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Ti. S.
Met een enkel woord wenscht de Redactie
van den Frieschen Volksalmanak ook ditmaal
haar Jaarboekje bij de Lezers in te leiden.
Zij brengt in de eerste plaats een woord
van hartelijken dank aan de talrijke medewerkers, die dit jaar hunnen steun verleenden,
waardoor de aangeboden stukken zoo vele waren, dat verscheidene bijdragen tot een volgend
jaar moesten blijven liggen.
Moge gelijken steun een volgend jaar der
Redactie ten deel vallen en mogen velen zicli
geroepen gevoelen hun kennis van al wat op
ons dierbaar gewest betrekking heeft, meer en.
meer publiek eigendom te doen worden.
Dan zal ons Jaarboekje '"beantwoorden aan
haar doel, een Volksalmanak te zijn en zal
liet nut stichten in vele kringen der Maatschappij.
De liedactie.
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JANUARI.

FEBEUABI.

Louwmaand.

Sprokkelniaand.

1 Zondag Nieuwjaarsd.
2 Maandag
3 Dinsdag
4 Woensd.
5 Donderd. ' L jj . s m o r o . !
6 Vrijdag i a u. 41 min '
7 Zaterdag-1
8 Zondag
9JMaandag
10 Dinsdag
11 Woensd. N.M. 's avonds
12 Donderd. 11 u. 9 min.
13 Vrijdag
14 Zaterdag
15 Zondag
16 Maandag
17 Dinsdag
18 Woensd. E.K. 'snamidd.
19 Donderd. 4 u. 56 min.
20 Vrijdag
21 Zaterdag
22 Zondag
23 Maandag
24 Dinsdag
25 Woensd.
26 Donderd. V.M. 's avonds
27 Vrijdag
7 u. 54 min.
28 Zaterdag
29 Zondag
30 Maandag
31IDinsdag

1 Woensd.
2 Donderd.
3 Vrijdag L.K. 'snamidd.
4jZaterdag 5 u. 44 min.
5;Zondag
6.Maandag
7 Dinsdag
SWoensd.
9, Donderd.
10 Vrijdag N.M. 's morg
11 Zaterdag 9 u. 51 min.
12 Zondag
13 Maandag
14 Dinsdag
15 Woensd.
16 Donderd.
17jV>ïjdag E.K. 's morg.
18, Zaterdag 9 u. liJ min.
19Zondag
20Maandag
21|Dinsdag \
22 Woensd.
23 Donderd.
24 Vrijdag
25 Zaterdag V.M.'snamidd.
26 Zondag 2 u. 35 min.
27 Maandag
28 Dinsdag

ZON in Aquarius of den ZON in Pisces of de VisWaterm., den 20sten, op te sohen, den 18den, op te 7
uur en onder te 5 uur.
8 uur en onder te 4 uur.
.
& 3
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MA1BT.

A P M I I.

Lentemaand.

Grasmaand.

w

1 Woensd.
rZaterdagi
2 Donderd.
2 Zondag Ie Paaschdag.
3 Vrijdag
3 Maandag 2e Paaschdag.
4 Dinsdag j L.K.'s nam.
4:Zaterdag
5 Woensd.
5 Zondag jL.K. 's rnoi'g.
12 u. 15 m.
6 Maandag 4 uur 26 min.' 6;Donderd.
7 Dinsdag
7| Vrijdag
8 Woensd. j
SiZaterdag |
|
Q
Donderd.
9 Zondag !
10 Vrijdag i
10,Maandag'N.M. 's morg.
11 Zaterdag N.M. 's avonds 11 Dinsdag 6 u. 40 min.
8 uur 12 min. 12 Woensd.
12|Zondag
13 Donderd.
13;Maandag
14| Dinsdag
14 Vrijdag
15! Woensd.
15 Zaterdag
16Donderd.
16jZondag
17 Maandag E.K. 's avonds
17| Vrijdag
18 Zaterdag
18 Dinsdag 11 uur 3 m.
19;Zondag E.K. 's morg. 19 Woensd.
20'Maandag 3 u. 43 min. 20 Donderd.
21 Vrijdag
21jDinsdag
22lWoensd.
22 Zaterdag
23 Donderd.
|23|Zondag
24 Vrijdag
24 Maandag
25 Zaterdag
25!Dinsdag ]V.M. 'savonds
1 26; Zondag"
26iWoensd. 7 uur 41 m.
27;Maandag V.M. 's morg. 27]Donderd.
28'Dinsdag • 6 uur 38 m. 28 Vrijdag
29.Woensd. |
129 Zaterdag
80 Donderd |
30 Zondag
3L Vrijdag jGoede Vrijdag.
ZON in Aries of den Ram, ZON in Taurus of Stier,
den 20st., op te 6 uur en den 20aten, op te 5 uur
ond. 6u. De Lente begint. en onder te 7 uur.

5Ê
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M E I.

JUNI.

Bloeimaand.

Zomermaand.

1 Maandag
2 Dinsdag L.K. 'snamidd.

Woensd.

6 u. 6 min.

4 Donderd.
5 Vrijdag
6 Zaterdag
7 Zondag

8 Maandag
9 Dinsdag N.M. 's nam.
10 Woensd. 5 uur 58 min.
11 Donderd. Hernelvaartsd
12 Vrijdag
13 Zaterdag
14 Zondag
15 Maandag
16 Dinsdag
17 Woensd. E.K. 's nam.
18 Donderd. 5 u. 33 mm.
19 Vrijdag
20 Zaterdag
21 Zondag Ie Pinksterd.
22 Maandag 2e Pinksterd.
23 Dinsdag
24 Woensd.
25 Donderd. V.M. 's morg.
26 Vrijdag
6 uur 8 min.
27 !Zaterdag
28 Zondag
29 Maandag
30 Dinsdag
31 Woensd. L.K. 's avonds
11 uur 14m.
r
ÏON in Gemini of de
TVreel., den 21sten,op te 4
uu r en onde r te 8 uur.

tB

l|Donderd.
2 j Vrijdag
SlZaterdag
4jZondag
5'Maandag
6 Dinsdag
7 Woensd.
i
8 Donderd. N.M. 's morg.
9, Vrijdag 6 u. 40 min.
10! Zaterdag
ll Zondag
12 Maandag
13 Dinsdag
14'Woensd.
15;Donderd.
16:Vrijdag E.K. 's morg.
17 Zaterdag 10 uur 6 min.
18 Zondag.
19 Maandag
20 Dinsdag
211 Woensd.
22 Donderd.
23 Vrijdag V.M. 's nam.
24 Zaterdag 2 u. 40 min.
25 Zondag
26 Maandag
27 Dinsdag
28 Woensd.
29 Donderd.
30 Vrijdag L.K. 's morg.
5 uur 5 m.
ZON in Canoerof de Kreeft,
den 21st., op te 3 ure 42 m.
en onder te 8 ure 18 min.
Langste dag. De Zom. beg.
:
ä
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JULI.

AU GU S T U S.

Hooimaand.

Oogstmaand.

1 Dinsdag
1 Zaterdagl
2 Zondag
2,Woensd.
| 3;Maandag
3 Donderd.
4 Dinsdag
4 Vrijdag
5 Woensd.
5 Zaterdag
6!Donderd
6;Zondag N.M. 's morg.
7IVriidag N.M. 's avonds [ 7 j Maandag 12 uur 8 min.
8 Zaterdag 8 uur 51 min. S!Dinsdag
9 Woensd.
9Zondag
10 Donderd.
lO.Maandagj
11 Dinsdag
lljVrijdag
12 Woensd.
12,Zaterdag
13 Donderd.
lSjZondag
14 Vrijdag
14|Maandag E.K. 's nam.
il5 Dinsdag 12 uur 14 min.
! 15 Zaterdag
16'Zondag E.K.'snachts '16 Woensd.
17 Maandag! 12 uur 19 m. |17 Donderd.
18,Dinsdag
18j Vrijdag
19 Woensd.
, 1 9 Zaterdag
20 Donderd.
20 Zondag
21 Vrijdag
,21 Maandag V.M. 'ë morg.
22 Zaterdag V.M. 's avonds 22 Dinsdag 5 uur 5 min.
23 Zondag' 10 uur 2 min. '23 Woensd.
'24 Donderd.
241 Maandag
25 Dinsdag ]
|25|Vriidag
26 Woensd.
26!Zaterdag
27jDonderd.
|27 Zondag
1 28,Vrijdag i
|28 Maandag L.K. 's nachts
• 29|Zaterdag;L.K. 's nam. 1 29, Dinsdag 12 u. 17 m.
! 30 Zondag j uur 2 min. 30lWoensd.
3l!Maandagi
l31IDonderd.

1

ZON in Leo of den Leeuw, ZON in VirgoofdeMaagd.
den22sten, op te 4 ui-o en den 23sten', op te 5 uur
en onder te 7 uur.
onder te 8 ure.
J
r-
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SEPT E I B E E .

0 C T 0 B E K.

Herfstmaand.

Wijnmaand.

1, Vrijdag |
1! Zondag
2 Zaterdag
2'Maandag
SjDinsdag
3 Zondag
4;Woensd. N.M. 's avond
4 Maandag
5 Dinsdag N.M. 's inorsr. i 5,Donderd. 7 uur 34 min.
6 Woensd. :3 uur 53 min. 6, Vrijdag
7;Donderd.
| 7 Zaterdag !
8 Vrijdag
8,Zondag
9 Zaterdag
9 Maandag
1
10 .Zondag
10 Dinsdag
J
11'Maandag
ll|Woensd.
12 Dinsdag E.K. 's av. 10 12Donderd. E.K. s morg.
13;Woensd.
uur9min. ll3|Vrijdag 6 uur 29 min.
14!Donderd.j
: 14 Zaterdag
15'Vrijdag
15;Zondag
16 Zaterdag
16 Maandag
17 Zondag
17;Dinsdag
18 Maandag
|18 Woensd. V.M. 's av. 10 !
19;Dinsdag V.M. 'snam. 12 19,Donderd. uur 24 min.
20,Woensd. : uur 51 min. ;'20! Vrijdag
yiiDonderd.
i2 il Zaterdag
22 Vrijdag
22'Zondag
23 Zaterdag
23 Maandas
24,Zondag
24'Dinsdag
25 Maandag
25.Woensd.
26 Dinsdag L.K. 's nam. 26 Donderd. L.K. 'a av. 10
27 Woensd. 3 uur 22 min. 27; Vrijdag
uur 2 min.
28 Donderd.
28;Zaterdag
29 Vrijdag
29; Zondag
30, Maan dag
aoZaterdag
31'Dinadao1
i
ZON in Libra of de Weegschaal, den 23st., op te 6 ZON in den Schorpioen,
ure en onder te 6 ure. den 23st., op te 7 ure en
onder te 5 ure.
De Herfst begint,
-r
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NOTE M B E II. : i) E c E ÏBER.
Slachtmaand.

Wintermaand.
I

i Woensd.
2 Donderd.
3 Vrijdag N.M. 's morg.
4 Zaterdag- 10 uur 46 min.
56 Zondag
Maandag
7 Dinsdag
8 VV oensd.
9 Donderd.
10 Vrijdag E.K. 's nam. 1
11 Zaterdag uur 55 min.
12 Zondag
13 Maandag
14 Dinsdag
15 jWoensd.
16 Donderd.
17 •Vrijdag V.M. 's morg.
18 Zaterdag 10 uur 38 min.
19 Zondag20 Maandag
21 jDinsdag
22 Woensd.
23 Donderd.
24 Vrijdag
25 Zaterdag L.K. s morg.
26 Zondag
6 uur 54 min.
27 Maandag
28 Dinsdag
29 Woensd.
30 Donderd.
r

ir

i

1| Vrijdag
2|Zaterdag
3;Zondag
4 Maandag
ö'Dinsdag
6 Woensd.
1t Donderd.
8: Vrijdag
9 Zaterdag
10 Zondag
11'Maandag
12 Dinsdag
13 Woensd.
14!Donderd.
15 Vrijdag
16 Zaterdag
17 Zondag
ISMaandag
19 Dinsdag
20, Woensd.
'21 Donderd.
2-2! Vrijdag
23 Zaterdag
24 Zondag
25 Maandag
'26, Dinsdag
27 Woensd.
28 Donderd.
.29'Vrijdasr
30 Zaterdag
31 Zondag

N.M. 's nachts
1 uur 7 min.

E.K. 's avonds
9 uur 2'2 min. i

V.M. 's nachts
1 uur 51 min.

Ie Kerstdag.
2e Kerstdag.
'25 Dec. L.K.
's morg. 4 uur
17 min.

ZON in Sa- çittaiïus of den
ZON in len Steenbok,
j Schutter, de n 22st., O)) te den 21st.,.-oi > te 8 u.18 m.en
8 uur en onder te 4 uur. onder te 3 u 42 m.
| Kortste dag. DeWint.beg.

- ±E
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Provinciale Bibliotheek vau Friesland.
(Gevestigd in het Gebouw „de Kanselarij.")
Commissarissen: J. VAN LOOK JZ., Mr. A. BLOEILBERGEN EZ.
en Mr. J. SICKENGA.

Bibliothecaris: Mr. J. L. BEENS. Amanuensis: J. G. WESTEB.

De Bibliotheek is, uitgezonderd Zon- en Feestdagen
en 2 à 3 weken in Augustus , geopend Maandags,
Woensdags en Vrijdags van (,)lj2 —12 en van 1272
tot 3 uur.
De Catalogus, die uit 5 deelen bestaat met een
Alphab. Register daarop, zoomede Vervolgen van den
Catalogus, liggen ter inzage aan de Bibliotheek en
zijn in den Boekhandel van W. Eekboff en Zoon te
Leeuwarden te bekomen.
Boeken enz. worden naar de bepalingen van het
reglement door den Bibliothecaris in gebruik gegeven.

Archief van Friesland.
(Gevestigd in het Gebouw „de Kanselarij.")
Archivaris: Mr. J. L. BEKNS.

Het Archief is, uitgezonderd Zon- en feestdagen
•en elke Woensdag, alle dagen van de week geopend,
van 'svoorm. 10—12 en van 1—4 uur.
Inlichtingen nopens het gebruik worden door den
Archivaris gegeven.

Buina-Bibliotheek.
(Gevestigd in het Gebouw „de Kanselarij.")
Commissarissen : J. VAN LOON JZ., Mr. A. BLOEMBEEGEN EZ.

Mr. C. B. MENALDA, Secret.-Ontv.
Bibliothecaris : Mr. J. L. BEENS.
Ambtenaar : W. JAAESMA.

Deze Bibliotheek bevat, behalve vele oude, de
nieuwste werken betrekkelijk de Grieksche en Eomeinsche letterkunde en is geplaatst in het Kanselarij-Gebouw en op de dagen en uren als de Prov.
Bibliotheek geopend. — De gedrukte Catalogi en
het reglement liggen aldaar ter inzage.
Boeken worden, op aanvraag bij den Bibliothecaris, in gebruik gegeven.
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Archief en Bibliotheek van Leeuwarden.
Archivaris :

Mr. J. L. VAN SLOTEEDIJCK JK.,

zijn geopend alle werkdagen van 10 — 1 uur.

Friesch Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde.
568 gewone, 03 buitengewone, 2 eereleden en 18 donatrices.
Jaarl. contributie: leden f 5, donatriees ƒ 3.
Mr. W. B. S. BOELES, Yoorz. Jbr. 3Ir. F. 3. J. VAN
EYSINGA, Bestuurder. Dr. W. F. H. COENEN, Secretaris.
H. BETJCKEB ANDBEÆ, Penningmeester.
Jlr. W. A. VAN
SLOTEKDIJCK,
Mr. A. J. ANDBEÆ,
Dr. J. A. KAPPERS.

S. \YiGERs:\iÄ Hz. Conserv. van het Munt- on Penningkab.:
Jhr. Mr. W. C. G. VAN EYSINGA. Bibl. en Conserv.: Mr. P.
C. J. A. Boeles Sr.

Het Friesch Museum, tegenover de Kanselarij, is
geopend Zondags van 12 — 4, Vrijdags van 9 — 4,
de overige dagen van 10 — 4 uur. Toegang vrij
voor de leden en correspondenten, met eene dame.
Entree voor niet leden 25 et.; voor de porceleinverzameling 25 et. extra.
De Bibliotheek is voor de leden geopend Zaterdags
van 10 — 3 i/2 uur. Aanvraag om boeken bij den
Bibliothecaris.

Selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse,
J.

VAN LOON J Z . ,

Foarsitter.

Eare-foarsitter,

WAUNG DYKSTKA ,

P. A. "WILHELMY, Bysitter.

S. v. r>. BTJEG,

te Makknm, lo Skriuwer. J. HOBNSTP.A, 2O Skriuwer. A. J.
SMEDING, Skathâlder.

O. SYTSTKA, Samler.

354 gewoane, 8 bûtengowoane en 5 eareleden.
Jierl. ynlage f 2.50.
Het Selskip heeft de volgende Kriten of onderafdeelingen:
Ljomveii. Foars. P. A. WILHELMY. Ie Skr. E. v. d. Telde.
2e Skr. JE. BBOEKENS.

Snits.

H. FENNEIIA, Foars.

CHAILLET, Ie Skr. S. v. D. BUEG, Skathr.
GOKTEII, Skr.

Joure.

,T. NIEUWENHDIS, Skathr.

J. L.

Grou. Foars. B.

P. VAN DEK GOOT.

Eare-foars. M. V. TKOELSTBA, te Roosendaal. Foars.

J. YELMIAN EZ.

E. CT. DE BOEK, J. Vf. GATII, Mei-bitsjurders.

Skr.-Skath. L. G. IiOOUENGA. Aldeboarn.
Foarsitter. A. K. HOEKSTRA, Skriuwer.
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T. HOENEVELD,

Verjaardagen van het Koninklijk Huis.
5 Juli.

Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth
Maria, Prinses Zu Wied, Dochter van
wijlen Z. K. H. Prins Frederik, geb. 1841.
2 Augustus. Adelaide Emma Wilhelmina Theresia,
Koningin-Moeder, geb. 1858.
31 Augustus. Wilhelmina Helena Paulina Maria, H.M.
de Koningin, geb. 1880.

Christelijke Feestdagen.
Goede Vrijdag, SI Maart.
Paschen, 2 en 3 April.
Hemelvaartsdag , 11 Mei.
Pinksteren, 21 en 22 Mei.
Kerstdagen, 25 en 26 December.
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HENGEL WERK.
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Potestaten in Friesland.
De oude Friesche kronieken zijn vaak weinig'
betrouwbaar. Vooral over de eerste eeuwen,
toen de schrijfkunst den Friezen onbekend was,
zijn ze grootendeels op vage overleveringen
gegrond en in de tijdsorde verward. De Christelijke tijd bracht eenige verbetering. De wijze
les van Bonifacius aan de lüvangeliepredikers:
„Weest leermeesters der jeugd!" had ingang
gevonden.
Vele kinderen van aanzienlijken werin
den in lezen en schrijven onderwezen. Van
belangrijke feiten werd nu en dan aauteokening gehouden en de kroniekschrijvers vonden
daarin meermalen bronnen om' er uit te putten.
Maai' ook deze bronnen waren meestal onzuiver. De aanteekening van gebeurtenissen, zonder
nauwgezet onderzoek, naar eigen persoonlijke
opvatting of onjuiste inlichtingen, brachten
waarheid en verdichting bijeen. Vandaar dat
latere kritiek menig feit, in de kronieken opgenomen, ook al lag er een kern van waarheid in,
als zinneloos verdichtsel verwierp.
Geene der Friesche instellingen uit de middeleeuwen is in de laatste tijden wellicht sterker
bestreden dan die der Polestaten.
De hooggeleerde von liicMho†en, die zich
vooral verdienstelijk heeft gemaakt voor de
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kennis van het oud-Fiïesche recht, door de uitgave der Friesche wetten uit de middeleeuwen,
met een zeer volledig woordenboek daarop,,
ontkent in zijne onderzoekingen op liet gebied
van liet oud-Friesehe Staatsrecht, na eene zeer
uitvoerige beschouwing, dat hier Potestaten
hebben bestaan. 1) En Dr. Bolhuis van Zeeburgli zegt in zijne Kritiek der Friesclie Geschiedschrijving kort en bondig: „In Januari
,1494 kozen de Friezen hun eersten en laaiden
„Potcstaat Juw Dekama." 2)
Hunne gronden van bestrijding bestaan
vooral in de onechtheid van den zoogenaamden
Privilegebrief der Friezen, waarop de oorsprong
der Potestaten heet te berusten. En daarbij
komt tevens m aanmerking, dat de Potestaten
alleen in de Friesche kronieken en in geene
andere zouden zijn vermeld, terwijl de geschiedenis eigenlijk alleen Potestaten kent, onder
den naam van Podesta's, in do Italiaanschesteden, waar hunne macht eerst in de 12e eeuw
tot ontwikkeling kwam, zoodat de Friezen, die
ze ook reeds in vroegere eeuwen zouden gehad
hebben, daaraan de instelling niet hebben kunnen ontleenen.
De Privilegebrief, waarbij door Keizer Karel
*) von ïiU'hÏÏi. Untei'flïichungen der Friesisclie ltechtsGcschichte II, Band. I, p. 145—315.
!
) Dolhuis van Zeeburgh, ald. p. 9.
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den Groote, omstreeks liet jaar 800, aan de
Friezen verscheidene vrijheden en daaronder de
bevoegdheid om eigen Potestaten aan te stellen,
zouden zijn geschonken, is onbetwistbaar valseli.
In de uitvoerige inleiding daarvan wordt hoog*
opgegeven van de groote diensten, die de Friezen
door hunne buitengewone dapperheid den Keizer
zouden hebben betoond. Toen de Keizer, zoo
lezen we er onder moer, met een leger was
opgetrokken tegen Rome, dat hem trotseerde,
hadden de Friezen, ongeroepen, zich met groote
macht mede derwaarts begeven en geheel alleen
de Romeinen, die 's Keizers leger weerstonden,
verslagen, de Romeinsche edelen gevangen genomen en de stad in 's Keizers handen overgeleverd.
Dit geheele verhaal is geschiedkundig' onwaar, en eene legende, waarop wij terugkomen.
En aan het slot van den brief worden, ter
bevestiging van de plechtige schenking der
vrijheden, vele getuigen vermeld, Koningen en
Hertogen, die in Keizer Karels tijd niet bestonden en, voor een deel althans, eerst in de
eerste helft der 13e eeuw regeerden. J)
Van Karel den Groote kan de Privilegiebrief
dus niet afkomstig zijn.
*) Kluit, Holl. Staatsregeling V, p. 42.
von Bichth., -Untersnch,' p. 251.
F. Sjoerds, Jaarb. I p. 407 en volg.
van Wijn, Bijv. en Aaimi. op Wagenaar I, 107.
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Opmerkelijk is liet voorts, dat die Privilegebrief eerst sedert het midden van de 13e
eeuw in de geschiedenis bekend is. Het oorspronkelijk stuk bestaat niet meer. Maar verschillende afschriften er van zijn bewaard
gebleven. Het oudst bekende afschrift in de
Latijnsche taal is opgenomen in do oude
Friesche volksrechten, achter het' Laudrecht
van Hunsego, dat volgens het slot er van in
1252 is overgeschreven, waarna nog eene zeer
vrij berijmde vertaling in de Oud-Friesche taal
volgt. r) Andere afschriften met mindere of
meerdere afwijkingen waren onder anderen te
Arnhem, dat uit Sneek zou zijn overgebracht,
te Brussel en elders, te zamen omstreeks een
twaalftal.2)
Waaraan heeft die Privilegebrief zijn oorsprong te danken ?
Hoogst waarschijnlijk aan een vroom bedrog.
De tijd, waarin hij in de geschiedenis bekend is geworden, viel in dien der kruistochten.
Bijna twee eeuwen aaneen, van 1095 tot 1270,
bracht de geestdrift om het Heilige Land aan
de Saracenen te ontwringen, geheel Europa in
beroering. Met den kreet: „God wil het!"
werden herhaalde tochten derwaarts ondernomen. Op de roepstem des Keizers van
*) Oude Fr. "Wetten. Ilettema 1, 25—29 en 78 — 83.
~) v. liichth; t, a. p. 147 —164.
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Duitschland, waaraan Friesland toen nog met
lossen band was verbonden, en aangewakkerd
door vurige kruispredikers, hadden ook de
Friezen reeds meermalen aan die tochten deelgenomen. Hunne tochten en krijgsbedrijven
in de jaren 1096, 1099, 1109, 1147, 1197 en
1217 zijn meesterlijk beschreven door den
Frieschen geleerde Mr. Dirks. x)
Tegen 1248 was wederom een kruistocht
uitgeschreven. Maar thans was het niet de
Duitsche Keizer, die er de Friezen toe aanspoorde : Frederik II was door den Paus in de
ban gedaan. De oproeping ging uit van den
Franschen Koning. Maar hoe zouden toen de
Fransclien, waarmee de Friezen door geen
enkelen staatkundigen band waren verbonden,
hier met eenig gezag kunnen optreden?
Een geloofwaardig tijdgenoot geeft het antwoord en hoogstwaarschijnlijk tegelijk den
sleutel voor de oplossing van het raadsel omtrent liet ontstaan van den Privilegebrief.
De Abt Menco, die in dezen tijd aan het
hoofd stond van liet beroemde klooster te
Wittewierum, in de tegenwoordige provincie
Groningen, toen nog Friesland, teekent op het
jaar 1247 aan, dat de kloosterbroeder Wilbrand naar Rome was gereisd, om er eene aanzienlijke som gelds als bijdrage van de Christe') Mr. J. Dirks.
51 — 58.

Vrije Fries II, 135 en volg. en XVI,
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lijke kerk aan den Paus over te brengen, en,
omdat hij bovendien nog belangrijke bijdragen
uit Friesland beloofde, aldaar met veel gratie
was ontvangen. Terwijl hij daar aan het Hof
vertoefde, was er ook de Koning van Frankrijk,
die zich verbonden had tot een tocht naar liet
Heilige Land. Deze smeekte toen den Paus
om kruispredikers naar Friesland te zenden,
teneinde ook de Friezen op te wekken, om
met hem den kruistocht mede te maken. De
Paus gaf daaraan gaarne gehoor. Al dadelijk
werd de zaak aan Broeder Wilbrand opgedragen. Maar hoofdzakelijk werd Albertus, Aartsbisschop van Lijfland en Estland, die zich
toen mede te Rome bevond, aanbevolen om
op zijne terugreis door Friesland, de prediking
van Wilbrand krachtig te steunen. En daarop
vervolgt de Abt Menco zijn verhaal met deze
merkwaardige woorden: „Zij kwamen te Gro„ningen, gesterkt met vele brieven en maclitigingen
Jot ontheffing of vrijstelling (voor de kruis-

vaarders), alsmede niet Privilegiën omtrent
„de vrijheden der Friezen." v)
En met de bijeengeroepen Friesche Abten,
en Prelaten, Gezworenen, Edelen en Kruis') Venoruut autem post Exaltationem Sanete Crusis Groniuge, muiiiü jiinltis littcris et auetoritatibus disponsatioïmiYi, †iee nou et privilegns super libevUdïïnts Yri'-áönum.
'/Âe de Kronieken rem Emo en Menco. Uitgave van Feith
en Acker Stratiugh, p. 191 en 192.
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dragers werd, op vertoon dier brieven, voorloopig de tijd voor de uitrusting eener vloot bepaald.
Die brieven waren dus in Home vervaardigd.
En de uitdrukkelijke en afzonderlijke vermelding, dat zij Privilegiën omtrent de vrijheden der Friezen bevatten, wijst zoo duidelijk
op den Privilegebrief der Friezen, die vijf
jaren later, bij liet vervaardigen van een afschrift van liet Hunsegoër Landrecht, daaraan
werd toegevoegd, dat nauwelijks betwijfeld kan
worden, dat hier de oorsprong van den verdichten Privilogebrief wordt gevonden. r) De
inhoud bevestigt deze nieenmg.
Br werd daarbij op de eerzucht der Friezen
gewerkt. De lof van vroegere wapenfeiten,
de vrijheden, die ze daardoor genoten, moesten
tot nieuwen heldenroem prikkelen. En al was
de verovering van Rome door de Friezen en
de overdracht er van aan Karel den Groote
historisch onjuist, er was te dezen opzichte
onder de Friesche pelgrims, te Rome en in het
vaderland, allengs eene legende ontstaan, waarvan gretig gebruik was gemaakt.
Sedert de bekeering der Friezen tot liet
Christendom hadden zich steeds talrijke scharen
van pelgrims naar de heilige stad begeven,
\) Heel-. Alt-Ï'ries. G-eriehts-Yerfassung, Bijlage 7, p.
431—449.
De Groninger geleerde van HcUseina had hierop reeds
vroeger gewezen. Verhandelingen Pro Excoleudo, II, 416-
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•waar de Stedehouder van Christus zetelde.
Reed s in 799 vormden ze er, evenals die van
andere gekerstende landen, eene afzonderlijke
vereeniging, eene scola. Waarschijnlijk hadden
ze er toen ook reeds een eigen gebouw van
samenkomst, een burgt. Weinige jaren later
althans blijkt die te hebben bestaan. In genoemd jaar, toen Paus Leo III, na zijne samenkomst met Koning Karel wegens beleediginghem door de Romeinen aangedaan, in de stad
terugkeerde , werd hij plechtig ingehaald door
de geestelijken, den Senaat, de aanzienlijken en
door de Scholen, van vreemdelingen, als Franken,
Friezen, Saksen en Longobarden, allen met
hunne vanen en ondersclioidingsteekenen. Onder
het zingen van geestelijke liederen voerden ze
den Heiligen Vader naar de Sint Pieterskerk.
De burgteu der vreemdelingen stonden in de
onmiddelijke nabijheid van de luisterrijke St.
Pieterskerk en met deze toen nog buiten de
eigenlijke muren der oude stad. . Gesamelijk
werden ze ook de burgl van St. Piet er genoemd.
Eerst in de jaren 849 tot 853 werden ze dooiden lateren Paus Leo IV door muren omringd.
De geheele wijk kreeg toen, naar ; s Pausen
naam, dien van Ciritas Leonina. Omstreeks 850
hadden de Friezen er ook zelfs eene kerk, die
op een heuvel gebouwd en aan den heiligen
Micliaël gewijd was, alsmede een gasthuis, een
en ander door rijke fondsen begiftigd, om er
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ook arme pelgrims kosteloos te kunnen huisvesten en verplegen. En de pelgrimstochten
bleven steeds voortduren, ook in de volgende
.eeuwen. Tijdens den Abt Menco hadden jaarlijks nog vaste tochten plaats. r) De oude
Pricsche wetten bevatten zelfs verschillende
bepalingen ten behoeve der Rome-vaarders (Bum
faro). Zelfs de Friesche kerk, in 1750 herbouwd, bestaat nog heden ten dage.
Zoolang de 'wijken der vreemdelingen met
don St. Pieterskerk niet ommuurd waren, stonden ze herhaaldelijk aan de invallen der woeste
Saracenen bloot; en de bewoners dier wijken
uit de dappere vreemde natiën verdedigden de
,,Jntrgt van St. Pi et er-" met waren heldenmoed.
Met ophef zullen ze vervolgens aan de nieuw
aangekomenen hunne heldendaden hebben vermeld. Zeker is het althans, dat er allengs onder
die vreemdelingen verschillende legenden ontstonden, steeds verband houdende met den hoogvereerden Keizer Karel, die hun de zegeningen
van het Christendom had gebracht.
Eéne dier legenden vinden we vereeuwigd in
den marmersteen, die nog in de Friesche kerk
aanwezig is. „In den tijd", zoo lezen we er
in het kort, „toen Leo IV Paus was en Karel
do Grrooto regeerde, 2) werd de kerk van St,
]

) Kroniek van Emo en Menco. p. 190.
") Reeds dit is onjuist. Karel de Grooto was in 814
overleden en Xeo IV was eerst Pjius sedert 817, toen ook
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Pieter door de Saraceuen ingenomen. De geheele wereld was ontroerd wegens deu benarden
toestand van liet hoofd der wereld. Geheel
Gallie stond op met den grooten Karel aan liet
hoofd, om de kerk des Heeren tegen de vijanden
te beschermen. Daarbij sneuvelden verscheidene
Friezen, die in de onderaardsclie kapel {crypt)
werden begraven. Paus Leo en Koning Karel
bouwden er toen eene kerk overheen, ter eere
van den Aartsengel Michael. Toen Koning Karel
daarop zijn krijgstoclit tot aan Apulia (nabij
de Adriatische zee) had voortgezet en deze
provincie aan den Paus en Rome liad onderworpen, vonden een drietal met name genoemde
Friezen uit zijn leger, op den terugtocht, liet lijk
van den Frieschen held, den heiligen Magnus
Forteman. Zij wilden dit lijk medevoeren naar
hun vaderland. Maar drie nacliten aaneen verscheen Magnus voor hen en gelastte hun, hem
in de crypt te begraven. Slechts zijn arm
mochten ze medevoeren. En zoo geschiedde
liet!" — Volgens eene andere Friesche sage,
werd die arm met Magnus' heilig' vaandel in
de kerk te Almenum, dat later bij Harlingen is
getrokken, ingemetseld. r)
de plundering van do St. Pieterskerk met groote verwoestingen door de Saracenen plaats had.
') Tergel. omtrent tl o Friezen en de IMesclie kerk te
Home Mi: W. B. S. Boelen, Yrije Fries, deel XIII, 1 — 16
on Di: J. II. Ilalbeiisma, deel XI, 145 en volg.
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Waar zelfs zulk een legende in strijd met
geschiedenis en tijdrokcning, en opgesmukt door
mirakelen, in een marmersteen der kerk werd
g'egrift, kan ecne legende, als waarvan de
Privilegebrief gewaagt, nauwelijks verwondering wekken.
En inderdaad blijkt in de 13e eeuw de legende
van de verovering van Rome door de Friezen
onder Karel den Groote, te hebben bestaan.
Volgens mededeeling van Bolhuis van Zeeburgli
werd in 1225 in Neder-Saksen een e kroniek
geschreven, bekend onder den naam van Ilepgausche Kroniek, waarin omtrent de verovering'
dier stad voorkomt: „Men zegt dat de Friezen
„er het eerst in geweest zijn; Daarom gaf
„Koning Karel, dat zij immer vrij zouden
„wezen." 1)
Van die legende had de Privilegebrief gebruik gemaakt, om de Friezen tot den kruistocht op te wekken.
Hij kan dus, vooral in verband met den
overigen inhoud, niet wel anders beschouwd
worden, dan als het product van eenvroombedrof/.
Hoogst opmerkelijk is het, dat nevens de
opgeschroefde loftuitingen over de heldendaden
der Friezen in de inleiding, de eigenlijke privilegiën of voorrechten met zooveel omzichtig—
*) Bolhuis van Zeéburyh. Kritiek der Eriesohe geschiedschrijving, p. 3G.
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—

lieid waren gesteld, dat daarin, indien wij de
instelling van Potestaten voorloopig buiten beschouwing laten, de Staatsrechtelijke toestand
van Friesland, zooals die omstreeks liet midden
der 13c eeuw bestond, niet kan worden miskend. Van daar dat de Privilegebrief vertrouwen wekte, niet alleen bij de Friezen, maar,
althans later, ook door de Duitsche Keizers als
eclit en geloofwaardig erkend werd.
De Friezen zouden, zoo lezen we er in 't
kort: 1) ontheven zijn van eene jaarlijksclie
schatting aan het Rijk; 2) voor altijd vrije
mannen zijn, zonder persoonlijke dienstbaarheid (servitîite proprietaria absoluti); 3) geen e
bestuurders behoeven te dulden, dan met eigen
wil en goedvinden aangesteld ; 4) zelve hunne
rechters (eonsules) benoemen, en 5) door hunne
bestuurders en rechters een algemeen bestuurshoofd kiezen, met den titel van Potestaat, die
ook de macht zou hebben om uitstekende en
aanzienlijke krijgslieden tot ridder te slaan.
Dit was in hoofdzaak eene bevestiging van
den in het midden der 13° eeuw bestaanden
toestand. Van eene jaarlijksclie schatting aan
het Duitsche rijk was sedert lang geen sprake
meer. In voorgaande eeuwen hadden de Duitsclie Keizers nog alleen omtrent de aanstelling
van Graven, (zooals nader zal blijken) een
Hoogheidsrecht uitgeoefend. Ook hadden de
Friezen, onder wie, zooals algemeen erkend

Wumkes.nl

13
wordt, liet leenstelsel niet tot ontwikkeling was
gekomen, in tegenstelling met andere Germaansche volken, hun volle persoonlijke en
staatsrechtelijke vrijheid bewaard. Niet aan
eenig leenheer onderworpen, waren ze als zoodanig vrije mannen gebleven. x) Voorts waren
hier in de eerste tientallen jaren van de 13e eeuw,
tengevolge van de afschudding van het'grafelijk
gezag, door de ingezetenen zelve, in de verschillende districten eigen gekozen rechters en
bestuurders aangesteld. De Groninger districten
hadden sedert omstreeks het begin dier eeuw
als zoodanig hunne redjeva's, rechters, ook consides genaamd. In 1215 vinden we er de consules
terrae als de gewone rechters genoemd. 3) En
in Friesland tusschen Flie en Lauwers had
slechts weinige jaren later mede eene gewichtige wijziging in den staatsreclitelijken toestand
plaats gehad. Omstreeks 1235 was er liet
bestuur van Hollands graven te niet gedaan.
De grafelijke Schouten (Skelta's) waren er
door eigen gekozen Grietmannen vervangen.
') Dr. Blok. Bij dr. Yad. Gosch. en Oudh. Beeks III, deel
VI, 39—42.
Fr. Yolksalm. 1892, bl. 108—115.
Kroniek. JSmo en Menco. 96.
Gedenksch. Abdij Mariengaarde. Uitg. Fr. Gen._169 en 170.
Wirth. Gesch. der Deutschen, I, 157.
Gaupp. Germ. Ansiedl. 120, 428.
s
) Emo en Meneo. TJitg. Feith. bl. 78 en 79.
vg. Heek Alt-Fries. Gericlus-Verfassung, p. 131 en 149 (noot).
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Reeds in 1242 vaardigden de Grietmannen van
Oostergo eene Keur of Verordening uit over
de nieuwe landen van de dichtgeslibde Middelzee. En de Grietmannen met hunne Eeheeren
(Wetlieeren of Wethouders), gesamenlijkj!jd./ces
genoemd, oefenden de rechtspraak uit in de
rechtsdistricten of Gretanien. *)
In zooverre kwamen dus de privilegiën niet
den toen bestaanden toestand overeen.
Is liet nu aannemelijk, dat de stellers van
den brief daarnevens een geheel onbekende
waardigheid van Potestaten zouden hebben verdicht ? Of kan worden aangenomen, dat ook
deze reeds bestond ?
Om dit te kunnen beoordeelen, zullen we liet
licht moeten laten vallen op enkele hoofdpunten
van Frieslands geschiedenis sedert den tijd van
keizer Kar el- den Groote.
Het gelieele toenmalig Friesclie land, van de
Wezer tot aan Vlaanderen, was sedert 785 bij
de groote Frankische monarchie ingelijfd. Het
bestuur werd er ingericht zooals overal elders
in dat rijk. In elke gouw was een graaf aangesteld, als ambtenaar des keizers. En keizerlijke zendboden (missi dominici) reisden voortdurend de graafschappen af, om op het bestuur
*) Vrije Fries XIV, p. 385—392 on Bijlage p. 433.
Jlecl- t. ,i, pi., bl. 142 en 181 (noot).
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en de rechtspraak toezicht te houden en 's keizers
bevelen over te brengen.1) Enkele dier graven, —
toen nog geene eigenmachtige vorsten, zooals
later, — zijn uit de eerste tijden in de noordelijke Friesche gouwen bekend, als Gerhard
in Wostergo, îîegenbert en Ditericli of Deodred,
waarschijnlijk in de naastgelegen gouwen, 2)
later in 839 ook Geroîf in Westergo en in 873
Albdag in Oostergo. 3)
In wijze voorzorg had Karel bovendien elders,
aan de grenzen van zijn uitgestrekt rijk, over
meerdere gouwen te zamen, grens- of markgraven (Marchiones) aangesteld, met uitgebreide
militaire macht bekleed, om de grenzen tegen
oorlogzuchtige naburen te beveiligen. 4)
Waar de zee de grenzen dekte, waren echter
aanvankelijk geene bijzondere voorzorgen genomen. Maar ook daartoe bleek weldra de
noodzakelijkheid, waarop wij in het bijzonder
de aandacht moeten vestigen.
*) Waiiz. Deutsche Verfassungs Geschichte, III, 309—
403; IV. 151 en volg.; VIII. 1 — 5.
Pertz, Mon. Gevœ. Legum I, 149 Capit. Aquense, anno
807 : „De Frisionibus volnmus, "ut Comités", etc.
Lex Frisionnm, SYIII, 3.
*) Traditiones Euldenses, bij Sohannal p . 312 — 31G' —
Dronke, p . 42 — 5 1 . — v. d. Berg. Midd. Ned. Aardryksk. I e
uitg. 2 5 5 .
3
) Yencijss, Abdij v a n Corvey, 2 4 — 2 6 m e t de daar in
de noten yormelcle b r o n n e n , en IJertz. Mon. Germ. I , Ann.
F u l d . 38G en I I Ann. Xantens. 2 3 5 .
4

)

Waitz t. a. p. Til, 79.
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Toen de Noormannen gedurig en steeds met
meerdere stoutheid over de zee kwamen opdoemen en de belangrijkste plaatsen op de
Friesche kustlanden plunderden, overal verwoestingen aanrichtten en weldra zelfs staatsgevaarhjk werden, toen nam Karel de Groote
daartegen belangrijke maatregelen. Hij stelde
hier in liet noorden afzonderlijke Frankische
krijgslioofden aan. met den titel van Hertogen,
die in tijden van gevaar, boven de graven, de
hoogste macht in handen hadden. Vaste kustwachten op de meest geschikte plaatsen werden toen opgesteld en doelmatige kustseinen
aangewend, om bij het onverhoedsch landen der
Noordsche roovers, onmiddellijk heinde en verre
de bewoners ten strijde op te roepen. Alle
mannen, niet alleen vrijen en edelen, maar ook
de onderhoorigen, „Uten" en slaven, moesten dan
opkomen. Gestrenge straffen tegen nalatigen
werden vastgesteld. Zelfs werd den Friezen
bevolen schepen uit te rusten, om de Noormannen ook op zee te bestrijden. r)
') Per Is t. a. p. I „duci, qui Frisiam providebat."
Lex Fris. XVII, 2 en 3, waar de Hertogen ouder bijzondere bescherming der wet worden gesteld.
GiesébrecM, Kaiscrzeit. I, 142.
Occo SoarJ. G4 en ~\Vinsemiu$ 84 en 87, waar opeenvolgende Frankische krijgsoversten worden vernield. .
Perts I, 311, „praesidia posnit in litoro maris, xibi necesse fuit."
Idem II, G64:, et ut perfacile dignoseereturj quo in loco
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Frankische zoowel als Friesche berichten
geven, blijkens onderstaande aanhalingen, van
«en en ander getuigenis. Toen de Deensche
koning Godfried jn de jaren 808 en 809,
van twee kanten , met een leger en eeno
vloot, de noordelijke Friesche landen kwam
bekampen, om ze den keizer te ontweldigen,
•en, na voor de overmacht gezwicht te zijn, eene
poging deed om met den keizer een verdrag
te sluiten, toen was hier volgens de Frankische
•adjutorium praoberi debuit, more marithno signa in locis
congruis atque eustodiam deputavit.
Pertz, tegum I, 98 en II, 1G, Cap. miss. 802.
„De liberis lioniinibus, qui circa maribus habitant, si
„nuntius venerit, ut ad succurrendum debeant venire, et
„hoc neglûxeruut, unusquisque sol. 20 componat, medieta„tem in dominieo, mcdietatom ad populum ; si litns fuerit
^sol. 15 eoniponat ad populum et i'redo dominieo in dorso
„accipiat", — en volgens deel II, 10, „si servus fuerit sol.
„10 ad populnm et iïedo dorsum."
Pertz II. Scriptornm. Einhardi vita Karoli c. 17, p. î-52.
„Molitus est et classem contra belluni Nordmannorum, aedi„fleatis ad hoc navibus juxta fluminibus, quae et de Gallia
„et de Germania Septentrionali inflnunt oceanum, et . . . .
„per omnes portus et hostia fluminum, quae naves recipi
„posse videbantur, stationibus et excubiis depositis, ne hostis
„exire potuisset, talo munitione proliidebat."
Yergel. ook: Pertz, Legum I, 152. Capit. Noviomag.
daplex, 808 . . . . 8). „De marcha nostra custodienda terra
„marique; 9) De navibus quae facere jussimus; 10) Ut ea
„quae constitata sunt, a fidelibus nostris observantur et
„jussiones nostris inipliantur.
„De marcha ad providendum unusquisque paratns sit,
„iUuc featinanter venire, quandoenmque necessitas fuit."

o
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berichten een Hertog, die in Friesland liet gezag*
in handen had. Ook de oudste Friesche wet
(Lex Frisionum) bevat buitengewone strafbepalingen tegen aanranding van den Hertog. En
geheel in overeenstemming met deze geschiedbronnen, melden ook de Friesche kronieken, dat
hier onder Kavel den Groots zelfs bij opvolging
Frankische Bestuurders waren aangesteld, die de
Friezen tegen de Noormannen aanvoerden; dat
ook de schepen der handelsplaatsen, „met consent van den lande" uitgerust, herhaaldelijk de
Noormannen op zee bestreden, on dat ook nog
later vaste kustwachten aanwezig waren.
Deze buitengewone maatregelen waren van
o-root belang. Zoolang keizer Karel met krachtigen arm het land regeerde, wist hij de Noormannen iu bedwang te houden.
Maar de aanstelling van Frankische Hertogen
in Friesland was van betrekkelijk korten duur.
Karel de Groote was in 814 gestorven. Hij
was een buitengewoon vorst geweest, verre
verheven boven zijne tijdgenooten en de vorsten
van volgende eeuwen. Door znn beleidvol en
krachtig optreden had hij de barbaarschheid
dier tijden beteugeld, orde en veiligheid gehandhaafd. Maar met zijn verdwijnen keerden allengs wanbestuur en barbaarschheid terug. Zijn
zoon en opvolger Lodeicijh de Vrome had niet de
energie zijns vaders. Nauwelijks drie jaren aan
liet bewind, was reeds oneenigheid ontstaan tus-
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schen hem en zijne zonen. Hij gaf' toen aan
LotJiavius, als den oudste, aandeel in de regeering'
en aan Pepyjn en Lodewijh elk een bijzonder
gebied. En toen hij in tweede huwelijk met
de schoono en listige Judith nog oen zoon
kreeg met den naam van Karel, wieu ook een
deel van het rijksgebied werd toegekend, toen
woedden weldra heftige broeder- en burgeroorlogen, waarin elk der partijen zijn aanhang
vond onder de Bisschoppen en grooten des rijks. De
keizer zelf werd eerst eene wijle in een klooster
opgesloten; later zelfs door de Bisschoppen
afgezet on door Lotharius gevangen gehouden.
En al werd hij daarna ook weer in zijne waardigheid hersteld, toch was de glans van het
keizerrijk reeds geheel getaand en alle kracht
der regeering gebroken.
De Noormannen lieten niet na van dien toestand partij te trekken. Hunne rooftochten
namen in stoutheid toe. De keizer sloot reeds
nadeelige verdragen met de Deensche vorsten.
Op hunne enkele belofte om Christen te worden
schonk hij hun zelfs geheele gedeelten der
Friesche landen in leen. De krachtige instellingen zijns vaders werden verwaarloosd. Al
hield hij nog zijn slappe hand aan de reeds
bestaande vaste kustwachten, toch is van de
aanstelling van Hertogen in Friesland, om
de plunderende ISToren te bestrijden, noch
in inheemsche, noch in uitheemsche oorkonden,
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eenig spoor meer te vinden. *) De Friezen
werden in hunnen strijd tegen de Noormannen
aan zich zelven overgelaten.
Niet beter ging liet na zijn dood in 840,
toen zijne zonen elkander op de verschrikkelijkste wijze beocfloogden. In 843 kvvain liet
echter te Verdun tot een verdrag, waarop liet
mede voor de geschiedenis, die ons bezig houdt,
van belang is, de aandacht te vestigen.
Het groote rijk werd in drie doelen geplitst,
als het westelijke of Frankrijk, liet oostelijke
of' DuitscJdand, en oen breede strook van landen tusschen beide deelen in, van de Noordtot aan de Middellandsche zee, die aan Lotharius werd toebedeeld en naar hem den naam
van Lotharingen verkreeg.
Het gelieele Friesclie land kwam toen bij
Lotharingen en het bleef daartoe behooren,
toen het bij den dood van Lotharius I in zijn
geheel (tota Frisia) aan zijn zoon Lotharius II
overging. Eerst toen deze zonder wettige kinderen was overleden, werd bij het verdeelingsverdrag te Heersen in 870 het toenmalig Frie*) l'ei-tz I. Ann. Einhardi, 214,
„ Ann. Fuld. 3G6, 369 en 397.
„
„ Ann. Bertin, 429—430.
„ II. Vita Illudowici, 597.
„
„ Vita Anskarii, 694 — 697.
Bolhuis, Nooi'mannen, 70 en 95.
Giesebreeht, Kaiserzeit I, 147.
F. Sjoerds, Jaarb. II, 27—40.
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sclie land gesplitst, De noordelijke gedeeltes,
waaronder het tegenwoordige gewest, werden
aan Duitwcliland toegevoegd, terwijl liet zuidelijke (ultimo, -pars), waaronder een groot deel
van Holland met Zeeland, een tijdlang bij
Frankrijk werd ingelijfd. *)
Friesland maakte dus van 843 tot 870 deel
uit van Lotharingen en de vorsten van dit land
bekommerden zich in het geheel niet om de
kustverdediging der uiterste noordelijke landen.
De Noorscbe benden deden toen herhaaldelijk
hunne plundering gelden. Zoowel de uitlieemsche
als de Friesche jaarboeken zijn in dezen tijd
vol van de berichten hunner invallen. In 846,
zoo lezen we onder vele andere, hadden ze
weer „volgens hunne gewoonte" in Oostergo en
Westergo op vreeselijke wijze gewoed. Bijna
geheel Friesland hadden ze toen geplunderd. 2)
In 850 was lioruk, neef van den Noorschen
*) Pertz 1 Ann. Bortin, 440, 449, 488, 490.
„ „ Ami. Fuld. 3G3.
Wallz t. a, p. IV, 591; V, 11, 16 en 17.
Vergel. Linteto de Geer. Nieuwe Bijdragen voor Bechtsgel.
en Wetg. Nieuwe reeks IV, an. 1879, waar hij meldt, dat
Wijnne, in overeenstemming mei de Duitsehe schrijvers,
tegenover do oudere Nederlandsche aantoont, dat Friesland
bij het verdrag te Verdun aan Lotharius werd toegekend.
Zie ook Wijnne. Gesch. v. h. Taderl. 9.
Blok, Gosuh. v. h. Ned. volk, 102.
2
) Pertz II. Ann, Xantenses 228. „Consueto Normamri
„Ostraciam et Westraciam vastaverunt."
Perts I. Ann. Fuld. 304.
Arend I, 403.
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koning Orik, met een leger in deze landen gevallen, en koning Lotharius, hem niet kunnende
verdrijven, had hem begiftigd met de rijke
koopstad Duurstede (Dorestad) en andere graafschappen. En in 851 en 852 volgden nieuwe
invallen;, in liet laatstgenoemd jaar zelfs met
253 schepen. De Noren hieven toen een brandschatting zoo hoog ze maar wilden. 1) Zelfs
zoo zwak toonden de Lotharingsche vorsten zich
tegenover de Noorsche geweldenaars, dat lloruk,
die wegens verraad tegen Lotharius gevangen
was genomen, maar ontsnapt, en vervolgens
gedurende vele jaren het zeerooversbodrijf had
uitgeoefend en als zoodanig den Rijn was opgevaren en Duurstede weer had veroverd, toch
v.'eer door Lotharius in trouw werd aangenomen,
omdat hij geen kans zag hem te weerstaan.
Koruk behield niet alleen Duurstede, maar
verkreeg zelfs een groot gedeelte van het
Friesche land, waaronder wij Ivennemerland
{Kinhem) met name genoemd vinden. 2) In
plaats van op liet voetspoor van den grooten
Keizer Karel weer bijzondere Hertogen aan te,
stellen, om de Noren onmiddelijk bij hunne
landing te bestrijden, trachtten de Lotharingsche vorsten, nog meer dan Lodewijk de Vrome,
*) Pertz I. Ann. Beriin, 430, 4-15, 44fi, 448.
°') 1'ertz I, Ann. Fuld. 300 en 390.
Idem, Ann. Bert-in, 445—449.
Arend I, 401.
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hen te bevredigen, door hun herhaaldelijk aanzienlijke landstreken in leen af te staan.
De Friezen moesten zich dus voortdurend op
eigen gezag en met eigen kracht tegen de herhaalde invallen verdedigen. En zij deden het.
Meermalen (saejjius) zeggen de Frankische jaarboeken, sloegen ze den vijand met groot verlies terug. 1)
Het voorheen zoo krachtige Karolingische
Stamhuis was geheel verslapt en neigde snel
tot den ondergang. Binuenlandsche oorlogen
verbrokkelden de eenheid des lands. Vele graven
handelden als erfelijke en onafhankelijke vorsten en bestookten elkander. Groote leenheeren
kwamen op. Den Koningen en Keizers bleef
slechts een schaduw van macht. Reeds in 919
nam in Duitschland het Karolingische Stamhuis een einde.
In dezen tijd van algeineeiie verwarring bestond niet meer eene gelijkmatige inrichting
van het bestuur, veelmin eene ordelijke beschrijving er van. De toenmalige staatkundige
inrichtingen kunnen slechts uit de her en deiverspreide geschiedkundige berichten worden
vernomen. En opmerkelijk is het, dat juist in
•den tijd van het verval der Karolingers, nevens
groote opkomende staatsmachten, zoovele destijds reeds bestaande plaatselijke machthebbenl

)

Perl: I, Ann. Fald. 38G en 387.
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den voorkomen, die met den Latijnsclien naam
van Potestat.es worden aangeduid.
De Duitsclie geleerde Waitz brengt in zijn
Standaard-werk over de Oud-Duitsclie regeeringsgeschiedenis, in dit tijdperk eene menigte
voorbeelden van Potestcdes bijeen, die deels,
als ambtstitel, deels als ambtsgebied, in verschillende oorden des rijks voorkwamen, en wel
hoofdzakelijk in Lotharingen, waartoe Friesland in dien tijd bijna 30 jaren had behoordDie voorbeelden laten we hier onder in eene^
noot volgen. *) En zij zijn niet de eenige.
') Waitz, t. a. p. VII p. 305, vermeldt:
Ie. Otto II, Mon. B. XXVIII, I, s. 207: Colonos qnacumqne potestatis terra positos; — Otto III, W.U.B. 199,.
I, s. 233: lectis praoeeptis in praesentia potostatis; —
Heinricli IAr, Stumpf, Acta 314, s. 425: in potestate U
Marchionis sitos; — Tliietmar VII, 39, s. S58: In B. Marchionis potestate; — v. AJtm. c. 25, s. 2G8 : do sua potestate expcllit; — Bern, 1090, s. 458: principis ojus quisque
in sua potestato justitiam facere non cessaverit ; — G.
Lietb. Gamer, c. 12, s. 494: extra potestatem ; — Oalmet.
V, s. 189: in potestatem redire oportebat; — Ann.Pegav,
s. 240 : ex eeclesiarum et potestatum reditibus ; — Vgl.
Urk. Arnolds vou Köln. Sloet, s. 271 : qui X et suprad, B
nostrae potestatis, nostri prorsus juris erant.
2e. Calmet II, s. 183, v. J, 036 : hornincs de potestate
quae dieitnr L ; — Hist. de Metz, IV, s. 100 •' super potestatem Arnellae; — Chron. S. Hub. c. 10, s. 57G: totius
Gabeliensis potestatis: —Laar. C. Yird. e. 12, s. 298 : diversarum potestatum adniinistratorii: — Auch Calmet V, s. 127; —
Gall. chr. XIII, s. 5G0; — Scherns II, s. 342 ; — Es lieisst
auch Oalmet II, s. 325 : 25 mausos, 12 infra potestatem et.
13 extra; — Baur V, s. 1 : Simt tibi infra potestatem lft
mansi; — Vergl. G. Lietb. Camer, c. 12 in no. 2.
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In liet bijzonder ook in liet liooge noorden, in
de onmiddelijbe nabijheid der oude Fricsche
kusthmdeu, in de stad Breinen, bestonden in
dien tijd Potestaten. De Bisschop Adaklagus
aldaar, geprezen om zijne verdiensten voor het
algemeen welzijn, vond bij zijn optreden in
936, zoo lezen we, die stad sedert langen tijd
onderdrukt door de Polestaten en rechterlijke
instellingen, en schafte ze in genoemd jaar,
overeenkomstig 's Keizers bevelen af. *)
Onjuist is liet dus, dat de Potestaten eigenlijk alleen bekend zouden zijn in de Italiaansche
steden, waar zo eerst in de 12e eeuw tot meer
ontwikkelde macht kwamen. Zelfs veelvuldig
kwamen ze voor.
En opmerkelijk is het tevens, dat we ook
juist in dezen tijd van het verval der Karolingers en de verschrikkelijke invallen der Noormannen, in de oude Friesche kronieken, de
eerste vermelding vinden van opeenvolgende
Potestaten, die in tijden van gevaar het geheele krijgsgezag in handen hadden. Het voorbeeld van den grooten Keizer Karel stond toen
den Friezen nog levendig voor den geest. Eén
man met het hoogste krijgsgezag belast, vaste
') Periz, t. a. p. Til, Adam von Bremen II, c. 2 : Adaldagus primo ut iugrossus est episeopatum, (ao 936) Bremam,
longe pruiatompore potestatibus ac judieiarii manu compressarn, praecoptis regibus absolvi, et instar reliquarutn
urbium immimitate simulqne libertate fee't donari.
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kustwachten, bepaalde kustseiuen en de verplichting van alle man om op liet eerste sein
ten strijde te komen: dat voorbeeld volgden
de Friezen na, nu ze bij de verdediging tegen
de Noormannen geheel aan zich zelven waren
overgelaten. De noodzakelijkheid drong er toe,
en hunne bijzondere machthebbers werden,
overeenkomstig den toen gebruikelijken naam,
erkend onder den titel van Potestates.
In dit licht der geschiedenis van dien tijd
is het niet meer bevreemdend, dat de Friesche
Kronieken in hun gewonen kroniekstijl, —
wanneer wij ze ontdoen van de blijkbaar later
tusschengevoegde legende van den Privilegebrief en de sage van Magnus Forteman, —
ons vermelden, dat Focko Ludigman, uit hoog
edel Friesch geslacht, Potestaat was in Friesland, toen in het laatst van de regeering van
Lodewijk den Vrome, diens regoeringskracht
reeds geheel was gebroken; dat hij tijdens
het Lotharingsch opperbestunr was opgevolgd
door Adelbrik Adelen, van Sexbierum, die de
Noormannen nabij Kollum versloeg, en een
broeder of neef moet geweest zijn van Utrechts
beroemden Bisschop Frederik, uit hetzelfde
Friesche dorp afkomstig; dat na hem als Potestaat is benoemd Jlessel Hermana, tijdens
wiens bestuur, ook volgens uitvoerige uitheemsche berichten, de Denen onder Rudolf Haraldszoon in 873 met een geduchte macht in
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Oostergo vielen, waar toen niet de graaf Albdar/,
maar een afzonderlijk veldheer hen dermate
versloeg, dat ruim 500 Denen op liet slagveld
sneuvelden; x) dat deze Hessel Ilermana in 876
aan de in een gevecht bekomen wonden is
•overleden en toen is opgevolgd door Jgo Galerna,
wien het bevel aan de kustwacht te Esonstad
wordt in den mond gelegd:
„Houdt goede waad tegen het noord-er oord,
„ Want uit de grimma herne komt alle kwaad
voort";
woorden, die, ofschoon door de overlevering berijmd, kennelijk doelen op de kustwachten, door
Karel den Groote ingesteld en door de Friezen
onder hunne Potestaten in stand gehouden. 3)
Waar achtereenvolgens zoodanige machthebbenden, met de titels waaronder zij optraden,
en de krijgsbedrijven, die onder hun bestuur
voorvielen, alles geheel in aansluiting aan de
van elders bekende geschiedenis, vermeld worden, daar is de geschiedschrijver niet gerechtigd, ze als louter verdichtselen te verwerpen.
Onjuist blijkt het ook, dat alleen de Triesche
kronieken van Friescbe Potestaten zouden
melding maken.
*) Pe.rtzl. Ann. Fnlcî. 386 en 387. — Fertz I. Ann. Bei-tin.
4 90. — Pertz II. Ann. Xantcns. 235. — ïY. V. Alm. 18S9 bl. 183.
•)

Occo Scai-7, 75, 77 en 78.

Winsemius, 105, 109, 111, 115.
Schot-umin, 77.
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Toen de Noormannen liet uitgeplunderd
Friesland in de 10e eeuw gedurende langen
tijd met rust hadden gelaten, maar tegen het
einde dier eeuw, vooral omstreeks de jaren
989 — 991 hier hun woest bedrijf met nieuwe
woede kwamen hervatten en onder vele weer
opluikende kustplaatsen, vooral IJtgong en Staveren op vreeselijke wijze plunderden r), toen
was hier, volgens de Friesche kronieken Gosse
Ludigman als Potestaat te Staveren gevestigd.
En uit de liollandsclie kroniek van Egmond,
door Joliannes van Leiden uitgegeven, leeren
we hetzelfde. 2) Bij de opgave der zonen van
den Hollandschen graaf Arnoucl, vermeldt deze
kroniek, behalve diens oudsten zoon en opvolger Dirk III, als tweeden zoon Syfridus,
die gehuwd was met Thetlnirga, dochter van
Goswinus, Potestaat te Staveren, (filia Goswini,
Potestatis Stauriensis.) Deze Syfridus, volgens
die kroniek Heer van Brederodo in Kemiemerland en bij de Friezen Sicco genoemd, had
belangrijke landgoederen aan het klooster te
Egmond geschonken, welk voorbeeld, na zijn
') l'ertz Y, Aim. Hildesh. 68.
Arend, Algem. Gesch. des Vaderl. II, 48 — 50.
Ubbo Emmiiis, Eer. Fris. Hist. VI, 8G.
van Bolhuis, Noormannen, 190.
F. Sjoerits, Jaarb. II, 154.
Schotrtntis, 78 on 79.
") Chroniek van Egmond, auct. Joannis a Leidis, cap.
XIV, p. 13.
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overlijden in 1030, door zijne weduwe Tlietburga, tot zijn zieleheil, was nagevolgd dooide schenking van een gouden kastje met reliquiën. Deze mededeeling in verband met de
bezittingen van liet klooster te Egmond zal
bezwaarlijk kunnen worden geloochend. En
geheel in aansluiting hieraan lezen we in de
Friesche kronieken, dat genoemde Si/fried of
Sicco, na manslag van een hoveling, uit irrees
voor den toorn zijns vaders, gevlucht was naar
Gosse ' Ludigman, Potestaat te Staveren, daar
gehuwd was met diens dochter Tetta, en, na
verzoening met zijn vader, zich in Kennemerlancl had gevestigd, waar hij de stamvader
werd van het geslacht der Brederodes. r)
Van zoo algemeene bekendheid blijken zelfs
de Potestaten ook nog later te zijn geweest,
dat in eeno belangrijke oorkonde van twee
Oost-Friesche gouwen, Astringen en Wangie ,
van omstreeks 1270 tot 1280, in de Fransche
Archives Kationales gevonden, herhaaldelijk
van Potestaten melding wordt gemaakt. De
overheden dier gouwen betuigen daarin, bij een
aanzoek om handelsbetrekkingen met Frankrijk,
wegens vijandelijkheden der Vlamingen, den
*) Occo Scarl, 80.
Winsemitts, 118.
Schotanus, 78.
F. Sjoerds, Jaarb. II, 149, 150.
Arend, t. n, p. II, lc stuk, 52.
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Franschen Koning met zijne Hertogen, Graven,.
Baronnen, Baljuwen en Poteslaten hunne hulde,
terwijl zij verklaren, zelve toen aan geene
wereldlijke heerschappij, noch van den Duitschen Koning, noch van do Poteslaten van
eenige natie onderworpen te zijn, maar zelve
jaarlijks hunne overheden to kiezen en alleen
in het geestelijke den Bisschop van Breinen te
gehoorzamen. x)
Deze onwraakbare getuigenissen versterken
en bevestigen zoozeer de Oud-Friesche berichten,
dat aan hunne betrouwbaarheid omtrent de
instelling van Potestaten met getwijfeld kan
worden. Niet aan een voorrecht van Karel den
Groote, zooals eene latere legende het in den
verdichten Privilegebrief doet voorkomen, maar
aan de historische toestanden en den drang tot
zelfverdediging, in overeenstemming met hetgeen elders geschiedde, dankt zij haar ontstaan.
„De Friesehe geschiedenis is tot haar groot
„ongeluk meestal gevallen in handen van ultra's"
zegt Dr. Halbertsma. 3) En terecht: de oude
overleveringen worden somtijds of lichtvaardig
als volle waarheid aangenomen, of roekeloos in
haar geheel als louter verzinselen verworpen.
T
) Dr. P. J. BI oh. Oorkonden (mij welwillend in afdruk
toegezonden) betrekkelijk Friesland en zijne verhouding tot
ïrankrijk, thans opgenomen in Vrije Fries XIX, 322 en 323.

") Dr. Hulberlsma. Vrije Fries XI. Do Friesche kerk teRome. 15(1 on 157.
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Bij nauwgezet onderzoek blijkt daarin meermalen ccn kern van waarheid, onder een minder
betrouwbaar omhulsel.
De instelling van Potestaten in Friesland
bleef ook in latere eeuwen gehandhaafd ; wel
is waar niet, voortdurend, maar zoo vaak bij
ontstentenis van een wettelijk erkenden Graaf,
gevaar van builen dreigde.
Zagen we aan het einde der 10e eeuw de
waardigheid van Potestaat bekleed door Gosse
Ludigman, in de 11« eeuw vinden we er geen
melding van. De reden zal blijken.
Hollands Graven, die toen reeds machtig"
werden, meenden ook aanspraak te kunnen
maken op Friesland tusschen Flio en Lauwers.
Graaf' Arnoud, reeds vermeld, noemde zich zelfs,
onder meer, Graaf van Oostergo en Westergo,
Staveren en Islcgo, ofschoon met blijkt, dat
hij hier ooit eenig gezag heeft uitgeoefend.
Zijn twijfelachtig recht liet hij dan ook niet
na aan zijn zoon en opvolger graaf Dirk III,
maar aan de zwakke hand van zijne dochter
Geertruida. Deze wist echter een sterkeren
arm tot zich te trekken. Zij huwde met den
Brunswijkseheu graaf Ludolf, uit het beroemd
geslacht der Bruno's, verwant aan het Duitsche Keizerhuis. Met dien steun kreeg zij met
haar echtgenoot hier het grafelijk bestuur in
handen. Het Brunswijksche huis regeerde hier
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tot aan liet jaar 1089. r) Gedurende dat tijdperk kon natuurlijk van geeue Potestaten
sprake zijn.
Maar toen daarna de Duitsclie Keizers de
Friesche graafschappen eerst voor altijd aan
den Utreclitschen Bisschop en daarna, in 1126,
ten behoeve van den Hollaudsülieu Graaf Dirk
VI hadden weggeschonken, toen ontstond er een
lano-durigen strijd tussclien den Bisschop en
O

O

't

J-

den Graaf, die buiten liet Friesche grondgebied
werd gestreden, en eerst in 1167 door tusschenkomst van Keizer Frederik door een verdrag
werd beëindigd. 2) Gedurende dien langen strijd
was er dus geen graaf in Friesland. En liet
is juist in dien tijd, dat de Friezen, volgens hunne kronieken, zelven in liet algemeen
bestuur voorzagen door de aanstelling van den
algemeen geacliten Sake lieiualda tot hunnen
Potestaat. De berichten der kronieken zijn dus
ook hier weder geheel in aansluiting met de
van elders bekende geschiedenis. En zoozeer
werd door dien Potestaat tot algemeen genoegen het bestuur van 's lands zaken waargenomen , dat hij ten tweeden male tot dezefde
waardigheid word gekozen en die bleef waar]

)

Dit-hs. Vrije Fries VIII, 294 en volg.

"-) Arend, t. a. p. II, Ie stak, 115, 138, 1G3, 1GS, 169.
Fr. Charb. I, 07—71, 78 — 80.
F. Sjoerds, Jaarb. II, 251 — 269.
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nemen tot aan liet sluiten van evengenoemd
verdrag.*)
Volgens dit verdrag zouden de Bisschop en
•de Graaf gesamenlijk een waarnemenden Graaf
of Stadhouder in Friesland aanstellen en zelve
jaarlijks den Landsdag houden, om beurtelings
de kerkelijke en crimineele zaken af te doen. -)
Tengevolge van deze regeling was er wederom
voor de aanstelling van een Potestaat geene
aanleiding. Wij vinden er clan ook in cle kronieken geen melding van. Integendeel blijken
cle Friezen zelfs zoozeer ingenomen te zijn
geweest met het bestuur van den zoon van
Graaf Floris III, die, als Willeni zonder Land,
tegen het emcle der 12 e eeuw met roem uit
het Heilige Land was teruggekeerd, dat zij
hem in 1195 zelfs als hunnen Heer huldigden. 3)
Maar toen diens zoon en opvolger Floris IV,
na aanvankelijk welwillend te zijn ontvangen,
— zoo lezen we bij een geloofwaardig tijdgenoot, — den adel trachtte over te halen tot
•eene omkeering van 's lands bestuur, strijdig
J

) Occo Scarl. 97.
IVÏHsemlus, 139.
Schoianus, 97.
F. Sjoerds, II, 400.
") Fr. Charlerb. I, 7S —80.
s
) Arend, II, Ie stuk, 185 en 301.
Winsemius, 146.
.Schoianus, 101 —105.
F. Sjoerds, jaarb. II, 434.

3
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met de Friesche vrijheid, toen had hij zich
weldra zoo zeer gehaat gemaakt, „dat liet
,,zwaard, reeds dorstende naar bloed, slechts„door zijn 'overhaast vertrek in de schede is
„gebleven en hij liet in zijn levensdagen niet
„weer gewaagd heeft, den Frieschen bodem te
„betreden." r) Na zijn dood omstreeks 1235
in een steekspel te Clermont, hebben de Friezen
niet meer vrijwillig een Hollaiidsclien Graaf
willen erkennen. Zij voorzagen vervolgens zelve
in hun eigen bestuur en verkozen den fleren
en edelen Sicco Sjaardema tot hunnen Potestaat.2)
En in denzelfden tijd werden, zooals wij reeds
zagen, de grafelijke Schouten vervangen door
de Grietmannen, die met hunne EeJieeren (Wefcheeren of Wethouders) het bestuur en de rechtspraak uitoefenden in hunne Gretam'en. De
oostelijk gelegen gouwen hadden, gelijk boven
mede is gebleken , reecis enkele tientallen van
jaren vroeger alle grafelijk bestuur afgeschud.
Zoodanig was de Staatsrechtelijke toestand
van Friesland in het midden der 13 e eeuw,
toen de Kruispredikers uit Rome hier in 1247
*) Gedenkschriften van Mariongaarde.
169 — 170.
V. JEinmiits. Eer. Fris. Hist. IX, 138.
Vrije Fries XIV, 385—3S6.
2
) Winsemiits, 167 — 169.
Schotanus, 118.
J>\ Sjoerüs, II, 55S en 559.

Wumkes.nl

Uiig. Fr. Gen..

35

den Brief ,,inet privilegiën omtrent de vrijheden
der Friezen" kwamen brengen. Die brief kan.
moeilijk anders worden beschouwd, dan als de
zoogenaamde Privilegebrief, die door een croom
bedrog aan den hoogvereerden Keizer Karel
den Grooto werd toegeschreven. Nevens de
toon bestaande lesrende omtrent de vroegere
heldendaden en verdiensten der Friezen, die
hen tot nieuwe lauweren in den kruistocht
moesten prikkelen, bevatte die brief eene opsomming van de vrijheden der Friezen, die op
merkwaardige wijze met den bestaanden toestand
van dien tijd overeenkwamen. Terwijl schier overal elders alle heerschappij op het leenstelsel
was gegrond, was dit in de noordelijke Frieselie
gouwen niet tot ontwikkeling gekomen. Als
van ouds was er een democratische inrichting
van bestuur gevestigd. Het volk zelf benoemde
er zijne bestuurders en rechters in de reehtsdistricten; de Landsdagen beslisten over de
algemeene belangen en de uitvoering er van
werd opgedragen aan een daar gekozen algemeen Hoofd, onder den ouden titel van Potestaat.
En al mocht zelfs omtrent den oorsprong
van den valschen Privilegebrief nog twijfel
kunnen bestaan : de waardigheid van Potestaat,
als historisch ontstane instelling, kan niet meer
worden geloochend.
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Volledigheidshalve wenschen we thans nog
kortelijk do geschiedenis der Potestaten te
volgen. In ernstige tijden vinden wij ze herhaaldelijk bij name vermeld.
Toen de Denen in 1306 wegens geschillen
met de friezen een inval in Oostergo hadden
gewaagd, werden ze door den Potestaat Reinier Camminga in een hardnekkig gevecht
nabij de Lauwers verslagen. l)
Na hem leeren we Hessel Murlena als Potestaat kennen, tijdens wiens bestuur Johannes
Ylieterp, de vervolger van de kroniek van
Occo Scarlensis, 's lands schrijver was. 2j Hollands graven hadden destijds bijna drie vierde
van eeno eeuw laten voorbijgaan, eer ze eene
ernstige poging waagden, om Friesland weer
onder hunne macht te brengen. Graaf Willem
III ondernam daartoe een aanslag. In 1309
landde hij met een vloot van omstreeks 1500
koppen in Gaasterland, vanwaar hij plunderende voorttrok m de richting van Staveren.
Maar Martena sloeg hem met zijne gewapende
Friezen op de vlucht, zoodat hij overhaast op
zijne schepen terugkeerde. 3)
Martena wordt bijzonder geroemd om zijn
schrander beleid, waardoor hij de toen reeds be') Occo Scarl, 135. — Winsemius, 183. — Schotamis, 164.
F. Sjoerds, III, 221.
") Occo Scarl, Voorbericht.
s
) Arend, II, 2e stuk, 111. — Occo Scarl, 136 — 138. —
Winsemius, 186, —• Schutunns, 164, 165.
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staande partijschappen van Schieringers en Vetkoopers van al te groote uitspattingen terughield.
Na zijn dood in 1312 namen echter die verdeeldheden hand over hand toe. Over de benoeming
van een Potestaat konden de partijen het zelfs
niet eens worden.1) Van dien tweespalt maakte nu
graaf Willem IV sedert 1324 gebruik, om enkele
handelsplaatsen, als Staveren, Bolsward en
Harlingen, door bijzondere voorrechten van
tollen aan zich te verbinden en er zijne Schouten aan te stellen.2) Maar de Schieringers van •
Westergo staken de grafelijke gebouwen te
Staveren in brand. Andere onlusten volgden.
En toen graaf Willem IV daarop in 1345 een
onverhoedscben inval in Staveren deed, blijkt
zelfs niet, dat er een Potestaat aanwezig was
om weerstand te bieden. Aan de ongeregelde
aankomst der vijandelijke schepen dankten
echter cle Friezen de gelegenheid om tijdig te
wapen te snellen en in herhaalde verwoede
gevechten cle Hollandsche edelen en krijgslieden neder te sabelen. De graaf zelf sneuvelde in den strijd en omstreeks 4000 deizijnen met hem. 3)
Eerst vijftig jaren later zou de dood des
graven gewroken worden. Hertog Albrecht
') Occo Scarl 138, Winsemius 190.
") Fr. Charterb., I, 167—200, passim.
Colnijon, Oorkonden, nos. 201 — 280, passim.
3
) Arend, II, 2e stuk, 156 — 158.
Occo Scarl, 138, 142, 143.
Schotanus, 160, 180.
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van Beijeren zond, na grootsche voorbereidingen, in 1396 een machtig leger, zooals Holland
nooit te voren op de been had gebracht, waaronder zelfs Engelschen, FranschenenDuitschers,
naar Friesland, om er het weerbarstig volk
ten eenenmale onder zijne macht te brengen.
In dit hachelijk, tijdsgewricht vereenigden zich
de Friezen nog eenmaal onder den Potestaat
Juiv Juwïnga, „den grooten Fries", zooals de
Fransche tijdgenoot Froissard hem noemt, wiens
schrander beleid en groote krijgsbekwaamhed.cn
in de oorlogen in Pruissen, Hongarije, Turkije,
op "Rhodes en op Cyprus roemrijk waren gebleken. Maar Juwinga sneuvelde reeds in den
eersten verwoeden veldslag. De vijand veroverde eenige vaste punten in Friesland. Een
tweede leger van omstreeks 20000 man onder
's Gravenzoon Willem van Oosiervant volgde in
1398, om het land geheel te onderwerpen.
Maar de behaalde voordeelen waren slechts
tijdelijk. Nadat ook in 1399 en 1400 telkens
geduchte versterkingen waren gezonden, zag
de graaf zich reeds in 1401 genoodzaakt een
vredeverdrag te sluiten, dat vervolgens herhaaldelijk werd vernieuwd, en waarbij hem
van zijn grootsche ondernemingen mets restte,
dan alleen Staveren, dat later, in 1414, door
de Schieringers werd hernomen. J)
') Verwijs. De oorlogen van Hertog Albrecht van Beijeren met de Friezen. XJitg. Hist. Gen. 18G9. Inleiding 1 —118.
F. Sjoerds, Jaarb. IV, 93, 105 — 112 en 322—324.
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Nu het gevaar voorbij was, werd tijdens liet
vredeverdrag, nog eenmaal ten landsdage een
•ernstige poging aangewend, om weer een algemeen en Potestaat aan te stellen. Maar de
partijschappon hernieuwden zicli erger dan ooit
te voren. Drie achtereenvolgens benoemde
•edelen als Sicke Dekema, Galo Ilaiiia en Odo
Botnia weigerden in dien stand van zaken de
hun opgedragen waardigheid te aanvaarden.
En het slot was, dat de Scliieringers in Westergo en de Vetkoopers in Oostergo elk een
hoofdman kozen in zaken van oorlog , als
Haring Harinxma te Heeg voor Westergo en
Siurd Wiarcla te Groutum voor Oostergo, doch,
volgens de meest nauwkeurige berichten, zonder den titel en de waardigheid van Potestaat})
Hiermede nam de instelling van Potestaten
feitelijk eva. einde. De partijschappen en de burgeroorlogen in dit gewest woedden gedurende
•de geheele 15e eeuw verschrikkelijker dan ooit.
De anarchie steeg ten toppunt. De edelingen
vernietigden elkander en sleepten de landelijke
bevolking als hunne aanhangers mede ten verderve.
Te vergeefs echter trachtten ook thans Hol')

Oeco van Scai-l, 154 — 156.
Worp van TJiabor II, 2.
Schoiamts, 229.
Anders : IVhisemius 225 en 11\ Hjoerds IY; 112, die hen
als Potestaten betitelen.
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lands machtige graven uit het huis van Bourgondie, als Hertog Filïps en Kar el de Stoute achtereenvolgens liet oppergezag te verkrijgen, door
de poging om in hunnen naam een Potestaat.
te doen aanstellen. *) Te vergeefs ook oefenden
de Duitsclie keizers Sigismund en Frederik III
herhaaldelijk hunnen invloed uit, om, met erkenning van den Privilegiebrief, een krachtigbestuur onder een Potestaat te vestigen. 2)
Eerst toen keizer Maximiliaan in 1493, met
bevestiging der oude Privilegiën, den gestrengen
last uitvaardigde, om onder leiding van zijn
gezant, een Potestaat te kiezen, daar dit anders
van zijnentwege zou geschieden, eerst toen benoemden de Friesche edelingen, bij groote
meerderheid van stemmen, den algemeen geachten Juw Dekama tot die waardigheid. 3)
Dekama was do laatste Potestaat door de
Friezen gekozen. Maar hij miste de kracht,
om de partijschappen te beteugelen. De onafhankelijkheid van Friesland neigde ten val. In
1498. schonk de keizer dit gewest aan den
Hertog Albrecht van Saksen als Regent met den
titel van Potestaat, voor zich en zijne erfgena-

')

Fr. Chartb. I, 589, 592 — 590 en 62C, 628, 631, G37.

-)

v. Bichth. TJnters. II. Band I, 263, 273.
Fr. Chatib. I, 592 — 596, 682, 727.

")

Fr. Chartb. I, 764.
Vrije Fries VII. van Smiiiia, 257 — 273.
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men en nakomelingen.
(Gubernalorem cuni
nomine Fotestatis, omneque hoc jus ad haeredes
d posteros ejits.) á)
De Friesclie vrijheid had zich zelve vernietigd t
Mr. PH. VAN BLOM.

2

)

Fr. Chartb. I, 781, 786 en 7S9.
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Jountiid yn 'e mieden.

Middeis sinn'ljocht jeldet.
Djipper, aloan djipper
Sakket de Albiloaitser,
Ont syn goud'ne kroane
Skjin toraent yn 't poarper
Det syn lea biklaeit
As er njunkelytsen,
Wirch fen 't rêst'leas weitsen,
d' Ierde yn skimer woellet,
Woltorêsten pattet
En de wester-kimen
Mei syn gloede om-aeit.
Oer de rynsk bigêrze,
Rea biplomme mieden
Swyt it seine-harjen;
't Baeitsje oer rêch en skouders.
Makken niis de mieren
1
t Ark for 't moarnsnii'k ré:
Menniuli kwikker raoike,
Mennicli prûzicli blomke,
Hjoed yett' tiench libjoncl,
Fielt moarnier doads amme,
Leit — o wytgjend teiken ! —
Leit moarnier op svre i
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Yn de griene finnen,
Skimer-wyt bilitsen
Mei de wiete tekken,
d' Ierde oer-dei ûnttritsen,
Jowt, dod-sleau wearkôgjend,
't Fé liim del ta rest.
;
t Ljuerkje, det de dage
Lûd to miette geide
En by 't sinne-kliûwen
Wrâld en monde tintwjukke,
Sit nou swiet to slomjen
Yn 't forlioalen nest.
Miclijes dounsje yn 't liaeilân
Om 'e reakken hinne.
Ut it skimer-waeclisjen
TClmkt hjar gounzjen sêftkes
Yn 'e harkjende earen . . .
Altiid sêfter yett' :
Stadich went de minske
Oan det ienlik sonijen ;
Stiltme wynt it swietwei
Trocli hjar swrjen liinne . . .
't Is as reaunt' dy stiltme :
't Brekt hjar droge net!
't Alde, grize poelke,
Hjoed it boarterslierntsje
Pen de lije twjirkes
Dy 't sa jerne oer 't wetter
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Djoeije en hoalle-foalje,
— Mtit'le simmerbern
Dy ' t , de hhnel-spegel
Oer en oer bijachtsjend,
't Sinne-byld bifâldzje ! —
— 't Poelke, 't grize poelke
Is nou ek forlitten;
Glêd yn dream forlêrn.
Mids yn al det sunich
Ljoclit- en lùd-fortsjirmjen
Leit de pleats to sodzjen;
't Leste strielke, wif-trêd
Kym-ûntflitt're, gloarket
Op 'e iinsters nei.
Den . . . ek det tsjucht hinne . . .
't Wrâldskaed spraet syn wjukken
Ut oer 't slûgjend libben.
Rest biwâldet de ierde;
Alles leit sa frédich,
Djip yn slomme wei . . . .

Sa leist der hinne,
Lân ! as wrftlds sinne,
Wykjend, wrâld oerjowt oan 't tsjnster biwâld ï
Sa is dyn drôgjen
Swiet om t' oanskôgjen,
Greide ! as de nacht yn hjar earmen dy liâldt!
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Sa binn' dyn gouwen,
Sa dyn lânsdouwen
As yn it westen it deiljoclit forstjert;
Sa bist yn 't slomjen
Skiën yett' to romjen
Fryslân, myn heitelân ! Lûii fen myii hert' !
JAN FEN ;E GAESTMAR.
HAERLEM,

Mai-raoanne 1898.
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YSBRAND BALCK.
Een predikantenleven in de tweede
helft der zestiende eeuw.
In liet jaar onzes Heeren 1548 stierf Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren, die
acht jaren lang voor Friesland een uitstekend
land voogd was geweest. In dien tijd had zekere
Reyner, inwoner van Balk, een zoon, dien hij
voor den geestelijken stand bestemde. Die zoon
heette Ysbrand. Hij gaf zich later naar zijn
geboorteplaats den toenaam Balck of in den
latijnschen vorm Trabius, vaak met de bijvoeging
Frisius. Wanneer deze Gaasterlander, zoon
van Eeyner, dagboek had willen houden, dan
zou hij het nageslacht het verhaal hebben kunnen doen van een leven vol afwisseling, hoogst
merkwaardige ontmoetingen en allerlei belangrijke gebeurtenissen. Dit is op te maken uit
de sporen, die zijn voetstap heeft nagelaten
op het strand des tij ds. En al zijn zeker de
fata van meer gewicht dan de persoon, die ze
heeft bijgewoond, het geeft toch de afbeelding
van een, die meegedaan en medegestreden heeft.
Waar Balck zijn opleiding genoot, is nog onbekend. Misschien heeft hij wel evenals zijn
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tijdgenoot Gellius Snecanus en vele andere
Friezen te Keulen gestudeerd. Aan de akademie
behaalde hij den titel van licentiatus juris (in
liet kanonieke reclit) en hij was tevens notarius,
een ambt dat toen heel gewoon door geestelijken
waargenomen werd. Zijn eerste aanstelling
als rangeerend priester bekwam hij aan de
kerk van St. Christoffel te Heeg. In November
1549 deed heer Agge Sybrensz, tweede vicaris
afstand van zijn beneficie, en de stemgerechtigden kozen 11 Februari daaraanvolgende heer
Ysbrand Reynersz van Balk tot zijn opvolger.
De jonge priester aanvaardde deze bedieningin een tijd, toen zich zoowel bij het volk als
bij de geestelijkheid reeds teekenen vertoonden
van de groote verandering, die niet vele jaren
daarna tot de hervorming zou leiden. Vrij
zeker was ook de vicaris van Heeg de evangelische gevoelens toegedaan, die door de aanhangers van Gansfoort en Erasmus werden
omhelsd. Doch hier op het gewichtigst keerpunt is in zijn levensloop een open vak van
veertien jaren, dat slechts met vage berichten
aangevuld kan worden. Wat hij echter toen
beleefd en doorleefd heeft, was van dien aard,
dat hij tot de hervormde partij overging, zijn
geestelijk kleed aflegde en de oude kerk vaarwel
zeide. In een brief vóór 1567 noemt de Leidsche
rector Petrus Blok, de bekende bestrijder der
paapsche mis, zijn naam onder de „lieve vrien-
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den'', die in vorige jaren „lieuren hals dickmael
gewaecht hebben heymelic ende openbaer."
Welk aandeel Balck echter genomen heeft
aan het hervormingswerk in zijn geboorteland
is onbekend. Hij moest zeker daarom naar
Emden uitwijken en krees; ergens in OostFriesland een vaste betrekking als hervormd
leeraar. Den naam van die standplaats heb
ik niet ontdekt, maar wel dat hij er rustig en
met eero werkzaam geweest is tot 1564.
Toen werd hem door de kerk van Emden
een heel lastige post opgedragen. In dat graafschap beproefden al sedert vele jaren de lutherschen op allerlei wijze de hervormden te verdringen. Juist in dien tijd bracht de Oostfries
Ligarius het stedeken Norden door zijn aanslagen in opschudding en deed aan de door
Micron opgerichte hervormde gemeente vrij wat
afbreuk, want hij was tot aan zijn dood een
even booze als bedrijvige volksleider.
De regeering, allerlei klachten ontvangende,
besloot in overleg met den coetus van Emden
•er een paar predikanten van goede gaven heen
te zenden om de hervormde gemeente bijeen
te houden en de orde onder de ingezetenen
zoo mogelijk te herstellen. De keuze viel op
Wicher Millesius en Ysbrand Balck. Uit hun
vredig verblijf trokken beide leeraars naar dezen
bedreigden post omstreeks pinksteren 1564.
Dadelijk werden zij gewaar, in welk wespen-
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nest zij vervallen waren. Ligarius was over
hun komst en doel in liooge mate verbitterd.
Op den preekstoel, in gesprekken en in geschrifte strooide hij behendig vele lasteringen
uit, die hoe tastbaar ook toch velen tegen hen
in 't harnas joegen. De opgehitste menigte
maakte het natuurlijk nog erger en trachtte
de beide „sacramentschenders" zelfs door allerlei
tumult, oploopcn bij nacht, het plegen van
baldadigheden schrik aan te jagen en het verblijf onaangenaam te maken. Over die onverdiende bejegeningen en overlast beklaagden ds.
Balck en Millesius zich in een ootmoedig smeekschrift bij de regeering. Want Ligarius beleefde
voldoening van zijn werk: door zijn behendig
opruiende taal werd er ook zelfs onder de hervormden verdeeldheid gestookt, zoodat reien
in die gemeente op het denkbeeld gebracht werden, of het niet beter zou zijn inheemsche
predikanten te hebben. Die voortdurende onrust
bewoog Balck om reeds in September te vertrekken.
Hij keerde naar zrjn vaderland terug, hoewel
niet om er te blijven. Waarschijnlijk heeft
hij gedurende dien winter bij afwisseling met
•Grellius Snecanus eenige diensten gedaan te
Leeuwarden in de geheime bijeenkomsten der
onroomschen. Daarna zette hij de reis voort
en begaf zich naar Antwerpen, waar hij reeds
vroeg in 1565 een vaste dienst kreeg als
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leeraar bij de vlaamsche kerk. Doch ook daar viel
liij op nieuw midden in een bitteren strijd met de
Martinisten. Wel had de prins van Oranje1
een poging gedaan om lutheranen en calvinisten tot elkander te brengen , maar elk voorstel stuitte af op de hardnekkigheid der zeloten
voor de luthersclie leer, en de calvinisten muntten ook al niet uit door een meegaand humeur.
Balck behoorde tot de „moderaten'', die wanneer
er geen vereeniging tot stand kon komen, dan
toch rust en vredio" samenleven wenschten.
Hij verzette zich dus met gelijkgezinden tegen
de onverzoenlijke ijveraars en had daaraan te
danken, dat in een pamflet, najaar 1566, zijn
voornaam Ysbrand met hatelijke woordspeling
tot Hellebrand verdraaid werd.
Zijn ambtgenooten waren Joris Wibo, ook
•wel genoemd George Sylvanus, Gaspar van der
Heyden on later ook Dathenus. Bij de waalsche
gemeente werd de dienst vervuld door Taffin,
du Jon of Jimius en de Nielles. Allen mannen
van QToote beteekenis in de geschiedenis van
onze kerk. En aan de oevers van de Schelde
werden m dien tijd merkwaardige dingen beleefd , want Antwerpen was het centrum van
de godsdienstige on staatkundige beweging.
Iveeds waren aan de hervormden drie kerken
afgestaan, doch om de toenemende menigtewas dit onvoldoende. Toen werden in de laatsteweek van September met grooten spoed nog-
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eemge bedehuizen gebouwd. Balck leidde de
plechtigheid der eerste steenlegging' van zulk
een geuzenkerk, om haar vorm de Langekerk
genoemd, op een ledigstaand erf, de Mollenspan.
Te gelijkertijd begon men ook met de geheele
verbouwing van een vroegere vergaderplaats
in een veestalling bij de Korenmarkt.
Het
volk noemde dit de Koeienkerk. Balk hield
de eerste preek in de Langekerk; het avondmaal werd er gevierd met de mannen, die
daartoe bij twaalftallen aanschikten. Zijn ambtgenoot Sylvanus was belast met het preeken
in het andere gebouw en bediende daar het
avondmaal met de vrouwelijke leden der gemeente.
Juist onder al dat gewoel kwam Dathenus
uit de Pfalts zijn machtigen steun aanbieden.
Balck hoewel van meer gematigden zin was in
dien tijd zeer met hem bevriend, zooals uit hun
briefwisseling blijkt. Bij hen voegde zich in
het voorjaar nog een ander grootijveraar Herman
Moded. Dat geschiedde omstreeks den verschrikkelijken dag van het gevecht bij Oosterweel, toen de Beauvoir die jammerlijke slachting aanrichtte onder het geuzenleger ten aanschouwen van de woedende menigte op de muren
van Antwerpen, toen de jonge gemalin van
Thoulouse met loshangende haren wanhopig
van straat tot straat ijlde om de calvinisten
te smeekon hun stervende broeders te redden
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of te wreken. De heelo stad liep te wapen
en een bloedig woest gevecht kon elk oogenblik tusschen de verbitterde partijen uitbarsten.
De prins had al zijn beleid nooclig om dat te
keeren en was op bet stadhuis bezig met den
raad en de wijkmeesters maatregelen tot bewaring der orde te beramen. Plotseling en
ongeroepen verscheen Moded met zijn collegas
Taffin en Balck in de volle vergadering. Moded
kwam met zeer hooge eisenen van den kant der
calvinisten. Ze werden door den prins van de
hand gewezen, en toen deze weldra wist te bewerken, dat de lutheranen en roomschen zich
bij de vredelievende burgers aansloten, moesten
de hervormden wel toegeven en eindigde dit
dreigende oproer met een algemeene ontwapening, nog voordat er een droppel burgerbloed
was vergoten.
Kort daarna was het echter met de vrijheid
der hervormden voor goed gedaan. De kerk
op de Mollenspan, pas een half jaar geleden
gebouwd, had haar langsten tijd gestaan Den
9 April 1567 besteeg ds. Balck zijn eenvoudigen
preekstoel. Het was voor de laatste maal.
Hrj ontleende den tekst voor dat samenzijn aan
de gelijkenis „van dat cleyn mostaertsaeyeken",
Mc. 4 : 30—32. De leerrede was een gewone,
bemoedigende toespraak in den soms naieven,
soms gekunstelden stijl van dien tijd, maar
belangrijk zoowel om het ernstig oogenblik,
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waarop zij uitgesproken is, als ook omdat uit
dien tijd zoo weinig sermoenen bewaard gebleven zijn. Want deze preek is in druk verschenen en werd zoo merkwaardig gevonden,
dat zij in 1579 te Antwerpen een tweede en
in 1590 zelfs een derde uitgave beleefde.
Des daags daarna werden alle predikanten
op liet raadhuis ontboden en hun medegedeeld,
dat zij Antwerpen onverwijld moesten verlaten,
als liet leven hun lief was en de vrijheid. Daar
iedereen wol begreep, hoe ernstig dit bevel
gemeend was, zoo gingen zij heen zonder bede
of wederwoord. Op staanden voet werden die
voor de roomschen zoo hatelijke geuzenkerken
op slot gedaan en de deuren met het stadszegel belegd. De kerk van Balek werd 4 Juni
voor afbraak verkocht en de opbrengst diende
tot bestrijding van de kosten der waalsche
troepen. Eveneens de andere gebouwen. Met
meer snelheid dan ze waren opgetimmerd, waren
ze weldra van de aarde verdwenen.
Balck begaf zich dadelijk naar Engeland,
het naastbijgelegene toevluchtsoord voor Antwerpenaars en Vlamingen. Door den toevloed
van uitwijkelingen namen de gemeenten der
Nederlanders daar te lande zeer toe en bijgevolg was er behoefte aan geschikte leeraars.
Balck werd geplaatst te Norwich, waar de
hollandsche kerk slechts een paar jaren bestond,
doch nu had zij al drie predikanten noodig.
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En zoo had hij
Algoet en Kijckewaert.
Niettemin was het geen vredig leven in die
gemeenten. Want de hervormden, die in dezen
tijd uitweken, brachten ook hun eigene opvattingen van hervormd geloof' en kerkwezen mede
en dat strookte niet altoos met de meeniug
van daar gevestigde leden. Dit was een oorzaak van de vele twisten, die de liollandsche
kerk in Engeland in dien tijd ontrustten. Zoo
kreeg ds. Balck, die een behoorlijke mate van
poleniischen zin vereenigde met fnesche hoofdigheid, al spoedig onaangenaamheden met
zijn vroegeren medewerker Moded, een lastig
persoon, dien hij niet zonder ironie in een van
zijn brieven noemt: „die goeie man, die overal
zijn eigen uitlegger is." Waarover hun geschil liep, is mij niet helder geworden, evenmin
als ik nadere aanduiding heb ontdekt van de
dwalingen, waarover Balck door leden van de
Londensche gemeente bij bisschop Edwin Sanders
aangeklaagd werd, en die door hem zoowel in
preeken als in fameuse libellen verkondigd zouden zijn. Doch wel is het bekend, dat hij
steeds meer de neiging openbaarde om zich te
scharen onder de rekkelijke theologen. Het
gevolg was onvermijdelijk, dat hij in diskrediet
geraakte bij de minder gematigde ijveraars.
Na eenigen tijd was de gemeente van Norwich
gausch in beroering, want de drie predikanten
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kregen zulk een hoog loopende twist, dat in
September 1571 een commissie moest bijeenkomen om de zaak te beslechten. De aartsbisschop zelf nam er deel aan met andere liooge
clergymen. Deze heeren kwamen ten slotte tot
•de conclusie, dat alle drie moesten worden ontslagen. Dit was niet zoozaer een straf als
wel een meer gebruikelijke en soms afdoende
maatregel om aan groote verwarring een eind
te maken. De gemeente kwam doorgaans vanzelf tot rust, als de personen, over wie de
gemoederen zoo bitter verdeeld waren, verwijderd en zooals in dit geval „op andere plaetsen,
daer sy met fruclit gedient hebben ende dienen''
getransfereert werden. Balck kreeg derhalve
ook order om Norwich te verlaten en zich elders
beschikbaar te stellen. Een paar jaren later
was hij predikant bij de hollandsche gemeente
te Sandwich en waarschijnlijk is hij er dadelyk
na zijn ontslag aangesteld. Toen koningin
Elisabet deze stad eens een bezoek bracht,
werd zij ook begroet door een deputatie uit
den kerkeraad. Ds. Balck voerde bij die gelegenheid het woord en overhandigde tevens om
de maiden-queen gunstig te stemmen uit naam
van zijn gemeentenaren een aandenken aan dit
bezoek, „haer vereerende met een silver kistken,
daert kindeken Moses in lagh, daermede te
kennen gevende, dat de gemeente, aldaer ghe-
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vluglit, was door Gocles voorsienicheyt bevvaert
ghewcest ghelijck Moses opt water.''
Eenige kerkelijke onderscheidingen, die Balck
vervolgens te beurt vielen, toonen dat hij een
man was, die wel eenig gewicht in de schaal
wierp. In Mei 1576 hielden de hollandsche
kerken op Engelschen bodem hun algemeenevergadering' te Londen. Men noemde dat echter
niet synode maar colloquium. Hij werd bij
deze gelegenheid tot voorzitter gekozen, en liet
volgende colloquium, twee jaren later, benoemde
hem tot afgevaardigde naar de nationale synode,
die in Juni te Dordrecht zou bijeenkomen. In
September werd liet intussclien geschorste colloquium heropend en daar bracht bij toen zijn
verslag over de handelingen van de synode uit.
Dit bezoek aan liet vaderland had voor hem
in 't bijzonder nog belangrijke gevolgen. De
donkerste dagen van den spaanschen druk waren
voorbij. Althans de uitgewekenen konden toen
wel weer een plaats vinden in de verlaten ark.
Ook op ds. Balck viel op nieuw de aandacht en
zoo werd hij naar zijn vroegere gemeente Antwerpen teruggeroepen. Misschien was dit einde
van zijn verblijf in Engeland ook daarom te
meer welkom, omdat de geest in de kerk aldaar
hem niet beviel. Hoe dit zij in Juni 1579
was hij weer op zijn vorigen post.
Intussclien had ook in zijn geboorteland de
hervormde partij de overhand gekregen en werd.
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daar de behoefte gevoeld om den nieuwen stand
van zaken ook ten aanzien van prediking en
kerkorde te regelen. In dien tijd kreeg cis.
Balck een oproeping om tijdelijk zijn raad en
medelmlp te verleenen tot vestiging en inrichting*
van de Fricsclie kerk. Zijn gemeente gaf hem
drie maanden verlof, omdat uit de berichten
bleek, hoe gewenscht en noodzakelijk zijn overkomst was. Herberts, toen predikant te Dordrecht, zou gedurende eenige weken zijn beurten
waarnemen. Zoo ging hij in de Meimaand
1580 op reis met de bestemming naar Leeuwarden, waar men wegens vroegere diensten
in moeielijke dagen een goede herinnering*
aan hem had. Doch toen hij to Amsterdam
scheepsgelegcnheid zocht om de Zuiderzee over
te varen, kreeg hij eenige berichten, die hem
zoo ongunstig leken, dat hij besloot zijn tocht
niet voort te zetten. Er was in Friesland een
hevige, van elders niet bekende twist met de
Wederdoopers ontstaan. En te Leeuwarden
waren de sfemoederen zoo hevio- over de vero

o

kieziug van predikanten beroerd, dat er bijna
een scheuring in de gemeente zou zijn ontstaan.
Ds. Balck keerde dus op zijn schreden terugen omdat hij liet wel aan tijd had, wilde hij
op zijn doorreis een paar dagen in Leiden
vertoeven. Daar ontmoette hij zijn collega
Coolhaes, die hem natuurlijk op de hoogtebracht van alle ellende en onaangenaamheden.
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die hij in den kerkeraad en met zijn gemeente
beleefde. Even te voren was hij geschorst
tegelijk met zijn ambtgenoot en tegenstander
Hespe. De raad evenwel stond Coolhaes toe
te blijven preeken tot groote woede van de
anderen, maar intusschen werd moeite gedaan
om geschikte predikanten te beroepen. Coolliaes
wist Balck over te halen, dat hij niet verder
reisde maar als neutraal persoon beproefde, of
de zaak niet bij te leggen was. Hoewel dit
in 't eerst niet wilde gelukken, gaf zijne bemoeiing den raad toch aanleiding tot een verzoek,
of hij gedurende eenigen tijd de dienst wilde
waarnemen. Zijn verlof was nog niet verstreken
en hij bewilligde. Dit bleek een gelukkige inval
te zijn. Want zoodra hij begonnen was, onthield
zijn vriend Coolhaes zich van alle ambtsbezigheden. Dit maakte zulk een goeden indruk
op de tegenpartij, dat zij van stonde af veel
inschikkelijker waren. Daardoor was het Balck
mogelijk een voorstel ingang te doen vinden.
Er werd een samenkomst gehouden, de quaestie
werd in handen van een scheidsgericht gesteld,
en die achtbare mannen kwamen met een plan
van transactie voor den dag zoo redelijk, dat
partijen van weerskanten daarin genoegen namen
en ten aanschouwen van een talrijk publiek
in de Pieterskerk bij handslag vrede en verzoening sloten.
Ds. Balck, die tot deze gemoedelijke ont-
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knooping den eersten stoot gegeven had, kon
dus met zelfvoldoening tot den arbeid in zyn
•eigene gemeente terugkeeren. Het was zijn
werk, dat in Leiden de rust in de kerk vooreerst hersteld en de verhouding van de overheid
tot den kerkeraad op vasten voet gebracht was.
Maar, wat hij niet had kunnen wegnemen, dat
was liet wantrouwen tegen Coolliaes, die behalve
zijn erkenning van liet gezag der overheid nog
meer had, wat den kerkelijken niet beviel. En
zij zorgden wel, dat die andere grieve, onzuiverheid in de leer der voorbeschikking, niet in
het vergeetboek geraakte.
In Juni 1581 werd weer een nationale synode
te Middelburg gehouden. Balck werd zelfs tot
assessor gekozen. Hij vond daar onder de
leden ook zijn landsman Gellius Snecanus. Doch
met een ander lid uit Friesland Ruardus Acronius kon hij minder vrede hebben, zooals later
blijken zou. Deze hoogkerkelijko vergaderingriep Coolhaes ter verantwoording over zijn geloofsmeeningen en veroordeelde hem tot bekentenis van schuld, belofte van beterschap en
onderteekening van de belijdenis zonder uitvluchten. Coolhaes weigerde natuurlijk op zulk
een manier zich te onderwerpen en toen werd
zijn zaak ter definitieve afdoening aan vier
classes in Zuid-Holland overgedragen. Dit besluit wsrd verkregen door overstemming van
de minderheid. Want het is op deze synode
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soms vrij heftig toegegaan, veel erger dan uit
de officieele acten blijkt. Snecanus heeft een
zeer ongunstig oordeel over de vergadering uitgesproken. En Balck, de vredestichter te Leiden,
was zoo verstoord over- dit beloop der zaak,
dat hij, hoewel assessor, weigerde de synodale
sententie over Coolhaes '•} onderteekenen. De
kerkelijken hebben hem dat nooit vergeven ei)
maatregelen genomen om te beletten, dat hij
niet „lichtelick wederom ad synodnm gesonden
sal worden."
Balck bleef in de Scheldestad evenwel ongemoeid en vervulde er met eere zijn ambt. Er
waren toen brj de hervormden tien predikanten
in dienst: hij was met ds. Assuerus Regenmortel
verbonden aan de Jacobskerk. En al wederom
heeft hij daar in persoon de belangrijkste gebeurtenissen bijgewoond: de toetreding tot de
Unie van Utrecht, den strijd tegen do katholieke
ligue, de afzweering van Filips, de aanslag
van Jaureguy op het leven van den grooten
Oranje, den bloedigen dag der Fransche furie
en ten laatste dat wereldberoemde beleg, een
worsteling als van twee doodsvijandige, bijna
even gespierde athleten, die een heel ander
beloop had kunnen nemen, indien de belegerde
partij meer voordeel had weten te trekken van
haar gunstiger positie. Zelfs het daverend
knaleffect der verwoesting van Parmas schipbrug
was slechts een tijdelijke en weinig afdoende
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vertooning, die den val der rijke handelstad
bijna niet heeft vertraagd. Daarbij bereikte ook
de koene Robles, do laatste Spaansclie stadhouder van Friesland, hot einde zijner levensdagen, mede omhoog geslingerd in die uitbarsting
van kruitdamp, vuur, ijzer, palen en verscheurde
menschelijke ledematen, en als een verminkt
lijk daarna teruggevonden in liet oeverslik van
de Schelde. Dat waren schrikkelijke dagen,
het slottooneel eener verwoede worsteling, die
zelfs toenmaals cle verbazing wekte. Ten laatste
besloot Antwerpen in Augustus 1585 tot capitulatie, dit te recht verkiezende boven een
inname stormenderhand.
Met den val van Antwerpen ging alles te
gronde, wat de hervorming daar had opgebouwd.
De gemeente werd opgeheven, de predikanten
en voorgangers moesten het land verlaten. Ds.
Balck begaf zich met zijn vrouw naar Leiden,
en zij betrokken daar een woning op het Rapenburg. Hij was reeds in onderhandeling met
de gemeente te Sandwich, doch kreeg in September hier het beroep op een inkomen van
400 gl., een bewijs tevens dat de herinnering
aan zijn beleidvol optreden niet was uitgewischt.
Hij liet zich in het najaar zelfs als student
inschrijven, maar vond te Leiden toch geen
rustig verblijf, wat ook voor een deel aan zijn
persoon geweten kan worden, want hij schijnt
niet zeer meegaand van karakter geweest te
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zijn. Toen hij in het late najaar 1586 een
beroep bij de gemeente te Dantzig ontving,
vroeg hij den raad om ontslag. Doch in die
dagen kreeg hij nog een andere aanbieding, die
hem beter leek nl. te Leeuwarden, Hij vertrok
daarheen in April 1587 on nam uit Leiden
twee testiinonia mede, liet eene in de moedertaal en het ander in 't latijn, dit laatste opdat
hij zich daarvan zou kunnen bedienen bij een
eventueele beroeping naar het buitenland. Was
die dubbele attestatie een teeken, dat hij ei*
een voorgevoel van had in het land zijner
geboorte nog niet het rustig einde van zijn
omzwervingen te zullen vinden? Hoe dit zij,
in de Friesche hoofdstad vond hij als ambtgenoot Acromus, dien hij nog wel kende van de
synode te Middelburg. Dat was geen gemakkelijk man om mede om te gaan en hevigconfessioneel. Het duurde niet lang, of zij
kregen ongenoeg-en en de twist liep zoo hoog,
dat zij tot de burgerij oversloeg, want beiden
hadden in de gemeente hun aanhang. Het is
echter niet bekend, waarover zij zich de hoofden
zoo warm maakten. De professoren van Franeker
werden als scheidsrechters daarbij geroepen,
de synode verhief haar stem, doch eindelijk
sloeg de regeering den meer gebruikelijken weg"
in door de voornaamste voorvechters van elkaar
af te rukken. Zij werden beiden ontslagen.
Acronius kreeg een beroep te Kornjum, doch
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dit dorp was ongelukkig zoo dicht in de buurt,
dat hij telkens bij dur hand was om liet vuur
weer op te stoken. Bovendien bleef hij voorshands nog te Leeuwarden wonen, en zoo is liet
gekomen, dat oerst in 1591 hot geschil in den
doofpot gestopt kon worden.
Intusschen was ds. Balck na zijn ontslag
naar Francker verhuisd, waar hij tijdelijk aangesteld werd tot inspector van de burse. Hij
is dat geweest tot 1590, toen hij een vernieuwde
oproeping naar Dantzig kreeg, een uitnoodiging,
die hij nu gaarne aannam, doch waarvan hij
niet veel genoegen zou beleven, zooals wij
zullen zien. Hij trok van Franeker naar Amsterdam, waar hij en passant de uitgave van
twee te Antwerpen gehoudene afscheidspreeken
bezorgde en ging vandaar per scheepsgelegenheid naar de Oostzee. Hoe hij het daar gehad
heeft, is bekend uit twee belangrijke brieven,
die hij vandaar in December 1590 aan de hollaudscho kerk te Londen geschreven heeft.
Te Dantzig had zich in den benauwden tijd
van Alva een kleine kolonie Nederlandsche
vluchtelingen gevestigd, die met handel en
burgeriyk bedrijf hun brood wonnen. Zy hadden
twintig jaren geleden een hervormde gemeente
opgericht. Doch zij mocht zich wel noemen
een gemeente „hevmelijck als oudert cruyce",
want zij zat zwaar onder den druk van de
lutheranen en bijgevolg ook van den stedelijken
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raad, die geen verlof tot godsdienstige samenkomsten wilde geven. Âlzoo bevond de gemeente zich
in een moeielijk parket: of met groot gevaar
in 't geheim te vergaderen, of de godsdienst
geheel te laten stilstaan, of zich op te lossen
in een andere kerk. Er bleef' geen andere
uitweg over dan steun zoeken bij een machtige
autoriteit, naar wie de hooghartige magistraat
van de rijke Hanzestad diende te luisteren.
Het was een verre omweg', dien zij insloegen.
Ds. Balck en de kerkeraad zonden in duplo,
voor de zekerheid van overkomst, een uitvoerigen brief aan de gemeente te Londen. Zij
verzochten, dat deze zich tot koningin Elisabefch
-zou wenden om van haar gedaan te krijgen,
dat zij koning Sigismund van Polen zou bewegen zijn gezag bij de overheid van Dantzig
in het belang van de hervormde Hollanders te
gebruiken. Hun toeleg is in zoover gelukt
dat de vorstin werkelijk per brief de voorspraak van Sigismunclus inriep. Doch wegens
onlusten in Polen is het er bij gebleven en
heeft de gemeente van die zijde geen steun
ondervonden.
Balck, clie reeds wegens heimelijk avondmaalvieren een dreigende ontmoeting met de
burgemeesters gehad had, kwam daardoor in oen
onhoudbaren toestand. Om niet elke kans op
gunstiger beschikking te bederven mocht hij met
zijn arbeid niet voortgaan. Toch was er niet
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de minste zekerheid, dat de toestand vooreerst
beter zou worden. Tot toezien en afwachten
gedwongen besloot hij te vertrekken. Natuurlijk wendde hij liet aangezicht naar liet vaderland. Hij is daar ook heen gegaan, maar nu
verliezen wij bijna vijf jaren lang elk spoor
van zijn bestaan. Er is een onzeker gerucht,
dat hij eenigen tijd leeraar te Deventer geweest
is,_ doch op eens komt hij weer voor den dag
als gevestigd predikant van het uit zijn verwoesting en rouw zich langzaam opheffende
Naarden. Hij heeft er eenige jaren gestaan,
misschien sedert 1594. Dat hij er 1595 was,
blijkt uit een eigenhandige brief' en in Juni
1597 woonde hij vandaar de synode te Enkhuizen bij, die hem tot assessor benoemde.
Hij was toen reeds bejaard, vermoedelijk niet
ver van de zeventig. Niettemin had hij het
einde van zijn omzwervingen nog niet bereikt.
Want wederom vertrok hij naar Staveren, vrij
zeker in 1598, en het komt mij voor, dat wij
in dat stedeken het einde van zijn levensdagen
te zoeken hebben: in 1601 werd daar een
ander predikant beroepen. Doch volgens Reershemius is hij nog naar Leiden vertrokken en
daar overleden.
Uit zeer verspreide gegevens en mededeelingen moest het beloop van deze geschiedenis
worden opgemaakt, en zoo konden wij dezen
Gaasterlander in zijn omzwervingen volgen van
5
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de eene standplaats tot de andere, een belangrijk
leven maar vol onrust, moeite en wederwaardigheden. Te Water roemt in het Tweede
Eeuwgetijde van de Ned. Geloofsbelijdenis zijn.
geleerdheid, getrouwheid, oprechtheid on bekwaamheid, de gewone kleurlooze en niets
zeggende termen, die toen bij deftige persoonsbeschrijving in de mode waren. Ds. Balck
was zeker een verdienstelijk en behoorlijk
begaafd prediker, hij werd dikwijls geroepen
tot het ' vervullen van een gewichtige taak.
Daarbij was hij bijbelsch theoloog, afkeerig
van belijdenisdwang en werkte dus gaarne
mede om kerkelijke zeloten te • keereu. Doch
al behoorde hij tot de „moderaten", wanneer hij in twist geraakte, wat zeer dikwijls
het geval was, clan onderscheidde hij zich niet
door stilheid van geest of lankmoedigheid, maar
veeleer door een behoorlijke mate van weerbaarheid. Echter mag dit oordeel niet anders
dan met voorbehoud worden uitgesproken, want
het steunt op gegevens, die den persoon slechts
van één zijde doen kennen: zijn gedrag bij
openbaar optreden en speciaal in botsing .met
andere inzichten. Dat is nog de geheele mensch
niet, en ook dat toont ons vaak den mensch
niet van zijn gunstigste of beminnelijkste zijde.
Want juist de zachte trekken, de stille daden
van goedheid, trouw en zelfverloochening, de
verhevenheid van gevoel, de deugd en de waar-
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digheid van liet; privaatleven geraken op den
achtergrond, omdat vaak alleen de gedachtenis
bewaard is aan liet meest opvallende en geruchtmakende. Het is een groot gemis, dat
het intieme loven van talrijke medespelers op
het tooneel der geschiedenis zoo dikwijls verborgen blijft en dat de bewaarde fragmenten
van liet verdwenen geheel, de membra cüsjecta,
niet altoos de meest karakteristieke of sclioone
en waardige zijn. Moge er in de berichten
omtrent ds. Balck veel zijn, dat een minder
gunstigen indruk maakt, er zijn enkele trekken
die liet vermoeden bestendigen, dat waardeering
ten slotte de grondtoon van liet oordeel over
zijn persoon en arbeid behoort te zijn.
Groningen, Sept. 1898.

J. REITSMA.
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„Der is ek nia kaei fen", sei Si
Paulus C'. Scheltema deelt in zijn „Verzameling van Spreekwoorden, Franeker 1826",
mede, dat er een spreekwoord of gezegde bestond: „Dêr is ek nin kaei fen", sei Sikke.
Die woorden moeten volgens hem zijn gespreken door den beroemden Sicco van Goslinga,
Gedeputeerde te Velde, in den oorlog tegen Lodewijk XIV, in een der jaren 1706, 1707, 1708,
1709 en 1711, toen Sicco als Ambassadeur
aan liet Fransche hof, na den vrede van 1713,
Parijs bezocht.
Scheltema verhaalt dienaangaande, dat Goslinga met Sjuck van Burmania tijdens den oorlog briefwisseling hield in de Friesche taal en
wel met Grieksche letters, voorts dat men de
aldus geschreven onderschepte brieven in Frankrijk niet kon ontcijferen en dat, toen de
Hertog de Richelieu Goslinga daarover sprak
en zeide, dat het hem niet was gelukt, den
sleutel van liet schrift uit te vorsclien, deze
zou hebben gezegd: „dêr is ek nin kaei fen. *)
1

i Ook de Heer Mr. H. Baeit van Sminia, vertelt dit
in zijn „Nieuwe Naamlijst" bladz. 198 na.
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Het is echter bekend, dat Sclieltema wel eens
't een en ander verhaalt, aan welker historische
juistheid met recht getwijfeld, wordt, of zonder
bewijs als oucl en origineel ten beste geeft,
wat wel degelijk bewijzen van echtheid zou
eischen.
Doch al ware dit niet liet geval, dan nog
zou men grondige redenen hebben om aan
de volkomen waarheid van boven-aangehaalde
verklaring dezer historische anecdote te twijfelen.
Immers — onder de van Goslinga afkomstige
en bewaard gebleven brieven, gedurende die
jaren geschreven, en waarvan het aantal waarlijk niet gering is, bevindt zich geen enkele,
die m 't Friesch geschreven, noch aan genoemden Sjuck van Burmania L) gericht is, — maar
wel een groot aantal aan IJlbe van Burmania2),
aan wien Goslinga verwant en met wien hij
zeer bevriend was.
Ofschoon dus het bovenvermelde verhaal van
Scheltema met recht betwijfeld mag worden,
sluit dit geenszins uit, dat gedurende dezen
oorlog de Friesche taal bij de correspondentie
te velde door de Friezen onderling is gebezigd.
Als bewijs hiervan diene een brief, waarvaj}
*) Deze was van 1671—1716 Grietman van Wijmbritseradccl.
z
) In 1702 Grietman van Leeuwarderadeel en spoedig
daarop lid van den Baad van State voor Friesland.
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het origineel bewaard is gebleven. (Prov. Bibliotheek) en welks inhoud wij hier, alleen met
eenige veranderde spelling, laten volgen.
Op het adres staat:
A. Monsieur,
Monsieur de Vegelyn, député
de 1'Etat,
à 1' armee.
Monsieur.
Ik haw jou lilts to foaren fioud; de stêd
is oer. Hja liawwe joun to alf ure mei
eltsjoar spritsen. Hwet se betinge liawwe
wit ik net. As jimme se to nioarn of
oermoarn net op 'e holle bûkje, scil 't
for ús in sljucht útein jaen. It is yette
tiid as jimme hwette dwaen wolle, ear
dat se by eltsjoar binne. It liûs fen Lodewvk is lijoed by dat gea, dat biet as lis
fïysce greatste stêd, Moarnier scille se
by disse weze.
Adieu mon clier ami
' liouchain Ie 8 à 8 lieures du soir.
Fiuïs.
Disse man mat je foaral hwette jaen.
De brief is denkelijk van liet jaar 1711,
tijdens liet beleg van Rouchain, en wellicht
van den 8on September, hoewel liet officieel
verhaal vermeldt dat eerst den 12cn September
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de charaado werd geslagen en de onderhandelingen den 13 eu werden voortgezet. Immers
den 8 Augustus was liet beleg nauwelijks begonnen en voor den 6en dier maand lag liet
leger eenige dagmarschen westelijk van die
plaats.
De uitdrukking „as jimme se to moarn of oermoarn net op 'e holle bûkje", geeft reden om
te veronderstellen, dat reeds den 8cn September
•onderhandelingen waren aangeknoopt, toen de
belegeraars een paar batterijen klaar hadden
gekregen, waarmee ze den 9en ('dus -moarn')
begonnen te schieten op ravelijnencontre-escarp.
Evenals uit liet verhaal, blijkt uit den brief
•dat de foerageering moeilijk kon plaats hebben,
Met het „hûs fen Lodewyk" in den laatsten
zin, wordt de garde des Franschen Konings
bedoeld, bekend onder den naam van „la maison du roi." Die garde nu stond bij dat 'gea',
(dorp), dat denzelf'den naam draagt als onze
grootste stad van Friesland, nl. Leeuwarden,
welken naam ook een plaatsje draagt in liet
Noorden van Frankrijk (Fransch-Vlaanderen),
en waar Maiiborough, blijkens zijn brieven van
dat jaar, zijn hoofdkwartier had in 't begin
der campagne.
Wat den schrijver betreft, deze kan geen
Gedeputeerde te Velde zijn, 1°. Omdat Vegelin,
aan wien de brief gericht ia, de eenige was,
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die ook Frits v) heette (de anderen waren
Alexauder van der Capellen Van den Boedelhof,
Heer van Arentsbergen, Willem Hooft en Goslinga), 2°. Anders zou hij te Rouchain bij de
onderhandelingen hebben moeten tegenwoordig
zijn, — terwijl met „jimme" blijkbaar de Gedeputeerden bedoeld zijn.
Waarschijnlijk is liet een generaal, en wel
een Vegelm, die als Staatsch officier diende.
Hiermede meenen wij den brief, welks inhoud echter niet geheel duidelijk is, voldoende
te hebben toegelicht. a)
Overigens is hij minder merkwaardig om
den inhoud clan wel om den vorm, door de
taal waarin hij geschreven is.
De omstandigheid, dat deze brief', die NB.
niet met Grieksche letters geschreven is, bewaard is gebleven, terwijl van de Friesche
brieven, die volgens Scheltema door Goslinga
zouden geschreven zijn, geen enkele te vniden
J

) Philip Frederik Vegilin van Claerbergen (1G85- 1738),
eerst Kitmeester, werd in 1707 Grietman van Haskerland,
2 jaar later lid van den Raad van State en Gedeputeerde
te velde, kreeg in 1710 zitting in de Staten-Generaal en
muntte als Dichter en Geleerde uit.
~) Aangaande het recht verstand van den brief, zijn
wij de hoofdinlichtingcn verschuldigd aan den V.'olEd.
Zeergel. Heer Dr. Gerard Slothouwer, te Botterdam, de
schrijver van „het leven van Sicco van Gosliga", den Haag
1885, en van „de laatste jaren van Sicco van Gosliga",
OFr. Yolks-AImanak 1888, bladz. 1C1 —175).
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is, maakt het, zooals gezegd, onwaarschijnlijk,
dat die uitleg van Scheltema do ware zou zijn.
Aan den anderen kant blijkt uit het bestaan
van dezen brief, dat er wel in 't Friesch gecorrespondeerd is en is het dus zeer wel mogelijk, dat Goslinga de aan 't hoofd van dit
opstel geplaatste woorden hebbe gesproken.
Men behoefde liet Friesch ook niet met Grieksclie
letters te schrijven om voor Franschen onverstaanbaar te zijn.
Leeuwarden, 1398.
J. VAN LOOK" Jz.
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Hel „wenderlpk Jaer 1512
Ja, wel was liet een „wonderlijck Jaer", —
zooals Schotanus • zegt, — dat „Jaer 1572"!/)
Maar ook, — „eeuwig gedenkwaardig"! 3)
Vier jaren hadden de Nederlanden gezucht
onder de drukkende vuist van den Hertog van
Alva. De bewoners waren voor een goed deel
uitgeweken; het land verarmde bij den dag.
Dit verhinderde echter niet, dat er steeds meer
geld moest worden opgebracht, niet voor liet
welzijn van hen, die het verstrekten, noch voor
liet land, dat zij bewoonden, maar om er den
vreemden krijgsman mede te betalen, den krijgsman, die hier gekomen was, niet om een buitenlandsclien vijand te weeren, maar om in liet
land zelf en onder zijne bewoners schrik en
verderf te verspreiden !
Een groot aandeel in die ellende had Friesland, het arme Friesland, dat destijds voor y3 uit
water, voor 1j-) uit heide en moeras, en voor
3
/s uit betere landen bestond, en al reeds zoo
ontzachlijk veel moeite had, om zich met goed
gevolg te verdedigen tegen het geweld der zee.
*) Schotanus, Fr. Gesch. 770rt.
) Bosscha, Neerl. Heldend, te land la. M. 246.
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Maar ook heeft dat gewest een gansene
reeks van mannen opgeleverd, die, verjaagd van
„hûs en hiem", gescheiden van vrouw en kroost,
na eerst in den vreemde een schuilplaats gevonden te hebben, vooral in dit jaar zich
nauwer aaneen sloten, om den vijand ter zee
en te land te bekampen.
De berichten over dit merkwaardig jaar betreffende Friesland, vindt men wel bij de
verschillende geschiedschrijvers geboekt, maar
dikwijls zeer verward en onvolledig, van dien
aard, dat als men ze over de gebeurtenissen van
dit jaar naslaat, men al spoedig in een doolhof
verdwaalt, hetwelk den lezer belet, zich daarvan eene geregelde voorstelling te vormen J).
Er bestaan vele verspreide berichten, die te
samen gebracht en getoetst aan den inhoud
der brieven, die door Robles en het Hof van
Friesland aan Alva en omgekeerd destijds zijn
geschreven, een goed geheel kunnen vormen, welk
een en ander, aangevuld met hetgeen tijdgenooten nog weten te verhalen, ons een juist
beeld kunnen geven van hetgeen in dat jaar
heeft plaats gehad.
Zeer belangrijk was zeer zeker de bekende
gebeurtenis, welke in dit jaar voorviel, en die ons
*) Zeer sterk is dit in de Kroniek van den anders zoo
kmidigen Frieschen geschiedschrijver AYinsemiris. Zie daarover en over de verdere bronnen in de Bijlüf/e.

Wumkes.nl

76

telken jare in herinnering wordt gebracht door
dezen of genen Aprilgrap, ofwel door de jeugd
met liet kinderrijmpje:
„Op den eersten April
verloor Alva zijn bril!"
En toen voor bijna 27 jaren geheel Nederland feestvierde bij de herdenking van liet
feit, dat op den Ion April 1572 de eerste stralen
van een ontwakend morgenrood waren doorgebroken, een feest, zelfs door de „Spes patriae''
van Nederland met luister gevierd, — zij het dan
ook, dat deze zich, naar den aard der tijden,
Biergeuzen, in plaats van Watergeuzen noemde,—
toen werd op nieuw de roem van Nederland
bezongen, van Nederland, dat zich na een 80jangen kampstrijd, waarover de wereld zich
thans nog verbaast, wist te ontworstelen aan
de klauwen van liet Spaansch geweld !
Na de innennng van den Briel, waarvan liet
gevolg was, dat ook onderscheidene andere
plaatsen in Zeeland en Holland door de Watergeuzen werden ingenomen, maakten de gevluchte Nederlanders, die in Hamburg, Bremen,
Einden, Kleef, Gulik en elders tijdelijk een
schuilplaats hadden gevonden, zich op, om met
inspanning' van alle krachten, den strijd aan te
gorden tegen „de Tyrannio des Conincks'', en
daartegen „openbare tegenstant met goetli ende
bloedt te doen." Zij verzamelden zich vooral te
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Emden, om van daaruit naar de vaderlandsehe
kusten en eilanden te stevenen.
Dat er onder die uitgewekenen zeer vele
Friezen waren, dat is genoegzaam bekend.
Enkelen waren echter niet uitgeweken. Onder
hen was een man, die boven allen uitblonk, zoowel door moed en bezadigdheid, als door karakter; een man die de rechterhand was van
Willem de Zwijger, en die voor Friesland hetzelfde was, als gene voor gansch zijn vaderland.
Hij „hadde sijnen naem onder de Bondtglienoten
„met aengheteekent", en kon daarom in liet land
blij ven, waar hij kalm en rustig leefde, in afwachting van den tijd, dat hij zou worden opgeroepen,
om mede te strijden voor de vrijheid van zijn land.
Die man was üoecke van Martna, „een geleert ende kloeck Edelman.''
Gesteund werd hij door mannen als: Jan v.
Bonga, liotze v. Bumu, Tiete v. Hettinga, Seerp
v. Galama, Fieter v. Cammingha, Augustinus Oedtsma, Sipke v. ScheÜema, Edo Gabbema, Haring en
Hartman Hctersina, (Harinxma thoe Heeg), Wibe
v. Grovestins, Sicke Tjess&ns en anderen, van
welke wij er hierna enkelen zullen ontmoeten.
Tegenover al die vrijheidlievende mannen
stond daar de niet minder krachtige figuur van
Caspar de Robles, Heer van Billy, de donkergetinte Portugees, de schrik der Geuzen, kloek,
maar wreed, vastberaden, maar onverbiddelijk
in het uitvoeren van zijn plannen, in die dagen
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van verzet, voor Spanje's Koning" een man op
de rechte plaats.
In Maart van dit jaar aangewezen als scheidsrechter in de geschillen der Binnen- on Buitendijksters, kwam hij op den 22en April te Leeuwarden, waar hij met zijne familie zijn intrek nam
op het blokhuis, terwijl hij de Duitschers, die
daarop lagen door de Walen liet vervangen.
De maarschalk Matthijs Boom, een man, die
echter niet erg te vertrouwen was, liet hij er met
3 busschieters op blijven *).
De stadhouder Graaf Van Megen was 7
Januari 1572 te Zwolle plotseling. aan eene
beroerte overleden, waarop 4 Mei daarna
Gillis van Barlaymont, Heer van Hierges, tot
zijn opvolger werd benoemd. Daar hij dikwijls
elders moest zijn, was het voor hem wel zeer
noodzakelijk, dat hij, evenals zijne voorgangers,
een plaatsvervanger had, welk ambt toen door
Segher van Groesbeeck, daarna sedert Juni
1572 door Robles werd waargenomen.
Reeds van den aanvang van den opstand af,
hadden vele uitgewekenen zicli vereenigd, om
den vijand ter zee en te land zooveel mogelijk
afbreuk te doen. Zeeland, Noord- en Z.-Holland
en Friesland werden reeds vroeg door de Watergeuzen bestookt. Vooral Friesland, van drie
zijden door water omringd, had veel van hen
J

) Zie over dezen maarschalk : Carolus, Gaspar do Robles,
1)1. 43 ; Fr. Brïefw. in Dl. VIII van De Vrije Fries bl. 421 en 423.
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te lijden; vele dorpen werden door hen aangevallen en kerken on kloosters geplunderd. *)
Herhaalde strooptochten door de Geuzen aan
de eene zijde, en hernieuwing der strenge placaten aan de andere zijde, waren daarvan het
natuurlijk gevolg.
In den aanvang dezes jaars hadden de „piraten",
zooals de Geuzen door de Spanjaarden werden
betiteld, op de Friesche kusten liet wederom
erg bont gemaakt2).
President en Raden des Konings klaagden
in Januari aan Alva dan ook in liooge mate
over den overlast, die het land van hunne aanvallen had te verduren, en waartegen eigenlijk
maar weinig was te doen 3). Want liet ging
niet aan, een groote vloot uit te rusten, ten einde
'

o

'

ze te verjagen, noch, om de geheele kust te
doen bewaken, vooral niet in de koude winternachten.
Voor beiden was geld noodig, en daaraan was
ook thans, zooals gewoonlijk, bij de Spaanscheregeering groot gebrek.
In 't midden van Februari klaagden zij aan
*) Van Groningen, De Watergeuzen, passim; Van Vloten,,
Nederl. Opstand, I, op rlit jaar.
Register van Oostergo van 1580, passim, en De Vrije
Fries, waar in dl. XVI, liet een en ander over de Friesche Watergeuzen wordt medegedeeld; zie ook het Eegist. in dl. XVII,
2
) D e eigenlijke s c h e l d n a a m d e r S p a n j a a r d e n w a s : „Speclceti",,
die d e r Geuzen : Jhennen,
Z i e d e llljlar/e.
3

)

De brief van 23 Januari '72, van 't Hof van Friesland

aan Alva, vindt men bij Van Vloten, t. a. pi. (ed. 1858) I, bl. 326.
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Robles, toen nog te Groningen, hun nood !).
De kolonel pakte de zaak terstond met kracht
aan. Hij gaf onmiddelijk bevel aan den hopman Monceau, om de haven van Harlingen
uit te zeilen met eenige welbemande schepen,
ten einde de vloot der Geuzen, die zich in den
omtrek van het Vlie bevond, slag te leveren.
Op den 5en Maart in den namiddag omstreeks
2 uur, kwam het tot een treffen, waarbij de
Geuzen het onderspit moesten delven. Eenigen
sneuvelden; de ongelukkigen, die gevangen
genomen werden, voerde men naar Groningen,
om daar gemarteld en onthoofd te worden 2).
En zoo hadden er voortdurend allerlei plundertochten en schermutselingen plaats.
Maar eerst na den gewichtieren dao- van
1 April, „toen Alva den bril van den neus viel,"
konden de Geuzen eerst recht hun kracht ontwikkelen, en van toen af begonnen zij met een
steeds aangroeiend succes tegen den vijand een
strijd aan te binden op leven en dood.
Vooral, nadat „de rebellen" op den 21 en Mei
zich hadden meester gemaakt van de toenmaals
bloeiende koopstad Enkhuizen, „een stede van
„seer grooter Importentie, ja de sleutel der
Zuyderzee", werd het voor de Spaansche regeering in Friesland hoog tijd, om zich tegen den
steeds naderenden vijand krachtiger te wapenen.
*) Van Vloten, t, a. pi,, bl. 327.
') Zie Van Vloten, t.a. pi., ol. 328—330 enGron. Bijdr. V, 332.
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Inmiddels begaven zicli tal van Enesche
Watergeuzen derwaarts, o. a. een troep „vrij„buiters, daer over Capiteynen waren" Tiete
van Hettinga en Wijbe Sjoercltsz x).
Van hieruit wilden de Geuzen op hun geboortegrond den Spanjaard bestoken!
In Friesland was men ten volle overtuigd
van het' gevaar, dat er dreigde, maar gebrek
aan ge'i en daardoor aan de noodige middelen
ter verdediging waren oorzaak, dat er niet
veel kon worden gedaan, om de aanvallen deiGeuzen te verhinderen. Om die reden schreef
liet Hof' dan ook den 13 April wederom aan
Alva over „het groot gevaer ende den overlast, die ; t Landt van cle Vrijbuiters leedt",
en bad en smeekte den Hertog, om liulp te
zenden. Maar de Hertog zond weldra daarop
het onbevredigende antwoord, dat hij wegens
de oproeriglieden in Zeeland geen bijstand kon
verleenen, docli dat de burgers van Ilaiiingen
zicli bereid hadden verklaard „tot uytrustinghe
„van een Vloot", indien liet platte land en de
steden, „liet hare daer toe wilden doen." Daaraan moest dan nu maar terstond worden voldaan, en inmiddels zou hij Robles gelasten,
om die vloot „met Crychsvolck'1 te bemannen.
De Staten moesten dus nu spoedig zorgen voor
„Geldt ende Schepen.'1
l
) 13or, Vadcrl. Historie, h. a. bl. 272 en zie over deze
beide Watergeuzen hot Registor in dl. XVII van De Vrije Fries.

6
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Het Hof gaf onmiddelijk aan de Gedeputeerden van dit schrijven kennis, maar dezen
antwoordden, dat de Staten hierover dienden
te beslissen. Daarop werd er tegen den 16en
Mei een Landdag te Leeuwarden uitgeschreven.
Zuiniglieidshalve zonden de grietenijen en steden
niet, zooals gewoonlijk, twee, doch slechts één
Volmacht.
De Landdag dan bijeen en geopend zijnde, hield
de voorzitter (van het Hof: Igram van Aclielen)
„een welsprekende man, een schoone reden",
betoogende de noodzakelijkheid, o m a a n ' s H e r togs bevel te" voldoen.1) Maar op de Staten had dit
niet den gewenschten indruk. Zij besloten te
antwoorden: „Dattet in haer vermogen niet
„en was", om zooveel geld op te brengen, als
noodig bleek te zijn, daar er al zooveel was
opgebracht, de schade van den vloed van '70
zich nog steeds deed gevoelen, de dijken nog
niet hersteld waren, en dat er tengevolge van
al de heerschcnde ellende „neeringhe noch verkeeringhe" meer was 2) Toch wilden zij nog"
2000 Car. gld. toestaan, mits in mindering van
den volgenden termijn.
Dit werd aldus op den 8 e n dier maand vastgesteld, en geteekend door 4 gecommitteerden,
uit ieder kwartier één, ui.: Ulbe van Aylva
(Oostergo), Tjerck Haytsma (Westergo), Tincke
') Sehotamis, 703 en „Naamrol Baden 's Hots", W. 22.
a
) Bedoeld wordt de Allerheiligonvloed van 1 NOY. 1570.
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van Andringa (Zevenw.) on Matthijs ilommerts
(Steden). Aan deze commissie werd opgedragen
om dit antwoord aan den Hertog over te zenden,
die hierover wel niet zeer tevreden zal zijn geweest, en zeker uit vrees daarvoor werd er
met den meesten spoed een begin gemaakt
niet liet Uitrusten en bemannen van eenige
schepen. Uit alle Friesche steden werden
„Scheeps- ende Huystimmerlieden" naar Harlingen gezonden, om „schepen van oorloge te
maken", hetgeen, zooals gezegd is, op kosten
dier stad zou geschieden.
Inmiddels waren er door Groesbeeck, luitenant plaatsvervanger van den stadhouder, in
dit gewest twee jachten uitgerust, maar 't Hof
schreef 20 Mei aan den Hertog, — nog al
naief, — dat liet te beducliten was, , dat dezelve
„jachten nyet genoech sullen weesen, omine die
„voorsz. piraten geheel te moeg'en onder bringen."
Reeds vóór den 13en was Groesbeeck naar Groningen geweest, om ook over dat'onderwerp te
spreken, en men had hem medegedeeld, dat er
daar reeds 6 schepen waren uitgerust.
Tevens meldde toen het Hof aan Alva, dat
Marten Bayart, lieer van Gantau, grietman van
Hemel.-Oldeph. c. a. en drost van Staveren, bericht had gezonden, dat de „piraten", ten getale
van 80 of 90, zich verstout hadden in den nacht
tusschen 17 en 18 dezer maand een aanval op
Hindeloopen te doen, waar zij ,, 't heilicli weer-

Wumkes.nl

84

„dic-h Sacramentshuys ende outaren" hadden
vernield, den pastoor „aldaer die kelcken" hadden
ontnomen, „zijn liuys gespolieert, ende der
„meeste burgers geit ende goedt geroeft ende
„gestoolen'" laadden. Daarna waren zij naar
Vlieland getogen, en laadden daar „die selve
„burgers alsoe getracteert, dattet te erber,men is.'1
Er werd een lijstje bijgevoegd van eenige
,,gevangens," die door den drost van Einden
waren losgelaten, hoewel men hem voortdurend
laad verzocht, deze „knevelaars" over te zenden,
en aan de justitie over te leveren L).
Doch de Emders waren op de hand der
Geuzen, on verleenden dikwijls een schuilplaats
en meermalen bescherming aan de jSfederlandsche
uitgewekenen.
Nadat nu Enkhuizen den 21 en Mei door de
Geuzen was ingenomen, werden dezen hoe langer
hoe stoutmoediger en veroverden in N.-Holland
de eene stad na de andere.
Eeia paar dagen na de overgave- van Enkhuizen trokken zij naar Medemblik, waarop de
burgvoogd Cornelis van Ryswijck met spoed
aan Robles om toezending van eenige hulp
liet verzoeken. Ten spijt van Alva, die dit
later zeer afkeurde, liet Robles 400 Walen uit
Groningen naar Staveren komen, vanwaar zij
*) Sehotanus, 703. De Vrije- ïries, VIII, 400 en 401.
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zooals Bossu den 29en aau Alva meldde, naaide bedreigde plaats zouden worden overgescheept. Vijf dagen later (3 Juni), berichtte hij
den Hert Dg, dat Robles wel 200 Walen onder
Kapitein Monceau naar Medemblik had overgezonden, maar dat do burgvoogd toen had te
kennen gegeven, dat het nu niet meer noodig
was, zoodat ze naar Staveren waren teruggekeerd x).
Zeer zeker had Robles te Workum, waar
hij zich den 29on (Mei) bevond, die troepen
onder Monceau vandaar doen scheep gaan 3 ).
Doch, toen ze naar Staveren waren teruggekomen, is hij blijkbaar derwaarts gereisd, want
den 301i Juni zond hij vandaar een schrijven aan
Alva, waarin hij hem mededeelde, dat het er in
dit gewest allerellendigst uitzag, en de kwade
tijdingen er schier dagelijks als uit den grond
oprezen, om welke reden hij nog gaarne 3 vendelen Walen ter zijner beschikking zou willen
hebben.
Dien dag, zoo schreef hij verder, zou hu zich
naar Harlineren besreven, om de aldaar uitseruste schepen, — er waren er 7, — zee te doen
kiezen, en vier dagen later (7 Juni) 's avonds
6 uur verlieten deze vaartuigen dan ook de
haven, om naar Amsterdam te stevenen, waaide manschappen van Bossu en Boschhuyzen
^ 1 ) Van VhTten, t. a, p]. (ed. 1858) II, bl. 2fi en bl. LXYI
en LXVIII, en zie De Vrije Fries, YIII, bl. 411.
3
) Kroniek van Winsemius, bl. 570.
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vrij wat aan liet muiten waren. Daarom zou
Monceau met 150 Walen mede derwaarts gaan,
en dezen hopman had hij gelast, om langs den
dijk met zijne manschappen naar Staveren te
marcheeren, ten einde zich daar in te schepen.
Monceau heeft in diezelfde dagen, denkelijk
toen hij te Staveren was gekomen, 3 geuzenschepen bemachtigd bij welke gelegenheid hij eenige
Geuzen gevangen nam, die den 13cn dier maand
op liet strand te Workum werden „gerichtet."
Maar drie weken later wreekten de Geuzen zich
daarover, nadat zij van uit de Kuinre een inval
in Friesland deden. Want een 17tal Geuzen
deed toen een strooptocht naar Workum, waar
zij „de Galge om verre ghesmeten'' hebben
„aen welcke de Walen ses van hare Bondt„ghenoten glieliangen hadden."
Daarop begaven de Geuzen zich in meer
noordelijke richting en deden een aanval op liet
dorp Tjummarum, vanwaar zij „twee jonglie
„Edelluyden" wegvoerden, die zij op groot rantsoen zetteden, terwijl zij, zoo het schijnt, ook
de pastorie van dit dorp verwoestten *).
Hoewel Robles blijkbaar reeds eenigen tijd
liet beleid der krijgszaken in liet Noorden in
handen had, zoo werd hij toch eerst officieel
op den 26en Juni dezes jaars tot luitenant*) Kroniek van Wiusemius, 5G4 en 576; Schotamis, Fr.
Gesch. bl. 762 ; De Vrije Fries, "VIII (Fr. Briefw.); V. d. Aa,
Aarch'. "Wbk. op: Tjummarum.
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stadhouder benoemd, in de plaats van Segher
van Groesbeeck, die dit ambt sedert den zomer
van 1567 had bekleed, en omstreeks Juli dezes
jaars tot gouverneur der stad Utrecht schijnt
benoemd te zijn x).
:
t Zal vermoedelijk omtrent dezen tijd geweest
zijn, dat Robles er toe overging, om de kasteelen
of blokhuizen van de drie steden Harlingen,
Staveren en Leeuwarden te versterken.
Allereerst begaf hij zich naar Harlingen,
waar hij den drost George van Espelbacli opdroeg,
om de stad en het kasteel in beteren staat van
tegenweer te brengen, welk werk zeer zeker
aan den ingenieur Bartholomeus Jansz. zal zijn
opgedragen, die daar ook in do~e maand een
bres had te herstellen. Philips Corbet werd daar
als hopman over het krijgsvolk aangesteld in
plaats van den Duitschen kapitein. Deze Corbet
was een streng en kundig krijgsman, die zich
zeer onderscheiden had in de tochten tegen de
Watergeuzen, vooral op Ameland en andere
plaatsen.
Daarna begaf Robles zich naar Staveren, hetwelk hij ook liet versterken.
En hierna was Leeuwarden aan de beurt.
Hij liet aan het blokhuis aldaar verschillende veranderingen en verbeteringen aanbrengen, hetwelk
hij opdroeg aan zekeren Venetiaanschen bouw1
) Zijn voorganger, luitenant-stadhouder Kngelbert van Ens,
was 15 Juni 1567 overleden. Zie Aantt. van Anth. Jz. in
Dl. IX van do Yrije Fries.
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meester, vermoedelijk Gabno do Servillon l).
Aan de oostzijde liet hij een borstwering'
vervaardigen, die twee zijden van liet bloklmis
bestreek, terwijl van den toren, de eemgste,
die er was, het stroodak door een pannendak
werd vervangen. Ook werd „het staketsel mid„den door de gracht van liet blokliuis vernieuwd met balken en gordingen", waarvan alleen de kosten ongeveer 4400 gld. beliepen, maar dat nu zoo stevig werd ingericht,
dat liet bijna niet was te beklimmen, noch te
vernielen, 't Waren eiken balken, welke aanvankelijk bestemd waren voor de versterking
der zeedijken, wat na den vloed van Xovember
van 't vorige jaar wel noodig was. Maar alles
moest buigen voor den wil van den Kolonel !
Met geweld door den bouwmeester aan de eigenaars ontnomen, werden zij, ofschoon bestemd
tot wering van de zee, thans gebruikt tot verdediging van de stad.
S u moesten de zoogenaamde dwingers v/orden verbeterd. Terstond liet Robles al de
boomen vellen, die 't gezicht van uit het blokhuis op de naastbijgelegen poorten benamen.
De dwinger bij de Wirdumerpoort was naar
*) Cai'oliis, C. de Kobles, bl. 42, 44 en 45 ; öron. Almanak
voor 18ü7, bl. 112. De bouwmeester lîartholomeus Janszkomt meermalen voor In de Itentm.-rok. van I'r. van die dagen;
ook in De Vrije I'Mos, YIII, 40 G; Eekhofl', Leeuwarden. II,
32i; Charbk. van Fr., III, bl. 875 (1571); N. Fr. Volksalm.,
voor 1894, bl. 104.
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het oordeel van Robles te boog, zoodat hij hem
lager liet maken, terwijl hij den dwinger bij de
Vrouwenpoort ook liet veranderen. Deze hadden
vorm van een halve maan, doch naar het oordeel van den bouwmeester was dit ondoelmatig,
en werd hij in een driehoek herschapen.
De burgerij wilde nu het geschut terug
hebben, hetwelk Arembcrg indertijd, in 1566,
haar had ontnomen en op 'tblokhuis in bewaring gesteld; — want wat hielp het, zoo zeide
men, of de stad al versterkt was, terwijl de
middelen ter verdediging ontbraken?
Aan haar wensen werd voldaan, en het geschut werd weder op de wallen geplant.
De Kolonel eraf het Hof ook in overweging,
om den Hertog van Hoîstein, die zich met
eenig voet- en paardevolk te Wildhuysen bevond, uit te noodigen, om hulp aan te brengen.
De Maarschalk van het blokhuis had nog penningen ouder zich van den Graaf vanMeo'en; die
zou men hiervoor kunnen gebruiken, 't Hof keurde
dit goed en de Griffier ging na hoeveel er
aanwezig was. Er moest 9000 gld zijn, doch
er was slechts 4S07 gld.; dat was niet genoeg
en men zou trachten het overige op de eene
of andere wijze bijeen te krijgen !).
Robles had inmiddels die van Zwolle en
Kampen gewaarschuwd, om op hunne hoede
J

) Carolns, t. a. pi. , bl. 43, 44, 45 en 46. — Eentm.rek. van Fr. 1571 — 72.
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te zijn, dewijl de Geuzen van Noordholland
uit, volgens Robles' schrijven van 7 Juni, een
aanval op Overijssel in den zin hadden. Hij
bood hun zooveel mogelijk hulp aan, terwijl
hij voortdurend bet oog ei" op zou houden, dat
Groningen en Friesland tegen den vijand voldoende werden beschermd, en hij overigens
al het mogelijke zou doen, om liet land in staat
van tegenweer te brengen en te houden r).
In een later schrijven uit Groningen, van 20
Juni, bericht hij den Hertog, dat de vijanden
zich te Munster hadden vereenigd, en van plan
waren vandaar naar Wedde op te rukken. Doch
dit plan wrerd niet volvoerd ; een deel trok naar
Zutfen, een ander deel naar Emden, Larrelt
en de Knock, welke laatsten zicli begaven op
de schepen der Geuzen, die voor Delfzijl lagen.
Maar Robles had zich ook derwaarts gespoed,
en zijne aankomst aldaar was voor de Geuzen
reden genoeg, om hunne schepen onmiddelijk
zee te doen kiezen.
Intusschen had Graaf' van den Berg, zwager
van Prins Willem, in Gelderland veel verricht
voor de goede zaak. Toen trokken de Geuzen
naar Overijssel met het plan, om van daaruit
Friesland binnen te dringen.
Het zou een inval op de Kuinre gelden, ,1e
jour de W™ Dame" (O. L. Dag = 2 Juli),
van welk feit Robles echter tijdig bericht ont*) De Vrije Fries, YIII, 406 (Friesclie Briefw.)
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ving, zoodat deze zich met den Kanselier van
Overijssel terstond derwaarts begaf, waarvan
het gevolg was, dat de honderd rebellen, die zich
daar bevonden, onmiddelijk de wijk namen.
Robles liet den hopman Gantau achter, om de
plaats te bewaken en te versterken, hetgeen
dan ook zooveel mogelijk geschiedde, vooral met
het oog hierop, dat deze plaats voor den doortocht naar Friesland van zooveel belang was.
Maar niet alleen de Kuinre, geheel Overijssel
werd bedreigd, reden waarom de drossaard van
't kasteel van Genemuiden, Ritscke van Unia
ook om hulp bij Robles kwam aankloppen, door
wiens bemiddeling Gantau hem voor 8 dagen,
— langer mocht het met, — 20 liaakscliutters
zond, opdat hij in dien tusschentijd de gelegenheid zou hebben, zich van anderen te voorzien *).
Nu de Geuzen het hoofd voor de Kuinre hadden
gestooten, landden zij, 3 dagen later (5 Juli),
waarschijnlijk onder aanvoering van de gebroeders Haring en Hartman van Haersma (Harinxma
thoe -Heeg), aan de kust van Gaasterland, waar
Abel van Boeymer toen grietman was. Weldra werd deze door hen gevangen genomen, gewond en beroofd, evenals Benedictus Franchet,
deurwaarder bij den Hove,2) waarna zij, „vanden
') De Vrije Fries, VIII, W. 407, en 512. Zie over liitseke
van Unia, hierna.
2
) Benedictns Franchet komt voor in De Vrije Vries, dl.
IX, bl. 409, en Carolus t. a. pi. 53.
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„ingezetenen geen resistentie geschiedende, strack
„getrocken zijn langs Balk naar een open Vlecke
„Sloten genoempt, twelk eertijtz een besloten
„stad is geweest, der meeninghe om 't zelve
„vast te maecken, gelyck sy noch bestonden
„te doen. Ook hadden zij sekere enghe wech,
„responderende op Sloten, afï'gegraven, schansen
„gemaect ende mit geschut", 8 kleine stukken,
„bezeth," Overigens waren er 4 vendels, van
welke 3 liet vaandel van den Prins van Oranje
hadden, terwijl het 4de vendel de standaard
voerde van een der 3 schepen, onder welke
eene kleine galei was. Deze schepen lagen toen
tegenover Sloten. Des anderen daags trokken de
Geuzen naar Kouduin, waar zij duchtig huis hielden. Een priester, „den Misse doende", werd de
kerk uitgejaagd, „ ende alles om verre ghesmeten,"
ten spijt van de Walen, die ten getale van
200 op de vlucht werden geslagen in de richting van de Lemmer en de Kuinre.
Op dienzelfden dag landden er nog een 60-tal
Geuzen aan de Workimierzijl, die verzochten,
om door Workum te mogen passeeren. Maar
de stadsregeering had er weinig meê op, uit
vrees voor de wraak der Walen, weshalve het
„met oiitschuldinghe" werd afgeslagen. Toen
trokken zij naar Ferwoudo, „alwaar zij de
„Kercke en de Priesters van hare Kelcken,
„Cyborien ende Costelyckheden" beroofden, en
namen vervolgens hun weg naar het stedeke
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IJlst, „alwaer sy alles insgelycks, 't ghene in den
„Kercke was, aen stucken glicsmeten hebben" v).
De arme inwoners van Workum en Yist werden
door het Hof met geldboete gestraft, omdat ze
den Geuzen geene genoegzame ,, resistentie"
hadden gedaan -).
Nauwelijks hadden de Walen in de Kuiiire
der Geuzen daden vernomen, of zij haastten zich
naar Sloten op te rukken, om de „rebellen"
vandaar te verdrijven, hetgeen, hoewel niet
zonder veel moeite, volkomen gelukte. De
Walen „sterek aendruckende hebben ten lacsten
„naerdat dzelve rebellen hoer geschut tweemaal
„gelost ende aiïgeschoten hadden, de voorsz.
„rebellen overrompelt, eonighe ter neder geslecht, andere verlopen, ende alsoe dselve
„geheel verscoert ende van daar verjaecht",
terwijl ook de kleine galei door den vijand
werd buit gemaakt 3).
Een tijdgenoot verhaalt, dat er 21 geuzen
sneuvelden, behalve die, welke in 't water
omkwamen, maar van de Walen geen, niettegenstaande de Geuzen met grof geschut schoten.
De Walen maakten zich meester van 9 à 10
door de Geuzen geroofde kelken en 6 ciboriën,
r
) AVinsemius, Kroniek, 5 7 6 . K e r k r o o v c r i j e n d o o r d e
•Genzen h a d d e n destijds m e e r m a l e n p l a a t s j z i e h e t l ï e g i s t e r
v a n Oostergo, v a n 1580, p a s s i m . Ciboriuni is de b u s , w a a r i n
•de gewijde h o s t i ë n b e w a a r d w e r d e n v o o r d e s t e r v e n d e n .
2

)

W i n s . , K r o n i e k 577.

3

)

ïriesche Briefw. in De Vrije Vries, Yin, 412.
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alsmede van twee vaandels en den standaard,
„die zij (de Geuzen) op de schepen gebruiken"
zooals hiervoor is verhaald
Terstond maakten de Geuzen in Enkliuizen
zich gereed, om een vernieuwden inval in Overijssel te beproeven, en eerlang landden daar
900 man, die Blokzijl wilden innemen, hetgeen
evenwel geheel mislukte. Want „den letsten
„(Juli) hebben de Valen onder den Here van
„Billy" (eigenlijk onder hopman Gantan), „sterck
„ontrent vier hondert bij Blockzyl nedergeleit
„ontrent 1000 (sic!) Geusen, ende gevangen
„genomen syn ontrent
ende de reste is
„ontcomen."
Graaf Willem van den Berg kwam den 9en
Augustus voor Kampen, dat hij 2 dagen later
innam (11 Aug.); „halff met gewelt, ende hal ff
„anders". Het was een zeer belangrijk feit,
dewijl van hieruit de Geuzen zeet1 gemakkelijk
naar Friesland konden oversteken. Den 13en
„cregen die geusen Vollenhooff en Steenwyck",
den volgenden dag de Kuinre en vervolgens
Zwol, Hasselt en Genemuiden. Kort daarna
kwam, volgens schrijven van liet Hof aan Al va,
„ten derdenmale een troupe van rebellen, tot
„omtrent hondert in 't getale, binnen Vollen„liove, innemende 't linys van Toutenburgh" .
Inmiddels waren de Walen onder Gantau
"J M. S. Iletjmans, in Archief Galibema. (Bibl. van het
Friesch Genootschap.)
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voor Vollenhove verschenen, dat zij hernamen,
waarna zij zich haastten, om „Touúenburch te
„onisetten", hetgeen echter niet ge) akte, hoewel
dit aan vele Geuzen het leven kostte, o. a. aan den
Geuzenkapitein „Jan Glaesz. genoempt. weseude
van Sneeck van geboorte." Ook van de andere
plaatsen konden de Walen, „by gebreck van geschut ende 't cleyn getal van souldaeten", zich
geen meester maken, zoodat men uit vrees voor
verdere overwinningen door de Geuzen, die zoodoende spoedig in Friesland konden vallen, de
Walen weder „bynnen Leeuwaerden (heeft) doen
„komen.'' Vijftig hunner werden daarop te Staveren, en een gelijk getal te Harlingen, in bezetting gelegd.
Op het huis te Genemuiden was destijds,
zooals wij zagen, de Friesche edelman Ritscke
van Unia drost. Deze schijnt de sterkte wegens
gebrek aan genoegzame strijdkrachten te hebben
moeten overgeven. Hij zelf viel niet in 's vrjands
handen, zooals kan blijken uit het feit, dat liij
eerlang naar Leeuwarden overkwam, en zich.
uit eigen beweging in handen van Robles gevangen gaf, terwijl hij verklaarde, zich wel
voldoende over die overgave te zullen verantwoorden x).
^ llitscke, zoon van Juw en Ael van Juckema, huwde
met Miivgaretha van dor Marck, onechte dochter van Jan
de Ligne, graaf van Aremberg.
Zie hom ook genoemd up bl. 91, en voorts met betrekking
tot Genemuiden: Carolus, bl. 78, 79, 80 en vooral 59 ; Winsemius, h. a., en Bor, t. a. pi.; Fr. Briefw. bl. 410 en 427.
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Inmiddels schijnt Doecke van Martna aan
Prins Willem van Oranje kenbaar to hebben
gemaakt, dat het van groot belang zou zijn,
om zich van Frieslands hoofdstad meester te
maken. Reeds sedert lang had hij „ eenighe
„secrete intelligentien" gehouden met de „ghe„vluchte ende gebannen Edelen uytVriesland" 1).
Kon men Friesland in denhartader aantasten, wie
weet, welke groote gevolgen dat zoude hebben !
De Prins deelde blijkbaar Martna's gevoelen
en daaraan was het zeker toe te schrijven,
dat Prins Willem op den 9en Juli dezes jaars
uit het veldleger van Aldekerke hem geeft
„macht, authoriteyt ende bevel omme de Stede
„Lceuwaerden met alle mogelycke middelen en
„volck van onsen wegen tot dienste van Co.
„Mat. inue te nemen, omme die zelve met
„alle Borgeren ende Innewoonderen te stellen
„ende te mainteneren in heuren ouden rechten,
„vryheden ende privilegiën, ende te doene all
„'tgheue, dat oenen goeden en getrouwen Gouverneur der stede van Leeuwaerden toestaat."
Zonder twijfel heeft Martna toen een gunstige gelegenheid afgewacht-, en heeft hij aan
Diederick Sonoy om hulptroepen gevraagd, die
hem echter weinig bijstand kon verleenen, en
hem slechts eenig krijgsvolk onder den Frieschen
hopman Hotze van Buma toezond. Zekere
berichten daaromtrent vonden wij niet, en
*) Boi', 277 vso. ; zie over Martna: Carokis, t. a. pi. ; bl. 7G.
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wanneer, on hoe Martna in Friesland is gekomen,
"weten wij ook niet. Maar zeker is het, dat
de aanslag op Leeuwarden verijdeld werd, door
al hetgeen Robles tot verdediging der stad
had aangewend. *) Evenwel zullen wij Martna
straks nader ontmoeten.
lbobles, die steeds meer en meer tot zijn
leedwezen moest bemerken, dat de Geuzen
hunne veroveringstochten voortdurend uitbreidden, had, zooals is opgemerkt, Leeuwarden
laten versterken, evenals Staveren en Harlingen.
Maar in hoeverre waren de inwoners der
Friesche steden te vertrouwen ! Dat was een
hoogst belangrijke vraag, die hem ernstig bezig
hield. Ten opzichte van Sneek had hij daaromtrent reeds een slechten indruk gekregen,
wegens de houding der ingezetenen ten opzichte
van den Spaanschgezinden grietman van Gaasterland, Abel van Boeymer. Deze had een drietal
Geuzen gevangen genomen, die hij met drie
adsisfcenten en „twee Waelsche soldaten" naar
Leeuwarden zou brengen2). Op zijn tocht derwaarts, wilde hij niet zijn transport door Sneek
trekken, maar de inwoners der stad weigerden
dit, te kennen gevende, dat zij geene Waalsche
soldaten in de stad walden dulden.
Dat was een slecht teeken, en de zaak was
') De Vrije Vries, XVI, t l . 518. Te Water, V. der E. III, 104.
) Zio bl. 91 hiervoor. Volgens Bor, bl. #78, echter kort
vóór 15 Ang.; Kentm.-rels. 1571—'72.
2

7
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te minder te vertrouwen, daar Wybrand van
Aylvîij een zwager van den vrljlieidsheld Jan
van Bonga, zich in de stad bevond.
De Spaansch gezinde magistraat der stad en
de grietman van Wymbritseradeel, Pioter van
Buygers, namen toen liet besluit, om den
Kolonel te waarschuwen en hem te verzoeken
naar Snoek te komen, „zonder hem nochtans in
„eenich peryckel te stellen", waarvan liet
gevolg was, dat Robles zich 14 Augustus in
gezelschap van den Raadsheer Piefcer van
Frittema, uit deze stad geboortig, derwaarts
begaf, met 11 wagens met soldaten, waarmede
hij te Nijeclooster halt hield,
Inmiddels had men te Sneek de burgers in de
wapens geroepen en onder de 4 volgende hoplieden gesteld: Aucke van Uiiia, Tzorame van Rollema, Doecke van Martna en Meio Entens, terwijl
de burgers de sleutels der poorten wisten machtig"
te worden, die ze, na in een ijzeren ring
besloten te hebben, op een verzekerde plaats
bewaarden, des daags en des nachts door een
9-tal gewapende burgers bewaakt.
Robles zond Frittena naar de stad vooruit, om
zich van de gezindheid der burgers te overtuigen. Maar een boer, die in het veld arbeidde,
had die vreemde wagens en het krijgsvolk opgemerkt, en was reeds naar de stad gesneld, om
de Magistraat hiervan in kennis te stellen.
Frittema bij de stad genaderd, verzocht een
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mondgesprek met don Burgemeester te mogen
houden, en toen men met het antwoord wat
lang talmde, liet Frittema weten, dat de Kolonel reeds voor de poort stond. Toen riep men :
„Nu komt uwe verraderij al aan den dag", —
en de vier hoofdlieden snelden ieder naar de
hem aangewezen poort, alarm roepende. Het
meerendeel der burgerij liep naar de Oosterpoort, en gelukkig, want daar was de „Coriiel"
reeds met eenïge soldaten op de valbrug. Hij
klom van zijn wagen en wilde met de burgers
spreken. Een schot was het bescheid ! Ziende,
dat hij niets vorderde, keerde hij naar Nijeclooster terug en spijsde daar met eenigo afgevaardigden der Friesche steden.
Zoowel de Kolonel, als Frittema, die beiden in
groot levensgevaar hadden verkeerd, kwamen met
den schrik vrij, maar hadden duidelijk bemerkt,
hoe vijandiggezind de Sneekers waren. x) Teleurgesteld begaf zich de Kolonel naar Oldeklooster en schreef vandaar dienzelfden dag
een „gratieusen brief 1' aan Bolsward met de
vraag : of men daar ook misschien hulp begeerde tegen de Geuzen, „tot haerluyder eyghen
„welvaert en de dienst van den Coninck."
Ook overwoog hij, of hij al dan niet eene
commissie naar Franeker zou afvaardigen, hetgeen hem echter werd afgeraden. 2)
') Napjus, Beschr. van Snoek, bl. 63 en 64. Fr. Briefw.,
414.
2
) Zie AYins. 576 «; Bor, 278; Carolus. C3, 65, 8 1 ;
Pr. Briefw. 414; Napjus, t. a. pi., 64.
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De Kolonel schijnt nog dienzelfden dag een
proef te hebben willen nemen met de burgers
van Bolsward, want men vindt verhaald, dat er
3 wagens met Walen voor de stad verschenen,
„voorglieveilde, dat zij blootelycken door de
„Stad, zooals wij zeiden, passeren wilden.'' Maaide burgers waren in tij ds verwittigd, hoe liet te
Sneek was toegegaan, zoodat dit verzoek geweigerd werd li. Zeer zeker is toen de brief van
Robles ter hand gesteld aan de stadsregeering,
die onmiddelijk van den inhoud daarvan aan de
burgerij kennis gaf. Hoe vriendelijk de Kolonel
zijn schrijven ook had ingekleed, men wist zeer
goed met wien men te doen had; men wantrouwde „het soet geüuyt van den vogelaer."
De burgers „hebben (14 Aug.) 's avonts als de
„Wacht ommegaen souden de Wapenen by
„de handt glienomen, in spyt ende danck des
„Magistraets", die 't gevaar zag aankomen,
en nu „niet soetigheit de sake wilden beleg„ghen." De vier kapiteins Romke Wijbes,
Pouwels Symeiis, Wybe Mollis en Bareudt
Cuyper en de gezworen gemeente werden ontboden, om in de Lieve Vrouwenk&pel te komen
ten einde den inhoud van Robles1 brief te
vernemen: hij wilde zoo luidde het, slechts
enkel en alleen met zijne Walen door de stad
trekken, om naar Staveren te gaan 2 ). De
') Wius., Kroniek , 576«.
3
) "Wins., t. a. pî. en Tegenw. Staat enz.. III, 200 on 202.
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kapiteins lieten rond trommen, dat ieder met
zijn geweer op de vier aangewezene plaatsen
moest verschijnen, en „Vrouwen, Kinderen
„ende Vreemdelingen binnen de Huysen ver„blyven."
Even na middernacht kwam de Raad de
burgers vragen, of zij rt goedkeurden, dat de
Kolonel door de stad zou trekken, waarop hij
gaarne een spoedig antwoord wilde ontvangen.
Toen gaven zij te kennen, „dat zij by nachte
„niet resolveren conden, maar dat sulex 's ande„ren daeghs gheschien moeste, by welcke tij cl t
„sy haren beraedt nemen souden."
De Spaanschgezinde raad der stad begreep
alras, wat het antwoord zou znn; daarom reden
6 hunner bij 't krieken van den morgen (15
Aug.) naar Oldeklooster, waar zij den Kolonel
met de gezindheid der burgerij in kennis stelden.
Dat antwoord was niet zeer bevredigend en
de mhoud van den brief der Bolswarders
aan den „Cornel" klonk „beleefdelyck", maar
vrij ironisch. Zij bedankten hem voor „de
„sorghe die hij voor haerluyden was dra„ghende, segghende gheen Garnisoen ván doen
„te hebben noch te begheeren ende datse haer
„Stadt wel hoopten te bewaren." Uit deze
woorden was wel duidelijk te bespeuren „waer
„haerluyder ghesintheyt toe streckte" r).
a

) Bor, t. a. pi. bl. 2Y8.
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Ook in deze stad waren de burgers blijkbaar
niet erg op den Kolonel en zijne Walen gesteld.
Wel hadden burgemeesteren en raad aan de
edelen, geestelijken en burgers eene acte voorgelegd tot vernieuwing van den eed aan den Koning,
maar velen hadden daarvan niets willen weten.
En liet getal dezer laatsten werd nog dagelijks
versterkt door eene reeks van vluchtelingen,
die uit vrees voor plundering uit Workum en
elders hier een schuilplaats zochten. En dit was
niet omioodig, want eerlang kwamen de „ Prinsgezinden'' rooftochten doen in den omtrek, waarbij
dan dikwijls liet onderscheid tusschen vriend
en vijand uit liet oog werd verloren. Te Pingjum,
Kimswerd en Westereyndt (bij Gaastmeer)
namen ze vele inwoners gevangen en vernielden
daar de huizen.
Aanvankelijk was llobles over liet antwoord
der Bolswarders uiterst vergramd, maar hij
hield zicli daarna, „als ofte hij tevreden
„was/' Den 18en (Aug.) kwam hij schijnbaar
voldaan te Leeuwarden terug. Maar, als hij
toen geweten had, wat er na zijn vertrek te
Sneek was voorgevallen, dan zou hij zeker
buiten zich zelf van woede zijn geweest. Sneek
toch, dat zich inmiddels zooveel mogelijk van
proviand had voorzien, kreeg op dienzelfden
dag de Geuzen voor de poort! •
Maar ook zonder dat te weten, was de Kolonel
allesbehalve zachtzinnig gestemd. Hij riep on-
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iniddelijk op 20 en 21 Aug. de burgers van
Leeuwarden op, en beval hun een nieuwen eed
van getrouwheid aan den Koning af te leggen.
Wee, die liet waagde, dit te weigeren ! Diens
naam werd terstond op de lijst der „suspecten''
geplaatst, en dan wist men wel, hoe laat liet was j
Op zijn zachtst genomen werd zoo iemand uit de
stad gejaagd, gelijk dit eerlang met een 50tal
plaats greep, welk zuiveringsproces hij, volgens
zijn schrijven aan Alva, ook weldra in Groningen dacht toe te passen 1 ). Ten einde alle
voorzorgsmaatregelen te nemen tegen mogelijke
invallen iu dit gewest door de Geuzen werd den
grietslieden, voornamelijk van de beide Stellingwerven en Scliotcrland, gelast, om van uur
tot uur, zoo snel mogelijk, liet Hof op de hoogte
te houden, wat ze te weten konden komen van
der Geuzen aanslagen. Moeite, noch kosten
moesten er gespaard worden; 't Hof stond voor
de betaling daarvan in.
„Bovendien heeft
„men een wel ervaren persoon met een Paert
„gheordonneert, om aen ende aff te rijden, ende
„telckens kontschap te'u7engen'', waar de Geuzen
zich bevonden. Van Overijssel uit dreigde steeds
veel gevaar voor onverwachte aanvallen. Zoowel aan de grietenijen, als aan de kloosters,
rondom Leeuwarden gelegen, werd bevolen,
*) Gabbema, Leeuwarden, 538 en Fr. Briefw., t. a. pî.
bi. 420 (brief van 8 Sept.)
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dat ze zooveel mogelijk hun granen, boter^
kaas, spek en vleescli en dergelijke, binnen de
stad zouden brengen, in huizen, waar dit vertrouwd was. Het nog ongedorschte graan moest
met spoed afgedorsclit worden. Ei' werden
lijsten gemaakt van hen, die der Geuzen gezind waren, om ze daarna te vervolgen. Voorts
werd er een som van 6000 gld. geleend, om de
Waalsclie en I l ^ s c l i e soldaten te voldoen, en
vijf vernielen werden er in dienst genomen,
waarschijnlijk die, waarover Dekema, Donia,
Genen en Cruys lioplieden werden 1).
Althans van elders wordt bericht, dat de
Kolonel vier personen aanstelde, aan wie de regeling der krijgszaken werd opgedragen. Van
dezen werd lîienck van Dekema benoemd tot
monstercommissaris van de bezettingen der drie
Kasteelen te Leeuwarden, Harliogen en Staveren;
Sierck van Donia, grietman van Kollumerland,
werd 20 Augustus aangesteld tot hopman van
een vendel „Nederduitsclie knechten", groot
ongeveer 300 man; Arent van Genen, grietman
van W. Stellingwerf, benevens Wijbe Cruys, vervaardiger van een mechanisch werk (artillerie?),
een dapper en streng catholiek man, werden
ook tot legeraanvoerders gekozen 2).
Bovendien werd er „een zeker getal carbijns of
*) Gabbema, Leeuwarden, 53G, 537, 538 en Bor, t. a. pi. 278.
3
( Carolus, t. a. pi., bl. 84 en Geschiedk. Iîeschr. van
Kollumeiiand e. a., bl. 66.
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„ruiters ten dienste van Z.M." aangenomen, hoofdzakelijk op kosten der verschillende kloosters.
En zoo was de Kolonel alom in de weer. om
met kracht tegen „de rebellen" op te treden.
Omtrent dezen tijd trok er een troep Geuzen
naar de Kuiiire, om te bespieden, wat de
Walen daar uitvoerden. Dezen namen daarop
de vlucht naar Staveren en Mackurn, op welke
laatste plaats zij den exchijs-(accijns-)nieester mr.
Hendrick, die zich vermoedelijk met de Geuzenhad ingelaten, gevangen namen en naar Leeuwarden voerden.
Toen Robles vernomen had, dat de Geuzen
Sneek hadden bereikt, meldde hij dit den
volgenden dag (19 Aug.) aan Al va, en gaf
tevens daarbij zijne groote verwondering te
kennen over de slechte gezindheid der bevolking. Hij verzekerde Z. Exc, dat als het aan hem
lag, geen der roovers („ces larrons)) een voet
in de andere Friesche steden zou zetten ! ')
Maar dit kwam rpoedig anders uit.
De dappere vrjjheidsheld Jan van Bonga,
van Hol werd afkomstig, had reeds in Juli te
Einden volk geworven, en was toen voornemensgeweest, een aanval op Dokkum te beproeven,
maar Robles kreeg er de lucht van, zoodat Bonga
zijn plan moest wijzigen, die zich daarop naar
Enkhuizen begaf 2 ). En toen hij daar vernam, welk
') Fr. Briofir. t. a. pi. , W. 410.
) AMaur, M, 408.

2
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had bekomen, stak hij den 17en Aug. van Enkliuizen naar zijn geboortegrond over. Den volgenden dag (18) was hij te IJlst aangekomen,
waar zijn strijdgenoot Tieto van lïettmga zich
bevond en vanwaar zij, „elck met een fendel
„knechten" in den avond van dien dag naar
Sneek waren opgerukt, waar Bonga zich door
Aedo Gabbema (een Sneekor) eerst op de hoogte
had laten brengen van de gezindheid der burgerij.
Na vele overwegingen werden zij echter eerst
den volgenden dag in de stad gelaten. Aldaar
vereenigden zich bovengenoemde Kollema en
TJnia, benevens Laes van Jongema, Otto van
Heerma en Wybrand van A.ylva, welke laatste
eerlang tot olderman der stad werd verkozen,
terwijl Tiete van Hettinga tot grietman van
Wymbritseradeel werd aangesteld in de plaats
van Pieter van Buygers, wiens huis waarschijnlijk door Hettinga metterwoon werd betrokken,
terwijl een van diens medcgenooten het huis
van Douwe van Roorda in bezit nam ï).
Buygers vluchtte met zijne vrouw naar
Leeuwarden, maar kreeg later zijn huis terug.
De inwoners van Sneek voorzagen zich van
') Zie Ciirolus, t. :i. pi., 69 en 70 ; N. Fr. Alm. van 1888,
bl. 3 1 ; Fr. Briefiv. bl. 410; Lorgion. Kerkherv. 100.
„Hier au soir dedaus Snoek," — brief van 10 Ang. lï. a.
van Robles aan Alva in de Fr. Briofw. t. a. pi. Zie. voi'dur :
Bor, t. a. pi., 278; Napjus t. a. pi. GG en Carolus, 60.
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levensmiddelen uit de kloosters Hospitaal,
Groeudijk en Thabor, Zij hadden verlof om
uit liet klooster Grroendijk, -waarover Ansck van
Frittema, zuster van Pieter hiervoor vermeld,
een e brave en deugdzame vrouw, abdis was,
alles weg te halen, wat draagbaar was, maar
zij moesten de eigendommen der nonnen eerbiedigen. Hierop trokken de burgers den 2(}en
Aug. derwaarts, o. a. een zekere Warner, die
een bijzonder ijverig plundoraar schijnt geweest
te zijn. Het kloostergebouw werd «des nae„middachs in brandt gestoken."
Vervolgens werd het klooster Hospitaal, bij
Sneek, een kostelijk gebouw, afgebroken, waartoe eenige timmerlieden door den Magistraat
derwaarts waren gezonden. Het puin werd
gebruikt tot versterking der stad en het overige
den burgers gegeven. De stadsregeermg berichtte ter harer rechtvaardiging, aan den
Prior van het klooster, die zich te Leeuwarden
bevond, dat ze een en ander m 't belang
der stad hadden gedaan, en dat de bijzondere
goederen in goede bewaring waren en teruggeeischt konden worden. l)
Bonga talmde niet lang, om zich ook van
Bolsward meester te maken. Daar hadden
de Prmsgezinde burgers reeds de noodige
maatregelen tot verdediging genomen. Een
*) Napjus, Sncok, bl. 0 6 ; Carolus, t. a. p i . , VI en H. S.
Heymans.
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Rot" burgers zou in elke poort de wacht
houden en de vier genoemde Kapiteins, gesterkt
met eenige burgers, zouden kloosters en gasthuizen onderzoeken, „of in deselve gheen
„verraderye soude moghen schuylen." Niemand
mocht do stad verlaten, noch goederen vervoeren.
In den nacht van 20 Augustus, ongeveer 2
uur, begaf Bonga zich met 300 man naar
Bolsward, en eischte de stad op, „doch kreech
„een spytich antwoord" van den Burgemeester.
Men had den Kolonel den toegang geweigerd,
en dus zou men hem dit ook wel doen, waarop
Bonga vroeg: „Wie is uw Stadhouder?" —
„De Colonel van Groningen", was het antwoord.
— „De Colonel is een schelm'' riep Bonga,
waarop de Burgervader repliceerde : „Dumachste,
„ofte du biste selfs ein schelm."
Bonga schortte zijn plan thans eemgzins op,
en begaf zich naar het Oegeldooster, een convent van nonnen, waar hij eenige gebouwen in
brand liet steken. Zijne soMaten stormden vervolgens op Oldeklooster los, waar abt Thomas
in groote angst zijn lot afwachtte. Veel vee
werd weggeroofd, en gedurende vy f dagen vernielden de soldaten wat zij maar konden. In de
kerk, in 't slaapvertrek, in de ziekenkamer, in
den kelder, in de logeervertrekken, ja zelfs m
de bibliotheek werd alles vernield en geplunderd, of als dat niet ging, aan de vlammen
opgeotierd. Geen enkel venster van het klooster3
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gebouw werd heel gelaten. Zoo klaagde later
abt Thomas '•)!
Toen had Oegeklooster van de woede van
Bonga's soldaten weder veel te lijden en werd,
evenals hetgeen nog van 't Hospitaalklooster was
blijven staan, aan de vlammen prijs gegeven.
Den volgenden dag (21) kwamen Hotze
van Bunia en Gosse Alberfcs de stad opeisclien ;
men wenschte twee dagen beraad. Toen trokken
zij naar Sloten en versterkten dat. Bonga,
hiervan niets wetende, komt op nieuw Boisward
opeischeu; men geeft hem te kennen, dat men
hem „'s anderen daeghs" het besluit der stadsregeenng zal mededeelen.
Bonga zendt daarop den volgenden dag een
trompetter, die ten antwoord krijgt: men wenschte
te doen, wat de nieuwe stadhouder Bronckhorst
goed dacht.
Diederick van Bronckhorst en Batenburg,
Heer van Nedermormter, was door 's Prinsen
zwager, Graaf Willem. van den Berg, naar
Friesland gezonden 2). Stadhouder was hij eigenlijk niet, want daartoe had Prins Willem reeds
') M. S. aantt. uit 't Rekenboek van abt Thomas. Schotanus 780, Fr. Geseh. 703.
"J Le seigneur de Batenbourgh (Diederiok); zie De Yi\
Fries VUT, 42Ü; 423. 425, 433 en 434. Gabbema, bl. 559
en V. d. Aa, Biogr. Wbk. Carolus, passim; De Vrije Fries,
YII 72. (Westendorp's Dagboek). Fr. Alm. 1888. bl. 3C,
en Carolus, 81. Lorgion, t. a. pi., 98 en 102. Te Water,
Y. der E. IV, 433. Wins. 574.
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15 Juli dezes jaars Graaf Joost van Schouwenburg benoemd, die, zooals we zullen zien, eerst
in 't begin van September in Friesland kwam.
Bronckhorst nu, was den 24en (Aug.) aan
het hoofd van een „groot getale van rebellen'',
benevens „mit seven stucken geschut,"— aldus
meldde het Hof den 27en aan Alva, — zoo „uyfc
„Campen als andere steden'' aan de kust van
Gaasterland aan wal gestapt. Hij sloeg zich
met zijn volk neder te Balk, werwaarts de inwoners van Bolsward hem „om goede vruntschap
„met hem te houden denselven Avondt'1 een
aem wijn zonden. Bronckhorst verzocht daarop
aan Bonga, om te willen wachten, totdat hij,
Bronckhorst, gereed was, om naar Bolsward
te trekken, aan welk verzoek Bonga gereedelijk voldeed.
Twee dagen later (26 Aug.) begaf Bronckhorst zich met zijn gevolg derwaarts. Twee
uren vóór zijne aankomst werden door het
klokgelui van de St. Maartenskerk de burgers
saamgeroepen, die al spoedig tot het besluit
kwamen, „dat men den Stadthouder voorsz.
„op gheloof souden laten incomen''. r)
Juist was dit besluit genomen, toen er nog
eene missive van 't Hof uit Leeuwarden kwam,
met de vermaning, zich tegen de Geuzen kloekmoedig te verdedigen, — „maar te vergeefs".
]

) 'Fr. Briefw. 414; Wins. 579 en Schot. 764.
t. a. pi., bl. 80 zegt: alléén met zijne familie.
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Daarop is Bronckhorst „met syneii Hofgesinde
„eudeccnigheFriesche Edelen", denkelijkDoecke
van Martna en Alef van Aylva, „binnen Bols„ward sonder moeyte ghecomen, sittencle trium„phantelijck te Peerde met syn Trawanten ende
„edelluyden11.
Buiten de Sneekerpoort wordt hij verwelkomd,
terwijl zeker Prinsgozind burger Reyner Annes
een sclioone toespraak houdt.
Spoedig daarop kwam Bonga met zijn 300
man in de stad, terwijl Hotzo van Buma voorloopig te Harich bleef, waar hij te laat aankwam,
om in de stad ingekwartierd te worden. Daarna
werd hij in het dorp Schettens „ ghequartiert
„ende ghefouriert."
Inmiddels was ook Staveren don 24en uit
naam van Bronckhorst door Asinge Ripperda
en Foppe Knnes ingenomen, maar het kasteel
niet 1 ). Te vergeefs voerde men „daer grof ge„ schut voor uyt Bolswaert, Sneeck en Franeker,
„sulck dat die van't slot seer benaut waren".2)
.Denzelfden dag, dat Bronckhorst te Bolsward
was ingehaald, begaf hij zich naar Sneek, waar
hij terstond door de ingezetenen, door Martna en
anderen, met gejuich werd begroet3).
Nu was Franeker aan de beurt.
Reeds een maand te voren hadden vele
1

I Zie: Carolus, t. a. pi., bl. 94.
) Bor, 279 ; Wiusemins 564 en Schotanus 704.
s
) Wiuscmius 579 ; Schotanus 765 en Carolus 80.
2
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plattelandbewouers, o. a. de abt van Lidlum
den 29en Juli, zich naar deze stad begeven, om er eene veilige schuilplaats te
vinden tegen de voortdurende strooptochten
der Geuzen. Dat was misschien dan ook de
reden, dat de prinsgezinde burgers vier personen kozen, aan wie de bewaring der stad
werd opgedragen, onder welke Julius van
3Botnia en Seerp van Galama 4).
Na de ondervindig bij Sneek en Bolsward
opgedaan, zond de Kolonel den raadsheer Julius van Dekema, een Franeker van geboorte,
derwaarts, om de gezindheid der inwoners te polsen en hen zoo mogelijk in de gehoorzaamheid
des Konings te sterken; maar die moeite had
liij kunnen besparen!
Daar verschijnen den 28en plotseling Bronckliorst en Bonga mot 300 man voor de poort,
die de stad m 's Prinssen naam opeischen.
De burgerij is zeer verdeeld, totdat eindelijk
de secretaris Sibrandus Richaeus, te midden
van liet geraas en getier, op den gelukkigen inval komt, om aan die verdeeldheid een
einde te maken, door voor te stellen, dat zij, die
het prinsenvolk willen inlaten, zich ter rechter-,
en de tegenstanders zich aan de linkerzijde zouden
scharen. En wat blijkt nu? Dat bijna alle
burgers zich aan den rechterkant voegen, een
duidelijk bewijs, dat het de volkswensch is, om de
')

Bor, 98; hij noemt de andere twoe ïúut.
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poorten voor de strijders van Willem van Oranje
te openen, lietgeen echter niet zonder tegenkanting van de zijde van het Stadsbestuur geschiedde, waartoe behoorde de heftig Spaanscligezinde oldermau Pieter van Boeymer, die al
spoedig daarna de stad ontweek -1).
Hoewel de Magistraat de sleutels weigert te
geven, de burgerij weet zich te helpen, door
met een voorhamer de sloten der poorten er
af te slaan. Daar komt 's Prinsenvolk binnen,
en een daverend gejuich laat zich hooren.
Ook Franeker valt den Koning af!
Weldra komt een vendel van 160 man onder
Bocke Clock, alsmede 300 man onder don hopman Spaen, de bezetting versterken, terwijl
kort daarop Wijbe van Grovestins, grietman
van Menaldumadeel, met eenig krijgsvolk de
stad bmnenrukt, waarop zijne soldaten gehuisvest worden in de Kerk van het Kruisbroedersklooster 3). Grovestins had tevens de St. Jacobsschatting zijner grietenij medegebracht.
En dat was maar gelukkig, want men had veel
geld noodig!
Nog dienzelfden dag (28 Aug.) begaf Bronckhorst zich weder naar Bolsward, waar hij zijn
intrek nam inliet huis van Godscalck vanHeerma.
J
) Vrij zeker een broeder van Abel, grietman van Gaasterland, hiervoor bl. 91 en 97 vermeld.
s
) Zio N. Fr. T.-AIm. 1855, bl. 5 en vergelijk: De Vrije
Fries, IX, 120, en Garolns, t. a. pi. , 89 en 101.
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Bij trom meislag liet hij bekend maken, dat de edelen, priesters en burgers den volgenden dag (29
Augj, als de klok werd geluid, in de Groote Kerk
moesten samenkomen, zooals dan ook geschiedde.
Daarop liet hij „door synen Doctor", Doytze
van Wingia, „de Articulen ende forme van
„Eede van den predickstoel" aflezen, waarna
de burgers den eed van getrouwheid aan den
Prins aflegden. Tevens werd toen afgekondigd,
dat allen, die te voren door de Catlioliekeii
waren verdreven, „ende uyt hare goederen
„gestoten waren", weder veilig in de stad
konden terugkomen. Daarop verkoos hij Gerolt
van lieerma als luitenant, en Douwe van
Hottinga als olderman ; verder werden er nog
twee nieuwe „Raedtsluyden" benoemd, alsmede
de bovengenoemde lieyner Annesz. tot burgemeester, benevens nog vier andere burgemeesters, o. a. Haye Oeges, „in wiens plaetse
„die hem excuseerde, vermits syne ouderdom
„gestelt is Sainuel Symens." x)
Terwijl dit een en ander in liet westen van
Friesland plaats had, werd er aan de oostzijde
een aanslag op Dokkum beraamd en uitgevoerd.
Gedurende de maand Augustus kruisten eenige
oorlogschepen der Watergeuzen, op last van
Bronckliorst uitgerust, en waarschijnlijk onder
bevel van Jelmer Gabbes, op de Friesche Wad3

) Wunemius, Kroniek, 578 en 579.
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den, kennelijk met het doel, om aan den noordoosthoek van Friesland te landen. '). Het
was duidelijk, dat liet een aanslag op Dokkum zou
gelden, zooals de Geuzen reeds vroeger hadden
willen beproeven 2 ). Dokkum was destijds slechts
met een lichten wal van plaggen versterkt, zoodat de aanslag zonder veel moeite scheen te
kunnen geschieden. „Die President ende liaeden"
gaven den Kolonel in overweging, om ter verdediging „een seecker getal van Walsclie ende Duyt„sche souldaeten, tot omtrent liondert toe i n ' t
„getale", derwaarts te zenden. Robles keurde dit
goed, en met spoed werden Rienck van Dekema
en de vaandrig' Kruningen met 60 Walen en 40
Duitschers als bezetting in de stad gelegd. Aan
Dekema was voorts bevel gegeven, „om den trom„mel te roeren, ende een vendel knechten aldair
„te lichten, omme te beletten den verder toeloop
„van de rebellen/' Want liet gerucht liep,
„dat binnen Dockum bij den rebellen een loop„plaetse gehouden ende gemaect" was, iets wat
men natuurlijk onmiddellijk wenschte te verhinderen, want „door 't innemen van deselve vlecke",
zoude er groote hindernis ontstaan in den toevoer
van „de proviande comende van Oosten'" (graan,
enz. uit de Oostzee). Daarom beproefde men,
om „Colmersyll" en „Oostmahorne te „besetten
') Zie Schotaims, 765; Carolus, 85 en V. Groningen,
De Watergeuzen, bl. 23G.
z
) Zie bl. 105 hiervoor.
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of vast (te) maecken", doch daartoe zag men
geen kans, weshalve den soldaten bevolen werd,
om naar Leeuwarden terug te trekken.
Voordat dit echter kon geschieden, kwamen
de Grenzen reeds opdagen.
Reeds eenigen tijd te voren had Schouwenburg opgedragen aan twee Friesche edelen Sipke
van Scheltema, die zeer waarschijnlijk met zijne
vrouw Bauck van Douma op Heemstrastate te
Morra, en Sicke van Tjessens, die te Holwerd
op Tjessens woonde, om krijgsvolk te werven,
maar niet zoodra had de Kolonel dit vernomen,
of in zijne woede gaf hij last deze beide edelen
te vatten, en hunne huizen te plunderen en te
vernielen. Doch in tijds kregen zij kennis van
't gevaar, dat hun dreigde; toen waren zij op
hunne hoede. Sipke werd door zijn broeder Syds,
die op Groot-Scheltema te Fervvord woonde, gewaarschuwd, en vluchtte naar Ameland, terwijl
Tjessens zich naar Franeker begaf. Maar hunne
huizen en eenige boerenwoningen werden inderdaad geplunderd en de kostbaarste have naar
Dükkum verroerd. Bovendien roofden de soldaten in den omtrek, zooveel zij maar konden.
De „Walen hebben ook veel Dorpen in d' Onderdeel gespolieert ende veel Huysluyden
„dootgheslagen, vermits zij die stede van Doc„kum niet en hadden willen vast maecken ende
„beschantsen teghen de Geuzen."
Scheltema op Ameland aangekomen, vond
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daar een zekeren kapitein Grijsbert, die twee
dagen te voren met een carveel, waarop zich
een 60-tal Geuzen bevonden, waarschijnlijk uit
Einden, aldaar ten anker was gekomen, aan
boord hebbende 6 bussen of kleine kanonnen
op wielen l).
Deze Grjsbert, een vurige en kloeke Watergeus, spoorde Scheltema aan, om ten strijde
te trekken, en den Spanjaard te bevechten.
Bij klokgeklip moesten de inwoners van de
Dongerdeelen, die wegens de plundertochten
der soldaten naar wraak dorstten, worden opgeroepen, en dan moest Dokkum worden ingenomen ! Hij wilde hem daarbij gaarne behulpzaam
zijn, maar Scheltema moest de zaak aanvatten;
hem zou men zonder twijfel volgen.
Deze echter, een vreedzaam man, wars van
het wapengekletter, had er aanvankelijk geen
ooren naar, en wees de hulp af. Gijsbert
bejammerde het echter, om deze schoone
gelegenheid te laten voorbijgaan, en herinnerde
hem aan de woede der Spanjaarden, de plundering zijner stins, en liet hulpgeschrei zijner
verdrukte landgenooten, terwijl hij zich ten
slotte beriep op de liefde tot zijn geboortegrond.
Toen gaf Scheltema toe. Spoedig ging hij aan
boord, Gijsberfc liet het anker lichten en weldra
J
) Fr. Briefiv. 410, 419. Carveel is de naam van een
vaartuig, destijds veel in gebruik. Bor, t. a. pi., 278, vso. 4.
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zette deze hem met 30 man te öostmahorn aan
wal. Met spoed werden overal de klokken geklept, en weldra, verschenen van allo zijden
inwoners uit de beide Dongeradeelen en Ferwerderr.deel, meer gezind, dan wel bekwaam en
uitgerust tot den strijd; „sommigen met geweren,
anderen „slechts met hooivorken gewapend" 1 ).
Seheltema rukte met deze slecht gewapende
bende met vliegend vaandel op Dokkum los.
Nabij de stad gekomen, trok de hopman
Dekema hen met zijne soldaten te gemoet, maaide Geuzen, hoewel slecht gewapend, overtroffen
den vijand verreweg in getalsterkte, zoodat
deze, na eeuig schermiitselen, genoodzaakt was
in allerijl naar de stad terug te wijken. Zoodoende
raakten Dekema en de zijnen bekneld tusschen
twee vijanden : Seheltema met zijne strijders aan
de eene, en liet meerendeel der Dokkumer burg'ers, die den Spanjaard niet zeer genegen waren,
aan de andere zijde. Onder deze laatsten
worden met name genoemd een zekere Cornelis
Jacobsz., een aanzienlijk, rijk en zeer geacht
koopman, die zijne Spaanschgezinde medeburgers dwong om aan hem hun geld af te dragen.
Een medestander van dezen was Marck Jerisma,
algemeen bekend wegens znne groote lichaamsbouw, die gelijken tred scheen te houden met
x

) In Fr. Briofw. bl. 420 staat: „à cause que trois Grietenyes s'étoieut joincta avecq enlx."
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zijne heftigheid, zooals kan blijken uit liet feit,
dat hij sommigen der Spaanschgezinclen met
ruwheid aangreep, ze wegvoerde en in den
kerker liet werpen, terwijl hij overigens alle
middelen aanwendde, om de pogingen der
„opstandelingen" te steunen. x)
Aucke Oedtsma, grietman van Dantumadeel, en
Ofcke Baert, gewezen secretaris van Westdongeradeel, die toen geheimschrijver van Scheltema
was, bevonden zich ook in die stad 2 ).
De Walen en Duitschers verdedigden zich
dapper en hadden bijna de kleine kanonnen
reeds veroverd, ware liet niet, dat de Geuzen
door hunne aanvallen van twee kanten, hen te
machtig waren, tengevolge waarvan zij nu
gedwongen werden door een achterhoek van

') Carolus, t. a. pi. 89. Cornelis Jacobsz. komt als
inwoner van Dokkum voor in 1578 (CJliblt. v. IV. III, bl.
1211) on March Jentsma, of, zooals hij zelf schroef, Jensma,
komt in Aug. 1577 voor (ald. III, bl. 1146) en wel als
„sestiende man en volmacht van do Stadt Dockmn", terwijl
men hem ook in April 1580 vindt vermeld, tegelijk met
ITlrieh v. Kichteren, Secr. van Dant.dl., die (niet genoemd
door Carolus) even goed spraak hield met de Genzen, als zijn
grietman Oedtsma (wol genoemd door Carolus). Nalezing
N. N. grietmannen, op Dantumadeel. Een Sjoerd Jensma,
uit Dokkum, komt in 1574 voor (Chbk. III, bl. 993.) Zie
over die gevangen genomen roomschgezinde burgers,
het verhaal van Henricus à, Bra., in De Vrije Yries, YI, 138.
(Zie hierna )
2

)

Carolus, t. a. pi., 89.
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de stad de wijk te nemen naar Leeuwarden, met
een verlies van 15 Walen, van welke er drie met
messteeken en steenen waren gedood, aan welk
moordadig feit zelfs vrouwen en kinderen een
werkzaam aandeel hadden, genomen. In een
brief uit die dagen leest men dan ook, dat de
Geuzen stellig waren verjaagd, „ten waere de
„burgeæ-, van Dockuni voorsz. de partje van
„denselven rebellen sustinerende, op ons volck
„nyet en hadden inncgesclioten ende geslaegen,
„schietende en werpende met steenen uyt de
„vensteren'", waardoor zij „eenighe van deselve
„souldaeten van 't leven gebracht" hadden.
Een deel der Walen en Duitschers had dewijk genomen op den toren van het St. Bonifaciusklooster, hunne trommen en geweren medenemende. Daar hoopten, zij een veilige schuilplaats te vinden, totdat er nieuwe troepen
zouden zijn aangekomen.
Vrij zeker had dit een en ander plaats opDinsdag den 26en Augustus.
Den volgenden morgen omstreeks 8 uur kwam
er van het platte land een groot aantal Geuzen
door de „ /Velsumerpoort" binnen. Kanonschoten
werden er gelost en de stad was vervuld met
vreugdekreeten, ja, allerlei brooddronkeuheden
en plunderingen hadden er plaats.
Natuurlijk
moesten do Roomschen en hunne ceremoniën
het ontgelden. Maar ook de soldaten, die op
don toren waren gevlucht, hadden het hard
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te verantwoorden, daar men onder in dat
gebouw een vuur aanlegde, zoo hevig, dat
de klokken smolten, doch, dewijl er een omgang rondom den toren was, konden zij zicli
nu en dan verplaatsen, en zoo hielden zij
het vier dagen, bange dagen, uit. Niets was in
staat, noch beloften, noch bedreigingen, om
hen tot de overgave te dwingen; zij weken
niet en hielden den toren in naam des Konings
en van hun Kolonel bezet.
Nu dit alles niets mocht baten, toog men
met allen ijver den volgenden dag a a n ' t werk,
om de stad zooveel doenlijk in staat van tegenweer te brengen. Want men begreep zeer
terecht, dat de Kolonel, die van de vluchtende
manschappen de noodlottige tijding van Dokkimi
reeds had vernomen, wel spoedig zeer krachtig
zijn ongenoegen zou toonen, iets, waarover
men zicli met zonder reden vrij wat ongerust
begon te maken, te meer daar de toegezegde
hulp van twee vendels voefcknecliten onder Jan
van Bonga en Sicke van Tjessens, die uit Franeker hun door Schouwenburg zou worden
toegezonden, nog steeds uitbleef.
Robles nam nu de noodige maatregelen, om
liet stedeke zijn toorn met nadruk te doen gevoelen, op eene wijze, zooals dat bij den Spanjaard
gebruikelijk was : de soldaten, die voor dat
doel zouden worden aangewezen, hadden de
Tolkomene vrijheid, om te plunderen, rooven,
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moorden, branden, schenden, in één woord
zooveel schanddaden te bedrijven, als maar
mogelijk was.
Toen zocht de „Cornel" uit elk vendel de kloekste, dapperste, meest ervarene krijgers, ten getale
van 200 voetknechten en 30 haakschutters te
paard, welke, onder bevel van den kapitein
Monceau, tegen den avond, zoo stil mogelijk,
zich van Leeuwarden in de richting van Dokkum moesten begeven. Zij namen hun weg
blijkbaar langs de Dokkumer Ee, want bij de
Oude Zijl aangekomen, namen zij daar een
weinig rust, om vervolgens met het aanbreken
van den dag met den meesten spoed op de
stad aan te rukken. In dienzelfden nacht, van
29 op 30 Aug.; togen uit Groningen 120 man
ruiterij onder den bekwamen hopman Dopy
naar Buitenpost, waar zij bij het krieken van
den ochtend aankwamen. Hier zullen zij zeker
eenure oog-enblikken halt gehouden hebben, om
daarna hun marsch naar Dokkuui te vervolgen,
waar zij waarschijnlijk iets later zullen zijn
aangekomen, dan de manschappen uit Leeuwarden.
Nu ging het op een plunderen, branden en
moorden. De Kolonel had bevel gegeven niets
en niemand te ontzien, en aan dien last werd
meer dan voldaan, zoo zelfs, dat ook Roomsche
burgers aan eigendom en leven werden gekrenkt. Het bevel was kort, krachtig en
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duidelijk ; het luidde : de geheele stad te vuur
en te zwaard te verdelgen! Een vreeselijk
bloedbad werd er aangericht: „liet bloed tapte
van de straten in de Ee !"
Eemge iloomsclie inwoners, die naar Leeuwarden waren gevlucht, begaven zich terstond
naar den Kolonel, en baden en smeekten hem, om
toch medelijden met liun.no medeburgers te
willen hebben, en, „door hunne voorbede en
„door de tranen van eenige aanzienlijke
„vrouwen", werd de Kolonel er toe gebracht, om
koeriers naar de benauwde veste te zenden, met
bevel, dat vreeselijke moorden te staken. Nu
hielden de soldaten wel op met liet moorden,
maar sloegen tot plunderen over, en eerst toen liet
gerucht kwam, dat er voor de Geuzen hulptroepen
aanrukten onder Bonga en Tjessens, toen haastten
zij zich, om met den in schepen geladen buit
naar Leeuwarden te vluchten, doch niet dan
nadat zij eenige huizen in brand hadden gestoken.
„Zij stopten buskruid in hammen en schinken
„en andere vette voorwerpen, die zij met lonten
„omwonden, en zoo overal in de huizen wierpen,
„opdat zij te schielijker vuur zouden vatten."
Binnen weinige uren waren 200 huizen een
prooi der vlammen; „vreeselijk was de aanblik
van de stad"!
De hopman Monceau bleef te Dokkum achter
met eene bezetting van 150 man, terwijl de
overige manschappen de met buit beladen schepen
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naar Leeuwarden zouden begeleiden. Langs
de Ee wordt de tocht ondernomen, en van
geen gevaar bewust, loopen zj] zonder orde
nevens de schepen. Plotseling verschijnen tot
hun niet geringe schrik uit een hinderlaag
aan den oever der Ee, op een halve mijl
afstands der stad, de manschappen van Bonga
en Tjessens, die kennis hadden gekregen, dat
de buit in aantocht was. Sommige Walen worden op de vlucht gedreven, eem'gen gevangen
genomen en een deel van den buit wordt bemachtigd, en naar Franeker vervoerd. Het
overige gedeelte van den buit werd door Monceau
op Camtninghahuis te Leeuwarden geborgen.
Vreesselijk had de stad geboet, en met recht
staat deze gebeurtenis geboekt als : „ de Waalsehe
furie binnen Dockiun."
De strijd was hevig geweest. De macht
der Geuzen beliep ongeveer 2500, waaronder
vele inwoners uit de drie naastbijgelegene grieten rjen; er waren onder hen 14 haakschutters
met bronsen wapenen, die kog-els van 3 pond
schoten, verder een halve slang (klein kanon)
en 27 dubbele bussen (geweren). Van de Geuzen
sneuvelden er ongeveer 400; de Walen hadden
slechts 29 doodeu en 86 gekwetsten.
Het hof van Friesland berichtte den Uertog
van Alva „in alderobedientie geerne", dat de
dappere Walen en Duitschers hadden „allen
„den rebellen ende borgers, die sy gemoetende
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„waeren, behalveii wyff oude kynrleren, geslae,,gen" (doodgeslagen), „de huysen geplmidert,
„ende voorts 't vuyr in der stadt gosteken, ende
„omtrent de derde part van dien verbrandt";
en Robles voegde er bij „pour donner exemple
,,aux aultres malheureux comme eulz": ten
voorbeeld van andere zulke ellendelingen ! x)
Ondertusschen had .Robles tegen den 25en
Augustus de Staten van den Lande te Leeuwarden doen samenkomen. Daar verschenen
hunne Gedeputeerden Watze van Camminglia,
Ruurd van Roorda en Here van Ockinga, aan
wie de Kolonel voorstelde, eene som te doen
opbrengen van 7000 gld., ten einde de vier
vendelen Walen te betalen. Maar zij gaven
ten antwoord, dat liet niet aan hun stond, om
r
j Het verhaal der Waalscho Furie ie Dokkum "wordt
door een tijdgenoot Ilcnricns à Bra verhaald, die daarbij
tegenwoordig was. Dat verhaal is opgenomen in De Vrye
Vries, dl. YI. Hij stelt de Furie als te zijn geschied op
15 Sept., hetgeen misschien in navolging ook door Epngers
ten Post in diens Kroniek wordt gezegd. Jlaar hoeveel
waarde men ook geneigd is aan de mededeeling van een
tijdgenoot uit de plaats zelf te hochtcn, daartegenover staat
het getuigenis van Carolus, t. a. pi. M. 90, die het stelt
op 29 Augustus, terwijl uit de Fr. Briefw. in Dl. YIIT van
De Vrije Fries, bl. 419, 420 en 421, ook duidelijk blijkt,
dat zij einde Aug. plaats had en er vier dagen verliepen
tussehen don dag, dat de Geuzen Dokkum innamen en dien,
waarop de Walen do stad herwonnen, en ook, dat althans
alles vóór 8 September was afgeloopen. H. S. Heymans stelt
de inname door de Walen ook op 29 Augustus en Bor, h. a.
271, vs. geeft ook op: 29 op 30 Augustus.
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daarin toe te stemmen, doch dat liet noodzakelijk was, dat meerdere personen werden opgeroepen, geciteerd door den Hove. Onmiddellijk
werden drie boden door Robles en liet Hof
uitgezonden aan 14 andere personen, om, met
ter zijde stelling van alle andere zaken, den
29en dier maand naar Leeuwarden te komen
en zich bij de Gedeputeerden te voegen, „ende
„aen te liooren, 't gene liaer lieden van syne
„Majesteyts wegen, tot minste costen van den
„Lande soude voorgehouden worden".
Het voorstel luidde : aan te nemen 4 vendelen Walen en de regeling van de betaling
daarvan, waarop de stadhouder eischte, om
hem „absolute antwoort te gheven." Belangrijke
discussiën werden daarover gevoerd, die echter
geen resultaat gaven, zoodat hem drie dagen
later (1 September) schriftelijk werd te kennen
gegeven, bij eene acte, door 9 van de gemachtigden geteekend: dat zij „in het selve
„verzoeck so het bij mijn Heeren gedaen is",
niet konden „consenteren'' *).
Men kan zich de woede van den doorzettenden
Portugees voorstellen, die van geen weigeren wilde
weten, en weldra moesten dan ook Ruurd van
Roorda. van Hennaard, en Pieter van Camminglia,
die op 't Ameland woonde, daarvoor boeten 2).
^ Wius,, Kroniek, 568«.
2
) Gabbema, Leeuwarden, 549; Carolns 125, en De Vrije
Fries, dl. XVI, M. 527.

Wumkes.nl

127
Van lieverlede kwam er in Leeuwarden
groote schaarste van levensmiddelen. De rogge
was zeer duur, wijn was er niet, slechts
ingebrouwen bier ; zout, boter, zeep en dergelijke
waren nauwelijks te bekomen. Daarbij kwam
nog de inkwartiering der Walen. Robles wilde
trachten daarin te voorzien, en liet nagaan,
hoeveel koorn er nog in de stad was. Het bleek,
dat er in gewone omstandigheden genoeg zou
zijn, maar een stroom van vluchtelingen kwam
er dagelijks binnen hare poorten en op die wijze
was de zaak niet te overzien. Toen werd er afgekondigd, dat ieder, die van buiten in kwam, zich
voor 6 maanden van spijs moest voorzien. Aan de
magistraat beval hij het geld, dat in de
schatkist mocht zijn, te gebruiken, om een
ruimen opslag van koorn in Oostfriesland te
doen. Al het graan, dat zich op het Bildt
bevond, moest zoo spoedig mogelijk in de stad
worden gebracht, op straffe, dat het anders
door de soldaten zou worden weggehaald.
Men wist, wat dat beteekende ! Zoo werd de
stad, deels door dwang, deels uit vrijen wil van
het noodige voorzien.
ISTu wilde Robles zich van de gezindheid der
burgerij overtuigen. Hij liet de 4 hoplieden
van de 4 Espels bij zich komen, wie hij
gelastte, de burgers m de wapenen te doen
verschijnen, ten einde een wapenschouwing te
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houden op den 3en September. *) 't Was zeer
slecht weer ; veel regen en wind. Toch kwamen
de burgers getrouw op en goed gewapend, tot
groot genoegen van den Kolonel, ja, zoo groot,
dat liij aan ieder hopmanschap zijne tevredenheid betuigde. Hij onderhield zich met sommigen
hunner op minzame wijze en bespeurde, hoe
langer hoe meer, dat er onder de gewapenden
een goede geest heerschte, zoodat een : „leve
de Koning!" met gejuich werd begroet. Dat
was hem recht naar den zin, en om daarvan
blijk te geven, laat hij eeiiige vaten bier aanrukken, en onder het ledigen der kroesen,
drinkt men op den Koning, en onder den indruk
van 't oogenblik zweeren allen, de stad met
goed en bloed tegen de Geuzen te zullen verdedigen.
De Kolonel kon dus over de Leeuwarder
burgers zeer tevreden zijn.
Den volgenden dag kwam het bericht, dat
onderscheidene soldaten uit Franeker zich te
Berlikum hadden nedergeslagen. Mogelijk hadden zij een aanslag op de hoofdstad, voor. Maar
dit verliep, want zij werden weldra door de
Walen uit Leeuwarden verjaagd.
„Svne Mat's. blockhuyse te Staveren", dat
nog steeds in Spaansche handen was gebleven,
:
) De i Jîspels waren do i kwartieren, waarin de stad
verdeeld was ; zie daarover EekhofF, Iieschr. van Leeuwarden.
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•was sedert den lsten Sept., door de Geuzen
„sterckelyckeii" belegerd.
Kort daarna werd Robles ziek, en toen liet
hij de leden van 't Hof bij zich komen, om te
beraadslagen, wat er gedaan moest worden, om
deze sterkte te ontzetten x ).
Na rijp beraad werd hopman Gantau den
9en Sept. „omtrent den middach" met „vyf
„vaendelen Walen ende twee vaendelen Duytsche
„knechten" in 65 turfscliuiten derwaarts gezonden ; die zouden zich verdedigen, zoo schrijft
Robles, „jusques à la mort", tot den dood !
pOnverziens" aangekomen, tot groote schrik
der Geuzen, streden dezen zoo hardnekkig, dat
meerdere hulp noodig was. Den volgenden dag
(10 Sept.) werden er dan ook nog 600 Waalsche
haakschutters en 200 Duitechers onder Monceau,
Dopy en Dekama in eenige schepen derwaarts
gezonden, en zoo gelukte het aan Gantau en de
zijnen, om 1200 Geuzen op de vlucht te jagen.
Ook Robles maakt er melding van in een
brief van 14 Sept. aan den Hertog van Alva,
en schrijft onder meer, dat hij den lOen er
liet noodige krijgsvolk had heengezonden, die de
Geuzen hadden verjaagd, en er 5 bronzen stukken, die zij uit Kampen meegenomen hadden,
waren bemachtigd. Toen hadden de Geuzen
') De Vrije Fries, XVI, bl. 523. Bor, 278 en 279. Fr.
Briefw. 420. Noch bij Carolus, noch in de Briefw. wordt
van Robles ziekte gesproken, maar o. a. door Schotanas., 766»

9
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uit wraak den volgenden morgen (11 Sept.)
drie sluizen willen dicht stoppen, en de
Spaanschen ten getale van 1600 man voetvolk
en 50 ruiters bij de laatste sluis nabij Koudum
(Galamadam ?) willen opwachten. De Spaansclie
lioplieden deden daarop den volgenden dag (12
Sept.) hunne manschappen ontscliepen uit de
kleine „schuyten", waarmede zij gekomen waren,
tengevolge waarvan er bij Galamadam een hevig
gevecht plaats had, waarbij ongeveer 150 Geuzen
sneuvelden, terwijl er onder de Walen slechts
enkele dooden en ook maar weinig gekwetsten
waren. Eke Bauckesz., een dapper vendrig
van den hopman der Walen, Wybe van Goutum,
werd door zijn borst geschoten, en enkele anderen
werden gewond. Nadat eerst liet dorp Koudum,
werwaarts de Geuzen gevlucht waren, door de
Walen geplunderd was, ging het op Staveren
los, hetwelk „moestendeel tot liet raadtbuys
„verbrant (is) ende syn de voorn. Walsche ende
„ Duytsche soldaten, op vier nae, die dood
,gebleven syn, niet gewont, te Leeuwarden
„gocomen.'1 Zij keerden „met groote buyt
„ende veel roof gheladen" naar Leeuwarden
terug en brachten het veroverd geschut op het
blokhuis aldaar *).
Toen had zeker genoemde Abel van Boeymer,.
grietman van Gaasterland, bij den terugtocht
*) Cai-olus, 104, Wius., Kroniek, 580. Bor, 279 en lh: Briofw.,
423, waar bovenbedoelde stuitten nader worden omschreven.
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der Walen uit Staveren, van Robles bevel
gekregen, om zich bij hen te voegen. Want
men vindt vernield, dat hij met cenige schepen
met soldaten over 't Sneekermeer voer, maar dat
door storm deze schepen van elkander geraakten,
zoodat hij, alleen vergezelschapt van een vendrig,
die nog lijdende was aan zijne wonde, bekomen
m het gevecht bij Galamadam, niet verre van
Sneek in een moeras terecht kwam. Ongelukkig werd dit door zijne vijanden bemerkt,
die zich van hem meester wilden maken.. Boeymer verweerde zich dapper, maar zwaar gekwetst moest hij zich aan den vijand overgeven, waarna hij in de gevangenis te Sneek
werd geworpen, en dewijl zich niemand om hem
bekommerde, stierf hij in dat treurig verblijf
spoedig aan zijne wonden 't Schijnt, dat men
den vendrig in zijn geboortestad Sneek niet
wilde veroordeelen, om welke reden men hem
naar Franeker zond, waar hij later op bevel van
Schouwenburg en diens nieuwen raad werd
opgeknoopt.
In plaats van Boevmer werd Saeckle Tobinthies,
een Bolswarder, tot grietman van Gaasterland,
en tevens tot hopman benoemd, een man,
die krachtig tegen de Geuzen streed ').
Kort te voren was Graaf Joost van Schouwenburg met eenig voet- en paardevolk uit
*) Van Sminia, NI. grietm., 377 en mijne Nalezing daarop,
bl. 119; Carolus, t. a, p]., M. T05, 100 en 107.
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Overijssel in de Wouden aangekomen, waarop
Bronckhorst hem eenige ruiters te gemoet had
gezonden, die hem naar Sneek zouden brengen,
hetgeen dan ook den 8 e a September had plaats
gehad, begeleid met 7 à 8 vendelen voetvolk,
en vergezeld van 4 paarden en 2 schepen met
bagage.
Toen Robles den 14«n Sept. dit een en ander
aan Alva berichtte, herinnerde hij Z. Exc. er
aan, dat deze Schouwenburg dezelfde man was,
die vroeger, denkelijk in Juni 1568, onder de
oogen des Hertogs een huis, „maisoii rouge",
nabij Groningen, had durven verbranden x).
Dat Schouwenburg en Bronckhorst eerlang wel
oneeniglieid zouden krijgen, dat was te voorzien; zij waren elkaar eigenlijk in den weg.
En dat bleek al spoedig. Robles meldt zelfs,
dat zij zulk een oneenigheid kregen over de
penningen, die ze hadden laten invorderen, dat
zij reeds met de degens in de hand tegenover
elkander hadden gestaan. ') Maar gelukkig werd,
door het wijs beleid van Doecke van Martna, bijgestaan door Baerte van Idsaerda en Haring van
Glins, deze twist spoedig weer bijgelegd, op deze
wijze, dat Schouwenburg als stadhouder zou worden erkend en Bronckhorst zich tevreden zou
stellen met het bevel over slechts één vendel, dat
') Friesche Briefw. bl. 423. Kort vóór den slag van
Jemgïim.
2
) Fr. Brieiw. alsvoron.
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binnen Bolsward in bezetting lag *). Schouwenburg bleef voorloopig te Sneek, „vermits
„saecken van gliewichte ende svvare importan,tien hem aldaer" ophielden, weshalve hij den
13en (Sept.) uit Sneek een schrijven richtte
aan de stadsregeeringen te Franeker en Bolsward
met bevel, zoo spoodig mogelijk hunne gecommitteerden of volmachten naar Sneek te zenden,
ten einde „te sien, ende te verstaen, onse voorsz.
Commissie ende Instructien.'' Twee dagen later
werd daarvan eene copie vervaardigd door Doytze
Wijngia (ook: Wijnia), toep geheimpchrijver
van Schouwenburg, wellicht vroeger secretaris
van Leeuwarden, welke copie zeker aan de
afgevaardigden is uitgereikt 2 j.
Schouwenburg ging daarop naar Bolsward en
werd door Bronckhorst en de stadsregeering
aan de Sandsterpoort „seer heerlycken ont„fanghen, rijdende met Bronckhorst te Peerde
„naai- Heerema Huys, alwaer hy sijn Logement
„nam", terwijl Bronckhorst zijn intrek nam op
Jongemahuis.
Den 15en (Sept.) liet Bronckhorst eenige
personen uit Franeker verbannen en anderen
') Carolus, t. a. pi. 102. Schotanus, 765. Robles brief in
Fr. briefw. -123 en 425. Te Water Y. der E. II, 419 en
III, 106 en Winsemius, fol. 580.
2
) Zie de missive en instructie vermeld in kroniek AYins.
5G9 tot 573 en Sohotanus 767. Zie over 'Wijniu ook Carolus.
194 en in De Vrije Fries XVII, Register.
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in hunne huizen opsluiten, nadat hij bemerkt
had, dat er hier en daar verraderij schuilde,
die misschien in verband stond met het gerucht,
dat Robles een aanval op deze stad wilde
beproeven, om welke reden Schouwenburg zich
dan ook met spoed derwaarts begaf, waar hij
met gejuich en den kreet: „Vive Ie Geus"! werd
ontvangen. Sjaavdemastate koos hij tot bewoning. Onmiddelijk stelde hij tot een nieuwen
raad aan, de bovenvermelde Glins en Idsaerda,
benevens Eco Ysbrands, Feike Rhala en Frederik van Inthiema, terwijl Tiete van Hettinga
tot bevelhebber van Sneek werd benoemd x).
Franeker was inmiddels opgepropt met menschen, die uit andere plaatsen, meestal van
liet platte land, waren gevlucht. En dit werd
er niet beter op, toen men eenigen tijd later
bemerkte, dat de haven van Makkum, doorliet
laten zinken van een paar schepen met steen
onbruikbaar was gemaakt, zoodat toevoer uit
N. Holland langs dien weg niet kon geschieden 2).
In dien benauwden toestand nu beraamde Robles een aanslag op de stad, en poogde dien in
den nacht van 16 Sept. te volbrengen. Des avonds
zond hij vijf vendelen soldaten uit Leeuwar*) Schotanus 767 en Winsemins 572 en 579. Die personen worden bij Winsemins met name genoemd. Nieuwe
Fr. Yollcs-Alm. 1855, bl. 5 en C ; Carolus 101 en 102 ;
Franeker Archief, no. 171, 285 en 324.
°) Zie bl. 135 hierna.

Wumkes.nl

135
den en ook uit Harlingen derwaarts. Dezelaatsten
zouden alarm maken aan de westkant, terwijl
dan genen aan de oostzijde een aanval op de
stad zouden kunnen doen. Maar dit mislukte,
want toen de soldaten en het krijgsmateriëel
zou worden vervoerd, ontdekte men, tot niet
geringe ergernis van Robles, dat de waterwegen overal door het aanbrengen van palen
en dammen waren versperd. Hiervan was het
gevolg, dat hij genoodzaakt was dit plan op
te geven, om ter gelegener tijd opnieuw een
aanval te beproeven. En om dán gereed te
zijn, maakte hij nu een legerkamp te Berlikum
en bij de kloosters Aanjum en Lidlum, tevens
met het doel, om den toevoer uit liet Bildt
naar de door de Geuzen ingenomen steden af
te snijden.
Herhaaldelijk deden de Geuzen uit Franeker
nu uitvallen op dat legerkamp en ook op 't
klooster Lidlum, welks abt zijne goederen
te Franeker reeds vroeger, voordat die stad in
de macht der Geuzen was geraakt, in veiligheid had gebracht.
Robles had dringend behoefte aan meer krijgsvolk en voortdurend schreef hij aan Alva daarover brieven. Den 8en September had hij den
Hertog verzocht, hem een 1000 of 1200, nog
liever 1500 haakschutters, toe te zenden, en
bij brief van 4 October drukt hij zijn verlangen
uit, dat, behalve die haakschutters, de hop-
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man Jean Danette spoedig met zijn volk
mocht komen. En niet minder noodzakelijk
was het, om hem geld te zenden; „car", zooschrijft hij in een zijner brieven, „s'est icy
„ung pays auquel Ie service du lloy ne se
„peult effectuer saus argent" i).
Alle kerksieraden te Bolsward werden in
liet huis gebracht, waar Brouckhorst verblijf
hield. 2) Hij moest echter eerlang wegensoproerjglieid zich weder uit Franeker naar Bolsward begeven, alsook hopman Spaen met zijne
knechten, die bij zich had het vaandel en
eenige soldaten van den hopman Keldonck,
welke omtrent Galamadam van zijn paard was
geschoten. Spoedig kwam daar ook 't vendel
van Hotze van Buma, zoodat er 4- conipagmëii
in de stad lagen, welk getal eerlang nog werd
vermeerderd door 3 vendelen, zoodat er .toen
7 vendels. in bezetting lagen. Al deze krijgslieden, benevens „hot Hofgezinde" van Bronckhorst, moesten door de ingezetenen worden
onderhouden, een niet gering bezwaar.
Sommige soldaten werden gelegerd in de

r
) „Want het is hier oen land, waarin de dienst desKonings niet zonder geld kan worden volbracht" ; Fr. Brieftv.
t. a. pi. 1)1. 403 en voorts ald. M. 421, 423—425. Fr. T.
Alm. 1855 (Franeker). Diest Lorgion 105 en 107. M. S.
Heyinans. Bor, bl. 279 en Gabbema, bl. 540.
"J Sehotanus, 7G5 en AYinsemius, 580,
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Minrebroederskerk, anderen in de Proostdij 1).
Op zekeren morgen kwam in de vroegte oen
bode uit Makkum te Bolsward „voor de blauwe
„Poort", die mededeelde, dat er Walen uit
Harlingen te scheep naar Makkum waren gekomen, om daar eeuige schepen, die met boter
waren geladen, van hunne vracht te berooven.
Schouwenburg zond er 600 man heen, om
dit te beletten. De Walen, dit vernemende,
kozen daarop het ruime sop, tengevolge waarvan Scliouwenburg's soldaten weder naar
hun garnizoen te Bolsward terugkeerden, wat
zeer onverstandig was, daar de Walen, dit
bemerkende, onmiddellijk den steven wendden
en opnieuw een aanslag beproefden, die nu
„geluckelyken volbracht'' werd, „nemende na
„sich alle de Butter, die in de voorsz. schepen
„was," terwijl zij bovendien nog 2 schepen,
met steenen geladen, voor de Makkumerzijl
lieten zinken s ).
Kort daarop versterkte Schouwenburg de
stad Bolsward, en vaardigde een placaat uit
voor de plattelandsbewoners, om alle levensmiddelen te brengen in de twee legerkampén
te Arum en Monnikebayum. Vervolgens begaf
hij zich naar Franeker en beraamde de noodige
middelen, om de veroverde steden te versterken.
Zelfs beraamde hij een aanslag op Leeuwarden,
*) Hiermede wordt
„opt Sandt."
2
) AYinsemius 580.

zeer zeker bedoeld de Proostdij
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waartoe hij den 26en Sept. eene wapenschouwing
te Sneek zou houden, hetgeen dooi' overloopers
aan Robles werd medegedeeld. Ook vernam
hij, dat er in de Zevenwouden eene menigte
schanskorven, benevens een zeker aantal
bruggen van rijs werk, werden vervaardigd,
liobles zond terstond eenige soldaten derwaarts
met last, om al het wapentuig en liet rijswerk
per as naar Leeuwarden te brengen, en wat
niet vervoerd kon worden te verbranden. Ook
werd er een gebod uitgevaardigd, dat niemand
dergelijke voorwerpen meer voor den vijand
mocht maken en verkoopen, op straffe van te
vuur en te zwaard te worden vervolgd. Een
groote hoop schanskorven werd er inderdaad
gevonden en aan de vlammen prijs gegeven.
Eenigen tijd daarna kwam in dit gewest de
tijding, dat Alva in Henegouwen een nederlaag
had ondergaan, tengevolge waarvan den 2en October in Bolsward en de andere steden „ groote
Triumphe over de Victorie1' werd betoond.
„Men heeft Pecktonnen laten bernen, mits„e'aders de stucken rontsomirie de stadt afoe„stoken op den wal, alwaar de knechten met
„4 vliegende vaandels haar sien lieten" ').
Maar deze vreugde was kort van duur, want
eerlang werden de soldaten bij troimiielslag
door de hoplieden Spaen en Vlieger ten strijde
M Wins. t. a. pi. 5S0. Van Vloten, Netlerl. Opstand
,(e3. 1872) I, 300 en 310. Gabbema, Leeuw., 513 en 545.
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geroepen, doch zij weigerden en er brak een
oproer in Bolsward los, waarover de magistraat
brieven aan Schouwenburg te Franeker schreef'1).
Twee dagen later (4 Oct.) wilde Robles te
Leeuwarden een proef nemen, in hoeverre de
burgers, der stad bij een mogelijken inval gereed zouden zijn ter verdediging.
In den nacht van 3 op 4 Oct. wordt op een gegeven teeken liet geschut afgevuurd, en worden
de musketten afgeschoten, de klokken geklipt
en de rommels geroerd, en teekens gegeven, alsof
al de poorten worden bestormd. De burgerij
vliegt te wapen ; ieder begeeft zich naar de
hem aangewezen post; de geestelijke heeren
nemen een standplaats in voor het Hof van den
Bisschop (nu Gouvernementshuis), „de leden van
den Hove en de Heerschappen voorde Canselarij,"
terwijl dezen daarna onder bevel van Hieronimus
van Hania, vroeger uitstekend in den krijgsdienst
geoefend, maar toen lid van den Hove, door de stad
trekken, hetwelk een schoon gezicht opleverde.
Robles had inmiddels een fraaien hengst bestegen, en met den Bisschop aan zijne zijde,
en omringd door een bende haakschutters,
doorkruist hij de stad, om te onderzoeken, hoe
de gezindhheid is der burgerij, en met groote
vreugde ontdekt hij, dat allen bereid zijn hun
goed en bloed te offeren voor Koning en Vaderland, voor vrouw en kinderen, kerk en altaar.
1

)

Winsemius, 580 en 581.
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Toen de dag was aangebroken en allen weder
naar Luis waren getogen, zaten zes Watergeuzen
in hun duisteren kerker te wachten, dat aan hen
het doodvonnis zou worden voltrokken. Vier
hunner werden opgehangen, terwijl de andere
twee „niet den zwaarde werden gericht"! *)
Inmiddels beraamden de soldaten te Franeker
op nieuw een rooftocht, gedwongen als ir en
was, wegens gebrek aan levensmiddelen. De
eerste aanval was gericht op 't klooster Bayum,
nabij dat dorp gelegen Maar 't klooster was
leeg; de „geestelijke Jonkvrouwen" waren gevlucht, en alles was meegenomen! Vier dagen
aaneen hadden de krijgers geen brood en moesten
zich tevreden stellen met „boom- en aardvruchten'', stronken van kool en „ ander groente."
Toen trokken ze naar andere plaatsen, maar
Robles overlegde met de leden van liet Hof,
om nu zooveel mogelijk te zorgen, dat in Leeuwarden en de legerplaatsen te Berlikum, Aanjum
en Lidlum een grooten voorraad koorn werd
opgeslagen 2).
Dit was van dubbel voordeel; aan den vijand
werd het onthouden en de soldaten van Robles
waren clan des te beter voorzien. Doppy met
zijn Walen werd gelegd in de schans van
Berlikum, die voorzien vfirà met 6 groote
donderbussen, en het noodige kruid en lood;
') Gabberna, Leeuwarden, bl. 517. 2) Carolus, t. a. pi.,
bl. 112. Ohbk. v. Fr. III, 906 en 907, en zie ook ald. bl. 914.

Wumkes.nl

141
de verdediging der andere twee, Aanjum en
Lidlum, was aan Duitsche en Eriesche krijgslieden opgedragen. Ook deze twee werden
versterkt, „met gelyk een yver en haast", waarvoor ïvenio" huis werd omvergehaald en eemge
„heïîlijke boomgaarden" werden uitgeroeid.
.De schans te Lidlum almede nabij Franeker gelegen, werd met 5 zware donderbussen voorzien.
Zoo was 't aan de „Bildkers" onmogelijk, om
eenig koorn te doen toekomen aan den vijand, voor
wien de nood voortdurend hoogereuhooger steeg.
Inmiddels hadden Schouwenburg's soldaten
Monnikebayum, Winsum, Aclilum en andere
plaatsen ingenomen, en eindelijk ook Dronrijp,
werwaarts den 16en October 4 vendelen soldaten, ongeveer 1000 man, uit Bolsward gezonden werden, maar die lafhartig, uit vrees
voor de Walen, naar Bolsward terugkeerden,
doch daar, „om haer ontrouwiclieit niet binnen „gelaeten" werden l). Ten einde den toevoer
van leeftocht naar de schansen van Robles te
verhinderen, damden zij de vaarwaters af, loopende van Ritsumazijl naar Berlikum, en naar
Minnertsga en Lidlum. Toen kwamen de Walen
en Duitschers van Robles in den vroegen
ochtend van den 17en; „morgens tusschen
„vyff ende ses uuyren", op de schans te Dron*) Indertijd is in den pastorietuin te Achlum een koperen
penning gevonden, waarop Dir^k van Bronckhorst, Stadhouder
van Friesland wordt genoemd. Zie Te Water, Verbond
der Edelen, IV, 453.
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rijp los, waai' een hevig gevecht plaats had *).
Bij die gelegenheid sneuvelde Tjalling (Poppesz.) van Andringa, „die hem in 't gevecht
ldoeckelyck droech."
Nadat de Geuzen zicli „twee uren liaer vro„melyck geweert laadden", moesten ze voor
den vijand wijken. Aan beide zijden waren
ongeveer 50 man gesneuveld en velen gekwetst.
De hoplieden der Geuzen, zoo wordt verhaald,
hadden den vorigen dag de schansen verlaten
„sulcx datse gheen Overicheit bij liaer en had„den", anders zon het volgens sommigen, wel
beter zijn afgeloopen.
„De Walen hebben 't selve Dorp ghepilleert
„ende gheplundert ende daer nae de gebuerte,
„met des Pastoors liuys ende die liuysen die
„over de Bruggiie stonden, afghebrant."
De Geuzen verbrandden daarop weder liet klooster Bayum. Steeds werd met gelijke munt betaald!
De Walen waren nu van plan Bolsward
aan te vallen, weshalve Schouwenburg bericht
derwaarts zond aan Bronckhorst, om zich op
een aanval voor te bereiden, en eveneens aan
Tiete van Hettinga te Sneek. De burgers van
Bolsward werden omniddelijk in 't geweer geroepen, terwijl de soldaten, „die vg*1 't Rijpster
„leger ghecomen waren", de stad van buiten
') Uit Fr, Briefw., bl. 420, zou men opmaken, dat dit gevecht 18 Oet. heeft plaatsgehad. Zie Gabbema t. a. pi., 548 ;
Heymans, Sehotanus, "Winsemras, Bor, t. a. pi., Chbk., III, 90G.
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zouden verdedigen. Want, zooals gezegd is,
dezen mochten niet in de stad komen, maai' hierover verontwaardigd, trokken zij ongevraagd den
volgenden dag vandaar, alles roovende en plunderende, en^ïun weg nemende naar de Kuinre.
„Dus begost het Schouwenburgsche regiment"
(bestuur) „allenskens te verswacken."
Bronckhorst had van liet vertrekken der soldaten bericht ontvangen en vreesde nu, dat zij
zich in Oege- en Oldeklooster zouden nestelen.
Om dit te verhoeden, gaf hij bevel, „dat men de
„beyde Cloosteren pionderen ende branden sou„.den", en er uit zou meenemen wat tilbaar
was, hetgeen den 19en October plaats had.
Wellicht hadden de Walen daarvan iets vernomen, want 200 hunner waren van plan uit
de schans te Aanjum naar Oldeklooster te
trekken, ten einde zich daar te legeren, op
het bericht waarvan een g'root getal Geuzen
den 20en met spoed en „een goede couragye"
naar de schans trokken en de Walen versloegen.
Op dienzelfden dag werd te Bolsward op
bevel van den luitenant Douwe van Hottinga.
eene vergadering gehouden, waarop men besloot Jacob Jacobsz naar den Prins te Hoorn
te zenden 3). Daar dit niet het gewenschte
gevolg had, vertrok, op initiatief van Franeker,
3

) Zie daarover nader Wins., 581Z> en 582.
) Hij kwam den len November terug.

2
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den 7en November een tweede bezeriding naar
den Prins, naar Haarlem.
Schouwenburg had den 20on October <•) eenige
soldaten uit Franeker op de Walen losgezoiiden,
die in 't klooster Aanjum gelegerd waren. Die
soldaten poogden eerst „de rneulen aff te branden", maar dat mislukte, Toen volgde eene
schermutseling, waarbij er van de Geuzen 40
sneuvelden; van de Walen geene, maar dezen
hadden 4 gewonden. Wel »200 roeren, behalve
ander geweer" lieten de Geuzen er bij zitten.
• Den 28en (volgens anderen reeds op 10 Oct.
St. Viotorsdag) begon liet hard te vriezen,
en zoo te sneeuwen, dat in Franeker de grachten
met de wallen nagenoeg geëffend waren 2).
Dat was eene gevaarlijke weêrsverandering!
Eenige dagen later, 7 November, had er eeue
hevige schermutseling bij Berlikutii plaats,
waarbij de Geuzen wederom een groot verlies
leden, en bij welke gelegenheid door de Walen,
onder hopman Doppy, een Oostfriescli edelman
werd gevangen g-euomen, Pricker genaamd , een
leenheer van de Graven van Oostfrieslaud J ). Deze
*) Wins. 20 Oct., Schot. 25 Oct., Heymans 2G October.
s
) Wins. 573.
°) Misschien Anthonius Pricker (er staat Priekel), „raedt
„van den Grave van Oostfrieslandt", die volgens oen ge.tuigenis van een gevangen Geus meemmle.i goederen, „bij
„den piraten" (Geuzen) geroofd, gekocht had. Van Yloten,
t. a. p., (ed. 1858) I, 304. Oarolus," t. a. pi., bl. 133. Zie
ook: Chbk. III, bl. 911.
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had ongeveer 3 weken te voren 200 soldaten
to Einden gelicht, en was daarmede in dienst
gegaan van Scliouwenburg, welke soldaten allen
waren gesneuveld. Zulk een slechte buurman als
de Graaf van Oostfriesland was, liad, zoo oordeelde Robles in zijn brief van 12 Nov. aan den Hertog, wel een behoorlijke kastijding verdiend, te
meer dewijl uit zijn land den Geuzen voortdurend
levensmiddelen en ammunitie werden toegezonden.
In dat schrijven betuigde hij den Hertog zijn
groote vreugde ever de heroveringen in Gelderland en Braband, terwijl hij eindigde met het
verzoek hem 2000 haakschutters te zenden ;
dan zou hij Friesland wel spoedig schoon vegen!
Tien dagen later (22 Nov.) zond de Hertog
een antwoord op dit schrijven uit Nijmegen,
Robles zijne tevredenheid betuigende over den
gang van zaken, terwijl hij hem meldde, dat
hij dien Pricker gaarne zou willen uitwisselen
tegen zekeren Heer van Quaderebbe, die onlangs
door de Prinsgezinden was gevangen genomen.
Robles berichtte echter den Hertog 8 dagen
later, dat Pricker niet van zooveel aanzien was
dan Quaderebbe, zoodat dit wel niet zou gaan r).
Inmiddels kwam er een keerpunt in den loop
dei' gebeurtenissen.
Scliouwenburg was de man niet, om zich
lang staande te houden. Door de voortdurende
') Fr. Briefw. t. a. pi., M. 427, 428 en 433; alsookbl.421 en
4üU. Zie ooJc l>ï. i''raii5, limdev Jahrbueh., XI. bl 370.

10

Wumkes.nl
às ".•!.; üdÄä.äsêi&i*

146
nederlagen der laatste dagen, werd hij meer
en meer ontmoedigd, en de Prins kon hem geen
hulp zenden. Kort daarop vernam hij dat Zntfen
zich had overgegeven en tevens de verschrikkelijke wijze, waarop de Spanjaarden daar
hadden huis gehouden. En toen de mare hem
bereikte, dat de Graaf van den Berg gevlucht
was en hij van den Prins geen antwoord, noch
hulp bekwam, toen werd het hem te machtig.
En in plaats van datgene nog te redden, v a t
nog te redden viel, en zijn post niet te verlaten, zooals een trouw en dapper krijgsman
betaamt. — volgde hij des Graven voorbeeld,
en nam in alle stilte het besluit, om met 6
vernielen krijgsvolk Franeker te verlaten. Hot
heette, dat hij met zijn volk naar de zeekusten zou
trekken, om die te beschermen, en vorderde op een
bepaald uur een zeker aantal wagens voor 't vervoer zijner manschappen. Ui] verzamelt zijn
krijgsvolk, ten getale van ongeveer 1000 man
en trekt den 18en JSTov. stillekeiis met dezen
de poort uit, terwijl hij Martna met slechts
één vendel achterlaat. Vervolgens begeeft hij
zich naar Makkum, om te trachten daar vanEiikliuizen uit, van het noodige te worden voorzien.
Nauwelijks heeft Robles dit vernomen, of hij
overlegt met het Hof. om hom na te zetten.
Veel krijgsvolk heeft hij niet bij der hand; hij
neemt zooveel voetvolk mee als gemist kan
worden, maar laat eenige manschappen achter,
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ter bewaking van liet bloklmis. Van .Leeuwarden rukt hij naar Berlikum, vraar hij de
schans gelieel vernielt, niet behulp van vele
huislieden. die daar ontboden waren. De stukken
geschut worden naar 't blokluus te Leeuwarden
gesleept. Begunstigd door de duisternis van
den nacht, begeeft Robles zich op weg met 9
vendelen en eenig lichtgcwapend paardevolk,
om langs allerlei zijwegen den vijand onverhoeds op 't lijf te vallen. Daarop worden er
twee personen gekozen, die bevorderen moesten,
dat Robles' soldaten van al het noodige werden
voorzien. En in Leeuwarden wordt op alles
nauwlettend acht geslagen, nu de Kolonel met
het grootste aantal soldaten was vertrokken.
Toon trok Schouwenburg van Makkum naar.
Workuni, vanwaar hij den 20en (November)
een schrijven richtte aan den Raad dor stad
Franekor, hun aanradende, „dat sy goede wacht
„ende sorge dragen souden voor de Stadt, ende
„tot dien eynde Ysen, ende Bitten maken ronts„omme den Stadt, om met het water de Bol„wTercken ofte Wallen te begieten, opdat deselve
..glad ende ysich gemaect souden worden, ende
„te verletten de ghelegentheyt des vyants."
„Robleszijn vijand „inalderijlendeneerstieheyt"
vervolgende, kwam twee dagen later (22 JSfov.)
te Makkum en nam „den schause'' aldaar in,
die „van seer stereke ghelegentheyt" was. Schouwenburg begaf zich inmiddels naar het dorp
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Hemelum, in welks nabijheid de oude en aanzienlijke abdij van dien naam gelegen was,
alsmede eene state van Joachim Hoppers, uitmuntende door eene bijzondere sclioone bouworde. In dat huis sloeg hy zicli neder, terwijl
de soldaten bij de dorpelingen werden ingekwartierd. Na beide gebouwen aan de vlammen
te hebben prijs gegeven, vervolgde Inj zijne vlucht
door Sloten en Schoterland naar Westfalen *).
Inmiddels had hij Broiickhorst, die zich nog
steeds in Sneek bevond, geschreven, om tot
hem te komen, en deze, gemerkt den omkeer
van zaken, maakte zich ook al gereed, om te
vertrekken. Maar het wordt ontdekt, 't gepeupel
loopt te hoop en neemt hem gevangen, waarna
hij in den kerker wordt geworpen.
Van dit belangrijk feit wordt onmiddelijk
bericht gezonden aan het Hof, dat terstond bij eengeroepen wordt. Te zamen gekomen, worden de
brieven, die door de voornaamsten van Sneek geschreven waren en waarin het gevangen nemen
van Bronckhorsfc stond vernield, geopend en
door den griffier Pieter van Bemskerck voorgelezen. De procureur-generaal Jean Charles
'J Gabbenia, bl. 549 en Fr. Briefw. t. a, pi., bl. 429 en
431. Uitliet Register van Oostergo, van 1580, bewerkt door
den Iloogîoeraar Dr. J. Reitsma, schijnt te blijken, dat een
deel zijner soldaten door Tietjerksteradeei en Smallingerland
naar 't zuiden afzakte; zie noot 3, of bl. 141 aldaar.
Winsemius, bl. 573«.
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houdt een treffende aanspraak, waarin hij zijne
groote vreugde over dat feit betuigt. Er wordt
besloten, om den gevangene onder toezicht van
den procureur-generaal over te brengen van
Sneok naar 't blokhuis te Leeuwarden. Om
dat zoo zeker mogelijk te bewerkstelligen, kiest
hij uit de soldaten van 't blokhuis de meest
ervarenen en schrijft aan Berent van Siercxsma,
hopman over eenige Leeuwarder burgers in 't
klooster Aanjum, dat deze hem 50 man moet
toezenden naar Sneek. Hij neemt met zich
Douwe van Roorda en Ruyrd Wybesz., die Sneek
indertijd wegens de Geuzen ontvlucht waren.
Zoo trekt hij naar Sneek. Te Nijeclooster
houdt hij halt, hetwelk bijna geheel vernield
was. Van hier zendt hij aan de burgers van
Sneek bericht van zijne aankomst, met verzoek om binnengelaten te worden. Dit wordt
hem toegestaan, en zoo treed hij de poort
binnen, in gezelschap van twee Raadsheeren
Focke Rommerts en Hector van Aytta, die
vrijwillig waren medegegaan. In do stad wordt hij
door de gansche bevolking toegejucht. Hij
begeeft zich naar het Stadhuis, voor welks
ingang de krijgslieden geschaard staan; hij
treedt er binnen en wordt bij Bronckhorst toegelaten, en spreekt hem aan, hem verwijtende,
dat hij zich zoo tegen den Koning had gekeerd,
terwijl hij hem aankondigt, dat hij naar 't
Leeuwarder blokhuis zal worden overgebracht.

Wumkes.nl

150
Dien middag was de procureur-generaal de
gast van zijn medgezel Roorda.
Een wagen wordt gereed gemaakt, waarmede
men den gevangene naar Leeuwarden vervoert,
waar hij in den kerker opgesloten wordt, met
een soldaat tot bewaking.
Dit geschiedde den 24cn Xovember.
Denzelfden dag zendt het Hof van dit een
en ander bericht aan Alva, daarbij vermeldende, dat de „Olderman der stede Sneeck",
Wybrand van Aylva, ,bij ons'', zoo luidt het,
„aldaer van S. M. weghen geordonneert, geap„prehendeert encle aldaer in hechtenisse gestehV'
had, „Diederick van Bronckhorst, ofte Baeten„borch", benevens „eenighe van syn geselschap."
„Den voorsz. Ouderinan" was bevolen, om dezen
gevangene, „wel te verseeckeren ende te be„waeren ter tijfc toe, wij hem te hulpe souden
„comen."
Door dit feit kwamen do Sneekers bij den vertoornden Landvoogd weder eenigzins in de gunst.
Den volgenden dag werd aan-Robles, die te
Bolsward was, van die overbrenging bericht
gezonden, maar dit stond hem in 't geheel niet
aan, weshalve hij aan hopman Feutre beval,
zich naar Leeuwarden te spoeden, en den gevangene onverwijld van Leeuwarden naar Snoek
terug te brengen, een bevel, dat voor het Hof
nu juist niet aangenaam was. Maar ootmoedig
en nederbnijrend verzocht het Hof aan Robles
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het niet ten kwade te duiden, aldus gehandeld
te hebben.
Toen trok Robles naar Sneek en begeeft
z'ch tot Bronckliorst, welke laatste zicli tegenover hem verdedigde, hetgeen evenwel niets
mocht baten. Want hij werd later weder naar
'tblokhuis te Leeuwarden overgebracht, waar
hij nog eenige jaren gevangen zat, hoewel zijne
•dochter Gecrtruida een verzoekschrift zond aan
de Staten van Friesland, ter zijner bevrijding,
waarvan het gevolg ons onbekend is. *)
Hoogstwaarschijnlijk is hopman Vil Iers vervolgens met eenig krijgsvolk in de stad Sneek
in bezetting gelegd 2).
Na Scliouwenburg's vlucht werd alles wat de
Geuzen herwonnen hadden, hetwelk voornamelijk bestond in de steden Bolsward, Sneek en
Franeker, weder spoedig verloren.
Van Sneek is reeds boven het ecu en ander
verhaald; te Bolsward ging liet aldus toe.
Daar had do nieuwe magistraat, aanvankelijk
:
) Gabbema, 552 zegt, dat hij rij f jaren op 't blokhuis
.gevangen zat. dat zou dus zijn: van Xov. 1572 tot in 1577,
maav V. d. Aa, Biogr. Wbk. vermeldt, dat hij reeds stiorf
in Sept. 1574, terwijl hij ook geen dochter Geertruida schijnt
gehad te hebben. Doch er leefde destijds nog een andere
Dirck van 13r., en dio zal het dan geweest zijn. Deze was
gehuwd niût Elisabeth van Limburg ëtiriiin, bij wien hij 4
kinderen had, onder welke eeuo dochter Geer/rtiläl. 51.S. aantt.
Zie nog Wesie.nüai-p's Diiijbnek in De Vrije Fries, dl. VII, bl. 54.
') Fr. A'olks-Alm. 1855, bl. 14 en Carolus, t. a. pi., bl. 222.
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nog geheel onkundig van de verraderlijke
vlucht van Schouwenburg, alle vrouwen gevangen gezet van de mannen, die naar Leeuwarden waren gevlucht, hen dwingende om de
schatting te betalen Daar zij borg stelden,
werden zij weder losgelaten, terwijl intusschen
de goederen der Koomsclien door burgemeester
Reyner Annes (zoon van Anne Reyners, stichter
van het leen), door den stadssecretaris Tjeerd
Clases Siccama on den secretaris van Bronckhorst
werden opgeschreven, o. a. ook van Douwe
van Heerma. Plotseling komt er bericht van
Robles' aankomst te Harlingen, en het zenden
van ruiters en knechten naar der Geuzen schans
te Makkuin, welke plaats eene goede haven had
en alzoo den Geuzen eene gunstige gelegenheid
aanbood, om uit Enkhuizen koorn en versterking1 te ontvangen.
Bij trommelslag werden te Bolsward de buri gers opgeroepen, om bedoelde schans mede te
helpen verdedigen, doch de burgers hadden erniet veel trek in. En geen wonder! Want de
Friesche edelman Hetto van Dekema, die bij
den Kolonel in groot aanzien stond, en met dezen
naar Harlingen was gereisd, schreef, om er
nu den schrik in te brengen, een brief aan den
Bolswarder edelman Douwe van Hottinga, clie zich
destijds te Workuni bevond, waarin hij hem aanried, den burgers van Bolsward er toe te bewegen,
,0111 gratie en de ghenade van den Colonel te ver-
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„soecken", met do bedreiging er bij, dat, zoo
zulks niet geschiedde, zij alsdan zouden ondervinden „'t gene dien van Mechelen end e Zutphen
„overgheconien was, alwacr vrouwen ende kin „deren vermoort ende omgebracht waren." Hottmga stelde den brief der stadsregeering ter
hand, en, wetende wat men bij weigering van
den hardvochtigen Portugees te wachten had,
was men ten zeerste met de zaak verlegen.
Men besloot een brief aan Dekema te schrijven,
met verzoek, om te mogen weten, ,, op welcke
„wijze men de Stadt overgheven sonde.'' Maar
geen mensch durfde liet aan, dien brief over
te brengen, zoodat er niets van kwam. ITit
angst voor den Kolonel en zijne Walen vluchtten
velen nog dienzelfden avond de stad uit.
Doch Hottinga begreep, dat men de zaak zoo
niet kon laten loopen. Daarom las hij don brief
voor aan de .principaelste Burgheren ende den
Gilden", en zoo groot was de verslagenheid
over den inhoud van dat schrijven, en de
vrees voor plundering en moord, dat zij „eerste„lycken hare tranen ghestort" hebben. Men
begreep echter, dat men daarmee niet verder
kwam, en dat het noodig tijd werd, om tot
handelen over te gaan. En zoo besloot men dan,
„dat men vier Mannen aen den Colonel soude
„senden, met procuratie, om gratie ende ghe„nade van hem te versoecken." Daartoe werden
aangewezen: Botto Jelles, mr. Hobbe Douwes,

Wumkes.nl

154
secretaris van Wonseradeel, Willem C'ornelisz.
en Abbe Pietersz. En daar liet geen uitstel
kon lijden, gingen deze vier mannen nog dienzelfden avond op reis naar Makkum, welke schans
door Hotze van Buina en Haring van Ilaersma
verdedigd werd, maar die den volgenden dag
den 21en o f 22en dier maand door den Kolonel
werd bemachtigd, nadat de Geuzen ze hadden
verlaten. Daarna vluchtten de Geuzen, „die
rebellen ende viancien", zooals 't Hof' den 24en
aan Alva schreef, ook uit Sneek en Franeker x).
Den 23en kwamen de afgezanten wederom binnen
Bolsward, „medebrengende, dat men de Stadtden
„Colonel, behouden lyf ende goetoverghevensou„de." Daarop rukten 200 Walen langs denSchettenserdijk over clo Marnezijl naar Bolsward op ;
zij trokken de stad binnen, „ende hebben met
„vlieghende vaendelen haren intocht in de
„groote Kercke genomen, ende aldaer met
„andere Papisten gesonghen: Te Deiun Lciudamus" a ).
Nadat Sneek zich aan de zijde van Robles
had gevoegd, en Bolsward weder in genade
*) Fr. Briofw. 429, 43: „prise de Maekum," Zie ook
Boi-, 804. Lorgiun, 107.
') Welke hopman in Bolsward in bezetting kwam te
loggen, is mij niet duidelijk. In IV. Y. Alm. 1855 t. a. pi.
wordt alleen gesproken van „de Capiteyn van Bolsward";
misschien do hopman Gantaa, die later, in Jimi 1573;
bevelhebber op het blokhuis te Leeuwarden was; >r.o rddaar,
bl. 15.
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was aangenomen, zond Franeker, vanwaar o.a. de
vrouwen en kinderen van Martna, Grovestins
en Galama, benevens Glins, Botnia ; llichaeus en
Syts van Donia de vlucht hadden genomen, den
volgenden dag na Bolsward's overgave, alzoo
den 24en dezer maand, twee gezanten naar
het Plof te Leeuwarden. „Seer oitmoedelicken"
en „ vallende opten knyen", gaven dezen te kennen,
dat zij de stad, ,mitz wordende in genaede
„ontfangen, wel souden willen leveren in lian„den van S. Mat., te vreden synde in dyen
„gevalle sulcken garnisoen van knechten inne
„te nemen, als men tot conservatie van d' selve,
„tot behoeff van S. Mt. bevynden soude te
„ behoiren."
Maar van zulke opmerkingen waren de
Spaanschgezinde „Raden 's Hofs" niet gediend.
Trots gaven zij ten antwoord, „dat S. Mat.
„uyet gewoontlieken was, syne steden onder
„conditie van genaede 't ontfangeu, dan selffs
„conditien te geven; ende dat sy daeromme die
„stadt pnyr ende simpelicken, vertrouwende
„opte gocdertierenheyt van S. Mt. in des Stadhouders handen, tot, behoeff van S. Mt. souden
„overleveren ende garnisoen ontfangen totsynen
„believen.."
Hiertoe, zeiden zij, hadden zij geen last,
weshalve zij naar de stad hunner inwoning
terugkeerden, „oinma alsulcken last jeghens
„morgen" (25 Nov.) „te haelen."
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Daarop teruggekeerd, gaven de burgers volmacht aan Hero van Ockmga, Dr. Aemilius
Adama, Mr. Barent Eotmers, Mr. Jocliem
Simons en Jacob Abhes, om zich naar Robles
te begeven, die zich toen vrij zeker te Bolsward
bevond, althans vertoefde hij daar 26 November ^.
Men werd liet spoedig eens en nog dienzelfden
dag toog de Kolonel op weg naar Franeker.
Meer dan duizend schreden buiten cle stad
komt de Magistraat en eene groote menigte burgers hem uiterst nederig te gemoet. Binnen de
poorten gekomen, wordt hij met veel eerbetoon
ontvangen, en onder tranen srneeken de inwoners
om genade en lijfsbehoud. Dit wordt hun niet
alleen toegestaan en beloofd, maar men hield zich
aan die belofte, een voor dien tijd ongehoord
feit na zulk eene handelwijze, te merkwaardiger bij den Spanjaard, die elders zoo verraderlijk en wreedaardig was te keer gegaan.
Wellicht hebben de l(1ranekersden „Cornel"om
die reden vereerd met een geschenk, bestaande
uit een paar „zilveren coppen", ter waarde
van 300 car. gids.
Robles nam zijn intrek in het huis van den
*) In de Geschied, van Franeker, bl. 31, 32 en 33 worden
de namen der gezanten en hunne Instructie d.d. 25 Nov.
opgegeven. Zie Fr. Briefw. bl. 429 — 431; en K". Fr. Volks.ilm
1855, 9 en 10. Volgens Fr. Briefw. zonden zij bij 't Hof
terugkomen, maar volgens N. Fr. Yolksalm., t. a. pi., bl. 11>
zon 't Hof ze naar den Stadhouder hebben verwezen.
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gevluchten Julius van Botnia, maar spoedig vertrok hij naar Leeuwarden, v/aa.r hij zich althans
den 80«i (Nov.) bevond. Daar werd hij met veel
eerbewijzen ontvangen, zoowel van de zijde
van de burgerij, als van die van den Bisschop, welke hem in de kerk van Oldehove met
zang- en snarenspel verwelkomde. Ook zouden de leden van den Hove hem in 't bijzonder
komen begroeten, maar dit werd belet, daar Robles ongesteld werd, en hen dus niet kon ontvangen. Eerlang beval hij den hopman Robrecht de
Eeutre , om met zijne Walen Franeker te bezetten, waar deze hopman in weelde en overdaad op Botniahuis leefde, vier jaren lang, toen
hij , evenals zijn Kolonel , loon naar werken
kreeg, en wegens slechte betaling door zijn eigen
volk werd gevangen genomen, in Nov. 1576.
Onrniddebjk liet hij Ohristoffel van Sternsee en
Gerrolt van Gammingha in strenge gevangenschap opsluiten, terwijl hij ze later, onder
borgstelling van 20.000 gld., naar Sjaerdemahuis liet overbrengen, en ze daar eenige meerdere vrijheid veroorloofde. *)
Robles uitermate verheugd over den voorx

) In de N. Fr. Volksalmanak, van 1855, bl. 1—27, vindt
men een zeer merkwaardig opstel van de hand vaii mr. A.
Telting , over de "Waalsche bezetting te Franeker, 1572 —
1577. Zie aldaar o. a. bl. 14 en 15, 19 — 22, enz. — De
Feutre had zijn vrouw bij zich. Salency (of. Btbk.) diende
onder hem ais vaandrig , vlg. blz. 17 ald.; deze KOU door de
Staatsehen gevangen genomen, daarna spoedig bevrijd zijn,
en later Staatscbgezind zijn geworden. Hij overleed in 1580.
Een ander vaandrig was Brisilie.
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spoed zijner wapenen, had den 26™ November
uit Bolsward een brief aan den Hertog geschreven , waarvan hij de bezorging opdroeg*
aan een der meest getrouwen en voornaamsten
uit den Frieschen adel, namelijk Hotte van
Aebinga, van Hallum, die vijf jaren te voren te
Leeuwarden ook reeds doorslaande blijken had
gegeven van zijne Spaanscligezinclheid.
Hij zou den Hertog, zoo schreef Robles in
den brief, dien hij hem medegaf, zeker een
trouw verslag van alles geven.
Zoo toog dan Aebinga naar Brussel, om den
Hertog de vreugde van den Kolonel te schetsen! ')
Ook zond Robles om dezelfde reden een
ander persoon met brieven naar Noircannos
en Viglius van Aytta.
Den 28en November had de Hertog van Alva
van den Bisschop Cunerus Petri een brief ontvangen vol met gelukwenschingen over de behaalde overwinningen, terwijl twee dagen later
een dankdag voor liet verdrijven vanden vijand
te Leeuwarden werd gehouden. Kort daarop kwam
de Groninger Bisschop Johan Kuyff naar Leeuwarden over, ook al om den Kolonel met zijne
overwinningen geluk te wonsclien. Groote feesten
werden er gevierd, waarvan het schoonste wel
was , datgene , hetwelk door den Leeuwarder
Bisschop werd aangericht, en dat uitmuntte
door kostbare spijzen en wijnen, muziek en zang",
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terwijl liet duurde tot diep in den nacht. *)
En hoe zal liet den Geuzen te moede zijn
geweest bij liet aanschouwen van de teekeneii
van blijdschap van den Stadhouder, bedroefd
als zij waren door de vele teleurstellingen ?
Een oogenblik had de zon der vrijheid door
de wolken baan gebroken , maar thans was
haar licht weder door een dikken nevel verduisterd.
Nogthans, — er was oen begin; de Geuzen
lieten don moed niet zakken. Evenals van
den dapperen Koen, was het ook hun leus:
„Ende desespereert niet"!
Langzaam maar zeker, stap voor stap, werd
het Spaansch geweld overwonnen, en de vrijheid van het Vaderland verkregen, waarvan
de eerstelingen in het „wonderlijck jaer 1572"
werden gezien!
KOLLUM,

Oct.-1898.

A. J. AXDREÆ.

') Zie Fr. Briefw. t. a. pi., bl. 431 en 433'; Carolus, bl.
108 en l!)0 ; Ohljh. III, bl. 003. In de N. Fr. Volks-Alm.
van 1897, bl. 10 — 16 vindt men het een en ander over Aebinga
vermeld, waar echter op bl. 15 een fout is ingeslopen in het cijfer
van zijn sterfjaar, hetwelk moet zijn 1570; vergelijk bl.13 aldaar.
In Fr. Briefvv. staat: „Ie Sr. Debbinga", hetgeen moet zijn,
zooals hij zich zelf schrijft: d'Jibbinya. Hij werd 23 Dec.
1572 grietman van Menaldumadeel,
'J Fr. lïrieftv. t. a. pi. ; Carolus,. 18S, 189.
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Foppe van Cumslra, wiens portret in dit Jaarboekje
is opgenomon, als zijnde, con der Friesche Vrijheidslielden nit die dagen, was een zoon van: Homnio en
Eelck van Eysinga, en geboren in 1530, waarschijnlijk
te Wirdum. Hij huwde met ï'ieth Ruurdsdr. van
Fej'tsma, met wie hij op Feytsma-state te Deinum
heeft gewoond. Zijn sterfjaar is onbekend, maar zijne
vrouw overleed in 1005.
liet origineel van dat portret berust op het Friesch
Museum te Leeuwarden, waar zich ook nog' een tweede,
kleiner portret van liotn bevindt. In de beschrijving
van dat portret in den Catalogus van het Museum,
bl. 141, wordt gewezen op het groote zwaard, waarop
de rechterhand rust, zijnde „een eiderzwaurd run uiausrhntjte." Het moest met twee handen worden geKwaaid. Aan den gordel hangt een geuzennap.
Hoewel er weinig of niets van zijne daden als Watergeus bekend is, zoo is in verband met dit opstel zijn
portret in dit Jaarboekje opgenomen, dewijl het hem
voorstelt in het costuum van zulk een strijder, zooals
(lat ook wordt aangetroffen op het portret van zijn krijgsbroeder Barthold Enthens van Montheda, Groninger
edelman en berucht Watergeus. Zie Gron. Volks-Alm.
voor 1835.
Zie over Fojijie ran Cainstra mijne a.anteekeningen
in Dl. XVII van Do Vrije Fries; zie ald. iu't Register.
BJadz, 73. De gebeurtenissen van het jaar 1572 zijn
iloor mij indertijd in 't kort behandeld in Dl. XVI en
XVII van De Vrije Fries, waarheen ik voor 't overige
verwijs. Do hoofdbronnen voor dit tijdvak zijn, behalve de algemeen bekende Friesche Geschiedschrijvers:
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Carolus. Gaspar de Robles, het H.S. Ihymcms, iu 't Archief Gabbenia, de Friesche Bi-iefwisseling, in Dl. VIII
van De Vrije Fries, alsmede Dl. III van het Charterboek van Friesland, van bl. 878 tot 923. Merkwaardig'
is het, hoe dikwijls er in die dagen wordt aangedrongen op het werven van volle. Zie o. a. aldaar bl.
909, 910 (bis) en 914, en ook vrij belangrijk de ordonnantiën op de Da;/- en Nachtwacht, op bl. 886 en 894;
op de uitrusting van- on de dienstneming op de schepen,
bl. 885 en 887; bevelen tegen de „rebellen" bl. 885,
900, 907, 910, 913, 915 en 920.
Do Kroniek van Winsemius is zeer verward. De
volgorde daarin is aldus : op fol. 564 begint liet jaar
1572 ; dan volgt fol. 576—583; en eindelijk fol. 565—576'.
Op fol. 570— 573 wordt vermeld de commissie van
Graaf Joost van Schouwenburg, van Prins Willem van
Oranje, waarin o. a. voorkomt: „Soo verstaen wy, dat
„vele goede Ingesotenen der Steden ende Landen, van
„den Graafschappen van West-Vriesland ende Gro„ninghen, insghelijeks niet min hakende en zijn, om
„eens van deselve, te veel beestelijcker Spuensche sla,,vernye ontslagen te zijn."
Bladz. 77. De bijnaam Jhennen voor de Geuzen,
komt voor in liet indertijd door de lîUld. Duitsche
Orde Balije van Utrecht uitgegeven Archieven, Dl. I, bl.
CIX, in een brief, waarin over de vijandelijkheden van
omstreeks het jaar 1572 wordt gehandeld.
De bijnaam Speelcen voor Spanjaarden komt voor
in -De Legende van der Geusen Trouble over Zeelant",
in 't Register, bl. 48.
Bladz. 91 en 95. Ten opzichte van Eitscke van
Unia werd mij door mijn vriend, mr. L. van Hasselt,
Archivaris bij het Rijksarchief in de prof. Overijssel,
nog juist vóór 't afdrukken dezes, liet volgende mede-

11
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gedeeld uit liet Handschrift Nar/ge, op dat Archief
berustende :
„Die Grave (v. d. Berg) heeft enige van s}rn Bevelhebbers en soldaten voor dat huys te Goelmuiden
„gezonden, daer Unia drost op was, die niit den sel„ven soo lange gehandelt heeft dat se op dat huis syn
„gekomen, ende den droste Unia gevanclick Ijinnen
„Canipen gebracht. Die knechten (soldaten) die op het
„huis waren hebben ze daerop weder angenomen,
„uitgenomen twee Walen, die de Grave binnen Cam„pen dede brengen, ende an een halve galge liet op„liangen bij de Vispoorte op ten steiger. Voort heelt
„hij Hendrick van Broeckliusen droste van Goelmuden
„gemaeekt.''
Dit bedrijf had plaats, volgens mr. Van Hasselt,
eenige dagen na den overgang van Kampen (11 of
12 Aug. 1572), maar de juiste datum schijnt niet bekend te zijn.
Unia begaf zich, zooals in den tekst is vermeld,
in gevangenschap van Robles, en schijnt zich voldoende
gezuiverd te hebben van den blaam van verraad of
lafheid, dewijl hij later in vrijheid werd gesteld, zooals kan blijken uit het feit, dat in eene aanteekeuing
van 31 Dec. 1586 gezegd wordt: „Ritscke van Unia
„nu absent buyten deesen Lande weasende."
Bladz. .96'. Het dorp Aldekerke ligt in Gelderland.
Over de zeer belangrijke gebeurtenissen in dat gewest
uit die dagen, kan men naslaan Nijhoffs Bijdragen.
N. R. L, bl. 296 en Tl, bl. 89.
Bladz. 13'i. Zie over Graai' Joost pan Schouwnnbuiy
o. a. V. d. Aa, Biogr. Wbk. i. v. Hij streed bij Heiligerlee en .lenigum en overleed in 1581. Zie mijn
„Verzet", enz. in Dl. XVI en XVII (Register) van De
yrije ïries.
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Iii âld ïeltsje

Der leit earne yn'e wrâld in great ryk,
hwêr earne, dat Kt him liast net sizze en op
lânkaerten wirdt it ek net foun. Yn dat ryk
is alles heel oars as lijiv en dêr barre in hele
bulte dingen dy 't hjir onder ús onmogelik binne.
Ja, dêr fálle liast by de tiid lans hele greate
wondei's foar. Dêr libje onbidige greate reuzen
en ek lytse beukerkes feu ierdmantsjes, wite
wiven, dy troch alles hinne wiis en kinstich
binne, en tsjoensters mei in ougryslike macht
yn't boaze. Dêr v?enje ek minsken sonder
Invea, foarâl jonge fammen sa rein as ingels,
sa moai en Ijeaf en sa best en braef, dat ús
Ljeavenhear der suver neat oan forgetten liet.
Dat is 't ryk der forbielding.
Dêr is 't yn'e oerâlde tiid ris bard, dat er
in greate reus lykme allinne in ienlike wei
lans trape. Dêr waerd er sa mar yn ienen
steande halden feu in onbikend persoan, dy
sei : ,,Hou! net in stap fierder!''
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„Hwet is my dit?" sei de reus. „Doulytse
poarre, scoest dou my lij ir op'e wei keare
wolle ? Sa'n stek-yn'e-bûs, sa'n kannestop as
dy kin ik ommers wol mei ien liân oan fodden
en flarden toknipe. Hwa biste mei dyn great
ge welt?"
De oare sei: „Ik bin de Dead. Tsjin myn
macht is gjin sterveling opwoechsen, en as 't
my yn't sin komt dy't syklieljen ôf' to learen,
den doch ik dat."
„In great wird kinst wol dwaen, dat liear
ik", sei de reus, „mar ik tel dyn macht nin byt.."
En hy bigoun mei de Dead to wrakseljen.
It gyng hird om hird en 't dûrre lang ear 't
der sein wirde koe hwa 't winne of forlieze scoe.
Mar op 't lest joech de reus mei syn grouwe
fust de Dead sa'n beste optuter, dat dy yn
elkoar sakke en der oan'e wei delsiicb.de. De
reus gyng fierder, krekt oft er neat bard wier,
mar de Dead laei toknoeid en tobûke en wier
net yn steat om oerein to gean.
,,Ho scil 't nou komme?" kreunde er by liim
sels. „As ik hjir as in onbihelp fier op'e
romte lizzen bliuwe moat, den stjert der gjinien mear en den scil de wràld njunkelytsen
sa fol wirde, dat de minsken as peallen rjucht
by elkoar op komme to stean."
Mar nei forrin fen in ûre of lrwet kaem dêr
in flink jongfeint oan gean. Hy song in fleuricli sangkje en seach tige woltomoed om liim
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liiiine de wrâld yn't roun. Do't hy dy ongelokkige stumper dêr sa oan'e wei lizzen seach,
gyng er der daîik op ta. Hy holp de earme
lij er oerein en liet him út syn fjildflesse diïnke.
Dêr fleurde de stakker yn ienen in heel ein
fen op, mar de meilijige feint bleau by him
sa lang dat er allieel wer fiks ta him sols
komd wier.
Do sei er tsjin 'e feint: „Witste nou wol,
heite, lrwa 't ik bin en hwast lijir sa gnap
wer op'e proppen holpen Leste ?"
N é ' , sei de feint, „ik kin jo heel end al
net. Mar dat is allike folie; ik tink altyd sa,
immen dy't yn forlegenlieicl sit hearfc min to
helpen, al is er yen poer freamd.'1
„Ja, mar ik bin de Dead. Ik ontsjuch en
spa-rje nimmen en ik kin dy ek net frij litte."
De feint bistoar as kalk, sa kjel waerd er.
Mar hy kaem al ridlik gau wer hwet op 't
moed en do sei er: „Ik hoopje doch net, dat
ik er nou al oan moat."
„Né", sei de Dead, „dou liest yet wol aerdich hwet tiid fen libben togoede. Ornst my
sa tige holpen heste scil ik dy langer rinne
litte as in hele bulte fen dyn meiminsken.
En hjir kinst ek rekken op meitse : ik scil
dy net onforhoeds oerfâllen komme. Ik scil
dy in stik of trije boaden in poaske foarút
stjûre om dy to warskoujen, dat dyn tiid om
it breidsjen op to rôljen hast komme sciL
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Den kinst dy earst hwat for de greate reis
ré meitse."
Dêr fleure de feint alheel fen op en hy sei:
„Dat liket my wol moai ta; hwent och hedenit stjerren kin in minske soms sa hommels
oerfâlle; dat liet my wol faek oangriisd. Mar
mei 'k jo nou, as't jo bijeaft, wol forsiikje om
my dêr in foech biwyske fen to jaen? Ik ha
wol in laike en in skerp fjûrstientsje yn'e
bûsse; as jy 't dêr efkes op skrasse woene,
mei jou namme der onder: sa scoe 'k graecli
wolle."
Nou dêr hie de Dead neat op tsjin en liy
die dat.
Fleurich en rom oni't hert gyng de jongfeint
syn wegen en hy song al wer it heechste liet.
Hy toclite : „Nou kin 'k wille fen 't libben
ha, hwent ik hoef noait soarch to habbeii, dat
de dead my onforhoeds oer 't mat komme scil
om my wei to pakken. Ik wird foarút warskôge, en den scil ik fêst altyd de tiid wol ha
om my for 't stjerren ré to meitsen."
Do libbe liy der woltomoed en onbisoarge
nei ta. Och, hwet joecli do wrâld liim in
nocht. Alle setten en pretten wieren sines;
hy woe Ijeaf'st neat forsitte en liy bleau altyd
soun en flink, hwent liy wier nou net sa'n
onbidige rare mâldogger, dat er syn eigen
lichim fornielde. Alteas sa praettcn de ljue
der oer en liy like der sikerwier wol tsjm to
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kinnen. Mar efternei wol 't beantsje wol ris
om 't leantsje korame, nou ?
Sa gyng der in tritieli jier neurich en wol
foarbv. Do't er de fvfticli efter de rêch hie,
wier 't al oft er it measto nijs hwet fen 't willesiikjen ôf krige, hwent do hiod er wol ris gans
in bytsje lest fen 'e raage en hy wier soms ek
heislike rimmetikicli. — Op 't slimst moast erwol ris dagen o amen tsjin 't bêd oan lizze en
den seijen de frjeonen en sibben ek wol:
„Scoe 't oin der ek ris yn bislctten wéze
kinne?" — Mar den sei lvy: ,Né, dêr hoeve
jimnie gjin noed mei to liabben; de Dead RCII
my eardernôcîi foarút oansizzing dwaen, dêr
ha'k sknftelik biwys fen." — En as 't oer wie
libbe hy der wer allike swietfieuricli nei ta.
En sa waerd dy man al sa njunkelytsen in
âld man. Hy kaem it to bilibjen dat syn jongste
soan de sulveren brilloft fierde. Dêr moast
pake fen sels ek mei oan dwaen, dat koe net
oars. Mar de skiepkes wieren biin oars al frij
hwet ontdreaun. Hja liiene dêr ek spylljue,
hwent der wier ek in restje jongfolk op dy
sulveren brilloft, en dy knapen krigen der
inei'e tiid sin oan om de foetten ris út to
skoclsjen. It gyng op in spyljen en dounsjen
en springen dat it davere. Mar do joech pake
liim út de drokte. Hy gyng hwet allinne yn
in lyts keamruerke sitten mei in gleske wyn en
in taertsje en liet de oare brilloftsgasten oan-
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gean en mâltierg'je sa't se woene. Hy koe dêr
net mear oan meidwaen en om er uei to sjen,
dêr liied er 't noclit ek ôf.
Wyls't er dêr sa siet yn syn ienlikbeid to
tinken oer âld en nij, waerd er f en eftereu op
't skouder tikke. Hy seach fbrheard om —
en fordeald! dêr stie de Dead. Dy sei: „Nou
kom ik om dy to heljen, dyn tiid is om."
Do koe pake sikerwier it haestichwirden net
litte. Hy Sei: „Hou is hwet! dat giet ommers net goed: sa binn' \vy net troud. Ik scoe
trijeris foarút warskôge wirde, dêr ha'k skriftelik bewys fen."
„Hest dou dêr skriftelik bivvys fen ? Lit my
dat den ris sjen."
Pake helle in âld pùde feu robbefel út'ebùsse en dêr kaem it laike út — dat liied
er wol goed trou biwarre.
.Nou, lêz it my ris f'oar", sei de Dead.
Pake sette de bril op en scoe léze, mar hy
sei: „Ik wit net, dat skrift is al hwet fyn en
ek troch laugte fen tiid al hwet ôfsliten; en
disse bril ha'k al in jier of tsien hawn, dy
past net rjucht mear by invn eagen. Ik moat
ris wer in oaren ha, mar dat is ont diss' tiid
ta by 't scillen bleaun. Dat ik moat mar sizze:
ik kin dat kribelkrabbelige lézen net goed
, onderskiede."
„Non, dat is ek nin byt", sei de Dead. ,,lk
wit it nou yet ek wol, dat ik dêr ienkear ris
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Invet op skrasfc ha. — Niis seach ik dêr yn'e gong
in nút lizzen, ik tochte, dy is to goed om fortrape en forwâdde to wirden, dêrom ha'k liim
meinomd. Byt dou dy efkes for my stikken;
ik mis al myn tosken en kiezzen, dat witst
wol."
„Nou", sei pake, „myn gebyt is ek al gans
in bytsje wrak. Sa'n nút stikken to knappen,
dêr bin 'k ôf; dat kin 'k net mear dwaen,
hear."
Yn'e brilloftseale bigounen de spylljue, nei't
se in poaske stil west hiene, wer op to striken.
„Hea noch ta!" sei de Dead, „hwet spylje
se dêr in fieurich deuntsje. Fordeald! de skonken bigjinne my der fen to jokjen. To pake,
kom oerein, wy moatte lijir togearre in tramin elantsje ha."
„Dounsje!" sei pake, „dat wolle myn âlde
stramme skonken net mear lij e; de rimmetiik
liet my tofolle to pakken hawn. Yn myn
fleur wie 'k sa linicli as lekken, mar nou sa
krebintich as in kroade."
„Nou", sei de Dead min of mear foars,
„hwet wost den ek lizze to tsjin-akseljen ?
Dou hast al lang net mear sjen kind sonder
bril. Dou bist sa foar en nei dyn measte
tosken en kiezzen kwyt rekke; sadwaende kinst
net mear bite. En dou bist sa krebintich dat
dou kinst dyn skonken net reppe. Binne dat
gjin warskouwings west dy 'k dy tastjûrd ha ?
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Hest dou dêr gjin acht op slein: dat kin ik
net helpe. Derom, gjin praetsjes mear, it
is út!"
De brilloftswiJle waerd hommels forsteurd,
Iiwent do't der ris ien yn 't lyts keammerke
kaem foun dy der de âldman roungear sakke —
en dea !
WALING DYKSTRA.
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De Handschriften van Gysbert's
Gedichten te Oxford.
Op de Bodleian-Bibliotheek te Oxford vindt
men o. a. afschriften van vier der beste Gedichten van Gysbert Japix.
Ze zijn van de
hand van Junius.
„Drie mijner kennissen
hebben dit Handschrift nagegaan" schrijft Dr.
Joost Iialbertsma in zijn Letterk. Naoogst, pag.
284. De eerste was Prof. Ten Broecke Hoekstra,
de tweede John Bowring en de derde Abel
Siccama
„Niemand der drie heeren heeft ons een
afschiift dezer stukken (Sjolle Kreamer en
Tetke ; Reamer en Sape ; Jolle en Haytse-yem
en Egge, Wynering en Godsfrjeun), gelijk zij
te Oxford liggen, medegebracht", verklaart
Jialbertsma verder, onder de verzuchting: „dat
is jammer."
# *
*
Verleden jaar Juli hebben we een bezoek
gebracht aan de B. B. te Oxford, met het
doel om er afschriften te nemen, o. a. van een
Fryske^ Gear-Spraeck f en in Moer mei/ her
Man-eale Dochter. Hiel nochlick en nylick for
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Fammin
in Fet/nten om yn 't Frysck to leuzen
in to sjongen (1639) en van de Oude Friesche
Spreekwoorden
hy die letters ABC
ghestelt,
gedruckt tot Franeker, Anno 1641, mede aldaar

berustend, waarop Dr. Siebs had gewezen als
„onbekend." Daarmede zijn we klaar gekomen
ten koste van heel wat tijd en moeite.
Niettemin hebben we de stukken, waarop
Halbertsma wijst, alle nog doorgekeken en
waar ons dacht bij 't lezen „hier klinkt liet
anders dan in den druk" onderscheidene zinnen
en coupletten gekopieerd.
Bij latere vergelijking is ons gebleken, dat
„handschrift en druk" op menig punt verschillen, afgescheiden van de spelling, door
IJalberlsma reeds in 't licht gesteld. Deze
geeft ook onderscheidene woordverklaringen,
ontleend aan de uittreksels van Sieeama en
Prof. Hoekstra, doch ook hiervan zegt hij „dat
ze onvolledig zijn."
Aan de woordverklarende aanhangsels van
Junius, of eigentlijk van Gysberi, schijnen de
Heeren evenwel meer attentie te hebben geschonken, dan aan de Gedichten zelve. Wij
vinden bij Halbertsma althans maar enkele
afwijkingen vermeld, die den tekst betreffen.
Deze omstandigheid gevoegd bij zijn uitspraak boven: dit is jammer, hebben ons aanleiding gegeven, eenige aanhalingen uit het
HS. van Junius te publicecren, welke de lezer
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kan vergelijken met de uitgave en druk, 't zij
van Dr. Epkema, 't zij van Waling Dijkstra.
Wij geven de meest afwijkende passages gecursiveerd in volgorde van het HS. (115 A) L).
I.
R e a m e r in

Sappe.2)

Sonder raest, korts let in ier,
Neye ploegge, neye djier:
In al het wy schraapje,
Kin de schird net laapje.
Sljoeclit in Rjoecht, venfaldich from,
Lyckt dek yen fen boeyte; (Liket men)
TjCitschlan wier ûs speegel klear,
(Speeg'len wy ûs yette)
Ho seynt God syn pleagen dear (stjoerd)
ITreaslick oer da miette :
0, Mar wa wecket fen dy spoor ?
Groud'ne sinne, duwk in blieu,
Loayts oon oare ig hinne,
Werzet dy ùs slim bedrieu; (stjonkbedrieu)
v

) Dit bevat in 't geheel meer dan duizend pag. schrift.
) Het den inhoud toelichtende versje bij wijze van
Motto is met ^rooter letters geschreven dan het stuk zelf,
wij hebben wel de spelling van het HS. gevolgd, doch
kannen niet instaan voor de juistheid.
2
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Sappe.
Hou, Reamer frjeon, God sterck joen freugd
fen binne.
Sjong y ? Goe moorn. Doz ier op t paed ? (sa)
k Besjiet, ik stear; myn eange siel dy biet,
Oermids ik sjog t hert fen ûs lân trogsnyen
Fen leas forried, oeytstrykjen, byzerye, (Troch)
Nyd, wraeksjocfaie in oor helsk in divelsk bret.
(mei)
k Sil fier fen iis mulk better weszeiv&ae (libben)
't Geweld, dat drieuwt 't onnozel foorre swiep
(de onnoasle)
'k Sjog" wreedlieyds lills in fwwl hjir triomfearjeii;
In of ik bleau, liet kin ik oors forwachtsje,
As pleage op pleage, ris sounen (nei ik uchtsje)
Meyts ûs ta fyne, ierd, wetter, luft in fjoer:
Ik wol dearom (foor dat myn lân trog pleagen
Oeytschoinme wird), omtsjean lans oore wegen.
R e a m e r.
Hfdd ik my rjoeclit, from oan ûs ljeawe Heare,
Dy al ding tsjoert to syn forkoonie best :
It gong my tsjin, ik wol it dildig lye, (willich)
Eyn.
Sljoecht en rjoeclit.
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Na twee pag. wit volgt:
IL
Tyd-kirttige praeterie lanze weg twische Egt/e,
Wynering en Goodfrioen. (Godsfrieun)
Egge.
Wynering, lio doz gnepper glod?
't Is snjoen, ik tinck y gae ney sted,
Ik wircl jo selskip tow iu bytsje. (bytke)
In pisbeloaitsjer, in brabier, (berbier)
In abbecaefc of doeken djier,
-Ta siueye t jild yn blauwe sekken.
D'ien krinket liy lich.1 yn syn wessen. (wit,
sin in weazen)
De oor reitswol, habwol wirt genessen.
In oor nimt lean omdat liy sniert.
Jon earm of skonk, dy liy fordeart.
Doz giet de kruck wol lang to wetter,
Mar rekket yn it eyn to pletter,
Net sonder leabreck, sonder swit, (Net fry)
Nei jou tinckt, dy net better wit.
Kom ik yn sted dear scil ik fyne,
Myn lànheare, dy swit fen pine,
Hy wringt, hy kjarmt, liy sjogt so tjoe, x)
(wrieut.)
v

) In de woordverklaring stond bij dit woord: Lyster,
soldsan.ra en wij dacliton daarbij aan „tsjoeng, tsjoeng!" nog
in gebruik.
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Allyck as oft hy kacke woe. (Net oars)
Ho komt Lânheare yn dóck beswieren?
Ik joe Eequest yn lange jieren, (folie)
(Den vryst syn rotting : Ey ! wyck ! wey!
(gongstok)
Stae ! blieu, moart! kom my net to nei).
Dat grimet as ûs bollebek ,
Tjock as in lillepypkers sek. (Opswoln)
Sa meager, tor, sa giel, sa wyt,
Ja binne murg in koeyten quyt. (Marge)
E g g e.
't Is al fen ontggge liet y sprecke, ('t Is steads)
Is 't onder ûs allieel folraecke ?
W y n e r i n g.
Mar boeyte op 't fjild dear sjenne ivy, (beloaitse)
In Jibb'ne wonderschildery.
Tinckt /dm: dear is 't loai lekkerlân , (Him
droaget)
In ik bin fen /teel oor forstân. (fen in oar)
Of jy 't ien leafje r) in 't ore botsje, (leasje)
Ykinne gn 't lân ek 't sin noag hotsje. (Min kin
•—
op 't fjild.)
Wy scoene min nei 't îvvig trachtsje,
In God yn 't himmelryk klien aclitsje. (Ja)
Doz jowt ûs ljeave Heare altyd (mingt).
Yn alle dwaen fortriet in stryd; (al ûs)
Om ûs yn 't quealik it hert to twingen (troch)
*j Mogolijk dat we de S hebbou aangezien voor ecu f-
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Feu neatige idele ierdsche dingen,
'k Hab yn myn tyd ruw onderfoun,
Forskate dwaen /'>:• mij ondorvvoun; (ik)
Ney 't ik de schonlle liet in 't leren (uwt scoalle
scaette)
Tjienne ik ûs Prins in oor lansheren.
6röfl/ jow dat ik sljoechts daiwhbaer bin (mar)
Onderteekening met S & R als voren.

III.
Ni/sehierige Jolle in Ilaijlse-yem.
In hja faem sjocht ût har hier,
Bjuster as in 'poerwijld dj ter. (wâld-aep of)
Dat me in oors gebreck beguwclit, (leek on breek)
In syn eijn net ienris sjocht. (In eyn fuwl.)
(Du in Doakle, Jeyp in Frans,
Jeppe, Jackle, Buwe in Heyne ,
In ford by de gou fest lans.) (sa 't boel . . . foart).
Scoe 'k fen fammepronkjen sprecke,
Mycli, de holle scoe my brecke
Kar ik 't beal sa hette sei, (Foar)
Dearom lit ik 't ef'ter wei.
Giet me den ford neye tsjerke ? (yn de)
Nee : mar earne to jiermerke.
Jitt den yn, liet mogste better,
't Bjear allyck de Jry it tcetter (Braudewyn in bier)
12
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Dear stietste (of ten fen dijn hoerren),
Mey in kâldstid fen flif stoeren (îiogge)
Rekket den ien oppe rog,
Dat is t làn yn sijcker pleag. (sykre)
Wotte den dy sctJin net klearje, (sels)
Lit in oor mey free bregeerje
Lans de frye heernewey. (liearewei)
Dwân se quealck, so dogge 't naet ney.
Syde, doek, forwiel en lecken,
Krigget minsche (om so to sprecken)
Fen omheach: om lyts in great
Yn to klayeu, net/ elks steat. (elk nei)
J o.ll.e.
Woene y nei ris stedsfolk lykje (sok folk)
'k Wol jou jold ek net tsjin snapje,
Oors scoe 'k wild en luwd ûtgapje (luwd in
Ilat/em, dit riert ig noch seam. (Alde)

gjalp)

Hajtse-Yen.
't Wier by de âlde n'oar menear,
't Earst dat Gorl joe, joe me wear. (jowch min)
Lit. as oor Iju ûs misdwaen,
Har ùt lieafde mtjld forjaen (dat)
Onderteekening alsvoren.
IV.
Sjolle Kreamer in Tetke.
Jowfc me oeral de Kreamers nei,
Dat se li'ize by de wei, (loai . . . oan)
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Swietert! lieave schiepke! Nou ik feu dy bin,
Mieleste yn myn sliepke. Altijd yn myn sin.
(Nj unke in)
In ik scil se foarje, Moorns ier en joons let.
Tuivt! den meiste gloarje yn myn erin op bed.
(bout)
Of du kinste sliepje, om 't ik dy ta sprek (tuwt den)
Alle swieriglieden, Môsten fen àjgean. (Dodde in)
Het ik koe betinse, Het myn tuwtol woe,
Soe ik dy den skinse, As ik oinmers koe. (Ja
al hwet)
Karen wierste, o, swiete, Oon wijld' Eable hân;
Wearom neat by Tiete? Tiete lieafsle pûu.
(oerljeafste)
Sa myn pi/pke, dat gyng swiet. (pipe).
ï e t k e.
Wotte alle dey hjir blieuvve (wol)
Lizzen, sliig, in sleau, in loai? (Leecli tosluwgjen)
't Het nm schik in 't is nin roai. ('t set)
Doz ütster my mey betsjean,
In don loaikeste oon 'e lean.
Aste dosste. Sjolle, liet pocken
In het pleage mienster mey.
Sjolle.
Moer, al mogsie nou al kibbje, (meiste-sa)
Juwn, juvfn sitte blyer libje.
Jiette lieste my forspritzen,
Joft ik naet in bijtte kry. (bytsje)

Wumkes.nl

180
Astu doz by 't siimefjoer, (sa)
Leiste in winste net in stoer?
Sjolle.
Moer, so kin de tyd forrinne, (ho)
'k Onàevh/cke dy fen foore (kyppe)
Az in schiere-krie de knoorre.
ik bin de earste
Naet dy kotet, leau dat fêst:
Better ier kot e az op 't lest.
Dear mey scil ûs lok byginne ,
Du ney huws, in ick dit liinne. (ik op in)
't H.S. is afgedeeld in coupletten van vier regels.

Onderteekening
als voren.

Met kleiner letter, zonder hoofdje of' titel ,
volgen de beide minneversjes, door Ilulbertsma
in zijn Letterk. N. vermeld, benevens liet lied
van Wobbelke, Dit laatste in Duitsche krulletter en met minder vaste hand, vermoedelijk niet
af- maar opgeschreven uit liet geheugen, bevat
enkele doorhalingen.
Behalve op de gedichten van Gysberl vindt
men te Oxford ook aanteekeniiigen op de Merckeldagen in de Friesche Boere-Practica van
Petri Baerdt, vermoedelijk van Gysberts hand.
J. HEFKEMA.
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En friundelierte kloppatli warm end fol
In stille krite fon der Maetskippye,
Hit ken noch mei sîn wenske naut forsuya,
Dé jimrner waext end logatli rein end gul,
For jima libbenstîer end dursiim wol;
End ken et riuchte end slinclite jima fiya,
Sa meye 't blîer dit klinkdicht jima wya,
On fîeling rîk, doch êarm on suier end krul.
Hab luk np reiso np Hymens wifi'e wêagon,
Bliw jimmer fry fon strom- end ûnwaersflêagon;
Doch wirtli ak îens to kampian jima jown,
Det liâfde den stees nye kreften fîede,
Oer ol den tocht den steven stiure end lîede,
End Godes sein stees reste up jima bûnd.
H. S. SIJTSTRA.
Baerd, disse 27 fon Haimoana 1858.
Tha Hèra J.

VAST LOOK JZ. end
Mejufi'r. A. NOOKDEKBOS.

siner Breid
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Iets over de beschilderde glazen in
de Kerk te Wartena.
In liet jaar 1780 is de oude kerk te Wartena
afgebroken en door eene nieuwe kerk en toren
vervangen. In datzelfde jaar heeft IJpe Staak
de wapens op de glazen in de kerk geschilderd, zooals ze nog tegenwoordig zijn te zien.
Ze hebben weinig van den tand des tij ds geleden en prijken nog met frissdie kleuren.
Een enkel ruit, dat gebroken was, is in liet
vorige jaar door een nieuw vervangen. Deze
nieuwe ruiten echter zijn op verre na «iet zoo
fraai als de oude.
Onder de uitgaven, veroorzaakt door de
stichting van een nieuw kerkgebouw c. a., staat
in het „Kerkeboek van liet Dorp Wartena'':
„Den 28 April (1780) nog bet: aan J. Nieuwenhuis de zom van zeeven, en twintig Car:
Guld: wegens liet Schrijven en in leveren van
vijf Kequesten, als een aan Zijn Hoogheid, den
Heere Prince van Oranjen Wiliem de vijfde,
een aan de Ed: mog: Heeren van liet Mindergetal, een aan de Ed: mog: Heeren Gedeputeerden Staaten, een aan de Ed: mog: Heeren
van liet Hof Provensiaal en oen- aan de Ed:
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mog: Heeren van de Reekenkamer: Wegens
een prezent tot liet bouwen van een nieuwe
Kerk, en Toorn, en liet Schilderen van de
Wapens in do Glazen volgens Specificatie, en
•qtie niet ISTo. 6."
En die 27 gulden zijn niet nutteloos uitgegeven , die requesten hebben succes gehad.
In genoemd kerkeboek staat onder de ontvangsten: ,1781, 28 Apriel Ontv. van Zijne Doorlugtige Hoogheid den lieere Prinse van Orange
•een prezent tot liet Schilderen van liet Wapen
van Zijn Hoogheid, in de kerk to wartena de
zom van zes en dartig Car: Guld:
Den 28 April, ontvangen van Edele Mog:
Heeren Staaten van Frijsland, een prezent tot
liet opbouwen van een nieuwe Kerk in den
Dorpe Wartena, de zom van drie honderd
vijftien Car: Guldens.
Item Ontv: van de Ed: Mog: Heeren Staaten van liet Mindergetal tot een Wapen in de
Glazen in de kerk 36 Car: Guld.
Item Ontv. van de Ed: Mog: Heeren Gedeputeerde Staaten, tot een Wapen m de Glazen
in de Kerk 36 Car: Guld:
Item Ontv: van De Ed: Mog: Heeren Kaadcn
van 't Hof i'rovensiaal, tot een Wapen in de
Glazen in de Kerk 36 Car: Guld:
Item, Ontv: van De Ed: Mog: Heeren van
•do Reekenkamer, tot een Wapen in do Glazen
in de Kerk te Wartena 36 Car: Guld:"
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Uit Frieslands hoofdstad kwam dus voor de
kerk en de glazen f 459, hiervan werd echter
afgenomen: „de 100 ste penu: voor "t Land, is
dus te zamen 4 gulden — 12 st: , blijft dus.
454 Car: guld: 8 st."
Veel hebben die beschilderde glazen niet
gekost. In het kerkeboek staat : „Den 30
October (1781) betaald aan IJpe Staak, de
zoni van agt en zeeventig Car: Guld: wegens
agfc Kaampten, het Glas geleverd, buiten de
bogen, te Wartena in de Kerk gelijk blijkt
uit de Specificatie, en q tio met Ko. 11" en
daaronder: „Dito bet: aan IJpe Staak de som
van twee honderd neegen en dartig Car: Guld:
agt Stuiv: wegens het Schilderen van Ses
Glazen de Wapens, in de Kerk te Wartena,
ieder voet 14 Stuiv: gelijk blijkt volgens Specificatie, en qtio met No. 12." Zeer zeker zou
een schilder als Staak in onze dagen voor
zulk eenen arbeid wel iets meer eisenen dan
f 239.40.
Staak beschilderde acht ramen, maar bracht
der kerk, gelijk uit het vorige blijkt, slechts
zes in rekening ; de beide andere zullen ongetwijfeld betaald zijn door de familiën, wier
wapens hij op de ruiten maalde.
Op het raam bij den predikstoel aan denoordzijde der kerk staat het wapen van Friesland, omgeven door zinnebeelden van den oorlog, en daaronder: De Edele Mogende Heeren
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Staten in 't Mindergetal van Friesland, De
twee daaropvolgende ramen vertoonen ook liet
wapen van Friesland.; liet eerste, eveneens
omgeven door attributen van den oorlog, draagt
het onderschrift: De Edele Mogende Heeren
Gedeputeerde Staten van Friesland en liet
andere met zinnebeelden van liet recht, (weegschaal, zwaard en roede) liet onderschrift: De
Edele Mogende Heeren Raden 's Hofs van
Friesland. Het vierde raam (bij liet orgel)
draagt de wapens van Van Haersma en Van
Kainstra naast elkaar. Er onder staat: De
Hoog Welgeboren Vrouw Aurelia van Haersma
Douairière van wijlen de Hoogwelgeboren Heer
Jr. Tjalijng Willem van Kainstra, in leven
Grietman en Generale Ontvanger van de Grietenie Idaarderadeel Dijkgraaf van de Leppedijk
Samt mede Gecommiteerde Weegens de Provincie Vriesland en liet Collegie ter Admiraliteit op de Maase, etc.
Aan de zuidzijde der kerk vertoont het raam
bij liet orgel, boven bet wapen van Niouwold
met liet onderschrift: D°. Johannes Henricus
Nieuwold Predikant tot Warrega, Wartena eu
Warstiens. Daaronder komen naast elkaar de
namen van de twee toenmalige kerkvoogden,
die welstaanshalve ook niet een wapen moesten
prijken. Het eerste wapen, twee baarzen op
een zilveren veld, heeft tot onderschrift: Sijbren Uitjes Visker, Ouste Kerkvoogd, School-
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dienaar, dorpsrechter en Collecteur van den
dorpe Wartena en Sijtske TJlbes sijn Huisvrouw. Het tweede wapen is verloren gegaan;
daarom hebben de tegenwoordige kerkvoogden
op de plaats van het vorige, het wapen van
Wartena doen schilderen (drie zwanen en daaronder zeven keisteenen). Het onderschrift luidt:
Hendrik Bartols Idzerda, Schooldienaar en Organist te Gi'ouw, medekerkvoogd van den dorpe
Wartena.
Het volgende raam prijkt met de wapens
van Van Scbeltinga en Van Haersma, waaronder staat: Wel Edele Geboren Heer Corneîis
van Scheltinga Grietman van Idaarderadeel,
Dijkgraaf van de Leppedijk als mede Gecommitteerde Staat van Friesland in 't Mindergetal en Mevrouw Aurelia Alletta van Haersrna
sijn Eds. Huisvrouw.
Het raam daarnaast vertoont weder het
wapen van Friesland, thans zonder zinnebeelden, met het onderschrift: De Edele Mogende
Heeren Rekenmeesters van Friesland.
Het raam aan de zuidoostzijde, bij den predikstoel bevat geen gekleurd glas; het droeg'
vroeger liet wapen van Prins Willem V, doch
dit is in 1795 verdwenen. Het venster telde
35 rechthoekige en 7 eenigszins driehoekige
ruiten. Hiervan zijn 30 der eerste gebroken,
gelijk blijkt uit genoemd kerkeboek : „(J795)
Den 14 April, bet: aan Jaeob Arends, de zom
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van neegeii (luid: twaalf Stuiv: weegens 30
vijne Kuiten, à 6 Stuiv: ieder Ruit, en Arbeidsloon, geset in de Kerk te Wartena. 1 '
Volgens de overlevering Leeft Sijbren Visker
de andere wapens voor vernieling bewaard.
De geest van het patriotisme had ook Wartena
bereikt, hoe geïsoleerd het toen ook lag. En
toen nu de Franschen de vrijheid, gelijkheid
en broederschap in ons land hadden gebracht,
meende men in Wartena niets beters te kunnen
doen, dan de wapens in de kerk, welke ongetwijfeld die schoone zaken in den weg stonden,
te vernietigen. Reeds stond een opgewonden
troep volk op het kerkhof, gereed om met
het werk der vernieling te beginnen, toen de
oude Sijbren Visker met het voornemen werd
in kennis gesteld. Hij was volstrekt niet gezind, die schoone wapens te laten stuk gooien,
maar hoe zou hij het beletten? Verzette hij
zich tegen de Fandalen, dan zou hij misschien
daardoor olie in het vuur werpen. Met hen
redeneeren zou al even wemig baten. De oude
was echter een verstandig man. Hij begaf
zich ook op het kerkhof en sprak: „Jonge ja,
dy wapens moatte er út ; my tinkt, clit mar
earst.'" En hij deed de houten traliedeur voor
het wapen van Willein V open en wierp zelf'
den eersten steen door de ruiten. Zijne daad
werd luide toegejuicht en in weinige oogenblikkeii was het wapen verdwenen. Thans was
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no. 2 aan de beurt, maar „master" sprak:
„Dat 's cloclis in stom aerdich wirkje; mar
mij tinkt, wij moatte er liwet langer wille fen
ha. Wij hâlde nou lijoed op en ïnoarn smite
wij wer in wapen stikken; sa kinne wij er in
hiel skoft plesier fen ha." Men gaf hem gelijk
en trok af, zeker zeer voldaan over 't geen
was verricht. Maar den volgenden dag was
de opgewondenheid bedaard; men vond liet
misschien ook zeer kinderachtig en dom, datgene moedwillig te vernielen, waarop het oog
zoo vaak met welgevallen en trots had gerust.
Men kwam niet weder op het kerkhof' samen
om het vandalisme voort te zetten en de andere
wapens bleven gespaard. Het verhaal meldt
niet, of' Visker misschien ook des avonds bij
het kalme deel der bevolking zijnen invloed
heeft laten gelden.

E. ZWAET.
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vragen aatwoordea
gedocht.

(Iets «uitrent liet Hetteimi-Heereina-leen)..

Ais van algemeene bekendheid mag liet worden aangenomen, dat te Bolsward thans nog
vier zoogenaamde Leenen of Studiebeursen bestaan , welke dienen tot liet bekostigen der
academische opleiding van jongelieden, belioorende tot de familie der stichters van deze
Beuericiën of Prebenden.
Van drie dezer Leenen zijn fimdatiebrieven,
origioneele testamenten der stichters , of wat
bijna 'h zelfde is, gewaarmerkte afschriften
daarvan aanwezig, zoo mede geregeld bijgehouden stamlijsten, waaruit terstond blijken
kan , wie tot deze familiën behooren en dus
aan die Leenen deelgereclitigd zijn.
Bij een van deze, namelijk bij liet HettenwHeevema-leen, ontbreekt echter dit alles geheel:
men vindt daarbij noch eene oorspronkelijke
stichtingsoorkonde, noch eenig afschrift daarvan, noch eene officieele stamlijst.
Verkeert men dan ten opzichte van dit Leen
algeheel in den donker ?
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Ja en neen; en daarom heeft de schrijver
van dit opstel zich beijverd, om op deze algemeene en op menige andere daaruit voortvloeiende vraag, antwoorden te zoeken, e n ,
indien mogelijk, ze te vinden.
In het Beneficiaalboek van Westergoo, opgemaakt in 1543, heet dit Leen, zie pag. 2 8 0 ,
„Siiite Pieter en Pouwels praebende in die
Kercke toe Oldehoeff bynnen Bolfwert ." en
wordt als „Possessor", bezitter, prael)endarius
of beneficiant daarvan genoemd een zekere
Bernarchis Tahbezoon. J)
Nu rijst van zelf de vraag, wie was of wie
waren de instellers dezer praebende, en in
welke betrekking stond deze beneficiant tot hen ?
De overlevering antwoordt daarop nu bijna
vier eeuwen lang : Zekere Talie Trrfhes Jîettema
en zijne vrouw Jlienck Lieuwe dochter ïleerema,
do „Posfesfor'1 van 1543, in 't Beueficiaalboek
vermeld, was hun zoon.
Het bewijs voor deze overgeleverde bewering , nu al sedert lang in dezen als stelling
dienst doende, is echter nooit geleverd, en zal
v

) Gedurende de 17de eeuw heet het, volgens verscheidene stukken in 't archief te Bolsward, eenvoudig Heerinaleen. De term Jfc†ie?uii is er in de 18de eerst bijgevoegd.
Misschien staat dit in verband met de, omstandigheid, dat
een gedeelte van de bekendste en invloedrijkste familie
van collatorcn dezes leens , de familie Tobyntie.t namelijk,
hun familienaam sedert IGOfi in JTetleiua heeft veranderd.
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en kan ook nimmer geleverd worden, zoolang
namelijk <le stichtingsbrief des loens, het testament der fundafcoren , waarin liunue namen
vermeld staan, een authentiek afschrift ervan,
of eenig ander echt stuk, op dit punt licht
gevende, niet wordt vertoond.
Sommigen beroepen zich op zekeren Collatiebrief van 8 Oct. 1622 , zoo ook op eene
Sententie van Gedep. Staten van Friesland,
d.d. 23 Fel). 1697, waarin de namen van bovengenoemde echtelieden voorkomen.
Beide stukken evenwel, aangenomen dat het
echte en onvervalschte copiën zijn, geven in
dit opzicht eenvoudig te kennen, dat, om liet
niet do eigen woorden der Sententie uit te
drukken, „het in cenfesso was", er algemeen
zoo over gedacht werd, dat de instellers dezer
prebende waren geweest de echtelieden voornoemd ; doch als bewijs , als onomstootelijk
bewijs daarvoor kunnen zij niet dienen , en
bovendien hebben zij dit ook niet gewild.
En daar uu deze de eenige stukken schijnen
te zijn, die omtrent dit donkerste van alle
leenen eenig licht poogden te geven, heeft de
uitspraak van hen veel recht van bestaan, dat
men van de stichters of instellers dezes leens
eigenlijk niets weet.
Dit neemt nu echter niet weg, dat men
niet zou trachten , de enkele flauwe lichtstralen , die van elders komen , te vervolgen , en
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langs dien weg de bronnen or van op te sporen.
Zoo schijnt liet zeker te wezen, dat van 't
bagin der stichting af twee afzonderlijke familiën of geslachten, die zich sedert 1622 als
twee geheel verschillende liniön, waardoor en
waarom is alweer niet duidelijk, door de namen
Hettemnas en Heeremaas hebben onderscheiden,
en ieder op hunne beurt de opkomsten des
leeus hebben begeven aan een descendent van
hare linie.
Deze wijze van doen schijnt er op te wijzen,
dat het leen is ingesteld door twee personen,
bchoorende tot twee afzonderlijke familiën ;
maar nu zegt weer do acte van 8 Oct. 1622
uitdrukkelijk, dat die manier van begeven juist,
toen „expres is bescheyden", ingevoerd of vastgesteld.
Als bewijs voor de waarheid der namen van
de instellers, zoo ook voor de namen der liniëu,
als daarvan afgeleid, schijnt het al weder te
zwak.
Laten wij evenwel eens aannemen , dat de
meermalen genoemde echtelieden de stichters
der prebende zijn geweest, clan dringt zich
naar voren do vraag: Wie was Tube Inthes
lldtema en wie was liienck Lieuwe dr. Heerema '•?
Het Stamboek van voorname Friesche Geslachten op : llettema of llettema-Galama .
noemt hem een zoon van Int]ie Bottcs Hdtemu
en zegt verder, dat hij trouwde met eene
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Rienck, Lieuwesd. Ilerema, terwijl in aanteekening 3, achter die geslaclitlijst, vermoed wordt,
dat hij dezelfde is, die in de daar aangehaalde
Sententiën Tabbe IJnlhj/ezoou wordt genoemd.
Van Rienck Liemves dr. Herema vernemen
wij verder niets; ook moet door ons hieraan
toegevoegd worden , dat in Bolswards archief
hunne namen niet gevonden worden ; zelfs
komt de familienaam Hettema daarin niet vóór
1696 voor.
Intusschen is het even waar, dat in de archiefboeken en ook in sommige losse stukken de
naam van Tabbe JJnthyez. zeer dikwijls gevonden wordt, evenwel nooit in verblind met
Rienck Lieuwesd. wel met eene andere vrouw.
Behalve dat hij tweemalen voorkomt in de
lijst der Beneficia!en van het dorp Lollum, nis
to Bolsward woonachtig, vindt men hem in
een stuk van den 5 Mei 1533 , waarin vermeld wordt, dat hij, als ,,Scepen van Bolswert",
consent verleent op een wandel (ruiling) van
van landen tusschen eenen Baucke Pibozoon en
de Voogden van 't Armhuis.
Tabbe IJnthyez. moot overleden wezen vóór
3 Aug. 1550 , want op dien datum is in het
Sententieboek melding van zijne weduwe, Bauck
(allorwaarscliijnlijkst Bauck Tetlts dochter) gelieeten, en later tot 1561 nog vele malen van
zijne erfgenamen , dat is in dit geval , zooals
blijken zal, van zijne kinderen.
13
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Ên wie waren deze kinderen ?
Het antwoord op deze vraag mag van hoog
belang geacht worden, want de nakomelingen
dezer kinderen zijn steeds als wettige collatoren
des leens erkend , niet slechts voor de linie
llettema, maar ook voor die van Heerema.
Nu wordt op vorenstaande vraag van twee
zijden antwoord gegeven, en het kan de moeite
loonen , die antwoorden met elkander te vergelijken.
Vooreerst worden in liet Stamboek als kinderen van Tabe Inthes Heft erna en liierick
Lieuwesd. Herema opgegeven :
1. Inthe Hettema, trouwde N. N.
2. Bernardus Hettema. Aant. 4. Was in
1543 Praebendarius (of: Benoficiant) van even
gemeld leen.
8. Botte Hettema. Aant. 5. Magister, leefde
in 1556.
4. Jet Hettema, trouwde Saeekle Sjoerts.
5. N. Hettema, † 1581, trouwde Wijle (of:
Wijl ren) Wijbes van Itoorda.
Vervolgens wordt als toegift in aanteekening
G nog eene geslaclitlijst van Saeekle Sjoerts
Tvhijnlhien on Jel Hettema gegeven , die aan
den oenen kant zeer onvolledig, en aan den
anderen kant zoo hopeloos vol fouten is , dat
liet vrij veel moeite zal kosten , haar aan te
vullen en te zuiveren, hoewel dit mogelijk is.
In de tweede plaats blijkt uit de archieven
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van Bolsward , dat de echtelieden Taboe IJnthijez. , Schepen aldaar, en Bauck Teths dr.
hebben gehad en nagelaten acht kinderen, en
dit wel, zooals uit de vele stukken zonder
eenig wringen is op te maken, in deze opvolging : Unthije. Tabbez. In alle desbetreffende
stukken vóór 1562 wordt zijn naam steeds 't
eerst genoemd; hij was dus zonder twijfel het
oudste kind. Volgens liet Proclamatieboek der
verkoopingen heette zijne vrouw Tijam Fli/lle
dochter. Ten jare 1552 is er in het „Postboek" sprake van zijne erfgenamen, als contiïbuabelen tot de „Vispost", wegens een huis op
den Dijk, vroeger bewoond door hun vader en
bestevader.
Tetlt Tabbez. komt in liet Reces- en het
Sententieboek van 1552 tenminste twee malen
voor als oudere broeder van na te noemen
Frans Tabbez. en Jell Taboe/ dr. Hij is vrij
zeker gehuwd geweest en heeft ook één of
meer kinderen nagelaten, anders zouden zijne
broeders en zijne zusters, toen hij vóór 8 Maart
1553 overleed, zijne erfgenamen zijn geweest.
Uit het te vermelden inventaris blijkt liet
tegendeel.
Een derde kind heette Frans Tabbez., die
misschien ongehuwd, althans zonder wettige
kinderen na te laten, vóór 20 Feb. 1554 gestorven is, want zijne 6 overgebleven broeders
en zusters verdeelden zijne nalatenschap.
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Op dezen volgden vier dochters, waarvan de
ondste, Jell Tobbe dr., reeds voor 1550 gehuwd
was met Sakele Sijuerdtsz., wien Schotanus ,
pag. 877, den toenaam Tohijnties geeft, en die
stamvader is geworden van liet in de 17de
eeuw in Bolsward zeer bekende geslacht Tobijnties, of Tabinties, ook Tabinthiema geschreven,
eu waarvan sommigen in 1696 den naam Jiette-ma hebben aangenomen,
Eene tweede, Alh Tabbe dr. geheeten, komt
op 26 Jan. 1558 in 't Inventarisboek voor als
de vrouw van eenen Hunnen Hülebrants. Van
deze echtelieden, zonder kinderen overleden, is
nog eens melding in de na te noemen rechtzaak, waarbij verklaard wordt, dat zij kinderloos waren.
Antie Talbes, de derde dochter, wordt in
dat rechtgeding, in 1629 en 1630 gevoerd door
Frans Laesz. (Ekama?) contra Christin-a Swaluë, weduwe van Johannes Bernardi Sierc.ksma,
bijgestaan als curator litis (verweerder) door
Saec-kle Tijmens Tobyntles, „mr. hoedmaecker
binnen Bolswert", de grootmoeder van voornoemden Frans Laesz. genoemd. Of Antie,
behalve de vader of de moeder van Frans, wat
uit het proces niet duidelijk is, ook meer kinderen heeft gehad, blijkt mede niet. Ben zoon
van Frans Laesz., Laurentius Franciscus was
in 1656 procureur-postulant te Bolsward, en
huwde toen voor de tweede maal.
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De jongste der vier dochters droeg den naam
Wijts Tabbe dr. Zij is twee malen gehuwd
geweest: 1°. met CUies Reynersz. van Leeuwarden, en heeft ook met hem vóór 1553 aldaar gewoond „op de hoeck van de Peperstraet". Hij had bij haar verwekt één zoon,
lïeyner geheeten, en toen hij in 't laatst van
1552 stierf, ging zij van het tweede zwanger.
Van dit kind hooren wij later niet meer , dus
is liet jong gestorven, want in 1555 treden de
beide ooms, JJntkije en Mr. Botte, alleen voor
lieyner als diens voogden op; 2°. met Sipcke
lieynersz. , die mede bij haar een zoon verwekte, Claes genaamd, maar van wien de moeder in 't kraambed stierf, o Febr. 1555. In
liet inventaris harer nalatenschap , 22 Feb.
1555 opgemaakt, staan onderscheidene bizonderheden aangaande de familie van Tabbe IJnthijez. opgeteekend, die in dit opstel eene plaats
hebben gevonden, behalve nog andere, die kortheidswille zijn weggelaten, om misschien later
dienst te doen.
Eindelijk moet nog, hoewel reeds ter loops
eerder genoemd, melding worden gemaakt van
Botte Tabbez. Vóór 't jaar 1554 komt hij in
de archieven enkel onder dezen eenvoudigen
naam voor , én als „praebendarius vant Bene„h'tium op sinte Barbers altaer in die Kercke
„toe Oldehoeff bymien Bolswert", én als toen
nog minderjarig, want Mr, Andries Fockez,
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treedt voor hem in rechten op ] 7 Aug. 1553,
terwijl hij zelf, 11 Mei 1554, voor zich „en
zijne medezusteren, kinderen endo erffgenaemen van wl. Tabbe ljnthijez.'\
als Mr. Botte
Taboes, in rechten .,ageert en caueert". Dit
geeft recht tot het vermoeden, dat hij in 't
begin van 1554 voljarig of 25 jaar oud zal
geworden zijn, dus geboren in 1529, zoo mede
dat hij liet jongste kind van Tabbe IJntldjez.
en Baiich Telhs dr. zal zijn geweest, daar de
andere zeven kinderen omstreeks 1550 reeds
allen voljarig en de meesten gehuwd waren.
Van eenen Bernarclus Tobbes, is in geen
enkel stuk van het archief te Bolsward ooit
de melding; 't is derhalve zoo goed als zeker,
dat hij geen kind van de voornoemde echtelieden is geweest.
Wanneer men nu deze beide antwoorden
met elkander vergelijkt, dan is het duidelijk,
dat daarin overeenkomst, doch ook verschil
gevonden wordt:
1°, In het Stamboek komen voor: Tube
Iutlies Hettema en Eienh Liewescl. Heremu:
in de archieven van Bolsward: de echtel. Tabbe
Y'idhi/ez. en Bauck Tdhsdr.;
2°. De eersten hadden vijf', de laatsten acht
kinderen;
3°. Van dezen worden er drie, nl. Ynthye
Jdl en Botte door beiden opgegeven! terwijl
in het Stamboek vijf, te weten TelhK Frans,
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At/i, Aidie en Wijts ontbreken, en de vrouw
van Wijbe Wijbes van Boorde/, benevens Bernardus Tabbez. in liet archief niet voorkomen,
en volgons 't inventaris van Wijts Tabbe dr.
ook niet tot deze familie hebben kunnen beliooren, anders hadden zij daarin, alle medeerfgenamen van Frans Tabbez., moetan worden
vermeld.
Van waar komt dan deze Bernardus Tabbez?
't Antwoord op deze vraag hangt af van
een onderzoek, dat voor korten tijd begonnen,
nog niet is geëindigd, en eerst na verloop van
tijd kan medegedeeld worden.
Waren de antwoorden op de gestelde vragen
alleen geldend en van belang geweest voor
Bolsward en voor de aldaar woonachtige deelgorechtigden tot de collatie van het IleüemaHeerema-leen, schrijver dezes zou zich de moeite
zeker niet hebben getroost, om te trachten op
die vragen de antwoorden te vinden.
't Getal medestemmenden bij elke collatie dezes leens is in Bolsward toch niet zeer groot,
en het aantal dergenen, die hun stemrecht
kunnen bewijzen, verbazend klein.
Integendeel is het cijfer van hen, die overal
verspreid zijn en gevestigd, in onze provincie,
in ons vaderland en daarbuiten, zonder eenigo
overdrijving in alle werelddeelen, onvergelijkelijk veel grooter.
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Ook voor hen geldt, en voor allen is van
liet hoogste belang, alles wat aangaande dit
duisterste en geheimzinnigste van alle leeninstelliiigen aan liet licht wordt gebracht.
Alleen deze laatste overweging heeft bij de
studie over dit onderwerp, en bij 't schrijven
van dit opstel op den voorgrond gestaan.
BÜLSWAED,

September 1898.
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