlei wordt als een vervaarlijk hooge
en ontoegankelijke steenrots beschreven en Argenveldi genoemd. Van daar kwam men bij de gevaarlijke bank en draaikolk van St. Goar, daar elk
eerst een gebed tot God deed om gelukkig over
te komen. Het is aldaar cle gevaarlijkste plaats
van de geheele rivier daar veel ongeluk omtrent
komt te gebeuren „doch wij kwamen Goddank!
behouden over en te St. Qoarsliausen, waarboven
de vesting Katz ligt. (In 1804 door de Franschen „gesprengt") en daartegenover St. Goar
met de sterke en onverivinlijke vesting Bheinfels.
Dit kon men met het oog op de belegeringen
van 15 maanden in 1255 en die met 24000 (?)
man, in 1692 noch in 1752 daarvan zeggen, doch
in 1758 overrompelden de Fransehen Bheinfels.hielden
het tot in 1763 bezet en verstoorden het in 1797.)
Onze reiziger stapte op Zondag 17 Sept. 1752
om 11 uur te St. Goar aan wal. „ Zoodra ik daar
„aan land gestapt was, werd ik door twee vrien„den (met welken ik gereisd had) bij de armen
„genomen, naar den koperen halsband gevoerd, die
„mij werd omgedaan en toegemaakt.
Daarop
„vroeg men mij of ik met water of met wijn wilde
v
„gedoopt worden. Waarop ik zeide : „Met wijn."
„Daarop werd ik direct losgemaakt en naar de
„herberg gevoerd, waar mij het aloude gebruik
„werd voorgelezen door Koningin Christina (van
„Zweden 1632—1654), ingesteld, behelzende onder
„anderen, te moeten beloven in het passeren van de
„stad St. Goar niemand te verzwijgen; die er noch
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„nooit geweest was (hetwelk ik beloven moest orn
„na te komen), waarna ik op een stoel gezet en
„met een kroon door mijne twee getuigen vastgehouden, gekroond werd. Daarna werd een groote
„zilveren beker met wijn volgesehonken en op drie
„conditien uitgedronken. De eerste de gezondheid
„van den insteller, de tweede de gezondheid van
„ den Landgraaf van Hessen-Cassel, lieer van St.
„ Goar , de derde de gezondheid van allen , die te„ genwoordig waren, waarna ik het geheele gezel „ schap op een glas wijn en collation kwam te
„tracteeren. Daarna werd ik door hen gezamenlijk
„ gefeliciteerd , op mijne gezondheid gedronken en
„tot koning benoemd. Eindelijk werd mij een
„groote foliant gebracht vol van allerlei namen,
„om daarin ook mijnen naam benevens dien van twee
„getuigen te zetten. Hiermede was de klucht uit."
Bädeker, § 248, noemt dit oude gebruik Hünseln en zegt dat het tot 1827 (toen de stoombootvaart op den Rhijn aanving) is in stand gebleven.
De halsband was aan het tolhuis vastgemaakt.
Als men met water verkoos gedoopt te worden,
kreeg men een emmer water over het hoofd, koos
men wijn, dan ledigde men een daarmede gevulden beker op het welzijn van Keizer Ka-rel den
Groote , de Koningin van Engeland , den Landsheer en het geheele gezelschap. Daarop werden
hem de wetten van deze vrolijke orde voorgelezen,
hem een vergulde kroon opgezet en hij met de
visscheiïj op cle Lurlei en de jagt op de bank (in
de rivier) beleend. Eindelijk moest hij eene gift
aan de armen geven en zijn naam in het Hiinselboek plaatsen.
Alhoewel onze reiziger dus vroeger nimmer in
St. Goar geweest was , ging hij toch aldaar zijne
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vrienden zien , die nog overig waren, den ouden
lieer Keiler, 88 jaren oud , wiens dochter getrouwd
met den heer Prescher, een volle nicht van zijn
moeder zaliger was. Men haalde hem over .om uit
het jacht zijn reistuig te laten halen en een paar
dagen bij hen door te brengen, gedurende welken
tijd hij de merkwaardigheden van St. Goar bezag,
naar St. Goarhausen overstak en aldaar in de wijnbergen klom om druiven te eeten, met groot gevaar van wegens de steilte om neer te vallen.
Ook Bheinfels werd beklommen en bezichtigd.
Eerst den 19den Sept. 's namiddags vertrok hij van
St. Goar met een groot schip, met 6 à 7 man
equipagie en dat snel voer voorbij de stad H éllmich
waar drie „sterke kasteelen, de Kat, Bat en Mui*
liggen, verdors voorbij Ernend (Ehrenthal V) Ilirzenacli en Æeder Kestert. Hier stapte hij van zijn
groot schip in een klein scheepje over en voer den
geheelen nacht langs een aantal in het journaal
opgenoemde en meer of min ook in de namen verminkte plaatsen, zoo wordt het kleine dorpje Ca'pMen (aan den voet van den Stolzen†elz gelegen)
tot stad verheven. Den 20 Sept. werd om 5 uur
te Coblentz geland , spoedig doorgevaren en 's avonds
te Forniigh (1.) (beneden Andernach) aangelegd.
Het was aldaar dat onze reiziger geen bos stroo
voor geld kon bekomen, slechts een weinig hooi
„waarop ik in mijn open schuitje kwam te leggen
„om mijn nachtrust onder den blauwen hemel daar
„op te nemen" do eb. meer: „Aldaar wierden zijne
scheepslieden beschonken en voeren dien geheelen
nacht met groot gevaar over vele draaikolken die
een vreeselijk geluid maakten. Kort en goed, men
kwam den 20sten September des morgens om 8 uur
in. Keulen , nam terstond een wegwijzer zonder neus
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en met een oor, huurde een paard , stak reeds om
9 uur met de vliegende brug den Rhijn over, reed
door Deutz f Miilheim, Wermelskirchen en FetterItenne en kwam 's avonds in Remscheid aan, alwaar
hij tot 1 October nog vertoefde , den tijd kortendemet visites te geven, vogels te schieten en te vangen
en ten slotte aldaar en in de omstreken van de
vrienden en vriendinnen afscheid te nemen.
Op dien dag om 7 uur vertrok hij uit Remscheid,
zijn vriend Jacob Bosch had de „ beleefdlieid hem
tot Dusseldorp te accompagneeren." Langs een
zeer boosaardigen weg, over zeer liooge bergen,
morsige wegen en steenrotsen tot Elber†eld (S1^).
Men gaf aldaar de visite aan den heer Cornaps:
„also myn geld ten einde was, nam ik aldaar een
„wissel van VO (rol ?) dukaten zonder dat men eene
kwitantie van iny daarvoor te willen ontvangen.
Stevig ging het om 9 iji uur voorwaarts, langs
betere wegen (vier uren loopens in één uur rijden)
naar Sonnenhause (lees : Sonnaborri). Te Hamerfort
(11 uur) aldaar middagmaal: 21/a uur door de
morsige en slechte stad Metmann, (hiervoren beschreven) en in volle galop om 4 uur te Dusseldorp.
De lange rid belette hen niet om de galerij, (waarin
de kunstigste schilderijen zijn die in geheel Europa
bekend zijn) in vier extra groote zalen van onderen
tot boven daarmede behangen en ontelbaar, te
bezichtigen. Als voorbeeld van de waarde er van
wordt verhaald dat de Venetianen hadden aangeboden een stuk (het laatste Oordeel voorstellende)
met gouden dukaten als koopprijs te beleggen,
ofschoon het 18 voet breed en 24 voet lang was.
„Het bod wierd met dankzegging afgeslagen." Ook
de zaal met marmeren standbeelden wierd bewonderd , de Italiaansche opera bezocht en van een
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naklueht aldaar genoten. Het was goed maar
excessief duur in liet Posthuis. Den 2don October
nam men afscheid van vriend Jacob Bosch, besteeg
om 6 uur den Weseler postwagen, passeerde Caleum,
reed langs Kaiserswerih en door andere plaatsen ,
waaronder het Duisburger bosch, dat aldus beschreven wordt : „Een groot en schoon woud van
„eikenboomen, daar wij over liet uur in doorreden
„eer wij er weder uit konden komen. Op vele
„plaatsen er in was het zeer duister wegens het
„dikte boomgewas waarin over de 2000 wilde
„paarden waren van zeer schoone taille en allerlei
„kleur, waarvan ik er zes à zeven bij elkander
„zag weiden. Ook onthouden zich daar vele gauwdieven, die de reizigers veeltijds komen te beroo„ven. De studenten van Duisburg hebben het recht
,om daarin te jagen, mits het grove wild, als:
„herten en wilde zwijnen weder gerestitueerd moet
„wordo-n waarvoor zij telkens een ducaat van den
„keurvorst van de Pfalz komen te genieten."
Au 11 uur in Duisburg, kostelijk en voor weinig
geld heerlijk getracteerd 's middags in het Posthuis. (Dus met een * te noteren als thans aldaar
Europäiisdier Hof). Duisburg tamelijk groot en
met goede huizen voorzien, (in 1880 met 47,517
inwoners) , had tot 1806 eene universiteit. Om
12 Vs van Duisburg tot de lîuhr , eene bedriegelijke rivier, den eenen dag droog en den volgenden,
dag bevaarbaar voor zwaar beladen schepen. Toen
men er met een schouw werd overgehaald , vondt
rnen het water er in zoo klaar, dat men op 20
voet diepte de vissclien op den grond tellen kon.
Door Meydenich en Aldenrath, „waar wij langen
tijd langs een nauw en weg reden, aan weerskanton
met boomgewas bezet. In het midden van den

Wumkes.nl

169

weg liep een kleine rivier, waarin men visschen
en kreeften zag." Verder tot Dinslaken (4 uur)
een zeer vermakelijke en plaisante weg door zeer
schoone wouden en velden. Te Dinslaken werd gepleisterd, liet heeft een dikke fraaie toren , eertijds zoo hoog, dat men daarboven op zijnde zijne
.handen in de wolken kon wassclien ! (Oh ! Oh !)
Van 5 — 8 uur reed men langs een slechte weg,
passeerde de Lippe en kwam te Wesel. (Logement
Stad Rees.) In die vesting kwam hem terstond
een schildwacht van de hoofdwacht om een briefje
vragen , waarop naam en woonplaats (even als
thans de 'kdlner u aanbiedt) ter invulling. Hij
vondt Leeuwarden (toen 15,000 inwoners nu 80,000)
in grootte gelijk aan Wesel (1886) 29,000 inwoners) en met de vier schoonste poorten van geheel
Europa , nieuw door Koning Frederlk 1! Mem van
Pruissen gebouwd, met hardsteenen beelden en inscripties met gouden letters versierd.
De heer Thelen haalde hem over een dag te
Wesel te blijven, om het merkwaardige van do
stad te bezien De beschrijving daarvan vult een
paar bladzijden. Er lag toen 4500 man in garnizoen. „„Ik zag zeer veel slaven aan de beenen
„„met ketens geboeid aan de vestingen werken,
, „die al hun leven niet anders dan water en brood
„„tot hun onderhoud hebben, buiten hetgeen zij
„„komen op te bedelen. De Koning geeft hun
„„dagelijks llj2 stuiver tot onderhoud."
De reiziger huurde voor ƒ 14 een exfr<?-postwagen met twee paarden bespannen en vertrok
uit Wesel den 2 October 1752 om G uur. Op
de Weselsche heide slechte weg, daarna door een
schoon bosch van denneboomen , wederom heide
tot aan den Ouden lildjii, door het dorp Meer om te
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pleisteren ; in Haa†ten om 91!?. Verder op een
liooge, smalle dijk, den Khjjndijk, tot de stad
Ilees (kleine , slechte stad) met vele poorten , die
men door moest rijden. Emmerik liet men „links"
liggen, hield daar tegenover liet middagmaal en
reed om 1 % uur van daar over Elten en langs den
Eltcrberg over Zevenaar, Duyven naar Westerooort,
de laatste Pruisische plaats.
Met een schouw
aldaar over den IJssel gezet, kwam men 's avonds
om 10 uur in Arnhem. (Hij was dus 16 uur
onder weg, thans Wesel ah. 6.22, Arnhem an.
8.28 waaronder nog 19 minuten voor de visitatie
te Zevenaar, rest o 1.87). Logies in de Adelaar.
4 Oetober met de postwagen om 6 uur naar Amsterdam kwam men aan cle Ginkel. Te Lunteren
vier versche paarden om over den Heiligen berg
te 1 uur en in Amersfoort te komen, aldaar middagmaal en versche paarden. Ah. 1 uur door Soest,
(Soestdyk liet men links liggen) de beide Emmenessen , Laren, Naarden, nieuw vierspan, Muiden
6 uur en om S'/a uur te Amsterdam, zijnde 14%
\mr reistijd naar Arnhem (nu af 8.18 Amst. 10.47 =
2'/o uur. Nadat hij den Ssten Oetober zijne affaires
verrigt had bij de lieeren Herama en .longman
gegeten en in de comedie een stuk, Het edelmoedig verraad gezien had, nam hem dos avonds
van den 9den Oetober de Lemster beurtman te 7 uur
op, zette hem den volgenden morgen om 6 uur
te Lemmer aan de wal en over Slooten? Woudeend
en Sneek kwam hij om G uur i) God lovende en
dankende voor zijne goedheid, hem op 'deze zijne
reize bewezen in Leeuwarden, zijn geboorteplaats, aan.
LEEITWAIIDKN' , 23 Sopt. 1891.

') 23 uren, nu van Leeuwarden 6.—, Stavoren 7.02,
Enkhuizen 8.30, Amsterdam 9.40, in '6% uur. Zulke
cijfers spreken.
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Een en ander betreffende liet dorp: lliiineitga
„Annotatie en Uittekening des Gobouws en re„paratie van den Tooren, Klok, Kerk, Kosterij,
„Boomen, Pad en Brug te Minnertsga. 1 '
Zoo luidt de titel van eene rijmelarij, nu bijna
twee eeuwen geleden door een mijner vroegere
collega's aldaar vervaardigd.
De maker, hoewel ik hoop, beter „notariuspublicus" dan poëet, vertelt ons toch op vrij vermakelijke wijze de „historie'' van de kerk en bijbehooren zijner woonplaats.
Het gedicht, als het ten minste dien naam mag
dragen, werd mij onlangs ter hand gesteld en
kwam mij niet ongeschikt voor, om een beseheiden
plaatsje in dezen Almanak in te nemen.
„Doe men schreef," — zoo vangt het aan — ,
„Doe men schreef vij†ïienlwndert vijf jaar ,
„ In de maant van Mej, doe voorwaar
„Op Sinte Desiderius dach daar boneven J)
„Begosten de Voogden van St. Marien verheven
„Dees Tooren te bouwen heel pertiment
„Met een hooge spits , heel jent. 2)
„En doen hij had gestaan seeven en veertig jaar, 3)
M '23 Mei.
-') Jent; men zegt nog jentig (van 't fransche : genlii)
van3 iets dat vlug, los, slank ia , tegenover iets wat st-ijf is.
) Alzoo zou dit geschied zijn in 1552, maar in de
Oudheidk. Aant. van Barradeel door H. W. Steenstra
(ïran. 1836) leest men: „Dit dorp heeft eene zeer
„groote kerk en zwaren steenen toren , waarop vroe„ger een hoog spits stond, doch hetwelk door eenen
„storm in 1590 er werd afgeworpen en niet weder
„herbouwd, zoodat de toren thans stomp is."
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„Doe is liet hooge spits door onweder zwaar
„En donders groot gewelt
„Daar boven aî gevelt,
,En heeft alsoo dees Tooren hoog verlieeven
„Boven opengestaan beneven
„Tot dat men wederom schreef stijf
, Vijftien hondert negentig en vijf,
„Doe is daar op geset zeer schoon
„Dees kap, des Torens geryf Edoon.
„En sestienliondert atjt en veertig genoten
„Is die groote klok hier gekomen en gegoten,
„Wegende viïs ende ront
„Effen vier duijsend pond,
„Heeft van spijs en gieten gekost, wilt dulden, ')
„Drie duizend en twee hondert gulden,
„Buy ten de andere ongelden beneven
„Is voor veder pond sestien stuyvers gegeven,
„Maai- doen men heeft geschreven vestig
,Sesiien hondert negen en seslig
„Doen hebben de Edele Heeren Sixma en Glaes
Dirks seer rad 2)
„De kosterij booinen rondom het kerkepad
„Gaan verkoopen voor geld seer stijf
„Tot kerks profijt ende gerijf,
„En hebben laten doen zeer zaan ')
„De Kerk een grooto Lap dekken gaan
') Spijs, hier bedoeld: het klokkemetaal.
-) Vermoedelijk Douwe v. Sixma, dis in 1676 grietman
van rJarradeel werd.
:i
) Zaan bot. spoedig Sommige woorden in dit gedicht,
zooals het bovenstaande Edoon en het later voorkomende minjoodt. weet ik niet te verklaren; enkele
andere zijn eenvoudig
gezochte rijmwoorden. Op bl.
223 van dl. X\ r l van De Vr. Fries leest men: Hydoone,
moet zijn: Ilydoone.
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„Mot uey houwt, en Ley, en gans
„Een looden goote daar onder langs ,
„En twee pilaars op uit de grond
„ Daar de kosterij eertijds stond,
„En ook het Beenkouw is gerooyt, ')
„En de Beenen in de Eerde gestroorjt,
„Aldaar de kosterij heeft gestaan voorwaar
„Daar de vierkante steen op liet midden leijt
zoo klaar,
„Tot een teken en gedaclitenisse fijn
„Voor elk geslagte van vrienden die daar in zijn,
„En ook de Boeren, hebben gewild
„Het pad en het kerkhof? doen geschild.
„Daarna na anderhalf jaar seer zaan
„Hebben de voogden ook bestaan
„Om rondom het kerkhoff fraai en netten
„Twee regels boomen te laten setten,
„En doen heeft men geschreven voorwaar
„Sestienhondert twee en seventig jaar
„In de vlugttijd, seer benaud en bangen 2)
„Is de kerkbrug gemaakt, met steen en stalen
wangen, s)
„En sestienhondert tagtig gij weeten wild
„Is het pad om het kerkhoff voor de twede
maal geschild
„En als men schreef sestienhondert tivee en negentig met verstrangen,
„Heeft men het kerkhof met een nieuwe muur
. omvangen
„Waardoor de ommegang minjoodt
') BeerikoiMv : plaats, waar de doodsbeenderen werden2 geborgen.
) Wegens de nadering der Mtmstersche en Keul-

sche troepen.
3
) Stal en wangen = onderstel en zijstukken.
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„Vijftien voeten in het vierkant is vergroot,
, En om dat (men) geen geld genoeg had om te betalen
„Heeft men in do buurt bij collecte gaan halen
„In een silveren gedreven schaal,
„Daar is in gegeven seer liberaal.
jjlngesetene en huyslieden , dit is onse historie
„Tot een gedagtenisse en eeuwige memorie.
„ Dese tot vermaak van een yeder Liefhebber, en
„die het hoort leesen uyt de ouwde beschrrjvinge
„en eygen ervarentherjt bijeengebragt, en op rijm
„gestelt door Age Pieters Baarda , Not. Publ. te
„Minnertsga den 28st September 1692". *) •
De vervaardiger heeft blijkbaar bij de eerste zes
regelen het opschrift voor den geest gehad, dat
gelezen wordt op een ouden gedenksteen aan den
toren zelven en waarvan door de zorg van liet
Friesch- Genootschap in 1853 een afschrift werd
genomen , dat aldus luidt :
„Doe men screef XY<' ende V iaer
„Op Sinte Desiderius dacli openbaer
„Toen leten die Foegden van Sinte Merten
„Dit werk bestaen toe wercken
„God latet doer syn heilige naem
„Vastelick in eeren staen. Amen."
In het 25ste Verslag van dat Genootschap wordt
hiervan mededeeling gedaan, met de bijvoeging,
dat zijn Bestuur er belang in stelde een deugdelijk
afschrift te hebben, dewijl daarvan „ zeer foutieve
lezingen bestonden." 2)
') Eeuc oude copie van het gedicht werd mij onlangs
ter hand gesteld door den Heer Dr. A. J. de Groot te
Kolluni, gehuwd met de kleindochter van Gerardus
Bentheni Ueddingius, van 1795—1797 predikant te
Minnertsga.
van "wien die copie afkomstig is.
a
) Zie het 25ste Verslag v.h. Fr.Genootschap, bl. 25. Door
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Ook wordt daar ter plaatse opgemerkt, dat, de»
wijl uit dit opschrift blijkt, dat ook hier St. Maarten de patroon der kerk is geweest, „de naam van
„Minnertsga welligt eene verbastering zal zijn van
„St. Martensga". Bet eerste is waar en bewijst,
dat niet St. Bartholomaeus de patroon der kerk
was, zooals sommigen afleiden uit liet feit,
dat indertijd de jaarmarkt inviel op den eersten
Zondag na Bartholomaeus (24Aug). Maar —, dat
de naam van liet dorp van St. Maarten zou zijn
afgeleid, hoe verleidelijk dit ook klinken moge,
ik acht dit niet aannemelijk, hoewel er zijn , die
deze meening zijn toegedaan. Evenwel is deze afleiding meer gerechtvaardigd, dan die welke de
oude Kronieken ons willen wijs maken, bij liet verhalen , dat de naam zou zijn ontleend „van eens
„schippers uitdrukking, die, in vroegere jaren daar
„ankerende en de Buurt beschrijvende, in welker go„ zigt hij was gaan liggen met zijn schip, dezelve
„had genoemd: ter mijner schaê. r)" Ik zou eer
denken , dat een zeker persoon, die Meinerd of
Men er d heette. daar ter plaatse een kerk heeft gesticht, die er althans in de 12e eeuw bestond. 2)
De naam Menardus treft men destijds meermalen in
Friesland aan. 3) In de levensbeschrijving van Siardus,
van 1175 —1230 abt van de abdij Mariëngaarde ,
komt de naam „Menerdkerk" voor, en honderd
jaar later (1319) vindt men den wellicht meer oorvriendelijke bezorging van den Heer v. Borssum
Waalkes, pred. te Huizuni, ontving ik eene fraaie
copie van dit opschrift in den oorspronkelijken lettervorm. Zie V. d Aa, Aardr. Wbk., i. v.
M
Tegenw. Staat van Friesland, II, 567.
2
3

)
)

Zie bl. 177.
Zie Aem. W y b r a n d s , G. A. Orti S. M . , in 't R e g i s t e r .
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spronkelijken vorm: Menerdiskerke en in 1370:
Meynardiskerka. Meynaertsgae lieet liet ia 1398 en
iets later (1400) : Mennerdinga en Mermertsga.
Van lieverlede was dus de uitgang kerk, zooals mij
ook elders is voorgekomen, verwisseld voor ga (dorp).
Alzoo werd de wellicht oude en bouwvallige
toren in 1505 door een nieuwe vervangen. Daarin hangen thans twee klokken ; beide met geslaehtswapens versierd en waarvan de groote liet jaartal
1648 draagt, terwijl de kleine volgens het opschrift
in 1765 te Enkhuizen is gegoten.
Hot tegenwoordige orgel, zoo vindt men aangeteekeiid, „is bekostigd uit een legaat van Einskc
„Wybrens, weleer hier woonachtig ; de uitvoering
„van deze hare begeerte was opgedragen aan den'
„Heer Johamies Gerlofsma, toen secretaris van
„Barradeel", namelijk omstreeks 1750. Het werd
vervaardigd door Albertus Antonius Hinsch, orgelmaker te Groningen.
In de kerk zijn onderscheidene leden van liet
eertijds vermaarde geslacht Van Hermana, alsmede
van de geslachten Dambitz en Van den Nitzen bijgezet.
Wat overigens het dorp Minnertsga betreft, het
is het meest oostelijke dorp van de gemeente Barradeel en is zeer zeker van zeer oude dagteekening. ^)
M De naamsvorm Minnertsga, voorkomende in eene
oorkonde van 1168, in het Chbk. van Fr. I, bl. 80,
overgenomen uit Sehotanus in tabl., komt mij, met het
oog op den tijd, niet vertrouwbaar voor; beter ald.
bl. 125: Mennertsgae (1456). Zie ook: Chbk. I, 284
(1398). Overigens zie men Aem. Wybrands, G. A. orti
St. M., 182, wiens twijfel in noot 2 aldaar geuit, genoegzaam wordt opgeheven door de naa,msvormon , die
in de Oorkonden, uitgeg. door Colmjon , voorkomen
en boven zijn vermeld. Opmerkelijk is het, dat, hoe-
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Oorspronkelijk gelegen aan de monding van de
Middelzee , had het van de onstuimige golven veel
te lijden. Volgens de oude Kronieken zou in 806
eene burcht van liet geslacht Hermana, terwijl zij
reeds gedurende den winter door het zeewater was
ondermijnd, door een geweldigen storm verwoest
zijn , waarbij een groot aantal menschen omkwamen,
die hier een schuilplaats hadden gezocht.
Oudtijds behoorde dit dorp in liet geestelijke
onder het dekenschap van Sexbierum en had , behalve een pastoor, ook een vicaris, twee prebendepriesters en een sacrista. De pastoor was de
hoofdpriester, de vicaris zijn medehelper en de
prebendarii bedienden afzonderlijke altaren. De
sacrista was een soort van koster, een custos
sacrorum: een bewaarder van de kleinodiën, heilig
vaatwerk, priesterkleeding en ornaten; hij zag toe
op de reliquiën en zorgde voor de kerkverlichting,
voor de misboeken , het luiden der klokken, enz.
Aanzienlijke jonge lieden begonnen dikwerf met dit
ambt, hun geestelijke loopbaan.
Dat er reeds in de 12e eeuw een bedehuis hier
ter plaatse bestond, blijkt genoegzaam uit het feit,
dat Godefridus van Ehenen, 28ste bisschop van
Utrecht, de helft harer inkomsten in 1168 aan het
klooster Ludingakerk schonk. In verband daarmede
zeer zeker, werd ruim anderhalve eeuw later (1319)
door den Proost van St. Jan, namens den IJtrechtschen bisschop aan den abt van dat klooster eene
verklaring afgegeven , dat hem het jus patronatus
of recht van begeving toekwam in „ Menerdiskerwel alle andere dorpen van Barradeel behooren tot de
contributie (waterschap) der Vijf deelen zeedijken
buitendijks, Minnertsga tot die der Vijf deelen zeedij-

ken hinnendi)k.s behoort.
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ka" en andere nabij gelegen dorpen. Eene soortgelijke verklaring, maar in omgekeerden zin, werd
in 1870 den Proost overhandigd. r) De gift van
1168 werd , zoo het schijnt, bevestigd door Hertog Albrecht van Beijeren, die op 't eind der
14e eeuw Friesland tijdelijk in zijne macht had,
want hij schonk de kerk van dit dorp „mitten hu„sen ende renten alst den cloester Ludingakercke
„toebehoort" aan Heer Symon, prior van dat convent. In 't volgende jaar (1400) schonk hij aan
Schelte Liauckama te Sexbierum, „ die vrye heer„lichede" van „Mennertsga" en eenige andere dorpen tot een „rechten lien'' (leen). Doch weldra
was de Hertog even spoedig verdreven, als de door
hem in 't leven geroepen „heerlicheden" waren
verdwenen !
In Juni 1456 worden hier als geestelijken vermeld : Heer Sïbodus als pastoor en verder, zonder
nadere aanduiding: Hr. Azego, Hr. Wibodus, Hr.
Nijcolaus en Hr. Henrims. Zij werden allen vereerd met een legaat door Gerland Ockinga, vrouw
of, meer waarschijnlijk, toen weduwe van Wybren
Hermana. Deze vrome ziel vermaakte eveneens een
legaat „Saneto Martino" : (aan den patroon St.
Maarten) , aan de prebenden en aan onderscheidene
kloosters en geestelijken , terwijl zij ten slotte hare
vier kinderen tot erfgenamen instelde. 2)
Wij zullen haar beneden nog ontmoeten.
Hr. Ilemmo was hier in 1474 pastoor en in
1498 komt Hr. Johannes als vicaris voor. Van
hunne collega's, die hier in 1500 in betrekking
'j In 1370 toch gaf de abt eeno verklaring aan dien
Proost, af, dat, deze het Jus Patronatus toekwam.
') Dit testament komt voor in Schotanus, in tabl.,
bl. 125.
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waren, zijn ons de namen niet bekend, maar wel
het treurige feit, dat zij vermoord werden. Kort
na 't beleg van Franeker vervulde het overwinnend
leger van Hertog Albrecht van Saksen gansch
Friesland met angst en schrik. De „pastoer van
„Minnertsgae met syn vicarius" wilden beproeven,
om liet gevaar voor hun dorp af te wenden en
poogden daarom met den Hertog te „spreken ende
„componeren voer dat dorp ende gemeente", maar
zoodra hadden zij zich daartoe niet bij de voorposten van liet leger aangemeld, of, vóórdat zij
den Hertog hadden kunnen ontmoeten, , werden sy
„beyde doetgeslaegen.;'
Hr. Bernliarâ van Benihem is misschien daarna
als pastoor aangesteld, maar zeker is dit niet,
want sommigen noemen hem pastoor in 1500 ,
anderen in 1517. In liet laatste geval was zeker
Hr. Eipjiert zijn voorganger, daar deze hier in
1509 lioofdpriester was. Deze schijnt ziekelijk geweest te zijn, want hij vroeg en verkreeg den 10
December van dit jaar toestemming van het Hof
van Friesland, om een priester in zijne plaats te
mogen stellen.
Kort vóór 1522 treffen wij hier als pastoor aan
Bobertus van Stavoren, aan wien de eer te beurt
viel in dit jaar door Joban Ingenwinkel, proost
van St. Jan te Utrecht, „van Kersdag 1522 tot
Kersdag 1523" aangesteld te worden tot „alge„meenen Kommissaris over het gansche Aartsdia„kenschap van Westergouw, en van 't j^ieuw Land
het Bildt", zeer zeker geen kleine onderscheiding.
Thans komen wij tot het merkwaardige jaar 1543,
merkwaardig voor de kennis van de geestelijken
en van de geestelijke goederen uit die dagen. Zooals bijkans overal in dit gewest, zoo werd ook hier
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op bevel van de Vrouwe Gouvernante Maria van
Hongarije , door kerkvoogden en geestelijken opgave
gedaan van den staat en de opkomsten der kerkelijke goederen 'en wel in het laatst van December
dezes jaars.
Deze opgaven vangen aan met de „landen, be„hoirende totten kercken te Mynnersgae, by die
„Kerckvoechden overgegeven", anders gezegd de
patroonslanden. Zij bestonden , behalve uit 8 pdm.
in de nabijheid van het dorp , uit „hondert ponde„inaten min een op dat Bildt, die welcke Keyser„lycker Mayesteyt" (Keizer Karel V) „nu in die
„possessie heeft", zeker niet tot voordeel van de
kerk.
Dan volgen de, pastorièlanden , „overgegeven by
„my Her Alla Abbaz nu ter tyt Pastoir aldaer ,
„elok nae den anderen, alsoe zy liggen, nae goede
„informatie van Herschippen ende Senioers binnen
„Mynnersgae" (Heerschappen en oudsten van het
dorp), „in den jaire van XVcXLllI, den XXVIIIen
„Deeembris."
„In den eersten, die Groote fenne aen die wester„zyde des Pastoers huys, met hoff ende huyssteed",
groot omtrent 24 pdm. Voorts nog 53 pdm. ,
waaronder twee terpen, de een „achter die Pastoirs
„huys", terwijl van de andere terp iets was afgegraven, waar toen „vier Arme luyden huysen"
stonden, die „nyet gheven." Ten zuiden en westen
van deze terp lag de „Tzoelrefenne, streckende van
„die Bueren aff nae die tylle." Door deze fenne
liep „eenen gemeenen rydwech, daer die Gemeynte
„doer moet ryden met hueren hoy ende koeren,
„alsoe dat men swaeren hecken ende heckstocken
„moet holden, mit yser haecken ende grendelen
„by dese fenne", alles ten laste van den pastoor ,
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die overigens slechts 10 g. gkl. en 6 st. aan pachten beurde.
De vicarie-landen beliepen „in summa vyfl'tich
„pondematen, nier nu nyet meer dan sesenviertieh",
want 4 pdm. stonden toen „in sequester ten Hove
„van Vrieslandt," waarvan het ongelukkig gevolg
was , dat de vicaris Heer Johannes Harmensz. of
ïlermanni er nog „noyt" iets van genoten had,
maar, zegt hij, „myn Prodecessoers" (voorgangers)
„hebbensse gebruyet dus zoo can ie daer nyet voer
„respondeeren." Hij had zich van alles goed op de
hoogte gesteld en was van een en ander nauwkeurig onderricht door „vrome olde Inwoenders
„desselffs dorp." Verder behoorden nog aan de
vicarie 2 g. gld. en 16 st. pachten.
Het altaar van „Onze lieve Vrouwe Breiende te
Mynnersgae"' werd destijds door Hr. Hessel Gauckesz.
als prebendarius bediend. Naar zijn „beste wetenscap", bezat deze prebende toen 48 pdm. land ;
benevens aan grondpachten 16 st. en nog „negen
bottyes."
Dan volgen „die landen, behoirende tot ter sa„crista te Mynnerschae, die ick Her CorneHs Sids„zoon ben bedienende, als landen ende pachten, myt
„die lasten die daer zyn, die ie Her Cornelis hou„den moet." Het bedrag dier landen beliep 40
pdm , „daer ie", zegt hij, „doer informatie van
„ oude stemmen, die grootheyt ende naestlegers
„van onderrecht ben, en anders nyet weet." Verder behoorden er toe 8 g. gld. aan pachten , terwijl hij met deze mededeeling besluit: „dit zyn de
„lasten daer op de Sacriste hoert, als wijn ende mis„broet voer 4 Priesters, die swaerheyt van die
„clocken, dat halve koer te singen, met die tou-
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„wen aen die clocken, ende al wat een Coster be„hoirt , etc."
Dan vindt men vermeld, dat er te Minnertsga
destijds eene kapel bestond, die door zekeren „ Atte Haytzumma salige „gedachtenisse", vrij zeker in
de 15e eeuw, was „gefundeert ende uytgecomen''
en aan den huize „Haitzumma" of Haytsma behoorde. Diens kleinzoon Offke Offkesz. Haytsma
was volgens verklaring van zijn zwager Hoyte
Albertsz., die tevens zijn curator was, in dit jaar
(1543) „gewyt op dat Jus Palronatus , genoempt
„dat Capelle vrij leen te Mynnersgae," cl. i. hij was
prebendepriester op dat leen. Hiertoe behoorden
21 pdm. land te Firdgum, die 18 g. gld. per jaar
opbrachten, terwijl dit leen ook nog 13 pdm. te
Minnertsga bezat, die toen „nyet verhuyrt", maar
„by den Fundatoers respective ten halven gegeven
. ende selven gebruycf' werden.
Bovendien komt er nog een rubriek voor, die
de„ „Capelle landen" genoemd wordt, opgegeven
volgens „olde Vaders onderrecht", die ook tot dat
leen behoorden en die bestonden uit 18 pdm. verspreid gelegen land , een huis en 8 g. gld. pacht.
benevens ,,eene saete landts, geheeten toe IJedsma'",
groot 27 pdm. en gelegen bij Firdgum, welke saté
voor „sesthien enckel guldons" was verhuurd.
Naar men wil, zou de na te melden Atte Fernia
„de olde" en zijne vrouw His Dotinga mede die
kapel hebben gesticht, om „godsdienst in deselve
capelle te doen," waarom het leen dan ook wel
„Fernia capelle leen" genoemd werd. *)
Elders vinden wij nog vermeld, zonder nadere
opgaaf van tijd , maar wellicht in 1590 , dat de
!

) Volgens aant. van E. M. v. Burmania.
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pastorie jaarlijks 140 g. gld. (210 gld.) beurde, do
vicarie 100 g. gld. (140 gld.), de twee prebenden
ieder 100 g. gld. (140 gld.) en de koster: 75 g.
gld. (105 gld.).
De pastoor Hr. Alla Abbasz. komt ook voor
als getuige bij een testament van Gerrit Sjoerds
en diens vrouw Tjam, van 26 Nov. 1545, waarbij
een legaat werd vermaakt, bestaande in 4 j^dm.
land, „hetende Rinnertstaten mei die Lytse Venne".
De jaarlijksche opbrengst daarvan moest ten goede
komen aan de armen van des erflaters eigen bloed
en bij gebreke daarvan aan arme lieden in het
dorp , terwijl liet bestuur van deze stichting , die
thans nog aanwezig is , werd opgedragen aan den
trjdelijken pastoor en den dorpsrechter van Minnertsga. Overigens vermaakte de erflater aan de
kerk 20 gld. en aan zijne vrouw Tjam 8 pdm.
land haar leven lang (destijds p. p. 1 gld. huur),
„daarom dat zij een miserabel old persoon is , en
die kost niet winnen kan of mag." Ook benoemde
hij „voor mombers en regeerders" over Tjam, den
pastoor en Jelger Tjerkzoon. *)
Twee jaren later (1547) was Hr. Alla Abbaz.
nog pastoor, maar in 1555 en nog in 1574
werd deze betrekking waargenomen door Hr. Bernardus Melema. Inmiddels was de vicaris Hr. Johannes den 27 Maart 1550 als zoodanig naar
Arum verplaatst en den 16e Juli daarna te Min*) Eene copie van dat testament is mij welwillend
door H.H. Kerkvoogden van Minnertsga ter inzage
verstrekt. De naam „Gerryt Sjourdtsz." komt voorin
het Beneficiaalboek (1543) op bl. 316b en op do kaart
van Barradeel van 1852 vindt men ten n. w. van Minnertsga en t. w. van de Breede Laan den naam vermeld van „Gerrit Sjoerds stichting." Zie V. d. Aa ,
Aardr. Wbk.. op: Minnertsga en hierna.
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nertsga opgevolgd door Hr. Gerbrant Tyaerdtss.
vicaris te Ferwoude.
Hr. Hijlle Byntjes, de laatste pastoor van Minnertsga, ging in 1580 tot de Hervormde godsdienst
over. Tien jaren later (1590) werd er eene specificatie der geestelijke goederen van dit dorp opgemaakt , waarin aangeteekend staat , dat Hr.
Hylle Eintjes „gewesene Pastoor (volgens syn ac„eoort en contractbrief mette gemeente) het pasto„ryehuis, hof met omtrek, Dieëntwintich p m . Lant"
gebruikte, „sonder eenige huer daer aff te geven,
,dan alleene die scliattinge betalende die daer op
leggen''. *)
Vermoedelijk behelsde dat accoord ook nog wel
de voorwaarde, dat hij voor dat gratis wonen,
zooals veelal elders, de jeugd moest onderwijzen.
Het voormalige vicariehuis werd toen door den
predikant bewoond. Wie was deze predikant?
Xaar sommigen meenen, Gerbrandus Tetardi, die
althans in 1591 hier leeraar was, terwijl vóór hem
zekere Fredericus als leeraar geheel Barradeel bediende , die in 1582 reeds als zoodanig naar Dantumadeel vertrok.
Wegens de groote schaarschheid van bekwame personen voor den predikdienst in de eerste jaren na
de omwenteling van 1580, was het geene zeldzaamheid, dat één leeraar eene gansche grietenij bediende.
Van Gerbrandus Tetardi wordt vermeld, dat hij
r
) Deze „Specifiatie van opbrengsten enz. der geestelijke goederen van Minncrtsga van 1590", in 1845
noo- "bij de kerkvoogdij berustende, is volgens welwillende mcdedeeling van den tegenwoordigen predikant
en de kerkvoogden, jammer genoeg, thans niet meer
aanwezig. Zie Van der Aa, Aardr. Wkb., op: Min-

•nertsga.
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in 1575 en 1577 pastoor te Bozum was en 't is
vrij zeker , dat hij dezelfde persoon is , als de bovengenoemde vicaris Gerbrand Tjaertsz. Hij is dan
alzoo later tot de Hervorming overgegaan en vervolgens , misschien wel na het vertrek van Fredericus in 1582, in zijne oude woonplaats als leeraar
opgetreden. In 1598 was hij door ouderdom en
zwakheid van verstand niet meer in staat de toen
reeds aanzienlijke gemeente te bedienen, weshalve
men bij de Staten aanzoek deed, om een jaarlijkscli
pensioen voor hem en zijn talrijk huisgezin uit
's lands schatkist of de geestelijke goederen te verkrijgen. In dien zin schijnt er besloten te zijn ,
want in datzelfde jaar werd hij opgevolgd door
Joannes Cornelii Silvius, hier beroepen van Haricta.
Na hem beklommen achtereenvolgens tot op heden 21 predikanten hier den predikstoel, onder
welke dient genoemd te worden Dominicus van der
Schaaf, in 1775 alhier beroepen. Tengevolge der
omwenteling in 1790 afgezet, werd hij in 1795
hersteld en deed den 14 Mei opnieuw zijn intreerede, doch reeds in Sept. dezes jaars werd hij naar
Limmon verroepen. In 1807 werd hij emeritus en
overleed 5 April 1831. Hij verdient in 't bijzonder vermeld te worden, omdat hij, bij zijn testament van 1829, een fonds oprichtte, „bestaande
„uit de helft der opbrengsten van landerijen te
„Limmen en Castricum gelegen, voor Minnertsga
„jaarlijks 70 à 80 gulden bedragende" (in 1845),
„bestemd tot toelagen aan weduwen van Predi,,kanten van Minnertsga, die sedert zijn emeritaat
„in deze gemeente werkzaam geweest zijn of nog
„zullen zijn en, bij ontstentenis van de zoodanigen,
„tot ondersteuning van behoeftige weduwen, Leden
„dezer gemeente zijnde." Nog een ander fonds
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werd door hem gesticht, uit de renten waarvan
twee jongelingen, liefst uit Friesland en bij voorkeur uit Franeker, tot predikanten moesten worden opgeleid.
Ook zijn opvolger Gerardus Benthem Beddingius , alhier van 1795 tot 1797 predikant, beroemd
als oudheidkundige en tevens door zijne vele geschriften , mag niet worden vergeten. ')
De pastorïegoederen van clit dorp werden, evenals die van vele andere dorpen in dit gewest, in 1762
verkocht. Zij bestonden toen uit 94 pdm. land en
27 grondpaehten. —
Voorheen lagen er in den omtrek van Minnertsga
onderscheidene adellijke en aanzienlijke huizen of
staten, waarvan boven reeds de state Haytzmna
of Haytsma is genoemd.
Verder komen voor: Groot en Klein Hermana}
Fernia, Sixma van Andla, Groot en Klein Tjessinga,
Groot en Klein Folta, Groot en Klein Lammema,
Jieersma en Alma. 2) Ook wordt melding gemaakt
van „'t Rood/mis", in 1640 door een Jonker Valerius Dambitz bewoond, de zoon van Jan Dambitz,
een edelman uit Danzig en Tjets Watzesdr. van
Scheltema , die te Lichtaard schijnen gewoond te
hebben, dewijl Valerius aldaar den 10 Febr. 1602
het eerste levenslicht zag. Hij overleed te Minnertsga in 1657 ongehuwd , maar verwekte bij eene
Grietje Tjetses een onechten zoon, Ruurd genaamd,
die in 1649 werd gewettigd. Ruurd huwde 26 Dec.
1658 met Saepcke Evertsdr., die in het Doopboek
M Zie bladz. (174) hiervoor.
'•') Er schijnt ook eene state Scheltinga hier geweest
te zijn. althans Anlof Aebinga, die omstreeks 1475
leefde, huwde met eene Scheltinga van Minnertsga.
Zie Stuk. v. d. Fr. adel.
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van Minnertsga den familienaam LJnia draagt. Hij
bewoonde o. a. in 1698 „'t Roodhuis" en liet vele
kinderen na.
Dit huis behoorde in 1728 aan Arent van Haersolte , destijds grietman van Barradeel, die zelf op
Klein-Hermana verblijf hield, terwijl „'t Roodhuis"
toen door den bakemneester Mathijs Beilanus werd
bewoond. —
Haijtsnia , ten westen van Minnertsga gelegen,
werd zeer zeker in de 15e eeuw door Atte Haytzumma, vervolgens door diens zoon Ofi'ke en in
't midden der 16e eeuw door Offke Offkesz. bewoond.
In 1640 behoorde dit huis aan Rein
Harjtsma, later aan diens dochter Rinske, gehuwd
met Wiger Sibes en in 1728 aan den bijzitter S.
E. Haitsma. 1) —
Femiastate lag tusschen Minnertsga en de state
Haytsma en dus mede ten westen van het dorp.
In den aanvang der 16de eeuw werd zij zeer
zeker bewoond door Atte Fernia en His Dotinga ,
die drie kinderen hadden : Of'cke, Theunis en Auek,
van welke laatstgenoemde huwde met Hans van
Offenhuizen. Haar broeder Thoenis of Anthony ,
ook genoemd „Antlionis van Minnersgae", werd in
of omstreeks 1529 grietman van Hennaarderadeel
en overleed vrij zeker ongehuwd, omstreeks 1540. 2)
Zijn broeder Ofcke had drie kinderen van welke
er een Atte was geheeten, die o. a. Ansck van Roorda tot gade nam Hij werd met velen zijner land') Zie bladz. 182 hiervoor.
) Aant. van E. M. v. Burmania en Eentm. rek. van
i'r., waarin hij Anthonis wordt genoemd en in de oude
gedrukte Naamlijst : Anthony.
Van Sminia noemt hem in zijn Naamlijst v. Grietm.
verkeerdelijk: Atte.
2
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genooten van 26 Juni 1568 verbannen , omdat hij
•de Hervormde leer was toegedaan. Eeeds vier jaren
later komt Ansck als zijne weduwe voor. Atte had
een broeder Ofcke en eene zuster Ath , welke
laatste do vrouw werd van Joucke Oenema.
't Schijnt, dat daarna het huis in 't geslacht
Van der îTitzen is gekomen, als het ten minste
waar is , zooals sommigen zeggen, dat Martinus
van der Nitzen, die tweemalen huwde , omstreeks 1569 op de state verblijf hield, in welk
jaar zijn vader Oarel, die raad in den Hove van
Friesland was, overleed en te Minnertsga begraven
werd. Dit is wel waarschijnlijk i daar Martinus in
1574 volmacht ten Landsdage was van wege Minnertsga c. a. In hetzelfde jaar werd hij naar Don
Louis de Requeser.s afgevaardigd, om zich over het
bestuur van Caspar de Robles te beklagen. Hij
huwde o.a. met IJdt van Gratinga , en had bij haar
twee zonen Douwe en Oarel. In 1588 werd haar een
proces aangedaan door zekeren Gerrit Jeltesz. van
Tjummarum. De knecht van Tdt was „met haar
henxten en wagen" Dingsdag 28 Mei van dat jaar,
door Tjummarum gereden en had het ongeluk , hetzij
door woest rijden of door 't schrikken der paarden ,
Gerrit's dochter Barbara te overrijden , zoodat ze
„in doods nood hadde gelegen." En geen wonder,
want „haar aangezigt was in 7 à 8 stukken te
„reden" en vervolgens, zoo goed en zoo kwaad dit
ging weder „gaer gehegt". Jj Gerrit nu was volgens
zijne bewering „een schamel ruiter", een arme man,
„waer deur wel behoorde na syn oordeel dat voorsz.
„weduwe hem Gerrit int meesterloon" (kosten van
den heelmeester) „en anderzints wat te hulpe was
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gekomen." Dit had zij niet gedaan en daarom sprak
hij haar aan, met dat gevolg, dat Ydt den 17Moi
1589 daartoe door den H'ove werdveroordeeld. *)
Haar zoon Douwe van der Nitzen is ongehuwd,
overleden, terwijl zijn broeder Carel, geboren in
1564, met Atli van Offenhuizen Luwde (geb. 1568)
en in 1608 ten grave daalde. Twee jaren later
(1610) werd de state bij scheiding aan diens weduwe toebedeeld. 2)
Uit die scheiding blijkt tevens, dat Carel en Ath
drie kinderen hadden: Martinus, Riem en Trijn.
Dertig jaren later behoorde dit huis aan eenen
Johan Kingma , maar was, zoo 't schijnt , toen
reeds in eene saté veranderd.
Carel van der Nitzen de oude, overleed 21 Sept.
1569 en werd in de kerk te Minnertsga bijgezet.
Zijne laatste rustplaats is gedekt met een zerk lang
3.23 en breed 1.82 m. waarop zijn afgebeeld „twee
„levensgroote beelden, een ridder en eene vrouw,
„omringd door draperiën, wapenen en andere ver')
Aant. van E. M. v. Burmania,.
2
j Chbk. van Friesland, III, 992, en Sehotanus, Fr.
G-esch., bl. 787. Carel de oude was geboren te Maastricht omstreeks 1500 en gehuwd met Elisabeth van
Roon. In De Vrije Fries, VI, 82, wordt gezegd, dat
Ferniastate door Carel den jongere en Ath Ofl'snhuizen,
staande huwelijk, was aangekocht, waarschijnlijk dan
als familiegoed, daar Ath de achterkleindochter was
van de bovengenoemde Auck Fernia.
Maar dan
is 't mij niet duidelijk, hoe het komt, dat zijn vader
Martinus daar reeds woonde en zijn grootvader in
1569 te Minnertsga is bijgezet. Zie ook Naamrol Raden 's Hofs van Friesland, bl. 17. De portretten van
Carel en Ath van Ofl'enhuizen zijn aanwezig op het
Museum van het Fr. Gen. te Leeuwarden. Eene beschrijving dezer portretten vindt men in den Catalogus
van dat Museum, bladz. 127.
Zie ook: Stbk. v. d. Fr. adel op : Offenhuizen.
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„sierselen, en voorzien aan het boveneinde van het
,geslachtswapen. Aan het voeteneinde der beelden
„bevinden zich acht wapenschilden, waarvan de figu, ren, evenals van liet geslachtswapen en een ge„deelte van het randschrift, zijn afgekapt. Onder
„ deze schilden leest men de namen:
Nitsem.
Weyer.
Kaesters.
Goetbloets
Eoon.
Grex.
Wena
St. Guéricx.
terwijl het volgende randschrift op dezen zerk gelezen wordt :
,A°. 1569 den 21 Septembris sterf de eedelen
„eerentvesten ende gestrengen heer Caerl van der
„iSTitszen ridder raed kon. ma. president in den
„hove van Vrieslant " *)
Ook liggen in dezen kelder begraven Martinus
de oude , Carel de oude, voorts Carel de jongere,
benevens diens twee dochters Riem en Trijn , alsmede hunne moeder Ath van Offenhuisen.
Riem was in 1646 gehuwd met Kicolaus Arnoldi, die in dat jaar predikant te Beetgum werd.
„Deze jonkvrouw ," aldus leest men , „ware ver, diensten , kunde en welsprekendheid , boven rijk, dom en hoogen rang stellende , vond zich vereerd
„met den nedorigen predikant van een klein Friesch
,dorpje haren echtgenoot te kunnen noemen."
Den 11 April 1651 tot Hoogleeraar te Franeker
benoemd, overleed reeds in het volgende jaar zijne
dierbare gade, aan wie hij een gedicht wijdde,
dat op den zerk is uitgebeiteld en aldus luidt:
,,Martinns jacet Mc <& Carolus alter el alter
„Gnatus , Avus, Genilor; Nitsenli geueris.
„Remigia, Catharina soror , jacet Attia Maler,
„Off'enhuijsanae gemina corusca domus.
l

) Zie de aanteekening aan het slot van dit opstel.
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„Suavissimae Oonjugi Remigia à Nitzen posuit
,Maritus Nicolaus Arnoldi S. S. Th. D. &. Prof.
„1652".
De inhoud daarvan is :
„Hier liggen begraven de beide Carel's en Martinus
en alzoo. de grootvader, de zoon en de stamhouder
van liet geslacht van der Nitzen. Ook zijn hier
bijgezet Riem , hare zuster Trijn en hunne moeder
Ath , de uitnemende tweelingzuster uit den huize
Offenhuisen.
Aan de zeer beminde gade Riem van der Nitzen
heeft haar echtgenoot Nicolaus Arnoldi, theol. dr. en
hoogleéraar te Franeker, dit opschrift gewijd.'' ') —
„Verre in 't land'', zoo wordt vermeld dooreen
schrijver uit het laatst der vorige eeuw, „nabij
„het (voorm.) Aanjum, ligt Sixma van Audla State,
„voorheen een schoon huis en plantagie, doch thans"
(1786), „door ledig staan, grootelijks vervallen."
Een eeuw vroeger werd het bezeten door Age
van Sixma, grietman van Barradeel (1684—1689),
overleden in 1699. —
Groot- Tjessinga werd in de 18e eeuw door den
toenmaligen eigenaar , den overste Hamerster , afgebroken. —
Over Folta wordt ons bericht, dat deze state in
1595 behoorde aan Oene Jouckes Oenema en Claeske
Popma echtelieden en Atke Fernia, Oene's moeder.*)
Zij verkochten deze „saté landts, groot 73 pdm.",
') De Vrije Fries, VI. 66, 81 en 82. Niet Martinus,
zooals in de Neder]. Leeuw., jaargang 1886, bl, 44 en
45 , wordt gezegd, maar Carel was de vader van Riem,
hetgeen ook duidelijk wordt vermeld in de scheiding,
"waarvan wordt gesproken op bl. 82 van Dl. VI van
De Vrije Fries, t. a. pi.
•) Zie blaclz. 188.
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In Februari van dat jaar aan het St. Anthonygasthuis te Leeuwarden.
Over de staten Gr. en KL Hennana en over
het geslacht van dien naam het volgende.
Reeds in de oude kronieken worden eenige bijzonderheden over leden van liet geslacht Hermana
vermeld, zonder daarmede te willen zeggen, dat
men alles voor goede munt moet aannemen . wat
deze ons gelieven op te disschen.
Zoo verhalen zij ons , dat de Friesche Prins Adel
bij Swana een zoon had „Heer Man'' (Her-mana), die
de stamvader van dit geslacht zou zijn geweest. En
verder weten zij ons te melden, dat in den aanvang
der 5 e eeuw een Ubbe Hermana zou hebben geleefd ,
die wegens zijn groote „ stoltmoedicheyt" zeer hoog
werd geacht. Natuurlijk was hij een groot vijand
van de gevreesde Noormannen, „zoedat zy dickmaal
Dit belette niet,
;,van hem beschadicht'' werden.
dat hij bij zekere gelegenheid door hen „gevancke„lyeken gecregen worde." Maar men schonk hem
het leven uit eerbied voor zijne groote dapperheid,
na welke vrijgevigheid „hem den deensehen naam
„zoo amable werd, als te vooren horrible was
„geworden."
In de 9e eeuw zou eene burcht der Hermana's,
te Minnertsga gelegen, door een stormvloed zijn
verwoest geworden. ]) In de laatste helft dier eeuw
(omstreeks 876) zou een Hessel Hermana als potestaat een leger der Friezen hebben aangevoerd
tegen een bende van 800 Noormannen, die uit
Frankrijk terugkeerden, op de Friesche kusten
landden en met geweld schatting vorderden. De
') Zie bladz. 177 hiervoor.
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Friezen bleven hierbij overwinnaars, maar hun
hoofdman sneuvelde, evenals die van den vijand, r)
Bijna vier eenwen later vernemen wij, clat Obboke
(Ubbo) Hermana, zoon van Hessél, mede ter kruisvaart optrok naar het H. Land en wel in 1096.
Hij werd bij die gelegenheid zwaar gewond, zooclat
zijn linkerarm verlamde. Het zal diens zoon zijn
geweest, die als Ilessel Hermana een gelijken tocht
deed in 1119 en toen eveneens werd gewond, maaier beter afkwam, dewijl hij spoedig herstelde.
Meer vertrouwbaar worden de berichten , die
wij ongeveer drie eeuwen later over dit geslacht
aantreffen en waaruit blijkt, dat er omstreeks het
jaar 1400 een Taeche Hermana heeft geleefd, die
met eene Camstra schijnt gehuwd geweest te zijn.
TJit dezen echt werden geboren: Wybren en Wiek,
welke Wybren met Gerlant Ockinga trouwde. Gerlant overleefde haren man en maakte , zooals reeds
boven is vermeld, omstreeks 13 Juni 1456 haar
testament. Zij geeft daarbij als haren wensch te
kennen , om in het nabijgelegen klooster Aanjum
te worden begraven, vermaakt vele legaten aan
den patroon, aan de geestelijken van het dorp harer
inwoning , aan onderscheidene kloosters en o. a.
aan haren zoon Taecke de state, waar zij had gewoond , vermoedelijk Groot Hermana. Taecke
huwde met Ael Juekema en verwekte vier kinderen,
onder welke Obbe, die in 1521 overleed en te
Minnertsga werd bijgezet. Hij was tweemaal getrouwd en had 8 kinderen , onder welke Hessél,
')
state
voor
Prov

„Een romantisch tafereel" getiteld: „Hermanain b76", vindt men in Be Vlinder, jaarboekje
1844 van A. Winkler Prins. (Aanwezig op de
Bibliotheek van Friesland.)
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13

194

Taecke en Wybren. Hessel overleed in 1561 en
werd , evenals zijne vrouw Fr au van Heemstra, te
Minnertsga bijgezet; Taecke was omstreeks 1548
grietman van Barradeel en koos tot gade Hylck
van Eoorda, bij wie hij 5 kinderen verwekte,
vier zonen en eene dochter, hetwelk echter niet
belette, dat liij ook nog een natuurlijke dochter
naliet. Hij overleed in 1565.
De oudste zoon van Wybren was Hóbbe. Deze
diende langen tijd den Koning van Spanje als
vaandrig, tengevolge waarvan hij met velen zijner
landgenooten bij de omkeering van zaken in 1580
de wijk moest nemen. Later legde hij de wapens
neer, keerde naar zijn Vaderland terug en overleed
daar , vrij zeker ongehuwd.
De tweede zoon was Johannes, de derde Hessel
en de vierde Taecke, welke laatste te Keulen studeerde
en aldaar in 1581 overleed.
Hessel zag in 1560 het eerste levenslicht. Hij
bezocht op 17-jarigen leeftijd, „begeerig om zich
„in de wetenschappen te oefenen en vreemde talen
„te leeren / ' Duitschland , Engeland , Frankrijk ,
Spanje, Italië, Griekenland, en — naar het voorbeeld zijner vaderen, — ook Jerusalem. ,Aldaar
„verkreeg hij den rang van Badder van Jerusalem
en keerde toen in het Vaderland terug." Den 8
Januari 1596 trad hij in het huwelijk met Anna
van Liauckama, van Sexbierum, van welke plechtigheid thans nog eene gedenkpenning aanwezig is.
Doch niet lang mocht hij zich in haar bezit verheugen, want reeds zeven jaren later, 23 Maart
1603, overleed zij in het kraambed.
De treurende echtgenoot bleef achter zonder gade,
zonder kroost. En hoewel bij tijden hevig gekweld door „het voeteuvel'', overleefde hij zijne
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vrouw nog een-en-twintig jaren en stierf op KleinHermana omstreeks 24 Maart 1624, op 64-jarigen
leeftijd. Hij was de laatste van zijn geslacht en
werd in den familiegrafkelder in de kerk te. ilinnertsga bijgezet. l)
Wie nu van de bovenvermelde leden van dit geslacht eigenaars en bewoners van Groot- en van
Klein Hermana zijn geweest, is evenmin met zekerheid aan te wijzen, als de tijd, waarin die
huizen zijn gesticht.
Wij mogen aannemen , dat althans Groot Hermana reeds in de 14e eeuw bestond.
Zeer waarschijnlijk behoorden de beide staten in
het midden der 16e' eeuw aan Wybren van Her_
inana.
Groot Hermana, dat ten westen van Minnertsga
lag, zal later door zijn zoon Johan, gehuwd met Anna
van Dekema , zijn bezeten. Deze beide echtelieden
daalden in 1616 ten grave en nu vindt men in
1621 Anna's zuster Impck, toen weduwe van
Haio van Scheltama , als eigenares vermeld.
Niet lang daarna schijnt het huis afgebroken en
de state in eene saté veranderd te zijn. 2)
Klein Hermana, dat meer noordelijk lag , bleef
langer bestaan. Na Wijbren zal diens zoon Hessel
daarvan eigenaar zijn geworden, gehuwd met Anna
van Liauckama. Diens achterneef Goffe van Camstra bezat en bewoonde dit huis in 1640 en zijn
1
) Stbk. v. d. Fr. adel.— De Vrije Fries, VIII,
183—186, waar verondersteld wordt, dat Hessel en
Anna
in het Dekamahuis te Franeker hebben gewoond.
2

) Volgens sommigen zou de voormalige standplaats
thans genoemd zijn „de Gelegenheid", hetgeen echter
niet overeenstemt m e t de nieuwste k a a r t van Barradeel in den Prov. Atlas.
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zoon Homme in 1698 , wiens dochter Eienckje,
die de echtgenoote werd van Arent van Haersolte,
grietman van Barradeel (1704—1753), dit huis vrij
zeker erfde. Toen deze echtelieden waren overleden , werd de state het eigendom hunner dochter
Allegonda, gehuwd aan Johan Baron van Echten.
Diens zoon, eveneens Jan geheeten en gehuwd met
Johanna Erieia "Wielinga, was van 1776—1795
grietman van Barradeel, bewoonde zeer zeker de
state en overleed in het volgende jaar. Zijne dochter Dido werd de echtgenoote van Carel Bmüius
Eist baron Collot d'Escmy , die van 1816 — 1828
grietman dezer grietenij was en de state bezat en
daarop verblijf hield.
Hij was de laatste bewoner van Klein Hermana-state.
Zijne weduwe en erven lieten het huis in 1836
afbreken. —
„Sic transit gloria mundi.'"
Aanteékening. De kwartieren van Carél van dei'

Nitgen, de oude, en diens echtgenoote Elisaheth van
Boon, hiervoor op bladz. 190 genoemd, zullen aldus
moeten worden opgesteld, in verband met hetgeen van
Leeuwen, Bat. lllustr.. bl. 1073 vermeld, en waar de
naam Grex (zeker beter) gelezen wordt als Grave,
(zie aldaar ook bl. 1476J :
Nitzen X Kaesters
Weijer X G-oedbloets
Nitzen

X

Weijer

Carel v. d. Kitsen + 1569.
Roon (Pieter v.) X Wena (Margt.) G-rave (Razo v.) X
N. St. G-uérix
Pieter v. Roon X Anna v. Grave, Wed. in 1535.
Küllum,

Elisabeth v. Roon -f- 1584.
Oct. 1891.
A. J. ANDEEÆ.
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Feu in Spoekeblom en saiwet hinne.
De wirden scabray ef skabrai, wrine, keef,
snúter, kjersûiigel skynfet en folie oare wirden
fen ús foarâlden, kin de hjoeddeiske Fries net mear
forstean. Hja moatte him trocli in taelkindige
forklcarre wirde.
En sa scil it ringen ek gean mei wirden , dy
fo ar in fyftich jier ta it libben hearden , lyk as :
liirddobbe , hirdtsje , liang-izer, oaljesnip, treeft en
mear oaren.
De dingen dy se alear Henen , binne yn onbrûk
rekke ; hwet scoe min mei de wirden mear dwaen.
Nije dingen, by oare wisansjes, makken nije
wirden nedich en sa komt it, dat in libbene tael
jamk foroarje moat en wikselje.
Dy it âld Frysk forstean scil, moat net allinnich
de wirden fetsje kinne, mar liy moat de wensten
fen 't folk, dat dy wirden nédich Me, kinne, en 't
folk hjar dwaen en litten neigean, lijar stoarje wîtte.
En lyk as dat nou gjit, scil it nei ús gean.
De neiteam scil wer wirk ha , om de sin fen
folie fen lis wirden to fetsjen. Ho folie âlde wirden lizze wy net wei, omdat wy se net mear nédich binne , en ho folie nije ha wy net nédich, for
hwet de tiid yn gebrûk biïngt.
Yette mear en yet gauwer soille wy àlde wirden
farre litte ef nije oernimme, as se ûs yn oare talen dúdlik en forsteanber oanbean wirde.
En sa komt it,
dat it Frysk fen hjoed-de-dei,
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trocli it Hollansk en troch foroaringe fen ark en
liûsrie, fen gebrûk en wensten, fier fen it Frysk
fen ûs foarâlden ôfwykt, en dat fen de neiteam
wer fen úses ôfwike scil.
Sa as 't yn 't Frysk gjit, gjit it ek yn oaro talen.
Neat stiet stil, by en yn alles hwet libbet, is
neat bistindich.
Under folie wirden by ús foarâlden Hem en ús yet
bikind, mar hwerfen de neiteam de sin fordúdelike
wirde moat, bihearrc ek: it tsjoenen, de foartiermerije en it spoekjen.
Wy forsteane dy wirden yet, en de jongsten
ûnder ús scille er, al nei lij ar âlden ef oaren er hjar
fen forlielle hawwo, in biteikenis oan jaen; mar
hwet se ienkear útmakken en seiën, dêrfen het men
nou, inkele oarden útsondere, gjin klear bigryp
merj en mei dy nei ús komme, scil dat allinkenwei yet minder en minder wirde.
Tink ik , àj nou by de 70 jier àld bin , tobêk
oan de tiid, dy 't mear as in heale ieuw efter ús
leit, hwet wie it do folie oars as nou.
As in bom út it folts, nei de styl fen hjoeddeis,
waerd my mei myn fjouer broerren, cle bileikenisse fen tsjoenen, foartiermerije en spûkjen , fen
berne tiden ôf oan, foar eagen halden, ja, mei de
papleppel ynjown.
Wier der ien fen ús út postuer, den roan heit
net gau nei dokter. „Dokters", sei heit, „binne
jamk fiei'sten to wiis om forstânnich to wezen."
ISTé, miskearre ien fen syn bern hwet, heit swabbe
nei de Frysko peallen, nei Harmen Oedses, yn dy
tiden in wiid forneamde dîvelbanner.
It wier wol hwet in fiere reis fen Birgum nei
de Fryske peallen , oer de heide en lans sânwegen,

Wumkes.nl

199
jamk by 't liearst hjir en der troch 't wetter, doclis
heit hie ús ljeaf, hy Me it for ús oer. Moarns
gong er út, jouns wer tliús, mei it middel-, goed
yn in dook biwoelle , yn de biimenbûse fen 't kalmitiken kamesool.
Hwet haw ik jamk fen heit fortellen heard, as
it praet oer tsjoenen roan, lio Hannen Oedzes ienris, by 't oerjacn fen it middel, dat ien fen lis lielpe
moast, sein liie: „Pasop, baes ! dér meio gjin
frjeamde eagen oergean. It kin wol wêze, dat er
dy hjir ef dêr op 'e rûmte in kat met, mar tink
er om!" En hwet barcle?" sei heit den. „Do 'k
sa hwet midden op Samarder heide wie, hie 'k trije
katten om my hinne. Tink ris ta, trije katten dêr
op de rûmte! Mar ik clie hwet ik die , ik koe
gjin ien mei myn stok sa binei komme dat ik Mm
in trewinkel jaen koe. „Sjoch", foege heit er den
efter oau, „Men wol den oars net oan mirakels
leauwe, mar sokke dingen dêr moat min docTis
stil fo ar stean."
„O ja," waerd er den sein, en allicht wie 'r ien,
dy 't wûnder fen heit yn 't skaed sette troch yet
greater wûnder.
Sa hearde ik jamk fen ús bûrman Fedde Skûtmakker, (bernsbern fen dy man libje yet ûnder ûs),
,Ja," ho gong it alear by Lammert Spin en Antsje!
Hja forlearen binnen oardel jier trije bern, en dat
wie 't frjeamdste; eltse kear waerden de bern siik,
nei dat Maeikemoais kat, dy er skoan thús wie ,
hjar by Lammert en hjar opslúte litten Me , en
jamk wol by de bern op bêd gong. îsTou wyt men
wol, dat âlde Maei neat to bitrouen is. Uren koe
se jouns mei dy kat op 'e skirte yn 'e moanneskyn
foar 't ramt sitte , en 't wie eft se mei en o ar praet-
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ten. Den seien wy sa wolris: „De alde tsjoenster
het hjar beppe wer op 'e skirte." Hwent dat hjar
beppe ien fen de selde lape west hie, wie wol bikend. Do Lammert it trêdde bern forlear, seien
wy, jongfeintsjes as wy wieren; „âlde Maei hjar
kat moat er oan, wy moatte sjen hjar libhen yn
'e bannen to krijen, den kin se Birgemerketiisdei op
't luis Tenbosk (yn dy tiid in greate herbercb, tichte
by Birgum oan de Simmerdyk, in ein biwesten
Hûsterheide) út de tonne knep'le wirde.J' It slagge
ús. Wy krigen poeske libben yn 'e sek. En do 't
wy hjar yn 'e tonne hienen, keile Alle Ages mei
syn kneppel sa tsjin de tonne oan, dat disse útenoar
spatte en Sibrich , sa neamde Maei hjar pop, rôlle,
mei it brein út 'c kop , oer de groun." Dat wie
dat, mar Lammert Spin en Antje liawwe nearne
gjin lest wer fen hawn, en de fjouer bern, dy se
yet oerhâldcn, great bringe meien.
„Ja, ja, Nijljoeliters, „lyk as ús Domeny Ferf
do neanid waerd," meie den sizze, dat er neat
fen tsjoenen oan is, sokke dingen binne den dochs
mar wier.'1
Us heit pielde folie mei kanarjeflechterije. Nou
barde it wol ris, dat it spil net fiot roan en dat
de kanarjes stoaren, sûnder to wîten hwer oan ef
hwer troch. Heit twivele net, ef ek dat wie 't
wirk fen kwea mînsken. Hy wer nei de Fryske
peallen en mei ; t redmiddel yn 'e bûse wer nei hûs.
Dat middel bistie yn diveldrek. Heit moast fen
pompier in sinne, moanne en stjerren knippe en
dy knipsels op de fûgelfiecht plakke, mits ûnder
elts in protsje diveldrek. Heit die 't en it holp,
en fen dy tiid of wist heit noch, om sa forstaunicli to wirden en plakke ûnder sinne, moanno en
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stjerren, diveldrek oan de widse en oan de binnenside fen ús bêdsdoarkers, en sa is 't fêst mûehlik
wirclcn , dat ik er yette bin.
Ienkear, 'k scil in beuker west ha feu fiif jier,
moast ik for mem nei Ate Jeltsje, dy wol by úsers
arbeidde, mei in lange bolle, om Jeltsje Ho in
lytske krîge. Dêr hie 'k tîge sin oan om dêr siet
in poppebak op. Heit hie 't er oars net op stean,
hy sei yette tsjin mem: „ Tinkst er wol om ? âlde
Hanne is er kreamheinster.'' Nou it moast doclis
mar, mar ik moast wol oppasse, dat as Hanne my
hwet frege, dat ik net sei fen : „ja''. Mar altycl
fen: „Jawol Hanne." Ik tink dat ik dêr goed
oppast ha, om hie 'k it ûnk hawn trijeris efter in
oar „ja" to sizzen , den hie Hanne my yn hjar
macht hawn, en troch my dea to tsjoenen , hie
hja hjar libben wer saun jier lingd. Hwent dat
siet er for hjar op. Sa bin ik mids 't gelove oan
tsjoenen bern west en in jong feintsje wirdcn, en
as in lytse jonge wist ik al hwet foartiermervje wie.
Mem wekke ris by in sike jiffrou, in bûrwiif fen
ús , in fornaem minske. Mids yn 'e nacht hearde
se djip yn "e groun in getik. It nachtpitsje , mei
in grien gasen kleed er om hinne, barnde. It tikjen
yn 'e groun kaem al heger en heger en al njunkelytsen wie 't bisiden de tafel en dermei seach
mem in wyt skynsel foarby it griene kleedtsje fen
't nachtljocht sweefjen. Foar de bank (it ledekant)
hweryn de sike jiffrou lei, bleau it stean en seacli
er yn; dêrnei sweefde it de keamer oer, en sûnder
dat de keamers-doar iepene waerd, waerd it wei.
Mem hie noait fen dit gefal in mûle opdien , sei
se, hie 't net in dei twa letter út in brief út Amsterdam blykt, dat sa hwet om dy ûre, dat mem
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it tikjen hearde en it skyiisel seach, de sike jiffrou
hjar ienichste sister, dy to Amsterdam wenne ,
stoarn wie. It wier eft de geest fen de sister út
Amsterdam fen dy to Birgum ofskie naem hie.
It wie al wûnder.
Hindriks Baye, in frjeundirme fen mem, wist to
forheljen, ho dat er in spintsje bistie, dat sims
dagen foarôf yn 't slotsgat fen de foardoar krûpte
en dérre nachts tikke, en den miste it net; den
moast er yn dat Ims ringen ien stearre.
Ek yn in luis, dêr de hounnen nachts op striette
foar gulden , folge gau in deade.
Efter in liûs op de hoek to Birgum wie in kûpery, ek waerden dêr al jamk deafetten makke,
en o — hunderden wol ik wol ljeauwe , hieclen ,
as se yn 't holle fen de nacht op de hoek stienen
ef de wei lans gongen, yn dy kûpery klopjen en
spikerjen heard, en don miste it noait, ef der
stoar ringen wer ien yn 't doarp.
Mar forretten dy foartiermerijen allegearre de
dead, de ûnderfining Me boppedat ek folie oare
profetearrerijen wier makke.
Dreamde irmnen fen in brilloft, den wachtte sa
'n ien gau in bigraffenisse, jokke immen de noas,
it joecli brandewyn , in âldwiif op it iis joecli tei
waer, in skearslîper yn 't doarp binnen trije dagen
rein, pine yn 't krús fen de rêcli foroaringe fen
waer. Krîge, by 't rounbringen, in breid ef jong wiif
in flap brandewyn yn 'e. skirte , dat joecli in jonge
soan. Sa wieren er ek grappige foartiermerijen ,
forskate er fen binne oan lijoed ta biwarre bleaun,
al is 't gelove er oan liwet wisige.
Dy foar in fyfticli, sechstich jier sa dryst wier,
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om yn syn wysheit it spoekjcn for 'n dommelju's miening to forklearjen, scoe sims mäl de wyn,
fen foaren krige ha. Foarnl ek fen frômme Ijuwe .
dy Balthasar Bekker in atheist neamden
De
toveresse fen Endor bifêstige it tsjoenen en spoekjon ornmers beide. Ek yn myn jong herte waerd
it gelovo oan spoekjen goed bifêstige, ho wol net
troch myn heit. Heit sei jamk: ,'k Ha folie
swabbe by nacht, mar neat oars fen spoekjen sjoen
as ienris oan 't wyld paed. Ik moast for de
Keiserlike Notaris Wilhelmy (it wie yn de Franske
tiden) by nacht nei Kollum, nei 't registraesjekantoar. It wie aerdich tsjuster. Op it wyld paed
oer de wei . seach ik twisken twa diken in great
wytefticli skynsel boppe in hikke útstykjen , en it
wie eft it my taknikte Ik bleau stean. It knikte
al wer en al wer. Ik sei lûd op: „Is dêr hwa'r"'
Gjin anderd , mar al wer knikke. Ik sei yetteris,
„Sprek den, as er ien is." Tet bleau it stil. „Dat
mei de divel wêze," sei 'k yn my sels , ik wol
wite hwet it is. Ik oer de wei, en hwet wie it
spoek? In great ald wyt hynser, en neat oars.
Oars ha 'k noait gjin spoek sjoen," mar foege heit
er jamk ef'ter , , dêrom scil ik net sizze dat er neat
is. Der is bigelyks de Basseliskus, dy alle sauii
jierren yn de glasblazerijen foar 't Ijocht komt, dy
dêr nei sjocht dy barst fen ien , seit min , en den
de swarte spégel to Amsterdam, dêr immen syn
takomst yn sjocht, dy er net efterstobek foar wei
giet, fait dea del. Ja, der binne freamde dingen
yn 'e wrâld , mar spoeken"
;; Ja baes," sei Douwe Brouwer, in goed, from
en gelovig man to úsers/' hwet er fen to sizzen !
Myn pake , bierbrouwer op 'e Daem , is 't dochs
oerkaem, dat er mei
in wein fol bier nei Dokkum
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en de Dokkumer walden west hie. Hy kaein let yn
de joun werom. It wie tsjuster. Hy komt oan
de Skîligepiip ta: Is der hwet , ef is er neat !•
tochte pake ; it wie eft er yn 'e tsjusternis immen
flak foar it liynser stie, en 't skynde ek sa to
wezen, liwent it hynser stegere. „Ut it paed ! ; '
rôp pake, „foart." Hy sette wer oan, om by de
hichte op to kommen. It hynser die wer in lioart,
it gyng om heech en mi ds op de piip stie 't skynsel
wer foar 't hynser en , ear 't pake hwet sizze ef
dwaen koe , wirdt er mei it hiele reau, as woech
it in fear, om heech tild en, oer de lening hinne,
yn de feart set. Pake is er mei it hynser útkaem
en de wein ha 's er mei folie moeite d' oare deis
út helle. Dat is wier bard , man !"
„O j a , " sei Fedde Skûtmakker. „Der by dy
Skîligepiip het it noait doachd. Dêr het, is my
jamk i'orteld , mennich kear by nacht in bijierre
hear to sjean west, mei griis hier oer in cleadsholle , swart yn 'e klean , in koarte broek oan en
giele hakken oan de toffels.
Dy giele hakken oan de toffels makken my, do
in lytse jonge , ta oan nou ta , dit spook hiel bis on der.
Mar 't is sa. It spoek by de Skîligepiip , dat
de bierbrouwer yn 'e feart sette, het giele hakken
oan de toffels.
„Ja wol," sei Douwe Brouwer, 3TI de wandeling;
Douwe bakker, om 't er bakker west hie, do Fedde
ophalde, „dat is wier. Nou, jimme hawwe Ilouwing
wol kind, âkle Houwing, de heit fen Hielde fen de
lansbûrren to Samar. Nou dizze liet myn heit in
gefal forhelle dat ek frjeamd is. En 't is gjin ljeagen. Houwing' wie iu wedergeboren man, dêr kin
jnnirie mar op oan. Mar Houwing, in faem en in
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jonge, wieren oan de marswàl to melken. II; wie
op in moaie simmermoarn, hiel bitiid. „Hea",
sei Houwing, „Hwet is clêr op it wetter ? Dat is
gjin boatsje , dêr is 't to lyts foar." It dreau
sêft oer de weagen op lijar oan. En hwet seagen
se ? It skipke hie wol hwet fen in bûteraed, greater wier 't net, en dêr siet it boppeein fen in
frommiske yn, by de mil omenôf alhiel yn 't wyt,
mei 'n slurjer oer de holle. Yn ienen wie 't boatsje
as in top bigoun to draeijen. Houwing, de faem
en de jonge wiernc op 't làn delfallen. Do se wer
sjên scoenen, wie 't skynsel wei. It is krekt sa west,
as ik jimme fortel."
.Jonge j a , " sei Tjeard Oebeljes , „dat wie myn
Omke, timmerbaes to Birgum. „Hwet Douwe der
fortelt fen Houwing oan de marswâl, liaw ik wol
earder fen heard , mar wy hoeve sa fier net to
gean. Hjir oan Bertsjemoai singel, oan dizze kant
fen Samar, liet mennichien dêr net by nacht in
houn sjoen mei in deadsholle'?"
„En hjir, njunken de Bergumer tsjerke, yn 'e
sleat by de wei lans , myn eigen heit het it wol
sjoen," sei Tsjuk Lamkers fen de Mjstêd, „dêr
waret nachts in minske op hânnen en foetten, ek
mei in deadsholle, hwerfen de eagen barne as in
koal fjûr."
Dit leste spoek hie myn moaike Wytske , dy
op Birgumer Mjstêd wenne, ek alris sjûn; 't
sloof woe for gjin jild by nacht dat paed lans.
Al dy praetsjes hearde ik yn myn jonkheit
fen de minsken dy 'k neamde, en lyk as Birgum
en yn 't gea deromhinne , scil eltse stêd en doarp
syn spoeken wol hawn ha en 't geloave deroan fen
de âlden de bern ynprinte wêze.
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Mar it moaiste , it echtste en 't meast bikinde
spoek to Birgum, wie Jiffrou Lys,
Op Bútenrêst, tichte liy Birgum, nou in àld
forfallen bûrkorije, mar wolear in slot, lyk as min
yette wol neigean kin, liet in edelman wenne , en
dy edelman liie in dochter , en dy dochter moast
de úterste wille fen lijar heit folbringe en dat wier;
hja moast in bidkapelle bouwe twisken diken. Dat
woe hja dwaen as se âld wie, en do is se yn in
wetterdobbe , (dy er yette is) , troch dat it rytúch
dêr se ynsiet, omfoel, fo ar dat se hjar heite wille
folbrocht Me , fordronken.
Fen sels , do koe se gjin rest fine yn 't grêf en
sint spoeke se yn 't bosk by twisken diken, en dat
bosk hiet oan nou ta : „Jiffrou Lyse-bosk."
Folie Birgumers bieden dit spoek bij naclit sjoen.
It wier in wyt skynsel, dat troch de bjeammen
waere. As min 't oanspriik, waerd it wei. As jonge
gûng ik noait trocli it bosk , (en 't paed roan er
troch) , ef ik tochte oan Jiffer Lys, en den roan
my jamk de grise oer de groue.
De jierren binne liinne stond. De kristelik ôfskiedenen hawwe amper oan, wêr Jiffer Lys it
dwaen moast r in bidkapelle , in tsjerke boud en
sont is Jiffrou Lys wei wirden. Sa kin it tsjinwirdige Birgumer jongfolk dêr gjin spoek mear.
Dy tsjerke is der letter wol wer ôf britsen, mar ek
dit rôp Lyske net wer by nacht yn 't bosk, en 't
spoek bistiet net mear foar de ynbyldinge fen de
minsken.
Ho frjeamd lykwols wie 't my , do 't ik foar
twa jier er wer fen hearde.
Ik Iniyere op in simmersneintojoun ris twisken
diken , en do kamen my dêrro twa jongfammen
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tsjin, liwerfen d' iene in hantsjcfol moaie wite
blommen Me.
„Hwet hastou der moaie blommen/' sei ik.
„Dizze?'' sei hja , ,,dat is de Jifl'er Lyse-blom ,
dy waeksje hjir."
„Hwet siz je der V" sei ik mei binijing. ,,De
.Tiffer Lyse—blom? Wel faem ! Foar in fyftieh ,
sechstich jier, spoeke Jiffrou Lys hjir, dat is aerdich."
„De fammen bigrypten my nét. Hwet wisten hja
fen spoekjen ôf, mar ik liet er op folgje ; dat ik
sokke blommen wol yn myn tún lia woe.
O ! dat koe wol lokke, hja seoe my wol gau in
plant siikje.
't Sloof wier 't klauwen yn 'e ierde wol wend, tink
ik, hja seach roun, kleau by de dyk op, en ja —
wol, ik krige in plant mei woartel en toeke. Ik
haw de plant yn myn blömtúntsje set en er noecl
en soarch for stien en, sikersonk! —bja krige it libben , en stie forline simmer yn fleur, it wie in lust.
Mar nou it bisondere en it aerdige er fen. Deis,
as de sinnc skynt, kwynt de blom , en liet geur
noch fleur.
Mar jouns , tsjin de nacht, den komt se foar 't
ljocht en yn 'e nacht, by nioanneskyn, den is se yn 'e
folie gloarje. Om dat alear Jiffrou Lys by nacht
spoeke en dizze blom , de Silene noctiflora, by
nacht foar 't ljocht komt en tieret, liket it, dat
de jiffer yn in blom foroare is. Ovidius het yn
syn herskeppinge, gjin moayer wikseling. Mar —
it bliuwt tige de opmerkinge wirdich, ho , ieuwen
oanien, de legende fen Jiffrou Lys , al wirdt se
trocli witenskip on forljochting forgetten, troch
dizze nachtbloeyer biwarre bliuwt.
T. G. v. D. MEULEN,
Wumkes.nl

BIRGUM, Aug. 1891.

OPSCHRIFTEN TE FRANEKER
medegedeeld door J. MULDER.
Op de kleinste of alarmklok van den Martinitoren,
gegoten door Johannes Borchhardt, van
Groningen, in het jaar 1739.
Ik wek den Borger uit Syn Rust,
En roep de Duisternis verdwijnen.
Dient God vroeg, werkt raet nieuwe lust,
U Rekening zal Haast verscliynen.
Maar hoort gy my op andre tyt,
't Is of dat vuur of watersnooden
TT overvallen , of de Dooden
U doen gedenken wat gy zyt.
E. HOFSTEDE.

Boogschri†t op de voormalige Westerpoort, Ao. 1585.
Haec urbs est Christo, paci musisque sacrata,
Ergo bonos tantum, non capit illa malos.
(Deze stad is aan Christus, aan den vrede en de wetenschap gewijd.
Zy ontvangt dus slechts de goeden, niet de kwaden.)
Boogschrift op een huis, Raadhuisplein T. O.
No. 96, Ao 1633.
Trahit sua quemque voluptas.
(Ieder voelt zich aangetrokken door datgene, waarin hij zijn behagen stelt.)
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Boogschrift op een oud poortje in de Dijlstraat,
Ao 16 4o'.
Sola bona quae honesta.
(Alleen datgene is goed , hetwelk eerlijk verkregen is.)
Volgens eene oude overlevering moet aldaar hebben gestaan het Egmondtshuis. De voormuur
daarvan moet versierd geweest zijn met velerhande
spreuken en zinnebeelden op de Gerechtigheid toepasselijk en op het Hof van Justitie, dat bij de eerste
oprichting in het jaar 1498, hier zijne vergaderingen gehouden moet hebben.
Tegenover dit huis woonde Balthasar Bekker,
toen hij predikant te Franeker was.
Bedoeld huis werd toen. bewoond door iemand ,
die rijk uit Oost-Indië was gekomen , doch die door
de Franekers verdacht werd zijne rijkdommen
niet eerlijk te hebben verkregen.
Met het oog daarop moet Bekker op cle deur
van het poortje hebben geschreven: „Wie weet.
of het waar is."
Boogschrift op een steen tusschen de perceelen
No. 78 en 79, Tweede Noord, Ao 1554.
Viel can gra
(Veel kan men
men segi mi
beramen of geramen
dat alle man
zeg mij : hoe het allen man
te danken si
naar den zin te maken.)
Gevelsteen op het waaggebouw, E. W. No. 27 ,
Ao '1657.
Paulus van Gemmenich die lag ,
Als hy zyn elfden jaar aanzag,
Aan dit gebouw den eersten steen ;
Tot wigt en Wumkes.nl
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Gevelsteen op het huis No. 41, Weatvliet,
zonder jaartal.
Verganklyk is de stof van dees ons aerdse woning.
Dies heffen wi ons hart naar 's Hemels hoge huis,
Van waer wi met eerbied afbidden van ons Coning
Dat hi ons dragen help het opgeleide Cruis.
Gevelsteen met het jaartal 1729, op het huis No. 130,
Tweede Noord.
Wie op den wint acht
Die en saeijt niet,
Wie op de woleken siet
Die en maeijt niet.
Gevelsteen op het huis No. 80, Eerste West,
de Bibel, zonder jaartal.
Die op Godt betrout — Heeft wel gebout.
Die op mensch sticht — Valt veel te light.
Gevelsteen op een huis in de Tuinen, Ao 1692.
Die Lijt en Siet
Doet Nyt te Niet.
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DE NAMEN DER INGEZETENEN VAN LEEUWARDEN
ten jare 1511.
De beoefening van de kennis onzer namen, zoowel onzer mans- en vrouendoopnamen, als onzer
geslachtsnamen en plaatsnamen, in taalkundigen ,
maar ook in oudheidkundigen en in geschiedkundigen zin, is tegenwoordig by de geleerden in het
algemeen , by de taalvorschers in het byzonder ,
vooral onder de Germaansche volken, zeer in zwang.
Ook in de Nederlanden hebben in de laatste jaren
eenigen zich in het byzonder op die studie toegelegd. Met alle bescheidenheid mag ik ook myzelven daar toe rekenen ; en dit jaarboekje bracht
daar van dan ook , in jaargang 1886 , een klein
bewijske. Met byzondere voorliefde en met groot
genoegen is die tak der wetenschap steeds door
my beoefend geworden, wegens de belangryke
vermeerdering van kennis op velerlei gebied , die
deze studie my opleverde. Ook hoop ik dat dit
opstel van naamkundigen aard den lezers van dit
jaarboekje tot eenig genoegen, misschien zelfs tot
eenig nut of leeringe zal mogen strekken — al
is het dan ook dat deze myne schryvery volstrekt
geene byzonder wetenschappelike weerde heeft, en
eveneens geene nieue gezichtspunten noch ontdekkingen oplevert. Integendeel, slechts in volksaardigen trant en in oppervlakkigen zin stelt dit geschriftje de namen der ingezetenen van Leeuwarden,
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ten jare 1511, den lezer voor, en duidt ze eenigszins nader aan, onder byvoeging van sommige opmerkingen , waartoe de behandeling van mijn onderwerp vaj gereedelik aanleiding gegeven heeft.
De oorsprong, de beteekenis van zeer velen onzer
hedendaagsche namen is onduidelik , ja vaak , in
schijn, volkomen onverklaarbaar. De oorzaak
daar van is hier in gelegen, dat de hedendaagsche
formen der namen veelal zeer verbasterd, ontaard,
ingekort , • ook door onwetende schryvers in hnnne
spelling verknoeid, schier onkenbaar gemaakt zijn.
Met onze Friesche namen is dit vooral en in sterke
mate het geval. Dies is de kennis van de oude
en oudste, van de oorspronkelike, volledige of
althans slechts weinig verkorte , weinig versletene
gedaanten onzer namen, gelijk die in oude oorkonden uit oude tyden ons overgeleverd zijn , ons
dringend noodig, zoo wy een helder inzicht in den
oorsprong en in de beteekenis onzer namen ons
willen eigen maken. Gelukkig floeit die bron onzer
kennisse niet zuinig — gelukkig leveren vele oorkonden die ons ten dienste staan, het zy dan in 't
oorspronkelike , het zy in afschrift of in afdruk, ons
eenen waren schat op van de doopnamen, de vadersnamen of patronymica en de maagschapsnamen
onzer voorgeslachten, en van hunne woonplaatsen,
in steden en dorpen, in huizen, burchten en stinsen,
staten en saten, akkers en weiden, enz. enz. Zulk
eenen rijk beladenen boom van kennisse vinden wy
onder anderen in de zoogenoemde „Registers van
den Aanbreng", die in vier deelen, ten jare 1880
door het Friesoh Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde zijn uitgegeven, en die uitgebreide lijsten bevatten van de beboude en onbeboude
eigendommen , huizen en landeryen , in sommige
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steden en grietenyen van Friesland, met de namen
der eigenaars en der pachters en huurders. Die
registers, opgesteld door de regeering tot regeling
der belasting, zijn van veel belang voor den taaien naamkundigen navorscher in het byzonder :
maar oveneens in het algemeen voor iedereen die
belang stelt in de kennis van het leven onzer voorouders , van de omgeving en van cle toestanden
waar in zy verkeerden. Zy formen inderdaad eene
leerryke bladzyde in het boek van de beschavingsgeschiedenis der ÏYiesen in het begin der zestiende
eeu, in een belangrijk tijdsgewricht dus, toen daar
nog geen sprake was of gedachte van de groote
omwentelingen op kerkelik en staatkundig gebied,
welke die 16de eeu in heur verder beloop gekenmerkt hebben — een tijdsgewricht dat nog ten
volsten gerekend moet worden als tot de middeleeuen te behooren.
De persoonsnamen, voorkomende in een dezer
„Registers van Aanbreng", te weten: in dat der
stad Leeuwarden, willen wy als het onderwerp
onzer beschouing nemen.
De personen, die in dat Register genoemd worden als eigenaars van landeryen, gelegen onder
den zoogenoemden „Klokslag", het rechtsgebied
der stad Leeuwarden, en als de pachters of anderszins gebruikers daarvan, of als eigenaars en als
huurders of anderszins bewoners van huizen binnen
de wallen der Friescbe hoofdstad, behooren tot
allerlei rang en stand. Wy vinden daaronder zoo
wel de aanzienlikste en de rijkste edellieden als de
armste bedelaars vermeld, zoo wel cle aanzienlike
regeeringsambtenaren als cle kleine handwerkslieden,
zoo wel de groote kooplui en neringdoenden als de
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geringste daglooners , zoo wel de eerweerde geesteliken, hoog en laag, en de deftige geleerden, als
de beoefenaars der schoone kunsten — kortom de
gantse bevolking der stad, rijk en arm , groot en
Hein. By de beschouing van de namen al dezer
personen valt in d' eerste plaatse op te merken,
dat slechts de edelingen ware geslachts- of maagschapsnamen dragen , de aloude patronymica , in
byzonder Friesche formen, die van zeer oude dagteekening zijn, en vermoedelik nog wel uit den
Heidenschen tijd des volks stammen ; by voorbeeld:
de namen van Frans Mennama (Minnama),
Tiard Burmannie (in onze hedendaagsche spelling
Tjaard Burmania), Peter Kamminga (Gammingha),
en anderen. Maar de onedelen, al waren het ook
zeer aanzienlike lieden, hadden in 1511 te Leeuwarden nog geene geslachtsnamen, zoo min als
ergens in de Friesche gewesten. Of, zoo zy, als by
uitzondering, wel zulke maagschapsnamen hadden (en
dit was in der daad met vele eigen erfden ten platten
lande het geval, en ook met vele oud-ingezetene geslachten in de Friesche steden), dan voerden zy die
namen in het dageliksche leven toch niet. Zy worden
dan ook niet onder hunne maagschapsnamen, die
even als de geslachtsnamen der edelen byna uitsluitend Oud-Friesche patronymica zijn, in ons register vermeld. Waar, als by groote uitzondering,
een onedele met eenen waren of schijnbaren geslachtsnaam genoemd wordt, blijkt het, juist uit
den form van dien naam , dat die man geen Fries
— dat hy een vreemdeling was ; by voorbeeld:
Thomas ScMeyswick, Jan Hollander, Geert van
Dorsten.
Feitelik bestond in 1511 te Leeuwarden de zelfde
toestand , die tot in onze dagen vooral ten platten
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lande in Friesland heeft voortbestaan; namelik ,
dat men iemand noemde by den doop- of voornaam,
en dan, ter ondersoheidinge van andere, gelijknamige personen, den vadersnaam in den tweeden
naamval, dus als een waar patronymicon, daar
achter voegde — terwijl men den geslachtsnaam
geheel verwaarloosde. Ja, dit gebruik in de benaming heeft nog tot in onze dagen onder de Friesen stand gehouden. Menig man wordt nog heden
door de lieden in zyne omgeving nooit anders genoemd
als by zynen doop- of voornaam (dat is eigentlik ook
de naam by uitnemendheid) en zynen vadersnaam
daar achter ; by voorbeeld : Tjalling Hiddes, Folkert
Omes, Hotse Sjuhs, enz. De geslachtsnaam Algra,
Romkema, Brongersma of hoe ook , blijft dan volkomen buiten spel , en schijnt slechts in aanmerking te komen, als de volle naam, in geijkten zin,
geschreven worden moet. Zoo gebeurt het nog
wel heden , dat men , op de vraag naar den naam
van dezen of genen man — ho hjit er ? — ten
antwoord bekomt: Sjirk Obbes, of Fokke Franks,
of Haio Bommerts , zonder meer. Wil men daarenboven den geslachtsnaam van dien man weten,
dan moet men vragen: ho skriuwt er Mm? Eerst
daarop wordt dan Andla, Homminga, Weerstra of
eenige andere maagschapsnaam ten antwoord gegeven.
Deze eenvoudige wyze van benaming , naar OudFriesche zede, was in 1511 te Leeuwarden nog
ten vollen in zwang. Een zeer groot deel van de
namen in ons register komt op die wyze voor. Zie
hier eenigen daarvan: Wigle Syiordz (dat is in
onze hedendaagsche spelling: Sjoerdszoon of Sjoerds),
Tiard Bauckez (Tjaard Baukes), Doice Ryoerdsz
(Douwe Muurds), Syds Wybez, RintMe Sïbrenz
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(liintje), Botte Obbez, enz. l) Dit zijn allen oorbeeldig Friesche namen en naamsformen. Ook
andere namen , algemeen Germaansche , en Bybelsche, of zulken die van Kerkeliken oorsprong zijn,
waren oudtijds, zoo wel als nog heden, nevens
do eigene Friesche namen, by de Friesen , in dit
geval byzonderlik by d' ingezetenen van Leeuwarden , in zwang. Wy vinden ze in de benamingen
van Wiîlem Albertz, van Herman Dirckz, Willem
Heyndrickxz, alle zes algemeen Germaansche namen. Bybeisehe namen of Kerkelike (te weten :
namen van Heiligen die niet in den Bybel voorkomen), dragen Claes Thijsz (Claes, Klaas, Nicolaas is een Kerkelike ; Tliijs , Matthijs, Mattheiis
een Bybeisehe naam), Matthijs Gerrijtz, Peter
Janz (Petrus en Johannes, twee Bybeisehe namen),
Wolter Janz, Adam Albertz, Claes Heynez , Ysbrant Claesz, Joesl Willemsz, 2) enz.
1
I WilTce Folliertiz. Aesge Aesgesz fin betere spelling liange), Sywrd Siclcez, Gerief Ahbez, Abele Jeltez,
Hercke î eyliez, Wybe Saedclez I Sealde of Seàkéle), liaya
Sytcrdz, Tealingli Tiebbez (Tjalling Tjebben), Janlce
Fonyerz, Ti/esse Mennen, Doythye Feyckez (Dooitje of
Dooitien). Tiethe Tierden (Tiete Tjerks). Dowe Bottez,
Meerke Tàkaz (Talce of Teake\ Hotte Aukenz, (ferbren
Saekez (Sake), Gerieft' Abbez, Iw Eekez (Iw = luw,
Juw, Jou, Joiike), Jaridi Hidcîes, en zeer vele andere
dergelyken
meer.
S
J (ierriijt Jncobz, Peter Lamberiz (St. Lamhert,
in ouden oorspronkeliknn form Landbredit, ia de naam
van eenen Heilige), Willem. Albertz (ook St. Albert,
Adelhert, Alhalbrecht is de naam van eenen Heilige,
maar tevens, even als Lambert en vele andere dergelyken . een algemeen Germaansehenaam), Frans Claesz,
Chies Laure'iis, Albert Pouwels, Trijn Heijndricks
(Trijn, Giithariiia is de naam va,n eene Heilige; de
naam is Griekseh, en beteekent de reine, de kui.seüe),
Johannes Jorretz, Tiaïle Hanss, Jacob Adserts, Har ent
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Mansnamen op eene toonlooze e eindigendu
(Jelle, Hobbe, Rinsè), in den tweeden naamval, als
patronymica voorkomende , werden oudtijds in deFriesche gewesten dikwijls met is, in plaats van
met es geschreven: dus JelHs, Hobbis , in stede
van Jelles, Hobbes, zoo als de liedendaagsche spelling voorschrijft. Dit gebruik, dat nog wel in do
vorige eeu in Friesland voorkwam 3 ), is daar tusschen Flie en Lauers thans volkomen uitgestorven,
maar heeft zyne sporen nagelaten in sommige
West-Friesche of Noord-Hollandsche geslachtsnamen
(vooral aan de Zaan), die, oorspronkelik zulke
vadersnamen zijnde, thans met is worden geschreven ; by voorbeeld Avis . Dnijvis (overeenkomende
met Doutres), Galis, Heinis, Tanis, Warris, enz.
Voorbeelden van die spelwyze en naamsforming
leveren in ons register de benamingen op van
Albert Wilkis, Tiepl-e Jettis (Tjepke, Tjebbeke),
Wybe Saecl-isz (Sakes), Hül-e Gabbis; ook Jan
Sioerdisz (Sjoerds) en anderen.
Ware geslachtsnamen , en wel in het byzonder
oorbeeldig Fritsche maagschapsnamen op a eindigende, komen er in ons register slechts weinig
voor.
Dit moge aanvankelijk eenige bevreemding
wekken — de oorzaak daar van is echter wel uit
te vinden. Immers zulke geslachtsnamen bestonden
er toen wel evenzeer als vroeger en als heden, al
is het ook dat er in de achttiende eeu en in het
Gerbreve {Barent, Eerent, verbastering van Bernard,
Bertiliart, een algemeen Germaansche naam, tevens
de3 naam van St. Bemardus), enz.
) Myne grootmoeder, by voorbeeld, eene dochter
van Johannen Schaap, die in het laatst dfr vorige
eeu stads-boumeester te Leeuwarden was, schreef
lieuren naam als Jeltje Johannis Schaap.
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begin van deze eeu vele zulke namen in OudÏYieschen form door de Friesen willekeurig gemaakt
en aangenomen zijn. Zoo waren daar , ten tyde
dat ons register opgesteld werd, te Leeuwarden
even als elders in de Priesche gouen, ongetwyfeld
vele Oud-Friesche maagscliappen, ook al waren ze
niet van edelen bloede noch van eigenerfden staat, zelfs
niet van aanzienliken huize, maar tot eenvoudigen
en geringen levenskring belioorende, die eenen
eigenen Oud-Frieschen naam voerden. Maar die
namen werden veelvuldig verwaarloosd , in het
dageliksche leven werden ze zeldzaam, slechts als
by uitzondering gebruikt. Dien ten gevolge werden
zy ook in geschrifte en in geijkten zin dikwijls
veronachtzaamd en buiten spel gelaten, vooral als
men met eene oppervlakkige aanwyzing der personen, by hunne dageliksche benamingen, volstaan
kon, gelijk dit by de „Registers van den Aanbreng''
het geval was Wy mogen dus veilig aannemen ,
dat vele personen, die in deze registers slechts met
hunnen doopnaam en met hunnen vadersnaam als
patronymicon worden aangeduid , toch wel degelik
ook eenen eigenen, Oud-Frieschen, op a eindigenden
geslachtsnaam hadden. Maar slechts zeer weinigen
worden werkelik ook met zulk eenen maagschapsnaam
aangeduid ; het zijn Wybren Bowtsma (üoutsma) ,
Jelck Lywama, Èessel Interna (*). Voor de hand
houd ik deze lieden niet voor edelingen. Maar het
kan zeer wel zijn, dat ik my hier in vergis (weinig
ervaren als ik ben in de kennis der Oud-Friesclie
adellike maagschappen), en dat de personen, die deze
namen voerden , wel degelik tot den adeldom be(]) Boed Juyssma (Juwsma, Jousma?) Eeldi Onsta,
Tierck Bonga, flis Taeckeina ?, Lywe Kampstera, Jelte
Jionge, 1'oppe Ob^ema.
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hoorden. En zoo dit in der daad bet geval is .
dan vervalt daar mede de byzonderheid dezer
namen. Immers de leden der adellike geslachten
worden in ons register wel degelik met hunnen
Oud-Friesehen geslachtsnaam genoemd ; althans in
den regel. Zoo vinden wy vermeld : Frans Mennema (Minnama , Minnema) , Tiard Burmannie ,
Peter Kamminga de voorstander der Oud-Friesehe
taal, Hessel en Boette Martena, Jow Joicsma, Jou(ook Iw geschreven) Delcama, Wyiz Jongema Trijn
Hermane, enz.
ÜSTog eene andere reden is er, waarom Oud-Friesche,
op a uitgaande maagschapsnamen zoo zeldzaam
zijn in het Leeuwarder register. In het begin der
16de eeu toch, toen het register geschreven werd,
verliep de Oud-Friesche taal, verloor zy hare oude,
volle uitgangen op a en o , die door eene toonlooze
e werden vervangen. De uitspraak en de spelling
van woorden en namen ús pmndameta, als to eimoru
ende elindighera liodena biJioff', als om Buiva ende
Beyka beda willa, als Syard vpper Wasa, als
Mamma Mamminyha, Kampo Abbama, Beneko
Sijuxzama , enz. 1) die in de 15<-le eeu nog volle,
kracht en geldigheid had gehad, verliep in de 16^e
eeu. En by den aanvang der 1 "üe eeu sprak en
schreef men nog slechts van pûnmiëtte, van to
bïlwef fen earme end elindige liilice} van omme
wille f enne bede feu Boue end Beihe , van Sjaerd
oppe Wease, van Mamme Mamminga, Kampe Abhema, Benelee Sjuksma. Dit verloop der tale, dit
verloren gaan der volle a- en o-klanken op het
') Deze voorbeelden zijn genomen uit Oorkonden
der Geschiedenis van het Sint-Anlhony- Gasthuis te
Leeuwarden, allen in de Oud-Friesche taal opgesteld
en uit de 15de eeu Wumkes.nl
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einde van woorden en namen, had in het begin
ook infloed op de geslachtsnamen , die eveneens
hunne eind-« in spreken en schryven moesten missen. Maar terwijl de doopnamen en de algemeene
woorden dien «-klank voor goed verloren hebben,
is die oorspronkelike en sclioone uitgang, wat de
geslachtsnamen aangaat, later, in de 17 ( ' e eeu
vooral , weer hersteld geworden, zoo dat zy allen
dien form, als een kenmerk van hunnen OudFrieschen oorsprong, nog heden , in geijkten zin
vertoonen. Onze lijst geeft ons , in de spelling van
sommige Oud-Friesche geslachtsnamen, voorbeelden
van deze aanvankelike wyziging der taal. Reeds hebben wij hier boven op bladzyde 219 eenen Tiard Burmannle en eene Tryn Hermane, leden van de maagschappen Burnianiu en Hennana ontmoet. I'ieter
Kamminya ((lammlnçjha) komt in ons register ook
als Peter Kaminyli voor. Vooral als de namen in
verbogenen form staan , als zy dus, naar den eiseb
der oude tale , ook eenen verbogenen uitgang vertoonen , is daarby de u verloren gegaan. Zoo vinden wy in het register den naam van I'ieter Cammhujlia verbogen als : „van Peter Kundnghen" en
„den Steed (van) Peter Kamininyen". Verder „van,
Her Fedden" = van Heer Feddo, vvan Feijehe
Doetiiuje", „van Jieiiicli Einlnyen" (Eminya), „den
Steden Abingeri" en „Aeblnyen" (aan Abinya of
Eálnnya), enz.
Het is geheel volgens Oud-Friesche zede dat de
benamingen in het register over het algemeen zoo
kort en eenvoudig mogelik zijn , eensdeels zonder
geslachtsnamen , anderdeels zonder by- of toenamen
ter onderseheiclinge , of ook zonder byzondere titels
van edeldom of rang. Slechts zeldzaam komen
zulke toenamen en zulke titels voor. Alles geheel
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anders als in andere Nederlandsche gewesten , by
voorbceld in liet hoofsclio Brabant, waar men zich
met zeer lange en omslachtige benamingen uitsloofde r). J a , men ging in Friesland nog wel
verder in dien eenvoud, en liet ook de vadersnamen achter wege, zoo dat aleen de eigentlike naam,
de doop- of voornaam overbleef. Dit was vooral
bet geval by zeer geringe of by geheel arme lieden , die ook nog heden onder do Friesen veelal
enkel en aleen by hunnen doopnaam genoemd worden. Zoo vinden wy in de Leeuwarder naamlijst
„Lamhert een knecht." Verder een Alef, een Jarich, een Hommo, een Tiebbe (Tjébbe), een Ocko,
een Fedde, een Jiolof, zonder meer. Dit waren
geringe lieden ; zy bewoonden , althans ten deele ,
slechts eene „corner". Dit zelfde was het geval
met sommige arme vrouen , als Fem, Baeff, Eelck,
Aeff, Foech, Lubbrich, die „cdheel Paupers' (armen)
worden genoemd, en, zekerlik om Gods wil (of
„propter Dewn" gelijk herhaaldelik in het register
voorkomt) , „corners" bewoonden, die aan Sint-Vyt,
aan de hoofdkerke van Oldehove, toebehoorden. Zoo
ook Ariaen, Wybe, Jesel, Iiijnths, Gosso, Grief,
Geerth, Foclco , Feyek, Jeths, allen geringe en
arme lieden, zoo mannen als vrouen, die „cameren"
bewoonden. Nog heden noemt men in Friesland
eene kleine en geringe woning, die slechts éen vertrek bevat j een Jceamer , en spreekt men niet van
huis- of woninghuur, maar van keamerhier.
Ter nadere onderscheiding van zulke éennamige
l
) Zie mijn opstel Helmondsehe namen in de middeleenen, voorkomende in AUG. SASSBN'S Noordbrabantsche Almanak voor het jaar 1892.
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lieden, en zoo men daartoe geen gebruik wilde
maken van het gewone redmiddel in zulke gevallen,
liet byvoegen van den vadersnaam, had men eenen
by- of toenaam noodig. Zulke namen vinden wy
dan ook in het, register vermeld, als Groote Jeldert, Olde Wybrant, Witte Dirck, Blynde Gertza,
enz. Deze byvoegsels tot den naam zijn gereedelik
te verklaren : en nog is dit in gebruik, b.v. Blyne
Arjen, Greate Hantsje, Lytse Sjoerd, Reade Tjerk
enz. By de benamingen van Nye Gerryt en van
Leemcerder Jelle is die verklaring niet zoo gereedelik.
Was die Gerryt (nog lieden wordt deze naam in de
stadsspreektaal van Leeuwarden als Gerryt, met
duidelik hoorbaren, zuiveren, openen i-klank in de
tweede lettergreep) — was die Gerryt ny, nieu, te
Leeuwarden komen wonen en had die omstandigheid aanleiding gegeven tot zynen bynaamV Maar
waarom Jelle , te midden van duizenden Leeuwarders levende en wonende, in het byzonder den toenaam van „Leeuwarder Jelle" verdiende, blijft my
een raadsel.
De onderscheiding met oud en jong, waarvan
Olde Wyliranl ons een voorbeeld geeft, ligt, by
twee gelijknamige personen, byzonder voor de hand.
Wy vinden die onderscheiding dan ook herhaaldelik
in het register toegepast; by voorbeeld, by Olde
Peter Si/monsz en Jonge Peter Symonsz , by Olde
Her Dotce en Jonge Her Dowe, by Olde Her Alhert , enz.
Eene andere onderscheiding voor sommige gelijknamige personen werd ontleend aan het huis, waar
in zy woonden, of naar den naam, naar het teeken
van dat huis. Die onderscheiding was ten jare
1511 te Leeuwarden nog weinig in gebruik; hadden misschien de huizen aldaar toen nog weinig
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eenen byzonderen naam, een eigen huisteeken of
uithangbord'? Ons register vermeldt slechts eenen
Ewt int Ancker, eenen Evert, die in het huis het
Anker woonde. Was dit liet zelfde huis aan de
Voorstreek by de Korfmakerspijp te Leeuwarden ,
dat nog heden een anker als teeken , en dus ook
als naam draagt ? Opmerkelik, dat de heclendaagsche eigenaar en bewoner van dat huis, de Heer
THOMAS OTTEMA , byna vier eeuen later , ook nog
wel in de wandeling als „ Ottema in 't Anker" wordt
aangeduid. — Verder noemt het register nog' eenen
Her Johannes int GastJmus.
De bovenstaande benamingen van Olde Peter
Symonsz, van Olde Her Doice en Olde Her Albert
luiden zoo vertrouelik , zoo gemoedelik en ongekunsteld , niet waar? Zy worden in die eigenschappen nog overtroffen door de benamingen,
waaronder sommige ryke en aanzienlike , by liet
volk om heiire deugden en milde, moeclerlik weldadige eigenschappen beminde oude vrouen , ware
matronae , bekend waren. Te weten: Tialcke moer,
Ileill moer en lyethsmoer (Tjalkje, Heiltje en
Tjetske naar onze spelling). En dat deze eerweerdige vrouen onder die eenvoudige, gemeenzame,
maar van achting en eerbied getuigende benamingen in liet register vermeld staan, strekt nog
heden tot heure eere.
Nevens deze matronen worden nog een paar aanzienlike of welgestelde vrouen in bet register vermeld, die echter, ongehuwd en kinderloos, met
het vertrouelike moer niet konden worden aangeduid. Dies worden zy genoemd en beschreven met
het woord clat heuren ongehuwden staat in eere
aanduidt, als Greet Joncfrow en Aecht Jonck~

Wumkes.nl

224
f rouw. Eene andere, waarschijnlik minder aanzienlike, ongehuwde vrou wordt als IAjscli Menne
dochter (Lisk of Lyslcje, de dochter van Menno of
Minne) vermeld.
Overigens worden de betrekkelik weinige vrouen
die in liet register voorkomen , in den regel enkel
met heuren doopnaam genoemd, gelijk boven reeds
vermeld is ; of anders met doopnaam en vadersnaam. Zulke benamingen dragen Trijn Gaeles,
Aeff Willems , Auc/c Piers, *) enz.
By de benamingen der weduwen wordt heur
staat steeds byzonderlik vermeld, gemeenlik als
toevoegsel by heuren enkelen doopnaam ; b. v.
Amck wedue, Lijsbeth wedue, Aef wedue, Lyoeths
wede. Deze laatste vrou was eigenaresse van vele
huizen; zy komt dus herhaaldelik in het register
voor, ook als Lyoets wedue en als Lyoeds wedue.
Andere weduwen voeren ook nog den naam van
heuren overledenen echtgenoot : Stijn
Reinerts
wedue, dat is : Stijn (Cliristina), de weduwe van
Reinert of Reinhart; Ymck Joenlce wedue, Mineliu
Ghijse wedue, Bauck Jans wedue en Rynths Sypt
Unama wedue, anders gezeid: Ryntlis (Rinslce)
' de weduwe van Sypt Unama (Sibalt Oenama).
Eene enkele wordt in het geheel niet by heuren
eigenen naam, aleen by dien van heuren man verl
) Frouck Hartens, HinsclM Doelies, die op de zelfde |
liladzyde als Beynsch Doélùes voorkomt, Griet Heynes,
Dew Croweris (DieutclceJ, Alijl Hayes, Vollzio Piers.
Trijn Gernants (de byzondere namen van deze twee
laatstgenoemde vrouen zullen nog nader in dit opstel
besproken worden); Griet Ba oker voert eenen schijnbaren geslachtsnaam, en Tr-ign Hermane (Hermana) eenen
waren, Oud-Frieschen, patronymicalen maagscliapsnaain, terwijl Auclc Mester Syiocks in heure benaming
DO» den titel van heuren vader behouden heeft.
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meld ; het is Powéls Fleyskers wedue, de weduwe
van Paiüus de vleeschhouer of slachter.
De geesteliken der Ohristelike Kerke werden door
de Friesen, voor de herforminge, steeds getrouelik
met den titel van heer (Her) vereerd. Geesteliken
worden niet zeldzaam in ons register genoemd, steeds
met dien titel, welke meestal, naar Oud-Friesche
zede, by hunnen enkelen doopnaam gevoegd is :
Her Dmoe (Heer Douwe), Her llotthio, elders Her
Hottije genoemd (Heer Hotse), Her Feddo, Her
Si/ffriet (waarschijnlik een Duitscher , Seifried,
Stegf ried — of anders, dit Syff riet is de gebruikelike verlatynsching , [Suffridus] van den mansnaam Sjoerd), Her Sipke, Heer Alhert, enz. Soms
komen deze namen ook met toevoegsels voor : Her
Johannes Jorretz, met zijn patronymicon; Her
Douwe sacrista, Her Peter commissarius, lier Pier
to LecJcum en Her Dythio by Galïlee (het klooster
Galüea by Leeuwarden , waar nu nog de buurt
Olde-Galileën beuren naam af draagt), enz. De
kloosterlingen worden met de toenamen Broer en
Suster onderscheiden (in het register is herhaalclelik sprake van eene, zeker lik ryke nonne in het
klooster Fiswert, Suster Ansch) ; terwijl een ryke
kloosterpater een en ander maal, zonder eigennaam
en zonder nadere aanduiding, als de Pater wordt
vermeld.
De titel Meester (Meder) kwam den mannen toe,
die wetenschappen en kunsten beoefenden en uitoefenden , en hy werd , op de zelfde wyze als dit
met den titel Her het geval was, by den enkelen
doopnaam gevoegd : Mester Bucho, Mester Ilemmo,
Mester Andries ; ook wel in Latynscben form :
Magister Sybrand. Het waren vooral de wondartsen of chirurgijns,
en zy die dergelyke ambten
Wumkes.nl
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uitoefenden, en waar by oudtyds ook het baardscheren gevoegd was , welke in het byzonder met
den titel van Meester werden vereerd. i) Zoo meldt
het register de benamingen van Mester Joest WondtartZj die elders als Mester Joest Barbier voorkomt;
Mester Tzem Barbier, Mester Janclce Barbier,
Mester Feycke den olden Barbier, en ook Mester
Pieter pudïbunda Snijder. Welke pudibunda Meester
Pieter sneed, van menschen of van dieren, blijft onzeker ; waarschijnlik wel die van dieren. Eindelik
nog Mester Augustijn Apoteker, de eenigste artsenybereider die in het register genoemd wordt. Ook
komt daar in slechts éen maal de titel Doctor
voor, eigen aan Doctor Dionisius Dodo, elders enkel Doctor Dodo genoemd, waarscliijnlik een arts.
Deze titels en namen voeren ons geleidelik tot
die soort van benamingen die aan een handwerk
ontleend zijn, en die zeer menigvuldig in ons register voorkomen. Het schijnt omstreeks den jare
1500 te Leeuwarden gebruikelik geweest te zijn
om don handwerksman , 't zy hy aanzienlik ware
of gering , een kunstryke beeldsnycler by voorbeeld,
of een nederige ketellapper , te noemen met zynen
enkelen doopnaam en daar den naam van zijn handwerk als toenaam achter. Ook anderen, die geen
eigent-lik handwerk uitoefenden, maar die met de
handwerkslieden in hunnen burgerliken stand werden gelijk gesteld, de kleine koopman of kramer,
de sjouerman en de houtzager, zoo wel als de koster
en de stadsbode — zy allen voerden hunne benamingen op die wyze : Adam Scomaker en TJpke
Smidt, Olibe Scrhwer en Pybe liogdraqer. Als de
') Nog heden onderscheidt het volk hier en daar
in Holland, onder anderen te Haarlem, nankeurig
„den Meester" (Tondarts, chirurgijn) van „den Doctor."
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zoon het zelfde handwerk uitoefende als zijn
vader, 't welk dikwijls voorkwam (vroeger by 't
bestaan der gilden nog meer als tegenwoordig),
dan ging de toenaam van den vader natimrlik ook
op •z.ynen zoon over, waardoor deze toenamen wel
den aard van ware geslachtsnamen verkregen, en
als zoodanig ook nog heden veelvuldig voorkomen.
Gelijk van zelve spreekt, zijn de gewoonlikste
handwerksbedryven , timmerman, smid, metselaar,
bakker, schoen- en kleermaker, ook het meest vertegenwoordigd onder de benamingen der Leeuwarder burgerye.
Zeer talrijk zijn benamingen als
Take Tymmerman,
Peter Janz Smidt, Syoucke
Metzeler, Tzomme Boeker, Wigle Scomaker, Rouke
Scroer, 1 ) enz. De skroaren echter niet zoo talrijk als men zoude verwachten. Maar toen ten
tyde behoorde het maken der kleedingstukken,
ook van die der mannen , veelal tot den plicht der
huisvrouen. De wevers daarentegen waren zeer talrijk, in die dagen toen de groote stoomweveryen
van den tegenwoordigen tijd nog verre te zoeken
waren : lier o Wever, Willem Wever, Sybren Wever,
en soortgelyke benamingen, by tientallen. Opmerkelik, maar gereedelik te verklaren uit d' omstandigheid dat de Friesen in de middeleeuen veel
pelswerk droegen, gelijk de oude afbeeldingen van
lieden uit die tyden nog aantoonen — opmerkelik
is ook het groot aantal pelswerkers of bontwerkers,
in de middeleeuen pelsers, pelssers en peltsers, ook
') Toioeïs Tymmerman, Wybe Tymmerman, Gijsbert
Tymmerman, Albert Smidt, Byoerdt Smidt, TyálTe Smid,
Gade Metzelaer. O-auke Jüeigelei: AeÜliieMetder, Paesche
Boeker, Erne Backer, Heasel Hacker, Daice Scomaker,
Syrick Seomalcer, Wybrant Scomaker, Menno OScroer,
Botte Scroer, Herman Scroer, enz.
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wel, by letterkeer, pelsters genoemd. Deze handwerkslieden waren zoo talrijk dat gelieele straten ,
waar zy hoofdzakelik hunne woningen 'hadden ,
naar hen werden genoemd, zooals de Pelser- of
Pélsterstraten te Groningen en te Emden. Dat zy
ook te Leeuwarden geenszins ontbraken, bewyzen
?
de voorkomende namen , als Jelke Pelser, Reniclc
Pélszer, Luthie Pelsser, enz. Talrijk waren, blykens hunne namen, te Leeuwarden omstreeks den
jare 1500, ook de goudsmeden, even als dit steeds,
en ook nog omstreeks de helft dezer eeu het geval
was, als een gevolg van de vele gouden en zilveren
sieraden , die zoo menigvuldig door de Friesinnen
werden en nog worden gedragen, en waarom zy
reeds in de middeleeuen vermaard waren: Jarich
Góltsmit, Menno Goldsmidt, Wikke Goltsmid, en
anderen.
Zeer vele andere handwerken en bedryven vinden
wy nog in de benamingen van Leeuwarder burgers
vertegenwoordigd : Syword Scutemaker (de schuitmakers zijn talrijk vertegenwoordigd), Zierck Wagenmaker (liet handwerk der wagenmakers wordt,
even als dat der kleermakers of skroaren, scroer,
ook wel in het Friesch vermeld : Jelle Weynmaker),
Meynt Wiélmaker, Gosse Kuper, Dirck Glaesmaecker, Abbe Fenver, Doive Decker, Frans Leydecker
(de makers der rieten, strooien en leien daken op
de huizen), Jacob Lyndeslagher (tou-of lijnslager),
Wybe Kistemaker (de kistemakers, later noemde
men ze schrijnwerkers , nu meubelmakers, waren
zeer talrijk te Leeuwarden), Jucke Holtsnijder,
Gerbren Beeldesnijder, Herman Mesmaker, Éercke
Koeperslager, Nannick Yserman (deze laatste behoort oofe wel tot de smeden — of by was misschien een yzerkramer ?), Harinch Slotemaker ,
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Symon Zweertslager, elders in het register Symon
Swertfeger genoemd, Herke Ketélboter, misschien de
zelfde man, die elders Ilercke Koeperdager genoemd
wordt, Aller t Kannemaker', Gerrolt Steenbicker (steenbikkers komen talrijk voor; waren liet de lieden die
baksteenen bebikten, bekapten, besiepen? zooals in de
middcleeuen wel gebruikelik was) , Jan Saelmaker
(zadelmaker), Bruyn Sydensticker (die zyden kleedingstoffen, of stoffen voor kerkelik en ander siergebruik bestikte), Ar ent Hoedmaker, Dirck GransmaJcer, Marlen Broiver, Tierck Tapper, Peter Castéleyn, Oesioalt Kokenmester, elders in het register
Oeswalt Koeckenmester genoemd (was dit een kok?),
Menthe Kremer, Peter Moelker (niôlker, moolker is
nog de hedendaagsch Friesche benaming voor den
man die mooi of mooi, meel, verkoopt), Aesge
ende Wybe Molner (molenaar), Poipels Olyslager,
Govert Bokebinder, Obbe Schriver (de schrivers, ook
in het Friesch als scrïuer, komen niet zeldzaam
voor ; waren dit openbare schryvers , lieden die ,
om loon, voor hen die niet sohryven konden,
brieven en dergelyke stukken schreven, of schryvers by een regiment soldaten of burgerwacht,
zoo als dezen ook later werden genoemd ?), Dirck
Stadbode en Iiiicho Koster. Verder Willem Fleyshouicer en Jacob Lammeslager, Bonthie Fisher ,
Peter Tyeusker, elders in het register als Peter
Tiesker voorkomende, (was dit een tîsker of tüeskeri
iemand die allerlei dingen inruilt en tegen andere
verruilt, een soort uitdrager dus , of een hînstetîsker , te Leeuwarden peerdÆiesker, een peerdekoopman of peerderuiler ?), Tierck Scherrieti'Friesch
skerjer — een lakenscheerder, zoogenoemde ivandskeer, of eenvoudig een baardscheerder ?) , Ede
Wagenaer (een wagenmaker,
of een wagenverhuurWumkes.nl
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der? gelijk misschien Gerryt Weynman ook), Willeut Poiier, ook Willem Poerther genoemd (deurwachter of portier ?), Saeka Drager (een sjouerman of vrachtdrager,) Pybe lîogdrager (de roggedragers worden steeds afzonderlik en uitdrukkelik
met dien naam van de andere dragers of sjouers
onderscheiden ; zy formen te Leeuwarden nog heden
een afzonderlik gilde ; rogge is het Friesche broodkoorn by uitnemendheid) ; Jucke Kalcmaker, Herman Slraetmaker, Gercke Holtsager , Claes Spoelman (speulman, speelman , muzikant of toonkunstenaar) , Foppe Hornblaser , 1) enz.
Herhaaldelik komen in het register mannen voor,
die den toenaam Scuteferger of Scute†ergier voeren:
Claes Scuteferger, Hitte Scuteferger, JJpke Scutefergier, Jetthie (Jetse) Scittefergier. Dit is een
Friesch woord en het luidt naar onze hedendaagsche uitspraak en schrijfwyze als skûtefarjer, sohuitenvaarder. Dat waren lieden die koopwaren en
l
) Bauclce Seulniaker, Wattie Scutmalcer (Watsf),
Peter Scutmalcer, Sybren Widinaker, lied Wiel maker,
Hanz Wyelmaker, Gerryt Kuyper, Inthie Kuper, lùgiert Kuper, Arijs G-laesmaker, Gosso Glaesmaker, Alln
Ferwer, Jacnb Decker. Jan Decker, Hilthyen Txydecker
(Uiltje ut' Hyltje. Hylke), Wynthie Leydecker, Gale
Kistemaker, Wybren Kistmaeker , Sibet Kistemaker ,
Sonike Hoïtsnyder, Fopipo Hnllsnider, Bartolt Alesmaker, Thomas Alesmaker, Wolter Slotemaker, Reyn Kan
nemakcr, Claes Steenbicker, Arent Bromcer, Ede Kremer,
Gerryt Kramer, Jan Grarner, Jelle Kremer, Sywert Molner, Ide Moller, Gheert ende Janeke Molner, Verbout
Boeekbinder, Bolo/f Sclirioer, Janeke Scriuer, liothger
Schriver, Uille Coster, -Jan Fleyshouwer, Herman Fleyshouwer, Anthnniiis Fyscker, JReniek Drager, Claes
Draper, Ysbrant Draper, Anscke Bogdrager, Wilke
Bogdrager, Wythie Calcmaker, Jelle Holtsager, Baucke
Holtsager, Bomert Wagenaer, Ydssche Wagenaer,
Sybet Wagener.
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andere vrachten , om loon, in hunne schuiten vervoerden, gelijk nog lieden de zoogenoemde Schuitenvoerders te Amsterdam ; dus het zelfde te water,
wat de „Wagenaers" te lande waren'? Deze „shûtefarjers" waren wel te onderscheiden van de aanzienlikere „scipper s", de eigenaars van groote schepen, tjalken en „cugen" of koggen , waar mede zy,
in dienst van den handel, reizen ondernamen naar
andere plaatsen en landen over Zuider- en Noordzee , en elders. Het schijnt dat deze schippers zeer
bekende mannen waren by de Leeuwarder ingezetenen ; immers zy worden in het register enkel by
hunnen doopnaam vermeld met het woord Scipper
daarvoor, als of het een titel ware, gelyk lier en
Mester, op bladzyde 225 hiervoren aangetoond. In
het register worden Scipper Honinio, Scipper Eeme,
Scipper Sijbren, Scipper Oenthie (Oentsen) en anderen
meer genoemd. Opmerkelik is het dat ook nog
heden, nu het noemen der lieden naar hun beroep
of bedrijf nagenoeg geheel buiten gebruik gekomen
is, by de schippers toch nog wel , juist als voor
vier eeuen , de naam van hun bedrijf aan hunnen
eigenen naam, 't zy doop- of geslachtsnaam, wordt
gekoppeld: „Skipper Bamsma" by voorbeeld,
Skipper de Jong, Skipper Skelte, enz.
Vrouen , genoemd naar een beroep dat zy uitoefenen , komen uit den aard der zake zeldzaam
voor. Te Leeuwarden, ten jare 1500, waren zy
zeer zeldzaam. Trouens , de tijd der zelfstandige ,
ongehuwde , allerlei ambt en bedrijf uitoefenende,
naar gelijkheid met den man strevende vrouen was
in den goeden tijd van 1511 gelukkig nog lang
niet aangebroken ! In ons register vinden wy geene
andere vermeld als Sack Dékennaister (Sack —
Saakje; nog omstreeks
de helft dezer loopende eeu
Wumkes.nl

232

was er te Leeuwarden eene „ dekennaaister", eene
oude vrou die er in het bj^zonder heur werk van
maakte om dekens te naaien, over te Meeden, door
te stikken); verder eene Mijt Weefster, eene Ililck
Naaister, eene Joest Naister en eene Sape Bakster,
By deze twee laatste benamingen valt het zonderlinge
gebruik op te merken, dat in de midcleleeuen niet
enkel in Friesland , maar ook evenzeer in Holland
en in d'andere îtfederlandsche gewesten voorkwam,
en dat zelfs heden ten dage nog niet geheel in
Friesland uitgestorven is, namelik dat eene vrou
eenen mansnaam of anders den manneliken forin
van eenen naam draagt; by voorbeeld Jacob, en
niet Jacoba. De Hollandsche gravinne Jacoba van
Beieren komt in oude oorkonden als Vrou Jacop
voor; en zulke voorbeelden zijn by honderden aan
te wyzen. Zoo ook worden deze Oud-Leeuwarder
naaister en bakster Joest (Joost) en Sape genoemd,
in stede van Joestken of Joestyne (Joostje, Justitie)
en Saapkje. Verder doet het register ons nog eene
Lijsbeth Olyslager en eene Griet Hacker kennen.
Omdat deze bedrijfsnamen in den manneliken en
niet in den vroueliken form staan, dien ze anders
toch moesten vertoonen in overeenstemming met
de vrouelike voornamen, zoo vermoed ik dat Lijsbeth en Griet het olieslagers- en het bakkersbedrijf
slechts waarnamen als weduwen (by Lijsbeth worden
heure kinden, kinderen, vermeld) van eenen olieslager en van eenen bakker , en niet uit en op zich
zelven. Ten slofte vinden wy in het register nog
eene Gheert Froednioer (Geertje) vermeld, de eenigste
vroedvrou die destijds te Leeuwarden was, naar
het schijnt; even als het register ons ook maar
éen apotheker en éen doctor noemt. Ook onder
de ingezetenen van Dokkum vinden wy ten jare
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1511 slechts éene vroedvrou, Ken Frocdmonr.
Even als men de beroepsnamen wel als toenamen, ter onderscheiding en ter nadere aanduiding,
achter de persoonsnamen voegde, zoo plaatste men
ook wel, voor dat zelfde doel, eenen plaatsnaam
achter den persoonsnaam. Dat was clan de naam
van stad of dorp , waarvan de betrokken persoon
lierkomstig was. Die plaatsnaam werd dan onmiddellik achter den persoonsnaam gevoegd, of
door bemiddeling van het woordeken van daar aan
gehecht. Zulke benamingen , waaruit zeer vele
hedendaagsche geslachtsnamen ontstaan zijn, waren
vooral in Holland en in andere Nederlandsohe gewesten zeer gebruikelik ; veel meer als in Friesland. Ons register vermeldt dan ook slechts weinigen van zulke benamingen. Het zijn die van
Johannes Gocli, van Ilenrick Bijlefelt en van TJio•mas Schleyswick (Sleesioijk, nog heden in Friesland
als geslachtsnaam voorkomende) ; verder Marlen
van Straesborch (Straatsburg) en Geert van Dorsten. Dit zijn allen namen van buitenlandsche
plaatsen. Binnenlandsche en bepaaldelik Friesche
plaatsen hebben oorsprong gegeven aan de benamingen van Jaeob van Franicker, Sijhe van Ilalîum , Henrick van Sloten , Jacop van ff'IJringen,
Syiverl van Holivert, Jaeob van Scalsen (Schalsum),
Jan van Horen, Peter van HarUngen en Betthie
van Staueren. Ook de namen van Jan Hollander
en Hans Hess moeten tot deze afdeeling gerekend
worden; misschien ook die van Claes Flammingh
(Vlaming'?), en , in zekeren zin ook die van Leutoerder Jelle (zie bladzyde 222), met die van Jan
van den Gouivkainer , een naam dien ik niet nader
verklaren kan.
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Allerlei andere woorden , soms als bynamen en
zelfs als spotnamen, werden oudtijds ter nadere
onderscheiding achter den eigentliken persoonsnaam
gevoegd, en ook deze namen kregen veelvuldig de
geldigheid van ware maagschapsnamen. Als zoodanigen levert het register de benamingen op van
Dirck Steenwerper en van Grythie (Grietje) Onbeleefd , van Jan Wytbroo†, en van Jan Hoysack.
Verder Mester Ghysbert Spalman, Matthijs Beek,
Jan llattaler, Arien BusscJiut (de naam van een
schutter, Schütze), die met een bus (Biichse, buks)
schiet. Eindelik nog Bernert Lucht, Hans Cruysseliar, Peter Trap en Eolo† Grijp.
Wat nu de doopnamen op zich zelven aangaat,
enkel uit een taalkundig oogpunt beschoud, zoo
leveren de benamingen der Oud-Leeuwarder ingezetenen, gelijk zy in bet Register van den Aanbreng
voorkomen , ook nog menige byzonderheid en merkweerdigheid op.
Grootendeels zijn deze doopnamen byzonder Friesclie namen, en de zelfden die ook nog heden algemeen by de Friesen in gebruik zijn. Natuurlik,
wat hunne spelling aangaat, wyken zy eenigermate
af van de hedendaagsche rechtschryving, en
stemmen zy overeen met de spelwyze, gelijk die
omstreeks den jare 1500 in Friesland gebruikelik
was : Duyff in plaats van Duif (Duifje), Tzalingh
in plaats van Tjalling, Reynsck voor Reinske,
Gernjt en Ileyndrick in stede van Gerrit en Hendrik. De mansnamen die thans in den regel op
eene toonlooze e uitgaan, maar die in de middeleeuen, op eene o, en by de Friesen byzonderlik
veelvuldig op eene a eindigden, worden in het
Register byna zonder uitzondering reeds met eene
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e geschreven: Epe, Gabbe, Menrie, Ile†te, Wilke.
Omstreeks den jare 1500 was daar juist een e kentering in de Friesche taal; zy verloor hare oude,
volle formen op a (an) en o (on) , niet enkel in
de namen, maar eveneens in de gemeene woorden,
en nam daarvoor, op het voetspoor der Neclerduitsclie (Hollandsche, Vlaamsche en Brabantsche ,
en Nedersassische of Platduitsclie) taalformen van
de andere Nederlandsche gewesten, en van Duitschland, eene toonlooze e in de plaats. Het schijnt,
dat in de stad Leeuwarden, door vreemden infloed, ten jare 1500 en wat later, die kentering
reeds grootendeels haar beslag gekregen had. Maar in
den Oud-Frieschen taalform , gelijk die toen nog ten
platten lande in wezen was , bleven ook de oude,
volle taalformen langer in gebruik. Zoo vinden
wy in onze registers de. namen der dorpelingen nog
veelvuldig met eene a of met eene o geschreven :
(Aesga Syckaz, dat is: Easge, Sikke-zoon of Sikken,
te Wirdum, en Egga Jellazoen te Swichuin; Sasko
op de Dick te Blya, en Buioko op Westerfelâen
te Holwert), terwijl dit te Leeuwarden nog maar
weinig voor kwam. De naamlijst vermeldt slechts
een Halba en een Ilaya; verder Foppo, Ocko, Jelto,
enz. nevens Halbe en Ilaye, Foppe, Ocke, en anderen.
Oude spelwyzen, by voorbeeld ow in plaats van
ou, treffen wy aan by de namen van Dowe, Poioelu
(Poulus, Paulus), Joick wedue (Jotihje); tz in stede
van het hedendaagsche tsj, verhollandscht tot tj ,
by Tzalingh, Tzomme, Tzem (Tjam, Ijamme, de
weinig gebruikelike mansnaam , waarvan het meer
gebruikelike TjamJee (oudtijds Tzamck) de vrouelike form is). Verder ti (ty of thi en thy) in plaats
van tj by de namen van Tiébbe (Tjébbe), Tiepke
(Tjepke, eigentlikWumkes.nl
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en Thyesse (Tjesse) , Tiard, Tyard en Tyaert
(Tjaard) , Tyalle (Tjalle) , Syoucke (Sjoiike) en
Her Sywck Peters (Sjult); en ae- (dat verwarring
oplevert met ae = aa) in stede van ea by die
van Aenge, Saecïde, Aeblie (Eabe) en AepJce (Eabke).

In plaats van de uitgang ts (tz, ook verhollandscht
tot tj) vinden wy tie, tye, thie, thye geschreven ,
in namen als Mijntliye en Rynthye (Min/je en lilntje
als mansnamen i , Waitie (Watsè), Hanthie, Inthie,
Geerthie , Wynthie voor Hantje, Intje of Yntje,
enz Ook Luytien en Luthie voor Lütsen, Luitsen,
Luutje; JVythia voor Wytse; Doythije voor Dooitsen,; byzonderlik ook Jaytliye llilhraritz, want deze
naam Jaitje of Juaitje is geen vrouenaam , maar
een mansnaain . zooals blijkt uit de aanteekening
„Jai/lhijc tldbratitz va:i zijn ivijf†s wegen" • en.
Tyaiye Martenii (Tjaaclje ? cle kleine Tjade ? of
Tjaard?). Jiv, Juw en Joiclce met JouJce, een en
cle zelfde naam (I/OM is de byzonder Friesclie form
van den algemeen (jermaanschen naam Ivo) in verschillende spelling. Sirck, Ziere1: en Syrick voor
ons Sterk, of Sjirk , en Syicrd, Syord en Syivord
voor ons Sjocrd vertoonen ook geheel verouderde
schrrjfwyzen, even als Eenick (Rienk) , Rioerd
(Eiiiird), Lywe (Lieuwe) en anderen.
Ingekorte vrouenamen , die in de middeleeuen
zoo veelvuldig, schier algemeen gebruikelik waren,
en ook nu nog in geijkten zin te Hindeloopen en
elders in den Zuidhoek voorkomen, gelijk ze ook
overal in Friesland in de dageliksche spreektaal
nog in zwang zijn, vinden wy vertegenwoordigd in
namen als Beyths , Wytz , Bauck , Fokel, Sibbel,
Voed , Trijn , Alh , Auck , Hylck , Jel, enz. In
Lysch staat de Hollandsche sch in plaats van de
Eriesche uk: Lysk, Llsk} Lyskje. Daarentegen

Wumkes.nl

237

vertoont de vrouenaam Metta (hedendaags Metje)
juist den vollen, ouden form.
Aanmcrkelik is ook een tamelik groot getal oude
namen , die heden ten dage ten deele reeds geheel
verouderd en uit der lieden gebruik verdwenen
zijn , ten deele ook zeer zeldzaam zijn geworden ,
of in eenen form , met eenen klank voorkomen ,
dien wy hedendaags anders hebben. Zulke namen
zijn die van Nemck wedue , tegenwoordig Xamkje,
en Mester Izem, thans Tjam , Tjammo ; PetricJc,
tegenwoordig de zeldzame vrouenaam Pieirikje;
Dode hedendaags meestal Doe.de; Nannich en
Jlelmich, Wold en Ayle, Hed en I'aesc/te'
(Paeshe = Paschasius ? een Kerkelike naam), Galt
(de naam waarvan de oude maagsohapsnaam Galama
is afgeleid ; hedendaags meestal Geale), Lijorh en
Ryperd (de naam die oorsprong gaf aan den geslachtsnaam Hipper da of Ryperd a), Ropke (liobkc,
verkleinform van Robbert, RodbrecM ?) en Laitke
(in den maagschapsnaam Lankema en in den
plaatsnaam Lankum voorkomende) ' zijn ook verouderde mansnamen en naamsforinen. Zj vinden
hunne tegenhangers in vrouenamen als Oed, Lyoets
ook als Lyoeths en als Lijoeds voorkomende (heden
ten dage Luts, Lutshe), Hen, Moelek en Duyff.
Deze laatste naam eisoht eenige toelichting. Duif,
Duif je, in ouden form Duveke, was in de middeleeuen in Holland als vrouenaam niet zeldzaam.
Nevens deze „Duyff wedue", deze Leeuwarder vrou
van 1511, is ons ook nog een Leeuwarder man
bekend, die een menschenleeftijd later leefde , en
die eveneens Duif heette \>j voornaam; te weten:
Duyff Jelles, ten jare 1582. ^ Het Friesche woord
') Zie Oorkonden der Geschiedenis van het SintAnthony- Gasthuis te Leeuwarden. Deel II, bladzyde 720.
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voor liet Hollandsche duif (vogel) is clou; en zoo
komt ook de Hollandsche mansnaam Duif (Duyff)
overeen met den Frieschen mansnaam Doiiioe (beter
als Doue geschreven), en de vrouenaam Duifje
(Duyff, Duveke) met Doutsen of Doutje. ITog heden
zijn Doue en Doutsen algemeen gebruikelike doopnamen in Friesland; maar eenen Duif of eeneDuif?je
is my daar nooit te voren gekomen, oud noclite
nieu — behalve dan bovengenoemde twee te Leeuwarden, in de 16e eeu. Ik vermoed dus dat wy
deze twee Duifniimen te beschouen hebben als
overzettingen in het Hollandsen van de Friesche
namen Doue en Doutsen. Dat de naam van den
Fries Doutce Sikkes, die in de 15e een leefde, te
dien tyde in liet toen nog voor een deel Friesche
Haarlem als Dou Sixz (dou = duif, vogelnaam) werd
geschreven, ') kan almede licht geven in deze zake.
Vier byzondere namen, die hier eene afzonderlike vermelding en nadere bespreking eischen , komen nog in de Leeuwarder naamlijst voor. Het
zijn twee mans- en twee vrouenamen: Godfriond
en Gemunt, met Livdw en Folzoio.
De eerstgenoemde, Godfriond (ook' als Godxfrjoncl, Goedsfreond, enz. voorkomende) 2) is een
by uitstek Friesche naam. Hy wordt ook in andere Friesche oorkonden van de 15de ên de 16de
eeu wel aangetroffen; maar nooit menigvuldig.
') Zie De Navorscher , Deel XLI, bladzyde 203.
") Hoc zeer deze naam oudtijds onderhevig was aan
allerlei spellingen en misspellingen (even als het
Friesche woord friunä nog lieden), leert ons de naam
van eenen boer te Wons , in 1511. Die naam wordt
op drie onderscheidene plaatsen van de Registers van
den Aanbreng {deel III, bl. 821, 341 en 3S0) geschreven als Johannes Goedsvrients, Johannes Goedsfrioens
en Johannes Goedsvriond.
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Heden ten dage zal er wel niemand meer zijn onder de Friesen, die zóo heet. My althans is deze
naam zoo min in de vorige eeu, als by het thans
levende geslacht te voren gekomen. In de 17de
eeu was deze naam in Friesland nog bekend. Immers de dichter GTSBEBT JAMOX geeft hem aan
eene zyner verdichte persoonlikheden in zijn gedicht
Tijdkirttige pittear lûnze wey twissche Egge, Wijnering in Goads†rjuen. Ik noem dezen naam by
uitstek Frieseh , omdat hy samengezet is met een
woord in zuiver Frieschen forin , met het woord
friund, ook †reond, frjon , frjeun en frjuen geschreven, en dat vriend beteekent. Dus Gods*
friund of Godsfreond is te zeggen Gods vriend.
In Holland, noch elders by eenig Germaansch volk,
is my nooit eenen mansdoopnaam Godsvriend ,
Gottesfreund, Godsfriend voorgekomen. De Friesen
zijn eenig met dezen schoonen naam. Trouens,
de Oud- en Algemeen-Germaansche mansvoornaam
Godswin beteekent geheel het zelfde als Godsvriend,
naardien win (Oud-Hoogduitsch tcini, Gotisch
viiijis) in de Oud-Germaansche talen de beduidenis
van vriend had. In de Skandinavische talen beteekent
•ven, van (men spreke v = w) nog heden vriend.
En deze naam Godswin, Godcsicin was oudtijds
ook den Friesen eigen , en komt onder de samengetrokkene, versletene formen Goesicin, Goesewyn,
Goessen, Goossen wel voor. Waarschijnlik is in
de 15e eeu de Friesclie naamsform Godsfreond
opgekomen en in gebruik genomen, als eene vornieuing, als eene overzetting in nieuen taalform,
toen men win = vriend, toen men den naam
Godswin niet meer verstond.
De mansnaam Gemand, in ons register voorkomende als do naam van den vader eener vrou die
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met de patronymicale benaming van Trijn Gernauts bekend staat, is een zeer byzondere naam ,
die , in zijn tweede samenstellend tleel nand verwant is aan de namen Winand en Ferdinand. De
naam schijnt by de Germaansehe volken steeds een
zeer zeldzame geweest te zijn. Dr. ERNST FÖRSTEMANS in zijn Altdeutselies NamenbucJi vermeldt hem
uit de 8ste, 9de en 10de eeu; en BEKXIIARD BKONS,
in zijn werk Friesische Namen, vermeldt eeu Gemand
in Oost-Friesland, in de 17e eeu. En anders is deze
schoone en volledige naam my nooit voorgekomen.
Wat nu de twee byzondere voornamen Liodic
en Folzoio aangaat, moet ik vooraf opmerken dat
er onder de byzonder Friosche namen eene kleine
groep voorkomt van vrouenamen, die uitgaan
op ou (ook geschreven ouw, au , en oudtijds wel
mr of enkel tv). Deze namen, allen tamelik zeldzaam , sommigen zeer zeldzaam voorkomende , zijn :
Jïldou, (Jiélâou, Jeldou), de 'bekendste, al was
liet maar omdat Gabe Scroar eene nicht had die
zoo heette : „nift Jieîdouw, fen Aldegea."
Meinou en Meinou, tegenwoordig dikwijls verkeerdelik als Meino en Beino geschreven , en, met
Jildou, niet zoo zeldzaam als de volgenden :
Edou, Edoww.
Bernouj Bernw.
Fardou , ook Ferdou, heden ten dage, by misverstand , ook wel F ar do en F er do geschreven.
Nog ten vorigen jare leefde er eene vrou., Far do
Piefers Boersma geheeten , te Beetsterzwaag.
Kenon, door de Hollanders meestal Kenau geschreven , bekend door Kenau Simonsdoehter Hasselaer, de Haarlemsche heldinne , in den tijd (16e
een) toen Haarlem nog grootendeels Friesch was.
Ferhou, Merkou of Merckiv, Geldou en Gadou ,
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waarvan de eerste en de laatste door LBENDBRTZ
in zyne naamlijst (Navorscher XVIII) vermeld worden, maar die my anders nooit zijn voorgekomen. Eindelik nog Ludou, ten naam die in de vorige eeu nog
geenszins byzonder zeldzaam was , en toen ook nog
wel in noordelik ISfoord-Holland , onder anderen te
Hoorn en aan de Zaan voorkwam in den form
Luyduio. Deze naam Ludou of Luyduio is de zelfde
dien wy onder de Leeuwarder vrouenamen van 1511
als Liodio vinden opgeteekend. De spelwyze Lujdir
moet een hedendaagscli Nederlandsen" oog zekerlik
wel zeer vreemd voorkomen. Maar deze byzonderheid , ja schijnbare ongerijmdheid verdwijnt, als
men bedenkt dat de oude w eigentlik eene dubbele
M is , zoo als zy dan ook nog in het Engelsch en
in het Friesch heet, en dat de u, de v, de uu,
de tv oudtijds zoo wel den klank van onze hedendaagsche Frans-Nederlandsche u, als dien van de
Algemeen-Grermaansche u = oe, en van ou (oio) had.
Vertegenwoordigt dus de 16de eeusche Leeuwarder Lwdio geen onbekende naam, dit is wel
het geval met den vrouenaam Folzoio, dien wy
almede, by de benaming van „Folzoio Piers", in
ons register vinden. My althans en ook anderen
namenkenners en namenvorschers, by wien ik onderzoek daar naar gedaan heb , is de naam Folzow (Folzou] nooit ontmoet. Het is niettemin
een oorbeeldig Priesohe naam, die wis tot de groep
der ownamen behoort. Ik reken dezen naam zoo
veel te meer als byzonder Friesch, omdat het eerste gedeelte van den naam den byzonder Frieschen
form Folts vertoond, die in de 16de eeu nog volle
gelding had, maar heden ten dage in het Friesch tot
Folk verloopen is. Immers de z van Folzou hebben wy zekerlik voor eene Hoogduitsche z = ts
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te houden, dus Foltsou; en Folts = Folk (ts = k,
tserke = kerk) vinden wy terug in vele andere mansen vrouendoopnamen. By voorbeeld in Folkert (Folkhart) waar van de geslachtsnamen Folkertsmu,
Folkerda en Folkringa (Folkhardinga), met de
plaatsnamen Folkerda-burcht te Noordwolde by
Bedum in Hunsegoo , Folkertsweer, verdronken
dorp in den Dollart, Folkershnsen , gehucht by
Seeriem in ïïarlingerland (Oost-Friesland), Folkertswer†, gehucht op de hallig Hooge in NoordFriesland enz. afstammen. Verder Folmer, voluit
Folkmar; Foïbed, voluit Folkbald, waarvan de
oude maagschapsnaam Folkbalda, tot Folbada,
thans tot Volbeda verloopen ; Fólger, dat is Folkgat', nog overig in den geslachtsnaam Folgera, enz.
enz. Al deze ïriesche namen hangen weer samen
met soortgelyke namen , aan Hollanders, Vlamingen, Neder- en Hoog-Duitschers in Duitschland , aan
Engelsehen en Skandinaviers eigen; by voorbeeld
aan geslachtsnamen als Folkerts, Volkers, Volkaerts,
Vohneritick, Yollbeding , Folers , Volkerlng , Volquardtsen, en met plaatsnamen als Volbringen
(Folkbrechtingen) , een dorp by Soest in Westfalen;
Volmerink, eene saté by Ahaus in Westfalen;
Vollmarinyen, een dorp by Horb in Zwaben;
Volleerinkhove, dorp in Fransch-Vlaanderen, Frankrijk , 'Departement du Nord); Yólkerswurili, gehucht
by Meldorf in Dithmarschen ; Volkivardingen, dorp
by Soltau in Hanover en vele anderen meer. Dit
alles strekt maar om den lezer de belangrijkheid
en den omvang der Friesche namenstudie in het
by zonder, der Germaansche namenstudie in het
algemeen als met eene enkele vingerwyzing aan te
toonen. En hier mede voor dit maal genoee !
Haarlem.
JOHAN WINKEK.
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De State Hoxwier to Mantgum.
NEILÊSINGE.

It wier yet net lang lîden, det üs Frîske Polksalmanak for 1890 , liwerîn mîn opstel oer boppeneamde state foarkomth , it liocht sioen hied., do
ik în kennisse kaem mei îtlike derfor thige bilangrîke ôfskriften fen âlde stikken ; ôfskriften , dy
alear skreaun op oarder fen wîlen de President
fennath Hof fen Friesland , Mr. "VV. W. Bïima sillieh,
nou sont koarte tîd it egindom wirden binne
fennath „Friescb. Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, end înnath archîf fen det selskip in plak fûnd habbe.1)
Det bilangrîke , det dy ôfskriften înhàlde for ûs
skiednis fen Hoxwier , bied ik den nou mei îtlike
nye saken , lijir end der fen oare plakken by in-oar
garre end mei de forbetteringe fen in inkelde flater , dy în de tekst fen mîn opstel foarkaem, as
„neilêsinge" da lêsers fen ûs • almanak oan , înnath
fortrouen , det se hjarren wolkom wêse soille.
Innatb Prîsk binne disse meidielingen net op
skrift brocht, al ho nolk ûs tael jnst for Frîske
') Zie het 62e Verslag der Handelingen van het
Yr. Genootschap.
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Adelssaken ek wêse mei,. 1 ) end al ho graech ik
den ek hwet ik to sidsen hab, înnath Frîsk skreaun
Med. Mar in hopen lêsers fen ûs almanak end
derûnder , wîlde wjirmen ! ek in bulte' Friesen , forsteane ûs tael net, sadet ik wol thwongen bin Hol') Ja îndied, it is wier, neat net is der nolkor, is
der skiktor for , om în de ïrîske tael Biskreawn end
bispritsen to wirden as de saken fenna Frîske Adel,
ei't omkeard: alles hwet mei de ïrîske Adel gear hingeth, wirth it nolkste, it eginaerdichste biskreawn end
bispritsen înna Frîske tael, dy tael, dy înna earste
pleats de sprake wêse rnoast fenna Frîske Adel.
Hawar, Frîske jonkers , dragers fen âld-Frieslânds
âldste end edelste nanimen , hawar jonge Frîske edelliude, dy oan Noard-Nederlânds âldste hegeskoalle
witnis end kennisse to forkryen sîkje, o, bliue jimme
alinne net fielJeas for dy friske stroaminge fen folksaerdich libben, dy alle folken hjoed-de-dei bigeastereth end dy njar ek to ûses ûtereth în in oplibbe bilangstellinge for ûs oerskiëne sprake; — bithinke
it, det it binammen jimme plicht is de feane lieech to
halden fenna Frîske tael, fen de tael dy de sprake ek
wier fen jimme edele foarâlden, det it jimme hillige
plicht is, înna foarste rîgen to stean fen hjar, dy îverje
for hjar Hoi, hjar eare! Bithinke it, det în alle landen dy ûnder freamde oerliearsking^e stûnje, end ek
ûs Friesland stûneth, în taelkindige sin, ûnder freamde,
ûnder Hollândske oerhearskinge, det it în al dy landen
just de Adel is , dy de heitelândske tael end dermei
de nationaliteit heeeh hâlth;—bithinke it det, lîk as de
learde stand-Fries J. H. Halbertsrna it sa krêftich sein
hath, de tael de siel is der natie, det hja de natie
self is!
Lidse jimme jimme den ût oppa bihoffeninge fennath Frîsk, wêse jimme net alinne Frîskîn jimme dwaen
end litten, în jimme aerd end wêsen, mar ek: bidde,
lêse , skriuwe, prate, sionge jimme Frîsk, ta heil end
bate end sein e fen ûs folk, fen ûs land , fen ûs înljeave, în-diûre heitelând!
End it kin net oars: hwa îndied in opriuchte Fries
is, dy fielth ek în sîn herte de ljeafde for de tael, dy
fielth de wiërheit fen Halbertsma's wirden.
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lândsk to skriuen , hwer ik sa jerne min thinsen
In ûs lieech-edel Frîsk ûtere hied.
Och , dy Friesen , dy linde , dy hjar cgin oerskiene end swietlûdige sprake net forsteane, noch
lêse end skriue kinne, hja binne nin „opriuchte
Friesen," hja biheare net mear, kinne net mear
biheare ta it Frîske folk, hja binne mar
wan-Friesen.
Hawar , Frîske skoallemasters, jimme habbe de
bloi, de rom end de eare fen ûs tael for in great
part, înne hand; meitsje jimme, det it oantal fen
dy wan-Friesen end wan-Friesinnen alle jieren lîtsor
wirth ! J)
End nou tobek ta de sake der wy it egentlik
oer habbe !
• Op bl. 53 van de jaarg. 1890, Friesche Volksalmanak , wordt gezegd, dat het onbekend i s ,
wanneer Easge thoe Hoxwier, gehuwd met Wiek
Dekama , overleden is. Dit is niet juist; volgens
eene m. s. aant. van E. M. v. Burmania, mij goedgunstig medegedeeld door den Heer en Mr. A. J.
') Fen „master'" hingoth it ôf', eft it Frîske bern înna
doarpsskoalle (fenna stêdsskoalle kinhjir om mear as
ien reden nin sprake wêse) learth fen jongs ôfsîn memmetael heeehachtsjen, eft det it ek der dy tael fen jongs
ôf as .plat boersk" wanachtsjen learth.
Lokkich, det der tsjinwirdieh to ûses inkelde ûnderwîsers fûnd wirde. dy det însiogge, end dy, waerme
ljeaihabbers fen ûs tael, bûta de gewoane skoalleûren,
oan de âldste bern (dy soks winskje) ûnderricht jowe
înnath Frîsk (lêse end skriuwe end spraekkinst) , eft
mei hjarren Frîske stikken lêsa end Frîske sangen sionga.
O, det hjar foarbîld almear endmear neifolginge iînde
mocht end de skiëne sangen ût „It Lieteboek" end ût
it „Ny Frîsk Lieteboek" derthroch aloan op mear
Friesena thongen komma mochten! Yetteris, de ûnderwîsers der jeugd habbe sa'n kostelike, sa'n ienige gelegenheit om de bloi fen ûs tael to biforderjen.
Ja, sa wier, derfor scoed ma skoallemaster wêse wolle
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Andreae s.s. t.t., overleed Easge den 24 Nov. 1504,
en zijne vrouw den 4 Oct. 1533 en zijn beiden te
Mantgum begraven. Met den op de lijst der hovelingen van 1505 (bij Winsemium) onder de edelen
in Baarderadeel voorkómenden „Aesge Mantgum te
Hoxwier" r) zal dan ook niet hij, maar zijn zoon
en naamgenoot zijn bedoeld.
De naam Gale Jou's van Galama, even verder
op bl. 53 genoemd, moet luiden Gale Hartmans
van Galama. (Zie bl. 59.)
Op bl. 54 schreef ik van Hector Hoxvirius:
„Als Doctor in de rechten in het Vaderland teruggekeerd , vervulde hij het eerst een eerepost in
1 5 3 1 / ' Uit een nader te noemen vonnis van den
Hove van 19 Dec. 1528 , ter zake het Jus Patronatus of recht van pastoorsbenoeming van Skil') „Äesge Mantgum" te (tho of: tlioe) „Hoxwier". Deze
eigenaardige vorm voor den naam van eenen Frieschen
Edelman komt meer voor. Zoo wordt ook in het Tablinum van Schotanus , in eene oorkonde van 1501 ,
Easge thoe Hoxwier, de vader, die daarin als een deipartijen voorkomt, — genoemd „Ae.sge Mantgum".
En zoo leest men ook op zekeren zilveren nachtmaalsbeker, afkomstich uit de slotkapel van het in
1839 gesloopte Walta huis te Bosum, en thans het
eigendom van Heere C. H. F. A. Corbelijn Battacrd
te Leeuwarden (den eigenaar almede van Waltahiem
en landen en van menige andere hoogst belangrijke oude
zake, laatstelijk afkomende uit den edelen huize van
Asbeck, en oudtijds waarschijnlijk op genoemd slot aanwezig geweest): „Pier Bosû ende Bauck Wnia Anno 1508
Maria Anna'', d. i. Pier Walta haedlingh tho Bosum
(Pier Walta, hoveling te Bosum) en Bauck Wnia (Unia)
echtelieden, hebben dezen beker geschonken, ter eere
der Heiligen Maria en Anna, in 't jaar 1508.
Men ziet: ook hier „Pier Bosum" voor „Pier Walta
tho", d. i. te „Bosum", evenals „Aesge Mantgum" of
„Aesge Mantigmn (Mantinga) tho Hoxwier" voor
„Aege tho Hoxwier tho Mantinga". Mantinga en Mantigum zijn oude formen van den naam Mantgum.
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laard, waarin deze geleerde Hoxwier als gedaagde
genoemd wordt, schijnt te blijken, dat hij op dat
tijdstip in Friesland was teruggekeerd. In ieder
geval was Hette toen nog niet Juris Doctor, daar
het vonnis liem slechts Meester, dat is : Juris
Licentiatus , noemt.
Easge thoe Hoxwier, op bl. 57 genoemd, gehuwd met Edwer Herama of Heerma, is degene
die voorkomt op de bovengenoemde lijst der Friesche
hovelingen, in 1505 op last van Georg van Sacksen opgemaakt. Zooals ik reeds zeide, heb ik verkeerdelijk zijnen vader († 1504) voor den op die
lijst genoemden gehouden.
„En woonde op het slot Hoxwier te Mantgum",
schreef ik op bl. 57. Dat Easge echter ook op
Syaerda 1) huis te Franeker gewoond heeft, schijnt
te blijken uit eene in het archief van Epama huis
te Ysbrechtum voorkomende oorkonde, waarvan ik
den inhoud volgenderwrjs kortelijk vind samengevat
in den door W. Eekhoff in 1839 vervaardigden
Catalogus van dat archief. (Bibl. Fr. Gen.):
') Men schrijve dezen naam vooral Syaerda en niet
Zyaerda, zooals hij toch oudtijds bijna zonder uitzondering werd gespeld. Maar deze oude Z was eenvoudig
een andere en gemakkelijker schrijfwijze van S , en
geenszins onzenieuwnioderigeHollandsche (= ï'ransche)
Z, een letter, die onze voorouders niet kenden. Hun
Z was niets anders als eene achterste voor geschreven,
rechtlijnige S, en niet eene rondlijnige , zooals wij nu
doorgaans schrijven. Zulk eene rechtlijnige S op het
papier te brengen ga.at wat lastig, tegen den draad
in ; daarom maakten de ouden het haar gemakkelijker,
draaiden dat lastig letterteeken om en schreven Z.
Thans, nu wij, naast die oude letter S of Z,
nog eene afzonderlijke zachte Z in ons (Nederlandsen)
alfabet hebben, zoude het schrijven van Zyaerda in stede
van Syaerda tot misverstand aanleiding geven.
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„No. 73. 1530'? Brokstuk van een Concept-Pleidooi omtrent liet regt van eigendom
van Sjaerdema-huis te Franeker, bewerende
dat Doctor Hector van Hoxwyer en Foeck
van Heruma het huis voor hun aandeel voor
1500 Goud Gids overgedragen hebben aan
Eduwyer en Sicke Kamminglia, welke laatste
met Aesglia Hoxwyer is overeengekomen, dat
de Impetrant (?) het huis voor 100 GGld.
boven zijn aandeel in den koopprijs zoude
overnemen, na welk contract hij van Mantgum
opgebroken is en het huis heeft gaan bewonen."
Met die woorden „de impetrant", waarachter
Eekhoff ook reeds een vraagteeken plaatste, schijnt
niemand anders te kunnen zijn bedoeld als onze Easge.
Easge werd ridder, niet in 1549, zooals Winsemius bericht, ook niet in 1545, zooals Hoynck
in zijne Analecta meldt, (zie het naschrift achter
mijn opstel in jaarg. 1890), maar in 1546, en
wel den 5 Januari, blijkens het oorspronkelijk, zeer
fraai op groot perkament in het latijn geschreven
en door den Keizer geteekend diploma, aanwezig
in het archief van Epama-huis, en waarvan afschriften in 't arch. Fr. Gen. en hier op 't huis te
Jelsum. Toen, den 5 Januari 1546, heeft, blijkens het diploma, Keizer Karel binnen Utrecht, een
kapittel zijner Vliesridders gehouden en bij die gelegenheid Meester Easge (Ausonius noemt hem het
diploma) van Hoswier, „ictu Ensis", d. i. door aanraking met bet zwaard, verheven tot de waardigheid van ridder of „miles et eques auratus", zooals liet in het diploma heet. En bij die zelfde gelegenheid zal het geweest zijn, dat ook zijn broeder
Doctor Hette en de beide Dekama's met de ridder-
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lijke waardigheid begiftigd, tot „miles et eques
auratus" zijn verheven geworden.
Het kapittel der Vliesorde in 1546 te Utrecht
gehouden, was het laatste onder Keizer Karels regeering; het eerstvolgende hield Filips II in 1556
binnen Antwerpen. 1)
Beteekent nu „miles et eques auratus", d. i. :
„krijgsman en ridder" hetzelfde als „eques aurei
velleris." d. i.: „ridder van het gulden vlies", en
moet men alzoo aan de plechtige verheffing van
onze vier Friesen, door den Keizer in een kapittel
der Vlies-orde, tot den rang van „miles et eques
auratus", deze beteekenis hechten, dat zij toen ook
zelf in deze hooge orde zijn opgenomen, dat zij
toen ook zelf ridder zijn geworden van het Gulden
Vlies ?
Behalve het feit, dat ik van dit Vliesridderschap
der Hoxwiers en Dekama's tot nu toe nergens
elders gewach gemaakt heb gevonden als bij Winsemium, pleit tegen deze onderstelling de omstandigheid, dat Maximiliaan van Egmond, Graaf van
Buren, de Stadhouder van Friesland, wiens bizondere aanbeveling in niet geringe mate tot Easges
verheffing heeft bijgedragen, in het diploma genoemd wordt „ Eques Ordinis nostri aurei Velleris", d. L: „Ridder van onze orde van het Gulden
Vlies", terwijl deze titel nergens in het stuk aan
Easge zelf wordt toegekend.
Beduidde nu ook „miles et eques auratus" Vliesridder , dan zou ongetwijfeld ook de Graaf van
Buren met dien titel in het diploma zijn genoemd
geworden ; nu dit echter niet het geval is, schijnt
') Zie het opstel getiteld „De orde van het Gulden
Vlies" door A. C. Baron Snouckaert van Schauburg,
in het tijdschrilt ;,De Nederl. Heraut", 6e Jaarg.
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aan dat „miles et eques auratus" eene andere beteekenis te moeten worden gehecht, en wel die van
„ridder", zonder meer. Een tweede en nog gewichtiger bewijsgrond tegen de bewering, dat men
onder deze waardigheid van „miles et eques auratus" moet verstaan die van ridder van het gulden
vlies, is deze, dat de namen van onze vier Friesen
niet voorkomen op de lijst van hen, die op het
kapittel van 1546, in de Orde zijn opgenomen,
en welke lijst te vinden is in het boven aangehaalde opstel van den baron Snouckaert. Natuurlijk dat ik hier uitga van de onderstelling, dat
bedoelde lijst volledig is.
Maar toch , aan den anderen kant: is het wel
aan te nemen dat de Keizer, die onzen Frieschen
edelen, blijkens Easges diploma, een bizonder bewijs van zijne hooge gunst en genade heeft willen
verleenen, en daartoe de gelegenheid uitkoos, dat
hij een kapittel hield zijner Vlies-Orde, hen zelf nu
ook niet tot Vlies-ridder heeft verheven, maar
slechts heeft afgescheept met een eenvoudig ridderschap ? Laat het zich denken, dat Karel V, zelf
geboren Nederlander, en door en door bekend met
den aard zijner Nederlandsche, dus ook met dion
zijner Friesche onderdanen, vier Friesen, van zóó
edelen huize als de Dekama's en Hoxwiers, en dus^
ongetwijfeld fier op hunne afkomst, in tegenwoordigheid van alle Vlies-ridders zou hebben benoemd
als het ware tot „Broeders" zijner 'ordo, waar
edellieden uit Holland en andere Nederlanden afkomstich, zooals de Wassenaers , Brederodes ,
Borsseles, Lannoys, Lalaings , en die door onze
Friesche edelen zeker niet als edeler zullen zijn
beschouwd, met de ridderketen prijkten'?
Vreemd is het echter, en dit pleit weer vóór de on-
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derstelling dat onze Friesen Vlies-ridders zijn
geworden, dat ik van benoemingen, gedaan in de
kapittels der Orde, tot eenige andere waardigheid
als die van Vlies-ridder, nergens gewacli gemaakt
heb gevonden. Ook Baron Suouckaert, die in
zijn bovengenoemd opstel mededeelt welke werkzaamheden geschiedden in de drie dagen, die elk
kapittel duurde, maakt van zoodanige benoemingen,
aan de Orde vreemd, geen melding.
Kortom , of dit „miles et eques auratus" beteekent „Vlies-ridder", dan wel eenvoudig „ridder",
blijft vooralsnog voor mij eene onuitgemaakte zaak,
hoezeer ik mij ook de mogelijkheid van het laatste
niet kan ontveinzen. — Easges diploma zelf ontsteekt in dezen niet genoegzaam licht. In elk geval betreft het hier eene zaak, die een nader opzettelijk onderzoek alleszins waard is , waartoe ik
eerlang hoop over te gaan.
Tot de oorkonden, die uit een geschiedkundig
oogpunt het belangrijkste zijn, behooren ongetwijfeld de testamenten, omdat zij ons allerlei bizonderheden doen kennen omtrent personen, zaken en
toestanden, bizonderheden , die men overal elders
tevergeefs zoude zoeken, maar die toch, in niet
geringe mate bijdragen tot de inwendige inrichting
en stoffeering van het gebouw, dat de studie der
geschiedenis voor onze verbeelding opricht.
In deu almanak van 1890 hebben wij kennis
gemaakt met de testamenten van twee eigenaren
van Hoxwier, van Grale van Galama (1558) en
van Maria van Boelens, weduwe DOYS (1704) , en
daarin allerlei wetenswaardige zaken aangetroffen.
Het testament van Galama evenwel bevatte nog
meer dat overweerdig is aan het licht gebracht te
worden, en dat meerdere volge thans hier; met
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een derde testament, te weten dat van Anna Nederhoff, weduwe Boelens , aan wie Hoxwier toebehoorde van 1665 tot 1677, zullen wij thans
eveneens kennis kunnen maken.
Grale van Galama dan, was ook eigenaar van
Osingha-state te Skettens, m. a w. hoveling aldaar
(zooals men zich zal herinneren was zijne moeder
eene Osinglia), blijkens de bepaling in zijn testament, dat zijne dochter ïîiemck „sal hebben encle
„int eeuwicli beholden de landen ende saté over
„hooch ende leech gelegen tot Schettens daer nu
,Hein Jans in huijringe ende bruijckma heeft, met
,de huijsstede ende saadlanden gelegen achter de
„hujjsstede met stien, stins en state." Uit de
woorden „huijsstede, stien, stins en state" schijnt
tevens nog te blijken dat dit Osingahuis te Skettens toen (1558) reeds afgebroken, maar de afbraak, de „stien" nog op de huisstede aanwezig
was, gelijk ook de stins of slottoren en de state
(hoven, singels, grachten enz.) nog bestonden.
Even verder in het testament maakt Gale melding van een legaat, groot 10 pondematen land, teSkettens, dat zijn zoon Seerp van diens oom Seerp
van Osinga gekregen had. Laatstgenoemde zal een
broeder van Riem of Eiemek (Gale's moeder) moeten zijn geweest, en dus een oud-oom (niet een
oom, zooals het testament minder juist zegt) van
Seerp van Galama. Met dezen Seerp van Osinga T
die het Stamb. in de geslachtslijst-Osinga evenmin
kent als zijne zuster Kiem (zie echter Stamb. op
Douma v. Oenenia, Aant. 22) zal waarschijnlijk
die „jonge Seerp Oedsinga" bedoeld zijn, die in
het Geogr. Wrdb. van 1736 (Prov. Bibl.) als in
1533 te Skettens wonende wordt vermeld, en in
het Beneficiaalboek (van 1542), waarin hij „Seerp
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Oedzynga" heet, als grondeigenaar te Skettens
genoemd wordt.
Zooals in Alman. 1890 op bl. 59 is gezegd,
maakte G-ale in zijn testament eene scheiding en
deeling zijner goederen onder zijne kinderen , evenwel niet onder alle acht, toen nog in leven zijnde
kinderen, maar onder zeven van dat achttal. Immers , de oudste zoon Easge, of Ausonius , zooals
het testament hem noemt, die den geestelijken stand
had omhelsd, — hij was Proost te ïJoordhuisen en
Domheer te Utrecht, — had, blijkens liet testament, bij openbare akten van 27 Oct. 1556
en 17 Juni 1557 , het hem toekomende deel van
de ouderlijke goederen op zijnen vader en zijne
broeders en zusters overgedragen. Hem echter maakte
Gale eene jaarlijksche rente van achtentwintig gouâ
guldens, zijn levenlang te ontvangen, en hom telken jare door zijn zeven broeders en zusters uit
te keeren, zoodat ieder hunner daartoe jaarlijks
vier goud-guldens moest bijdragen. „Ende", zegt
het testament, „oft geviele (: dat Godt verhoeden
„moet:) dat den geestelijcke staet verronne ofte
„verliep, alsoo dat hen haere jaerlijekxe renthe
„ofte incompste ontnomen ofte ontholden worde,
„dat in sulcken gevalle die voormelde mijn kinde„ren ofte haere erffgenaenien de voormelde Auso„nius mijn zoone elx voor sijn quota soo veel hem
„uijt haere goederen sullen geven, dat hij heeft
„hondert goudguldens jaarlijckxe renten, ende dat
„ geduijrende sijn leven lanck, sonder dat hij sal
„mogen hijlcken ofte eenige eijgendom van landen
„hebben. Vorder wil ick Testator voors. oock dat
„soo wanneer Ausonius mijn zoone van Wtrecht
„compt, wesende noch in esse van sijnen geeste„lijeken staet, sijn vrije intreie ende ingangh sal
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„hebben tot de staten van Galama van Hoxwier,
„die hem liefnijcken ontvangen sullen, ende hem
„eerlijcken ontvangen ende tracteren nae haeren
„staet, van gelijcken sullen doen srjn andere broeden ende susteren wanneer hij hun lieden compt
„visiteren, wesende gedachtich die donatie ende
„overdrachte van sijn goederen die hij hun luijden
„uijt een vrije liberiteit gedaen heeft."
Gale Galama was de zoon van Hartman bij
Riemck Osingha, zooals Heerke Wenning, de volijverige en bekwame Friesohe genealoog en redakteur van „De Friesche Adelaar", aantoont uit de
kwartieren op den grafsteen van Gales zoon Seerp
in de kerk te Mantgum, r) en niet zijn kleinzoon,
zooals het Stamboek vermeldt. Dat ook de in
laatstgenoemd werk als Gales vader genoemde
Juw (Jou) Galama, gehuwd met eene jonkvron
van Glins, niet zijn vader maar zijn broeder is
geweest, blijkt almede uit Gales uitersten wil,
waarin deze van hem melding maakt als van zijnen
broeder Julius (verlatrjnsching van Jou). Ferwerda
en de schrijvers van het Burmaniaboek (zie Stamb. Inleid.) hadden het alzoo in dezen bij het rechte eind. 2)
Op bl. 60 (Alm. '90) wordt gewach gemaakt
van het „jus patronatus der Pastorie van Schillaerdt", 3) d. i. het 'recht van het patroonschap
') Zie: „De Friesche Adelaar. Bladen aan geslachten2 wapenkunde gewijd", Leeuw. 1889, No. 7.

) Vergel. Stamb. op Galama, Aant. 20.
) Het dorpke Skillaard , zeker behoorende tot de
kleinste Friesche'dorpen, ligt een kwartier gaans ten
westen van Mantgum. De kerk was vóór de hervorming eeno kapel, die altijd aan de kerk van Mantgum
onderhoorig en evenals deze aan de H. Maagd gewijd
was. (Beneficiaal boek blz. 360 en 361). Toch had zij,
blijkens het vonnis, een eigen pastoor.
3
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dier pastorie, of het „recht van nominatie tottet
personaetsehip", liet recht of de bevoegdheid om
te Skillaard den persona, den pastoor te benoemen.
Blijkens een extract uit het Civiel Sententieboek
's Hofs van Friesland van de jaren 1527 tot 1529, 4 )
was over dit recht in 1528 voor het Hof een proces gevoerd tusschen „Wyttye Kamminga in den
„naeme van sijne Vader ende meester Agge Pastoir
„toe Britzum", als eischers en „meester Hector
„van Hoxwier" (Hector Hoxvirius) „in den naeme
„van zijn moeder", als gedaagde. Den 19 Dee.
1528 werd het vonnis in deze zaak uitgesproken,
en daarbij de eisch van gedaagde toegewezen, namelijk dat hij „nomino quo 2) selffs gemaintineert 3)
„ende onderhouden soude worden in de possessie
„vel quasi van den rechte van nominatien van
„den pastoryen offt personaetscape voirsz Omme
„totter seluer eenen priester te moghen nomineren
„gelijck de gedaeglide endo zijne voirsaeten tot nocli
„toe gedaen hebben gêliatt, ende dat denominatie
„bij den gedaeghden gedaen op ten persoon van
„Heeren Jan toe Zwichum, niettegenstaende der
„Impetranten 4) oppositie voirtganck soude hebben."
Het Hof ,maintineert" verder „den voirsz gedaegh„den in de possessie van den rechte van nominatien"
enz., en „ contempneert" 5) tenslotte „den eijschers
„in de costen tot des Hoofs taxacie." —
Dit jus patronatus of recht van pastoorsbenoe')
°)
s
)
4
)
s
)

Arch. Fr. Gen.
d. i. hier : in zijne hoedanigheid.
d. i. gehandhaafd.
d. i. Eischers.
d. i. veroordeelt.
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ming, het vonnis vermeldt liet, had reecis van
oudsher aan de heeren van Hoxwier behoord ; wel
waarschijnlijk , dat deze de kerk te Skillaard hadden gesticht, of althans die stichting belangrijk
hadden bevorderd, en dat toen dit recht door hen
was voorbehouden.
Wytse (Wyttye) Kammingha, in deze zaak genoemd , zal geweest zijn Wytse van Emingha, genaamd van Kammingha, heer van Kamrninghaburcli l), een kleinzoon van Haye Hjelmera , anders
Heringha , anders Kammingha, Heer van Ameland,
wiens moeder Tt Aylva, eerst gehuwd was geweest met Eelcke Heringha , een afstammeling uit
het oude geslacht van dien naam, waaruit wij zagen , dat ook de Hoxwiers gesproten zijn. 2) Uit
deze verwantschap van Wytse Kammingha met de
oude Heringha's en daardoor met de Hoxwiers,
meen ik, behoudens beter, zijne aanspraak op het
Skillaarder patroonschap te moeten verklaren.
Het geslacht Hoppers 3). Dit zeer oude en edele
Friesche geslacht, waarvan een telg Jr. Reynier
van Hoppers , door zijn huwelijk met eene Galama
eigenaar van Hoxwier is geweest, dit geslacht Hoppers of Hopper, zooals men den naam in cle oudste
oorkonden vindt geschreven , was , evenals de Galama's dat waren, afkomstich uit de landstreek
tusschen Staveren *) en Enkhuisen, en evenals deze,
l
)
s
)
s
')
4

Zie Stainb. DJ. op Cainmingha-Emingha, 4e Gen.
Zie Alm. '90, bl. 49.
Ibid. blz. 72 e.v.
) En niet Stavoren, zooals nog maar steeds de
ambtelijke spelling is van den naam dezer oude Friesehe
hoofdstede. En „Sneek—Stavoren", met den vollen
klemtcon op vo, roept dan ook nog maar steeds, aan
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door het zeewater van daar verdreven. Nadat toch,
gelijk de overlevering luidt, eene dienstmaagd van
eenen Hoppers, bij het putten van water , eenen
haring úit de diepte had opgehaald , was dit feit
door liaren lieer beschouwd geworden als eene aanwijziging dat zijn land reeds door de zee was ondermijnd en als eene waarschuwing om naar elders
te verhuizen. De leden van dit geslacht zijn toen
oostwaarts getrokken en men vindt hen als hovelingen te Skarl en Warns en als burgemeesters van
Staveren in de 14e en 15e eeuen.
Anna Nederhoff, wedue Boelens. Op bl. 75
Alm. 90 , wordt het vermoeden uitgesproken, dat
deze eigenaarske van Hoxwier tot haar overlijden
in 1677 op de state heeft gewoond. Thans , nu
ik kennis heb gekregen van haren uitersten wil, r)
is dat vermoeden bij mij zekerheid geworden, daar
zij in dat stuk, gemaakt te Leeuwarden den 5
Juni 1673, ten huize van haren oudsten zoon Dr.
Sjoerd (Suffridus) van Boelens, toen nog Griffier
van den Hove, zich zelf noemt als , residerende op
Hoxwier tot Mantgum." Laten wij nu den inhoud
van dit testament nader leer en kennen. De erfde spoorhalle te Leeuwarden, de deurwachter, als er
een trein naar genoemde steden staat te vertrekken,
tot groote ergenis van alle liefhebbers van oudheid en letteren , van alle lieden van wetenschap en
smaak in het algemeen. „Staveren" moet het heeten,
Friesch: Starum, Stearum, en niet Stavoren , dat een
verzinsel is van kamergeleerden in den pruikentijd,
die den naam afleidden van eenen oud-Friesehen god
Stavo , welke in deze stad in het bizonder zou zijn
vereerd geworden, en haar den naam zoude hebben
gegeven.
M Zie bl. 252. Dit testament komt voor onder de
afschriften, bedoeld op bl. 243,
Wumkes.nl
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laatster bepaalt na haren dood begraven te moeten
worden in de kerk te Mantgum, en stelt tot erfgenamen in van al hare roerende en onroerende
goederen, „mijne twee kinderen, namelijk Dr. Suffridus van Boelens, Graphier 's Hofi's van Vrieslandt ende Conradus van Boelens, schepen der
stecle Leeuwarden", daarbij verwijzende naar zekere,
thans naar het schijnt verloren gegane, scheiding
van hare vaste goederen, van denzelfden datum
als het testament, en „houdende van dien kracht
encle effecte , alsoff deselve alhier van woorde tot
woorde ware geinsereert."
„De State, Saté en Landen van Hoxwier, gele„gen tot Mantgum , met de huisingen , hovingen,
„bomen encle plantagie, swane jacht, Legersteden
„encle gestoelte in de kercke, mitsgaders het recht
„van collatie encle administratie van de Costeiie
„ aldaer, encle alle vordere actiën encle gerechtich„heden, sampt praeminentien claertoe ende aen van
„oudts behorende , g'root int geheel een en't seven„tigh pondematen , beswaert met vrjff ende twintigh
„floreen in de algemeene schattinge, breder gede„scribeert in de coopbrieven daarvan onder mij be„rustende," maakt zij als een praelegaat aan haren
zoon Sjoerd „uijt zonderlinge genegentheit, encle
„om merckelijcke redenen mij daertoe moverende,''
en bij vooroverlijden aan zijn kind of kinderen.
Vervolgens verheft zij de State tot een fideicommis door de bepaling-, dat het goed, na het uitsterven van de afstammelingen van Sjoerd , zal komen op Gatse van Boelens, oudsten zoon van haren
zoon Conradus of Kurt (spreek uit Koert) en zijne
afstammelingen, daarna op Wibren (Wibrandus)
van Boelens , tweeden zoon van Kurt en zijne afstammelingen , daarna op Piter , den derden zoon
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fan Kurt en zijne afstammelingen , „ende daernae
,op de andere kinderen" , —• van. Kurt, — nvan
,het oudste daeraenvolgende tot het jongste toe."
En dan een paar regels verder : „docli omme
, "bij alle gelegentheit ende mogelijckheit voor te
,comen , dat de voorsz. State en Landen van dien
,niet worden gescheurt ende gedeilt, soo geve ick
,Testatrix bij desen den possesseur ende besitter
, van deselve t' allen tijden, schoon hetsolve bij eenigo
, gelaten ende versnimt was , de macht ende autho,riteit om een van zijn kinderen, kindtslrinderen
, ofte deselve deficierende , een van zijn naaste bloed
,van mij descenderende , uijt de linie, bij zijn ouer,lijden daertoe uijt cracht deses gerechtigt, uijt tekiesen
, die hij de voorsz. State ende landen sall hebben te
, laten ende erven voor sodanigen somme als hem
, gelieven sall, ofte andersins tot een praelegaet,
,sonder dat deselve daer voor eenige vergeldinge
,ofte vergoedinge aen zijn mede-erffgenamen sall
,behoeven te doen; willende niet alleen dat de
,voorsz. State van Hoxwier noch bij mijne erffge, namen , kinderen ende kindtsldnderen nocli bij mijne
,vordere descendenten tot eenigen tijde in 't geheel
, ofte ten dele verwisselt, vercoft ofte andersins
,veralieneert sall mogen worden, maer oock dat
, deselve noch door Testament, noch door successie
.sonder Testament sall worden gebracht op per,soonen die consequentelijck van mij niet descen, deren. Stelle dan dit fidei-commis van graed tot
,graed ende in 't eeuwich in mijnen bloede ende
naekomelingen, ter tijt ende soo lange een van
mijne descendenten ofte neergaende graed int leven
zall zijn, de laetste van dien de vooraffgestorvene
daerinne substituerende, want ick will dat de
voorsz. State en Landen, met de vordere annexen
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„van dien in mijnen bloede ende wettelijcke neer„gaende graed sullen blijven , verbiedende mede uijt
„dier oorsaeoken daerinne de ligitima en Trebelli„anica deductie."
Met waar, dit zijn voor ons onderwerp belangrijke bepalingen! Evenwel, wij weten, dat zij
niet liebben kunnen verhinderen, dat niet Anna's
kinderen of kindskinderen, maar wel hare „vordere
descendenten", op het einde der 18e eeu, in lijnrechten strijd daarmede, liet goed hebben „verwisselt , vercoft ende veralieneert/'
Aan hare schoondochter Jeltje van Beyma, dit
zij ten slotte nog gezegd, legateerde Vrou Anna
„de twee oonterfeitsels van mijn vader en moeder
zaliger gedachtenisse." *)
Dr. Sjoerd van Boelens en Jeltsje van Beijma
zijn, volgens het Stamb., beide begraven te Mantgum.
En thans ben ik aan het einde dezer nalezing
gekomen. Neen nog niet, op bl. 82 Alm. 90 is
de naam genoemd van Aafke Nannes , die in het
laatste vierde der vorige eeu, boerinne was op
de saté Hoxwier. Door vriendelijke mededeeling
van Heer Sjirk Linses v. d. Burg, te Bosum,
vernam ik dat deze Aafke Nannes bij haren man
Pier Tsjerks moeder is geweest van zeven
kinderen, vier zonen en drie . dochters. Omdat
zij op Hoxwier woonden, werden deze lieden
in de wandeling de „Xwiersters" genaamd, als
verkorting, als samentrekking van „Hoxwiersters",
eenen bijnaam die, bij de invoering van den bur-

x

') Kurt JSTederhoff was blijkens het ötamb. (op
Beyma, Aant. 45) haar vader; maar hoe heette hare
moeder? Dit heb ik tot heden niet kunnen vinden.
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gerlijken stand, door hen tot den geslachtsnaam
„Swierstra" is vervormd, en in dezen vorm nog
ten huidigen dage door de nakomelingen van Pier
Tsjerks en Aafke Nannes wordt gevoerd. *)
Zoo leeft dan in dezen nieuen geslachtsnaam
Swierstra nog steeds de herinnering voort aan den
ouden naam en liet oude slot van Hoxwler.
Min frimid Jolian Winlder mei disse slot-meidielinge oer Swierstra end Glinstra in oanfolselke
wêse for sin dreech end kostelik Nederlûndsk
Skaeinammeboek.
JAN VAN WAGENINGEN
Hjelsum.
THOE DEKAMA.
*•) Benige overeenkomst met deze afleiding van Swierstra (ook verkeerdelijk „Zwierstra" gespeld) uit Hoxwier,
heeft de afleiding van Glinstra uit G-lins. Zekere Sent
Ypckes, in 1622 burgemeester van Leeuwarden en volmachttenLanddage wegens die stad, ofwel zAjnelmisvrou
Maycke Watses, tocht de state Glins of het Blauhuia,
onder Dronryp , het stanihuis van liet adellijk , toen
bijna uitgestorven geslacht Glins. Hunne nakomelingen hebben zich toen naar dat slot Glins, Glinstra
genaamd, en dit geslacht Glinstra, thans ook uitgestorven , is in de vorige eeu, eene der aanzienlijkste
regenten-familiën geweest in Friesland.
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GIJSBERT JACOBS,
in de jaren 1624-1637.
In zijne Hulde aan Gijshert Jacobs, He stuk,
bl. 291 en volgende, heeft Dr. J. II Halbertsma
eene uitvoerige beschrijving gegeven van liet leven
en de lotgevallen van onzen gevierden Friesehen
dichter, met uitzondering alleen van de jaren
1624 —16-37, waaromtrent hij verklaart, dat hij
niet eenig spoor van Gijsbert heeft kunnen vinden.
Van die dertien jaren mocht liet mij evenwel
gelukken er ongeveer elf op te sporen.
Eenigeii tijd geleden toch het Kerkerekeningboek
van Witmarsum van dien tijd in handen krijgende,
vond ik bij het doorbladeren daarvan den naam
van Gijsbert Jacobs en tevens dat aan hem , als
schoolmeester , uit de kerkeopkomsten zijne pensie
ad 25 goudguldens, (ƒ35), over het vierendeel jaars,
voor het eerst St. Jacobi 1625 verschenen, was betaald. Hij had alzoo in April van dat jaar zijne betrekking aldaar aanvaard.
Het vorige jaar bleef hij zonder twijfel te Bolswavd wonen.
Zijn voorganger te Witmarsum was Salves Tjommes, zijn opvolger Jacob Glasesz. Dat de school
destijds geen zeer aanzienlijk gebouw was , blijkt
uit de rekening van 1624, in welke wegens het
opnieuw dekken van de school met stroo, eene
uitgaat' voorkomt.
Gijsbert, die gedurende zijn verblijf aldaar steeds
gelijke pensie bleef genieten, komt het laatst in liet
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rokeningboek voor op het jaar 1635, toen hij
„wegens twee weken schooldienstnaMaij", 4 GGds.
6 st. ontving.
Hij vertrok alzoo van Witmarsum in liet laatst
van Mei 1635.
Maar waarheen ?
Einde Julij of in 't begin van Augustus 1637
aanvaardde hij zijne betrekking als „Meester der
Nederduitsche Schole" te Bolsward.
Zijne belooning als zoodanig beliep f 247 en als
voorzanger ƒ40 's jaars, zoodat, met bijvoeging van
de sohoolpenningen , zijne jaarlijksche inkomsten
aldaar, volgens Halbcrtsma, ongeveer f 50Ü zullen
hebben bedragen.
Van Mei 1635 tot Julij 1637 blijft het echter
voorhands onbekend, waar Gijsbert als schoolmeester
is werkzaam geweest en geleefd heeft.
En die jaren zijn in zijn leven vrij zeker niet de
minst belangrijke, ook in betrekking tot zijn huwelijk of huwelijken.
Aangenaam zou het mij zijn, indien een ander
er in mocht slagen de woonplaats van Gijshert,
van Mei 1635 tot Augs. 1637, te ontdekken.
Ongetwijfeld is hij van Witmarsum vertrokken
naar een dorp of plaats , waar hij meer inkomsten
genoot. Het meest waarschijnlijk komt het mij
voor, dat zijn tweede standplaats moet worden
gezocht in de omstreken van Bolsward, of — in verband met onderscheidene door hem gebezigde zuidFriesche woorden, — in een der zuidelijke Friesche
dorpen of plaatsen. Ook kan hij, wegens zijne
bekendheid met Mathijs Harings, burger te Leeuwarden, die in 1637 zijn portret, in 't Friesch
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Museum aanwezig, schilderde, en wegens zijne vriendschap met andere Leeuwarder mannen , in die jaren
meer in de nabijheid van deze stad hebben gewoond.
Het nagaan van de kerke- trouw- lidmaaten doopboeken over de beide opgegeven jaren,
beveel ik alzoo allen aan, die eenig belang stellen
in den zoo verdienstelijken man en dichter, die de
Friesche schrijftaal door zijne werken heeft doen
herleven.
Hierboven liet ik in liet midden of Gijsbert één
of tweemaal gehuwd geweest is.
Tot dien twijfel geeft mij het volgende aanleiding.
Naast liet portret van hem in het Frieseh Museum,
waarop staat ,A°. 1637, aetatis 34", — overeenkomende met het jaar van Gijsberts geboorte, 1603, —
hangt liet portret eener stemmige, knappe vrouw,
welke Sijke Salves, de vrouw van Gijsbert, heet te
zijn en waarop in den bovenreehterhoek staat vermeld: „A°. 1628, aetatis 35." Zij zou dus geboren
zijn in 1593.
Gijsbert is in 1625, volgens Halbertsma He St.,'
bl. 294 , zonder dat deze echter eenig bewijs daaromtrent bijbrengt, gehuwd van Bolsward naar
elders vertrokken. Maar dan kan het bovenomschreven portret niet de beeltenis van de eenig
bekende vrouw van Gijsbert, van Sijke Salves zijn.
Deze toch schonk hem in 1647 en 1650 nog kinderen. Van eene vrouw, in 1593 geboren, was
dat niet te verwachten.
Uit de door Halbertsma medegedeelde opgaven
nopens de geboorte der uit Gijsberts en Sijke's huwelijk verwekte kinderen, mag als zeker worden
aangenomen, dat zij in 1635 of in 1636 getrouwd
zijn.
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Van een vroeger huwelijk van Gijsbert dan met
Sijke, is niets bekend. Ook geeno enkele zinspeling daarop vindt men in zijne werken. Ik houd
de vrouw, wier portret ik omschreef, dan ook niet
voor de eerste vrouw van Gijsbert. En dit te minder , omdat: 1°. Gijsbert bij hun huwelijk 22 , zijn
vrouw 32 jaar oud zou zijn geweest; 2°. haar
portret in 1628, tijdens hun vermeend huwelijk,
het zijne eerst in 1637, toen Sijke Salves in elk
geval zijne vrouw was, is geschilderd en 3 ° . , Halbertsma in zijne geschriften niets van bedoeld portret, als van Gijsberts vrouw, vermeldt. Daarvan
had hij, uit aanmerking van de op beide portretten
gestelde jaartallen , wel niet kunnen zwijgen. 4)
Misschien kan een nader onderzoek omtrent de
herkomst dienaangaande opheldering verschaffen,
Zeer waarschijnlijk echter zal het raadsel, of Gijsbert twee vrouwen heeft gehad, ten volle worden
opgelost, als gevonden wordt, waar hij van Mei
1535 tot Augustus 1637 was gevestigd.
De trouw- doop- en lidmatenboeken van Witmarsum en van vele andere plaatsen in Wonseradeel en elders, bestaan echter niet meer.
J. VAN LOON JZ.
l
) In Halbertsma's Rede, bij 't ontblooten van
Gijsberts borstbeeld, Hulde, Ie stuit, bl. 5 , wordt
alléén gezegd, „dat Gijsbert, in 1637 te Bolsward terug„kouiende, toen getrouwd was met Sijjke Salves." Dat
hij gehuwd van Bolsward vertrok, deelt hij mede in
liet 3 jaren later uitgegeven lle stuk, echter, zooals
reeds opgemerkt werd, zonder eenig bewijs daarvoor
aantevoeren.
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